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A polgári fiúiskola az 1910-es években

Szeptember

Ha egy di ák tól au gusz tus tá ján, a stran -
don, két fagy lalt kö zött meg kér de zik: Vá -
rod már az is ko lát? Nyil ván va ló a vá lasz.
Az enyém is az lett vol na. Uno ka test vé -
rünk au gusz tus 31-i szü le tés nap já nak ün -
nep lé sét már-már sze mé lyes sér tés nek
vet tük a hú gom mal. Tet szett, nem tet -
szett, már itt is volt az el sõ em be res hó -
nap, és már is ko la tás ká san lép tünk ki reg -
ge len te a ka pun.

Kis sé to vább gon dol va, új ra fel te szem a
kér dést, de már ma gam nak és im már több
mint fél száz év múl tán. Sze ret tél ab ba az
is ko lá ba jár ni? Sze ret ted azt az is ko lát?
Mert leg alább en  nyi év táv la tá ra van szük -
ség ah hoz, hogy a má ra már lé nyeg te len né
vá ló na pi iz gal ma kat és kel le met len sé ge -
ket az Idõ Úr jó té kony kö pö nye gé vel el -
föd ve a lé nye gest lát tas sa ve lünk. Va la -
hogy úgy, mnt ami kor az õszi, talaj menti

kö dök jó té ko nyan el ta kar ják a föld gi zes-
ga zos göd re it, és csak a lé nye gest, a fon to -
sat, a köd bõl ki emel ke dõ jel fá kat lát juk.

Igen. Most már nyu godt szív vel vá la -
szol ha tok a kér dés re. Sze ret tem azt az is -
ko lát. Azt az is ko lát, ame lyik a Szent An -
tal ut ca és a De ák Fe renc ut ca sar kán áll –
igaz, ma már le csu pa szí tot tan –, és ame lyi -
ket úgy hív tak: Ba jai Köz pon ti Ál la mi Ál -
ta lá nos Is ko la. Jó volt ide jár ni.

„Az én új évem szep tem ber ben kez dõ dik. Nem tu dom pon to san, hogy az örök di ák lét élet re szó ló rit mu sa kí sért-e még,
vagy en nél ter mé sze te sebb ma gya rá zat ról van-e szó. Ar ról ugyan is, hogy az év va ló já ban a nyár el múl tá val vá lik iga zán
ket té, ak kor is, ha az au gusz tu si for ró ság még so ká ig és vi dá man sze ret kez het az õs  szel, vagy gyor san fel kell öl töz köd nie
és lomb si ra tó csen des imád ko zás köz ben ki kell nyit ni az aj tót a zúz ma rás ok tó be ri haj na lok nak.” (Vajtai Ist ván)
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Mi ért? Foly ta tom a ma gam fag ga tá sát.
Mert rend volt és tisz ta ság, és a for ma-tar -
ta lom egy sé ge olyan szé pen mû kö dött a
nagy egé szen be lül, hogy a kor túl ka pá sai
ap ró légy pi szok nak tûn nek em lé ke ze tem
lap ja in, nem za var va meg a nagy tör té ne tet.
Mert vol tak ilyen pet  tyek, hi szen az öt ve -
nes éve ket él tük ak kor.

Har ma dik osz tály ban a 7-es volt a leg -
jobb jegy. Jár tunk gya po tot szed ni és volt
szén szü net. Va sár nap dél elõt tön ként te her -
au tón vit tek csasz tus ká kat éne kel ni, ma -
gán há zak hoz. Vagy ‘51 má jus el se jén, mi -

köz ben a fel vo nu lás ra vá ra koz tunk, egy õr -
si zász ló vé let le nül a por ba esett, és sze ren -
csét le nül rá is lép tek. Ez az ak ko ri igaz ga -
tó nõ sze rint a zász ló meg gya lá zá sát je len -
tet te. Más nap reg gel, ta ní tás kez de te elõtt a
zász ló ün ne pé lye sen új ra „fel szen tel te tett”.
Az tán ta nul tunk al kot mány tant, és ír tunk
kisérettségi dol go za tot.

Mind ezek lé nyeg te len köz já ték nak tûn tek
ne künk. Szü le in ket, ta ná ra in kat ezek meny -
 nyi re vi sel ték meg, nem tu dom. A jó egy ér -
tel mû en jó volt, a rossz pe dig rossz. Tud tuk,
hogy ez más nap is így lesz igaz. A ta ná rok

tisz te le te meg kér dõ je lez he tet len volt. Ott -
hon is ezt hal lot tuk. Érez tük a foly to nos sá -
got, hi szen töb ben el mond hat tuk, hogy apá -
ink kal kö zös ta ná ra ink van nak. Volt egy osz -
tály tár sam, aki kö vet ke ze te sen így szó lít ta -
tott meg az is ko lá ban: And rás fia Lász ló.

Mint mond tam, eb ben az is ko lá ban rend
volt és tisz ta ság. Nem csak a fo lyo só kon, a
fe jek ben is. És a szí vek ben is. Csak sze re -
tet tel tu dok vis  sza em lé kez ni ta ná ra ink
több sé gé re. Szi go rú ak vol tak, kö vet ke ze -
te sek és tisz te let re mél tó ak.

Bá lint At ti la

A tár gyalt szak rá lis he lyek kö zül a Vodi-
cák, illetve a Dusnok mel let ti Má ria-ká pol -
na nap ja ink ra jel lem zõ ké pe a XIX. szá zad
má so dik fe le és a XX. szá zad ele je kö zött –
az el sõ sor ban he lyi je len tõ sé gû kegy he lyek
ki épü lé sé nek utol só sza ka szá ban – ala kult
ki. A tö rök idõ ket kö ve tõ en ha zánk fel sza -
ba dult te rü le te in nagy len dü let tel in dult
meg az or szág éle té nek új já szer ve zé se és
új ra né pe sí té se, eh hez az idõ szak hoz kö tõ -
dik a há rom XVIII. szá zad ban épült ká pol -
na (Szent An na, Szent Or bán és Szent Ven -
del). Az el sõ en gesz te lés kép pen, fo ga da -
lom ból épült, míg az utób bi két vé dõ szent

kul tu szát a né met nyelv te rü let rõl ér ke zõ te -
le pe sek hoz ták ma guk kal, és a ká pol nák
épí té sé vel ala kí tot ták ki la kó hely ük egyik
szak rá lis te rét. A he lyek kö zül leg fi a ta labb a
re for má tus egy ház ál tal 1994-ben épí tett,
Garától észak nyu gat ra fek võ er dei ká pol na,
ame lyet a rend szer vál tást kö ve tõ évek le he -
tõ sé gei hív tak élet re.

A kegy he lyek mai ké pe nem egy csa pás -
ra ala kult ki: ál ta lá ban meg fi gyel he tõ, hogy
va la mi lyen ko ráb bi fa épít ményt, fa ká pol nát
vagy cso da mi att tisz te let ben ál ló fát és
ráakasz tott szent ké pet vál tot tak fel fok ról
fok ra a he lyi kö zös ség ado má nya i ra ala po -

zott, kõ bõl épí tett ká pol nák, illetve kap cso -
ló dó szak rá lis lé te sít mé nyek. A me net köz -
ben fel lé põ pénz ügyi gon dok az el ké szü lés
ha tár ide jét gyak ran ki tol ták. A Zomborban
meg je lent Bács ka cí mû, me gyei köz ér de kû
köz löny  1884/70. szá má ban (au gusz tus 26.)
ez olvasható: „A katymári újon nan épült dí -
szes Vodica-kápolna ün ne pé lyes fel szen te -
lé se Kis as  szony-nap ján, va gyis szep tem ber
hó 8-án tör té nik, ami kor ra nagy sze rû elõ ké -
szü le tek tétetnek.” Né hány nap múl va,
szep tem ber 2-án ezt közli az újság:
„Katymárról ér te sí te nek, hogy az ot ta ni uj
ká pol na fel szen te lé se ez év ben alig tör tén -

Szak rá lis he lyek Ba ja kör nyé kén
Zár szó a so ro zat vé gén

Az el múlt év feb ru ár já ban in dí tot tuk két -
ha von ként je lent ke zõ so ro za tun kat az zal a
cél lal, hogy a vá ro sunk kö rül raj zolt mint -
egy 30 ki lo mé ter su ga rú kö rön be lül fek võ
ha tár be li ká pol nák, kegy he lyek és szentku-
tak ki ala ku lá sá nak tör té ne tét ol va só ink szá -
má ra is mer teb bé te gyük. A be mu ta tá sok ból
ki hagy tuk Fel sõ-Bács ka leg je len tõ sebb bú -
csú já ró he lyét, a Ba já tól né hány ki lo mé ter -
re dél re fek võ Vodicát, vagy ma gya ro san
Má ria Kön  nyét, en nek oka, hogy fo lyó ira -

tunk ha sáb ja in ko ráb ban már töb ben fog lal -
koz tak a kegy hel  lyel. Bán Lász ló könyv is -
mer te tés ében a hely hez kap cso ló dó két le -
gen da vál to za tot kö zöl te (Ba jai Hon pol gár
1991/3.: A könyv, amely Vodicáról is ír);
dr. Lo vas György cik ké ben ki tért a szerb or -
to dox vo nat ko zá sok ra is (Ba jai Hon pol gár
1991/4.: Ba ja ré gi épü le tei); az el ne ve zé sek
tör té ne té be ve ze tett be dr. Solymos Ede írá -
sa (Ba jai Hon pol gár, 1994/7.: Vodicától
Má ria Kön  nyé ig, Sugovicától a Kamarás-

dunáig); s vé gül Bá ná ti Ti bor fog lal ta ös  sze
mind azt, amit Vodicáról tud nunk ér de mes
(Ba jai Hon pol gár 2004/9.: Vodica). Ha már
a mi Vodicánkra vo nat ko zó, fo lyó ira tunk -
ban meg je lent for rás anyag ról szól tunk, ak -
kor ta lán ér de mes az el múlt más fél év ben
tár gyalt ki lenc szak rá lis hely né hány fon tos
ada tát a könnyebb át te kin tés ked vé ért –
egyik ol va sónk ké ré sé nek is helyt ad va –
táb lá zat ban ös  sze fog lal ni és he lyü ket az
alábbi tér ké pen meg ad ni:

Szám A szak rá lis hely Me lyik te le pü lés Me lyik lap szám ban
el ne ve zé se ha tá rá ban fek szik ke rült be mu ta tás ra

1 Vodica Csávoly 2005/2.

2 Má ria-ká pol na Dusnok 2005/4.

3 Vodica Katymár 2005/6.

4 Szent An na-ká pol na Sükösd 2005/8.

5 Szent Ven del-ká pol na Csátalja 2005/10.

6 Er dei re for má tus ká pol na Gara 2005/12.

7 Vodica-Máriakert Her ceg szán tó 2006/2.

8 Szent Or bán-ká pol na Bátaszék 2006/4.

9 Vodica Moh ács 2006/7.

A szak rá lis he lyek né hány ada ta A szak rá lis he lyek fek vé se Ba ja kör nyé kén
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he tik meg; mert a bel sõ fel sze re lés hez a kel -
lõ pénz nincs még együtt, s így csak a jö võ
év ben lesz tel je sen esz kö zöl he tõ.” Vé gül a
Bács ka 1885/40. szá má ban (má jus 22.) ol -
vas ha tunk rész le tes hír adást a ká pol na fel -
szen te lé sé rõl: „Katymáron f. hó 17-én reg -
ge li 6 óra kor tör tént a vodicai-kápolna ün -
ne pé lyes fel szen te lé se... Katymártól mint -
egy egy ki lo mé ter nyi re, a ba jai uton épült
ezen ká pol na, Hu nya di An tal ba jai épí tész
ter ve sze rint, egy for rás mel lett, mely már
rég óta bucsújáró he lyül szol gál a kör nyék
is ten fé lõ la kos sá gá nak.” 

A kegy hely to váb bi, fo ko za tos épü lé sét
bi zo nyít ja a Bács ka 1886/72. szá má ban
(szep tem ber 14.) meg je lent cikk a szent kút
el ké szül té rõl: „Katymáron – mint le ve le -
zõnk ír ja – f.hó 8-án szen tel te tett föl az ugy-
nevezett »Vodica-kut«, mely borsódi és
katymári Latinovits Já nos nagy bir to kos is -
mert bõ ke zû ség ének és val lá sos sá gá nak
egyik ujabb bi zo nyí té ka.” A kegy hely tel jes
ki épü lé sét kö ve tõ en a rá for dí tá sok ko ránt -
sem te kint he tõk be fe je zett nek, az ál lag meg -
õr zé se és egy-egy szent szob rá nak ál lí tá sa a
ké sõb bi ek ben is igé nyelt újabb ado má nyo -
kat, s al kal man ként az idõ já rás sze szé lye
mi att lett szük ség rend kí vü li fel újí tás ra. 

Az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en meg hú -
zott új or szág ha tár kü lö nö sen a határközeli
katymári Vodica, a her ceg szán tói Vodica-
Máriakert és a moh ácsi Vodica-kút éle té ben
ho zott vál to zá so kat: a ha gyo má nyo san ad -
dig dél rõl is ér ke zõ pro ces  szi ók szá má ra el -
ér he tet len né vál tak. Ez után vált több ha tá ra -
in kon kí vül re kedt dél vi dé ki kegy hely je -
len tõ seb bé, a fo lya mat ta lán leg szem lé le te -
sebb pél dá ja a Sza bad ka mel let ti Palics dé -
li ol da lán fek võ sándori Szent kút. 

A Vodica kegy he lyek és a dusnoki Má ria-
ká pol na ese té ben fi gyel met ér dem lõ sa já -
tos ság, hogy a za rán do kok hi te sze rint az itt
lé võ szentkutak, for rá sok, csur gók vagy ta -
vacs kák vi ze gyó gyí tó-cso da té võ erõ vel bír.
Bács-Bodrog vár me gye észa ki ré szé nek
fel szí ni vi ze it vizs gál ta ta nul má nyá ban
Petrovits Dö me (A Zombor vi dé ki mo csa -
rak ról, Ter mé szet tu do má nyi Köz löny
1883/171. fü zet; meg je lent vál to zat lan ter -
je de lem ben, de két rész let ben a Bács ka cí -
mû köz löny 1883/76. és 1883/78. szá má -
ban is), és ered mé nyei alap ján a gyó gyí tó
ha tás ról a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg:
„Mi u tán ezek ben a Zombor kör nyé kén le võ
mo csa rak al ka li kus tu laj don sá gát meg ál la -
pí tot tuk, és ki mu tat tuk a for rást, a hon nan e
mo csa rak ba a szó da ke rül, hát ra van még
né hány szó val meg em lé kez ni azon ha szon -
ról is, me lyet a kör nyék be li la ko sok e mo -
csa rak ból húz nak. A zombori mo csa rak né -
me lyi két a leg ré gibb idõ óta gyó gyí tó ere jû -

nek tart ják és az em be rek bennök fü röd ve,
kü lön bö zõ ba jok ban ke res nek ott gyógy u-
lást. A szerb nép, szo ká sa i nál fog va, két
ilyen mo csár mel lé kis ká pol nát is emelt;
ezek, mint ki pró bált gyógyítóforrások, kü -
lö nös fi gye lem ben ré sze sül nek.” Te hát a vi -
zek meg fe le lõ ké mi ai ös  sze té te le min den
bi zon  nyal hoz zá já rult a gyó gyí tó erõ höz.
Ez azon ban ön ma gá ban még nem ele gen dõ
a kegy hel  lyé vá lás hoz, hi szen Fel sõ-Bács -
ká ban több he lyen ta lál ha tunk ilyen szem -
pont ból jó nak mi nõ sít he tõ fel szí ni vi zet.
Pél dá ul a Palicsi-tóhoz mér he tõ nek ír ta le
Petrovits Dö me a Gara nyu ga ti ol da lán fek -
võ Sa lét rom-ta vat, vagy em lít he tõ Regõce
mel lõl a hí res Kolovrát-tó. Utób bi ról
Kovács Nep. János Rigica és környéke
címû, 1862-ben Baján kiadott könyvében
(47-48. oldal) a következõk jelentek meg:
„A ta vak közt kü lö nös fi gyel met ér de mel a
»Sóstó«, me lyet a szer bek »Kolovrát«-nak
ne vez nek, ez – mint már em lít ve volt – a fa -
lu kö ze lé ben a fel sõ szõ lõk mel lett van, ke -
rek ded ala kú s mint hogy szó da tar tal mú s
ol vasz tó erõ vel bí ró ré sze ket fog lal ma gá -
ban, a hely ség la kó nõi vi zét ru ha mo sás ra
szok ták hasz nál ni, elõt tem azon ban az
egész ség re ki ha tó gyógy ere je leg in kább
fon tos nak lát szik len ni, s nem ok nél kül,
mert jó té kony ha tá sát már több év óta, ám -
bár ed di ge lé a kö zön ség ré szé re für dõi ké -
nye lem rõl gon dos kod va nincs, a kö zel vi -
dék rõl, de leg in kább Ba já ról für dés vé gett
több hét re ki jött ide ge nek jó si ker rel ta -
pasz tal ták a Sza bad ka mel let ti gyógy ere jû
Pality vi zé hez ha son lít ván azt.” 

A kegy hel  lyé vá lá sok fo lya ma tát vizs gál -
va úgy tû nik, hogy alap ve tõ en a hí võk sze -
rint Má ria meg je le né sé hez kö tõ dõ és az
egy há zi ha tó sá gok ál tal el is mert ha tár ré -
szek let tek azok, ame lyek szak rá lis hel  lyé
vál tak, s az itt lé võ gyó gyí tó ha tá sú vi zek
se gí tet ték a fo lya mat ki tel je se dé sét. 

A szak rá lis he lyek fel ke re sé sé nek a te le -
pü lé sek éle té ben ki ala kult szo ká sai az
1950-es éve kig tö ret le nül él tek, és az egyes
kö zös sé ge ket ve ze tõ val lá sos egyé ni sé gek
gon dos kod tak a ha gyo má nyok nak meg fe -
le lõ devóciós rend be tar tá sá ról. Ezt kö ve tõ -
en a meg vál to zó po li ti kai vi szo nyok egy re
in kább aka dá lyoz ták a pro ces  szi ó kat, és az
el le he tet le ní tõ ha tást – a már em lí tett
határközeli ká pol nák nál – a szi go rú an õr -
zött ha tár sáv, illetve az ad di gi la kos ság egy
ré szé nek ki te le pí té se to vább fo koz ta. A kö -
vet ke zõ idõ szak ban a he lyek egyé ni fel ke -
re sé se ke rült elõ tér be; a szük sé ges kar ban -
tar tás ok gya ko ri el ma ra dá sa mi att a szen-
tkutak, a ke resz tek, a szob rok, a ká pol nák
és be ren de zé se ik fo ko za to san egy re rosz -
 szabb ál la pot ba ke rül tek. Töb bõl tûn tek el

kegy tár gyak: azok a te le pü lé sek „jár tak jól”
ame lyek plé bá ni á i kon tá rol ták a leg fon to -
sabb be ren de zé si tár gya kat és csak az ün -
nep re vit ték ki. A be mu ta tot tak kö zött saj -
nos volt olyan kegy hely (itt el sõ sor ban a
katymári Vodica em lít he tõ), amely az ez -
red for du ló idõ szak ára vég ve szély be ke rült,
ro mos sá vált, és a hu szon ne gye dik órá ban
kezd ték meg meg men té sét.

Je len tõs vál to zást a rend szer vál tást kö ve -
tõ évek hoz tak: a val lá sos kö zös sé gek kez -
det tõl fog va tö re ked tek a he lyi ha gyo mány
és kul tusz új já é lesz té sé re, vagy – mint a
Gara mel let ti re for má tus er dei ká pol na pél -
dá ja mu tat ja – új ká pol na épí té sé re. A ki -
sebb mé re tû szak rá lis he lyek fel újí tá sá hoz
több nyi re ele gen dõ nek bi zo nyult a he lyi la -
kos ság ös  sze fo gá sa és ál do zat vál la lá sa, míg
na gyobb ese té ben – itt is mé tel ten a
Katymár mel let ti Vodicát kell em lí te ni – ki -
ter jed tebb ös  sze fo gás vált szük sé ges sé.

