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Nem ze ti ün ne pünk
Ör ven de tes már ci u si ün nep ide je kö ze -

le dik. 158 év táv la tá ból sem tör lõd tek ki
tu da tunk ból a pol gá ri át ala kí tá sért és nem -
ze ti füg get len sé gért ví vott 1848-1849-es
for ra da lom és sza bad ság harc di csõ nap ja i -
nak em lé kei, me lyek ta nul má nyaink, ol -
vas má nya ink ré vén rög zí tõd tek agyunk -
ban, és be vé sõd tek tör té net írá suk idõ ál ló
érc lap ja i ra. A ma gyar sza bad ság nagy em -
lék nap ja ked ve zõ le he tõ ség ar ra, hogy em -

lé ke ze tünk szár nya in – egyé ni leg és kö zö -
sen is – fel idéz zük a nagy idõk tör té né se it.

E he lyütt szí ve seb ben te szünk em lí tést a
ke ve seb bek ál tal is mert ba jai ese mé nyek
né me lyi ké rõl Bi zony sá gá ul an nak, hogy a
tör té nel mi fej le mé nyek nem hagy ták érin -
tet le nül vá ro sun kat sem.

Ba ja kép vi se lõ-tes tü let ének köz gyû lé se a
la kos ság ré szé re 1848. áp ri lis 9-én ki ált ványt
adott ki, mely nek el sõ mon da tait idéz zük:

„Tisz telt Pol gár tár sak!
Át ala ku lá si moz gal mak lánczolatában a

kö rül mé nyek ha tal ma, az idõ eré nye és bû -
ne irá nyoz ván a kor szak ese mé nye it, czél-
szerû en ged mé nyek, mi e lõtt a nép ten ger
föl há bo ro dott, s azu tán kér lel he tet len szi -
gor, a rend ér de ké ben, e ket tõ ben áll a bé -
kés for ra da lom  tit ka. Há la a ma gya rok Is -
te né nek! Mert ha bár föl sé ges ha zánk fö lé
Mártzius hó nap ban vil lám rej tõ fel le gek
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borulának, a nem ze ti lét és nem lét ter hes
pil la na ti ban fön sé ges Ná do runk bölcs esze
ma gyar szí vé vel pá ro sul va, s az or szág -
gyû lés hûjellemû tán to rít ha tat lan nagy fér -
fi a i val egye sül ve, – di csõ en elháríták a
politicai meny kö ve ket, s a nem ze ti sza -
bad ság s tör vé nyi egyen lõ ség kö rül a szent
bé ke zsá mo lyá nál ta lál koz ván, sze ren csé -
sen át él tük a sza bad ság el sõ örö me it.”

A múlt ban hasz ná la tos, nyel vi leg ré gi es
szí ne ze tû, na gyobb ter je del mû, po li ti kai
jel le gû, moz gó sí tó szán dé kú fel hí vás vég -
sõ sza ka szá nak fi gyel met ér dem lõ ré sze
az, ahol 9 pont ban meg fo gal maz ták, mi -
lyen nem ze ti kí vá nal ma kat kel le ne tör -
vény be ik tat ni. Az óha jok kö zött sze re pelt,
hogy vá ro sun kat pri vi lé gi u mok kal ren del -
ke zõ, sza bad ki rá lyi vá ros sá nyil vá nít sák.

Idéz zük a ki ált vány utol só mon da ta it is:
„Ezek azon élet kér dé si óhaj tá sok s kí vá -

nal mak, me lyek telyesedéséért ve lünk
együtt érzõ* mil lió pol gár társ bi za lom mal,
mely nek for rá sa szent, kap cso la ta «sze re -
tet és ra gasz ko dás» és igaz tisz te let tel,
mely a pol gá ri ju ta lom leg szeb bi ke, fo -
hász ko dik a kor mány s tör vény ho zás baj -
no ka i hoz, ka rol ják föl pol gár tár sa ik ha za -
bol do gí tó kérhangjait s párt fo gol ják azt
ma gasz tos köz re ha tá suk kal, hogy a di a dal
té ren, me lyet er nye det len küz de lem s ha -
zafi bá tor ság a nem zet nép-sza bad ság te ré -
vé di csõ í tett, még an  nyi nem ze ti szí nû osz -
lo pok zász ló in lo bog tas sa nagy ne vü ket s a
nem zet-nép ál dá sa e föl di leg szen tebb ál -
dás füzethessék ma gasz tos emlékeikhöz.
Ha za fi úi óhaj tá sun kat ha tá lyos párt fo gás -
ba ajánl va pol gá ri tisz te let tel ma rad ván.
Ba ján 1848. ápril 9-ik nap ján tar tott kép vi -
se le ti köz gyû lé sünk bõl.

*az „ér zõ” szó ki ma radt a ki ált vány
szö ve gé bõl, pót ló lag il lesz tet tem oda,
Bayer Jó zsef meg lá tá sa alap ján

Tisz telt Pol gár tár sa ink nak leg hí vebb
pol gár tár sai Ba ja vá ros ne vé ben Joan-
novics Ignátz vá ros bí ró, Pankovics Já nos
nép szó szó ló, Se bõk Jó zsef fõ jegy zõ.”

A ki ált vány Bayer Jó zsef (1851-1919)
ba jai szü le té sû ta nár, szín ház tör té nész bir -
to ká ban volt, aki a Ba jai Köz löny cí mû ve -
gyes tar tal mú lap ban 1878. már ci us 14-én
köz zé tet te a he lyi ér de kû tör té ne ti adat tel -
jes szö ve gét. A nagy ív ter je del mû nyom -
dai ter mé ket Sza bad kán nyom tat ták, Bit-
termann Kár oly nyom dá já ban. (A dr.
Rapcsányi Ja kab ál tal 1934-ben ki adott
Ba ja-mo nog rá fi á  ban is meg ta lál ha tó.)
Bayer sze rint a da gá lyos szö ve get Se bõk
Jó zsef ak ko ri fõ jegy zõ fo gal maz ta.

1848. áp ri lis 9-én Ba ja vá ros bí rá ja, a ta -
nács és kö zön sé ge fel ira tot kül dött Bat -
thyá ny La jos mi nisz ter el nök höz. Rö vi den
is mer tet jük tar tal má nak lé nye gét:

„Ki a mártiusi moz gal mak nagy sze rû
ese mé nye it ha za fi úi lel ke sü lés sel át gon -
dol ja, s a nem zet nép sza bad ság ol tá rá nál
pol gár tár sa i val ta lál ko zik, le he tet len, hogy
meg ne ha jol jon azon nagy fér fi ak, azon
or szág gyû lé si baj no kok népimádta ne vei
elõtt, kik a szá za do kig só vá rog va várt pol -
gá ri sza bad ság s jog egyen lõ ség zász ló it
ren dít he tet len küz del mek kö zött a ma gyar
ha za fö lé di csõ en ki tûz ni bát rak valának.”

Hó do la tu kat és há la sze re te tü ket fe jez ték
ki a mi nisz ter el nök nek és pá lya tár sa i nak:

„Mél tó sá go dat s or szá gos tisz te le tû pá -
lya tár sa it az el sõ ma gyar mi nisz té ri um fõ -
hi va ta lá ban a ma gya rok istene... igen so ká
éltesse…” Ké ri, hogy „…méltóztassék Ba -
ja vá ro sát, mint Al só-Ma gyar or szág ga bo -
na ke res ke del mé nek fõ pont ját s rég pol gá -
ro sult la ko sa it ke gyel me i re s hi va ta li párt -
fo gás ára mél tat ni, szen tül fo gad juk, hogy
mi u tán a ha la dás ban ki tû nõ Ba ja a kép vi se -
le ti nem zet-test or szág gyû lé si ko szo rú já ba
béválasztott, Mél tó sá god s köz ügy ér tár sa -

i nak a nem zet bol do gí tá sá ra ál do zott eré -
lyes in téz vé nye it s irány tö rek vé se it fel ka -
rol va – leg buz góbb köz re mun ká lás sal kö -
vet ni szent kö te les sé günk nek tartandjuk.”

Vé ge ze tül is mer tet jük a fõ bí ró, a ta nács
és a köz gyû lés fel ter jesz té se ki emelt ré sze -
i nek ös  sze fog la lá sát, me lyet 1849. ja nu ár
6-án küld tek Kos suth La jos hoz, a Hon vé -
del mi Bi zott mány el nö ké hez.

A vá ros „…e vész teljes idõk ben …haza-
fiúi buz gal má nál fogva…” a ha za vé del -
mé re ki lenc ha rang ját (mintegy2892 font)
át ad ja. (Az 1848. de cem ber 31-i köz gyû lés
hoz ta a ha tá ro za tot.) „Az eb bõl ön ten dõ s
Ba ja ne vé vel cím zen dõ ágyu kat a «sza -
bad sá gi harc» be vé gez te után örök em lé -
kül Ba já nak ké ri jut tat ni (a fel sze re lé si
költ sé ge ket a vá ros vis  sza fog ja té rí te ni).”
Vé gül uta sí tást kér tek, ho vá szál lít sák a
fel aján lott ha ran go kat.

Kos suth kö szö ne tet írt 1849. ja nu ár 16-i
kel te zés sel Ba ja vá ros kö zön sé gé nek,
mely ben mély kö szö net tel vet te a vá ros ál -
tal fel aján lott ki lenc ha ran got. Ígé re tet tett
az ön ten dõ ágyúk Ba ja név vel va ló je lö lé -
sé re, il let ve a há bo rú vé gén a vá ros nak va -
ló jut ta tá sá ra vo nat ko zó fel té te lek tel je sí -
té sé re. Kér te, hogy a ha ran go kat Nagy bá -
nyá ra szál lít sák.

A ha ran gok ból még sem let tek ágyúk. El -
szál lí tot ták, de kü lön bö zõ okok mi att ki ön -
té sük kés le ke dett, majd 1949 ok tó be ré ben a
„re bel li sek” ál tal fel aján lott ha ran go kat
vissza igé nyel ték a  csá szá ri had se reg tõl.

Ma is ün nep már ci us idu sa. Van okunk
ün ne pel ni, és van mit ten ni 1848-49 örök sé -
gé nek meg õr zé sé ért, ma ra dék ta lan meg va -
ló sí tá sá ért. Erõt me rít he tünk a múlt ból, az
idé zett mon da tok szel le mé bõl fel ada ta ink -
hoz – mert akad még kü lönb ség akö zött,
amit sze ret nénk, s ami le het sé ges –, hogy
olyan hel  lyé vál jon ha zánk, ahol él ni jó.

Bá ná ti Ti bor

Bevezetõ szavak egy 150 éves önéletíráshoz
1856-ban, III. Na pó le on fran cia csá szár

egyet len fi á nak szü le té se ide jén, egy hu -
szon öt éves fi a tal em ber Ma gyar or szá gon
ne ki ült, hogy le ír ja, mi min den tör tént ve -
le és kö rü löt te, mi ó ta 1831-ben Ba ján
meg lát ta a nap vi lá got.

Vinkovics An tal sor sa, élet út ja nem volt
kü lön le ges. Nem for go ló dott a kor is mert
sze mé lyi sé gei kö ré ben, nem élt meg rend -
kí vü li ka lan do kat. Sze gény csa lád ban ne -
vel ke dett, ap ja du nai ha jós (kor má nyos)
volt. Úgy nõtt fel, mint sok-sok ha son ló
hely ze tû tár sa a több nem ze ti sé gû me zõ vá -

ros ban. Vis  sza em lé ke zé sei még is rop pant
ér de ke sek és ta nul sá go sak.

Írá sá ból hû ké pet na punk az ok ta tás ko -
ra be li vi szo nya i ról, a Ba ját pusz tí tó 1840.
évi tûz vész rõl, 1848 nya rá nak, õszé nek
vész ter hes nap ja i ról, és a sza bad ság harc
ba ká i nak éle té rõl. A szer zõ fel-fel csil la nó
hu mo ra, stí lu sá nak za ma tos ma gyar sá ga
egy ben él ve ze tes ol vas mán  nyá is te szi a
fel jegy zé se ket.

A cson kán fenn ma radt em lék irat az
1849. ja nu á ri-feb ru á ri To kaj kör nyé ki csa -
ták le írá sá val zá rul. Vinkovics An tal a sza -

bad ság harc le ve ré se után So mogy ban élt,
az 1860-as évek tõl kör jegy zõ ként mû kö -
dött. 1891. ja nu ár 8-án halt meg. Szé pen
gon do zott sír em lé ke Gyöngyösmellék te -
me tõ jé ben áll.

Kéz ira tos köny vecs ké jét déd uno ká ja, a
Pé csett élõ Neményi Ala jos õr zi csa lá di
erek lye ként. Kö szön jük, hogy le he tõ vé
tet te köz zé té tel ét. Szük sé ges nek lát szó ki -
sebb ki ha gyá sok kal, ame lye ket há rom
pont tal jel zünk, e lap szá munk ban meg -
kezd jük a do ku men tum köz lé sét.

Bá lint Lász ló
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Vinkovics Antal emlékirata
1831-iki jú ni us hó 3-a nap ján Ba ja me -

zõ vá ros ban szü let tem.
Ne várj tõ lem sal lan gos sza vak kal el lá tott

cif ra be szé det, mert ilyes mi hez nem ér tek.
S ha ér te nék se ten ném, mert ez az egész
do log – tud ni il lik az én szü le té sem – sok -
kal ter mé sze te sebb nek lát szik elõt tem,
hogy sem azon csak leg ki sebb csudálkozó,
vagy di csé rõ szót ej te ni ér de mes vol na.

Mint hogy amint én ta pasz tal tam és az
öre gek me sé lik, még ed dig min den élõ és
élt em ber nek szü let nie kel lett. Mi ként jö -
het tem vol na te hát én is kü lön ben – hogy
en gem nem úgy húz tak ki a kvár té lyom -
ból, mint a most szü le tett Na pó le on Je nõ
La jos Josef Já nos Her ce get? An nak csak
azon és  sze rû oka van, hogy ta lán ne kem
több okom és ked vem le he tett a vi lág ra
jön ni, mint õ kis Her ceg sé gé nek – ugyan -
is nagy okom volt, mert mint sze gény szü -
let vén sem mit sem ve szí tek...

Né kem ugyan nem ju tott egy pá pa vagy
bí bor nok körösztapám, de ju tott egy jó ra -
va ló ma gyar em ber, ki en gem bi zony sem
Je nõ, sem Na pó le on nak, ha nem egye nest
An tal nak ke resz telt, egy sze gény, egy sze -
gény páduai ba rát volt bi zony õkigyelme.

Ke reszt apám pe dig így okoskodék: 
– Sze gény em ber nek csak sze gény a ba rát -
ja, mi nek ide úri szen tet vá lasz ta ni, majd bi -
zony hogy ma ra kod ja nak – már mint én és
az úri szent ura im – mint a ku tyák. Majd ta -
lá lok én ne ki egy pa raszt szen tet- 
És megválasztá Szent An tal õkigyel-
mességét Radnából, – s az zal meg ke resz tel -
tek, mint mást is. Mi u tán ke reszt apám is
megtevén te en dõ jét, ha za vág ta tott, nem is
lát tam elõbb, csak mi u tán fel nõt tem, ami -
kor meg mond ta édes anyám, hogy õki-
gyelmét úgy hív ják, hogy Radvány Péter....

Négy éves ko rom tól ha tig élém él tem
arany kor sza kát, mint ame lyik ben gond nél -
kül végzém na pi fog la la tos sá go mat, va gyis
a já té kot. Ko ra reg gel ki haj tot tam a disz nót
a ka nász elé, ek kor még kó szál tam az
egész ha tárt s bár nem igen si et tem, még -
sem ér tem ha za elõbb tíz-ti zen egy órá nál.
Ami kor e tet te mért a ve ré sen sze ren csé sen
át es tem, men tem ek kor ját sza ni, csi gáz tam
dé lig, dél után csi gá zás, laptázás, pilincke,
ka nász, bótos, ka to nás dit, sõt né ha há zas -
sá got is ját szot tunk, meg ki men tünk ür gét
ön te ni. Csak az egész do log ban az volt rám
néz ve bot rá nyos, hogy Mihál öcsém, ak kor
böl csõs emõ lé vén, sok idõt kel lett rin ga -
tás sal el vesz te get nem. 

Mert ugyan is négy szem közt le gyen
mond va, öcsém azon in fá mis szo kást tartá,

hogy mi helyt fel éb redt mind járt rítt. Meg -
kér lel he tet le nül, amíg nem röngették, s ha
pe dig sírt nem is úgy sírt, mint kel lett vol -
na, ha nem, mint a ví zi bi ka úgy bõ gött...

Már ek kor ta nul tam a hor vát-dal mát
nyel vet, me lyet ját szó tár sa im nagy ré sze
be szélt, kik az azon vá ros rész ben la kó bu -
nye vá cok gyer me kei vol tak, s hogy mind
ma gya rul, mind dal má tul meg ta nul jak,
anyám ve lem szün te len ma gya rul, apám
pe dig rá cul be szél tek. Sõt imád koz nom is,
ha atyám hon volt, rá cul kel lett, mi bõl az
következett, hogy má ig sem em lék szem
mi kor nem tud tam vol na a ket tõ kö zül va -
la me lyik nyel vet...

...már hat éves levék, még ez ugyan ma -
gá ban nem baj, ha nem – vár junk csak –...

La kott tõ lünk a har ma dik ut cá ban egy
em ber. Az az több is la kott, de a töb bi egyi -
ket sem ösmértem úgy, mint azt az egyet,
ha jól em lék szem Csuliknak ne vez ték, ne -
ve volt e, vagy csak így csúfolták, nem tu -
dom. An  nyi igaz, hogy  ak kor elõt tem csú -
nyább név nem lé tez he tett, pe dig bi zony
sze gény, õ nem te he tett ró la. Én nem is ha -
ra gud tam a ne vé re, úgy mint õ ma gá ra.
Lás suk csak mi le he tett az oka.

Mon dom hát, én sze gény em ber nem tu -
dom szük ség bõl é, vagy mu lat ság ból – egy
kuc kó is ko lát ren de zett be, mi ab ból ál lott,
hogy a szom széd meg un ván a  sok ke nyér -
pa zar lást, mit gyer me kei oda ha za míveltek,
hoz zá küldék, fi zet vén ne ki hó na pon ként
da rab já tól, az az gye re ken ként – nem a ke -
nyér da rab já tól – 15 vál tó kraj cárt. Ami
azidõben, egy gyer mek nap szám volt, meg -
le he tõs fi ze tés volt, ami ért ezen Csulik em -
ber kö te lez te ma gát a gyer me kek nek reg -
gel tõl dé lig ma gá nál tar tá sá ra. Ez meg le he -
tõ sen pó tol ta azon be fi ze tett 15 kr-t, mert ez
idõ alatt ott hon leg alább is hónaponkint 5
fo rint ára ke nyér re több ma radt, ami sze -
gény em ber re néz ve nem kis elõny. Majd
elfeledém, azt is felvállalá ezen Csulik bá -
csi, hogy míg a nagy re mé nyû fi úk az õ va -
cak ke nye rén rá gód nak, az alatt õket a. b. c.
for má ra is meg ta nít ja, mit õ kré tá val az aj -
tó ra raj zol va, ve lük éne kel tet te a be, a bát.

De hisz mind ezért lak ha tott vol na õ én
mi at tam a vi lág kö ze pén is s ta nít ha tott
vol na csu pa mi nisz te re ket, nem gon dol tam
vol na én rá sohsem, ha...  Jajaj! – ha az
anyám rá nem gon dolt vol na. Egy szer meg
nem fog hat tam, mi ként jut ha tott most egy -
szer re ezen em ber anyám eszé be.

