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Vinkovics Antal emlékirata
II.

Négy száz szerb rab ló jött át Zimonynál a
ma gyar ho ni rá cok hí vá sá ra. Sza bad rab lást
vé gez tek min den nem rác la kó irá nyá ban.
Ezek szá mos rác ön kén te sek kel csat la koz -
tak Karlovcán, fõ szál lá su kon, itt elsarkolták
ma gu kat, bor zasz tó rab lást, gyúj to ga tást és
leg vá lo ga tot tabb kín zá so kat vit tek vég hez
Al só Bács ká ban min den nem rác iránt, de
kü lö nö sen a ma gya ro kon  ke gyet len ked tek.
Ilyen kép pen be szél tek:

– El fog lal juk Bács kát, Bá ná tot és Ba ra -
nyát és ala pí tunk egy nagy szerb vaj da sá got,
mely fe lett egy nem ze ti vaj da fog, füg get len,
min den ha tal mak tól ural kod ni s min den
nem szer bet ki ir tunk. Csak an  nyit ha gyunk,
akik föld je in ket megmívelik, de ezek in kább
a né met la ko sok le gye nek, mert õk a leg -
szor gal ma sab bak. Mi pe dig ha zán kat véd -
jük fegy ve re sen!!

S bár Ba ján a rác igen ke vés, még is vol tak
vak me rõk kik ki mond ták, mi ként fog nak
osz toz ni fel a vá ro son. Krazsalkovics her ceg
kas té lyát, amely a fõ té ren áll, a Mitropolity-
nak, a Pilák fé le há zat a kor mány zó nak
szán ták, õk pe dig ki ki vá lasz tott ma gá nak
há zat, mely majd az övék lesz! Ha min ket
ki ir ta nak. Csak az volt a sze ren cse, hogy
igen ke ve sen vol tak, min den ki ki ne vet te
õket s bo lond áb ránd nak te kin tet ték.

De nem így foly tak le a dol gok Bács ka al -
só vi dé kén, ott hol a rá cok több ség ben van -
nak. Min de nütt ré mü le tet ger jesz tet tek – s
ígé re te i ket ször nyû képp tel je sí te ni meg is
kezd ték, a la kos ság gal sán cot ásat tak s az tán
a leg vá lo ga tot tabb kí nok kal vé gez ték ki
õket. A pá pis ta temp lo mo kat ki fosz tot ták, a
kely hek be be le re zel tek. Egy gyer me ket az
aj tó ra fe szí tet tek és cél ba lõ döz tek rá, nõ ket
em lõ ik nél fûz ték fel, egy igen öreg em bert,
ki a Fe renc csa tor na mel lett csá szá ri szol gá -
lat ban volt, mint zsi lip nyi tó, föld be ás ták s
úgy fû ré szel ték el ke ze it s vég re  nya kát...

A szer kesz tõ meg jegy zé se: Több ol va -
sónk fel fi gyelt ar ra, hogy a múlt szá munk -
ban kö zölt kéz írá sos Vinkovics-szemelvény
és a mel let te ol vas ha tó nyo ma tott szö veg
nem tel je sen azo nos. Az ész re vé tel jo gos.
Mi vel azon ban az ere de ti szö ve get õr zõ
örö kös sa ját gé pelt át ira tán kí vül csak né -
hány fény má solt ol dalt bo csá tott ren del ke -
zé sünk re, nem áll mó dunk ban be tû hí ven
kö zöl ni az em lék ira tot. Az el té ré sek a tar -
tal mat, szel le mi sé get nem csor bít ják, ezért
köz re a dá sát ebben a for má ban is vál lal ha -
tó nak és hasz nos nak tart juk.

Én el vé gez ve az is ko lát, – a leg el sõ csa -
pat õr se reg gel, mely Ókérre kül de tett, sa -
ját pus kám mal, mint ön kén tes men tem... 

Hogy az ol va só nak fo gal ma le gyen ar -
ról, hogy mi fé le vi téz se reg volt ezen õr -
ség, me lyet tré fá ból ak ko ron bõr se reg nek
is ne vez tek, nem árt egy kis váz lat.

A vá ros fel lett oszt va ti zed re s min den
ti zed ben meg lett szám lál va a fegy ver be
fog ha tó fér fi ak szá ma. Arány lag min den
utczában volt egy ti ze des, kik nek  kö te les -
sé ge volt a parancsola to kat sza ka szuk nak
min den nap tud tá ra ad ni. Ezen va la men  nyi
ti ze dek ös  sze gé re volt ki vet ve azon szám,
men  nyit le gyen kö te les a vá ros a lá za dó
rá cok el le né ben ki kül de ni. Azon ban ezen
egész ös  szeg har mad rész ének ha volt lõ -
fegy ve re, a töb bi ka szá val fegy ver ke zett.
Ter mé sze tes, hogy ezek job bá ra csa lá dos
em be rek bõl ál lot tak, kik ál ta lá ban nem a
leg jobb ka to nák. Én még is csak 16 évet töl -
töt tem be, mind az ál tal ter met re már so -
kak nál ma ga sabb vol tam. So ro zás nál az
el sõ rend ben kel lett áll nom, hon nan a vi tá -
zó csa lád apák szün te len ki túr tak, va la -
hány szor gya kor lat ra  kel lett men nünk. 

– Mit keressz te kö lyök itt az el sõ glé dá -
ban, majd elmégysz oda a há tul só ba, az
va ló ne ked.

Én ne vet tem és hát ra men tem szó nél -
kül, igen mu lat ta tott ezen jám bo rok os to -
ba sá ga, akik nem fog hat ták fel, hogy mi -
ként le het egy tacs kót csu pán azért, hogy
más nál hos  szabb, az el sõ sor ba ál lí ta ni –
míg más öre gebb és ér de me seb bek, mint
õk mond ták: „há tul fü lel nek”.

De nem so ká ra meg for dult a koc ka.
Ri a dót ver tek s min de nütt el hang zott:
– Jönnek a rá cok.
Rög tön so ra ko zik az egész tá bor s íme:

most nem haj tot tak a há tul só sor ba, ha nem
így tol tak 

– Eredj oda az el sõ sor ba, ott a he lyed.
Nézd, nem szé gyel li ma gát ilyen fi a tal lé -
té re még a hát só sor ba húzódni.