Ko ráb ban a te le pü lés temp lo má tól a kö -
zös ség gya lo gos za rán dok la tot in dí tott, és a
vis  sza té rés mód ja is ha son ló volt: ez a faj ta
pro ces  szió a vá ro sunk tól né hány ki lo mé ter -
re fek võ Vodica ese té ben most is meg fi -
gyel he tõ. A szak rá lis he lyek fel ke re sé sé nek
mód ja az utób bi idõ ben azon ban meg vál to -
zott. A be mu ta tott kegy he lye ket nap ja ink -
ban a hí võk fõ leg egyé ni leg vagy kis cso -
por tok ban ke re sik fel. Né há nyan gya log
men nek, töb ben ke rék pár ral ér kez nek, van -
nak akik lo vas ko csi val, de meg fe le lõ út
ese tén sze mély gép ko csi val. Pél dá ul a
bátaszéki Szent Or bán-ká pol na ese té ben az
egy ház köz ség szer ve zé sé ben a hí võk egy
cso port ja bus  szal ér ke zik, és az utol só sza -
ka szon a más mó don ér ke zõk kel együtt –
egy mást be vár va –, pro ces  szi ó ban vo nul -
nak a ká pol ná hoz. Ma nap ság a kegy he lyek
von zás kör ze te ki ter je dé sé nek is ta núi le he -
tünk: hi szen a XXI. szá zad köz le ke dé si vi -
szo nyai az el ér he tõ sé get tá vo lab bi he lyek -
rõl is kön  nyeb ben le he tõ vé te szik. A ko ráb -
ban ki te le pí té sek kel érin tett te le pü lé sek
szak rá lis he lyei te kin te té ben ez kü lö nö sen
igaz. A za rán dok lat és/vagy bú csú le he tõ sé -
get ad a hely ben ma radt és a kül föld re ki te -
le pí tett is me rõ sök, ro ko nok ta lál ko zó já ra,
az ös  sze tar to zás tu da tá nak erõ sí té sé re és
kö zös ség for má lás ra (pl. Bátaszék, Csátalja,
Csávoly, Katymár stb.).

A Ba ja mel let ti Vodicán az el múlt évek -
ben ta pasz talt meg úju lás mel lett – ha zai vi -
szony lat ban tel je sen új sze rû mó don –
szem ta núi le het tünk a kegy hely ki tel je se dé -
sé nek és új tar ta lom mal tör té nõ fel töl tõ dé -
sé nek. Egy há zi kez de mé nye zést kö ve tõ en
Schindler Má tyás plé bá nos irá nyí tá sá val
sa ját for rás ból, si ke res pá lyá za ton nyert
pénz fel hasz ná lá sá val, kü lön bö zõ szer ve ze -
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tek tá mo ga tá sá val, illetve ön kén te sek ado -
má nya i nak kö szön he tõ pél dát lan ös  sze fo -
gás ered mé nye kép pen nem csak fel újí tás

tör tént, ha nem a kör nye zet is meg szé pült,
és ami a leg fon to sabb, új tar tal mat ka pott. A
kegy hely kö rül sé ta utat-tan ös vényt ala kí tot -

tak ki, amely men tén a ki he lye zett táb lák a
ter mé sze ti kör nye ze tet mu tat ják be, illetve a
Má ria-kul tusz ki ala ku lá sá nak múlt já ba és
az it te ni Vodica tör té ne té be ka la u zol ják az
ér dek lõ dõ ket. Utób bi ak fel szen te lé sét a kö -
zel múlt ban dr. Bá bel Ba lázs, a Ka lo csa-
Kecs ke mét egy ház me gye ér se ke vé gez te. A
ter vek sze rint a prog ram foly ta tó dik: az
egyén, a csa lád és a kö zös ség lel ki ak ku mu -
lá ci ó ját és rek re á ci ó ját se gí tõ lé te sít mé -
nyek kel bõ vül to vább Vodica.

„A múl tat tisz teld, s a je lent ve le kösd a
jövõhez” – fo gal maz ta meg nagy köl tõnk,
Vö rös mar ty Mi hály. A ha gyo má nyos za -
rán dok la tok leg fon to sabb egyé ni ösz tön zõ
ere jét a fo ga da lom té tel, a meg fo gal ma zott
ké rés és a há la adás je len tet te. Nap ja ink -
ban a múlt, a je len és a jö võ hár mas egy -
sé gét te kint ve, hoz zá juk kap cso lód va elõ -
tér be ke rül  a hí võk kö zöt ti gon do lat cse re,
a lel ki meg nyug vás és meg úju lás él mé -
nyé nek le he tõ sé ge, s ezek együtt je lent he -
tik a ha tár be li szak rá lis he lyek to vább élé -
sé nek zá lo gát.

Dr. Nebojszki Lász ló

A kegyhely történetét bemutató tábla a vodicai kápolna mellett

Or bán mes ter ágyúi
A Ba jai Hon pol gár jú ni u si és jú li u si szá -

má ban je lent meg dr. Mayer Já nos írá sa,
mely Nán dor fe hér vár di a dal mas, öt száz öt -
ven éve tör tént fel sza ba dí tá sá nak ál lít mél tó
em lé ket. Az köz le mény el sõ ré szé ben sze -
re pel egy uta lás Or bán ma gyar ágyú ön tõ
mes ter re vo nat ko zó an is. E fel ta lá ló ról elõ -
ször 1950 tá ján Stefan Zweig egy tör té nel -
mi mi ni a tûr jé ben ol vas tam. Az oszt rák író -
ról tud ni kell, hogy szi por ká zó stí lu sú, a
drá mai szi tu á ci ók áb rá zo lá sá ban re mek lõ
mû vész, a tör té nel mi hû sé get azon ban nem
min dig il len dõ raj ta szá mon kér ni.

El sõ ké te lyem a tûz mes ter szár ma zá sá ra
vo nat ko zott. Ne vét a szer zõ ugyan is egy szer
Urbas, más  szor Orbasnak ír ja. Va ló szí nû nek
lát szott, hogy nem ma gyar, ha nem er dé lyi
szü le té sû ro mán le he tett. Az ágyú óri ás meg -
ön té sé nek és a tett hely re szál lí tá sá nak his tó -
ri á ját – mely az em be ri aka rat erõ he ro i kus
tet te volt – még hi he tõ nek ta lál tam. (A lafet-
tára sze relt ágyút öt ven pár ökör von tat ta. A
Dri ná poly és Kons tan ti ná poly kö zöt ti két -
száz negy ven ki lo mé te res tá vol sá got hat van
nap alatt tet ték meg.) Csak hogy Zweig ek -
kor még dob a tûz re né hány la pát tal. Azt ál -
lít ja, hogy a fel lel ke sült szul tán húsz-har -
minc da ra bot ren delt a cso da fegy ver bõl, és
Or bán eze ket le is gyár tot ta. (Mind ezt egy
év alatt!) E rész let az egész tör té net hi te les -
sé gét meg ren dí tet te. Az egy ol da lú an hu mán

mû velt sé gû, tech ni kai és ipar tör té ne ti kér dé -
sek ben já rat lan író fi gyel men kí vül hagy két
lé nye ges kö rül ményt. Egy részt a tö rök bi ro -
da lom ek kor még fej let len, jó részt csak kéz -
mû ipar ral ren del ke zõ or szág. Kép te len lett
vol na a több száz ton ná nyi bronz nyers anyag
ko há sza ti elõ ál lí tá sá ra. Más részt a húsz-har -
minc ágyú gi gász meg ön té se és üzem ké pes -
sé mun ká lá sa ak ko ra fel adat, amely a ko ra -
be li Eu ró pa leg fej let tebb ha di tech ni kai üze -
mé nek, a ve len cei Ar ze nál nak a tel je sí tõ ké -
pes ség ét is meg ha lad ta vol na. Or bán nak pe -
dig mind ös  sze két mû sza ki lag kép zett se gí -
tõ tár sa volt: egy tö rök had mér nök és egy
épí tész. Az ös  sze te relt sok ezer nyi rab szol -
ga mun kást az ön tõ for ma pre cíz, nagy szak -
ér tel met kí vá nó meg min tá zá sá ban nem tud -
ta fel hasz nál ni. Mind ezek után úgy vél tem,
hogy a nyil ván va ló an tö rök for rás mun ká kat
hasz ná ló író túl na gyot me rí tett a vi rá gos ke -
le ti fan tá zia ter mé ke i bõl, és a tör té net ben
több a mí tosz, mint a va ló ság.

Or bán mes ter his tó ri á ját csak év ti ze dek
múl tán vet tem elõ új ra, ami kor egy tu do -
mány- és tech ni ka tör té ne ti le xi kon mun ka -
tár sa ként dol goz tam. Ku ta tá som meg le põ té -
nye ket tárt fel. A for rá sok meg le he tõ sen
szûk sza vú ak vol tak, vi szont két ség te le nül
iga zol ták, hogy Or bán mes ter nem mi ti kus
sze mély, ha nem élõ em ber és ma gyar szár -
ma zá sú volt. Ki de rült az is, hogy II. Meh-

mednek csak egyet len óri ás ágyút ön tött. A
ko los  szus azon ban Kons tan ti ná poly be vé tel -
ében dön tõ sze re pet ját szott. A vá rost a szá -
raz föld fe lõl ugyan is a Theodosius csá szár
ál tal emel te tett ha tal mas vár fal vé del mez te.
Az óri ás kö vek bõl épí tett védmû a met ro po -
liszt tíz év szá za don ke resz tül si ker rel óv ta
meg a bar bá rok tá ma dá sa i tól. Az 1453-ig
meg szer kesz tett ost rom gé pek ugyan is al kal -
mat la nok vol tak a gi gá szi fal meg ron gá lá sá -
ra. Har minc év vel ko ráb ban a tö rö kök már
meg kí sé rel ték Bi zánc be vé tel ét. Az ost rom -
tor nyo kat a bás tyá kig tol ták, a fal tö rõ ko sok
fe je azon ban szi lán kok ra zú zó dott anél kül,
hogy a kvá der kö vek ben kárt tet tek vol na.

1452 tá ján je lent ke zik II. Mehmed ud va -
rá ban Or bán, és vál lal ja egy olyan óri ás -
ágyú meg konst ru á lá sát, mely ké pes rést üt -
ni a ró mai mér nö kök ál tal épí tett fal ban. A
lö veg a vég ze tes se bet a bás tyán, a Roma-
nosz-kapu kö ze lé ben ej tet te. Az osz mán
csa pa tok e ré sen át özön le nek be a ke let ró -
mai csá szár ság fõ vá ro sá ba. Az „audiatur et
altera pars” el ve alap ján ol vas tam azok nak
a le írá sa it is, akik az ese mé nye ket az ágyú -
to rok kal szem be néz ve szem lél ték. Mind
Laonikosz Khalkokon-dülész, mind Geor-
giosz Szphrantzész ír az óri ás ágyú kár té -
kony mû kö dé sé rõl. Az elõb bi a bi zán ci tör -
té net írás nagy öreg je, aki ha tal mas mun ká -
já ban meg örö kí ti a bi ro da lom ezer éves tör -
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té ne tét. Egyéb ként az a ke vés ke adat, amit a
muszlimok zsold já ba sze gõ dött hon fi tár -
sunk ról tu dunk, jó részt tõ le szár ma zik. A
Bi zánc ba ki ván do rolt ma gyar szak tu dá sát
és szol gá la ta it elõ ször Konstantinosz csá -
szár nak ajánl ja fel. A fan tá zi át lan, az elõ re -
lá tás ké pes sé gét tö ké le te sen nél kü lö zõ
bíborbanszületett azon ban ez ér té kes szak -
em ber tal pá ra úti la put köt. In do ka va ló di:
nincs pén ze a fegy ver ke zés re, üres az ál -
lam kas  sza. Ám a szi get té zsu go ro dott bi ro -
dal mat már fél év szá za da fe nye ge tõ en nyal -
dos sa kö rül az osz mán ten ger. Egy év ez red
alatt Bi zánc ban me sés, min den kor pénz zé
te he tõ kin csek hal mo zód tak fel. Ha az esz -
te len zsu go ri ság nak fö lé be ke re ked ne az
óva tos ság és az ér te lem, Or bán a ke le ti Ró -
ma ön tõ mû he lye i ben se rény ked ne, és a
theodosiusi fa lak ról dör gõ bronz ágyúk
szór nák szét Mehmed tar ka sá tor tá bo rát. Az
üres kéz zel el bo csá tott ágyú ön tõ csak ez -
után pár tol át a fél hold hoz és megy a szul -

tán ud va rá ba. Rög tön fo gad ják, és a nagy
for má tu mú sze mé lyi ség, a po li ti kai zse ni
azon nal fel is me ri a mû sza ki láng el mét.
Szót is ér te nek. A töb bit már tud juk.

A vé let len ke zem re ját szott egy olyan
ada tot, mely az ágyú kis sé ho má lyos kon tú -
rú le gen dá ját hi te les va ló ság gá vál toz tat ta.
A krí mi há bo rú után – mely ben Ang lia,
Fran cia or szág és Itá lia egy vég sõ erõ fe szí -
tés sel meg men tik Orosz or szág tól az osz -
mán bi ro dal mat – a tö rö kök mo der ni zál ják
a Dar da nel lák erõ dít mé nye it. A mes  sze hor -
dó ágyú kat 1867-ben az an gol Armstrong
gyár szál lít ja. A há lás szul tán a bri te ket kü -
lö nös em lék tárg  gyal aján dé koz za meg. Elõ -
ke rí te nek egy zöld re pa ti ná so dott bronz -
ször nyet; ez volt az Or bán-fé le ágyú óri ás. A
pre cíz an gol ten ge rész tisz tek fel ve szik a
pon tos mé re te ket. Hos  sza négy mé ter, ka li -
be re ki lenc ven cm, tö me ge pe dig har minc -
ezer ki lo gramm. Mi vel a ko ra be li for rá sok
sze rint a szörny „fe ke te”, vél he tõ en ba zalt -

ból fa ra gott kõ go lyó kat lõtt ki, a lö ve dék -
súly kb. ki lenc száz kg le he tett. Az ost rom
ide je alatt na pon ta hat-hét szer sü töt ték el,
te hát mint egy két száz-há rom száz íz ben zú -
dí tot ta a bás tyá ra fal rom bo ló tü zét. E pá rat -
lan üzem biz ton ság ta nú sít ja, hogy Or bán a
fém ön tés fe lül múl ha tat lan tu dá sú mes te re
volt. Az ágyú ugyan is szûk év szá za da je le -
nik meg az eu ró pai harc te re ken, és in kább
tech ni kai ku ri ó zum, mint csa tát el dön tõ té -
nye zõ. Gya ko ri ak az el sü tés nél be kö vet ke -
zõ rob ba ná sok, és a fegy ver az el len ség he -
lyett a ke ze lõ sze mély ze tet irt ja ki. Or bán
mes ter ágyú ja azon ban meg bíz ha tó mû sza -
ki re mek mû volt.

Élet raj za – mely bõl csak egy-két év nyi
tö re dé ket is me rünk – ma gyar sors tra gé dia.
A XV. szá zad e pá rat lan mû sza ki te het sé ge,
aki nek ké pes sé gei a zse ni a li tás ha tá rát sú -
rol ták, re ne gát tá vált, hogy az ön meg va ló sí -
tás le he tõ sé gét meg ta lál has sa.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Nyolc van éve ala pí tot ták a Liszt Fe renc Kört
1926. au gusz tus 8-án hoz ták lét re Ba ján

a Liszt Fe renc Kört. En nek a ne ve ze tes
ese mény nek múlt ha vi ke rek év for du ló já -
ról em lé ke zünk, fel idéz ve rö vi den a le gen -
dás egye sü let tör té ne tét.

Az ala pí tás elõz mé nyé hez tar to zik, hogy
a he lyi ze ne sze re tõ no ta bi li tá sok – akik
rész ben a hely ben mû kö dõ ka ma ra ze né lõ
kö zös sé gek hang sze res köz re mû kö dõi is
vol tak – Ka rig Emil ja vas la tá ra 1926 nya -
rán ös  sze jöt tek dr. Fló ri án Gé za Kos suth
La jos ut cai la ká sán an nak az el gon do lás -
nak a meg be szé lé sé re, hogy meg kel le ne
ala pí ta ni egy ze ne ked ve lõk bõl ál ló tár sa -
sá got. A kö tet len tár gya lás rész tve või vol -
tak: dr. Bernhart Sán dor (ügy véd, ké sõbb
Ba ja pol gár mes te re, ki vá ló ama tõr he ge -
dûs), dr. Fló ri án Gé za (ügy véd), Ka rig
Emil (a ta ní tó kép zõ nyug dí jas, brá csán is
ját szó ze ne ta ná ra), Kiss Á. Jó zsef (a ta ní -
tó kép zõ ta ná ra, jó csel lis ta), a Ba ján szü le -
tett Kun Im re (a fõ vá ro si Kon cert Hang -
ver seny iro da ügy ve ze tõ igaz ga tó ja) és
Saád Hen rik (a cisz ter ci gim ná zi um ta ná -
ra, mû for dí tó, ze ne szer zõ, ki vá ló gor don -
kás). Az öt le tek ben nem szû köl kö dõ sze -
mé lyek a meg be szé lé sen meg egye zés re
ju tot tak ab ban, hogy – olyan egyé nek rész -
vé te lé vel, akik nek ér dek lõ dés kö re ki ter -
jed a ze né re – lét re hoz nak egy ze ne pár to ló
tár sa sá got. Olyan cé lo kat tûz tek ki, hogy a
ta gok anya gi tá mo ga tá sá val –  ame lyért
sza bad je gyet kap nak – szín vo na las ze nei
él e tet ala kí ta nak ki, ní vós hang ver se nye -

ket ren dez nek Ba ján. Egy részt hi va tá sos
kül föl di és ma gyar mû vé szek kel, más részt
úgy ne ve zett há zi ze ne es te ket tar ta nak, to -
váb bá a ze ne ok ta tás cél ja i ra ze ne is ko lát
szer vez nek. Sõt, hogy a he lyi, hang sze re -
ken ját szó sze mé lyek bõl egy szim fo ni kus
ze ne kart is lét re hoz nak.

A vá ros há za dísz ter mé ben 1926. au -
gusz tus 8-án meg is ala kult a Liszt Fe renc
Kör. Lét re ho zá sa af fé le ál ta lá nos ér dek lõ -
dést kel tett Ba ján, amely már szin te elõ re
biz to sí tot ta gyors fej lõ dé sét, si ke res mun -
kás sá gát. Lel kes sze mé lyek fá rad ha tat lan
cso port ja nö vel te a kö ri ta gok szá mát, két
hét alatt há rom száz nál több tag je lent ke -
zett. A si ke res tag to bor zá shoz az is hoz zá -
já rult, hogy már az el sõ – 1926/1927. évi –
hang ver seny évad ban 15-20%-os jegy ked -
vez mény ben ré sze sül het tek a be lé põk, és a
tag dí jak ré szle tek ben is fi zet he tõk vol tak,
pe dig a kör nek sür gõ sen egy Steiway már -
ká jú hang ver seny zon go rát is vá sá rol ni kel -
lett. A költ sé gek csök ke né sét je len tet te a
ta gok szá má nak nö ve ke dé se és az, hogy
me cé ná sok a bér le tek vá sár lá sán kí vül is
tá mo gat ták anya gi lag a kört. Az is, hogy
pl. a Nem ze ti Szál lo da (ma Du na Szál lo -
da) ve ze tõ je nagy ter mét (saj nos, ké sõbb
le bon tot ták) té rí tés nél kül ad ta át hang ver -
se nyek cél ja i ra, a Köz pon ti Szál lo da tu laj -
do no san szín ház ter mét és tánc ter mét pe dig
a be vé te lek egy ötö dé ért.

No vem ber 15-én meg tar tot ták a Kör
nyi tó hang ver seny ét, me lyen az ün ne pi be -

szé det dr. Szaboljevits Du sán al is pán, az
egye sü let dísz el nö ke mond ta. A Bu da pes ti
Fil har mó ni ai Tár sa ság ze ne ka ra adott mû -
sort Fleischer An tal ki tû nõ ma gyar kar -
mes ter ve zény le té vel. A kon cert mû so rá -
ban a ba jai szü le té sû Mel les Bé la he ge dû -
mû vész Bee tho ven D-dur he ge dû ver seny -
ét ját szot ta.