Ép pen meg éhez ve a ször nyû já ték ban,
jö vök, anyám hoz ke nye ret kér ni. Adott,
ezt mond ván:

– Ne sze lak jál jól, mert úgy is rö vi debb -
re hú zom nem so ká ra a kantárszárat.

Biz én ezt nem igen ér tet tem, de még is
sej tet tem va la mi nem jót. Dél után egy szer
elõ hí anyám.

– Tu dod e, hol la kik Csulik bá csi? –
Csulik bá bá csi! Csu- csu -lik bá csi! – is -
mét lem ma gam ban fé lig hall ha tó an. Iszo -
nyút sej tet tem. 

– Nem tu dom – fe le lem nagy alá zat tal,
hej, pe dig de hogy nem tud tam, de anyám
azt mondá rö vi den, hogy

– Itt, eb ben az ut cá ban, nagy apád há zá -
nak át el le né ben.

– Nem tu dom – fe le lem is mét, mint ki
pénzt vesz tett.

– De hogy nem tu dod, hol a múlt kor is
ját szot tál av val a sok gye rek kel.

– Nem, nem tu dom – mondám – soha
nem is lát tam. – Er re anyám csak azt fe lel te: 

– Jó, ha nem tu dod, majd meg mu ta tom
én hol nap.

Ez volt mind ed dig a leg hos  szabb na -
pom, nem íz lett sem mi, csak min dig Csu
és Csulik csen gett a fü lem be, egész éj jel
csu pa be tû ket lát tam, min de nütt kö rü lem
vol tak...

Reg gel fel költ anyám, fel öl töz tet csi no san.
– No, most majd is ko lá ba jársz, nem

leszesz olyan ökör, mint ed dig vol tál. Ha -
nem ve szek majd  szép köny vet, s majd ta -
nulsz, az tán ba rát le szel, ha megnõlsz.

Mit volt ten nem – anyám an  nyit be szélt,
hogy ma gam nak is ked vem lett ját sza ni.

Anyám ké szen lé vén elõ vett s ke zé nél
fog va ve ze tett, mi már csak ugyan nagy ko -
rú ság ra mu ta tott, mint hogy ez elõtt csak a
szok nyá já ba volt sza bad fo gódz kod nom,
ha on nét is el nem vert.

Cél hoz ér ve Csulik bá csi nak be mu ta tott
anyám, fel so rol ván eré nye im és azon nem
épen gyen géd fi gyel mez te tés sel adott át: 

– A mo gyo rót in gyen kap hat ni – az az a
ves  sze jét, te hát ne kí mél je ezt amen  nyi -
ben en gem il let ni fog. Ezt én igen jól
meg ér tet tem.

– No, Toncsi – gon dol tam – meg jár tad te
a dió sze gi vá sárt. Já té kot el tilt ják, ta nul tat -
nak s vé gül még mo gyo ró ves  szõ vel
mívelnek ki ba rát nak.

Anyám nehány biz ta tó szót szólt hoz -
zám, mi bõl ugyan sem mit se hal lot tam –
el ment.

És én ott ma rad tam.
Nem kép zel het tem el, hogy én most mit

csi nál jak itt.
Pa do kon ül tünk, pe dig mi lye ne ken. Hat

tég la két fe lé oszt va, egy desz ka rá és meg -
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van. Én a sa rok ban he lyet pró bál tam, mint
a kár val lott ci gány. Õ Csuliksága  mi u tán
az aj tó ra raj zolt a, b, c- t el éne kel tük – az -
az, hogy a töb bi ek mel let tem – az ud var ra
haj tott ben nün ket, ahol kü lön fé le gya kor -
la to kat vit tünk vég hez. Vi zet hord tunk a
kert be, gyom lál tunk, fá ra mász tunk, ep ret
szed tünk és et tünk, míg el jött az az idõ,
hogy ha za bo csá tat tunk. Ek kor egy iszo nyú
„Di csér tes sék”-et ki ált va vág ta tott ki-ki
ha za fe lé, én pe dig nagy ko mo lyan át sé tál -
tam nagy apám hoz, ahol öreg anyám és a
mé zes ke nyér várt rám. S mint hogy nem
tu dott ma gya rul, csak tör del ve mond ta:

– Menni os ko la, kap ho nig brod – akar -
ván ez zel mon da ni, ha szor gal ma san já rok
is ko lá ba ka pok mé zes ke nye ret. Mit én
meg is tet tem, mert di csek vés nél kül mon -
dom, ké sõbb szin te meg ked vel tem a mé -
zes ke nye ret és ki ma rad ha tat lan let tem az
is ko lá ból.

Lõn pe dig mi dõn már a fa má szás és
eper sze dés mes ter sé gét il lõ en be gya ko rol -
tam, hogy szü lõ im azon gon do lat ra jöt tek,
hogy már an  nyi tu do mán  nyal bí rok, hogy
egy nagy in té zet vagy is ko lá ba szerzõd-
tetnek. Ami an nál kí vá na to sabb volt,
mint hogy a be kö vet ke zõ 1837. év õsze
volt s az en gem fel ve en dõ in té zet igen kö -
zel volt há zunk hoz, mit  ezenmód ek ként
demonstrálok.

Há zunk mö gött la kott bér ben egy már a
Csuliknál ma ga sabb ran gú ta ní tó, mert ez
már tu dott hang szer hez is, job ban ér tet te a
ve rést, s ki vált utá noz ha tat lan volt az ivás -
ban, mely tulajdonságai jó val fel jebb emelék
õt Csulik bá csi nál. S azért nem is csu da,
hogy itt az excellens fiú gyer mek ért egy vál -
tó, nagy gye re kért két vál tó fo rin tot kel lett fi -
zet ni. Ami az idõ ben rop pant díj volt. Ab ból
gya ní tom, mert egy szer anyám azt mond ta,
hogy ta nul jak szor gal ma san, ne hogy hi á ba
fi zes se azt a ten ger sok pénzt a ta ní tó nak.

Te hát, mint mon dám ezen tisz tes úr
nem rég jött oda lak ni s már csak nem meg -
sze gé nyí tet te Csulik bá csit. Tél re te hát
anyám en gem is hoz zá szánt. Trinkának
hitták õ ke gyel mét – va la mi kó sza cseh le -
he tett, kit fent em lí tett tu laj do ná ért má sok
nem tûr het tek, pe dig de jól ivott és vert.

Szük ség te len em lí te nem, hogy az is ko -
lai kész le tek, mint pad és be tû táb la ugyan
af fé le volt, mint Csulik bá csi nál – csak -
hogy még is Trinka úr nak egy nagy ka la -
má ri sa, egy lí ne á ja, egy szá mo zó táb lá ja, s
több toll kész le tei, pa pi ro sa, rajz táb lá ja
(bleistift), frakk ja és ma gas ka lap ja is volt.
Sõt mitöbb, a né met burgeroknak tisz te let -
be li tag ja is volt.

Ezen elõ so rolt ér de me i hez még az is já -
rult, hogy a hang je gye ket könyv nél kül

ismeré, pa pok temp lo má ba járt, ott nagy -
mi se kor a do bot ver te, fa got tot fujt stb.

Bez zeg itt ke rül tem ke lep cé be, mi dõn
ér de mes Trinka úr elé vett. De ta nul tam is,
e té len még ír ni is. Szó, ami szó, Trinka úr
ves  sze je hat ha tó be fo lyást gya kor lott szor -
gal munk ra és el ménk re, s ha rá em lék szem
mily gyö nyö rû en tud ta uj ja in kat ös  sze szo -
rí ta ni és rá-koccantani, hogy szin te öröm
volt néz ni. Az tán mind a sillabizálást,
mind az ol va sást csak ilyen for mán, az uj -
junk he gyén, majd te nye rün kön át ver te a
fe jünk be. De meg is ma radt az tán mi ket
be vert egy szer, hogy sohsem fe lej tet tük el!

Itt már köny vünk is volt és ír ni is meg -
ta nul tam. Ezt azért em lí tem, mert Csulik
bá csi nál nél kü löz tük a köny vet. A hí res
gö rög bölcs Dias mon da tát tart va „omnia
mea  mecum porto”, mi an  nyit tesz: „ki nek
nincs sem mi je, sem mit se visz„ csak úgy
könyv nél kül ta nul tunk ep rész ni.

Ha nem, mint minden nek, úgy en nek is
vé gé nek kel lett sza kad nia, ugyan is meg ta -
nul tam ol vas ni és ír ni. Trinka úr pe dig
szál lást né hány szor vál toz tat va, se hol sem
fi zet ve, pén zét el költ ve, he lye seb ben
mond ván, tor kán le ereszt ve, be csü le té bõl
ki kop va, szál lá sán jól el dön get tet ve, on -
nan ki do bat va, el ment or szág nak, vi lág -
nak, mint a mikei ma lac.

Ezen dol gok tör tén tek 1838. évi ara tás kor.
Én ár va let tem, úgy jár tam, mint a ci -

gány ló, mi dõn már az éh sé get meg szok ta,
ak kor dög lött meg. Én is szin te meg szok -
tam már min den nap a mo gyo ró ves  szõ tõl
ér te ke zést ven ni, mi dõn ta ní tónk a nagy ér -
de mû ta ní tó, ki né met burger és 7 or szág ra
szó ló do bos, szó val pá rat lan „Trinka” volt,
ily csúf mó don utzára ke rült. Azon át ko -
zott bu nye vá cok ál tal, kik se hogy sem tud -
ták azt fel fog ni, mily fatalis do log a pénz -
te len ség és a fi zet ni nem tu dás.

Már ez után ma gam is hu má nu sabb em -
ber let tem, s hogy már má sok sem oly hit -
vány gyer kõc nek néz tek, mint ed dig, ab ból
gya ní tom, mert anyám is már ek kor, az er -
köl csi ok ta tá sok hoz, me lye ket igen érez he -
tõ en szo kott hoz zám in téz ni, már vastagab-
bacska ves  szõt hasz nált, mint ed dig.

Nem csak az em lí tett ok nál, ha nem még
an nál fog va is mond ha tom ezt, mert már ez -
után nem kuc kó is ko lá ba, ha nem az 1838-
iki ok tó ber 1-sõ nap ján be ve zet tek az úgy -
ne ve zett nagy is ko lá ba. Kü lön ben ez a nor -
má lis is ko lá nak el sõ osz tá lya, va gyis ele mi
osz tá lya.

Itt engem – mint ki igen jól ol vas tam
ma gya rul, né me tül és di á kul, fe lül tet tek a
magaskörbe (haute vole). Mint hogy ak kor
a pa dok úgy áll tak, hogy mi nél hát rább
men tünk an nál ma ga sab ban ül tünk. Úgy -

hogy a leg ma ga sabb pad mint egy há rom
láb bal ma ga sab ban állt, mint az el sõ, bi zo -
nyos cö lö pö kön, mi ál tal rop pant tér volt a
já ték ra a pa dok alatt. Egy pad ban an  nyi an
ül tünk, hogy csak alig férénk meg. Több -
nyi re egy ne hány nak a pad alatt kel lett
szorgalmasan játsz va el töl te ni a tan órát s
így a pa dok alatt né ha töb ben vol tunk,
mint felül.

Ta ná runk bi zo nyos Bergman, if jú, mint -
egy 28 éves le he tett, ezen egy jó tu laj don -
ság gal bírt, hogy a tan órá kon el aludt.
Mond ják, hogy ré szeg volt, de én nem hi -
szem. Mi pe dig él tük vi lá gun kat az alatt,
ját szot tunk, lár máz tunk, mint csak tõ lünk
tel lett. Sõt né ha a tan óra el múl tá val, nem
mer tük há bor gat ni ta nár urun kat csen des
nyu gal má ban, ha nem be csü let tel imád -
koz va ha za ta ka rod tunk. Csak a familiáris
ma radt ott, meg vár ta míg ta ná runk álom
an gya lai jól le võ ke re ke i ket ró la le vé ve
fel éb redt, mi né ha es te tör tént.

Ezen év min den ne ve ze tes ség nél kül el -
múlt, ki vé ve, hogy egy szer fe je met  ütöt -
ték be, egy szer pe dig or rom ütöt tem be.
Minden nek még is csak az em lé ke sem ma -
radt, azon ban igaz ugyan, hogy ez év ben
nem ta nul tam Bergmann úr is ko lá já ban,
de nem is fe lej tet tem. A szün idõ, au gusz -
tus-szep tem ber hó, le folyt.

El jött 1839 ok tó ber el sõ nap ja.
Én egy fok kal ma ga sabb ra hág tam, de a

di csõ ség rop pant volt. Bergmannál csak
egy évet töl töt tem, míg má sok öt-hat évet
is. Eh hez já rult, hogy ezen II. nor má lis is ko -
lá ban a ta nár egy Kátay ne vû, ar ról lett ne -
ve ze tes sé, hogy õ baklust (bakalus= bot)
nem adott, csu pán virgást, a leg ki seb bért is.

Mi volt ezen virgás, rö vi den meg ma gya -
rá zom. Egy nyír fa söp rõ bõl nehány szál
ös  sze köt ve. A nagy re mé nyû nö ven dék nek
nad rág ját és ga tyá ját kö rül be lül tér dig
lehuzva le fü lel ték és mez te len ülõ fe lé re
oda hány tak, hogy né ha a vér is folyt. Ez
volt Nagy ér de mû Kátay úr nak a leg gyen -
gé debb és egy szer smind a leg ke mé nyebb,
egyet len fe nyí tõ sze re – azt tartá tud ni il lik
õ Kátay ura sá ga, hogy mi nek csa lo gas suk
a nö ven dé ket hol mi ap ró fe nyí ték kel a na -
gyob bak ra.  Ad juk ne ki mind járt a leg ke -
mé nyeb bet, hogy vá gya ne köljön több -
ször rá ! Ko ránt sem hidd jám bor, hogy tán
én min den bün te tés nél kül csúsz tam át
ezen ne ves in té ze tet...

Kátay tisz telt ta ní tó urunk nak egyet len
ar gu men tu ma a fent le irt virgás le vén, azt
ször nyen gyû löl tem. Csu pán azon egy ok -
ból, mert a ve rés mez te len test re tör tént, a
sze mér met és il le del met igen sér tet te. Sok -
kal büsz kébb vol tam pe dig mint sem hogy
sze mé rem ta go mat köz szem lé re te gyem
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ki. De min den õriz ke dé sem da cá ra sem
ke rül het tem el, s úgy lát szik rög esz mé je
volt ta ní tónk nak min den ta nu lót leg alább
egy szer ki ka pat ni...

Két évig kel let jár nom hoz zá, de egy
nagy eset meg vál toz tat ta az egész dol got.

1840-ik évi má jus hó 1-én két ne gyed
ket tõ re a vá ros fel sõ vé gén kigyult. Ret te -
ne tes szél fújt.

A tûz épen ut já ban esett a szél nek a vá -
ros hos  szá ban. Nem so ká ra ha ran goz ni
kezd tek min den fe lé. Ami az ol tást rend kí -
vül ne he zí ti – ez azon ban per ce kig tar tott
–egy szer re egész so rok és utczák bo rul tak
láng ba. A nép vég képp min den ol tá si re -
mény tõl meg foszt va fu tott, ki amer re le he -
tett, mert az utczában ma rad ni nem le he -
tett. A tûz el len áll ha tat la nul ter jedt. Egy -
szer re többfelõl ég ni kez dett a vá ros, ho va
a szél a szik rá kat hord ta, egész vá ros rész
bo rult egy szer re láng ba és har mad fél óra -
kor már a Pa pok temp lo ma is le égett, s ha -
rang ja,  ak kor han goz ta utol szor a két ne -
gye det, há rom ra le zu hant, a töb bi utá na.

Le he tet len le ír ni a sí rást, za vart és ván -
dor lást, mi itt ak kor lát ha tó volt – so kan
sem mit sem ment het tek va gyo nuk ból.
Pusz ta életöket ment ve, gyer me ke i ket há -
tuk ra, nya kuk ba öl töt ték, a fa lu kat ke nye -
ret ké re get ve  jár ták.

A tûz dü hön gött, mint egy ki lenc órá ig
estve. A mi há zunk, mely az utol só tól ti ze -
dik le he tett, volt az utol só, mert itt már az
em be rek az el sõ ijedt ség bõl ma guk hoz tér -
ve s a szél is csil la pod va, ol tás ra is gon dol -
tak. Há zunk an  nyi ra meg lett ment ve,
hogy be nem égett.

A má sik ház, mi u tán egy szer már ég ni
kez dett, sze ren csé sen el olt va, meg me ne -
kült, így a mi so runk a to vább égés tõl biz -
to sít tat va lett. A túl só so ron is, az irá -
nyunk ban lévõ ház utol só ként égett, a tû -
zet ott is el foj tot ták, de foly vást kel lett vi -
gyáz ni a még min dig lap pan gó tûz tõl. –
Ku tunk tel jes ség gel ki lett me rít ve, s más
há zak ból kel lett vi zet hor da ni. Még az
egyes is tál lók ga né ja is, sze mét dom bok a
kert ben egé szen át ég tek. Tü zet pe dig sa ját
ud va run kon is – még ti zen két nap múl va is
ta lál tunk a ga néj ban.

Ne künk ugyan ek kor sem mi ká runk nem
volt, a há zon kí vül s az sem égett le, mes  sze
le vén s mint hogy csak mint egy 6 óra után
gyúlt meg, idõnk volt min dent a kert ben jól
el ás va el ten ni. Bútorinkban és sem mi szer -
szám ban hi ány nem volt. Sõt a pad lás ról is
min dent le ta ka rí tot tunk, csu pán anyám nak
azon meg bo csát ha tat lan hi bá ja volt oka,
hogy egy szép ra kás könyv, hi he tõ leg nagy -
apám tól – ki igen szen ve dé lyes ol va só és
írás tu dó volt – nem  ma rad ha tott meg.

Eze ket én még mind ég nem néz tem át, de
szá mot tar tot tam rá! Így aki nem tud ol vas -
ni, nem fog hat ja fel be csét az ol va sás nak.
Tud ni va ló, hogy anyám csak az imád sá gos
könyv bõl, a ma gyar nyom ta tott be tûk rõl tu -
dott ol vas ni. Azt is  las san, atyám pe dig
nem lé vén hon, en gem nem en ged tek kö zel
sem a ház hoz, így mind oda van. Csu pán
egy „Ke resz tény hit tu do mány” cí mû ma -
radt meg, mely atyám mal volt oda - nyo -
mat ta tott 1650-ik év ben, ma gyar nyel ven.

Más nap tüs tént be hor doz kod tunk a ház -
ba és min den ren dén volt.

De nem így volt min den ki! Na gyobb ré -
sze a la kos ság nak olya nok hoz szo rul tak,
kik nek házok meg ma radt, an nak fé sze rét
és is tál ló ját vet ték igény be. A lö vész kert
min den épü le te, sõt a lö võ bó dé ja is la ká -
sok ká vál toz tak, és min den köz épü le tek.

Fáj dal mas volt néz ni az égés es té jén ha za
jö võ mar há kat, kik nem is mer ték fel gaz dá -
juk  há zát. Az utczában fel alá tén fe reg tek,
s köz ben fáj dal mas han gon bõg tek, mint ha
osz toz ná nak a gaz da és la ko sok bá na tá ban.

Mint egy fél évig mond ha tom meg volt a
nyo mor gás, de az tán tá gult.