S én is mét mo so lyog tam ezen. Jám bo -
rok gyá va sá gán és os to ba sá gán, el fog lal -
tam he lye met az el sõ rend ben .

Azon ban, mint hogy ez csak pró ba volt,
is mét  gunyhóinkba  ta ka rod tunk. – Uram -
fia men  nyi hasafájó em bert lel tünk ott, kik -
nek egy ne hány perc múl va sem mi ba jok
sem lett. Ilyen vi téz se reg volt az õr se reg.

A sok fé le nem zet õrök közt, kik ott ösz -
 sze gyûl tek kü lön fé le hely sé gek bõl, a leg -
job ban fel sze rel tek vol tak a kutzorai rus-

nyákok, kik nek fe le szu ro nyos, fe le szu -
rony nél kü li pus ká val el lát va, fej ér üng,
ga tya, pör ge ka lap, fe ke te mel lény, egy kis
töl té nyes ta risz nya, fe ke te nyak ra va ló s
csiz ma, min den ki nek egy for mán, a ve -
zény szó rus nyák nyel ven volt.

Hát a sokátzok az õ kék és vö rös, gya -
pot tal ki ra kott üng és gatyájokban, szin te
gör nyed tek a ne héz ka lap alatt. Dohány-
zacskójok min den tûz szer szám mal a has
bal fe lén, ga tyá ba akaszt va fi tye gett s a
gya kor la tok nál oly gyö nyö rû en tán co ló -
dott, ütõ dött bi zo nyos név te len tag já hoz.
Ezek nek már ma gya rul szól tak a pa rancs -
ban. De né me tet nem lát tunk, pe dig né met
hely sé gek is kö te le sek vol tak ad ni õr sé get. 

– Hej, okos ám a só gor, tud ja õ, hogy a
rá cok kal ko mo lyan szo kás ve re ked ni, kik
nem ir tóz ná nak õt az õ an  nyi ra be cses és
ked ves  éle té tõl még meg is fosz ta ni. A do -
log ilye tén ál lá sát a só go rok fon to ló ra vé -
ve el ha tá roz ták, mind ad dig nem men nek,
míg le het. A ma gyar fal vak ban fo gad tak
em bert ma gok he lyett – mert a ma gyar 50
vfrtért és egy mé rõ bú zá ért szí ve sen he vert
Ókéren ti zen négy na pot...

Azon idõ köz ben, míg a ma gyar tá bor a
rá co kat ost rom-zár alatt tar tot ta, kü lön fé le
ap ró  csa tá ro zá sok men tek vég hez, min den
ne ve ze te sebb ered mény nél kül. Mind a két
fél va dá sza to kat ren de zett a má sik el len...

Mi az idõt szin te ki töl töt tük s fel vál tot -
tak, ha za men tünk nagy dücsõséggel. Hol
azu tán el me sél tük men  nyit szen ved tünk –
a nap me le ge mi att, meg hogy öl dös tük ra -
kás ra a – bir ká kat, mi ket a ren des ka to na -
ság a rá cok tól el fo gott, hogy  unal mun kat
és az el len sé günk el le ni vér szom jun kat
raj tuk ki tölt hes sük. Há la az ég nek, egyet -
len egy sem  hi bá zott kö zü lünk.

Mi dõn a vá ras ba ér tünk meg él je nez tek
ben nün ket lel ke sült pol gár tár sa ink. Kik el -
sõk meg mu tat tuk, hogy a ha za nem csa lat -
ko zik mi dõn  bi zal mát ben nünk he lyez te.
Mint iri gyel ték so kan a ba bért, mit ez ál tal
arat tunk!?

Te hát is mét ott hon vol tam, gya ko rol tam
ma gam a sem mit te vés ben. Gon dol tam,
mind egy, ezt min den eset re gya ko rol nom
kell, mert ezen mes ter ség a mos ta ni vi lág -
ban nagy sze re pet ját szik, hisz akár Úr le -
szek, akár sze gény. S ki vált, mint szü lõ im
szán dé koz nak, pap ság ra lé pek, vagy  akár -
mi lyen úri fé le ha szon ta lan ság ra vetemed-
nék, ak kor a sem mit te vés ben gya kor la tom
nagy se ge del mem re vá lik.
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Az al ka lom szin te ked vez ni lát szott.
Meg be te ged tem!

Be teg sé gem ko moly nak lát szott, fáj dal -
mam ugyan a leg ki sebb sem volt, de úgy
el gyen gül tem, hogy nem vol tam ké pes
ágyam ban fe lül ni. For ró láz ban sok éj jelt
kel lett át húz nom. Anyám sze gény – vet tem
ész re raj ta oly kor, hogy sír nia kel lett, mert
sze mei egész ve re sek let tek s õ még is tit -
kol ta fáj dal mát. Tit kol ta, hogy sírt, félt,
hogy tán ná lam is ilyen for ma gon do lat
fogamzodnék meg, mi még in kább si et tet -
né a már bi zo nyos nak lát szó ha lá lo mat...

Vég re  el kül dött anyám – akaratom el le -
né re – pa pért, kit majd a gu ta ütött, mi dõn
lát ta, hogy en gem kell meg gyón tat nia. S
tán utol szor ak kor lá tott, mi kor az is ko lák
megszüntek. Leg ked ve sebb egy ko ri ta nít -
vá nya vol tam. Le ült te hát s mi u tán meg -
gyón tam, rám szen tel te és kí ván ta min den
jó és rossz fû sze rét és ál dá sát a ka to li kus
anya szent egy ház nak a jó em ber és ér zé ke -
nyen vett bú csút, tán utoljára.

E na pon vol tam leg ros  szab bul s még is
sem mi fáj dal mat nem érez tem s bos  szan -
kod tam a sok ro kon ra, kik õszin te saj ná la -
tuk ban csak nem min den nap meg lá to gat -
tak. Oly két sé ges arc cal vár tak az éj kö vet -
kez mé nye i re, mi szer in tõk nem egyéb,
mint az én ha lá lom éje. Én ha ra gud tam,
mert ezt ol vas tam ar cok ból is.