Meg va ló sult az ala pí tók egyik szép ál ma
az zal, hogy le he tõ vé vált a Kör ma gas
szin tû hang ver se nye i nek lá to ga tá sa csak -
nem fil lé res hely árak mel lett, a kö ri ta gok
alig egy mo zi jegy árá ért ré sze sei le het tek
el sõ ren dû mû vé szi él ve ze tek nek.

A kez de tek tõl el telt 12 év alatt – 1938-ig
– ke re ken 100 ren dez vényt tar tot tak, me lye -
ken töb bek kö zött köz re mû kö dött Bar tók
Bé la, Dohnányi Er nõ, Fischer Anny, Jeane
Marie Darré zon go ra mû vész, Hubay Je nõ,
Juan Manén, Szi ge ti Jó zsef, Telmányi Emil
he ge dû mû vész, a Mel les- és a Léner-vonós-
négyes, Amadeo Baldovino és Földesy An -
dor gor don ka mû vész, Aubry Pankey né ger
éne kes stb. A há zi ze ne es te ken töb bek kö -
zött a ba jai szár ma zá sú dr. Ditelján Ist ván
zon go rá zott, meg ren dez ték Mécs Lász ló
iro dal mi est jét, még szó ra koz ta tó jel le gû
szín vo na las far san gi est is szí ne sí tet te ren -
dez vé nye i ket.

A Kör a ze nét ta nu ló if jú ság szá má ra
sza bad je gyet osz tott ki, éven te több száz
da ra bot. He ge dû já té kot ta nu ló ze ne is ko lás -
ként ma gam is hoz zá jut hat tam sza bad je -
gyek hez. Ezek ál ló he lyek vol tak. A kö ri ta -
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gok az el vá rás sze rint a né zõ té ren oda ül -
het tek, aho vá akar tak, a meg je le nést ut cai
ru há ban kér ték. Ál mél kod hat tam Len gyel
Gab ri el la, Sirio Piovesan, Wanda Luzzato
vagy Zathurenczky Ede he ge dû mû vész és
nem utol só sor ban B. Rácz Gabriela zon -
go ra ta ná rom bri li áns já té ká ban.

A Kör 1936-ban, név adó ja szü le té sé nek
125., ha lá lá nak 50. év for du ló já ra em lé kez -
ve em lék ün ne pélyt tar tott, mely re a ma gyar
plasz ti ka egyik leg na gyobb ha tá sú mes te re,
Medgyessy Fe renc kör ala kú pla ket tet ké -
szí tett. Ez zel aján dé koz ta meg tag ja it a ze -
nei egye sü let.

Már a meg nyi tó hang ver se nyen meg je -
lent 1926-ben a kör ha vi ér te sí tõ je, a Fil -
har mó nia cí mû ze nei lap is, mely nek szer -
kesz tõ je és ki adó ja a Kör ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ja és leg lel ke sebb mun ka tár sa, Ka rig
Emil volt. Elõ fi ze té se egy év re 2 pen gõ be
ke rült, egyes szá ma i nak ára 20 fil lér volt.
A kö ri ta gok díj ta la nul meg kap ták.

1929-ben a Kör meg ala pít hat ta ze ne is ko -
lá ját, Ka rig lett az igaz ga tó ja. Az tán 1931-
ben vo nós ze ne kar lé te sült, mely a kö vet ke -
zõ év ben szim fo ni kus ze ne kar rá bõ vült.

A vi rág zó ba jai ze nei kul tú ra ki ala kí tá -
sá ban Ka rig Emi len kí vül nagy sze re pe
volt Kun Im ré nek is, aki a ma gyar or szá gi
ze nei ver se nyek és hang ver se nyek ren de -
zé sé re 1921-ben kon cert- és hang ver seny -
iro dát ala pí tott Bu da pes ten. Hoz zá se gí tet -
te szü lõ vá ro sát ah hoz, hogy a leg jobb mû -
vé szek is hang ver se nyez zenek Ba ján.

A mind ös  szesen 143 ze nei ren dez vény
meg tar tá sa után meg szûnt a Kör, mely nek
ré vén ma gas szín vo na lú, or szág szer te el is -
mert ze nei kul tú ra ala kul ha tott ki vá ro sunk -

ban. A ri deg va ló ság az, hogy a meg te rem -
tet és vi rág zó ze nei élet már a múl té. Saj -
nos, bi zo nyos ér té kek fo lya ma to san de val -
vá lód nak. Volt még egy idõ szak 1955-tõl,
ami kor fel len dült a hang ver seny élet Ba ján.
Nem csak hí res kül föl di és ma gyar szó lis -
ták, együt te sek, ha nem nagy ze ne kar ok is
felléptek, ope ra elõ adás ok is vol tak. Az
1974/1975-ös, há rom elõ adás ból ál ló bér le -
ti hang ver seny so ro za tra pél dá ul az or szág -
ban egye dül ál ló an – a szín ház te rem ak ko ri
557 ülõ he lyé re, ös  sze sen te hát 1671 ülõ -
hely re – 1235 bér le tet vá sá rol tak.

A Liszt Fe renc Kör nagy sze rû ered mé -
nyek ben gaz dag mû kö dé se a ba jai ze ne -
kul tú ra szá má ra ma is pél dá ul szol gál hat.

Bá ná ti Ti bor

„Mi cso da két luk az, ame lyik eccörre sze lel?”
Mó ra Fe renc Csõsz fo ga dás cí mû kar co -

la tá ban ol vas hat juk e ta lá lós kér dést,
mely re a vá lasz: „A pi pa, mi kor fuvik,
mert a száj is sze lel mög a pi pa is.”

Azért in dí tot tam írá so mat ez zel a be ve -
ze tõ vel, mert a Türr Ist ván Mú ze um Ap ró
cso dák ki ál lí tás-so ro za tá ban szep tem ber
13-tól a do hány zás kel lé kei ke rül nek te rí -
ték re. Az egyes tár gyak meg ha tá ro zá sa it a
ma gyar nép mû vé szet jó is me rõ jé tõl, Malo-
nyay De zsõ tõl köl csö nöz tem szép, ré gi,
ízes le írá sai mi att.*

Néz zük elõ ször a pi pát. „Az iga zi pász tor
pi pá ért sem ád ki pénzt. Ré geb ben nem is
volt olyan sok és ol csó cse rép-pi pa, ami rõl
kü lön ben is azt tart ják, hogy szá rít ja a mel -
let. A fa pi pa éve kig el tart, mert ha le esik a
föld re, nem tö rik ös  sze. A fa pi pa bel se jét
bá dog gal bé le lik ki. Így nem te rem meg
ben ne a ba gó, tisz tá ra elég a do hány, csak a
ha mut kell ki ver ni. A fa pi pá ra a re zet, a fö -
de let más ki szol gált pi pá ról rak ják át.

*Malonyay De zsõ: A ma gyar nép mû vé sze -
te I–V. Bu da pest, 1907-1922.

A pi pát ju har fá ból, kecskerágítóból, dió -
fá ból, kü lö nö sen ezek tusakjából ké szí tik,
mert bennök ágas-bo gos min ták, vacsartok
lát sza nak, ame lyek cif rá zás nél kül is olya -
nok már, mint a vi rág.”

A mú ze um ré gé sze ti gyûj te mé nyé ben
szá mos tö rök ko ri cse rép pi pa ta lál ha tó. A
nép raj zi rak tár pe dig nem csak cse rép-, ha -
nem fém-, fa- és taj ték pi pá kat is õriz. 

A taj ték pi pá ról a Va sár na pi Ujság 1859.
au gusz tus 14-i szá má ban a kö vet ke zõ ket
ol vas hat juk: „A taj ték pi pa tajtföldbõl
(Meerschaum) gyártatik, melly fejéres
szintü, átláthatlan, fény te len, na gyon kön-
nyü s a nyelv hez ta pa dó ál lo mány. Ve gyé -
szi ös  sze té te lé re néz ve ko va-, keserföld-
bõl és vizbõl áll.” Ré vai Nagy Le xi ko na
már pon to sabb le írást ad az anyag ról, mi -
sze rint a taj ték mag né zi um hidroszilikát
(H4Mg2 Si3O10) ás vány. A le xi kon a pi -
pa ké szí tés rõl an  nyit ír, hogy a nyers anya -
got szá rít ják, fianellel dör zsö lik, majd vi -
as  szal fé nye sí tik. 

Pi pa szár nél kül mit sem ér a pi pa. „A
pász tor so kat pi páz gat, van mód ja ben ne,

meg rá érõ ide je is: egy pákli egy nap ra,
nem is min dig ele gen dõ. Így hát a pi pa szár
ha mar ki érik, sza ga lesz gyor san. Uj szár
kell s szin te min den har ma dik hé ten. Csi -
nál hát ma gá nak pi pa szá rat, újat.

Pi pa szár nak olyan ág va ló, ame lyik a fa
tö vé bõl, amo lyan fattyuhajtásként csap dá -
zik, nõl ki. Ez jobb, mert egé szen si ma,
nincs rajt ág és szép egye nes.” 
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Ne ve ze tes hol mi a do hány zacs kó. „Ma -
gyar em ber job ban sze re ti a pi pát, mint a
szi vart; do há nyát min dig ma gá val hord ja a
do hány zacs kó ban, mely nek dí szes sal lang -
jai, caf rang jai ki lóg nak zse bé bõl. Lás sa, aki
akar ja, hogy vi se lõ jé nek nem csak pi pá ra,
do hány ra is te lik, nem lé vén õ amo lyan
köz mon dás be li nagy pi pá jú, ke vés do há nyú
em ber.”

Az ala pos em ber vá gott do há nyát ott ho -
ná ban ál lat ala kú cse rép edény ben tar tot ta.
Is me rünk hen ge res, hor dó és ha sáb ala kú
do hány tar tó kat. Fe lü le tü ket ál ta lá ban va la -
mi lyen dom bor mû ves dísz bo rít ja, me lyet
ólom máz zal fed nek. Év szá mot és fel ira tot
nem szok tak raj tuk fel tün tet ni. A ba jai mú -
ze um tu laj do ná ban lé võ fi gu rá lis do hány -
tar tó med vét áb rá zol. Az ál lat tes te a hen -
ge res tar tály, az ál lat fe je pe dig az edény
fe de le. 

Ne fe led kez zünk el ma gá ról a do hány ról
sem. Nem a do hány zás ra va ló ösz tön zés,
in kább kedv de rí tés cél já ból idé zünk egy 18.
szá za di do hány di csé rõ köl te mény bõl:*

„Jól le het a’ do hány ha meg-metéltetik,
Ar ra ké szít te tett zatskóba té te tik,
Pi pá ba töl te tik, a tûz reá vet te tik,
Száj a’ do hány füs töl meg-keseríttetik.
Mind az ál tal ked ves a’ pi pás em ber nek,
Mert egész sé gé re szol gál sok ezer nek,
Gõ zét is el-hajtja a bü dös ten ger nek,
Pi pa nél kül száll ni Gállyába nem mer nek.
A’ le ve gõ-eget hasz nos sá te he ti,
Az em ber hasz ná ra bûz tõl se per he ti,
A’ rút bü dös sza got mes  sze ker get he ti,
A’ meg puf fadt gyom rot szé pen se gít he ti.
Reg ge li pi pá zás le het or vos sá gul,
Mert at tól szo rult has gya kor ta meg-tágul,
Pes ti ses idõ ben pe dig bá tor sá gul,
Pi pá zás sal él nek, és nem mu lat sá gul.
A’ roszsz ned ves ség nek meg-emész té sé re,
A’ bõ vér nek, víz nek jár vé ge zé sé re,
Hasz nos sû rû nyál nak ki-vet te té sé re,
Füst jó a gyo mor ba fér gek vesz té sé re.
Jobb a do hány zás salvationál,
Vagy a’ ros  szul ké szült lágy purgationál,
Iszik a’ do há nyos akár melly rossz tó nál,
Nem árt né ki a’ víz maradj-meg e szó nál.”

A do hány „élet re kel té sé re” egy ko ron min -
den pász tor és a leg több ura dal mi cse léd
mel lé nyé nek zse bé ben vagy ta risz nyá já ban
ott la pult a fá ból fa ra gott, mû vé szi es dí szí -
tés sel el lá tott gyu fa tar tó. „A pász tor in kább
ar ra tö rek szik, hogy a gyujtótartók gé pe ze -
te mi nél ös  sze tet tebb le gyen, a szer ke zet ben
mi nél több le gyen az el més ség, csa la fin ta -
ság. Vir tus van eb ben! Az enyim kü lönb le -
gyen, mint a ko máé! … Csi nál nak olyan
nyitásuakat, hogy azt hol mi egyszerü ész já -
rá sú atya fi ugyan hasz ta lan bab rál ja, ki nem
nyit ja, amig gaz dá ja meg nem mu tat ja a
mód ját.” Ezen el més szer ke zet ro vát kolt ol -
da lán vé gig húz va kön  nye dén meg gyul ladt
a ré gi ké nes gyu fa.

A pi pa a do hány zacs kó val együtt rend -
sze rint utol só út já ra is el kí sér te gaz dá ját.
„Ha az el köl tö zött ke reszt szü lõ volt, csak
ak kor kul csol ják két ke zét ke reszt be; ima -
könyv vel ak kor te me tik, ha ol vas ni tu dott.
Ap ró hol mi ját el te me tik vé le, mert kü lön -
ben ha za jár na ér tük. Ter mé sze te sen, nem
ma rad hat el a pi pa sem, egy zacs kó jó szûz -
do hán  nyal!” Malonyay De zsõ sal lan gos,
csip kés szé lû, hím zett do hány zacs kók után

* A do hány ditsérete. H., é. n. Pony va fü zet a
Szé ché nyi Könyv tár Ap ró-nyom tat vány tá -
rá ban. Idé zi: Ta kács La jos: „A’ ren des pi -
pá zás privilégiumjai …” (Ada lék a do hány -
zás tör té ne té hez) Ethnographia LXV. 1954.
210-222.

ku tat va gyak ran hal lot ta a kö vet ke zõ ki je -
len tést: „Volt a ház nál egy cif ra tu li pán tos,
de bi zony azt bol do gult édesapám mal el te -
met tük, mert na gyon sze ret te sze gény!”

No vem ber 23-a, Ke le men nap ja nem
tar to zik az esz ten dõ nép raj zi szem pont ból
je les nap jai kö zé. A ví zi mol nár ok még is
úgy tar tot ták, ha a mol nár ezen a na pon
ki állt a ház- és völgy ha jót ös  sze kö tõ „víz -
já ró ra” és pi pá ja füst jét a szél le fe lé fúj ta,
ak kor más nap ki köt het ték a mal mot, mert
nyolc na pon be lül be állt a jég.* Ma gam is
pi pás em ber lé vén, na gyon meg örül tem,
ami kor elõ ször ol vas hat tam ezt a né pi böl -
cses sé get. 

Kothencz Ke le men

* Solymos Ede: A du nai „mal mok ko ra”
Ba ján. For rás 1973. 4-5. 85-93.

Elõ fi ze té si fel hí vás
A ba jai mú ze um elõ fi ze té ses rend -

szer ben már biz to san ki ad ja – hi szen az
elõ fi ze tõk szá ma meg ha lad ta az 500-at
– Rapcsányi Ja kab Ba ja és Bács-
Bodrog vár me gye köz sé gei (1934) címû
mo nog rá fi á ját. A kö tet ára 5 000 forint,
áru sí tott pél dá nyai 7 000 forintba ke -
rül nek. Szá mo zott, név re szó ló könyv
meg ren de lé se ese tén 8 000 forint.

Az elõ fi ze tõk ne vét a könyv mel lék -
le té ben kö zöl ni fog juk.

A mo no grá fia elõ fi zet he tõ pos tai be -
fi ze té si csek ken, át uta lás sal a Mú ze -
um ba rá tok Kö re Ala pít vány szám la -
szá má ra 11998501-06602916, va la -
mint sze mé lye sen a Türr Ist ván Mú ze -
um iro dá já ban. (Ba ja, De ák F. u. 1.).
Ér dek lõd ni a 79/324-173 te le fon szá -
mon le het. Az elõ fi ze tés ha tár ide je:
2006. szep tem ber 15. 
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Egy kép, egy tör té net
Kass Já nos gra fi kus mû -

vész Sze ge den szü le tett,
Bu da pest vált ott ho ná vá,
mû vé sze te pe dig Eu ró pa
kul tú rá já ban tel je se dett ki.
Rend kí vül gaz da gon és
szí ne sen. De mind ig tisz -
tán és mí ve sen, ami igaz
mû vé szi raj za i ra és az al -
kal ma zott gra fi ka kö ré be
tar to zó al ko tá sa i ra egy -
aránt. Fes tett por ce lánt,
ön tött gip szet, fa ra gott kö -
vet, ter ve zett köny vet, ti -
pog rá fi át és bé lye get. És
per sze raj zolt, raj zolt…

Mi re be mu tat ko zó ki ál -
lí tá sá val hoz zánk ér ke -
zett, már nagy részt meg -
jár ta azo kat a bi zo nyos
Weöres Sándor-i lét ra fo -
ko kat: „Egyet len is me ret
van, a többi csak tol dás:
Alat tad a föld, fö löt ted az
ég, ben ned a lét ra.” Igen,
az élet mû el ké szült, és ez
már éle té ben a klas  szi ku -
sok rang já ra emel te meg -
al ko tó ját.

A múlt év vé gén Trip ti -
chon cím mel meg je lent
exk lu zív al bum mél tó
tisz tel gés Kass Já nos
mun kás sá ga elõtt. Az el sõsor ban gyûj tõk -
nek szánt kö tet a mû vész há rom ne ve ze tes
il luszt rá ció-so ro za tát (Ma dách Im re: Az em -
ber tra gé di á ja, Bar tók Bé la: A kék sza kál lú
her ceg vá ra – ami a ba jai ki ál lí tá son is lát -
ha tó – és Ko dály Zol tán: Psal mus Hungar-
icus) tar tal maz za. Kö zü lük a Ma dách-mû -
höz ké szült raj zok meg szü le té sé nek kö rül -
mé nye it az aláb bi ak sze rint idé zi fel a mes -
ter, ki egé szít ve azt em be ri és mû vé szi hit -
val lá sá val.

„A Révai-Zsdanov-féle úgy ne ve zett kul -
túr po li ti ka las sú ös  sze om lá sa Bar tók Cso -
dá la tos man da rin já nak a be mu ta tá sá val
kez dõ dött 1956 ta va szán, ami kor La ka tos
Gab ri el la tán col ta a Lányt, Vas he gyi Er nõ
pe dig a Man da rint, Ha ran go zó Gyu la ko re -
og rá fi á já ra. Azu tán kö vet ke zett ok tó ber 22-
én, a for ra da lom elõ est éjén Bar tók III. Zon -
go ra hang ver se nye az Er kel Szín ház ban.
Tom bolt a kö zön ség, Cziffra György zon -
go rá zott, és nem sok kal ké sõbb már Pá rizs -
ban ün ne pel ték õt.

A for ra da lom el bu kott, de a vi lág en nek a
szu per no va-rob ba nás nak a fé nyé ben lát ta

meg, hogy e kis or szág nak óri á sai van nak.
Van, aki egy szál fegy ver rel, van, aki tol lal,
más vo nó val, ecset tel, vagy a zon go ra mel -
lett kép vi se li ha zá ját.

Az egyik ki küz dött ered mény Az em ber
tra gé di á ja be mu ta tá sa volt, majd a Mó zes
szín re vi te le lett iga zi re ve lá ció, pá rat lan si -
ker, gaz dag él mény, nagy ka tar zis. Ak ko ri -
ban a Mó zes szö ve ge – me lyet Keresztury
De zsõ dol go zott át – de monst rá ci ó nak szá -
mí tott. Mó zes ürü gyén ne kem pe dig al kal -
mam nyílt ar ra, hogy az Ószö vet ség gel fog -
lal koz zam. A drá ma, a hoz zá ké szült il luszt -
rá ci ók kal, a Mag ve tõ nél je lent meg 1966-
ben, 7.000 pél dány ban. 