Ezen tûz vész után, mint ha son ló sze ren -
csét len sé gek nél, ada ko zás ra szó lít tat tuk fel,
a leg kö ze leb bi fal va kat, me lyek mond hat ni
di csé re te sen vi sel ték ma go kat, sze ren csét -
len vá ro sunk irá nyá ban. Ugyan is ki-ki adott
pénz ben és ter mé szet ben, mi tõ le ki tel he -
tett. Ez utób bi na gyobb részt ke nyér bõl állt,
mit a vá ros ház nál arány lag, csa lád ja ik hoz

ké pest, ren de sen ki is osz tot tak. A ke nye ret -
le nek közt – mi u tán a vá ros urai a leg szebb
fej ér ke nye ret (mert õk is éget tek vol tak!)
kiválaszták, úgy szin te a haj dúk a ja vát kap -
ták. Ter mé sze te sen az osz tás ra ke rült ke -
nyér összvetört, vagy ha egész, úgy bar na
volt, de hisz ez is jó volt. A begy ült pénz rõl,
ami meg le he tõs ös  szeg volt, az ak ko ri hír
sze rint, az urak szá mol tak an  nyi bi zo nyos.
Az hogy ke vés sze gény nek, s ke vés ju tott –
még is fo gyott, hja ilyen a pénz.

Mind azo nál tal há la az ada ko zók nak –
õk er rõl nem te het tek. Ba ján a baj baj jal
járt s ez raj tunk tel je se dett be tö ké le te sen.
Amit a tûz tõl meg óv tunk, azt az ör dög nek
kel lett adóz nunk. 

Atyám nem so ká ra ha za jött s csu pa ké -
mé nye ket lá tott, leg el sõ gond ja lé vén a há -
zat leg alább ide ig le ne sen befödözni, míg
an  nyit sze rez het, hogy a há zat fel épít se. te -
hát vett ma gá hoz 225 vál tó fo rin tot, hogy
fe nyõt és szá dat ve gyen, a há zat rög tön be -
fe des se, leg alább az esõ el len. A pénzt keb -
lé be dug ta s egyút tal a ha jó hoz ment ren -
det meg néz ni, itt vagy hol, nem tud ja, de
an  nyi igaz, hogy a pénzt el ve szí tet te. Mit
volt mit ten ni, mint az úr pén zé bõl is mét
100 frtot ven ni, me lyen már most csak
desz kát vett s a há zat av val fe det te be.

Nem so ká ra le gé nye i nek egyi ke ki igen
sze gény volt kü lön ben, sa ját há zát szé pen
fölépíté – en nek bi zo nyo san jobb sze ren -
csé je volt atyá mé nál. 

„Egyik bu ká sa, má sik nak emel ke dé se”...
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Tér jünk sa ját sze mé lyem re.
A ta no da is sze ren csé sen le égett, de az

is ko lá zás to vább is folyt a Szer zet Zár dá -
já ban. Én azon ban ki ma rad tam, míg
1841 ta va szán a Ta no da fel épül vén új ra
be sze gõd tem Kátay úr hoz s ott ta nul tam
egész 1842 évi jú li us utol só ig, az az a
szün nap okig.

1842 ok tó ber 1- én ös  sze jöt tünk is mét
tisz telt Kátay úr nor má li sá ban – s õ min -
ket, akik ki je löl tet tünk fel sõ is ko lá ba jár ni,
szé pen elõbb tõ lünk el bú csú zott, fel ve ze -
tett és át adott le en dõ ta ná runk nak, Pater
Kaul Ge de on nak...

Én ha lad tam a tu do mány ban, ha an nak
ne vez he tõ. Leg na gyobb kedv vel a tör té -
nel met és föld le írást tanúltam, késõbb eh -
hez még a ter mé szet raj zot. Szá mol ni res -
tell tem, mert nem ér tet tem, a la tin nyel vet
gyû löl tem s csakazért ta nul tam ezt jól,
mert nyel ve ket sze ret tem ta nul ni s csak
úgy ta nul tam és sze ret tem, mint nyel vet,
nem mint is ko lai szük sé gest.

Ak kor sok szor ki kel tem a de ák rend szer
el len, nem tar tot tam szük sé ges nek egy  holt
nyelv re szo rít koz ni, mi dõn sa ját nyel vünk
van. Vé le mé nye met egy pár tan tár sa im is
osz tot ták, de na gyobb részt ki ne vet tek.

Sõt, ta nár Pá te rünk nagy Ci ce ró ko rá ba
buz dí tott ben nün ket, igye kez nénk a la tin
nyel vet haj da ni di csõ ál lá sá ra hoz ni s
korcsulásából az arany ko ri tisz ta ság ra
emel ni.

Ezt ugyan lel ke sül hall gat tuk, de nem
tet tük, sõt la tin gya kor lat he lyett, ahol csak
te het tük, ma gyart ir tunk, mi ért kü lö nö sen
én von tam ma gam ra a Pá ter ha rag ját. Is -
mét meggy ült a ba jom!!

Ta ná runk ugyan ez az egy volt öt éven
át, ugyan is az el sõ, má so dik, har ma dik és
ne gye dik osz tály be li ta ná rok szün te len
megokkal vit ték nö ven dé ke i ket. Pá ter Cöl
lett ta ná runk, ez min den év ben egy os ko lá -
val fellebb vitt. 1843-ba 2.ik, 1844-ben a
har ma dik ba, 1845-ben a ne gye dik be és ek -
kor át kel lett vol na men nie is mét az el sõ re,
hogy ezen utat foly vást is mé tel je, mert a 5-
ik a szó nok lat és 6-ik a köl té szet osz tály -
ban  ál lan dó ta ná rok vol tak. Ha nem az ötö -
dik osz tály ta ná ra, Pá ter An gyal, az ura -
ság hoz ment ne ve lõ nek, így a mi Pá te rünk
egyút tal ve lünk jött az ötö dik is ko lá ba, ott
ál lan dó ta nár lett. Pá ter An gyal he lyett.

Ta ná rom tisz te len dõ ha rag ját már rég
ma gam ra von tam, mint hogy min den igaz -
ta lan sá gért fel szó lal tam, mi ért tel je sült raj -
tam a köz mon dás 

– Aki iga zat mond, be tö rik a fe je.
– Ne le gyen oly okos, mert rö vid éle tû

lészen – em le get te. Igaz sá ga volt, mert mon -
da nám csak ki most úgy az igaz szót, mint ak -

kor, bez zeg ne he zen él tem vol na már ed dig
is. Ha nem iszen be nõtt már a fe jem lá gya.

A Pá ter min den év ben lej jebb csúsz ta tott
a so ro zat ban, úgy hogy már az ötö dik osz -
tály ból nem mint je les, ha nem mint el sõ -
ren dû jöt tem ki. Bán tam is én, csak hogy
tõ le is meg me ne kül tem.

Ezen idõ táj ban esik, hogy a ré gi ron -
gyos de ák fel ira tú zász ló he lyett a mos ta ni
pi ro sat csi nál tat tuk köz pót lás ból.

Vég re te hát 1847-ben a ha to dik osz tály -
ba ju tot tam, ha nem itt vég re meg for dult a
koc ka.

Reitman Ven cel, aki a múlt osz tá lyok ban
Pater Kaulnak ke gyen ce volt s ki mi att
annyit kel lett ki áll nom, aki hí zel gés sel és
áru lá sá val mind ég fe szült sé get oko zott a
ta nár és mi köz tünk, kép mu ta tá sá val, mely -
 lyel a szen tet játsszá. Egé szen el va kí tot ta a
kü lön ben okos em bert – itt ki ko pott az Em -
ber ség bõl, mert tisz te len dõ Pá ter Nagy Ró -
kus szé pen aj tót mu ta tott a hí zel gõ nek s
igaz sá gos em ber le vén, ve lünk, kik mind ég
az igaz ság ta lan ság el len küz döt tünk, igen
em ber sé ge sen járt el. En nél fog va azt nyer -
te, hogy a ré gi könyv tár he lyett, mely
mond hat ni egy iskátulyában el fért, mint -
egy 30 köny vet – újat sze rez tük.

Új és nagy szek rényt csi nál tat tunk,
mely re ezen fel ira tot ragasztánk:

– Csen det tart va ta ní tok. – Pénzt szed -
tünk és nagy lár mát csap tunk, úgy hogy
vég re lá to gat ni jöt tek tisz tes urak könyv -
tá run kat. Ek kor nem mu lasz tot tuk el fel -
szó lí ta ni õket ada ko zás ra, könyv, vagy
pénz ben.

Ami dõn az ígé ret nem is ma radt el, de el
is ment kö zü lünk azon nal más nap két kö -
vet az ígért ado mányt el hoz ni. Vol tak, kik
a pil la nat ban lel ke sül ve töb bet ígér tek,
mint akar ták és kön  nyen meg fe led kez tek.
De mi föl je gyez tük ki mit ígért – to váb bá
azt re mél tük, hogy ki a ma gyar nyelv ben
egy ide gen szót ejt, két vál tó ga rast kö te les
fi zet ni. Eb bõl is mét jö ve de lem for rás vált,
mert kez det ben eb bõl is szép ös  szeg  gyûlt
be, mint hogy szo ro san ügyel tünk egy más -
ra. De ké sõbb be le is jöt tünk a tisz ta ki ej -
tés be, az év vé gén azt vet tük ész re, hogy
gyö nyö rû könyv tár van bir to kunk ban.
Ezen ipar ko dá sun kat meg há lál ták a ta ná -
rok, egyet sem tet tek, még a leg na gyobb
sza ma rat sem a má sod rend be.

Pe dig ugyan csak lett vol na kit a má sod -
rend be ten ni, töb bi közt ki eme len dõ: Lati-
novics Da ni. Bor so di föl des úr re mek je volt
a tu dat lan ság nak, kit a töb bi osz tá lyok ban a
pénz, itt pe dig a több ség ér de me men tett
meg a má sod rend tõl. Volt en nek ugyan több
ki sebb na gyobb mér ték ben ha son má sa, de
kik kö zül nem aka rok töb bet meg ne vez ni.

El len ben a je le seb bek közt Dö mö tör
Ödön, Szar vas Gá bor nagy és  szel, Klem Jó -
zsef jó ész elég szor ga lom mal jellemzhetõ.
Több pénz, nem nagy ész, de rop pant szor -
ga lom Bermüller An tal tu laj do na, Ivánovics
jó eszû és szép szorgalomú, Maráczy Josef
kö zön sé ges eszû, de szor gal mas, Fü ri Já -
nos, Koller Li pót, Kulisics Fe renc tök fil -
kók, ha nem szor gal ma sak. Stimac Ist ván
kö zép sze rû eszû és szorgalomú.

Ezek kö zül Reitman Ven cel, Kulisics
Fe renc, Bermüller An tal, pa pok let tek. Az
el sõ 1854-ben mi sé zett, a má so dik 1855-
ben mi sé zett elõ ször. Bermüllert nem tu -
dom, nem hal lot tam. Klem a Csá szá ri hi -
va tal nál, Szar vas Gá bor ügy vé di pá lyá ra
ke rült. Ivánovics or vo si nö ven dék lett,
Füry ka to na õr mes ter olasz hon ban, Koller
Li pót vas árus, Stimac gyógy sze rész,
Maráczy kénszeritett pap, de nem tu dom
ma rad e.

Mi e lõtt azon ban os ko lánk vég zõd nék,
meg em lí tem hogy 1848-ik mártius ti zen -
ötö di ke fel vir radt.

S a ti zen két al kot má nyi pon to kat alá ír ták.
En nél fog va nagy öröm és vi lá gí tá sok tör -
tén tek a vá ros ban s mi ve tél ked tünk mi nél
szebb ko kár dát hor da ni. Mit még ta ná raink
is a csu ha gal lé ra alatt fel tûz ve vi sel tek.

Még a rác gyû löl ség rõl ek kor szó sem
volt. De már a ve lünk együtt já ró szerb ta -
nu lók el len kez tek ve lünk, õk is vi sel tek,
de nem vö rös fe hér-zöld szint, ha nem vö -
rös-fe hér-ké ket, va gyis a szlá vot. Ezért
gyak ran csak nem ve re ke dés re jött köz tünk
a do log s csak a Curátor te kin té lye tar tott
vis  sza oly kor, hogy a ko no kul da co ló rác
tan tár sa in kat jól helben nem hagy tuk.
Egy szer hí re jön, hogy a rá cok fel lá zad tak.
Ha nem mint hí re volt, Bécs bõl is se gélyt
kap tak, va la mint min den nem ma gyar fa -
jok alat tom ban a ma gyar ság el len zú dul -
tak. Az új al kot mányt, mint rájok néz ve
ká ro sat ma gya ráz ták. Ho lott a ma gya rok
ki vé tel nél kül ve lük meg osz tot ták jo ga i -
kat. Õk úgy kezdék te kin te ni a ma gyart,
mint elnyomójokat.

Mi re néz vén min den ki át lát ta, hogy itt
vér on tás nak kell vég hez men nie s nagy
pol gár há bo rú nak né zünk elé je. – Mi ért is
már pünköst va sár nap ján is ko lán kat be vé -
gez tük, ta ná runk el bú csú zott tõ lünk. Ha -
za sze re tet re és ös  sze tar tás ra in tett mind -
annyi un kat s ha szük ség ugy hoz za, a
nem ze tet és jo gát fegy ver rel is vé de nünk
kell. In té se nem is ma radt köz tünk ha tás
nél kül. De ez kü lön ben sem volt szük sé -
ges ránk néz ve, ugyan is több nyi re kü lön -
fé le zász ló al jak hoz hon véd nek csap tunk
fel na gyob bá ra.

Folytatjuk
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1848-as bajai honvédek
hatvan évvel késõbb

Kü lö nös va rá zsuk van a ré gi fo tog rá fi ák -
nak. Ko runk bo szor ká nyos tech ni ká ja bár -
mi re ké pes. Még is, a ré gi fény ké pe ket va la -
mi meg ma gya ráz ha tat lan han gu lat len gi be.
Csak néz zük eze ket az ar co kat, ahogy néz -
nek ben nün ket, me sél nek va la mi rõl, re mél -
ve azt, hogy meg ért jük õket. So kan tart ják:
ezek nek a ré gi ké pek nek au rá juk van.

Nem is mer jük a fény kép pon tos tör té ne -
tét, és még is tud juk. Egy név és egy dá tum
va la me lyest még is el iga zít. Min den ki ke -
re kít het egy tör té ne tet kö ré. Ha néz zük,
meg érez zük a ma gunk tör té ne tét, csak
tisz ta szív vel kell néz ni az ar co kat, s tud ni
fog juk, mit akar nak el mon da ni ne künk: és
ek kor mind an  nyi unk tör té ne te igaz lesz
va la hol. Ezt el le het mon da ni, meg le het ír -
ni, de ami mö göt te van, az sok kal több.

Ba ján egy csa lád 1909. már ci us 15-én
48-as hon vé dek tár sa sá gá ban em lé ke zik
meg 1848. már ci us idu sá ról. Tes sék be le -
gon dol ni, és be le bor zong az em ber, hogy
mi rõl foly ha tott a szó. És ek kor a nagy gon -
do lat. Örö kít tes sék meg ez a nap. Jött a fo -
tog rá fus, s ez nagy ese mény. Oda ül tek, oda -
áll tak a ma si na elé a ki tün te té se i ket mél tó -
ság gal vi se lõ agg had fi ak s a büsz kén ál ló
há zi gaz da csa lád ja. Néz nek min ket. El -
mond nak va la mit. Csak meg kell hal la ni.

Nos, amit a kép rõl, me lyet Me zei La jos
– a Ba jai Hon pol gár Ala pít vány ku ra tó ri u -
má nak el nö ke – bo csá tott ren del ke zé sünk -
re, biz to san tud unk: el mon dá sa sze rint
déd ap ja, Me zei La jos a kép jobb al só sar -
ká ban ülõ 48-as hon véd. A fény kép az ak -
kor még „Bács-Bodrog vár me gye és Ba ja

vá ros Mé szá ros Láz ár Mú ze u ma” né ven
sze rep lõ mú ze um cen te ná ri u mi ki ál lí tá sán
sze re pelt 1948-ban. Csa lá di ha gyo mány,
hogy min dig a La jos ne vû utód örök li a fo -
tog rá fi át. Most õ a csa lá di erek lye õr zõ je.

Bá lint At ti la

Va ló szí nû nek tart juk, hogy a fel vé tel rõl
an nak ide jén több kó pia is ké szült, ta lán
min den, a ké pen lát ha tó sze mély ka pott be -
lõ le. Ha ol va só ink tud nak ilyen fenn ma -
radt fény kép rõl, vagy ha ré gi csa lá di fo tók
alap ján rá is mer nek va la me lyik negy ven -
nyol cas hon véd re, eset leg a házigazdá-
ékra, szí ves ked je nek ezt tu dat ni szer kesz tõ -
sé günk kel. Sze ret nénk e majd’ száz esz ten -
dõs, hely tör té ne ti je len tõ sé gû kép rõl mi nél
töb bet meg tud ni.

1909. már ci us 15.
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Gör gey Artúr
(1818-1916)

„No ha az ural ko dó osz tá lyok Gör geyt re ál po li ti kus nak igye kez tek fel tün tet ni Kos suth tal szemben,
a ha la dó Ma gyar köz vé le mény min dig áru ló nak tar tot ta.” (Új ma gyar le xi kon, 1962)

A vég és a kez det
A Du nán csil log tak a hul lá mok há tán

buk fen cet há nyó nye sett fé nyek. A víz já -
té kát tû nõd ve szem lé li az idõt len vén sé gû
Sa la mon-to rony. A hegy csú csot ko ro ná zó
vár ro mig fel fu tó vé dõ fa lat üde lomb ka rok -
kal fon ja be a ta va szi er dõ. A ter mé szet bõl
az örök meg úju lás õs ere je árad. Sen ki sem
sej te né, hogy a vi seg rá di pol gár ház elõtt
ko csi juk ba szál ló pes ti dok to rok az imént
egy 99 éves ag gas tyán sor sa fe lett mond -
ták ki a vég sõ ver dik tet. A ka len dá ri um
1916 má ju sát jel zi. A Nagy Öreg pis lá ko ló
élet mé cse sé nek el ham va dá sá val a sza bad -
ság harc ha tal mas mág lyá ján fel gyúj tott
utol só láng fog ki lob ban ni. A szí vós, acél -
ke mény sé gû pát ri ár ka túl élt min den ba rá -
tot, és egy ki vé te lé vel min den el len sé get.
A Kaiser Schönbrunn ma gá nyá ba zár kó -
zott el, és az agyerek mész fáty la már csak
tom pán szû ri át a va ló ság fé nyét. A kül -
ügy mi nisz ter, Berchtold gróf kö re i bõl ki -
szi vár gó plety kák sze rint a csá szár idõn -
ként fél szá za dos el tá jo ló dás sal ér té ke li a
vi lág há bo rú ese mé nye it. Jó kedv re de rül a
né met ve re sé gek hí ré re, meg fe led kez ve
ar ról, hogy nem Königrätz gyá szos nap ja -
it ír ják, és a po ro szok nem el len sé gei, ha -
nem szö vet sé ge sei a Mo nar chi á nak.

Nincs a ma gyar his tó ri á ban még egy tör -
té nel mi sze mé lyi ség, aki nek élet út ja olyan
szél sõ sé ges ki len gé se ket mu tat na, mint
Gör gey Artúré. Har minc éves ko rá ban még
név te len, kvi e tált fõ had nagy, aki re leg fel -
jebb az el jö ven dõ tu do má nyos hír név re -
mé nye ve tül. Majd egy év múl tán száz -
negy ven há rom nap alatt hon véd szá za do si
rang ról a tá bor no ki tölgy fa lom bo kig emel -
ke dik. Fõ pa rancs nok, had ügy mi nisz ter,
vé gül az or szág telj ha tal mú dik tá to ra lesz.
Ne vét tíz hó na pon át von ja dics fény be a
nem zet ra jon gá sa.