De meg le põd tek ké sõbb! Mi dõn én a
lel ki atya el men té vel azon nal egész dél utá -
nig oly jól alud tam, mint so ha se az elõtt,
sem az után. Mi dõn pe dig fel éb red tem,
en ni kér tem, édes anyá mat mint ha le ön töt -
ték vol na, úgy vátoztatta szí nét s rám né -
zett, hogy tán tré fá lok szo ká som sze rint.
De nem, ha nem ko mo lyan kér tem, mert
éhes vol tam.

A nép nél azon hit áll, hogy a mely be teg
gyó nás után job ban lesz, az meg hal. Ez
volt oka ijedt sé gé nek, de én, amint az ágy -
ban ül tem, ös  sze ver tem bo ká mat, egyet
füt  tyent ve és csat tan tot tam az uj jam mal,
jó ízût ne vet tem s foly vást en ni kér tem... 

Ötöd na pon már kinn jár tam...
Alig üdül tem fel, hal lom  ám, hogy a

béreghi mes ter se gé det ke res s va la ki ál tal
utal tat va meg ke re sett.

(Az iskolamesterrel – hosszas alkudozás
után – megegyeztek a fizetségben.)

Lamos úr te hát ná lunk ma radt ebé den,
köz ben anyám ös  sze szed te hol mi mat s
örült, hogy el me gyek kis sé a ház tól, mert
nem gyõ zött elég gé óv ni, hogy ka to ná vá
le gyek, ami tõl fa lun na gyobb biz ton ság -
ban le szek.

Ös  sze szed tem te hát ma gam és fe lül tem
Lamos Úr ko csi já ra és anyám tól bú csút
vet tem, el men tem, az az el men tünk.

Ezek tör tén tek szep tem ber kö ze pe  után
1848-ban...

Békanyarodánk pe dig Lamos Úr nak az
õ ud va rá ra, ahol min ket az egész csa lád
egy be gyûl ve várt. Ezen csa lád ban egy
öreg há zi asszony és még két nõ sze mély
volt, két sze rel mes mag zat ja Lamos  uram
õ ke gyel mé nek...

Egy pár nap jól ment  dol gom, de las san
vis  sza tért Lamos úr nak az õ va ló sá gos ke -
rék já rá sa.

Ebéd fe lett oly kor ma gya ráz ni kez dett,
hogy mily  csú nya szo kás ami dõn  fi a tal
em ber so kat eszik, s hogy õ mi dõn pre cep -
tor volt, min dig elõbb jól la kott prin ci pá li -
sá nál. Lamos úr nak pe dig azon jó szo ká sa
volt, hogy már a le ves sel igen jól la kott és
csudálkozott, hogy tu dok én még en ni...

Egy szer dél után két óra táj ban, mi dõn én
a nagy re mé nyû kis so ká cok kal kezd tem
fog lal koz ni, meg szó lít a na gyob bik le ány,
hogy most va la mi ürügy alatt men jek a
Mes ter szo bá já ba, majd lá tok va la mit. Én
azon nal ta lál tam ürü gyet, be nyi tok: hát a
Mes ter úr, ki oly ha mar jól la kik az ebéd -
nél, most minden nek bõ vé ben van és
eszik, mint ki so sem evett. 

– Mes ter úr még is oko sab ban cse lek -
szem én, mert én ebéd alatt eszem, míg az
or rom alatt van, jól és so kat, s ki ál lom es -
tig de lám ha ke ve set eszik az em ber éhen
ma rad, mint Ön – s az zal ki men tem anél -
kül, hogy még az ürü gyet igény be kel let
vol na ven nem. S men tem ta nít vá nya im hoz
s hagy tam bos  szan kod ni tisz telt Lamos
Urat ezen meg le pe tés fe lett.

Na pok múl tak, egy szer eszé be jut
Lamos úr nak, hogy az ud var ban mint egy
3 öl fa vá gat lan áll, ne ki esik te hát s kez di
egy ké zi fû rés  szel met sze ni rö vi dek re. Én
pi páz gat va néz tem s sé tál tam, õ pe dig rám
te kin tett s csudálkozott, hogy nem se gí -
tek, pe dig lá tom mint ve szõ dik sze gény,
én pe dig sem mit sem csudálkoztam, ha -
nem vet tem köny ve met s a kert be sé tál va
ta nul tam. Vég re ki fá radt és hoz zám jött a
kert be.

– Ugyan nem szégyenli ma gát, oly fi a tal
lé té re s el né zi hogy ve szõ döm már órá ja
óta? Mégcsak nem is se gít?

Tu dom én – gon do lám – mit akarsz, vén
var jú meg mond ták már lá nya id.

– Ne ve szõd jék Mes ter Úr, ha nem hagy -
ja ott és meg van – szól tam.

– De kön  nyen be szél s meg vá gó dik é ott
az a fa ma ga?

– Az  bi zony nem – mond tam – ha nem
fo gad jon mes ter úr egy pár jó dol gos em -
bert s meg vág ják azok ha mar.

– Hm az igaz, hát ma gács ka csak így
akar sé tál ni fel s alá?

– Oh nem, majd én a ta ní tást végzem, s
egye bet, ami az én kö röm be tar to zik –

– Vagyugy, hát ha azt mind el vég zi, mint
most?

– Ak kor ol va sok, vagy ki me gyek sé tál -
ni, mint most – az zal el men tem, õtet pe dig
a fa kép nél hagy tam.

Õ pe dig mor gott...

Egy esz me fo gam zott meg  agyam ban.
Ba já ról volt egy pár fiú, kik hogy le gyen

pénzök dor bé zo lás ra, pén zért ajánl koz tak
ka to ná vá len ni, ide va ló kért, kik öröm mel
kap tak az aján la ton s meg al kud tak, ki
men  nyi ért akart. Ezek da lol va jár tak fel alá
az utczán, mi ért en gem gyak ran in tett prin -
ci pá li som, hogy ne hagy jam ma gam
közéjök csá bí ta ni. Per sze, nem ha gyom,
gon dol tam in gyen oda csá bí ta ni ma gam,
majd táncsak ta lál ko zik egy so kác, ki nek
sok a pén ze s ke vés a fia.

Nem vár tam hí já ba, egy na pon szól tam
pár szót a kis bí ró val, azon nal ta lál ko zott
egy. – Én te hát, mi dõn ezek is mét há zunk
elõtt da lol va sé tál ná nak – én nagy áj ta to san
ki som poly gok és mes ter uram nak ki mond -
ha tat lan ször nyû ré mü lé sé re ke zet csa pok
föl di im mel s az tán me gyek anél kül, hogy
mond tam vol na: eb, vagy ku tya...