Ek kor ren del te meg a Ma gyar He li kon is
a réz kar co kat Az em ber tra gé di á já -hoz,
amely 1966-tól kez dõ dõ en több ma gyar és
ide gen nyel vû ki adást ért meg. Az el sõ ki -
adás 10 000 pél dány ban je lent meg. 1993-
ban Edin burgh ban is ezek kel a réz karc ok -
kal je lent meg a Tra gé dia Ian MacLeod ál -
tal ké szí tett for dí tá sa.

A Tra gé dia il luszt rá lá sa kor én nyíl tan sa -
ját ko rom ról be szél tem, a XX. szá zad má so -

dik fe lé nek prag ma ti kus
vi lá gá ról. Fel tet ték ne kem
a kér dést: mi ért az ûr re, a
Fa lansz ter re he lyez tem a
hang súlyt, át tör ve a ha -
gyo má nyos fel fo gás kor-
látait. A Tra gé dia nyers -
anyag, amely ben min den
kor min den em be ré nek a
tra gé di á ja vis  sza tük rö zõd -
het. Ma olyan is me re te ink
van nak, ame lye ket Ma -
dách még nem tud ha tott.
Szük ség volt a re la ti vi tás -
el mé let kor sza ká ban a
tech ni kai és szel le mi ered -
mé nyek je gye i nek a meg -
fo gal ma zá sá ra, ame lyek -
nek tu dat lan ság ból fa ka -
dó, gon dat lan ke ze lé se
okoz hat ja a ma em be ré nek
éle té ben a leg na gyobb ka -
taszt ró fát.

A Madách-i lán go ló al -
ko tó erõ ha tal mas ener gi á -
ja to váb bi mû vek re is ösz -
tön zött. Ma dách és a Tra -
gé dia ih let te 1980-ben ké -
szült Di lem ma cí mû ani -
má ci ós fil me met is, amely
az el sõ eu ró pai kom pu ter -
rel ké szült rajz film volt.
Ek kor is Ma dách lá to má -

sa mun kált ben nem. A film mel át te kin tet -
tem az em be ri ség tör té ne tét a XX. szá zad -
ban rá vá ró sor sig.”

„Ami pe dig a ma gam sor sát il le ti:
Sze re tek él ni, sze re tem a fût, fát, vi rá go -

kat, az em be re ket, min dent, ami kö rül vesz,
van, mo zog, fej lõ dik. 

Sze re tem a moz gást, lük te tést, az örö kö -
sen ala ku ló iz gal mas éle tet, a mik ro vi lá got,
amely kö rül vesz, a na pon ta is mét lõ dõ meg -
szo kot tat és a tá gab bat, a so ha nem lá tot tat,
a meg sej tet tet és a meg sej té se ket…

Meg ütött húr ként re zo nál ni, ren det, rend -
szert te rem te ni. Szé pet ad ni a szép re vá gyó -
nak, ki be szél ni a bá na tot, ta nú ja len ni a kor -
nak. Kró ni ká sai va gyunk ko runk nak. Ha -
csak egy kis részt, ha csak egy ke ve set hoz -
zá te he tünk a nagy mû höz, ha csak egy vö -
rös vér sejt je le he tünk a nagy vér ke rin gés -
nek, tet tünk va la mit.”

Gross Ar nold, Kass Já nos és Richter Ilo -
na kö zös ki ál lí tá sa de cem ber 15-ig lá to gat -
ha tó a Nagy Ist ván Kép tár ban.

Schmidt An tal

Ádám: A csil la gok me get tünk el ma rad nak,
S nem lá tok célt, nem ér zek aka dályt.
Sze re lem és küz dés nél kül mit ér
A lét? Hi deg bor zon gat, Lu ci fer!
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A pa raszt as  szony éle te
Fe le sé gem, Göldner Már ta em lé ké nek

Na pok óta a mú ze um nép raj zi anya gá nak
re ví zi ó ját vé gez tük. 

– Ér de kes, men  nyi olyan tárgy van, amit
as  szo nyok hasz nál tak – mond tam fe le sé -
gem nek, mú ze u mi mun ka tár sam nak.

– Csi nál junk be lõ le ki ál lí tást – mond ta.
Na po kig nem volt ró la szó, de a ve zér han -
gya el in dult. 

– Már ci us 8-ra, Nõk Nap já ra kel le ne
meg nyit ni, ak kor len ne ak tu a li tá sa is, és tá -
mo ga tó kat is könnyen sze rez nénk – mond -
tam. Az tán jöt tek az öt let szik rák, s las san
össze állt a te ma ti ka. Ös  sze ál lí tot tunk egy
kér dõ ívet, amit a vé dõ nõk kel töl tet tünk ki,
majd fel rúg va min den ki ál lí tás-ren de zõi ha -
gyo mányt, a ki ál lí tá si te rem ben ki je löl tünk
né hány cso mó pon tot, s kezd tük az anya got
oda hor da ni: gyer mek kor, ál la tok, kert, gaz -
da ság, ház, fo nás-szö vés, kony ha, ün ne pek.
Szin te öt let sze rû en, ahogy a tár gyak ad ták,
ala kí tot tuk ki a té má kat. A hát te ret, a posz ta -
men se ket ho mok szí nû ju ta vá szon nal von tuk
be. Ren de zés köz ben de rült ki, hogy men  nyi
min den hi ány zik. Mind járt az ele jén a kis -
lány csut ka- és rongy ba bái. Gyor san ke res ni
kel lett egy idõs né nit, aki el ké szí tet te úgy,
ahogy azt gye rek ko rá ban csi nál ták. Más nap
rá jöt tünk, hogy nincs ci rok söp rûnk, ami vel
a szo bát, a jár dát sö pör ték, az tán a két ke fés
me sze lõ hi ány zott. Per sze, hi á ba men tünk ki
a szom széd fa lu ba, nem biz tos, hogy ép pen
olyant és azt kap tuk ami re szük sé günk volt.

– Jaj, nincs fe jõ szé künk – mond ta Már ti.
Egyik hely rõl a má sik ra sza lad tunk, de se hol

sem ad tak. Vé gül an nál a te jes as  szony nál
kö töt tünk ki, aki na pon ta hoz ta a te jet (ak kor
még ház hoz is hoz ták a friss te jet, ol csób -
ban, mint a bolt ban és jobb mi nõ ség ben).
Per sze, hogy nem ad ják – mond ta asszo -
nyunk – hisz az zal el vi he tik a te hén hasz nát.
De én oda adom, csak gyor san vi gyék, míg
az uram ha za nem ér, meg ne lás sa! – Ép pen
rá csuk tam a ko csi aj ta ját a tehénganés kis
szék re, mi kor az em ber be for dult a ka pun.

Egyik ilyen be szer zõ úton – már nem is
tu dom, mit ke res tünk – egy min den háj jal
meg kent pa raszt-vál lal ko zó hoz té ved tünk
be. Volt õ már min den, csak ko vács elõtt
bõr kö tény nem, ga bo na fel vá sár ló, mal mos,
pá lin ka fõ zõ, fu va ros stb. A kony há ban
meg pil lan tot tunk egy gyö kér bõl fa ra gott
kis mo zsa rat. 

– Hát ez mi? 
– Fok hagy ma mo zsár – vá la szolt az asz -

 szony.
– Pont ilyen kel le ne ne künk, nem ad ja

el? – kér dez te fe le sé gem. 
– Hogy kép ze li! Az anyó som tól örö köl -

tem, vis  sza jön ne kí sér te ni, ha meg vál nék
tõ le! 

Ne je met ak kor már nem le he tett le ál lí ta -
ni. Fél na pon ke resz tül kö vet te min den ho vá
az öreg as  szonyt, ment disz nót etet ni, má -
szott pad lás ra, pin cé be, és agi tál ta, de az
hajt ha tat lan volt. Fe ri bá csi, a férj, a szo bá -
ból ne vet te az egé szet, mi köz ben pél da ké -
pé rõl, Na pó le on ról tar tott ne kem elõ adást,
és mu to gat ta Na pó le on-kép gyûj te mé nyét.

– Na gyon zsu go ri ám a fe le sé gem, ígér jen
ne ki sok pénzt, an nak nem tud el len áll ni.

– Akár men  nyit nem ígér he tek.
– Ígér jen 200 fo rin tot!
– An nyit nem ad ha tok!
– Adok én, ne kem meg éri.
Ahogy elém tet te a pénzt, be lép tek az

asszo nyok.
– Meg pró bál ha tom – gon dol tam. – Két -

száz fo rin tért sem ad ja? – kér dez tem. A sze -
me fel csil lant, már majd nem nyúlt a pén zért,
mi kor az urá ra pil lan tott. Meg lát ha tott va la -
mit a sze mén: 

– Ezt a pénzt kend akar ja ad ni! Bo lon dot
akar csi nál ni be lõ lem? Most már azért sem
adom! – s mér ge sen ki vo nult.

– Na, er re jól rá fáz tunk – mond tam, már
jön ni is akar tam, de ne jem nem ad ta föl.
Még órá kig ló gott az öreg as  szony nya kán,
aki vé gül in kább vál lal ta anyó sa szel le mét,
csak hogy meg sza ba dul jon tõ lünk, és 40 fo -
rin tért meg kap tuk a fok hagy ma olaj jal át ita -
tott kis mo zsa rat. Ahogy ha za ér tünk, rög tön
a ki ál lí tá si vit rin be zár tuk. Hó na pok kal ké -
sõbb, mi kor a bon tás ra ke rült a sor, mint ha
fej be vág tak vol na, olyan tö mény fok hagy -
ma il lat zú dult ki a vit rin bõl.

Fény kép gyûj te mé nyünk ben meg fe le lõ
fel vé te le ket ke res tünk, na gyí tot tunk, ka sí -
roz tunk. El ké szült a ki ál lí tás, volt ott min -
den, a csut ka ba bá tól a szem fe dõ ig, amit
csak ös  sze tud tunk szed ni.

– Fog ez tet sze ni va la ki nek? – kér dez te
fe le sé gem. – Hisz olyan szür ke, szo mo rú.

Ép pen ezt akar tuk, hisz a nép raj zi ki ál lí -
tá sok ban min dig a szép vi se le tek, fes tett
bú to rok, ke rá mi ák, szõt te sek sze re pel nek,
egy szer egy „vo na las elv társ” az zal vá dolt,
hogy a ku lá kok nak csi ná lunk pro pa gan dát.
Itt most csu pa egy sze rû, dísz te len tárgy:
mos lék ka va ró, palántázófa, ka pák, lá bo -
sok, da gasz tó tek nõ stb. volt, ami vel a pa -
raszt asszony nap mint nap vé gez te egy han -
gú mun ká ját.

Ren ge teg lá to ga tó jött. Az egyik fa lu si
né ni az uno ká já nak ma gya ráz ta, ho gyan da -
gasz tot ták a ke nye ret a ci gány  váj ta tek nõ -
ben, a má sik a ke men ce pad kát néz ve ma ga
is cso dál ko zott: me nyecs ke ko rom ban így
fõz tünk sza bad tû zön a nyitottkéményes
kony há ban, az tán spar hel ten, most meg gá -
zon. Hogy vál to zik a vi lág!

A szak má ban év ti ze dek múl va is mint pél -
da mu ta tó ki ál lí tást em le get ték, ne künk pe dig
leg ked ve sebb em lé ke ink kö zé tar to zott.

Solymos EdeKass János, Richter Ilona és Gross Arnold (balról jobbra) bajai kiállíásuk megnyitóján
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Le het, hogy uno ká ink sem fog ják lát ni
A Latinovits csa lád bácsborsódi te met ke zé si ká pol ná ja

Ka pocs Nán dor és dr. Kõ he gyi Mi hály
szá mos kö zös mun ká já nak egyi két a ba jai
fe ren ce sek Ház tör té ne té nek fel dol go zá sa
je len tet te. Mint ilyen kor len ni szo kott,
köz ben fény de rült szá mos olyan ese -
mény re, adat ra is, ame lyek ad dig is me ret -
le nek vol tak, vagy csak pon tat lan is me re -
tek kel ren del kez tünk ró luk. Ezek egyi ke
volt a Latinovits csa lád borsódi te met ke -
zé si ká pol ná já nak épí té si ide je és lét re ho -
zá sá nak kö rül mé nyei. Fo lyó ira tunk 2001.
évi jú li u si szá má ban dr. Kõ he gyi Mi hály
Mi kor épült a Latinovits csa lád te met ke -
zé si ká pol ná ja Bácsborsódon? cí mû cik -
ké ben tel jes ter je de lem ben kö zöl te a Ház -
tör té net be jegy zé sét a borsódi és katymári
Latinovits Il lés ál tal épít te tett és 1880. au -
gusz tus 15-én a Bol dog sá gos Szûz Má ri á -
nak aján lott – saj nos, nap ja ink ban már ro -
mos, de még így is im po záns – ká pol na
fel szen te lé sé rõl.

A kö zel múlt ban az em lí tett szer zõk höz
ha son ló hely zet be ke rül tem én is, ami kor a
Radics György ál tal Zomborban meg je -
len te tett Bács ka cí mû me gyei köz ér de kû
köz löny pél dá nya it ol vas va az elõ zõ ek hez
kap cso ló dó in for má ci ó kat ta lál tam. A sors
sze szé lye ki szá mít ha tat lan, s az épít te tõ az
1880-as fel szen te lés kor ta lán nem is gon -
dol ta, hogy nem túl so ká ra már szük sé ge
lesz a ká pol ná ra: a Bács ka 1886/28. szá -
má ban (áp ri lis 6.) ol vas ha tó ha lál hí re.

A köz löny ugyan ezen szá má ban rész le -
tes be szá mo ló jelent meg az el hunyt te me -
té sé rõl. Többek közt ez áll benne:

„Nagy nép tö meg vet te kö rül a ká pol na
elõt ti tért, mely ben a ra va tal fel volt ál lít -
va. A vi dé ki in tel li gen cia a vég tisz te let nél
tel jes szám ban volt je len, Bikityrõl,
Katymárról és Ma da ras ról a köz sé gi
elüljáróság is el jött a sze re tett föl des urat
vég sõ nyug vó he lyé re el kí sér ni. Ott lát tuk
Zomborból Sán dor Bé la fõ is pán úr õmél -
tó sá gát, Görgei Arthur 48-as tá bor no kot,
Ba já ról Latinovits Já nos kir. ta ná csost, az
el hunyt test vér ét, Bu da pest rõl Latinovits
Gá bor ka lo csai ka no no kot és or szág gyû lé -
si kép vi se lõt, Al más ról De ák Zsig mond
szol ga bí rót, Jankovácról Boromisza Ti bor
ér se ki is ko la lá to ga tót és még szá mos vi dé -
ki celebritást.” 

Latinovits Il lés köz tünk élõ egye nes ági
le szár ma zot ta it ke res ve ér de mes meg néz ni
csa lád fá ját (Szluha Már ton: Bács-Bodrog
vár me gye ne mes csa lád jai, 210-211. ol -
dal). Ezen rög tön sze münk be tû nik, hogy

A környezõ kis erdõben rejtõzõ temetkezési kápolna az 1900-as évek elején

A romossá vált kápolna 2006 elején. A drótkerítés az omlásveszélyre figyelmeztet
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hat gyer me ke kö zül csak az 1856-ban szü -
le tett Pál nak let tek utó dai, az õ déd uno ká ja
volt az 1976. jú ni us 4-én Balatonszemesen
tra gi ku san el hunyt szí nész óri á sunk, Lati-
novits Zol tán. Az õ ko rai ha lá lá val halt ki a
csa lád nak a ká pol nát épít te tõ Latinovits Il -
lés tõl és ne jé tõl szár ma zó ága.

A te met ke zé si ká pol na je len le gi kül sõ
ál la po tát a mel lé kelt ké pek meg fe le lõ en
szem lél te tik. Dr. Kõ he gyi Mi hály 2001-es
cik ké ben a kö vet ke zõ ket ír ta zár szó ként.
„Ta lán el jön majd egy szer az idõ, hogy ré -
gi szép sé gé ben vis  sza ál lít sák… Meg ér de -
mel né.” Úgy tû nik, hogy a nap ja ink ban is

ak tu á lis vé le mény nek re a li tá sa leg in kább
ak kor le het, ha a ká pol nát Bácsborsód
köz ség a Latinovitsok tisz te le tén túl kö -
zös sé gi tar ta lom mal is meg tud ná töl te ni,
és eh hez pá lyá zat út ján kül sõ for rást si ke -
rül ne sze rez ni.

Dr. Nebojszki Lász ló

A növények és az ember
II. Gyó gyí tó nö vé nyek

Je len írá sá ban egy ál ta lá nos ke reszt met -
sze tet adok a nö vé nyek gyógy ha tá sá ról,
elõ nye i rõl, hát rá nya i ról. A rész le tek, konk -
ré tu mok (gyûj tés, fel hasz ná lá si és el ké szí -
té si mó dok) az írás vé gén ta lál ha tó iro dal -
mi for rá sok ból fel lel he tõk.

A leg több nö vény al kal mas gyógy ásza ti
cé lok ra is, amely azon ban nagy hoz zá ér tést
igé nyel, az az fe le lõt len al kal ma zá suk kal
árt ha tunk szer ve ze tünk nek. A gyó gyí tá si
szán dék egy idõs a be teg sé gek je lent ke zé -
sé vel, va gyis az em ber ré vá lás sal. Ta lá ló az
ez zel kap cso la tos meg jegy zé se Var ró Ala -
dár Bé lá nak, egyik ne ves ha zai gyógy sze -
ré szünk nek, aki ki vá ló is me rõ je volt
gyógy nö vé nye ink nek: „A né pek éle té nek
tör té nel me a gyógy sze rül fel hasz nált nö vé -
nyek ta nul má nyo zá sa nél kül el sem kép -
zel he tõ, mert a gyó gyí tó nö vé nyek al kal -
ma zá sa olyan õs ere de tû, mint ma ga az em -
ber.” A leg több, a gyógy nö vé nyek rõl szó ló
írás szer zõ je úgy vé le ke dik, hogy az em ber
min den bi zon  nyal az ál la tok tól les te el
egyes nö vé nyek gyógy ha tá sát. Is me re tes
ugyan is, hogy sok ál lat bi zo nyos nö vé nye -
ket kezd fo gyasz ta ni meg be te ge dé sekor. A
kecs kék a ká vét, a ki nint (a kí na fa kér gé -
ben lé võ ha tó anya got), az orosz lá nok és a
pu mák a co ca-cser je le ve lét. Az
ipecacuánát ugyan csak az ál la tok fo gyasz -
tot ták az em ber elõtt. Elõ zõ írá som ban is
hang sú lyoz tam már a nö vé nyek anyag for -
ga lom ban be töl tött sze re pét, amely nek lé -
nye ge: a ter mé szet ben lé võ szer vet len
anya gok ból a nö vé nyek sok fé le bo nyo lult,
szer ves ve gyü le tet ál lí ta nak elõ, ame lyek
nél kül az ál lat vi lág és az em ber sem lé tez -
het ne. A nö vé nyek tes tét fel épí tõ fe hér jék,
zsí rok, szén hid rát ok, va la mint a ki vá lasz -
tott ugyan csak szer ves anya gok (il ló olaj ok,
gyan ták, méz gák, ned vek) jó té ko nyan hat -
hat nak az em be ri szer ve zet mû kö dé se i ben,
az elõ ál ló be teg sé gek meg elõ zé sé ben, gyó -
gyí tá sá ban. Meg be te ge dé sünk so rán
ugyan is a szer ve zet más anya go kat hasz nál
fel, mint egész sé ge sen, így a fel lé põ hi á -
nyok pót lá sá ra jól hasz no sít ha tók a gyógy -

nö vé nyek. A gyó gyí tó ha tá sú ve gyü le tek
sok eset ben egy-egy ro kon nö vény cso port -
ra jel lem zõ elõ for du lá sú ak. A kor sze rû
gyógy szer ku ta tás alap anya ga it is je len tik a
gyógy nö vé nyek: a ben nük ta lál ha tó ve gyü -
le tek ki vo ná sa, azo no sí tá sa és a gyó gyí tó
ha tá sok meg ál la pí tá sa a ku ta tás alap lé pé se -
it je len tik. A ha tó anyag ok pon tos meg ha tá -
ro zá sa, a dó zi sok ki pró bá lá sa, a be teg ség
le fo lyá sá nak meg fi gye lé se, a szer ve zet ben
elõ idé zett mel lék ha tá sok fel mé ré se után
dön te nek az il le té ke sek egy-egy gyógy -
szer ké szít mény be ve zet he tõ sé gé rõl, al kal -
ma zá sá ról. A nö vé nyek ben ta lál ha tó
gyógy ha tá sú anya gok ké mi ai szer ke ze té -
nek, sa já tos sá ga i nak fel de rí té se után azu -
tán sok mes ter sé ges, ún. szin te ti kus gyógy -
ha tá sú ro kon ve gyü let is elõ ál lít ha tó a kor -
sze rû vegyiipari tech no ló gi ák se gít sé gé vel.
Az el ké szí tett tisz ta ve gyü le te ket pon to san
ada gol va jut tat ják a gyógy szer ké szít mé -
nyek pi lu lá i ba. Az így elõ ál lí tott mes ter sé -
ges ve gyü le tek ha tás fo ka sok szo ro san fe -
lül múl hat ja a ter mé sze tes ve gyü le te két. Az
ilyen ké szít mé nyek ugyan gyor san hat nak,
de a szer ve zet mû kö dé sé ben nem kí vá na tos
mel lék ha tá so kat okoz hat nak! E ha tá sok
fel de rí té se is se gí tet te a gyógy nö vé nyek re -
ne szán szát nap ja ink ban.