Az elõ re nem lát ha tó ször nyû er köl csi
bu kást még a sza bad ság harc al ko nya sem
jel zi. A fõ ve zér nek I. Mik lós cár ma gas
ran gú kül dött, a cá re vics út ján kér Fe renc
Jó zsef tõl am nesz ti át. A trón örö kös Gör gey
irán ti  tisz te le tét mu tat ja, hogy a ma gyar or -
szá gi had já rat leg be cse sebb tró fe á ja ként a
had ve zér kard ját ké ri el. A vi lá go si tra gé -
dia fe lett ma gas ba csa pó nem ze ti el ke se re -
dést Kos suth viddini le ve le irá nyít ja a sze -
ren csét len Gör gey re. A té nyek kel és a jó -
zan ítélõerõvel nem egyez tet he tõ ös  sze az

a nyil ván va ló kép te len ség, hogy a sza bad -
ság harc ku dar cát Gör gey áru lá sa idé zi elõ.
A bûn ba kot ke re sõ hon fi bú még is a 19.
szá zad vé gé ig ra gasz ko dik a kény szer kép -
zet hez. Csak a múlt szá zad ele jén vá lik
ural ko dó vá a hon véd tá bor nok ha za fi úi ér -
de me it el is me rõ köz vé le ke dés. Az el sõ át -
fo gó tör té nel mi mun ka, mely vég re ki -
mond ja, hogy a sza bad ság harc ha di ese mé -
nye i nek di csõ tet tei fõ ként Gör gey ne vé -
hez fû zõd nek, a Hóman-Szegfû Ma gyar
tör té net cí mû mo no grá fia. 1945 után azon -
ban újabb for du lat kö vet ke zik be. Va la mi
ide o ló gi ai rög esz mé tõl kény sze rít ve a hi -
va ta los tör té net írás Gör geyt az ör dö gnél is
fe ke tébb re fes ti. Az, hogy szob rát le dön tik,
gya lá zat. Az vi szont, hogy a ne mes vo na lú
al ko tást nyers anyag ként adalékolják Sztá -
lin or mót lan szob rá nak ma té ri á já ba, még a
per ver zió pszi chi át ri ai kór kép ét is túl lé pi.

Vil lant suk fel a csúcs ra ve ze tõ élet pá lya
né hány pil la nat kép ét.

Ti zen négy esz ten dõs, mi kor 1832-ben
a kés már ki lí ce um ban meg sza kít ja ta nul -
má nya it, hogy a tullni ka to na is ko lá ba át -
irat koz va utász tisz ti ké pe sí tést sze rez zen.
Bár a csa lád több ge ne rá ci ó ra vis  sza nyú -
ló ka to nai tra dí ci ók kal bír (nagy ap ja a
Na pó le on el len ví vott maubeugei csa tá -
ban esik el), az if jú toporci sar ja dék tól
ide gen a mi li ta ris ta am bí ció. A csa lád tö -
ké le tes el sze gé nye dé se kész te ti ar ra,
hogy a hõs nagy apa ér de mé ért oda ítélt
ösz tön dí jas stá tuszt el fo gad ja. Ti zen há -
rom évig hord ja a csá szár mun dér ját, és
ez alatt a csa pat tisz ti prak ti kum nál ma ga -
sabb ha dá sza ti is me re te ket is sze rez. A
szok vá nyos tisz ti kar ri er sza már lét rá já -
nak vé gig já rá sá tól a lel ke mé lyé ig ide -
gen ke dik. 1845-ben le ved li az an gyal -
bõrt, hogy if jú ko ri ál má hoz vis  sza tér ve
ter mé szet tu do má nyos ta nul má nyo kat vé -
gez zen. Prá gá ban a hí res ké mi kus,
Redtenbacher pro fes  szor ta nít vá nya,
majd as  szisz ten se lesz. Az egye tem la bo -
ra tó ri u má ban vég zi a kó kusz dió zsír sa va -
i nak szét vá lasz tá sá ra irá nyu ló kí sér le te it.
Ez út tal fe de zi fel a ti zen két szén ato mú la -
u rin sa vat. Ered mé nye i rõl Liebig fo lyó ira -
tá ban szá mol be. Mi vel a hí res né met ve -
gyész a szerveskémia aty ja, a ta nul mány
el fo ga dá sa ön ma gá ban is eu ró pai ran got
je lent. Az ér te ke zést a szer kesz tõ bi zott -
ság 40 Ft különjutalomra is ér de me sí ti.

Ilyen kez det után Redtenbacher ter ve it
nem mi nõ sít het jük túl zot tan nagy ra lá tó -
nak, mi kor jö ven dõ utód ját kí ván ja ki ne -
vel ni a te het sé ges ké mi kus ból. Ek kor avat -
ko zik be a sors. Gör gey meg há za so dik, és
ez zel egy idõ ben ér ke zik hoz zá meg öz ve -
gyült nagy nén je aján la ta. Köl töz zék vis  sza
a Szepességbe, és ve gye át a gaz dá ját
vesz tett bir tok igaz ga tá sát. A jó szág kor -
mány zói stá tusz sze rény, ám biz tos eg zisz -
ten ci át ígér az if jú pár nak. A meg ol dás
csak át me ne ti, tu do má nyos am bí ci ó it nem
ad ja fel, és a fõ vá ro si egye tem vegy ta ni
tan szék ét sze ret né el nyer ni.

Pes ten azon ban ta lál ko zik haj da ni test õr -
tiszt tár sá val, Iván ka Im ré vel. Ba rát ja az
1848 áp ri li sá ban ala kult el sõ füg get len ma -
gyar kor mány mi nisz ter el nök ének, Bat -
thyá ny La jos nak tit ká ra. Bár Jel la sics még
nem tört be az or szág ba, a szerb és ro mán lá -
zon gás a had ügy mi nisz té ri u mot a hon véd -
ség gyors meg szer ve zé sé re kész te ti. A ha zá -
nak most jó tisz tek re van szük sé ge – ka pa ci -
tál ja baj tár sát Iván ka –, hagy ja hát for tyo gó
gö reb je i nek kém le lé sét bé ké sebb idõk re. A
kész te tés te li ta lá lat. Gör gey ural ko dó jel -
lem vo ná sa a fenn tar tás nél kü li ha za sze re tet,
mely egyé ni sor sát min den kor ha bo zás nél -
kül ren de li alá a nem zet ér de ké nek. A szo ká -
sos egy fo ko za tú rang eme lés sel 1848. jú ni us
9-én szá za dos ként lép szol gá lat ba.

El sõ ha di tet te az úgy ne ve zett moz gó
nem zet õr ség dél nyu ga ti cso port já nak
meg szer ve zé se és harc ba ve té se volt. A
400-500 fõs egy ség hez csa tol ják az 1200
ön kén tes bõl ál ló Hu nya di-csa pa tot is. Már
szep tem ber ben já runk, a Drá vát át lé põ Jel -
la sics Bu da fe lé vo nul, és a köz ben õr -
naggyá elõ lép te tett Gör gey fel ada ta Cse -
pel-szi get vé del me és a hor vát had du nai
át ke lé sé nek meg hi ú sí tá sa len ne. A Burg
„sza lon ge ne rá lis nak” be cé zett ked ven ce
azon ban Du nán tú lon ma rad és meg száll ja
Szé kes fe hér várt. Az el len ség moz du la ta it
ébe ren fi gye lõ õr nagy fõ erõ it azon nal a
Du na jobb part já ra cso por to sít ja át. Ah hoz
túl gyen ge, hogy akár a de rék had dal, akár
a Roth tá bor nok ve zet te utó véd del harc ba
száll jon. Vi szont rög tön ki hasz nál ja az
oszt rák ve zé rek vi gyá zat lan sá gát, és Jel la -
sics, va la mint le sza kadt hát véd je kö zé ket -
tõs õr lán cot fe szít ki. Az ügyes hú zás, a
hír szol gá lat meg sza kí tá sa két hé ten be lül
Rothra néz ve vég ze tes sé vá lik.
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A pók há ló azon ban ha mar és vá rat la nul
ha tal mas don gót fog. Az õr lánc úri hin tót
tar tóz tat fel, mely ben Zichy Ödön és Pál
ne vû fi vé re uta zik. A gróf fe ke te-sár ga lel -
kü le te köz is mert. 1844 után, mi kor a csá -
szá ri ön kény fel füg gesz tet te a me gyék ön -
kor mány za tát, õ lett a fõ is pán he lyét el fog -
la ló ad mi niszt rá tor. Már a pog  gyász hely -
szí ni át vizs gá lá sa és Ödön gróf ma ga tar tá -
sa is ala pos gya nút kel tett, ezért a ba tárt
Adonyba kí sé rik a nem zet õrök. A köz ség -
ben bi zo nyos ság ként fu tott szét a hír: két
spi ont ke rí tet tek kéz re. A da rázs raj ként fel -
boly dult Hu nya di-csa pat hoz csat la ko zik a
kör nyék pór né pe is. A vi dék föl des ura
ugyan is Zichy Ödön volt, és a job bágy
por tá kon nem jó te võ aty juk ként tisz te lik a
gró fot. A po ten ci á lis ha za áru lók mél tó
meg bün te té se te hát egy be esett vol na a né -
pi igaz ság étel meg ala po zott szán dé ká val.

A hely zet ve szé lyes sé gét fo koz ta, hogy
a kar ha tal mat pa rancs no ka, Szalay Lász ló
al ez re des ti tok ban buj to gat ta a lin cse lés re.
E pil la nat ban ér ke zik a hely szín re Gör gey.
A kö vet ke zõ órák al kal mat ad nak ar ra,
hogy meg mu tas sa egyik jel lem zõ tu laj -
don sá gát, a ret tent he tet len fi zi kai bá tor sá -
got. Mi u tán négy szem közt ta nács ko zik az
al ez re des sel (aki a rang kü lönb ség el le né re
alá ren delt je), azon nal lát ja, hogy er re az
el len druk ker re nem szá mít hat. Kí sé re te
csak né hány nem zet õr tiszt, ezért gya kor -
lott szem mel a Hu nya di ak kö zül ki vá lo gat
tu cat nyi ka to na vi selt em bert. Az ob si to sok
meg ér zik a ke mény ki ál lá sú õr nagy ból su -
gár zó szug gesz tív erõt, és iga zod nak a ka -
to nás fe gye lem hez. A pa rancs nok meg töl -
te ti a pus ká kat, és a két fo goly a ki csiny
esz kort tól övez ve a Du na-part fe lé in dul.

Nyil ván va ló, a gyors át te kin tõ ké pes sé -
gû Gör gey azon nal lát ta, hogy Zichy
Ödönt alig ha gya nú sít ják ár tat la nul. A kor -
mány ki hir det te a sta tá ri u mot, és a tet ten
ért ha za áru ló el ját szot ta éle tét. Ter mé sze -
tes igaz ság ér ze te azon ban nem en ge di
meg, hogy tisz tes sé ges tár gya lás és a vé de -
ke zés le he tõ sé gé nek meg adá sa nél kül,
pusz ta gya nú sí tás alap ján vé gez zen a vád -
lot tak kal a nép íté let.

Az õr nagy ál tal ve ze tett kis csa pat, mely
a fog lyo kat idõn ként tes té vel vé del mez te, a
ki kö tõ fe lé tar tott. A par ton azon ban nem -
hogy kom pot, de még csó na kot sem ta lál -
tak. Az elõ re lá tó adonyiak eze ket idõ ben
el ta ka rí tot ták. A ka to nák két ví zi mol nárt
ke rí te nek elõ. Azok te he tet le nül tár ják szét
kar ju kat, de Gör gey pisz to lyá hoz nyúl, sze -
me oly fé lel me set vil lan, hogy rög tön mû -
köd ni kezd me mó ri á juk, és két csó nak kal
tér nek vis  sza. A vá ra ko zá sá ban csa ló dott
tö meg, mely múlt bé li ta pasz ta la tai alap ján

jo go san tart at tól, hogy az arisz tok ra ták el -
ke rü lik meg ér de melt bün te té sü ket, el ke se -
re det ten mo raj lik fel. Kö ze lebb nyo mul -
nak, és a száz szo ros túl erõ a kis csa pa tot
már-már a víz be szo rít ja. Har sány ve zény -
szó csat tan, a fe de zet pus ka csö vei de rék -
ma gas ság ba emel ked nek, és az õr nagy rá -
ri vall a to la ko dók ra. Aki a fog lyok hoz mer
nyúl ni, azt rög tön le lö ve ti. Úgy lát szik, a
pri o ri tás ból sen ki sem kí ván ré sze sed ni,
mert a gyû rû azon nal tá gul ni kezd.

Szem közt, Cse pel szi ge tét a moz gó
nem zet õr ség fe gyel me zett csa pa tai tart ják
meg száll va. A csó na kok el tá vo lod nak a
part tól, a kí sé ret ki sza ba dul szo ron ga tott
hely ze té bõl, és a szi ge ten a nem zet õrök -
nek ad ja át a fog lyo kat.

Gör gey had bí ró sá got ál lít fel, ki hall gat -
ják a két Zichyt, és meg vizs gál ják a tár gyi
bi zo nyí té ko kat. Pál egy Cseh or szág ban ál -
lo má so zó vér tes ez red ben szol gált. Mi vel
az egy sé get Ma gyar or szá gon ve tet ték vol -
na be, és õ ha zá ja el len har col ni nem akart,
le mon dott rang já ról és ki lé pett a had se reg -
bõl. Csak al kal mi úti tár sa báty já nak. Ár -
tat lan sá ga nyil ván va ló. Ödön nél azon ban
Jel la sics Roth ve zér õr nagy nak szó ló le ve -
lét ta lál ják meg. Az irat csak a sze mé lyes
mo to zás nál ke rült elõ, és tar tal ma va ló szí -
nû vé te szi, hogy a volt csá szá ri fõ tiszt vi se -
lõ egy hú ron pen dül a tá ma dók kal. Sor sát
a pog  gyá szá ban ta lált har minc egy hir det -
mény vég képp meg pe csé tel te. A tör vé nyes
kor mány el len lá zí tó fal ra ga szo kat Jel la -
sics nyo mat ta ki. Nyil ván va ló volt, hogy a
bán a pro pa gan da anya got a kék vé rû kül -
dönc út ján Rothhoz kí ván ta el jut tat ni.

A had bí ró ság – mely nek el nö ke Gör gey
volt – a té nyek és a val lo má sok mér le ge lé se
után Pált fel men tet te, Ödönt ha lál ra ítél te.
Az akasz tást még az nap es te vég re haj tot ták.

A hír hal la tán az or szá gon a meg le pe tés
és meg döb be nés hul lá ma fut vé gig. Gró fot
em ber em lé ke zet óta nem ítél tek ha lál ra.
Fõ ren dû sze mély le nya kaz ta tá sa a Habs-
burg-Lotharingiai ház pri vi lé gi u ma és a
mû ve let – va gyon el kob zás sal kom bi nál va
– az ál lam ház tar tás egyen sú lyá ra szer fe lett
jó té kony ha tá sú. Gya kor ta élt is e mód -
szer rel a Rá kó czi -sza bad ság harc elõtt ke -
gyes urunk, a jó Li pót csá szár. Node az óta
a Burg szi go ra eny hült, az is me ret len ne vû
kis õr nagy vi szont úgy bánt el egy nagy
ha tal mú csa lád fe jé vel, mint ha köz ren dû
úton ál lót ke rí tett vol na kéz re.

A for ra da lom tá bor no ka
Kos suth ek kor fi gyel fel Gör gey re. Bi -

zo nyos ra ve szi, hogy a vak ve rõ for ra dal mi
tet tet vég re haj tó fi a tal tiszt vé ré ben a Mar-
seilles dob jai dü bö rög nek.

Az õr nagy rö vi de sen be bi zo nyít ja, hogy
a har cá szat nak is mes te re. Roth és Filip-
povics csa pa ta it az õ ha di ter ve alap ján
szo rít ják be a Sió és a Ba la ton ál tal ha tá rolt
szög let be. Az ozo rai gyõ zel met ál ta lá ban
ma ku lát la nul szép ha di tett ként ír ják le. Va -
ló já ban azon ban ke vé sen múlt, hogy a
koc ka nem ne künk ve tett va kot. Egy ki tû -
nõ tiszt, Csa pó Vil mos õr nagy nem zet õrei
le rom bol ják a Sió híd ja it, és el vág ják a
vis  sza vo nu lás út ját. Gör gey csa pa tai is
óra mû pon tos ság gal fog lal ják el po zí ci ó ju -
kat. A de rék ha dat ve zény lõ fõ pa rancs nok,
Perczel ez re des azon ban nem ér ke zik meg,
mert olyan utat vá lasz tott a fel vo nu lás ra,
mely nek jár ha tat lan sá gá ra al ve zé re elõ re
fi gyel mez tet te. A dág vány ban el akad nak
ágyúi, így a gon do san meg ter ve zett ke lep -
ce aj ta ja nyolc órán át nyit va ma rad. Sze -
ren csénk re a pá nik ba esett Roth nem ve szi
ész re, hogy csak a ma gyar se reg ki sebb ré -
szé vel áll szem ben, és ha tal mas rés tá tong
arc vo na lu nkon. A hor vá tok jól fel fegy ver -
zett és vi téz ka to nák vol tak. Ha ve zé rük a
kri ti kus órák ban nem vesz ti el lé lek je len -
lét ét, a nap csú nya vér für dõ vel vég zõd he -
tett vol na. Vé gül Perczel is meg ér ke zik,
Roth azon ban csak a ka pi tu lá ció után kap
ész be. Ek kor de rül ki ugyan is, mi lyen sze -
dett-ve dett fel sze re lé sû csa pa tok kal né zett
far kas sze met. A nem zet õrök meg ro han ják
a gú lá ba ra kott fegy ve re ket, hogy a had já -
rat ban leg alább egy jó pus kát zsák má nyol -
ja nak. Ed dig ugyan is ócs ka mor dá lyok kal,
ka szák kal vagy csak fur kós bot ok kal vol -
tak fel fegy ver kez ve. 

Az õr nagy nem rej ti vé ka alá vé le mé -
nyét, és nem bo rít fáty lat pa rancs no ka tak -
ti kai hi bá i ra. A ha di ta nács ban nyil vá no san,
té te le sen és cá fol ha tat lan pon tos ság gal ol -

Görgey Artúr
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vas sa Perczel fe jé re bak lö vé se it. Igaz, po -
zí ci ó juk kü lön bö zõ. Gör gey ta nult tiszt és
va ló di õr nagy, Perczelt vi szont ez re des sé
ön ma ga ne vez te ki. (Mé szá ros a pá tenst
csak utó lag és fa nya log va ál lít ja ki.)

Az ozo rai ka kas vi a dal ról ter mé sze te sen
ér te sül Kos suth is, és Gör gey nek ad iga zat.
Ez re des sé lép te ti elõ, és bi zal mas meg be -
szé lés re hí vat ja ma gá hoz. Úgy vé li ugyan -
is, hogy az if jú had is ten ben a ma gyar for -
ra da lom meg ta lál ta a ma ga Bo na par té ját.

A Jel la si csot meg sza lasz tó, ám csak
nagy ké se de lem mel ül döz ni kez dõ fõ had -
se re get Móga al tá bor nagy ve zér li. A had -
test azon ban meg tor pan a Laj tá nál. A ha di -
ta nács té to vá zik: sza bad-e oszt rák föl dön
ül döz nie a meg vert hor vát bánt. A négy -
szem köz ti meg be szé lé sen Kos suth el -
mond ja Gör gey nek: tart at tól, hogy Móga
áru ló szán dé kot for gat fe jé ben. Ezért az új -
don sült ez re des nek két ok mányt ad át. Az
egyik ben tá bor nok ká lép te ti elõ, a má sik -
ban ki ne ve zi õt a Laj tá nál ál lo má so zó se -
reg fõ pa rancs no ká vá. A két irat azon ban
tit kos, a Hon vé del mi Bi zott mány (Kos suth
en nek az el nö ke) nem hoz za õket a szo ká -
sos mó don nyil vá nos ság ra. Gör gey utaz -
zon Mosonba, néz zen kö rül ala po san a fõ -
ha di szál lá son, für kés  sze ki Móga szán dé -
ka it. Amen  nyi ben meg bi zo nyo sod na ar ról,
hogy az õsz ge ne rá lis rossz ban tö ri a fe jét,
húz za elõ meg ha tal ma zá sát, vált sa le pa -
rancs no kát, és ve zes se di a dal ra ha da it.