El men tem egy Ricza Já nos ne vû sokac-
cal 400 frtba egyez tünk, mely bõl azon nal
100 frtot le tesz, a töb bit  majd rész le tek ben
fi ze ti. Tár sa im ne vet tek, õk leg alább 300
frt szer zõd tek, de én fel se vet tem, mert en -
gem nem a pénz, csak ha zám sze re te te
von zott. A pénzt pe dig hasz nos do log nak
te kin tet tem az al ka lom hoz. Azok min den
pénzöket egy szer re ki vet ték, míg én amaz
egy száz fo rin ton kí vül egy kraj cárt sem
lát tam töb bé. A kö te lez vény most is meg -
van 300 frtról.

Most már fo ga dó gaz dám nál lak tam,
más nap el men tem Lamos mes ter úr hoz s
hol mim a lá dá ba gyûr tem s al ka lom mal
ha za küld tem. Tu dó sí tot tam anyá mat a tör -
tén tek rõl, mint hogy atyám ak kor  lenn volt
a moz gó õr ség nél.

No, most hát volt ne mu lass, az az hogy
na gyon is mu lass, a bo ro zás és evés egész
nap tar tott. Vi lá gért sem en ged tek vol na
gaz dá ink va la me lyi künk nek  ki jó za nod ni,
ne hogy meg gon dol va a dol got, sza vun kat
vis  sza ve gyük. Sze gény  em be rek nem tud -
ták ,hogy mi úgy is hon vé dek let tünk vol na
s nem is tud ták el kép zel ni, hogy le het egy
em ber víg, ki nyílt há bo rú ba megy. De
azért szün te len itat tak – s mi? Mi nem kí -
nál tat tuk ma gun kat, ha nem it tunk, mint a
ke fe kö tõ.

Ha nem minden nek van vé ge, úgy a mi
mu lat sá gunk ha tár nap ja is be kö szön tött!
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Vizs gá lat ra vit tek Zomborba, ahol
mind an  nyi an jó nak ta lál tat tunk, be so rol -
tat tunk.

El sõ volt, hogy más nap, az az no vem ber
hó 1-én fel es ket tek bennünket. A Há rom -
szí nû lo bo gó alá, ahol ilyen for ma es küt te -
vénk:

– Esküszöm az élõ Is ten nek, ma gyar Al -
kot mány nak, és ki rá lyom V. Fer di nánd -
nak, Füg get len Ma gyar mi nisz té ri um nak
és Kos suth La jos nak, hogy stb.

Most el szál lá sol tak ben nün ket. Itt jól él -
tünk – a jó rám pás ne vû za va ros bor ból
nem gyõz tem ele get in ni, úgy íz lett.

Pár na pig gaz dát la nok vol tunk, ha nem
egy szer ös  sze pa ran csol nak, be me gyünk a
Vár me gye ház ba mint ren des gyülhe-
lyünkre.

So ra ko zunk.
Ek kor lát juk, hogy egy Csákosy ne vû

fõ had nagy egy szá za dot akar ös  sze ál lí ta ni.
Kö zü lünk 600 em ber kö zül ki vá lasz ta ni.
Olyant, mint ne ki tet szik. Ki is vá lo gat ta,
de mind oly na gyo kat, hogy én, aki 6 láb
és 3 hüvelyk le het tem ak kor, a ki seb bek
kö zü li let tem és a ne gye dik sza kasz ba es -
tem. Mint hogy õ csak ma gya rul be szélt,
te hát csu pa ma gyart vá lo ga tott is, vagy
leg alább kel lett tud nia ma gya rul, s ek kor
so ra koz ta tott. 215-en vol tunk. Meg állt
elõt tünk s így szólt: 

– Most már a csil la go kat is meg tá ma -
dom, ha szükséges. – s tel je sen meg elé -
ged ve ha za bo csá tott. Ez tör tént no vem ber
8-án. Te hát im má ron eme nap tól fog vást a
34-ik zász ló alj 2-ik szá za dá hoz tar toz tunk.
E na pok ban el sõ gond ja volt fõ had na -
gyunk nak az al tisz tek rõl gon dos kod ni.
Vá lasz tott te hát jó te nye res tal pas fic kó kat,
kik életökben ekén túl nem vol tak. Az
írást, mint a ta tár já rást, csak hí ré bõl is mer -
ték s ha volt már va la mely di ák az elõtt al -
tiszt nek ki je löl ve azt szé pen el moz dí tot ta
és av val vi gasz tal ta, hogy a  jó ra va ló köz -
em ber nek leg jobb dol ga van. Csu pán az
õr mes tert vá lasz tot ta de ák ból, mert ide ök -
röt nem hasz nál ha tott. S mi ért volt a had -
nagy úr nak e tet te? Õ azt mond ta:

– Deáknak le he tet len jó ka to ná nak len -
nie, mert min dig ott hon kön  nyen él, a sa -
nya rú sá got nem szok ta. Egy szó val a De ák
ké nyes jó szág s rossz ka to na s mert okos s
fél ti az éle tét. De ezek az os to bák, ezek ne -
ki men nek tûz nek, víz nek, mint a bo lon -
dok, mert  nem éri föl és  szel a dol got. Kö -
vet ke zés kép szó fo ga dó ak, va kon en ge del -
me sek. Had nagy Urunk pe dig a vak en ge -
del mes ség hez szo kott, míg Õfel sé gét a né -
met csá szárt szol gál ta.

No vem ber 12-én kap tunk egyen ru hát és
fegy vert.

Ed dig fegy ver nél kül gya ko rol tuk ma -
gun kat, de most már fegyveresen. Na pon -
ként két szer. Jól elõ ha lad tunk, mert be csü -
le té re lé gyen Csákosy had nagy úr nak, õ a
ka to nai dol got na gyon ér tet te. Nem is von -
hat ta az õ ka to na ké pes sé gét sen ki két ség -
be, – míg vég re ütött az  el uta zá si óra.

18-án gya kor la ton ért az el uta zá si pa -
rancs, te hát meg hagy ták, hogy dél után egy
órá ra ki ki  a Vár me gye te rén gyûl jön egy -
be. Ek kor lát tam elõ ször szá za do sun kat
Latinovics Györ gyöt és az õr na gyot, Zákó
Istványt.