A aláb bi ak ban né hány gya ko ribb ha tó -
anyag cso por tot és ha tá sa i kat mu tat nám be
a vál to za tos ság szem lél te té se cél já ból.
Vi ta mi nok: fon tos élet mû kö dés sza bá lyo -
zók. Leg gya ko ribb kö zü lük az A, B, C be -
tûk kel jel zet tek. Az A-vi ta min a nyál ka -
hár tya- és sza ru hár tya nor má lis mû kö dé sé -
ben sze re pel. A nö vé nyek ben (pa raj, sár ga -
ba rack, sa lá ta fé lék) elõvitaminként for dul
elõ (ka ro tin), ame lyet a máj ala kít át tel jes
ér té kû vi ta min ná. A B-vi ta min ok tíz nél
több faj tá ja kö zül a B1, B2 és B12 a leg -
fon to sab bak. A kor pá ban és sör élesz tõ ben
na gyobb kon cent rá ci ó ban for dul nak elõ. A
C-vi ta min hi á nya skor bu tot (vér zé keny sé -
get) okoz. Fon tos anyag cse re-lánc szem,
így sok fé le rend el le nes ség ese tén ja va solt
na pi rend sze res fel vé te le. A re bar ba ra, a

vad fok hagy ma, pap ri ka, csip ke bo gyó a
leg jobb C-vi ta min for rá sok. A D-vi ta min
több gyógy nö vény ben is meg ta lál ha tó, bár
az ál la ti má jak (csu ka máj) jó val na gyobb
kon cent rá ci ó ban tar tal maz zák.

Al ka lo i dák: N-tar tal mú szer ves anya -
gok. Na gyobb ré szük víz ben ol dó dik, így a
tea fõ zet be át jut va gyors ha tá sú ak. A nad ra -
gu lya, a si sak vi rág, a be lén dek, az
ipecacuana mér ge zõ nö vé nyek is, ezért a
ter mé szet gyógy ászat ban in kább a nem
mér ge zõ csikófarkot, ru tát, vé re hul ló fecs -
ke fü vet, gyöngy vi rág le ve let ja va sol ják há -
zi hasz ná lat ra a szak em be rek. Ká bí tó,
nyug ta tó és élén kí tõ ha tá suk mel lett jó fáj -
da lom csil la pí tók is.

Glikozidok: cuk rok ész te rei, ame lyek
víz ben és al ko hol ban jól ol dód nak. Sok fé -
le ha tá sú ak. Elõ for dul nak a ta va szi hé rics,
a ke se rû man du la, gyû szû vi rág, üröm, len,
tár nics stb. gyógy nö vé nyek ben.

Cse re anya gok: has me nés, vér zés, nyál -
ka hár tya-gyul la dá sok ese tén ha tá sos anya -
gok. Az áta la gos nál na gyobb kon cent rá ci -
ó ban tar tal maz zák a sze líd gesz te nye,
izsóp, nyír fa, le ven du la, fo dor men ta, tü dõ -
fû, tölgy, ka kukk fû stb. gyógy nö vé nyek.

Kumarinok: sa já tos glikozidok. Görcs -
ol dó és bõr gyógy sze rek alap anya gai. A
sza gos mügében és szé ná ban je len tõ sebb
kon cent rá ci ó ban ta lál ha tók.

Kar bon sa vak: szer ves sa vak, ame lyek
a ká li um, mag né zi um és egyéb ás vá nyi
anya gok kör for gá sá ban sze re pel nek, de
egy ben jó szomj ol tók is. Az al ma sav, sás -
ka sav, cit rom sav és bor kõ sav tar tal mú nö -
vé nyek fo gyasz tá sá val jut tat ha tók szer ve -
ze tünk be.

Il ló olaj ok: sok fé le il lé kony ve gyü let
tar to zik ide, ame lyek jól gá tol ják a mik ro -
or ga niz mus ok sza po ro dá sát, de görcs ol dó -
ként, köp te tõ ként és gyul la dás csök ken tõ -
ként is si ker rel al kal maz ha tók. Sok erõs il -
la tú nö vény tar tal maz ilyen ve gyü le te ket.

Szén hid rát ok: a gyü mölcs- és szõ lõ cu -
kor, to váb bá az al ko ho lok fi gye lem re mél -
tó ak kö zü lük, mi vel a táp anyag- és ener -
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gia szol gál ta tá son kí vül a vi ze nyõk csök -
ken té sé ben, szív erõ sí tés ben, to váb bá
egyes máj be teg sé gek ben fej tik ki hasz nos
mel lék ha tá su kat.

Ke se rû anya gok: ét vágy nö ve lõk. Az
üröm, a tár nics, a kom ló a leg is mer tebb
for rá sok (Ezért kö vé rebb a leg több nagy
sör fo gyasz tó!?)

Gyógy szer ipa ri ké szít mény vagy gyógy-
 nö vény?

– A vér nyo más csök ken tõ, fáj da lom csil -
la pí tó sze rek tar tós sze dé se, a nagy  ha tá sú
an ti bio ti kum ok gya ko ri al kal ma zá sa nem -
kí vá na tos mel lék ha tá so kat (im mun rend -
sze rünk gyen gü lé sét, szer vi el vál to zá so -
kat) okoz hat nak, míg a ter mé sze tes nö vé -
nyi ké szít mé nyek ese tén ha son ló ha tá sok
alig for dul hat nak elõ.

– A pon to san ada golt gyógy szer ipa ri pi -
lu la ha tá sa gyor sabb és ki szá mít ha tóbb,
míg a gyógy nö vé nyek ben ta lál ha tó gyógy -
ha tá sú anya gok kon cent rá ci ó ja sok szor az
idõ já rás, a ta laj tí pus, a be gyûj té si tech no -
ló gia stb. függ vé nyé ben lé nye ge sen el tér -
het. (Is me re tes, hogy pl. esõs idõ szak ban a
bú za fe hér je tar tal ma, az édes gyü möl csök
cu kor tar tal ma olykor 20-25%-kal is csök -
ken het!) A gyógy nö vé nyek gyó gyí tó ha tá -
sa hos  szabb ide ig el hú zód hat.

– A gyógy nö vé nyek be el len õriz he tet le -
nül ke rül het nek olyan szen  nye zõ anya gok
(le ve gõ bõl, ta laj ból), ame lyek ki kezd he tik
egész sé gün ket. Ilyen a gyógy sze rek nél
alig for dul hat elõ.

– A gyógy nö vé nye ket in kább pre ven tív
(kó ros fo lya ma to kat meg elõ zõ), míg a pi -
lu lá kat zöm mel kuratív (gyó gyí tó) cél zat -

tal al kal maz zuk. (Is me re tes, hogy a ve ge -
tá ri á nus élet mó dot foly ta tók kö ré ben a
köz hi e de lem sze rint – több ku ta tás is meg -
erõ sí ti ezt – ke ve sebb a meg be te ge dé sek
ará nya.) Sze ren csé sebb lehet te hát az a pá -
ci ens, aki nek or vo sa vagy gyógy sze ré sze a
nö vé nyi gyógy ászat ban is já ra to sabb!

– A nö vé nyi gyó gyí tás ban is leg több ször
fon tos szem pont a dó zis, ke ze lésgya ko ri -
ság, va la mint a pá ci ens egyé ni sa já tos sá gai
éppúgy, mint a vegy sze res gyó gyí tás ban!

– Több gyógy nö vény bõl ké szí tett tea fõ -
zet jó val fe lül múl ja az egyes al ko tó ve gyü -
le tek ha tá sát.

– A mé reg men tes fü vek a szer ve zet re ár -
tal mat la nok, táp anyag ok ként és élet mû kö -
dés-sza bá lyo zó ként alap ve tõ szak ér te lem -
mel egy aránt bát ran al kal maz ha tók! Va la -
men  nyi szak könyv fi gyel mez tet ar ra, hogy
ne hall gas suk el or vo sunk elõtt, ha nö vé -
nyi gyógy mó dot kí vá nunk al kal maz ni, az -
az min den képp kér jük ki a szak em ber vé -
le mé nyét!

Kör nyé kün kön is meg ta lál ha tó gya -
ko ribb gyógy nö vé nyek: fe hér akác, al ma,
an gol per je, an gyal gyö kér, arany esõ, ber -
ke nye-fa jok, birs, fe ke te bo dza, bó ko ló bo -
gáncs, nagy boj tor ján, sós ka bor bo lya, kö -
zön sé ges bo ró ka, bo ros tyán, ál cip rus, csil -
lag pá zsit, fe ke te csu csor, eb szõ lõ, ke se rû
édes gyö kér, élet fa, kes keny le ve lû ezüst fa,
kö zön sé ges far kas al ma, ho mo ki fá tyol vi -
rág, fe hér mály va, kö zön sé ges földitök, ga -
la go nya-fa jok, gya log akác, er dei gyöm -
bér gyö kér, ha mis cip rus, ho mok tö vis, tö vi -
ses ig li ce, me zei irin gó, me zei ka táng,
vad- és ter mesz tett ken der, kí gyó gyö ke rû

ke se rû fû, kom ló, há zi kö vi ró zsa, lestyán,
par la gi li get szé pe, er dei macs ka gyö kér,
ma hó nia, mály va ró zsa, csat ta nó masz lag,
mé reg gyi lok, fe ke te na dály tõ, ör dög sze -
kér, ré ti peremizs, ho mo ki- és li ba pim pó,
ker ti re bar ba ra, fes tõ re ket  tye, vad ró zsa,
or vo si szap pan fû, kö zön sé ges ta rack bú za,
ke le ti és nyu ga ti tu ja, or vo si tü dõ fû, or vo -
si zi liz, zsi dó cse resz nye.

Né hány szak könyv a ré szletek iránt ér -
dek lõ dõk nek:

Ferencz Zsu zsa (szerk.): Or vo sunk a ter -
mé szet (Éke zet Ki adó, Bp., 1993)

Giovannini Ru dolf – Szatmáry Gé za:
Gyógy nö vé nye ink (Me zõ gaz da sá gi Ki adó,
Bp., 1958)

Ke re kes Jó zsef: Gyógy nö vény ter mesz -
tés (Me zõ gaz da sá gi Ki adó, Bp., 1969)

László-Bencsik Ábel: Ma gyar or szá gi
gyógy nö vé nyek ké pes en cik lo pé di á ja (He -
li kon Ki adó, Bp., 1992)

Makay Bé la: Gyó gyí tás fû vel-fá val
(Tóth Könyv ke res ke dés és Ki adó Kft.,
Deb re cen, én.)

Oláh An dor: A ter mé szet pa ti ká ja (Kos -
suth Könyv ki adó, Bp., 1987)

Oláh An dor: Házipatika gyógy nö vé -
nyek bõl (Me zõ gaz da sá gi Könyv ki adó
Vál la lat, Deb re cen, 1989)

Maria Treben: Egész ség Is ten pa ti ká já -
ból (Hungaroprint Nyom da é s Ki adó Kis -
szö vet ke zet, Bp., 1990)

Var ró Ala dár Bé la: Gyógy nö vé nyek
gyógy ha tá sai (Marksped Kft., Ka pos vár,
1991)

Dr. La ki Fe renc

Délvidéki hadmûveletek, 1941
Ma gyar or szág Ju go szlá via el le ni had-

balépésének, il let ve az or szág 2. vi lág há -
bo rú ba tör té nõ be lé pé sé nek kö rül mé nyei
vi szony lag szé les kör ben is me re te sek. Ez -
zel szem ben jó val ke ve seb bet tu dunk a
Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség 1941 áp ri li sá -
ban foly ta tott had mû ve le te i rõl, ame lyek
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a dél-bács kai
te rü le tek egy idõ re vis  sza ke rül je nek az
anya or szág hoz. Írá sunk ban – ha nem is a
tel jes ség igé nyé vel – el sõ sor ban a 65 év vel
ez elõt ti har ci cse lek mé nyek re és azok ta -
nul sá ga i ra te kin tünk vis  sza.

Elõz mé nyek
A bal ká ni tér ség sze re pe a kü szö bön ál -

ló né met-szov jet konf lik tus elõtt je len tõ -
sen fel ér té ke lõ dött a né me tek szá má ra, kü -
lö nö sen azu tán, hogy a szö vet sé ges Olasz -

or szág 1940 ok tó be ré ben in dí tott Gö rög or -
szág el le ni tá ma dá sa tel jes ku darc cal vég -
zõ dött. A „gö rög kér dés” meg ol dá sá ra a
né met ve zér kar ki dol goz ta a Marita fe dõ -
ne vû tá ma dó ter vet, míg Ju go szlá vi át Hit -
ler dip lo má ci ai úton kí ván ta az olasz-né -
met ten gely hez csa tol ni. A szá mí tás ba
azon ban hi ba csú szott. 1941. már ci us 27-
ére vir ra dó éj sza ka ugyan is egy ka to na -
tisz tek ál tal ve ze tett nép fel ke lés meg dön -
töt te a né met ba rát ju go szláv kor mányt, és
a Dušan Simoviö tá bor nok ál tal ve ze tett új
kor mány leg fel jebb meg nem tá ma dá si
szer zõ dés alá írá sá ra lett vol na haj lan dó,
szo ro sabb szö vet ség re nem.

Hit ler az eset hí ré re düh ro ha mot ka pott,
és el ren del te, hogy az ek kor már meg lé võ
Marita-tervet ter jes  szék ki Ju go szlá vi á ra
is. Ezen túl a né met dip lo má ci ai és ka to nai

ve ze tõ ket ar ra szó lí tot ta fel, hogy te rü le ti
ígé re tek kel ér jék el a Ju go szlá via fel da ra -
bo lá sá ban ér de kelt or szá gok ve ze tõ i nél
(Olasz or szág, Bul gá ria, Ro má nia, Ma -
gyar or szág), hogy azok is ve gye nek részt
az ak ci ó ban. Cse ré be azt ígér te ne kik,
hogy egy ki sebb hor vát báb ál lam ki vé te lé -
vel min den te rü le tet fel osz ta nak a maj da ni
gyõz te sek kö zött.

A ma gyar dip lo má cia ek kor ko moly di -
lem ma elé ke rült: hi szen a Te le ki-kor mány
el tö kélt szán dé ka volt a te rü le ti re ví zió
foly ta tá sa (amely re a rész vé tel út ján le he -
tõ ség kí nál ko zott), ugyan ak kor nem kí vánt
vol na te ret en ged ni a né met be fo lyás nö ve -
ke dé sé nek, és egy há bo rú ból is ki kí vánt
ma rad ni. To vább ne he zí tet te a hely ze tet,
hogy az or szág alig né hány hó nap pal ko -
ráb ban (1940. de cem ber 12-én) Ju go szlá -
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vi á val örök ba rát sá gi szer zõ dést kö tött, rá -
adá sul dip lo má ci ai úton azt is a kor mány -
fõ ér té sé re ad ták, hogy rész vé te le ese tén
Ma gyar or szág szá mít hat Nagy-Bri tan nia
és szö vet sé ge sei had üze ne té re is. Te le ki
Pál mi nisz ter el nök – aki eb ben sa ját kül -
po li ti kai ku dar cát lát ta – en nek ha tá sá ra
1941. áp ri lis 3-ára vir ra dó éj jel fõ be lõt te
ma gát. Ez azon ban a ma gyar dön tést ér -
dem ben nem be fo lyá sol ta, hi szen – mint
azt Ber lin ben a ma gyar kö vet tel egy ér tel -
mû en tu dat ták – a né met tá ma dás már el -
dön tött tény volt. (A né met csa pa tok már
áp ri lis 3-án meg is kezd ték az át vo nu lá su -
kat Ma gyar or szá gon.)

Még tar tot tak a po li ti kai vi ták a ma gyar
csat la ko zás ról (il let ve in kább an nak mi -
ként jé rõl), ami kor ka to nai té ren már olyan
in téz ke dé sek és elõ ké szü le tek tör tén tek,
ame lyek csak nem vis  sza for dít ha tat lan ná
tet ték az ese mé nye ket, és be fo lyá sol ták a
po li ti kai dön té se ket is. Még már ci us vé gén
Ma gyar or szág ra ér ke zett Paulus tá bor nok,
a Wehrmacht fõszállásmestere. A ve le
foly ta tott tár gya lá sok so rán a ma gyar ve -
zér kar vál lal ta, hogy re pü lõ te re ket biz to sít
a né met lég erõ nek, biz to sít ja a XLI. és
XLVI. had test vas úti, il let ve köz úti fel vo -
nu lá sát Ro má ni á ba és a Du nán tú lon, ak ti -
vi zál ja a lég vé del mi kör ze te ket, le zár ja a
ju go szláv ha tárt, csa pa tok kal biz to sít ja a
né met erõk fel vo nu lá sát, és moz gó sít ja a
had mû ve let be be vo nan dó erõ ket, tá ma dást
in dít a Du na-Ti sza kö zén, és ez zel fe de zi a
Belg rád fe lé elõ re tö rõ né met csa pa tok
szár nya it. (E tá ma dás pon tos idõ pont já ban
nem tud tak meg ál la pod ni.)

Áp ri lis 3-án az im már Bárdossy Lász ló
ve zet te ma gyar kor mány meg ad ta az en ge -
délyt a né me tek át vo nu lá sá ra, ám ma gyar
tá ma dó had mû ve le tek re csak áp ri lis 10.
után ke rült sor, ami kor – Zág ráb né me tek
ál ta li be vé te le után – Hor vát or szág ki ki ál -
tot ta füg get len sé gét, s ez zel a „ré gi” Ju go -
szlá via meg szûnt lé tez ni. Ma gyar fel fo gás
sze rint így a meg szûnt ál lam mal kö tött
szer zõ dés a ma gyar kor mányt nem kö te le -
zi töb bé – ez zel el há rult az aka dály a ma -
gyar rész vé tel elõl.

Há bo rús ké szü lõ dé sek
A ma gyar ve zér kar már áp ri lis 3-án és 4-

én moz gó sí tá si pa ran csot adott ki mind azon
se reg tes tek tar ta lé ko sai szá má ra, ame lyek re
a had já rat ban szá mí tott. Kü lön bö zõ ne héz -
sé gek mi att (a pos ta las sú sá ga, vas úti me -
net ren dek vál to zá sa, me zõ gaz da sá gi mun -
kák, jár mû vek ál la po ta stb.) a moz gó sí tás a
várt nál jó val las sab ban ha ladt, és még at tól
is tar ta ni le he tett, hogy a né me tek dön tés re
vi szik a há bo rút, mielõtt a ma gyar had erõ

be ve tés re ke rül. (Már pe dig ez a te rü le ti re -
ví zió ku dar cát von ta vol na ma ga után.)