Gör gey a hely szín re uta zik, tá jé ko zó dik
és mér le gel. Meg ál la pít ja, hogy Móga ha -
tá ro zat lan, ha bo zó ter mé sze tû, nem tett -
erõs had ve zér, de nem áru ló. A lá tens tá -
bor nok jól ol vas a lel kek ben. Meg ér ti a ve -
te rán ge ne rá lis pszi cho ló gi á ját. A dü hös
ma gya rok a gaz orv tá ma dó Jel la sics bõ rét
szí ve sen cser ze nék ki, csak hogy Bécs elõtt
Windischgrätz her ceg csa pa tai áll nak.
Móga har minc ki lenc éve hord ja a csá szár
uni for mi sát, és ha át kel a Laj tán, azok ra
kell lö vet nie, akik négy év ti ze den át baj -
tár sai vol tak. 

A gor di u szi cso mót a se reg hez tíz ezer
fõ nyi nem zet õr élén ér ke zõ Kos suth vág ja
el. Na po kon át jár ja a tá bort, és szó no ki
ha tá sá nak rend kí vü li ere jé vel a köz vi té zek
lel ké ben tü zes har ci ked vet éb reszt. Ok tó -
ber vé gén a ha di ta nács ülé sét õ nyit ja meg,
és a Laj ta ét lé pé sé re, Bécs szo ron ga tott
for ra dal má ra i nak fel men té sé re buz dít ja a
törzs tisz te ket. A tá bor ban – mond ja – a lel -
ke se dés ma gas láng gal lo bog, és ez a for -
ra dal mi he vü let a leg biz to sabb zá lo ga a
gyõ ze lem nek.

Bár az arany gal lér ba hú zott nya kak fö -
löt ti fe jek ben nyil ván két ke dõ gon do la tok
fész ke lõd nek, a tisz tek hall gat nak. A meg -

le põ for du lat ek kor kö vet ke zik be. Gör gey
szó lal fel és tisz te let tu dó an, de ha tá ro zot -
tan szem be sze gül Kos suth tal. Igaz – is me -
ri el –, hogy egyen lõ erõk mér kõ zé se ese -
tén a kri ti kus pil la nat ban a lel ke se dés csa -
ta dön tõ té nye zõ le het. Az üt kö zet ki me ne -
tel ét azon ban el sõ sor ban az ala pos ki kép -
zés, a fe gyel me zett ség, harc edzett ség és a
fegy ver zet be fo lyá sol ja. A ma gyar se reg
vi szont e te rü le te ken Windischgrätz ka to -
ná i val szem ben hát rány ban van. A lel ke se -
dés ezek nek az elõ fel té te lek nek a hi á nyát
nem pó tol ja. Mind ezt meg fon tol va, nem
ja va sol ja a tá ma dást.

Kos suth meg hök ken. Nyil ván csa ló dott
is, hi szen párt fo golt ja nem egy há lá da tos
kre a tú ra, ha nem bos  szan tó an szu ve rén
sze mé lyi ség. Csak hi de gen, szûk sza vú an
vá la szol a szak sze rû ka to na ér vek re, és
szár nyas sza vak kal szól a ti ran nu so kat
por ba dön tõ for ra dal mi hév le gyõz he tet -
len sé gé rõl. Vé gül az il lõ op por tu niz must
mu ta tó ha di ta nács dönt: ok tó ber 28-án a
se reg Bécs irá nyá ban meg kez di tá ma dá sát.

Bár a terv el len ke zik bel sõ meg gyõ zõ -
dé sé vel (és a vég ki fej let tel jes mér ték ben
õt fog ja iga zol ni), Gör gey ez re des fe gyel -
me zett ka to na, és vál lal ja az élen ha la dó
dan dár ve ze té sét. Schwechatig jut nak el. A
ve zér és né hány bá tor tiszt je min dent el kö -
vet nek, hogy a négy zász ló al jat rá bír ják a
vá ros szé lén fel so ra ko zó oszt rák üte gek el -
le ni tá ma dás ra. A pus ka port nem sza golt
újon cok ra azon ban nem hat a buz dí tás, a
ha lál meg ve tõ sze mé lyes pél da mu ta tás, sõt
még a kard la po zás sem. Elõbb a gömöri és
honti zász ló alj kezd hát rál ni, majd meg fut -
nak a pes ti ek is. Az egyik zász ló alj pa -
rancs nok pa ri pá ja há tá ról, az egy ség kö ze -
pén ha lad va tü zel né harc ra le gény sé gét.
Em be rei azon ban úgy meg fu ta mod nak,
hogy lo vas tól bo rít ják fel az õr na gyot.

A tör té ne lem gú nyos fin to ra, hogy a ma -
gyar elõ véd egyet len bát ran ki tar tó egy sé -
ge egy cseh tiszt ve zény le te alatt ál ló fél
üteg volt. Mi vel a fe nye ge tõ en kö ze le dõ
fe hér waffenrockok vo na la már csak öt -
száz lé pés le het, Gör gey oda lo va gol a cseh
vi téz hez és rá ri vall: fo ga tol jon és ment se
ágyú it. A de rék hu szi ta azon ban kér le li:
ma radt még né hány töl té nye, hadd lõ je ki
azo kat az oszt rá kok ra. Az ez re des bic cent,
és a dü hös kis tiszt ki lö vet még né hány
össz tü zet a kö ze le dõ had osz lop ra. Az tán
für gén felmozdonyoztatja lö ve ge it, és a
hát rá ló se reg után nyar gal.

A schwechati ku darc a ma gyar ha dat tö -
ké le te sen szét zi lál ta. Gör gey, Guyon és né -
hány, lé lek je len lét ét meg õr zõ törzs tiszt vé -
gül is meg ál lít ja és a Laj ta vo na lá nál ren -
de zi az egy sé ge ket. Mi vel me ne kü lés köz -

ben Móga le bu kott lo vá ról, szol gá lat kép -
te len sé get je len tett és le mon dott a fõ ve zér -
ség rõl. A fe jet len ség tö ké le tes. Kos suth a
csa ta kez de tét az al tá bor nagy tár sa sá gá ban
szem lé li: a ha di sze ren cse for du lá sa kor
azon ban hin tó ján Po zsony ba szá guld. A
vi szon tag sá gok úgy meg vi se lik, hogy ágy -
nak dõl. A Hon vé del mi Bi zott mány el nö ke
a had se reg ma rad vány ügye it be teg szo bá -
já ból kí ván ja rend be szed ni. Ma gá hoz hí -
vat ja Gör geyt. Fel szó lít ja, hogy ve gye fel
tá bor no ki rang ját, és fel ké ri a Feldunai
Had test név re ke resz telt se reg ve ze té sé re.
A ve zér õr nagy sza bad ko zik. Szá mos olyan
fõ tiszt van – mond ja –, akik mind rang idõ -
ben, mind élet kor ban meg elõ zik õt. Sér te -
né az ér de mes tisz te ket, ha egy új don sült
ge ne rá lis alatt kel le ne szol gál ni uk. Kos -
suth meg nyug ta tá sa ké tes ér té kû: meg kí -
nál ta õ már a ve zé ri pál cá val e ma ga sabb
sar zsi kat, azon ban ezt sen ki sem fo gad ta
el. Mi kor Gör gey vé gül igent mond, nem
az am bí ció túl bur ján zá sa kész te ti er re. A
had test lét szá ma alig fe le Windischgrätz
se re gé nek. Az oszt rák zász ló al jak ki kép zé -
se, fe gyel me, fegy ver ze te ki tû nõ. A ma -
gyar ba ta il lo nok nagy há nya da újonc, fe -
gyel me zett sé gük rõl, harc kész ség ük rõl a
bi zo nyít ványt Schwechatnál nem rég ál lí -
tot ták ki. A gya log ság egy ré szé nek pus ká -
ja sin csen. Ru há za tuk nyá ri, fel sze re lé sük
hi á nyos, a kö ze le dõ tél pe dig ko rai fa -
gyok kal kö szön tött be.

Bár min den elõ jel ked ve zõt len, Gör gey
tü ne mé nyes, alig tíz hó na pos had ve zé ri
pá lya fu tá sa ek kor kez dõ dik meg.

Stra té gi ai ter vei kez det tõl fog va el len -
kez nek a Hon vé del mi Bi zott mány tól ka -
pott uta sí tá sok kal. Csa pa it a ha tár tól biz tos

A tábornok szobra a Dísz té ren új ra áll.
Vastagh György ere de ti al ko tá sá nak

pon tos má sát Mar ton Lász ló ké szí tet te el
az 1990-es évek ben.
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tá vol ság ra von ná vis  sza, hogy kik épez ze,
fe gyel mez ze, had moz du lat ok pon tos vég -
re haj tá sá ra be ta nít sa õket, és nem utol só
sor ban azért, hogy ki egé szít se hi á nyos fel -
sze re lé sü ket. A fe gyel me zet len, sõt a pol -
gá ri la kos sá got idõn ként sa nyar ga tó nem -
zet õr csa pa to kat fel osz lat ja, és had kö te les,
had ra fog ha tó ál lo má nyuk ból re gu lá ris
hon véd zász ló al ja kat szer vez. A me gyei
ne mes ség bõl ver bu vá ló dott nem zet õr tisz -
te ket az alap ve tõ ka to nai is me re tek meg -
szer zé sé re kö te le zi. Nincs par don. A ku -
tya bõ rök gaz dá i nak hi va tá sos tisz tek bõl
ala kí tott vizs ga bi zott ság ok elõtt kell ta nú -
sí ta ni uk, hogy ér de me sek a kard bojt ra.

Az uram-bá tyám rend szer Ma gyar or szá -
gon õsi és pá rat la nul élet ké pes tra dí ció.
Ös  sze köt te té sei ré vén szá mos lõ por füst re
al ler gi ás úr fi kap tisz ti ran got. Gör gey eré -
lye sen til ta ko zik: had test ében csak az õ ja -
vas la tá ra tör tén het tisz ti ki ne ve zés vagy
elõ lép te tés.

A má sik üt kö zé si pont a stra té gi ai kon -
cep ció volt. Kos suth a Laj ta-vo nal és a
Kis-Kár pá tok szo ro sa i nak meg vé dé sét írta
elõ. Nyolc van ki lo mé ter hos  szú ság ban ti -
zen nyolc ezer em ber rel csak fá tyol sze rû
vé del mi há ló von ha tó. Ezt a két sze res túl -
erõ vel tá ma dó Windischgrätz tá bor nagy

ott tö ri át, ahol akar ja. A nagy lét szá mot
igény lõ, fá rasz tó õr szol gá lat vi szont le he -
tet len né te szi a ko ráb bi ak ban em lí tett se -
reg szer ve zõi fel ada tok meg va ló sí tá sát. A
had test pa ran csok hi á ba ér vel és til ta ko zik
az ere jét meg ha la dó stra té gia el len. A be -
kö vet ke zõ ese mé nyek ez út tal is tel jes mér -
ték ben iga zol ják Gör gey elõ re lá tá sát.

A ha tárt át lé põ Windischgrätz-cel szem -
ben a tá bor nok a kö vet ke zõ tak ti kát al kal -
maz za. Az el len ál lás ra al kal mas pon to kat
ad dig vé di, míg a tú le re jét ki bon ta koz ta tó
el len ség a meg sem mi sí tõ csa pás ra fel nem
ké szül. A dön tõ csa tát – mely nek ki me ne -
te le nem len ne két sé ges – el nem fo gad ja,
ha nem ru gal ma san el sza kad az oszt rá kok -
tól. Amen  nyi ben az el len ség óvat lan had -
moz du la tot tesz, leg ütõ ké pe sebb egy sé ge -
i vel, a hu szá rok kal azon nal le csap, nyug ta -
la nít va és meg csip ked ve a csá szá ri ha dat.

Fo lya ma tos vis  sza vo nu lás sal ter mé sze -
te sen nem le het há bo rút nyer ni. A té li had -
já rat nak ez a sza kasz még is lé nye ges vál -
to zást je lez. Azok az ös  sze csa pá sok, me -
lye ket Gör gey sze mé lye sen irá nyít, vagy
tá vol lét ében al ve zé rei pon to san kö ve tik
uta sí tá sa it, nem jár nak lé nye ges vesz te ség -
gel. A hon véd csa pa tok hát rál nak, de nem
meg ver ten és nem meg tört har ci szel lem -

mel. A feldu nai had test több mint két száz
ki lo mé tert vo nul vis  sza anél kül, hogy a
két sze res túl erõ ben lé võ el len ség át tud ná
ka rol ni és meg tud ná sem mi sí te ni. Sõt,
Bu da alatt, Téténynél Gör gey ke mé nyen
az or rá ra kop pint a túl me ré szen elõ re tö rõ
oszt rák had ve zér nek.

A tá bor nok lát ja, hogy a ren del ke zé sé re
ál ló had erõ vel Pest és Bu da nem véd he tõ
meg. Ezért Perczel se re ge Szol nok ra vo -
nul, hogy a Deb re cen be me ne kült kor -
mány há tát a Ti sza vo na lá nál fe dez ze. A
fel-du nai had test vi szont Vád irá nyá ba for -
dul, hogy be ve gye ma gát a Kár pá tok he -
gyei kö zé.

Gör gey úgy vé li: a du nán tú li utó véd -
harc ok so rán Windischgrätz fel is mer te,
hogy az egyet len, va ló ban ve szé lyes el len -
fe le a feldu nai had test. Mi vel fel ada ta a
ma gyar sza bad ság harc térd re kény sze rí té -
se („Unbedingte Unterwerfung!” – ve ti
oda de cem ber 31-én a bé ke köz ve tí tést
meg kí sér lõ De ák nak), nyil ván a fõ erõ ket
fog ja ül dö zõ be ven ni. Va ló ban, a her ceg
ha la dék ta la nul Vác fe lé tol ja elõ re Csorich
had test ét, Szol nok irá nyá ban vi szont csak
más fél hó nap múl va in dít had mû ve le tet.

(Foly tat juk)
Dr. Dá ni el Jó zsef

Pan dúr
A kö zel múlt ban fel me rült a gon do lat,

hogy a Pe tõ fi-szi get kap ja vis  sza ré gi ne -
vét, a Pan dúr-szi ge tet. A ba jai TV több já -
ró ke lõt meg kér de zett, az interneten is ér -
kez tek vé le mé nyek, s eb bõl az de rült ki,
hogy a mai kö zép ko rú ak már így is mer ték
meg a szi ge tet, a „pan dúr” szó ról leg fel -
jebb a 19. szá za di be tyá ro kat haj ku rá szó
csend õrök jut nak eszük be. Bár né há nyan
tud ták, hogy Szentistvánon van egy Pan -
dúr ut ca, de hogy mi ért, azt már ke ve sen.
Anél kül, hogy a vi tát el dön te ni, vagy a
kér dés ben ál lást fog lal ni akar nánk, ta lán
nem ha szon ta lan, ha kö ze lebb rõl meg vizs -
gál juk, mi tõl Pan dúr a Pan dúr.

Pan dúr a Moh ács elõt ti Bál he lyén, a
Ka ma rás-Du na és a Va jas ál tal kép zett
szög let ben, Ba já tól nyu gat ra, Kákony és
Ózeremlye szom széd sá gá ban volt. Ál lí tó -
lag a tö rök meg szál lás alatt ke let ke zett,
ami kor a tö rök mar ta ló cok elõl a la kos ság
a Du na ná das er dei kö zé egy szi get re me -
ne kült. Egy 1740-es tér kép sze rint tény leg
egy szi ge ten fe küdt, nyu gat ról a Du na,
dél nyu gat fe lõl a Sugovica, ke le ten a Va jas
ha tá rolta, észak ke let fe lõl a Kákonyi-fok.
Ár vi zek ve szé lyez tet ték, nyu gat ról a Du na

rom bol ta part ját. A ka lo csai ér sek, aki nek
bir to ká hoz tar toz tak ezek a hely sé gek.
1782-ben Pandúr, majd 1805-ben Kákony
né pét a mai Szentistvánra te le pí tet te 

Egy má sik tér kép a fa lu egy ko ri alak ját is
mu tat ja. Ba ja fe lõl a Csí kos- vagy Va jas-tón
két híd ve zet a köz ség hez, mely fel töl tött
he lyen fe küdt a Csí kos-tó part já tól kb. 200

Baja város térképe
1772-bõl
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m-re, szom széd sá gá ban a Csí kos-tón túl a
cs. és kir. élés tár volt, és a Sugovica fe lé esõ
sa rok ban Szent Já nos né hány há za – ol vas -
hat juk Rapcsányi Ba ja mo nog rá fi á já ban.

1866-ban Csu por Gyu la fõ jegy zõ az
aláb bi a kat vá la szol ja Pesty Fri gyes hely -
név gyûj té sé re: …a Sugovica ágá tól kö rül -
folyt né hány ezer hold nyi „Pan dúr-szi get”,
mely Pest me gyé hez tar to zik, a ba ja i ak
mu la tó he lye. Szá za dos fái alatt a leg kel le -
me sebb sé ta he lyek fo gad ják a szó ra koz ni
vá gyó kat, míg a vi ze nyõ sebb, s fa nél kü li
he lye ken bu ján ter mõ szán tó föl dek s ka -
szá lók vannak… Bél Má tyás ra hi vat koz va
(1741) ír ja ne vé rõl, hogy Soltszék te rü le -
tén fek szik „azon csá szá ri haj dúk mi att,
akik a rab lók bú vó he lye it szok ták nyo -
moz ni, s akik tõl a szerb gya lo go sok a ne -
vü ket kap ták.”

Hogy job ban meg ért sük a fa lu fek vé sét, a
ré gi víz raj zot kell is mer nünk. A fa lu nyu ga ti
part ját a Du na ha tá rol ta (kb. ott fe küdt, ahol
a ha jó ál lo más volt), de fo lya ma to san szag -
gat ta is. Észa kon egy Du na-ág (Kákonyi-
fok) nyúlt be, kb. ott, ahol most a DVCS tor -
ko la ta van, de ott for dult dé li irány ba a Va jas
is – amit ezen a ré szen Csí kos-tó nak is ne -
vez tek (nyil ván az itt nagy szám ban ta lál ha -
tó csík hal ról, s nem a csi kós ról), s ez folyt be
a Sugovicába, mely nek tor ko la ta ak kor még
észa kabb ra volt, a haj da ni „posz tó gyá ri
strand” he lyén, most a szenny víz tisz tí tó ta -
lál ha tó ezen a tá jon. En nek a Va jas nak ki szá -
radt med re még lát ha tó a Posz tó gyár és a
Du na kö zött, s fo lya tó dik Va jas so ron.

Pad úr la kos sá ga zöm mel bu nye vác le he -
tett, hisz a ba jai bel vá ro si plé bá nia anya -
köny ve i ben ta lál ko zunk pan dú ri ke resz tel -

tek kel. Ha szer bek let tek vol na, ak kor az
or to dox egy ház tar tot ta vol na szá mon
õket. Va ló szí nû, hogy Jelky And rás mos to -
ha any ja, Kordula is pan dú ri le he tett, mert
a né met Il ka György, mi u tán meg öz ve -
gyült, Kordulát el vet te, több ször sze re pel
pan dú ri szláv ne vû csa lá dok nál, mint ke -
reszt apa. Az is fi gye lem re mél tó, hogy a
meg öz ve gyült Jelky And rás Batáviában
örök be fo gad ta rab szol ga nõ jé nek „eu ró pai
vér bõl” szár ma zó le á nyát, és a ke reszt ség -
ben a Jakoba ne vet ad ta ne ki, mely név ak -
ko ri ban a ba jai bu nye vá cok kö zött na gyon
ked velt volt. Ta lán va la mi if jú ko ri em lék?