Egy be gyûl tünk te hát, a ren delt he lyen
és idõn, ahon nan min den te ke tó ria nél kül
há tat for dí tot tunk Zombornak, le fe le Szi-
vacra vet tük utun kat. Ne ve ze tes, hogy
csak ezen utol só pil la nat ban kap tunk töl -
tény tás kát és borjut. Fegy ve re ink elég
nyo mo rul tak, mind kohás, mint egy fe le
jó, hasz nál ha tó s vá gó szu ron  nyal el lá tott,
de a töb bi egy öles ré gi  ne héz pus kák. Én
egy csi nos vá gó szu ro nyos fegy vert kap -
tam, de más nap, mi dõn gyü le kez tünk, a
fal hoz tá masz tot tam, de mi re egy szer hát -
ra te kin tek, egy egé szen iszo nyú ré gi pus -
kát lel tem. Mit te gyek? Hí já ba ke res tem,
a ba ka el cse rél te s vég re rám ma radt a
nagy pisz ka fa. 

Há nyunk nak volt ez az el sõ ter hes út
éle té ben? Azt hit tem már ki kell dõl nöm,
úgy fáj tak a lá bam uj jai és tal pam. S még
mily me sze volt a Státio!

A ko csik te le vol tak ma gam fé le gya log -
lás hoz szo kat lan fic kók kal – s ezek már
mi e lõtt lá ba ik fáj tak vol na, fe lül tek – hogy
má sok mi u tán lá ba i kat már alig emel ték,
ne ül hes se nek fel. Jött sok illen ko csi mel -
let tünk, mind te le volt. Egy szer jön az õr -
mes ter, szin te  ko csin, má sod ma gá val, s
lát ja, mint já rok. Meg szánt s fe lü lés sel kí -
nált, biz tat. 

– Ne tö rõd jön a fáj da lom mal, ez csak az
el sõ ál lo má sig szo kott így es ni. – Vo na -
kod va fo gad tam el az ülést, at tól fél ve,
hogy nem szo kom hoz zá a gya log lás hoz.

Nem is ma rad tam to vább, mint egy óra
hos  szán. Le száll tam, ször nyen res tell tem
néz ni, hogy má sok fáj dal ma san gya lo gol -
ja nak, míg én ko csin ké nyel me sen néz -
zem. Együtt gya lo gol tam az ál lo má sig,
mint il lik egy de rék ba ká hoz.

Las san ha lad tunk, de ké sõn is ér tünk
hely re. Volt már es te tiz óra is, mi kor Szi-
vacra ér tünk, a Fe renc csatornya part ján.
Itt szál lá sol tak el.

Én izraelnek egyik fi á hoz ju tot tam, s
ám bár a szo ba mely ben la kott, cse léd,
vagy gyer mek szo bá nak s egy szer smind
míhelynek és kony há nak hi á nyát pó tol ta,
da cá ra a kü lön fé le étel, gyer mek és bõ rök

gõ zé tõl kis sé na gyon kel le met len lég nek –
én még is igen jól érez tem ma gam a me -
leg ben. Kü lön ben Icig gaz da úr em ber sé -
ge sen  fo ga dott. S tán még az utol só kó ser
fa la tot is meg osz tot ta, ha több je sem lett
vol na. Ez volt az el sõ iga zán jó ízû ál mom
éle tem ben.

Ki mond ha tat lan öröm volt ez éj. Icig
gaz da feköltött reg gel s meg pá lin káz ta tott,
s szé pen  bú csút vet tünk tõ le s men tünk az
õr mes ter szál lá sá ra, ahol so ra koz tunk, a
zász ló alj hoz csatlakoztunk, mi u tán az imát
el ver ték, út ra kel tünk.

19-én Cservenkán át Kulára men tünk.
Ide már a gya log lás nem esett ne he zen s
az tán az oda va ló órás anyám ról ro ko nom
lé vén, egye nest hoz zá szál lá sol tam, ahol
jól tar tot tak. Csir ké vel s egyéb bel, mijök
csak volt. Más nap reg gel el men tünk
Kucorára. Kis gaz dag szláv fa lucs ka,
han gya szor gal mú la ko sok kal. Ép pen el -
len ke zõ jé ül a bács kai rá cok nak, ezek oly
szí ve sen lát tak, hogy ma gyar fa lu nak is
be il lett vol na. 

21-e reg gel itt meg es küd tünk a Zász ló
alá. In nen már ko csin szál lí tot tak
Kulpinon, Petrovácon át egye ne sen
Futokra. Vég re te hát a ne künk esõ és hosz -
 sza dal mas utat be fe jez tük, itt lett a ne to -
vább ja utunk nak.

Leg el sõ gond ja volt had na gyunk nak,
hogy Péterváráról szép sze ré vel gyulacsos
fegy ve re ket esz kö zöl jön ki szá munk ra,
mi re néz ve századunk be ment Új vi dék re.
Pétervárra – hol mint hogy a vár pa rancs -
nok nem örö mest adott ki fegy vert – any -
 nyit mint köz em ber is ész revet tem, hogy
nagynehezen le he tett az igent meg nyer ni
– sõt mi dõn a vár ba vol tunk ki akar tak
szorittani – leg alább oly for mát em le get -
tek – nem em lí tem, hogy a benn lé võ ba -
kák min den nemzetiségõk mel lett, né mi
fel sõbb sé get igé nyel tek ma gok nak tõ -
lünk, mint kik csak most ka punk még
fegy vert – de hisz ez már ter mé sze te a
Ka to ná nak s ki vált a ba ká nak. Hi szen a
há zi eb is le né zi a ko mon dort, pe dig mi
köz tük a kü lönb ség?

Ha nem bez zeg, mi kor a fegy ver ke zünk -
ben volt – egé szen más em be rek ké let tünk
– mit én va la ha em lé ke ze tes sar kan tyús
csiz mám nak – úgy örül tünk gyö nyö rû új
gyulacsos fegy ve re ink nek. Najszen ba ka
mond jad most hát hogy nem sza bad té ged
te gez nünk. Jer ve lünk az El len ség re s
meg mu tat juk, hogy mi is, csak úgy meg -
éret tünk a front ra, mint bármelyitek!