Ugyan ak kor a há bo rú el sõ je le i vel áp ri -
lis 6-ától szem be sül ni kel lett. A mind két
fél ál tal meg ho zott ha tár vé del mi in téz ke -
dé se ket kö ve tõ en áp ri lis 7-én Ma gyar or -
szá got több lé gi tá ma dás is ér te: Sze ge det
hat szor tá mad ták a ju go szláv ki rá lyi lé gi -
erõ gé pei, de sem a vas út ál lo más ban, sem
a re pü lõ tér ben nem tud tak ko moly ká ro kat
okoz ni, rá adá sul a lég vé de lem nek és a né -
met va dász re pü lõk nek kö szön he tõ en kb.
70%-os vesz te sé get szen ved tek. Ki sebb
kö te lé kek tá mad ták meg Pé cset, Sik lóst,
Kelebiát, Kör men det, Za la eger sze get, to -
váb bá vas úti sze rel vé nye ket. Je len tõs
anya gi kárt nem okoz tak, de egy kis gyer -
mek meg halt. Áp ri lis 8. után már csak né -
hány fel de rí tõ be re pü lés re ke rült sor. Több
eset ben a ju go szláv granicsárok (ha tár -
õrök) is át lép ték a ma gyar ha tárt, de a ma -
gyar ha tár va dász ok min den eset ben visz -
 sza ver ték õket, és fog lyo kat is ej tet tek.

A szem ben ál ló fe lek, ha di ter vek
Nyil ván va ló, hogy a Ju go szlá via el le ni

há bo rú ban a dön tõ gyõ zel met a né met had -
erõ sze rez te meg, a ma gyar csa pa tok nak
csak epi zód sze rep ju tott. Ta lán még sem cél -
sze rût len át te kin te ni a szem ben ál ló fe lek
erõ vi szo nya it, va la mint azt, mi lyen fel adat
ju tott a ma gyar ka to nák nak eb ben a had já -
rat ban.

Ma gyar rész rõl a had já rat ban a ko ráb ban
a dél vi dé ki ha tá ro kon ké szen lét be he lye -
zett négy ma gyar had test bõl lét re ho zott 3.
Ma gyar Had se reg (pa rancs no ka Gorondy-
Novák Elem ér tá bor nok), va la mint a Fõ ve -
zér ség köz vet len ala ku la tai vet tek részt.
Dön tõ több sé gü ket há rom had test, va la -
mint a 19. dan dár gya log sá ga tet te ki. Ez
ös  sze sen 20 gya log ez re det, há rom közel-
felderítõ re pü lõ szá za dot, két ke rék pá ros
zász ló al jat és egy önál ló hu szár szá za dot je -
len tett. Részt vett még a had já rat ban a ma -
gyar ki rá lyi hon véd ség leg kor sze rûbb se -
reg tes te, a gyors had test is, ame lyet Dálno-
ki Mik lós Bé la tá bor nok pa rancs no kolt. Ez
utób bi két gép ko csi zó dan dár ból, két lo -
vas dan dár ból és egy közelfelderítõ re pü lõ -
szá zad ból állt. A tü zér ség a dan dá rok ve -
gyes tü zér ez re de i bõl, va la mint a had tes tek
tü zér osz tá lya i ból te võ dött ös  sze. A ma gyar
lé gi erõ ré szé rõl 84 va dász, 68 bom bá zó, 24
tá vol fel de rí tõ és 6 szál lí tó gép volt be vet he -
tõ, ami ön ma gá ban na gyon ke vés lett vol -
na, ám hi á nyos sá ga i kat pó tol ták a ha zánk -
ba te le pí tett né met va dász- és bom bá zó osz -
tá lyok. Hor thy ha di pa ran csa sze rint a ma -
gyar csa pa tok nak csak az or szág ré gi ha tá -
rá ig kel lett elõ re nyo mul ni uk.

A Du na-Ti sza kö zén és a Drá va köz ben
az 1. Ju go szláv Had se reg erõi áll tak szem -
ben a ma gya rok kal. En nek ál lo má nyá ba
há rom gya log- és egy lo vas had osz tály tar -
to zott. En nek pa rancs nok sá ga Új vi dék re
te le pült. Más kér dés, hogy a ma gyar tá ma -
dás meg kez dé se kor a Bács ká ban lé võ csa -
pa tok nagy ré szét a belg rá di ve ze tés ki von -
ta a tér ség bõl, így azok kal a ma gyar fõ erõk
nem ke rül tek szem be. A ju go szláv lé gi erõ
er re az idõ re már meg sem mi sült, vi szony -
lag ütõ ké pes pán cé los kö te lé ke i ket a né me -
tek el len ve tet ték be, rá adá sul ju go szláv
szem pont ból a Du na-Ti sza kö zé nek vé del -
me ek kor már nem bírt stra té gi ai je len tõ -
ség gel, és nem is tud tak oda tar ta lé ko kat
fel vo nul tat ni. Ös  szes sé gé ben te hát a ma -
gyar had erõ még ak kor is túl erõ ben volt, ha
tud juk, hogy a gyors moz gó sí tás ne héz sé -
gei mi att az ere de ti leg ter ve zett lét szám nak
csak mint egy 70%-át tud ta be vet ni.

A ju go szláv ha tárt Ma gyar or szág fe lé
több meg erõ sí tett vo nal biz to sí tot ta. A ha tár
tel jes vo na lán ún. kar au lák (meg erõ dí tett
ha tár ál lá sok) épül tek, ame lyek kõ épü le tek -
bõl, ma gas fi gye lõk bõl, be ton és föld-fa fe -
de zé kek bõl és tü ze lõ ál lás ok ból áll tak. Ezen
túl a ju go szláv vé del mi rend szer alap ját az
erõ dí té si rend szer ké pez te, ame lyet már 20-
as évek óta épí tet tek, majd fej lesz tet tek. A
Du na-Ti sza kö zén két erõd övet épí tet tek ki:
az el sõ (az erõ seb bik) a ha tár tól 3-5 ki lo mé -
ter re Bezdán, Gá dor (Gákova), Õr szál lás,
Bajmok, Sza ba dak, Palicsfürdõ, Hor gos,
míg a má so dik Pacsér, Csantavér és Zenta
ma gas sá gá ban hú zó dott. Egy-egy ilyen
erõd öv töb bek kö zött harckocsiárkokból,
sül  lyesz tett drót aka dály ok ból és el té rõ mé -
re tû erõ dök bõl állt kb. 600-700 mé ter mély -
ség ben. A jól ál cá zott erõ dö ket – ame lye ket
ún. erõd-zász ló al jak száll hat tak meg –
olyan tûz rend szer rel lát ták el, hogy azok
tel je sen le fed jék  az elõt tük lé võ te rü le tet, és
egy mást is biz to sí ta ni tud ják. 

Dálnoki Mik lós Bé la,
a Gyors had test pa rancs no ka
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A ma gyar ha di terv már a gyors né met si -
ke rek bõl in dult ki, hi szen áp ri lis 10-én a né -
me tek már Belg rá dot tá mad ták. Ezért a ma -
gyar tá ma dás idõ pont ját 24 órá val elõbb re
hoz ták, és vé gül áp ri lis 11-ére tûz ték ki. A
terv lé nye ge a kö vet ke zõ volt: a had se reg a
IV. és I. had tes tek kel (az V. biz to sí tá sa mel -
lett) Õr szál lás tér sé gé ben át tö ri a ju go szláv
erõd övet, bir tok ba ve szi a Fe renc-csa tor na
híd ja it, majd a gyors had test üt kö zet be ve té -
sé vel ki fej lesz ti a si kert. Új vi dék nél az elöl
tá ma dó gyors had test ki jut a Du ná hoz, és
be fe je zi a ju go szláv erõk be ke rí té sét. Ezek
után va la men  nyi erõ be vo ná sá val kez di
meg az el len ség meg sem mi sí té sét. Az õr há -
zak el le ni tá ma dás 11-én dél után, az erõd öv
el le ni tü zér sé gi elõ ké szí tés ere de ti leg más -
nap 8 óra kor, az erõd öv meg tá ma dá sa pe dig
12-én 10 óra kor kez dõ dött vol na.

Né hány nap harc ban
A ma gyar tá ma dás meg kez dé sé re vé gül

min den érin tett had test sáv já ban né mi ké -
sés sel, áp ri lis 11-én dél után 13 és 15 óra
kö zött ke rült sor. Az el sõ na pi fel adat a kar -
au lák el fog la lá sa, az ott vé de ke zõ granicsá-
rok sem le ge sí té se volt, ezt kö ve tõ en kel lett
elõ re nyo mul ni a ju go szláv erõd övig. Ezt a
fel ada tot a nap fo lya mán mind há rom érin -
tett had test vég re haj tot ta, az út ba esõ ju go -
szláv õr bó dék nagy ré szét pán cél tö rõ lö ve -
gek kel meg sem mi sí tet ték, a granicsárok
nagy ré sze meg fu tott vagy meg ad ta ma gát.
Igaz, itt már ma gyar ál do za tok is vol tak, rá -
adá sul nem csak az el len sé ges gép pus ka -
tûz nek kö szön he tõ en: az egyik ma gyar ro -
ham cso port egyez te té si hi bák mi att meg ro -
ha mo zott egy, a ma gya rok ál tal már szét lõtt

kar au lát, ami kor egy ma gyar tü zér üteg té -
ve dés bõl tü zet nyi tott rá juk. En nek kö vet -
kez té ben egy hon véd meg halt, ket tõ pe dig
sú lyo san meg se be sült. A nap vé gé re a 3.
had se reg csa pa tai min de nütt fel szá mol ták
a ju go szláv ha tár õr sö ket, és fel zár kóz tak az
erõd vo nal ra, ahol az es te fo lya mán több
sáv ban is ko moly tûz har cot vív tak az el len -
ség gel. Az es te nyolc óra után ki kül dött fel -
de rí tõ osz ta gok meg ál la pí tot ták, hogy a
Bezdánba, Nemesmiliticsre, Regõcére ve -
ze tõ utak jár ha tat la nok, az erõd öv pe dig
meg van száll va.

Más nap reg gel re már is mert té vált, hogy
az el len ség hoz zá lá tott az erõ dök ki ürí té -
sé hez is. A had se reg pa rancs nok en nek el -
le né re csak az ere de ti terv nek meg fe le lõ -
en, az az csak a tü zér sé gi és lé gi elõ ké szí -
tést kö ve tõ en en ge dé lyez te a tá ma dást. Az
elõ ké szí tés azon ban csak nem ér tel met len
volt: a cél ba vett erõ dök ben nem volt már
el len ség, rá adá sul a re pü lõ gé pek egy ré sze
(a JU-86-os bom bá zó osz tály) az erõ dök
he lyett rész ben sa ját csa pa ta it bom báz ta;
sze ren csé re sen ki sem sé rült meg, mert a
be ton rom bo ló bom bák gyúj tó szer ke ze tei a
nagy sár ban nem lép tek mû kö dés be.

Ezt kö ve tõ en az arc vo nal tel jes szé les sé -
gé ben meg in dult a tá ma dás. A se reg ré szek
elõ re nyo mu lá sa nem üt kö zött kü lö nö sebb
aka dá lyok ba, így nagy részt meg tud ták
száll ni a ha di ter vek ben ki je lölt te rü le te ket,
ek kor vo nul tak Sza bad ka és Zombor vá ro -
sa i ba is. Sza bad kán he ves tûz harc ba ke ve -
red tek a szer bek kel, ami ki sebb pá ni kot is
oko zott a ma gyar ka to nák egy ré szé ben,
akik a vá ro si har cok ra nem vol tak fel ké -
szül ve. Az egyik fel de rí tõ zász ló alj To po -
lyá tól dél re üt kö zött be le egy több száz
fõs, ép pen vis  sza vo nu ló szerb ala ku lat ba.
A he ves tûz har cot az dön töt te el a ma gya -
rok ja vá ra, hogy a pán cél ko csi já val ép pen
a hely szín re ér ke zõ Sán dor Mi hály had ap -
ród (akit pa rancs no ka az út vo na lak fel de rí -
té sé re kül dött ki), a pán cél ko csi val ol dal ba
tá mad ta az el len sé ges gya log sá got. Az ál -
ta la le adott gép pus ka tûz ha tá sá ra több száz
szerb ka to na ad ta meg ma gát. A 3. gép ko -
csi zó-zász ló alj pe dig Kül lõd, majd Bezdán
tér sé gé ben szá molt fel egy-egy el len ál ló
cso por tot. A had se reg fel ada ta it ne he zí tet -
te vi szont, hogy az utak csak nem min de -
nütt jár ha tat la nok vol tak, míg a Fe renc-
csa tor na híd ja it nagy részt le rom bol ták.

Áp ri lis 13-ára a fõ ve zér ség azt a célt tûz -
te ki, hogy mi ha ma rabb el kell ér ni a Du na
dé li sza ka szát, és el kell fog lal ni a Fe renc-
csa tor ná tól észak ra esõ te le pü lé se ket. A
had mû ve let sú lya a gyors had test re te võ dött
át. Ezen a na pon ke rült sor a dél vi dé ki had -
já rat egyet len ko mo lyabb üt kö ze té re. Az 1.
gép ko csi zó dan dár Petrõc tér sé gé ben egy
Új vi dék fe lé vis  sza vo nu ló gya log ez re det
ész lelt, ame lyet meg le pe tés sze rû en ol dal ba
tá ma dott. A szí vós harc ban 6 ma gyar ka to -
na is el esett, ám szerb rész rõl 30 tiszt és
1000 ka to na esett fog ság ba. A dan dár nagy
ré sze ezt kö ve tõ en már za var ta la nul ju tott
el Új vi dé kig, ahol a vá ros át fé sü lé se után
el szál lá sol ta ma gát.

Vi szony lag ko mo lyabb har cok zaj lot tak
még Szent ta más tér sé gé ben is, ahol az el -
len ség a Fe renc-csa tor na híd já nak ér de ké -
ben erõs vé del mi rend szert épí tett ki. A je -
len tõs túl erõ ben le võ ma gyar erõk he ves
tûz har cot kö ve tõ en a dél elõtt fo lya mán vé -
gül az el len sé get a köz ség be szo rí tot ták,
majd ut cai har cok ban le gyõz ték õket. Az
ak ció so rán ös  sze sen 35 fegy ve rest fog tak
el, és a híd fel rob ban tá sát is si ke rült meg -
aka dá lyoz ni.

Mint lát ha tó, szá mot te võ el len ál lás hí -
ján a ma gyar had erõ nek a ha di ter vek ben
meg ha tá ro zott te le pü lé se ket több nyi re si -
ke rült bir tok ba ven nie. Ez zel azon ban
még nem érez het ték ma gu kat biz ton ság -
ban, ugyan is – fõ leg a na gyobb, szer bek
(is) lak ta te le pü lé se ken (Sza bad ka, Zom-

Ju go szláv ha tár vé del mi erõd

JU-86-os ma gyar re pü lõ gép
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bor, Zenta, Új vi dék stb.) – je len tõs cset nik
el len ál lás sal is szá mol ni kel lett. A cset ni -
kek a fel de rí tõk kel és a te le pü lé sek re be -
vo nu ló ma gyar fõ erõk kel ál ta lá ban nem
bo csát koz tak harc ba, és nap köz ben mint
bé kés pol gá rok je len tek meg az ut cá kon.
Az tán sö té te dés után rend sze rint meg be -
szélt jel re el fog lal ták rej tett tü ze lõ ál lá sa i -
kat, és rö vid, de ha tá sos tûz csa pást mér tek
a meg szál lók ra. Ezt kö ve tõ en több nyi re
is mét szét szé led tek. Ezek nek a rend szer -
te len, de jól szer ve zett tá ma dá sok nak fõ -
képp mo rá lis je len tõ sé ge volt: egyet len
ide gen ka to na sem érez het te ma gát biz -
ton ság ban a te le pü lé sen, hi szen pá nik kel -
tés és meg fé lem lí tés cél já ból min den be-
és ki vo nu ló cso port ra tü zet nyit hat tak.
Emi att a már meg szállt vá ro sok ban is új ra
meg új ra fel lán gol tak a har cok.

Áp ri lis 14-én már a Du na-Ti sza kö zé nek
tel jes meg szál lá sa volt a cél, ami a gya kor -
lat ban an  nyit je len tett, hogy bir tok ba kell
ven ni az ed dig el nem fog lalt te rü le te ket, és
a had erõt en nek meg fe le lõ en kell át cso por -
to sí ta ni. Az el len ség szét ve ré sé nek be fe je -

zé se a gyors had test fel ada ta volt. Ek kor ko -
mo lyabb har cok job bá ra a cset ni kek kel és
más he lyi el len ál lók kal zaj lot tak csak: ezek
kö zül Kúlán – ahol a temp lom tor nyá ból
nyi tot tak tü zet a hon vé dek re –  és kör nyé -
kén 150 fog lyot ej tet tek. Pacséron pe dig a
nagy fo kú el len sé ges ke dés meg tö ré se ér de -
ké ben ös  sze sen 36 sze mélyt (cset ni ke ket és
ci vi le ket is) ki is vé gez tek. Sza bad kán a
hon vé dek kép te le nek vol tak ren det te rem -
te ni (a cset ni kek a vá ros há zát tá mad ták),
így ezen a na pon a vá ros ba ve zé nyel tek
380 rend õrt és 650 csend õrt. Ezen a na pon
lé nye gé ben be fe je zõ dött a Bács ka, a Drá-
vaszög és a Mu ra köz meg szál lá sa. Ez idõ
alatt a fo lya mi dan dár el fog lal ta a zsi li pe -
ket, meg nyi tot ta az ak na zá rat, majd le ha jó -
zott egé szen a Ti sza tor ko la tá ig.

A had já rat tör té ne té hez tar to zik még,
hogy a gyors had test né met ké rés re 15-én a
né met Kleist-páncéloscsoport alá ren delt -
sé gé be ke rült. Itt ere de ti leg Szarajevo tér -
sé gé ben kí ván ták be vet ni õket. (Ez zel
egyéb ként sé rült az az alap elv, hogy ma -
gyar csa pa to kat nem vet nek be az 1918-as
ha tá ro kon túl, de Hor thy nem mer te a né -
met ké rést el uta sí ta ni.) A gyors had test nek
egyéb ként ko moly fel adat már nem ju tott:
16-án el ér te Szabácsot, 19-én pe dig harc
nél kül el fog lal ta Valjevót. Har ci be ve té -
sük re már nem ke rült sor, mert áp ri lis 17-
én alá ír ták a ju go szláv had se reg ka pi tu lá -
ci ó ját, így szá muk ra had já rat vé get ért.

A dél vi dé ki had já rat mér le ge és kö -
vet kez mé nyei

A ma gyar had erõ vé gül te hát si ker rel
zár ta dél vi dé ki had mû ve le te it, ám ezért
vesz te sé gek kel is fi zet nie kel lett. A vesz te -
sé gek re vo nat ko zó an több fé le adat is me re -

tes: 1941 áprilisában az új sá gok ban 65 ha -
lott és 663 se be sült rõl szó ló adat je lent
meg, a ve zér kar év vé gi je len té sé ben 226
ha lott és 241 sú lyos se be sült sze re pelt.

A si ke res had já rat azon ban több ször is
rá mu ta tott a ma gyar had erõ né hány hi á -
nyos sá gá ra és tech ni kai gyen ge sé gé re is.
Kü lö nö sen a fi a tal ma gyar lé gi erõ vizs gá -
zott ros  szul. Egy köz fel de rí tõ re pü lõ szá -
zad az eszé ki híd nál ju go szláv be avat ko -
zás nél kül (!) vesz tett hat gé pet, ame lyek
mind egyi ke kény szer le szál lást haj tott vég -
re. Az I. ej tõ er nyõs zász ló alj nak ví zi át ke -
lõ he lye ket kel lett vol na el fog lal nia, de a
Veszp rém bõl in du ló el sõ gép (raj ta a pa -
rancs nok kal) ke vés sel a fel szál lást kö ve tõ -
en le zu hant és fel rob bant, és 22 ej tõ er nyõs
éle tét vesz tet te. A má sik há rom gép si ke re -
sen fel szállt ugyan, de a ki ug rás hely szí nét
25-30 km-rel el vé tet ték, így a hi da kat csak
ké sõbb, pán cé los egy sé gek kel együtt mû -
köd ve tud ták el fog lal ni.