Mi u tán Pan dúr köz ség te rü le te alig volt
elég a há zak szá má ra, fel té te lez het jük,
hogy a szi ge ten vol tak szán tó ik, rét je ik, le -
ge lõ ik, ezért szállt át a név er re a te rü let re.

Solymos Ede

50 éve történt
Jeges ár 1956 márciusában

A jégmezõvé vált Duna
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Egy kép, egy tör té net
Péreli Zsu zsa Mun kácsy-

dí jas go be lin mû vész nek, a
Szé che nyi Iro dal mi és Mû -
vé sze ti Aka dé mia ren des
tag já nak leg több vi dé ki
önál ló ki ál lí tá sa a ki lenc -
venes évek ben vá ro sunk ban
volt. Mû vé szi és em be ri
kap cso la ta „Ba ja né pé vel”
az óta sem sza kadt meg. Ta -
valy au gusz tu si csá szár töl té -
si ki ál lí tá sán pél dá ul nagy -
részt ba jai gyûj tõk nél lé võ
al ko tá sai (go be li nek és gra -
fi kák) ke rül tek be mu ta tás ra.

Szá mos ki tün te té se kö zül
a Kör nye zet vé del mi Dí jat
(1993) ép pen ba jai ja vas lat
alap ján kap ta meg. Nagy ívû
mû vé szi pá lyá já nak leg -
újabb el is me ré sét, a Köl csey
Em lék ér met a Ma gyar Kul -
tú ra Nap ján vet te át Him -
nusz cí mû go be lin jé ért,
amely nek tíz év vel ez elõt ti
meg szö vé sét szatmárcsekei
ün ne pi be szé dé ben eképpen
idéz te fel a mû vész nõ:

„Ere de ti leg fes tõ mû vész -
nek ké szül tem, s elég gé el -
ve szett len nék eb ben a vi -
lág ban, ha sze ren csém re
nem sze ret tem vol na be le
egy olyan mû faj ba, ami rõl
vég képp nem mond ha tó,
hogy gyors ered mé nye ket
le het ve le el ér ni. Ez a kor sze rût len mû vé -
sze ti ág a szö vött go be lin, vagy úribb ne -
vén fa li kár pit, amely a XIV. szá zad tól
tech ni ká já ban vál to zat la nul fenn ma radt.
A klas  szi kus fa li kár pit ok fõ leg val lá sos
és tör té nel mi té má kat dol goz tak fel. A
ké sõb bi ko rok ban a té ma vá lasz tás ki -
ürült, in kább csak mint de ko rá ció sze re -
pelt ez a mû faj. A XX. szá zad ban Fe-
renczy No é mi újí tot ta meg, majd õt kö -
vet ték ta nít vá nyai. Én egy ta nít vá nyá nak
a ta nít vá nya ként egész éle tem ben há lás
va gyok azért, hogy ha csak rö vid idõ re
is, de volt Mes te rem.

A fa li kár pit a fes té szet egy ága, csak az
a kü lönb ség, hogy míg egy táb la kép egy
nap, egy hét, eset leg egy hó nap alatt el ké -
szül het, ad dig az én munkám a mûfajom
kö tött sé gei mi att – hi szen min den mû ve -
met ma gam szö vöm – né ha csak egy év
után vá lik tel jes egé szé ben lát ha tó vá. Így
volt ez a Him nusz cí mû go be li nem ese té -

ben is. Sze re tem ezt a sok mun kát, mert
ami kor dol go zom, ak kor csak ott lé te zem,
szin te ben ne a kép ben, amit szö vök. Ha
rit kán zak la tott vagy mé la bús va gyok, a
szö võ szék-ol tár nál min dig bé két le lek.

1995-ben hét pá lya tár sam mal összefog-
tunk (Hauser Be á ta, He gyi Ibo lya, Kecs -
kés Ág nes, Nagy Ju dit, Pá pai Lí via, Pol gár
Ró zsa, Sol ti Gi zel la – a szerk.), hogy mû -
fa junk ban meg em lé kez zünk Hon fog la lá -
sunk 1100. év for du ló já ról. Szé che nyi Len -
ke is hoz zánk tartozott, de vá rat lan ha lá la
meg aka dá lyoz ta õt ab ban, hogy meg szõ je
sa ját mûvét. Sok el kép ze lés fel me rült, vé -
gül az én ja vas la tom ra Köl csey Him nu sza
lett a té ma. Meg egyez tünk ab ban, hogy
min den ki a vers hez fû zõ dõ sze mé lyes
gon do la ta it, vi szo nyát szõ je meg. Fon tos
volt, hogy mind egyi künk a ma ga Him nu -
szát szõ je!

A mû vek 1996-ra el ké szül tek, hoz zá te -
szem, hogy sem mi fé le meg bí zás, tá mo ga -

tás nem állt vál lal ko zá sunk
mö gött, és ezen az év for du -
lón – bár pró bál koz tunk sok
he lyen – nem kap tunk se hol
ki ál lí tá si le he tõ sé get. Vég sõ
két ség beesé sünk ben vá lasz -
tot tuk az ak kor még ci rill be -
tûs fal fir kák tól, há bo rús be -
lö vé sek tõl se bes, ro mos,
galamblakta Sán dor Pa lo tát.
Az ér zés mind an  nyi unk szí -
vét el szo rí tot ta – ez vol na az
„új ko ri” he lye a Him nusz -
nak? A ki ál lí tásmeg nyi tón je -
len lé võ két ezer em ber lát vá -
nya, és az azt kö ve tõ za rán -
dok latszám ba me nõ sok lá to -
ga tó elég té te lül szol gált.

Né hány gon do lat az én
Him nu szom ról.

Min dig is azt érez tem,
amit Szerb An tal a Ma gyar
iro da lomtör té net -ében írt
Köl csey rõl. Idé zem: „A Ha -
za sze re te tet õ emel te fel a fi -
lo zó fi ai gon do lat és a val lá si
vi lág kép síkjára…” s ké sõbb
– „mint a nem zet leg fáj dal -
ma sabb em be re, al kot ta meg
a nem zet imá ját”. A „nem zet
imá ja”, e két szó ren dez te
egy kép pé az ad dig csak lel -
kem ben élõ rész le te ket.
Hoz zá té ve sa ját tör té ne te -
met és hi te met ab ban, hogy
a tenger sok harc, szen ve -

dés, ugyan ak kor a lí rai, kü lön le ges ha zai
táj, s az út, amin jár tunk és já runk, egy
ma ga sabb ren dû vi lág ba visz, ahol min -
den ér tel met nyer.

A ké pet egy ma dár szem szö gé bõl lát ta -
tom, egy el emel ke dett né zõ pont ból, hogy
a múlt, je len és jö võ egyi de jû leg él hes sen.
Az volt a cé lom, hogy aki né zi, vá gyat
érez zen ar ra, hogy a kép föl di tá ján át ve ze -
tõ út ra lép jen, és gon do lat ban to vább ha -
lad va, egy spi ri tu á lis táj ba ke rül ve, ér zé -
kel je egy gó ti kus ka ted rá lis csil lag bol to za -
ta ként fö lénk bo ru ló ég vé dõ bur kát.

Szá mom ra fon tos a mû vé szet lé lek gyó -
gyí tó fel ada ta. Bár az én éle tem be is be -
szi vá rog a je len min den õsi ren det bom -
lasz ta ni szán dé ko zó gé pe ze te, hi szek ab -
ban, hogy ten gely ben tu dok ma rad ni, és
elég erõt ka pok ah hoz, hogy to vább ad -
has sak be lõ le.”

Schmindt An tal
Fo tó: Szelényi Károly
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Em ber kö ze li kór oko zók
I. A ví ru sok

Az utób bi hó na pok ban egy re gyak rab -
ban hal lunk hírt a ma dár inf lu en za ví ru sá -
val kap cso la to san: hol, mi lyen fer tõ zé si
ese te ket ész lel tek. S lám, most ha zánk ban
is élõ vé vált a do log: vá ro sunk hoz kö ze li
te le pü lé se ken ta lál tak olyan el hul lott vad -
ma da ra kat, ame lyek nagy va ló szí nû ség gel
ví rus fer tõ zés kö vet kez té ben pusz tul tak el.
Ilyen elõz mé nyek mo ti vál tak ar ra, hogy
te gyem köz zé a kap cso la tos alap ve tõ tud -
ni va ló kat, ame lyek kel ér zé kel tet ni le het a
va lós és a fe les le ges ag go dal ma kat.

Az em ber mint ter mé sze ti lény szin te ki -
me rít he tet le nül sok fé le köl csön ha tás ban áll
a kör nye ze tét al ko tó élõ és élet te len anya gi
lé te zõk kel. E kap cso la tok kö zül egye sek
fon to sak, nél kü löz he tet le nek az em ber nor -
má lis élet vi tel éhez, má sok vi szont nem kí -
vá na to sak, ár tal ma sak. Cikk so ro za tom ban
a ben nün ket ve szé lyez te tõ élõ lé nyek rõl, a
ví ru sok ról, bak té ri u mok ról és egyéb or ga -
niz mu sok ról gyûj töm cso kor ba a fon to -
sabb nak tar tott tud ni va ló kat. Kez dem a leg -
egy sze rûb bek kel, a sok te kin tet ben rej tõz -
kö dõ szer ve ze tek kel, a ví ru sok kal.

A té má ban jár ta sab bak kö zül nyil ván
töb ben fel hor kan nak, ami ért ezen or ga niz -
mu so kat az „élõ lény” ka te gó ri á ba so rol -
tam az imént. A még nap ja ink ban sem tisz -
tá zott kér dé sek kö zött ta lál hat juk a „ví rus-
prob lé mát” is. Ezen anya gi for má ci ók
ugyan is ún. „ket tõs ter mé sze tû ek”: ren del -
kez nek az élet te len és az élõ anya gok ra is
jel lem zõ tu laj don sá gok kal:

– a ví ru sok jó val bo nyo lul tab bak, mint
az élet te len ter mé szet ben ed dig is mert ké -
mi ai szer ve zõ dé sek, de mes  sze el ma rad -
nak a leg egy sze rûbb, egy ér tel mû en élõ -
lény nek ne vez he tõ bak té ri u mok és kék -
mo sza tok szer ve zett sé gi szint jé tõl,

– a kris tá lyos szer ke ze tû ha bi tu sok az
élet te len, szer ve zet len anyag szer ve zõ dés
alap ve tõ jel lem zõ je, míg a bo nyo lult mo -
le ku lá jú nuk le in sa vak (DNS, RNS) az élõ
szer ve ze tek örök lé si fo lya ma ta i ban nél kü -
löz he tet len irá nyí tó ve gyü le te ket je len tik.

E tény sze rû tu laj don sá gok ból két fé le ma -
gya rá zat ad ha tó ke let ke zé sü ket il le tõ en:

a.) a ví ru sok az élõ anyag ki ala ku lá sá nak
egy le het sé ges lép csõ fo kát je len tik, vagy

b.) a más mó don ki ala kult sej tes fel épí -
té sû élõ lé nyek sejt rész le té nek ki vá lá sa út -
ján önál ló éle tet mu ta tó va ri ánsok. Ez
utób bi út va ló szí nû sé gét erõ sí ti az igen ki -
csi mé re tük, to váb bá az a tény, hogy csak
élõ sej tek ben ké pe sek sza po rod ni.

A ví ru sok fel épí té sé ben az aláb bi ve gyü -
le tek sze re pel nek:

– nuk le in sa vak (vagy DNS vagy RNS):
örök lõ dé si anya gok,

– né hány fe hér je (vé dik a nuk le in sa va -
kat, sejt be ju tást se gí tik),

– nyo mok ban egyéb al ko tók (en zi mek,
lipidek,szénhidrátok).

A ví ru sok nak két fé le lét for má ja van:
1. virion: élet je len sé ge ket nem mu ta tó,

jó részt kris tá lyos szer ke zet tel ren del ke zõ
meg je le né si for ma. A sej te ken kí vü li ala -
kok, de al kal ma sint ké pe sek be ha tol ni az
élõ sej tek be, ahol el sza po rod nak. A ben ne
lé võ nuk le in sa vak és a kap cso ló dó né hány
fe hér je, en zim bir to ká ban meg za var ja a
gaz da sej tek nor má lis mû kö dé sét, meg vál -
toz tat ja azok szer ke ze tét.

2. ve ge ta tív ví rus: a gaz da sejt be jut va a
virion szer ke ze te fel bom lik, s a ren del ke zés -
re ál ló nuk le in sav (RNS vagy DNS) a gaz -
da sejt örö kí tõ anya gát meg tá mad va meg vál -
toz tat ja an nak ere de ti prog ram ját, s he lyet te
a ví rus ön rep ro duk ci ó já ra, meg sok szo ro zó -
dá sá ra kény sze rí ti azt. A sza po ro dás a gaz -
da sejt plaz má já ban vagy sejt mag já ban
megy vég be. Az ered mény oly kor több
száz ezer virion. A sza po ro dás ide jén a virion
el tû nik, s a sok szo ro zó dó ví rus anyag ab szo -
lút élõs kö dõ ként lé te zik a gaz da sejt ben, mi -
vel a kép zõ dõ új ví ru sok anya ga it, en zim je -
it, szó val az egész „mû helyt” a gaz da sejt ad -
ja. A fen ti ek alap ján a ví ru sok spe ci fi kus jel -
lem vo ná sai az aláb bi ak ban ad ha tók meg:

– a virion nem ké pes önál ló nö ve ke dés -
re, sza po ro dás ra,

– csak egy fé le örö kí tõ anya got tar tal maz,
– a meg sok szo ro zó dás hoz a jel zett nuk -

le in sa vak ban lé võ ge ne ti kai in for má ció
szük sé ges,

– a sa ját fe hér jéi elõ ál lí tá sá hoz a gaz da -
sejt en zim je it és ri bo szó má it (fe hér je ké szí -
tés he lye it) hasz nál ja fel.

Mind ezen vo ná sok együt te se alap ján
süt he tõ rá juk a jel zõ: tö ké le tes élõs kö dõk!
Te hát csu pán az öt le tet (ge ne ti kai infor-
mációt)adják, a tes tü ket fel épí tõ ve gyü le -
tek épí tõ anya ga it és ki vi te le zõ it a gaz da -
sej tek ad ják.

(A szer zõ szub jek tív meg jegy zé se: kár,
hogy ez a ge ne ti kai adott ság nem hul lott ki
az evo lú ci ós ros tán! Vagy a Ho mo sa pi -
ens nél va la mi más ról le het szó? A szer zõ
vé le mé nye sze rint van ki mond ha tó kö zös
sa já tos ság a ví rus és em ber ese té ben: a fo -
lya mat so rán nem, csak kö vet kez mé nyek -
nél de rül nek ki a dol gok, ami kor már rend -
sze rint ké sõ a bá nat! Pe dig az iga zán
„bölcs em ber” már na gyon vár ja, hogy
mind az il le té kes szak tu do mány ok se gít sé -
gé vel a ví ru sok, mind a tár sa da lom ese té -
ben vég re be le lás sunk a rej tet ten zaj ló
élõs kö dõ fo lya ma tok ba!)

A ví ru sok be te gí tõ (patogén) ha tá sa sze -
lek tív, mi vel a leg több eset ben egy-egy
gaz da élõ lény ben okoz nak rend el le nes sé -
get, amely az il le tõ ví rus iránt fo gé kony.
Elõ for dul nak olyan ese tek is, ami kor egy-
egy élõ lény cso por tot több fé le ví rus is
meg tá mad hat. A har ma dik va ri á ció is elõ -
for dul hat, ami kor is egy fé le ví rus el té rõ
élõ lény cso por to kat is ké pes meg tá mad ni,
meg be te gí te ni (ld. bi zo nyos ma dár inf lu en -
za-ví rus nem vá lo gat em ber-ál lat kö zött,
mind egyi ket ké pes meg be te gí te ni). A ví rus
és gaz da sejt ta lál ko zá sa kor vagy el pusz tul
a gaz da sejt, vagy túl szaporodik és da ga nat
ke let ke zik.

Ha a ví rus nak egy be te gí tõ fak to ra van
(pl. bá rány him lõ ese té ben), a le zaj lott be -
teg ség után élet hos  szig tar tó vé dett ség ma -
rad vis  sza. Ha több fé le a patogén ha tás
(más-más ví rus va ri á ci ók ke let kez nek!), az
egyik fer tõ zést át vé sze lõ gaz da új ra meg -
kap hat ja a be teg sé get a má sik ví rus vál to -
zat tól (pl. gyer mek bé nu lás ese té ben).

Test mé re tük az aláb bi sé má kon jól ér zé kel tet he tõ:

(Em lé kez te tõ ül:
1 mm = 10-3 m
1 μm = 10-6 m
1 nm = 10-9 m)
A ví ru sok csak elektromikroszkóppal lát ha tók!

A: egy átlagos emberi sejt B: baktérium C: vírus
(7,5 μm) (1,5 μm) (50 nm)
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Ne he zí ti az or vo sok di ag nosz ti kai mun -
ká ját, hogy egy más tól igen el té rõ ví rus cso -
por tok okoz hat nak azo nos tü ne te ket, il let -
ve ha son ló le fo lyá sú meg be te ge dé se ket.
Az em ber lég úti meg be te ge dé se it az inf lu -
en za és parainfluenza ví rus tör zsek mel lett
még 5-6 ví rus cso port is ki vált hat ja. Az
egyes cso por to kon be lül elõ for du ló vál to -
za to kat is fi gye lem be vé ve száz nál is több
ví rus tí pus árt hat légzõrendszerünknek.

A be te gí tõ fo lya mat ban a ví rus
szervezetbeni el ter je dé si mód ja, a gaz da -
szer ve zet im mun vá la sza és egyéb nem im -
mu no ló gi ai té nye zõ jtászik sze re pet a ví rus
és gaz da szer ve zet har cá nak ki me ne tel ében.
A ví ru sok nak be kell jut ni uk a szer ve zet be
a fo gé kony sej tek hez. A be ju tás he lyei a
bõr, a lég utak, a táp csa tor na, to váb bá a vér-
és nyi rok ke rin gés, va la mint az ideg rend -
szer. A bõr be a ro var csí pé sek, sé rü lé sek, in -
jek ci ó zás út ján jut hat nak be a patogén ví ru -
sok. Itt he lyi el vál to zá sok ke let kez het nek
(ld. sze mölcs kép zõ dé sek), de gyak rab ban
szét szórt ki üté sek ke let kez het nek tes tün -
kön. A lég zés útján ke rül het be szer ve ze -
tünk be a leg több fé le ví rus. Ezek egy ré sze
szét szó ród hat a szer ve zet ben, míg má sok
az orr- és száj üreg ben, lég csõ ben vagy hör -
gõk ben, a tü dõ ben meg te le ped ve sza po -
rod nak és vált ják ki a be teg sé get.