Még az nap da lol va jöt tünk Futokra vis-
sza. El szál lá sol tunk.

(folytatjuk)
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A té li had já rat
Bár a té li had já rat is ten kí sér tõ koc ká zat -

vál la lás nak tû nik, ez ko vá csol ja edzett, ve -
zé rét tû zön-ví zen át kö ve tõ se reg gé a VII.
had tes tet (A ta va szi át szer ve zés nél ezt a
had ren di szá mot kap ja.) A négy had osz -
tály ból ál ló ár má dia két osz lop ban nyo mul
észak nak. Au lich Sel mec bá nya fe lé ha lad,
nyo má ban Guyonnal, míg a má sik két had -
osz tály Besz ter ce bá nyán vo nul ke resz tül.
A szét vált erõk nek a had mû ve le ti terv sze -
rint a Pop rá di-me den cé ben kell egyesül-
niök. Az utol só sza ka szon ez nyak tö rõ mû -
ve let té vá lik, hi szen az Ala csony Tát ra ezer
mé ter nél ma ga sabb, el je ge se dett há gó it kel
megmászniok. Ez ágyúk kal, lo vas ság gal,
az után pót lás tár sze ke re i vel ön ma gá ban is
em ber fe let ti erõ fe szí tést kí ván. A tá bor nok
azon ban egy ön kén tes ak ci ó val még meg is
ne he zí ti a vál lal ko zá sát. Vá cott ko csik ra
ra kat ja a fej vesz tett had biz tos ság ál tal sor -
sá ra ha gyott ka to na posz tó és talp bõr kész -
le tet. A bá nya vá ros ok ban ki ürít te ti az
arany- és ezüst rak tá ra kat, va la mint ek hós
sze ke rek re mál ház tat ja a nagy vá ra di fegy -
ver gyár szá má ra nél kü löz he tet len gé pe ket
és szí nes fé me ket.

Ve szé lyes len ne az öt száz jár mû nél is na -
gyobb lét szám ra duz zadt sze kér osz lo pot a
had rend be be so rol ni. Oszt rák ol dal tá ma dás
ese tén ugyan is az erõk szük sé ges át cso por -
to sí tá sát a sa ját trén osz lop aka dá lyoz ná.
Gör gey a prob lé mát ere de ti mó don old ja
meg. A mér föld nél hos  szabb sze kér ka ra -
vánt a jobb ol da li had osz lop utó véd je mö -
gé so rol ja be. A mel lé jük adott hu szár kí sé -
ret pa rancs no kát gon do san ki ok tat ja.
Amen  nyi ben utol ér né és meg tá mad ná õket
az ül dö zõ el len ség, vá las  szák le az utol só
öt ven sze ke ret, és tor la szol ják el a szûk he -
gyi utat. Míg az oszt rá kok el bont ják a ba ri -
ká do kat, a ma ra dék sze kér ka ra ván egér utat
nyer. A mû ve let is mét lé sé vel a ja vak egy
ré sze va ló szí nû leg meg ment he tõ, és in takt
ma rad a had se reg is. Az oszt rák had erõ
azon ban nem mu tat haj lan dó sá got az ül dö -
zés re, és a VII. had test a be cses ér té ke ket
meg ment ve vo nul majd a Fel sõ-Ti szá hoz.

Egy elõ re azon ban Lõ cse és Igló tér sé gé -
ben va gyunk még, a ka to nák és lo vak a
rend kí vü li erõ fe szí tés fá ra dal ma it pi he nik
ki. Ter mé sze te sen a Szepességben sem ve -
tet tek szá muk ra ró zsa szi rom ból ágyat.
Nyu gat ról Götz és Jablonowski dandárai

fe nye get nek, Eper jest Schlick csa pa tai
tart ják meg száll va, dél rõl vi szont fel tûn -
het nek Windischgrätz ül dö zõ had osz lo pai.

A ma gyar ve zér em ber fe let ti, szin te dé -
mo ni tett ere jét jel zi, hogy e ne héz más fél
hó nap alatt még új zász ló al jak to bor zá sá ra
is tud idõt sza kí ta ni. Így az el ke rül he tet len
vesz te sé gek el le né re a VII. had test nem
meg fo gyat koz va, ha nem gya ra pod va ké -
szül a be to la ko dott el len ség gel va ló ta va -
szi le szá mo lás ra.

Úgy dönt, hogy a gyû rû bõl Kas sa irá -
nyá ba tör ki. Az út azon ban a 758 m ma -
gas branyiszkói há gón ve zet ke resz tül. A
tá ma dó nak 400 m szint kü lönb sé get kell
le gyõz nie, és a szer pen tint el tor la szol ták
Deym ve zér õr nagy csa pa tai. Gör gey szá -
mít gat, la tol gat, mér le gel. A jól véd he tõ
ba ri ká dok meg ost rom lá sa ne héz fel adat, a
biz tos si ker hez leg jobb zász ló al ja it kel le -
ne be vet nie. Ám a ki pró bált áll ha ta tos sá -
gú zász ló al jak si ke re a gyen gék be foj ta ná
az ön bi zal mat: õk kép te le nek let tek vol na
a di a dal ki csi ka rá sá ra. A tá bor nok úgy ha -
tá roz, hogy a hodrusi csa tá ban meg fu ta -
mo dott, va la mint az újonc zász ló al ja kat
ad ja Guyon ez re des ke ze alá. Nem meg le -
põ, hogy a pus ka port nem sza golt zó lyo mi
reg ru tá kat már az el sõ tor lasz ról zá po ro zó
tûz meg sza lajt ja. Guyon vi szont ke mé -
nyen kö zé jük kartácsoltat. Más részt tá bo -
ri pap juk, Erdõsi pá ter úgy meg bá to rít ja
lel ki gyer me ke it, hogy vis  sza for dul nak, és

szi laj szu rony ro ham mal ki ve rik ál lá suk -
ból az oszt rá ko kat. Deym ma kacs ki tar tás -
sal vé de né út zá ró mû ve it, ám a tar ta lé kok -
kal fo lya ma to san erõ sö dõ hon vé dek rá -
kény sze rí tik gyõ zel mi aka ra tu kat. Át tö rik
a vé dõ vo na la kat, és az oszt rák tá bor nok
Eper jes irá nyá ba hát rál ni kezd. Mi re a
fegy ve rek el hall gat nak, a há gó ra rá bo rul a
tél utói al ko nyat.