Áp ri lis 24-én a Bécs ben meg kö tött né -
met-olasz egyez mén  nyel meg tör tént Ju -
go szlá via fel osz tá sa is a há bo rú gyõz te sei
kö zött. En nek ér tel mé ben Ma gyar or szág
ös  sze sen 11 475 km2-nyi te rü let tel gaz -
da go dott (Bács ka, Drávaszög, Mu ra köz,
Mu ra vi dék), ame lyen ek kor 1 025 508 la -
kos élt. En nek kb. 36 %-a volt ma gyar
nem ze ti sé gû. A ma gyar ság egye dül a
Bács ká ban al ko tott re la tív több sé get,
igaz, a dél szláv ok mel lett a te rü le ten
mint egy 200 000 fõ nyi né met ki sebb ség
is élt. Az egy ko ri temesi Bán ság (Bá nát)
nyu ga ti ré sze né met köz igaz ga tás alatt
ma radt; nem is el sõ sor ban az ott élõ
nagy szá mú né met la kos ság mi att, ha nem
azért, mert a te rü let re Ro má nia is igényt
tar tott. Antonescu nem is csi nált tit kot ab -
ból, hogy ha oda be vo nul na a ma gyar
hon véd ség, ak kor fegy ver rel biz to sí ta ná
Ro má nia jo gát a te rü let hez.

A dél vi dé ki te rü le te ken Werth Hen rik ve -
zér ka ri fõ nök ápilis 11-i ha di pa ran csa ér tel -
mé ben be ve zet ték a ka to nai köz igaz ga tást,
majd 1941. de cem ber 31-én ki hir det ték a
kép vi se lõ ház ál tal pár nap pal ko ráb ban el -
fo ga dott tör vény cik ket a dél vi dé ki te rü le tek
Ma gyar or szág hoz va ló vis  sza csa to lá sá ról
és az or szág gal va ló egye sí té sé rõl.

Rö vid tá von te hát a re ví zi ós si ker el fe -
led tet te a köz vé le mén  nyel azt a tényt,
hogy a Ju go szlá via el le ni had ba lé pés sel
Ma gyar or szág fel ad ta ka to nai sem le ges sé -
gét, és a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág
szo rí tá sá ban kül po li ti ká ja vég ér vé nye sen
kény szer pá lyá ra ke rült. Ezért pe dig ké -
sõbb – nem csak a Dél vi dé ken – még na -
gyon ko moly árat kel lett fi zet ni.

Dr. Mayer Já nos

A sza bad kai pá lya ud var a tûz harc ok után

Fel rob ban tott híd a Fe renc-csa tor nán
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Egy ba jai lám pa gyúj to ga tó te en dõi 1848-ban
Ahogy nap ja ink em be rei egy mun ka el -

vál la lá sa so rán, il let ve adás vé tel, bér be -
adás ese tén írás ban rög zí tett szer zõ dé se ket
köt nek egy más sal, úgy a 18-19. szá za di
Ma gyar or szág né pe is kö tött ha son ló ese -
tek ben ko ra be li szó val kont rak tust. A la tin
ere de tû ki fe je zés (contractus) az em lí tett
idõ szak ban szer zõ dést, egyez sé get, kö tést,
kö te le zõ le ve let je len tett. 

A kont rak tu sok nak há rom faj tá ja kü lö nít -
he tõ el asze rint, hogy a le jegy zett egyez sé -
get ki ki vel kö töt te (lásd Bárth Já nos: Ka lo -
csai kont rak tu sok. Ka lo csa, 1997. 5-24.): 

1. Föl des urak job bá gya ik kal, al kal ma -
zot ta ik kal vagy egy kül sõ vál lal ko zó sze -
mél  lyel.

2. Fa lu si, me zõ vá ro si kö zös sé gek sa ját
al kal ma zot ta ik kal, vál lal ko zó sze mé lyek -
kel, vagy más kö zös sé gek kel.

3. Ma gán sze mé lyek egy más kö zött 
Az aláb bi ak ban egy 19. szá zad kö ze pi

ba jai kont rak tust köz lünk be tû hí ven, me -
lyet 1847. de cem ber 15-én a ta nács ülé si
jegy zõ könyv be is be má solt a nó tá ri us.
Ak kor tár gyal ta ugyan is a vá ros ve ze tés a
kö vet ke zõ év ele jén ese dé kes köz vi lá gí tás
üze mel te té sé nek ne gyed éves bér be adá sát.
Az elõ re ki írt pá lyá zat ra két sze mély, Fa -
ze kas Fe renc és Scherk Ist ván je lent ke -
zett. A mun kát vé gül az „ár lej tés” so rán
ke ve sebb fi ze té sért el vál la ló Scherk bá do -
gos nyer te el.

A szó ban for gó szer zõ dést azért sem
ha szon ta lan kö zöl ni, mert a ma gyar nép -
rajz tu do mány a vi lá gí tás te rén el sõ sor ban
a fa lu si kö zös sé gek fe lé irá nyí tot ta a fi -
gyel met. (Így pél dá ul: Már kus Mi hály: A
ma gyar né pi vi lá gí tás. Nép raj zi Ér te sí tõ
XXXII. 1940. 87-126.; Viski Kár oly: Vi -
lá gí tás. In: A ma gyar ság nép raj za I. Bp.,
1941. 255-259.; H. Kerecsényi Edit: Vi lá -
gí tá si mó dok és esz kö zök Komárvároson.
Nép raj zi Ér te sí tõ XXXVI. 1954. 201-
214., Iváncsics Nán dor: Né pi vi lá gí tás a
Zemp lé ni hegy vi dé ken. Ethnographia
LXIX. 1958. 409-423. – A ba jai köz vi lá -
gí tás ra egyéb ként az aláb bi írá sok ban ta -
lál ha tók ada tok: Kothencz Ke le men: Éj -
je li õr ség Ba ján az 1830-as évek ben. Eth-
nica 2005. 4. szám; Fá bi án Bor bá la: A
köz vi lá gí tás kez de tei Ba ján. Az el sõ ut cai
lám pák. Ba jai Hon pol gár XVII évf. 2006.
8. szám.)

A szer zõ dés bõl ki de rül, hogy a lám pa -
gyúj to ga tó nak hold töl te kor, il let ve elõt te
öt és utá na két napon nem kel lett a vá rost
meg vi lá go sí ta nia, mert meg tet te ezt a ter -
mé szet. A töb bi na po kon azon ban szi go rú -

an min den es te meg kel lett gyúj ta nia a ke -
rek, ha rang ala kú lám pá kat. 

Scherk Ist ván nak fel ada tai kö zé tar to -
zott a lám pák tisz tán tar tá sa, jó mi nõ sé gû
olaj jal és lám pa bél lel va ló el lá tá sa. A rá bí -
zott vi lá gí tó tes tek hasz ná lat ból ere dõ hi bá -
it ön erõ bõl kel lett ki ja ví ta nia, vagy a hasz -
nál ha tat la nok he lyett úja kat ké szí te nie, de
a ran da lí ro zók okoz ta sé rü lé se kért anya gi -
lag nem fe lelt.

Lás suk te hát a mun ka szer zõ dést:

Szer zõ dés
Melly egy rész rõl Sza ba dos Ba ja

Várossa Ta ná csa és Köz sé ge- más rész rõl
Scherk Ist ván kö zött Ba ja Várossa utczái-
nak ki vi lá gí tá sa eránt – mai alol írott na -
pon tar tott nyil vá nos árrlejtés ut ján köt te -
tett a’ kö vet ke zen dõ kép pen: 

1 ször Ma gá ra válalja Scherk Ist ván
Sza ba dos Ba ja Várossának utczáit mellyek
ke rek idomu ha rang for ma lám pák kal el -
lát va van nak vagy ezentul ellátattni fog nak
1848ik évi Januar el sõ nap já tól – ugyan ez
évi April hó utol só nap já ig kizárolag – az
az e’ negy hó nap el tel te alatt min den éj jel
sa ját ola já val meg vi lá go sí ta ni – ki vé vén
min den hó nap ban 8 na pot a’ mellyekben
je le sen 5 éj sza ka hold töl te elõtt – hold töl -
te estvéjén egy, – és 2 éj sza ka hold töl te
után a’ lám pá kat meg vi lá go sí ta ni nem kö -
te lez te tik – kö te les egy út tal a’ vál lal ko zó
nem csak az ide meg kí ván ta tó olajt ki szol -
gál tat ni, ha nem va la mint az gyúj tás hoz, s’
a’ válalat tö ké le tes si ke re sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zö ket meg sze rez ni, – ugy min -
den az ide meg kí ván ta tó szol gá la tot sa ját
em be rei ál tal meg ten ni és meg té tet ni.

2or  Kö te les a’ vál lal ko zó a’ lámpakat
min den kor tisz tán s’ olly ál la pot ban tar ta -
ni, hogy a’ vi lá gí tás leg ki sebb aka dá lyá ra
ne szol gál jon s’ oda jó és ele gen dõ meny -
 nyi sé gû olajt ad ni, azo kat bél lel el lát ni.

3or Tar to zik min den es te a’ lám pá so kat
ki kö tött na po kon kí vül mihelyest besetéte-
dik mulhatlanul meggyujtani, – s’ hogy a’
kö te les sé gé nek – pontossan meg fe lel hes sen
– több em bert tar ta ni kik min den fe lé mû -
köd vén az egész vá ros egy idõ ben ki vi lá gít -
va len ni szem lél tes sék a’ lám pák ba pe dig
an  nyi olajt és be let ad ni, hogy a’ besetétedés
órá já tól vi lá gos haj na lig ég je nek.

4er Ha valamelly lám pás tör té net bõl
más ál tal el tö ret nék, ezért a’ vál lal ko zó
meg fe lel ni nem tar to zik, ha pe dig sa ját
ma ga vagy pe dig em be rei ál tal bár milly
modon tö ret nek ell: hely re ál lí ta ni kö te les,
ha azon ban paj kos ság vagy más tud va nem

lé võ ok mi att tör tén ne kár, ezt azon nal a’
vi lá gí tás ra felügyellõ ka pi tány úr nak meg -
je len te ni, és en nek in téz ke dé sét el vál lal ni
kö te les a’ vál lal ko zó.

5ör Ha valamelly lám pást meg nem gyuj-
taná azon a’ na pon mellyekben ég nie kel -
le tik, – a’ vagy a’ mécs ke vés – rosz olaj
vagy bél vagy bár mi ok mi att is idõ nek
elõt te el alud nék min den illyen lámpástol
10 pen gõ frt a vá ros pénz tá rá ba bün te té sül
fi zet ni tartozand és a’ bün te té si díj ha szon -
bé ri fi ze té sé bõl azon nal tar to zan dó lészen,
a’ vi lá gí tás ren des vol ta te kin te té bõl kö te -
les sé gé ben fog allani a’ vál lal ko zó nak,
hogy a’ lám pá kat gyak ran meg vizs gál ja, és
meg vizs gál tas sa jól ég nek e’ és ha vala-
mellyiket roszul ég ni vagy ki alud ni ta -
pasz tal ná azt meg iga zí ta ni olajal el lát ni és
azon nal meggyujtani.

6or Mind ezen elõbbeni pon tok ban meg
sza bott ter hek, és kö te les sé gek jelessen
min den bár milly idomu lám pá nak ki vi lá -
gí tá sá ért s’ gyujtásáért egy szó val olaj bél,
szük sé ges szol gá la tért fi zet ni fog Ba ja
várossa a’ ho ni pénz tá rá ból (min den hó -
nap vé gé vel te en dõ szám adás után a’ ha vi
men  nyi ség ben) négy hó nap ra pen gõ ti zen
egy fo rin tot, – lám pák szá má hoz s’ meny -
 nyi sé gé hez ké pest pe dig ki szá mít va az
egész 4. ha vi il le tõ sé get.

7er Kö te les a vál lal ko zó kö te les sé gé ben
pontossan el jár ni s’ ele get ten ni – ha ele get
nem ten ne vagy nem ra kat na azon eset re
fen tart ja ma gá nak Ba ja várossa sa ját ha -
tal má val az utczák ki vi lá go sí tá sát bér be
ve võ vál lal ko zó ká rá ra ujra árrlejtésen ki -
ad ni és ezen szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
bér nek potlását vál lal ko zó rö vid szó be li
uton 1832/6. 20. s’ 1840: 11ik Törvény-
czik ér tel mé ben egy pa nasz ra sza bad tet -
szés sze rint vá lasz tan dó Bí ró elõtt meg -
ven ni – min den tör vé nyes orvoslatoktol a’
vál lal ko zó le mond.

8or Mi u tán e’ szer zõ dés elõb bi pont jai
sze rint is kö te lez te tett a’ vál lal ko zó a’ vi lá -
gí tás min den aka dá lya it el há rí ta ni, – s’ ezt
az éjelnek bár melly sza ká ban is ten ni kö -
te les sé gül választá – kö te les egy uttal a’
ne ta lán lám pák kö zött ta lál ta tó használhat-
lan vagy czéltalan lám pá so kat sa ját költ sé -
gén meg ké szí tet ni, és a’ czélnak valodi
meg fe le lé sé re át vál toz tat ni – s’ használ-
hatóká ten ni és a’ vi lá gí tás czélját min den
mód dal el ér ni tö re ked ni.

A’ szer zõ dés tökélletes ere jé re szo kott
alá írá sok kal meg erõ sít vén – két egyen lõ
pél dány ban ki ada tott Ba ján 848.

Kothencz Ke le men
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A lé te zés pil la na tai
Bruckner Ti bor ver ses kö te té rõl

A léte zés pil la na tai cí mû ver ses kö tet
egy ígé re tes, már nem egé szen fi a tal  em -
ber mun ká ja, aki nek ver se i ben a gon do la -
tok mély sé ge meg moz gat, in du lat ba hoz,
to vább gon do lás ra ösz tö nöz. Leg több ver -
se hos  szú (hos  szú ra mé re te zett), elé gi kus
hang vé te lû.

A lé te zés pil la na tai cím adó ver s ben így
vall:

Olyan kor na pok ra le las sul ben nem a gon do lat.
Vé kony ér ré apadt fo lyó; csör ge de zik csak.
Döb ben ten né zem, – te hát ez a me der –,
Ti tok za tos mély nek hit tem, mi ví zért es de kel.
Más sal is meg tör tén nek ezek – bíz ta tom ma gam,
Hogy tén fe reg a la kás ban bol do gan, bol dog ta lan.
Meg áll az aj tók elõtt, hall ga tó zik ki csit.
El fe lejt ve me lyik rej ti ta lált kin cse it.
A csönd bõl kö rém gyûl nek nyug ta lan dal la mok.
A fa lak ból árad ni ér zek va la mi fur csa erõ sza kot.
Más kor ne vet nék ezen, most még sem me rek.
Meg nyíl hat a föld alat tam, és él ve el te met.

Aki ér zel me i nek gon do la ti ki ve tü lé se -
it ilyen õszin tén és szé pen meg tud ja fo -
gal maz ni, szép mu ní ci ó val van fel töl te -
kez ve.

És ilyen jó vers sel töb bel is ta lál koz ha -
tunk a kö tet ben. Pél dá ul a Szo ba for ra da -
lom, a Ba jai kép, a lí ra i an szép Kis-domb,
szil vesz ter vagy a Kér dés, dísz te len cí mû -
ek kel, és még mond hat nánk néhányat.

Bruckner vi lág szem lé le te for ron gó, né -
mi szar kaz mus sal, iró ni á val ve gyít ve.
Leg jel leg ze te sebb pél da er re a Ré szeg éb -
re dés cí mû al ko tá sa, ame lyet szí ves fi -
gyel mé be aján lok min den ol va só nak. De
ez a faj ta köl tõi út na gyon sok buk ta tó val
van te le. Sok-sok fáj dal mat és szen ve dést
fog okoz ni még az al ko tó nak. Hi szen a
vi lá got ural ni vá gyó em ber nem sze re ti,
ha tük röt tar ta nak az or ra elé, és azt
mond ják ne ki: Nézd, ilyen vagy! Ilyen né
let tél! Ilyen né le szel, ha nem vál to zol. De
ha bír ja erõ vel, ta lán meg éri.

A Bruckner-féle vers má sik jel leg ze tes -
sé ge az, hogy va ló ság lá tá sát kö vet ke ze te -
sen igyek szik koz mi kus mé re tû vé tá gí ta -
ni. De az ál tal a ver sek egy ré sze kis sé di -
dak ti kus sá vá lik, ve szít ma gas ba rö pí tõ
szár nya lá sán.

Leg je len tõ sebb ver se i ben azon ban a
köl tõ az em be ri ter mé szet rõl ír, azt für ké -
szi, azt lát ja, azt lát tat ja, hi szen már érett
ta pasz ta lat tal bír. A vizs gá ló dá sa i hoz ér -
de kes hely ze te ket konst ru ál, hogy meg fi -

gyel hes se min dig vál to zó, tu da tos és ösz -
tö nös vi sel ke dé si for má in kat, cse lek vé -
se in ket. Me di tá ló haj la ma né ha hos  szan
el idõz egy-egy je len ség nél, mi köz ben fi -
lo zo fi kus gya nak vás sal egy re sö té teb ben
lát ja ér zel mi kap cso la ta in kat. Még a sze -
rel met is.

Egyik ver sé ben az em be ri szer ve zet
me cha ni kus mû kö dé sét fi gyel ve meg kér -
de zi: Ki va gyok? Egy má sik ver sé ben
pe dig a lét ere de té re kí ván csi. Az élet tit -
ka it ku tat ja. Az élet ki ala ku lá sát, a „mi ért
pont így s nem más ként”; a „mi mi ért
van, s mi ért így lé te zik”. Az ér te lem és
ér ze lem szü le té sé nek tit ka it sze ret né
meg ér te ni, meg fej te ni. Né ha rö vid mon -
da tok ban, tö re de zet ten, sza ka do zot tan
vall em be ri ter mé sze tünk je len sé ge i rõl.
Két ség te len, hogy ez a faj ta dra ma tur gi ai
mód szer fo koz za a szö veg ha tá sát, de ez -
ál tal a lí ra i sá gá ból mint ha egy ke ve set el -
ve szí te ne.

Köl tõi ví vó dá sa i nak kö zép pont já ban
min dig a ma em be ré nek er köl cse, il let ve
er kölcs te len sé ge áll. A szó és a tett köz ti
el lent mon dá so kat lát va szól az em be ri
mo rál zül lé se, sül  lye dé se el len. Egy re
sza ba do sab bá vá ló éle tünk el len. Kör nye -
ze tünk torz je len sé gei el len. A pénz min -
den ha tó sá gá ba ve tett hi tünk el len. A
pénz zel meg ve he tõ, meg sze rez he tõ, el in -
téz he tõ hi tünk el len (pél dá ul a Szét fo lyó
idõ ben cí mû ben).

De Bruckner iga zi köl tõi te het sé ge ak -
kor mu tat ko zik meg iga zán, ami kor föl -
de ren ge nek ben ne a gye rek ko ri él mé -
nyek, és vall szü le i rõl, szól szü lõ vá ro sá -
ról, szól ro ko na i ról, ba rá ta i ról.

Hogy ér de mes kéz be ven ni ezt a köny -
vet, an nak bi zo nyí tá sá ra áll jon itt egy
szép és õszin te vers, ame lyet a köl tõ a
szü le i rõl írt.

Va ló ság és kép ze let

Egy álom ból szü let tem én is
S álom volt éle tem so ra
Le bon tott ház so sem volt fa lai közt
Fel sí ró fény, ne ve nincs me ló dia.

De áll még a ház, ha éle tem idõn ként
Új ra ál mo dom, a hû fa lak
Ge ren dát, te tõt tar ta nak, fi a tal nõ
Szo rít ma gá hoz: ál mod va sor so mat.

Ter mé keny óra nap palt és éje ket szül
Szél fel hõt; nap sze let vált a te tõk fe lett
– Ne héz vagy már öl ben – mond ta
Anyám, s vi gyáz va a föld re tett.

Így ta nul tam ma gam jár ni
Na pon ta újabb kö té se ket sza kít va el
S mi el sza kadt, már nem nõ új ra
Csak a kor gó gyo mor, mely es te ha za te rel.

Apám hí vott, arat ni men tünk
Néz tem, mi ként ka la pál a ka szán
Má cso nyás ren den mar kon szen ved tem
Meg ért ve, ho gyan ke rül le ves be a ka nál.