Az emész tõ rend szer be a táp lá lé kok és
fo lya dé kok út ján ke rül het nek be nem kí vá -
na tos ví ru sok. A epe és a gyo mor sav sok
ví rust sem le ge sít, de ez nem min den eset -
ben si ke res vé de ke zési mód. A he pa ti tisz
és adeno-vírusok ki ke rü lik ezt a sem le ge -
sí tést, s has me né ses és egyéb lég úti tü ne -
tek kel jel zik meg te le pe dé sü ket. Ha a ví ru -
sok be ke rül nek a vér áram ba, gyor san szét -
szó ród hat nak a szer ve zet ben. Leg gyak rab -
ba a bõr, a köz pon ti ideg rend szer, a szív, a
máj, bi zo nyos mi ri gyek el vál to zá sa it
okoz zák. Ter hes ség ese tén a vér bõl a fej lõ -
dõ emb ri ó ba is így ke rül het nek át egyes
ví ru sok (pl. a rubeola-vírus). A vér ben
egy ként hos  szabb-rö vi debb ide ig tar tóz -
kod hat nak a vö rös vér tes tek hez, fe hér vér -
sej tek hez kö tõd ve, vagy ma gá ban a vér sa -
vó ban is. A vér rel ke rin gõ ví ru so kat az im -
mun rend sze rünk fo lya ma to san pusz tít ja.
Amen  nyi ben a vé de ke zõrend sze rünk meg -
gyen gül, a küz de lem ben meg nö vek szik a
ví rus esé lye!

A ví rus be ju tá si idõ pont ja (fer tõ zés) és az
el sõ tü ne tek meg je le né sé ig el telt ún. lap pan -
gá si idõ pár nap tól több hó na pig is tart hat. A
fer tõ zé si fo lya mat után a ví ru sok a leg több
eset ben el tûn nek a szer ve zet bõl. Van nak
azon ban olyan ví ru sok is, ame lyek a gaz da -
szer ve zet ben ma rad nak, ahol hos  szabb idõn
át tü net men te sen tar tóz kod hat nak. Ilyen

eset ben be szé lünk ví rus hor do zó ról. A szer -
ve zet ben ma radt ún. la tens ví ru sok idõn ként
re ak ti vá lód hat nak, ame lyet a meg je le nõ tü -
ne tek je lez nek (pl. her pesz-ví ru sok). Az
ilyen ví ru sok ak ti vi zá ló dá sá ban a fer tõ zé -
sek, lá zas ál la pot, hor mon- és táp lál ko zá si
za va rok, pszi chés/ideg rend sze ri ter he lé sek
egy aránt se gí tõ sze re pet játsz hat nak.

A ví ru sok vál to zé kony sá ga: mint szer -
ves or ga niz mu sok, az idõk fo lya mán ma -
guk is ki van nak té ve a gaz da szer ve ze tek
el len ál ló ké pes sé gé bõl ere dõ ha tá sok nak,
örö kí tõ anya ga ik ban tör té nõ mu tá ci ós vál -
to zá sok nak. Meg je le né sük óta ha tás sal
van nak az egész élõ vi lág ra: nö vény re, ál -
lat ra, em ber re is. A vál to zé kony sá guk ra jó
pél da ként em lít he tõ az eu ró pai nyu lak
myxomatosis ne vû ví ru sos be teg sé ge. E
ví rus a meg be te gí tett nyu la kon a sze men, a
test nyí lá so kon (szá jon, vég bé len, orr nyí lá -
son) duz za nat kép zõ dést, majd gyors le fo -
gyást, s pár nap után pusz tu lást okoz. E ví -
rus ter mé sze tes hor do zó ja a tró pu so kon
élõ er dei nyúl, ame lyen csu pán eny hébb
bõr el vál to zást, jó in du la tú da ga na tot okoz.
A szú nyog csí pés sek kel az ér zé keny há zi -
nyúl ba ke rü lõ ví rus vi szont szin te a leg -
több eset ben vég ze tes ki me ne te lû meg be -
te ge dés sel jár. A 19. szá zad kö ze pe tá ján az
Auszt rá li á ba be te le pí tett eu ró pai nyúl
gyors el sza po ro dá sa ko moly gaz da sá gi ká -
rok kal járt. A túl sza po ro dás le ál lí tá sá ra
1950-ben mes ter sé ge sen meg fer tõz ték az
ál lo mányt a myxoma-vírussal, ami nek kö -
vet kez té ben a szú nyog csí pés sel gyor san
ter je dõ be teg ség rö vid idõn be lül el pusz tí -
tot ta az ál la tok 99%-át. A meg ma ra dó el -
len ál lóbb ál la tok, va la mint a té li idõ szak ok -
ban hi ány zó szú nyo gok kö vet kez mé nye -
ként több ször meg is mé tel ték ta va szon ként
a fer tõ zést a si ker re mé nyé ben. A várt
„ered mény” nem kö vet ke zett be, mert a
túl élõ ál la tok ban ke let ke zett ví rus mu tán -
sok sok eset ben nem okoz tak vég ze tes
meg be te ge dést.

Mi tör tént? Két-há rom év ti zed el tel té vel
az el len ál lóbb nyu lak és a gyen gébb le fo -
lyá sú meg be te ge dést oko zó ví rus-vál to za -
tok kö vet kez té ben az ere de ti ví rus törzs
már csu pán a nyúl po pu lá ció 25%-át pusz -
tí tot ta ki a ko ráb bi 90%-kal szem ben! E
pél da élõ bi zo nyí té ka a ter mé szet ben zaj ló
ter mé sze tes sze lek ció fo lya ma tá ra is. Ter -
mé sze te sen a ke let ke zõ új ví rus vál to za tok
erõ seb ben be te gí tõk ké válhatnak,azaz az
elõb bi vel el len té tes fo lya ma tot in dít hat -
nak.: ko moly pusz tí tást okoz hat nak, amíg
az újabb el len ál ló sá g ki ala kul. A ví rus ré -
szek gaz da sejt be tör té nõ be épü lé se te hát
két irá nyú – ked ve zõ vagy ked ve zõt len –
fo lya mat el in dí tó ja le het.

A ked ve zõt len el vál to zá sok kö zött a
rossz in du la tú da ga na to kat (rákbeteg-
ségeket) szokták el sõ he lyen em lí te ni. Az
ilyen el vál to zást oko zó ví ru so kat ne ve zik
onkogén ví ru sok nak. Ket tõt emel nék ki
rész le te seb ben ezek kö zül: a máj gyul la dás
és a sze mölcs ví ru sát.

A máj gyul la dás (he pa ti tisz) a B- és C-
vírus fer tõ zé se nyo mán kö vet kez het be.
Igen el len ál ló ví ru sok, ezért ne he zebb a
mû té ti esz kö zök fer tõt le ní té se. Sze xu á lis
úton, de szü lés kor is elõ for dul hat fer tõ zés,
ha az anya ví rus hor do zó. A C-vírust 1989-
tõl azo no sí tot ták, amely az elõb bi e ken kí -
vül vér ké szít mé nyek kel is fer tõ z het. Az
oko zott máj rák ki fej lõ dé se oly kor két-há -
rom év ti ze dig is el tart hat!

A kö zön sé ges sze möl csöt a papilloma-
vírus okoz za, amely a né pes ség kö zel
25%-nál meg fi gyel he tõ. Nõk nél a méh -
nyak kör nyé kén el sza po rod va rákosíthatja
el a hám szö ve tet 10-20 év alatt!

Jár vá nyos meg be te ge dé se ket leg gyak -
rab ban az inf lu en za-ví ru sok okoz hat nak
ál la to kon, em be ren egy aránt. Né hány szót
te hát ezek rõl is kí vá na tos szól ni.

A, B és C ví rus cso port jai van nak, ame -
lyek kö zül a B- és C-típusok csak az em bert,
az A-tör zsek pe dig az em be re ken kí vül a
ser té se ket il let ve a ma da ra kat be te gí tik meg.
Jár vány men tes idõ szak ok ban az ál la tok ban
ma rad nak fenn a ví ru sok! A meg be te ge dés
el ne ve zé se az 1743-ban Olasz or szág ban je -
lent ke zõ jár vány ide jén szü le tett „Influenzo
di freddo” (a hi deg ha tá sa) meg ne ve zés sel.
Ek kor még ugyan is az idõ já rás nak tu laj do -
ní tot ták a Myxovírus influenzae ál tal oko -
zott meg be te ge dést. Leg is mer tebb inf lu en za
jár vá nyok: orosz nát ha (1889-1892), spa -
nyol nát ha (1919-1920 – 20 mil lió em ber
halt meg!), ázsi ai inf lu en za (1957-1958),
honkongi (1968-1969).

A fen ti jár vá nyok az A1 il let ve A2 ví rus -
cso por tok új ví rus va ri án sai kö vet kez té ben
ke let kez tek. A be teg ség 1-2 na pos lap pan -
gás után leg gyak rab ban ma gas láz zal, rossz
köz ér zet tel kez dõ dik, hu ru tos tü ne tek,
majd izom fáj da lom, émely gés, há nyin ger
is tár sul hat ké sõbb hoz zá. A cse cse mõk és
öre gek eset ben gyak ran szö võd mé nyek kel
jár hat: pl. pne u mó nia ala kul hat ki az eset le -
ges bak te ri á lis fe lül fer tõ zés, vagy ma gának
a ví rusnak kö vet kez té ben. A csepp fer tõ zés -
sel, le ve gõ vel ter je dõ ví ru sok el len ne héz a
vé de ke zés. A fel gyor su ló ide gen for ga lom
szin tén ked vez a ter je désé nek. A gyen gí tett
ví ru sos vak ci nás vé dõ ol tás 50-60%-os vé -
dett sé get biz to sít csu pán.

A ma dár inf lu en zá ról: több fé le ví rus
okoz hat ja. 1880-ban Olasz or szág ban je lez -
ték elõ ször. Hor do zó ik: há zi tyúk, puly ka,
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gyöngy tyúk, fo goly, fá cán, pa pa gáj, ví zi ma -
da rak (ld. büty kös hat  tyú), ga lam bok, egyéb
ma da rak. A tü ne tek kö zött a bá gyadt ság,
tüs  szö gés, ne héz lég zés, bõr füg ge lé kek el -
ké kü lé se, sa vós orr fo lyás, bi zony ta lan test -
moz gás a leg gya ko ribb. Gyak ran bak te ri á -
lis, il let ve más ví ru sos együtt fer tõ zés is tár -
sul hat hoz zá. A ví rus azo no sí tá sa je len ti a
pon tos di ag nó zist. A vad ma da rak vo nu lá si
he lye i ken gyor san ter jeszt he tik e ví ru so kat,
ame lyek az ürü lék ben hos  szú ide ig fer tõ zõ -
ké pe sek ma rad nak (más fél évig is!). A ví rus
azo no sí tá sát kö ve tõ en kö vet kez het a
vakcinális vé de ke zés. E ví ru sok vál to zé -
kony sá ga okoz za a leg na gyobb prob lé mát,
mert egy eset le ges új mu táns meg je le né se
ko moly szak mai erõ fe szí té sek kel jár a si ke -
res meg fé ke zés ér de ké ben. Né hány még
nem em lí tett, em ber re is ve szé lyes ví rus: ka -
nya ró, him lõ, mumpsz, ve szett ség, ba rom fi -

pes tis, agy ve lõ gyul la dás, sár ga láz ne vû
meg be te ge dé se ket oko zó ví ru sok.

Ha zánk ban az alábbi ví ru sos meg be te -
ge dé sek el le ni vé dõ ol tás ok lé tez nek: him -
lõ, gyer mek bé nu lás, ka nya ró, rubeola, sár -
ga láz, ve szett ség, mumpsz, inf lu en za.

Bí zom ben ne, hogy a váz la tos, tö re dé -
kes is mer te tés va la mi meg szív le len dõt is
je len tett ol va só im szá má ra. E mik ro vi lá-
g ok ba tör té nõ be te kin té sek csu pán alig
fél év szá za da foly nak, a ku ta tá si ered mé -
nyek még is for ra dal mi vál to zá so kat hoz -
tak a ge ne ti ka, a mik ro bi o ló gia, az im mu -
ni tás tan, a gyó gyí tás, gyógy szer ku ta tás
stb. tu do mány ágak ban. A fel gyor su ló
kap cso lat, nem zet kö zi leg ös  sze fo gott ku -
ta tá sok biz tos ga ran ci át je len te nek egy-
egy eset le ge sen fel buk ka nó nem kí vá na -
tos ví ru sos jár vány meg fé ke zé sé hez.
Mind ezek hez min den em ber az zal ad hat
se gít sé get, hogy a meg elõ zõ in téz ke dé se -
ket (fer tõ zõ be teg sé gek el ke rü lé si le he tõ -
sé ge it) és a meg je le nõ be teg ség ter je dé sét
meg aka dá lyo zó te en dõ ket kö vet ke ze te -
sen meg te szi.

Dr. La ki Fe renc

Adenovírus-modell

Apró csodák
A Türr Ist ván Mú ze um idén már ci us tól

de cem be rig tar tó, min den hó nap 15-én
meg úju ló ki ál lí tás-so ro za tot in dít Ap ró cso -
dák cím mel. Olyan tár gyak, tárgyegyütte-
sek kap nak egy-egy hó nap ra ki ál lí tá si te ret,
ame lyek önál ló an nem töl te né nek meg egy
ter met, de mi vel mind egyik a mú ze u mi
gyûj te mény nek „ap ró cso dá ja”, meg ér dem -
lik a köz szem lé re bo csá tást. A ki ál lí tá sok az
in téz mény eme le ti idõ sza ki ki ál lí tó ter mé -
nek egyik sar ká ban te kint he tõk meg. 

A cse rép kály hák hasz ná la ta a 13-14.
szá zad ban ter jedt el szé le sebb kör ben a
kö zép ko ri Eu ró pá ban. Ma gyar or szág ról a
leg ko ráb bi biz tos ada tok a 14. szá zad el sõ
fe lé bõl van nak, a ba jai kály há sok ról csak
az 1850-es évek tõl ma rad tak fenn céh do -
ku men tu mok.

Ami kor kály há sok ról be szé lünk, né hány
szót kell ej te ni a fa ze ka sok ról is, mert
mind két mes ter agyag gal, ha son ló esz kö -
zök kel dol go zik, csak más ter mé ket ál lít

elõ. Wilhelm Jó zsef ré gi ba jai kály hás mes -
ter sze rint a ge ren csér kö csö göt, cse re pet, a
tá las kan tát, kor sót, tá nyért, tá lat, a fa ze kas
fõ zõ edé nye ket, a kály hás pe dig kály há kat
ké szí tett. A holt sze zon ban azon ban a leg -
több kály hás cse rép edé nye ket is gyár tott. 

A ré gi ba jai fa ze ka sok nak a nyers anya -
got a ter mé szet, a Du na ár te rü le te ad ta. A
fe ke te agya got a Bé ka vár és a Kis töl tés, a
sár gát pe dig a Pos vá nyos ne vû te rü le ten
bá nyász ták. Mi vel a fe ke te agyag túl zsí ros
volt, ezért azt fe le-fe le arány ban sár gá val
kel lett ke ver ni. A kály hás mes te rek mun ká -
já hoz már tûz ál ló agyag kel lett, amit mesz -
 szi vi dék rõl, az or szág észa ki ré szén
Alsópetény, Felsõpetény, Fazekaszsalu-
zsány, Poltár, Rév, Ri ma szom bat te le pü lé -
sek rõl szál lí tot tak vas úton Ba já ra. Ezt a
tûz ál ló föl det hasz nál ták a fa ze ka sok is a
fõ zõ edé nyek ké szí té sé hez.

A kály há sok két leg fon to sabb mun ka esz -
kö ze a for má zó ko rong és a máz õr lõ ma -

lom kõ. Jel leg ze tes kály hás szer szá mok a
csem pe pré se lés hez hasz nált dú cok, ke re tek,
de rék szö ge zõ és a párkányozó sablonok.

A kály hás a kály ha sze mek for má zá sa kor
elõ ször a ko rong ra he lyez te a fe nyõ léc bõl
ké szült ke re tet és a ki por ci ó zott agya got
kö zé csap ta. Az agyag ból tá nyért ko ron -
golt, majd fel emel te a fa ke re tet, amel  lyel
szög le tes re for máz ta a tá nyér szé lét. Ezek
után már csak a fö lös le ges agya got kel lett
fa kés sel le vág nia. 

A kály há sok ma guk ké szí tet ték a for má -
zó min tá kat, a fligliket. Elõ ször a kály ha -
csem pe nagy sá gú agyag la pot csont és ke -
mény fa da ra bok kal for máz ták. A sab lont
gips  szel kö rül ön töt ték, és mi u tán a gipsz
meg kö tött, el ké szült a ne ga tív for ma. Eb be
si mí tot ták, nyom kod ták be a csem pé nek
szánt agyag la po kat. A fél kész csem pé ket
szá ra dás után rö vid ide ig ke men cé ben me -
le gí tet ték, fon  nyasz tot ták. Ez után engobba,
va gyis föld fes ték be már tot ták és ki éget ték.
A csem pét dí szít het ték írókával, majd egy
me rõ ka nál lal le ön töt ték a máz zal, vé gül
pe dig kö vet ke zett a má so dik ége tés.
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Az ége tõ ke men cét fûz fá val, vagy szur -
kos nyár ral fû töt ték fel, és 600-650 fo kon
éget ték ki a kály ha csem pé ket. 

A csem pék dí szí té se az idõk so rán a di -
vat tal együtt fo lya ma to san vál to zott. Szin -
te kor sza ko kat le het húz ni a min ták be mé -
lye dé se sze rint. A 19. szá zad vé gén a mes -
te rek leg in kább mé lyebb dí szû kály ha -
csem pé ket ké szí tet tek. A kály há sok ezt

ne vez ték „ba rokk” for má nak. A 20. szá -
zad ele jén már la po sabb, „félbarokk”
csem pék ké szül tek, me lye ket az 1920-as
évek ele jén a „tapetta” kö ve tte. Azt kö ve -
tõ en pe dig már a si ma kály ha csem pék ke -
rül tek elõ tér be. 

A rö vid mú ze u mi tár la ton el sõ sor ban
Wilhelm Jó zsef és Fe hér La jos egy ko ri ba -
jai mes te rek mun ka esz kö zei, ter mé kei lát -

ha tó ak, me lye ket még a nem rég 80. szü le -
tés nap ját ün nep lõ Solymos Ede, nyu gal -
ma zott mú ze um igaz ga tó gyûj tött 1951-
ben, ba jai mun ká ba ál lá sá nak el sõ évé ben.
A ki ál lí tást szí ne sí tik a ba jai, Ba ja kör nyé -
ki ré gé sze ti ása tá sok ról elõ ke rült kö zép ko -
ri kály ha sze mek és Dé ri György ha gya té -
ká ból né hány er dé lyi kály ha csem pe. 

Kothencz Ke le men

A ma gyar mint ha lász nem zet
Mot tó: „A jó ré git a jó új jal, a je len idõ ben

kéz-fo gás ra birni tö re ked ném.”
Szé che nyi Ist ván, 1828.

Mint tud juk, eu ró pai vi szony lat ban Nor -
vé gia ki vé te lé vel tér sé günk ben eszik a leg -
több ha lat. Az vi szont biz tos Guinness-
rekord, ahány orv ha lász él kö zöt tünk. Ha
er re te re lõ dik a szó, so kan le sü tik a sze mü -
ket, és ha mut szór nak a fe jük re. Hát in nen -
tõl sze ret ném vis  sza gom bo lyí ta ni a fo na lat
õsi kul tú ránk kez de te i hez. Le vél tá ri ada -
tok ból is mer jük, hogy mi ket zen ge dez tek
nyu gat-eu ró pai uta zók ha zánk vi ze i rõl, il -
let ve hal bõ sé gé rõl. Hogy két rész víz bõl és
egy rész hal ból áll nak a ma gyar élõ vi zek,
és se hol Eu ró pá ban nem lát tak még ilyen
jól hasz no sí tott fo lyó kat. Igen, víz men ti
õse ink úgy bán tak a fo lyó ink kal, mint ha
élõ lé nyek let tek vol na. Nem túl zás, ha azt
mon dom, míg Nyu ga ton gá tak kö zé szo rí -
tot ták a fo lyó kat, és elekt ro mos tur bi ná kat
haj tat tak a víz zel, ad dig mi, pont for dít va,

szét te rí tet tük a fo lyó kat, és „bi o ló gi ai tur -
bi ná kat” mû köd tet tünk ve lük. Ha lat ne ve -
tünk és sza po rí tot tunk, szürkemarhák és
ár té ri lo vak so ka sá gát te nyész tet tük, gyü -
mölcs er dõ ket és szi ge te ket hoz tunk lét re a
gyü mölcs ne me sí tés so ha nem lá tott szak -
mai zse ni a li tá sá val, er dõ ket, ná da so kat
mû vel tünk, mé hész ked tünk, és hasz no sí -
tot tunk min dent, amit az ár té ri élõ rend szer
ér ték ként nyúj tott fe lénk. 