Görgey feb ru ár 5-ének éj sza ká ját lõ csei
szál lá sán éb ren, re mény és két ség közt há -
nyód va töl ti. Éj fél után két órá val ér ke zik
meg Guyon fu tá ra: gyõz tünk, mi énk
Branyiszkó, meg nyílt a Kas sa fe lé ve ze tõ
út. A tá bor nok az éj li dérc nyo má sá tól sza -
ba dul va meg kön  nyeb bül ten lé leg zik fel.
Meg fú vat ja a trom bi tá kat, és a ri a dó hang -
ja i ra éb re dõ had osz tá lyo kat el in dít ja Eper -
jes irá nyá ba. A branyiszkói di a dal ter je dõ
hí re a ka to ná kat re pe sõ bi za ko dás sal töl ti
el. Ha a se reg újon cai ilyen si ke re sen ug rat -
ták meg a ve sze del mes Schlick-hadtest
egyik osz lo pát, mi re ké pe sek a ki pró bált,
köz is mer ten vi téz zász ló al jak! A ka to nák
bi za lom mal, ra gasz ko dás sal és tisz te let tel
pil lan ta nak fel a ve zér re, aki négy hó na pon
ke resz tül a tú le re jû el len ség tõl és a ke gyet -

Gör gey Artúr
(1818-1916)

II.

Görgey Artúr

Guyon Richárd
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len tél tõl fe nye ge tett se re gét oko san meg -
õriz te és di a dal ra ve zet te. Ek kor ala kul ki a
VII. had test kö ré ben a Gör gey-nim busz,
mely ké sõbb el ural ko dik a hon véd ség jó
ré szén is.

Eper jes és Kas sa szin te kard csa pás nél -
kül ke rül ke zük be. A had osz tály ok To kaj
irá nyá ba eresz ked nek le, és egye sül nek
Klap ka ez re des Schlicket szo ron ga tó had -
tes té vel.

A ta va szi had já rat
Mi u tán a Fel sõ-Ti szá nál ös  sze gyûl nek

az I.-II.-III. és VII. had test egy sé gei, meg -
kez dõ dik a ta va szi had já rat. A kez det csep -
pet sem biz ta tó. A mint egy ötvenegyezres
lét szá mú fõ se reg pa rancs no ká ul Kos suth a
len gyel Dem binszky al tá bor na gyot ne ve zi
ki. Sze ren csét len dön tés. Bár se re günk
sem erõ ben, sem har ci szel lem ben nem
ma rad alat ta az oszt rák nak, a két na pos ká -
pol nai csa ta ku darc cal vég zõ dik. A ge ne rá -
lis el sza ka dó had moz du la tai is ügyet le nek.
Dan dár ja in kat oly ked ve zõt len po zí ci ó ba
ál lít ja fel, hogy Windischgrätz tá ma dá sa
ese tén ele ve vert hely zet be ke rül né nek.
Klap ka, Dam ja nich és Gör gey hely zet -
meg íté lé se e te kin tet ben tö ké le te sen meg -
egye zik. A töb bi fõ tiszt is lá zong és a csa -
ta vesz tés ért a lagy ma tag, bal fo gást bal fo -
gás sal te té zõ Dem binszkyt hi báz tat ják. Így
kö vet ke zik be, hogy Ti sza fü re den a fel bõ -
szült had osz tálypa rancs no kok a len gyel
ge ne rá list meg foszt ják tiszt sé gé tõl. A ha tá -
ro za tot a Hon vé del mi Bi zott mány had biz -
to sa, Szemere Ber ta lan kis sé kény sze re -
det ten ugyan, de tu do má sul ve szi.

A had se reg bi zal ma Gör gey fe lé for dul,
és a Vetter-féle rö vid köz já ték után Kos -
suth vé gül õt bíz za meg a fõ se reg ve zény -

le té vel. Szí vé ben azon ban sa jog a gya nú
tüs ké je: az õ Bo na par té ja nem kezd-e túl -
sá go san ha son lí ta ni a ka to nai dik ta tú rá ra
tö rõ Na pó le on hoz? A ta va szi had já rat ese -
mé nyei azon ban iga zol ják, hogy az if jú
hon véd se reg meg kap ta mél tó ve zé rét. A
sza bad ság harc nak szá mos kép zett, te het -
sé ges és vi téz tá bor no ka volt. Stra té gi ai tu -
dás és rá ter mett ség te kin te té ben azon ban
Gör gey va la men  nyi ü ket fe lül múl ta. Had -
ve zé ri ké pes sé ge ren dít he tet len fi zi kai és
er köl csi bá tor ság gal tár sult.

A 19. szá zad ban a csa tát a had ve zé rek
már a harc me zõ át te kin té sé re al kal mas,
vé dett po zí ci ó ból irá nyít ják. Nem sza bad
koc káz tat ni, hogy a köz pon ti irá nyí tás ki -
esé se az üt kö zet vég ki fej let ét ve szé lyez -
tes se. Gör gey kép zett tiszt, és ter mé sze te -
sen jól is me ri a mo dern ha dá szat el ve it.
Még is gyak ran for dul elõ, hogy tá ma dás
ide jén a fõ ve zér a had osz lop ok elõtt pa ri -
pá ja há tán szá gul doz va sze mé lye sen ve -
zény li a ro ha mot. Ez nem ha lál meg ve tõ
bá tor sá gá nak meg gon do lat lan fi tog ta tá sa.
Az élet ve szélyt a ba ká val és köz hu szár ral
nem szó la mok ban, ha nem je len lé té vel
oszt ja meg. Pél da mu ta tá sa az egyik tit ka
sze mé lyes va rá zsá nak. Ez ko vá csol ja
bosszú ál ló hõ sök lé gi ó já vá a fél  éve
Schwechátnál még gyá ván meg fu ta mo dó
had osz tá lyo kat.