Erõs kar ja vac kos ra edzett
Tõ le a rend rend re szállt
Es te ké vék bõl ra kott ke resz tet
S fény ha sa dás kor már is mét ka la pált.

Egy nap ko csi fé kez aj tóm elõtt
Lá to ga tó ba jön gyer mek, vagy uno ka
Még meg kér di, már õ csak kép ze le té vel
Érhe ti el – mi is a mácsonya.

„A má cso nya az gyom, ir ta ni kell
A föl de ken, s a szí vünk ben te rem”
Mon da nám még, de lá tom fe lém int apám
Pi hen ni meg állt, s én utol ér he tem.

Esnagy Jó zsef
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B. Hor váth Ist ván

Föl vég örök

Mi ma rad meg Föl vég bõl?
Mi lesz, med dig él?

Ha rang láb: múl tam szí ve,
Szív ala kú tér.
Most üre sen kong, dob ban,
De min den há zat
Tisz tá ra me szel ben nem
A hû alá zat.
Fo lyé kony, ol dott ég bolt,
Ki ön tött tin ta,
Pa ca ként leng alat ta,
S fel sír a hin ta.
A hú zós kút szom ja zik
És a fa ke reszt
Meg ra gad, az idõ tart,
Hi tem nem ereszt.
Itt más sú lya van min den
Fel rú gott kõ nek.
A ki vá gott eper fák
Ege kig nõ nek.
Em lé kek ug rál nak a
Fû ben, bot sás kák.
A ho mo ko zó ál mát
Vá gyak fel ás sák.
Meg pat tan, fönn gel lert kap
A pöt  työs lab da,
S rö pül föl jebb, föl, egy re
Száll ma ga sabb ra!
Do bom, ütöm, rug da lom
Be le a Nap ba!
Utol já ra ját szom, de
Nem ha gyom ab ba!

Min den tör té nés ben nem
Ég és meg je löl…

Ha jó kürt éb reszt, je lez
A Du na fel öl.
Vo nat kat tog a múlt ba,
Do hog töl té sen,
El tû nik a föld és ég
Kö zöt ti ré sen…
A Pes ti úton, szem ben
A túl ol da lon
Ön ma gát õr li meg a
Liszt szí nû ma lom.
A Ci gány stran don csob ban
Egy név: Ka ná lis.
Für dik a klottgatyás múlt,
A part s a Nyár is.
Fény ha la kat pe cáz ki
Az emlékezet,
Pap ri kás arany le vet
Ereszt a ke szeg.
Ér zé ke im bugy ra it
jár ja, mos sa át.
Agy sej tek bográcskái
Õr zik il la tát…
Meg csil lan egy ha tal mas
Sós zsíroskenyér,
S jól la kat. Hot-dog, piz za
Ugyan mit ér?
Ág nes nõ vér a Csil lag
Ut cá ban oszt ja
Cse me génk. Megédesül
az ol csó os tya.

Akác il la tú es ték
Zsong nak. Át itat
A temp lom ból fel szál ló
Hû vös áhí tat.
Lópata ko pog úton,
Hold ül a ba kon.
Anyám sziluettfénye
Ár nyék a csil la gon…
Ban dá zik az egy ko ri
Csür he, gye rek had:
Ci cá zunk bú jócs ká zunk:
Te hunysz, Õ meg halt!...
Szán kót húz kép ze le tünk
Az üres domb ra.
A múlt sik lik le raj ta,
Je le nünk gond ja…
A Fló ri án ut cá ban,
Pi a ci zaj ban
Rám szól, meg szó lít egy csend:
Va la mi baj van!?
Is ko la. Ó, is ko lám!
Akár a vek tor,
Mu tat ja, hogy van élet,
Van új gyerekkor:
A szep tem bert szí ve kig
Hú zom, eme lem.
Be irat ko zik az… az
El sõ sze re lem!

Van új élet, csak az én
Idõm száll, pö rög.
A tör té net vál toz hat,
De FÖL VÉG ÖRÖK

Vá lasz dr. Szentjóbi Sza bó Ti bor nak
Ked ves Ti bor, Ked ves Ba rá tom!

Jó le sett, hogy ke res tél, kap va ka pok is
az al kal mon a vá lasz adás ra. Az kü lön me -
len get te szí ve met, ami kor leg hi te le sebb
„név-kó do mon” szó lí tot tál, me lyen én kis -
di ák ko rom óta büsz kén vi se lek.

Het ven után (ta lán nem sok kal már elõt -
te is) az em ber be lát ja, hogy dol ga it lé nye -
gé ben el vé gez te. Sta tisz ti kai op ti miz mu sa
fa kul, bi za ko dá sa apad, al kal mi kö zö nye
és ér dek te len sé ge pe dig nö vek szik. Sé rel -
mi ele mek, csa ló dott ság kez dik rág ni,
múlt elem zés re, szám ve té sek re ösz tön zik.

„A tû nõ idõ szo rí tá sá ban, im már az élet
al ko nyán, fel lob ba nó nyug ta la ní tás sal me -
red elém a kér dés, hogy már »tör té nel mi

idõ ket« él tem át, meg tud tam-e lát ni a tör -
té nel mi fej lõ dés irány vo na lát. Va jon nem
az tör tént-e ve lem is, mint a kis em ber rel
ál ta lá ban, szem elõl té vesz ti a va ló di moz -
ga tó erõ ket és haj lik ar ra, hogy pusz ta ál -
do zat nak te kint se ma gát. De még is csak fe -
le le tet sze ret ne kap ni a nagy kér dés re, ki
csi nál ja hát va ló já ban a tör té nel met? A tör -
té ne lem csi ná lás vég sõ fá zi sá ig ju tot tunk
ma el, és ez fe le le tet ad a fel ve tett kér dés -
re. Raj tunk mú lik, hogy a vi lá got pusz tí tó
esz kö zök bir to ká ban be tel je se dik-e Vö rös -
mar ty rém lá tá sa: »Az em ber fáj a föld nek,
…S mi dõn azt hin nõk, hogy ta nul, na -
gyobb bûnt for ral ál no kul.«

A tör té nel met együtt csi nál ják: ve ze tõk
és ve ze tet tek, de az utób bi ak va ló szí nû leg

ke ve sebb sza bad ság gal, te hát ke ve sebb fe -
le lõ ség gel. Le het, hogy az ese mé nyek iga -
zi je len tõ sé gét ép pen azért nem lát juk, mert
túl sá go san kö zel rõl, leg sze mé lye sebb ér de -
kelt sé günk ben érin te nek. Egy ol da lú an re a -
gá lunk rá juk, mint min den em ber, aki va la -
mi lyen szo rí tó ba ke rült. De a kis  em ber is
na gyot ki ált, ha na gyon szo rí ta nak raj ta.

Va la hogy en nek a na gyot ki ál tás nak a
szán dé ka írat ja ve lem eze ket az em lé ke zõ
so ro kat, anél kül, hogy – utó lag – kü lö nö -
sen éles lá tás sal ru ház zam fel ma gam, és a
ve lem tör tén tek meg szé pí tõ és ön iga zo ló
vis  sza idé zé sé vel a tör té ne lem hõ sé vé vagy
ép pen már tír já vá avas sam ma gam.

Nagy dol gok ról volt pe dig szó, nem
ment bab ra a já ték. Volt, akit a rá zú du ló
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tör té nel mi idõk sú lya er köl csi leg vég képp
de for mált, ös  sze la pí tott, de volt olyan is,
aki bõl ki saj to ló dott az az erõ, amel  lyel
hoz zá tu dott ido mul ni a rá ne he ze dõ ter hek
el vi se lé sé hez.

Nem tu dom, men  nyi ben ne az utó la gos
ön vi gasz ta lás, de az hi szem, hogy a tör té -
nel mi ese mé nyek hez kap cso ló dó kö zel -
har ca im ban min dig az esz mény vál la lás
va la mi lyen leg bel sõ er köl csi ér tel mû el kö -
te le zett sé gé nek ta la ján tud tam ma rad ni.
Mond hat nám úgy is, hogy helyt ál lás ról
volt szó, no ha tu dat vi lá gom ban sok
minden nek – szük ség sze rû en – he lyet kel -
lett cse rél nie. Nyil ván ne kem is rá kel lett
éb red nem ar ra az igaz ság ra, hogy jobb jö -
võt csak ak kor re mél he tünk, ha oku lunk a
múl tunk ból és nem de for má ló dunk, az az
nem ad juk fel azt a fen tebb már em le ge tett
bel sõ el kö te le zett sé get…”

A fen ti idé zõ jel be zárt né hány be kez dés
plá gi um. Apám tól idéz tem. Kö zel harc cí -
mû élet raj zi té pe lõ dé se it csak nem 50 éve
ír ta. En nek el le né re sa ját sors konf lik tu -
som bon col ga tá sá nál is adap tál ha tó gon -
do la tok nak te kin tem a ben ne fog lal ta kat.
(Egyéb ként is ezt a mun ká ját, va la mint A
köl té szet var ázsa cí mû ta nul mány kö te tét
sok szor hasz nál tam for rás ként, ami kor
tisz tes ség rõl, mû velt ség rõl, igaz sá gos ság -
ról és er kölcs rõl akar tam jó ra lel ni. Pát ri -
ár ka kort ért meg, csak nem az egész XX.
szá za dot meg ta po gat hat ta. A nyil vá nos ság
elõtt nem so kat be szél tem ró la, eb bõl fa -

ka dó an mél tány ta la nul ke ve set büsz kél -
ked tem ve le. Pu ri tán, mû velt tu dós volt,
le gen dás ma gyar ta nár, aki nek em lé két
már vány táb la õr zi Sze ge den, a volt Ba -
ross Gá bor Gya kor ló gim ná zi um fa lán.

Ked ves Ti bor! A köz te tek élés for mai je -
lei va ló ban na gyon meg csap pan tak. Or vo -
si mun ká mat be fe jez tem. Mun ka he lyem re
sze re tet tel em lé ke zem, vé dõ szár nya im alá
von nám, de tár gyi la go san be val lom, hogy
sem mi oko sat nem tud nék ja va sol ni meg -
erõ sí té se ér de ké ben.

A Vá ro si Ta nács ban, majd az Ön kor -
mány zat ban vál lalt funk ci ó im lé nye ge és
vég sõ ér tel me is az egész ség ügy kép vi se -
le te volt. A job bí tás szán dé ká val, de – saj -
nos – ke vés ke si ker rel.

A fo tóz ga tás, a fes te ge tés és az íro ga tás
két ség te le nül meg kön  nyí tet ték a kul tu rá lis
köz élet ben szer zett „po zí ci ó im” meg tar tá -
sát, és ezen a he lyen is sze ret ném meg kö -
szön ni a Ba jai Hon pol gár hos  szú párt fo gá -
sát és pat ro ná lá so mat. Mos ta ná ban leg in -
kább a pszi cho ló gia, vi lág né ze ti és po li ti -
kai kér dé sek, va la mint a ge ron to ló gia fog -
lal koz tat nak. Ezek a té mák nem iga zán il -
leszt he tõk egy kör nye zet- és vá ros vé dõ fo -
lyó irat ba.

A verbalitásról csak an  nyit je gyez nék
meg, hogy a mai köz be széd és köz írás már
né mi leg ide ge nek tõ lem. A leg fõbb ne héz -
sé get azon ban az je len ti, hogy a pár be széd
és min den fé le „szó nok lás” fo lya ma tos sá -
gát (és ér tel mét) vá rat la nul fel bo rít hat ja

egy konk rét adat ki esé se – de ami még
rosszabb – az ös  sze füg gé sek ku szá lá sá nak
ve sze del me.

Nem na gyon hi szek a ge ron to ló gi ai bra -
vú rok ban. De el fo ga dom, hogy so kan van -
nak, akik de rûs op ti miz mus sal el nyû he tet -
le nek. Ez a ma ga tar tás for ma azon ban nem
el ha tá ro zás kér dé se, sok kal in kább ge ne ti -
kai sze ren cse.

Az zal a meg nyug vás sal sze ret ném be -
fe jez ni le ve lem, hogy ér ték meg ta ga dás -
ról szó sincs, leg fel jebb az „ér ték te rem -
tés” vált kö rül mé nyes sé. És mi vel ma -
gam sem tu dok sok min dent meg ma gya -
ráz ni, megint csak hadd idéz zek. Ez út tal
Sík Sán dor Dá li ák cí mû ver sé bõl (1960):

S ül dö gél vén a vadszöllõs ve ran dán
Né mán tû nõ döm éle tem ka land ján.

Örül ni én is jól tu dok na gyon,
Het ven két éve, hogy el sem ha gyom.

De Is ten tud ja, ez a mos ta ni
Öre ges öröm csak más va la mi.

Most ami öröm, szép is, szo mo rú is
S kön  nyei kö zött mo so lyog a bú is…

De fél re bá nat, fél re bú és leg kö ze lebb
együtt uta zunk Mayotte szi ge té re. Sze re -
tet tel és nagy ra be csü lés sel ölel:

Vaj tai Ist ván

Vé den dõ véd te le nek: a mo csá ri tek nõs
Ha zánk egyet len õs ho nos tek nõs fa ja  a

mo csá ri tek nõs (Emys orbicularis), amely -
nek zö mök tes tét csont vá zá val ös  sze nõtt,
sza ru le me zek bõl ál ló szi lárd tok ve szi kö -
rül. Ér de kes ség, hogy amíg elül sõ vég tag -
ja in öt, ad dig a há tul só kon négy ka rom ta -
lál ha tó (az egyes kar mok kö zött úszó hár tya
fe szül): ezek ve szély ese tén épp úgy be húz -
ha tók a pán cél alá, mint fe je és far ka. Va ló -
di szí nét a rá ra kó dott iszap gyak ran el rej ti.
Le tisz tít va elõ buk kan a zöldesbarna ár nya -
la tú és sár ga min ták kal tar kí tott hát pán cél,
ame lyen öt ge rinc paj zsot fi gyel he tünk
meg. A bar na és sár gás fol tok kal tar kí tott és
12 le mez bõl ál ló ha si pán cél ját kö zép sõ ré -
szén a híd kö ti ös  sze hát pán cél já val. Nin -
cse nek fo gai, az áll kap csa it fe dõ sza ru ká va
se gít sé gé vel tud ap ró da ra bo kat tép ni táp lá -
lé ká ból. Sok fo gás ból ál ló ét lap ja a víz ben
lé võ bo ga rak ból, csi gák ból, bé kák ból, lár -
vák ból, sé rült ha lak ból, el pusz tult ál la tok -
ból és nö vé nyi anya gok ból áll ös  sze. Az

iva rok a kül sõ bé lye gek alap ján jól el kü lö -
nít he tõk. A hí mek sze mé nek íri sze bar nás-
vö rö ses, ha si pán cél juk kis sé ho mo rú, a
klo á ka a farokcsúcs fe lé ta lál ha tó, és mell -
sõ lá ba ik erõ tel je seb bek. A nõs té nyek sze -
mé nek íri sze fe hé res-sár gás, ha si pán cél juk
in kább la pos és a klo á ka in kább a faroktõ
fe lé fi gyel he tõ meg.

Az ok tó ber ben meg kez dett té li álom ból
a ta va szi idõ já rás tól füg gõ en már ci us vé -
gén, áp ri lis ele jén jön nek elõ, és né hány
he tes erõ sí tõ táp lá lék kú rát kö ve tõ en már
pár za nak is. Ko ra reg gel tõl ké sõ dél utá nig
a víz ben lé võ ágak ra ka pasz kod va na poz -
nak, majd dél után és es te táp lál koz nak
(hi deg idõ ben rejt ve ma rad nak). A nõs té -
nyek jú ni us vé gé nek, jú li us ele jé nek egyik
es té jén rak ják le 6-12 fe hér szí nû és pu ha
hé jú to já sa i kat. A göd röt ez után be te me -
tik, majd sor suk ra hagy ják õket. A nap
me le gé tõl, az az a nyá ri idõ já rás tól füg gõ -
en az utó dok au gusz tus-szep tem ber hó -

nap ban kel nek ki. Na gyon sé rü lé ke nyek,
hi szen pán cél juk még pu ha, és az éle tet je -
len tõ víz hez meg te en dõ út juk so rán még
szá mos ve szély le sel ke dik rá juk. A vi zet
el ér ve az új kö zeg ben azon nal ott ho no san
ér zik ma gu kat, ott önál ló an táp lál koz nak:
fér ge ket, ro var lár vá kat és ap ró csi gá kat
fo gyasz ta nak.

Az Ant ark tisz és a hi deg kon ti nens ré -
szek ki vé te lé vel va la men  nyi föld rész ott -
hont ad tek nõ sök nek. Zö mük a vi zes élõ -
he lye ket – az az a sík vi dé ki ta va kat, holt -
ága kat, csa tor ná kat és mo csa ra kat – vá -
laszt ja, de so kan kö zü lük szá raz föl di élet -
mó dot foly tat nak. A mo csá ri tek nõs a Ma -
gyar or szá gon át ala ku ló-vál to zó vízjár ta tá -
jak ak tu á li san ve szé lyez te tett hül lõ je, s a
faj egyed szá ma egész Eu ró pá ban csök ken.
Ezt fel is mer ve in dí tot ta el 2002-ben a
WWF Ma gyar or szág „Mo csá ri tek nõs Vé -
del mi Prog ram ját”. En nek ke re té ben vé -
gez tünk a Szent Lász ló ÁMK Víz ügyi



Szak kö zép is ko lá já nak Ok ta tó bá zi sán né -
hány év vel ez elõtt mo ni tor ing jel le gû
mun kát. Idén ta vasz óta a WWF ál tal in dí -
tott or szá gos prog ram hoz a Ma gyar Ma -
dár ta ni Egye sü let is csat la ko zott. A két
szer ve zet e té má val fog lal ko zó szak em be -
rei át dol goz ták a ko ráb bi évek ben hasz nált

adat la pot, az új ki emelt hang súlyt fek tet a
ve szé lyez te tõ té nye zõk re.

A hob biál lat ok áru sí tá sá val fog lal ko zó
üz le tek ben meg vá sá rol ha tó az a vörösfülû
ék szer tek nõs, amely nek ere de ti ha zá ja
Észak-Ame ri ka. Kis ko ruk ban a csa lád
ked ven cei, majd a ter rá ri u mot ki nõtt pél -

dá nyo kat gaz dá ik gyak ran sza ba don en ge -
dik. Az ék szer tek nõs ké pes át te lel ni vi ze -
ink ben és ve szélyt je lent a mo csá ri tek nõs -
re (ki szo rít ja az élõ hely rõl). Elõ zõ e ken túl
a volt ked ven cek be teg sé ge ket oko zó kór -
oko zók kal fer tõz he tik meg a ter mé sze tes
vi ze ket. Ezért dísz ál lat vá sár lá sa elõtt a
fen ti e ket cél sze rû mér le gel ni.

A for rá sok sze rint hon fog la ló õse ink szí -
ve sen fo gyasz tot ták a mo csá ri tek nõst, Eu -
ró pá ban böj ti idõ szak ban nem sze re pelt a
til tott ál la tok lis tá ján, így kü lön bö zõ re cep -
tek alap ján el ké szít ve et ték. Fo lyó ira tunk
2000/5. (Tekenyõs Bé ka és Piócza fog do -
sás) és 2006/6. szá ma i ban (Tekenyõs-
békaleves) dr. Solymos Ede írt en nek ko ra -
be li mód ja i ról. Egy kor a job bá gyok fel ada -
tá vá tet ték te nyész té sük re al kal mas ta vak
ki ala kí tá sát és meg ha tá ro zott szá mú pél -
dány le adá sát föl des uruk szá má ra. A fel -
len dült ke res ke de lem kö vet kez té ben a mo -
csá ri tek nõs ál lo mány nagy sá ga a XVII.
szá zad vé ge óta fo lya ma to san csök ken.
Vé dett ál lat ként ko runk ban szó ba sem jö -
het fo gyasz tá sa, vi szont az élõ he lyül szol -
gá ló vízjár ta tá jak csök ke né se je len ti a sta -
bil ma gyar or szá gi po pu lá ció ki ala ku lá sá -
nak egyik fõ aka dá lyát.  

Vé dett, ter mé szet vé del mi ér té ke 50 000
fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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