En nek a vi lág nak a fel tá ró óri á sa András-
falvy Ber ta lan pro fes  szor, aki az 1900-as
évek de re kán meg ír ta a Tol na me gyei Sár -
köz tör té ne tét. Eb bõl a mû bõl hal lot tunk
elõ ször ilyen össze fo got tan az ár té ri fok -
gaz dál ko dás ról, és nõt tünk fel a sa ját múl -
tunk hoz. Mert en nek a le gen dás gaz dag sá -
gú vízivilágnak az egye dü li tit ka és kul csa a
fok. Ezek kes keny ke reszt met sze tû, csa tor -

ná hoz ha son ló kép zõd mé nyek vagy lé te sít -
mé nyek, több száz ki lo mé ter hos  szú ság ban
há lóz ták be a fo lyó völ gyét, il let ve ár te rét.
Fo kok szü let het nek ter mé sze tes és mes ter -
sé ges úton is, ez ma már nem vi tás. De a fo -
ko kat tisz tán és fel isza po ló dás-men te sen
tar ta ni, azo kat egy más sal ös  sze köt ni és
rend szer be fog lal ni egye dül az em ber volt
ké pes. A tisztántlátás vé gett jegy zem meg a
csa tor na és a fok kö zöt ti kü lönb sé get. Míg a
csa tor na – el sõ sor ban bel víz el ve ze tés cél já -
ból – egy irány ba ve ze ti a vi zet, ad dig a fok
ára dás kor az ár tér re, apa dás kor pe dig a fo -
lyó irá nyá ba. A Du na ge men ci ár te re úgy
500-1000 ha ki ter je dé sû öblözetekre, úgy -
ne ve zett „tek nõk re” bont ha tó. Min den
egyes öblözetet egyet len, ún. el sõ ren dû fok
köt össze az élõ me der rel, és töl ti fel azt ára -
dá sok ide jén. Az öblözeteket haj da ni Du na-
med rek magaspartjai vá laszt ják el egy más -
tól, de a teknõzeten be lül szám ta lan tér szint
meg ta lál ha tó. Így ta vak, ré tek, pu ha- és ke -
mény fás li get er dõk, va la mint görönd dom -
bok vált ják egy mást. Ám az öblözeteket
egy más sal ugyan csak fok kö ti ös  sze. Hogy
meg ért sük az ár tér mû kö dé sé nek egy sze rû,
lo gi kus, ám még is bo nyo lult nak tû nõ fo lya -
ma ta it, ki kell még tér nem a kö vet ke zõk re.
Az el sõ ren dû fok az öblözet leg al só, leg ala -
cso nyabb pont já nál te remt kap cso la tot az
élõ víz zel, majd 200-300 m hos  szú ság ban a
szá ra zu lat ba tör té nõ be ha to lá sa so rán az élõ
fo lyás sal szem ben, vis  sza fe lé ve ze ti ki a vi -
zet az el sõ tó ba vagy holt ág ba. Nos, ez zel a
szisz té má val már a leg dur vább hor da lék tól
men te sí tett fo lyó víz szi vár gott csak ki az
ala csony ár tér re, és ez a né hány száz mé te -
res el sõ ki ve ze tõ sza kasz volt a csap dá ja a
még je len lé võ le beg te tett hor da lék nak.
Apa dás kor pe dig a kö ze li fa lu ap ra ja-nagy -
ja ásó val be állt a fok kö té sig érõ vi zé be, és
ásó val la zí tot ták az utol só ára dás kor le ra -
kott isza pot, amit az tán a ki áram ló víz zel
vis  sza mo sat tak az anya me der be. 
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Mi ért volt er re szük ség? – kér dez het nénk.
Az ár tér leg ér té ke sebb ré szei a bel sõ ta vak és
holt ágak vol tak a ben nük te nyé szõ ha lak ré -
vén. Úgy is hív ták eze ket, hogy ha las ta vak.
Ezek re a vi zek re pe dig úgy vi gyáz tak a ré gi -
ek, mint a hí mes to jás ra, ne hogy idõ elõtt fel -
isza po lód ja nak és pos ván  nyá vál ja nak. A
mai szán tó-ve tõ gaz da ha tal mas ös  sze ge ket
költ a ro var és rág csá ló ká ro sí tók vis  sza szo -
rí tá sá ra, mi köz ben le mér ge zi a föl det és a tár -
sa dal mat is. Õse ink vi szont igye kez tek a fo -
ko kon ke resz tül a fo lyó völgy leg tá vo lab bi
zu ga it is el árasz ta ni a ki ára dó víz zel, és a pa -
jor tól a hör csög nagy sá gú rág csá ló ig min -
dent a ha lak kal za bál tat tak föl. Ami más nak
kárt oko zott, õk azon hal húst ne vel tek. Fi lo -
zó fi á juk for dí tott ja volt a mai vál lal ko zó ké -
nak. Elõ ször a kör nye ze tü ket gaz da gí tot ták,
majd ab ból gaz da god tak õk is. Hi he tet len
ran go san él tek, ám a va gyo nu kat, mint jó
bank, nem ott hon õriz ték és tar tot ták, ha nem
min den a kint lé võ sé gek be volt be ru ház va.
Ez a be ru há zás pe dig a min den kor meg úju -
lás ra ké pes ter mé szet ben, az éven te meg úju -
ló hal sza po ru lat ban, a sely me sen rin gó ka -
szá lók fü vé ben, a ré te ken sza ba don csa tan -
go ló gu lyák ban és mé ne sek ben, 100-150 fé -
le gyü mölcs faj tá ban volt. Csak an  nyit vet tek
el a ter mé szet tõl, amen  nyi a szük ség le tük
volt, nem úgy, mint a mai em ber, aki nem
tud ja, hogy a hû tõ lá dá ban nem nõ a hús, és
az íze is csak rom lik.

De most re pül jünk vis  sza a nyu ga ti uta -
zók ámu lat ba esé sé nek tör té ne té hez. Mi
le het az oka an nak, hogy az õ ha zá juk ban

ka nyar gó fo lyók hal gaz dag sá ga el tör pül a
mi e ink hez ké pest? Még ma is lép ten-nyo -
mon hall juk, és suly kol ják be lénk, hogy
mi lyen el ma ra dott és sze gé nyes kul tú rá jú
né pek va gyunk. Pe dig a va ló ság egé szen
más. Mi sem bi zo nyít ja job ban, mint az a
te mér dek hal a fo lyó ink ban. En nek pe dig
egy igen ma gas szin tû ter mé szet gaz dál ko -
dás, egy né pi böl cses ség, az elõ zõ ek ben
már em lí tett ár té ri fok gaz dál ko dás volt a
tit ka. Oly mó don tud tuk hasz no sí ta ni a
ter mé szet, il let ve a fo lyó komp lex ener gi -
á ját, ami re bát ran mond hat juk, hogy egye -
dül ál ló volt Eu ró pá ban. Ugyan is a fo ko -
kon ki ára dó ta va szi víz az ár te ret több
száz ezer hek tár nyi hal ívó és iva dék ne ve lõ
tó vá va rá zsol ta, azon túl fi nom iszap já val
meg trá gyáz ta a ré te ket, le ge lõ ket, sav ta la -
ní tot ta az ár tér ta la ját, élet re kel tet te a ta -
laj ban szun  nya dó csí rá kat, meg aka dá -
lyoz ta a táj ide gen nö vé nyek el sza po ro dá -
sát stb. 

De mos to ha ve lünk a tör té net tu do mány
is. Mol nár Gé za a Ti sza mel lõl ezt a kö vet -
ke zõ kép pen fo gal maz ta meg. A múlt ban a
leg ma ga sabb ci vi li zá ci ók fok mé rõ je az
volt, hogy mely tár sa da lom tu dott mi nél
na gyobb és mi nél las sab ban gyógy uló se -
be ket ej te ni a ter mé sze ten. A ró mai bi ro da -
lom ban pl. az ál lam jog cí met biz to sí tott a
fel tö ret len föld höz bár ki nek, aki meg tisz tí -
tot ta az er dõ tõl. Ma gya rul: bár ki tu laj dont
sze rez he tett az er dõ fö lött, aki azt el pusz tí -
tot ta egy ki vá lasz tott kul túr nö vény ter -
mesz té se ér de ké ben. Meg ál la pít hat juk,

hogy a ci vi li zá ció szü le té sé nek és ter jesz -
ke dé sé nek alap ja a szûz föld fel tö ré se, ami
egyen lõ az élõ vi lág szem pont já ból an nak
el pusz tí tá sá val. Így vált si va tag gá az em -
be ri ci vi li zá ció böl csõ je, Me zo po tá mia,
vagy ké sõbb ha son ló mó don a gö rög bi ro -
da lom is. Nos, ezek a haj da ni be avat ko zá -
sok ren ge teg sé rü lést, nyo mot és ku tat ni
va lót hagy tak a tör té né szek szá má ra. A tör -
té net tu do mány bi zo nyos ér te lem ben vak -
vá gány ra té ved, ami kor az õse ink hez ha -
son ló, a ter mé sze tes rend sze rek be be le si -
mu ló gaz dál ko dást vizs gál, mint az ár té ri
fok gaz dál ko dás. Ugyan is en nek so rán
szin te nem esik seb a ter mé sze ten. És ha
nin csen seb és nin csen nyom, ak kor nincs
mit vizs gál ni. Ka te go ri ku san ki is je len tik,
hogy itt vagy nem lé te zett em be ri ci vi li zá -
ció, vagy ha még is, ak kor na gyon pri mi tív
le he tett. En ged je nek meg egy ha son la tot.
Ki rán du lá sa ink al kal má val az erdõ mé lyén
egy cso dá la tos rét re ér kez ünk. Nin cse nek
le cson kolt fák, fel bo rí tott tus kók, a sely -
me sen rin gó fû ben nem lát ni el do bott kon -
zer ves do bozt, te jes zacs kót, pa pír zseb -
ken dõt stb. Haj la mo sak va gyunk azt fel té -
te lez ni, hogy nem járt már itt em ber hosz -
 szú ide je. Pe dig ta lán né hány nap ja olyan
em be rek ver tek sát rat itt, akik nem vol tak
van dá lok, nem pusz tí tot tak és sze me tel tek,
va gyis szin te nyo mok nél kül áll tak to vább.
Nos, ked ves ol va só, ha ön az utób bi ak kö -
zé tar to zik, ak kor vagy nem lé te zik, vagy
na gyon pri mi tív és ci vi li zá lat lan em ber.

Fel sõ Bar na bás

Õk írták, mond ták, énekelték…
(én csak továbbadom…)

Az aláb bi idé ze tet, Kósa Fe renc film -
ren de zõ ars po e ti cá ját Balczó And rás
olim pi ai és vi lág baj nok öt tu sá zónk ról al -
ko tott Küldetés címû portéfilmjének ün -
ne pi ba jai be mu ta tó ját kö ve tõ en, talán
1976-ban hal lot tam. A kö zön ség ta lál ko -
zón fel állt egy ta ní tó kép zõs lány, és kér -
dé sé hez kap cso ló dó an õ citálta. 

Le írat tam ve le, és aktív koromban,
miközben dol goz tam, mindig ott volt la -
bo ra tó ri u mi szo bám fa lán, ép pen a mik -
ro szkó pom mö gött. Te kin te tem akar va-
aka rat la nul is na pon ta ta lál ko zott a hu -
ma niz mus esz mé i tõl át ita tott gon do la -
tok kal. Ter mé sze te sen má sok nak is meg -
mu tat tam, és be ke rült idé zet ként szá mos
aján dék- és em lék könyv be. Ma gam is
szí ve sen idé zem ki ál lí tá si meg nyi tó be -
szé de im ben.

Õrizd az em bert ma gad ban, hogy jo god
le gyen a szó hoz, hogy súlya le hes sen sza va -
id nak, hogy mél tó ma radj a mun kád hoz.

A mû min dig ki fe jez té ged.
Õrizd az em bert, mert hi va tá sod nem

más, mint el kö te le zett ség, nem ke ve sebb,
sza bad dá ten ni má so kat.

Õrizd az em bert, ha le het, éle ted del, ha
le het, mun kád dal, ha nem le het, ha lá lod dal.

Õrizd az em bert, a sza bad ság rend jét so -
ha egyet len pil la nat ra se té veszd ös  sze a
rend sza bad sá gá val.

Õrizd a sza bad sá got, mert csak ad dig vagy
em ber, míg sza bad akarsz len ni. S ha reg gel
új ra lá tod, amint fe le lõs sé gük elõl sa ját há -
tuk mö gé búj nak az em be rek, a sze med se
reb ben jen, vé gezd a dol god, gon dolj a Nap -
ra. Õ se szól, csak fel kel, és jár ja az út ját.

Schmidt Antal

B. Hor váth Ist ván
Ta vasz a Sugovicán

Vég te len kék szem az ég,
Iz zó Nap pu pil lá ja.
Az Is ten ezen át néz
le a Sugovicára.

Meg moz dul a part böl csõ,
Ring va kél víz és álom.
Le haj ló fûz fa ves  szõ,
Ter hes rü gyek az ágon:

Po ca kos szép kis ma mák.
Hord ják a re mény tit kát.
Va jú dá suk biz ta tás,
Vágy va vi lág ra nyit ják,

Meg szü lik az új Ta vaszt.
Fel sír a zöld éb re dés,
Ter mé szet for ra dal ma:
Szí nek, han gok, lük te tés.



A ta vasz kez de té nek nö vé nyei kö zül a
für tös gyön gyi ke (Muscari neglectum) pi -
ciny csen get  tyûk re ha son lí tó vi rá ga i nak
sa já tos sá ga, hogy a felül bó ko lók – egyéb -
ként med dõk – fel ada ta a nek tár ra áhí to zó
ro va rok csá bí tá sa, s csak az al sók ter mõk.
A nagy já ból 5 mil li mé ter hos  szú, to jás dad
ala kú, ké kes li la szí nû és gyen gén il la tos
vi rá gok a levéltelen haj tás (tõ ko csány) vé -
gén, tö mött fürt ben nyíl nak. A 10-20 cen -
ti mé ter ma gas ság ra meg nö võ hagy más nö -
vény kes keny-szá las (szé les sé gük 1,5-6
mil li mé ter kö zöt ti) és tõ ko csány nál hosz -
 szabb le ve lei le haj lók, s vé gü kön több nyi -
re el szá rad nak, illetve tö re de zet tek.

La tin ne vé vel kap cso la to san min den -
kép pen meg kell je gyez ni, hogy Priszter
Szaniszló 1986-ban meg je lent Nö vény ne -
ve ink – Ma gyar-la tin szó gyûj te mény cí mû
köny ve és a ko ráb bi le írá sok alap ján a nö -
vény la tin ne ve „Muscari racemosum”.
Priszter Szaniszló ké sõb bi, 1998-ban ki -
adott  Nö vény ne ve ink cí mû ki ad ványa sze -
rint – kö vet ve az Eu ró pá ban ma szé les
kör ben el fo ga dott tu do má nyos nó men kla -

tú rát – a für tös gyön gyi ke tu do má nyos ne -
ve „Muscari neglectum” lett.

A nö vénynek szá mos né pi el ne ve zés e
van. A Hoffmann-Wagner Ma gyar or szág
vi rá gos nö vé nyei (Ter mé szet tu do má nyi
Tár su lat ki adá sa, Bu da pest, 1907) cí mû
könyv a kö vet ke zõ ket gyûj töt te ös  sze:
„bé ka v. kí gyó hagy ma, györgyike, kék
gyöngy vi rág, kí gyó vi rág, me zei já cint,
pézs ma bim bó, Szent Györgyvirág”. Rész -
ben úja kat kö zöl a Csapody-Priszter szer -
zõ pá ros ál tal ös  sze ál lí tott Ma gyar nö vény -
ne vek szó tá ra (Me zõ gaz da sá gi Ki adó, Bu -
da pest, 1966): „békahajma, kékfürtöcske,
kígyóhajma, kígyónyelvûfû, kí gyó vi rág,
Szent Pé ter kul csa”. A gaz dag vá lasz ték jól
tük rö zi elõ de ink fan tá zi á ját, meg fi gye lé sét
és ta pasz ta la tát, ugyan ak kor a tel jes ség hez
hoz zá tar to zik an nak meg em lí té se, hogy a
fel so ro lás több el ne ve zé se más vi rá gunk -
nál is elõ for dul. 

A li li om fé lék (Liliaceae) csa lád já ba tar -
to zó für tös gyön gyi ke leg in kább a vé dett
eper gyön gyi ké vel té veszt he tõ ös  sze (Mus-
cari botryoides). Kü lönb sé get ta lán leg jel -
lem zõb ben le ve le ik alap ján le het ten ni kö -
zöt tük: elõb bi le ve lei kes keny-szá la sak,
utób bié 5-13 mil li mé ter szé le sek és csú -
csuk csuk lyás. Nyár ele jén vi rág zik két to -
váb bi kö ze li ro ko na: a kar csú gyön gyi ke
(Muscari tenuiflorum) és a rit ka üs tö kös
gyön gyi ke (Muscari comosum).

A für tös gyön gyi ke ere de ti el ter je dé si te -
rü le te a Föld kö zi-ten ger vi dé ke, in nen in -
dult Kö zép-Eu ró pát meg hó dí tó út já ra. Ko -
vács Já nos 1896-ban a Du dás Gyu la szer -
kesz tet te Bács-Bodrog vár me gye egye te -
mes mo nog rá fi á já ban a vár me gye nö vé -
nyei kö zött fel so rol ta az üs tö kös gyön gyi -
két, a für tös gyön gyi két, az eper gyön gyi -
két és ker tek ben a pézs ma gyön gyi két
(Muscari moschatum). Prodan Gyu la
zombori ta nár Bács-Bodrog vár me gye fló -
rá ja cí mû dol go za tá ban (Ma gyar Bo ta ni -
kai La pok, XIV. kö tet, 1915) a für tös
gyön gyi két a vár me gye ho mo ki er dõ i nek
tisz tá sa in és ho mo kos le ge lõ in em lí ti, az
üs tö kös gyön gyi ke elõ for du lá sát a vár me -
gye észa ki és észak-nyu ga ti ré szén je lez te.
Nap ja ink ban ha zai jel lem zõ élõ he lyei a
szá raz ho mo ki gye pek, ame lye ken kö zön -
sé ges nek te kint he tõ. A ter mé sze tes za va -
rás tû rõ nö vé nyek kö zé tar to zik, és az élõ -
he lyét érõ boly ga tás se gí ti el sza po ro dá sát.
Va don élõ pél dá nyai Ba ján meg ta lál ha tók
töb bek kö zött a Kál vá ria-ká pol na domb já -
nak két ol da lán, kül te rü le ten a vá ros tól ke -
let re ta lál ha tó dû lõ utak sze gé lyé ben és a

ho mo ki ré te ken. Ker té sze tek ben meg vá sá -
rol ha tók ne me sí tett pél dá nyai, így gya ko ri
nö vé nye vá ro sunk vi rá gos kert je i nek is (a
Ba bits Mi hály ut ca eme le tes épü le tei kö rü -
li vi rág ágyás ok, Mártonszállási úti csa lá di
ház elõ kert je stb.).

Dr. Nebojszki Lász ló
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