Ká pol na után – nem is alap ta la nul –
Windischgrätz úgy vé li, né hány to váb bi
csa pás sal gyor san vé get vet a ma gyar fel -

ke lés nek. Áp ri lis 2-án azon ban a ha di ese -
mé nyek dön tõ for du la tot vesz nek. Hat van -
nál Schlick had osz tá lya it meg tá mad ja a
Gör gey ál tal rend be sze dett öt ven ezer fõ -
nyi ma gyar se reg. A meg sza lasz tott csá szá -
ri ár má dia je len tõs em ber vesz te ség el szen -
ve dé se után el len fe lé nek en ge di át a csa ta -
te ret. És ez még csak a kez det. Csa pást csa -
pás kö vet. Isaszeg, Gö döl lõ, Vác, Nagysal-
ló és a ko má ro mi vá rat fel sza ba dí tó csa ta
tel jes sé te szi az oszt rák ve re sé get. Ezt kö -
ve tõ en Gör gey ti zen hét nap alatt, má jus 21-
én be ve szi a Hentzi tá bor nok ál tal hõ si e sen
vé dett bu dai vá rat. A fog lyok szá ma meg -
ha lad ta a né gyez ret. A sza bad ság harc el ér -
te ka to nai si ke re i nek csúcs pont ját.

Tér jünk vis  sza egy olyan ko ráb bi ese -
mény re, mely egy részt jel lem zõ en mu tat ja
meg a füg get len sé gi harc két fõ sze rep lõ jé -
nek ka rak te rét, más részt dön tõ en be fo lyá -
sol ja a kö vet ke zõ hó na pok tör té né se it.

Az 1848-49-es eposz két óri á sa Gö döl -
lõn ta lál ko zik. Kos suth a sza bad ság harc
ve zér lõ láng osz lo pa, ám ok tó ber ele je óta
fé lel me sen ma gá nyos sá vá lik. Po li ti ku sok
to lon ga nak kö rü löt te bõ sé ge sen, az áp ri li si
al kot mányt lét re ho zó nagy ál lam fér fi ak
azon ban sor ra el tá voz nak. Bat thyá ny, a
mi nisz ter el nök le mond, Szé che nyi a döb -
lin gi el me gyógy in té zet ben vi as ko dik a
nem zet ha lál rém lá to má sa i val, De ák so mo -
gyi bir to ká ra vo nul vis  sza, és Eöt vös Jó -
zsef is ki lép a kor mány ból. Az or szág négy
sar kát a lá za dás vad tü ze per zse li. A Leg -
fel sõbb Hely rõl re mélt jog biz ton sá got vi -
szont a ki rá lyi szó sze gés fosz lat ja il lú zi ó -
vá. Egye dül Kos suth ban tá mad fel ele mi
erõ vel a hat ni, cse le ked ni ké pes tett erõ. A
gyö nyö rû or gá nu mú fér fi aj ká ról lá va pa -
tak ként om lik a ha za fi sá got láng ra lob ban -
tó szó zat. Szár nya ló hi té nek ere jé vel egy
bol dog, ih le tett idõ szak ra a kri ti kát lan lel -
ke sült ség or ma i ra eme li nem ze tét.

Gör gey szenv te len, jó zan, tár gyi la gos
ter mé szet tu dós. Ma ga sabb ren dû, a hi po té -
zi se ket hi deg in tel lek tu á lis fö lén  nyel bon -
col ga tó szel lem. Tu laj don kép pen bot csi -
nál ta ka to na, hi szen csak a vég ve szély be
ju tott ha za hí vó sza va te re li vis  sza a fegy -
ve rek hez. Rend kí vü li ké pes sé ge it a te het -
sé ges em be rek ru gal mas sá gá val cso por to -
sít ja át a vál lalt új fel adat vég re haj tá sá ra.

Két ség kí vül 1849. áp ri lis 7-én jut egy -
más hoz leg kö ze lebb a sza bad ság harc e két
gi gá sza. Kos suth ki rá lyi aján dék kal ér ke -
zik. A há lás nem zet a füg get len sé gi harc
di a dal mas ve zé rét a gö döl lõi kas tél  lyal és
a hoz zá tar to zó kincs tá ri bir tok kal ju tal -
maz za meg. A vá lasz meg le põ, és a Hon -
vé del mi Bi zott mány el nö két alig ha érin ti
kel le me sen. Bár Gör gey kol dus sze gény, az

Dem binszky Henrik

Klapka György
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ado mányt azon nal és ha tá ro zot tan uta sít ja
vis  sza. A kí nos hely ze tet Kos suth hi dal ja
át, és a fel me le ge dõ han gu lat ban a két
nagy em ber meg hitt te ge zõ dés re tér át. Az
el nök fej te ge té se it a tá bor nok né mi leg
meg lep ve, de el len ve tés nél kül hall gat ja.
Ab ban egyet ér te nek, hogy a ka to nai hely -
zet biz ta tó. Azt a meg ál la pí tást vi szont,
hogy a ma gyar sza bad ság harc azért nem
buk hat el, mert ak kor Eu ró pa sza bad sá ga
is oda vesz ne, Gör gey nem tud ja mi re vél -
ni. Szó ba ke rül az orosz be avat ko zás ve -
szé lye is. Kos suth ha tá ro zot tan je len ti ki,
hogy ez Ang lia, Fran cia or szág, Olasz or -
szág és a tö rök por ta had ba lé pé sét idéz né
elõ. Ter mé sze te sen Ma gyar or szág ér de ké -
ben. A fõ ve zér nem is me ri az eu ró pai ér -
dek el len té tek erõ vo na la i nak ke resz te zõ dé -
sét, egyéb ként is a ha di ese mé nyek me ne -
té nek irá nyí tá sa fog lal ja el. Tar ta ni kezd
azon ban at tól, hogy Kos sut hot el ra gad ja
fan tá zi á já nak szár nya lá sa. Fé lõ, hogy ál -
ma it és vá gya it ös  sze té vesz ti a va ló ság gal.
Mind ezek el le né re ba rát ság gal vál nak el,
és úgy tû nik, a sza bad ság harc po li ti kai és
ka to nai ve ze tõ je ké pes a har mo ni kus
együtt mû kö dés re.

La poz zunk a ka len dá ri um ban a má jus
21-i dá tum hoz. Gör gey hír ne ve el éri de le -
lõ pont ját. Meg je le né se egy pes ti ope ra elõ -
adá son nép ün ne pély, a had se reg bál vá -
nyoz za hõ sét, és ki tû nõ a saj tó ja is. Még
kü lö nö sebb, hogy fõ ként a ra di ká lis la pok
fa vo ri zál ják. Ké nyez te ti a kor mány is: al -
tá bor na gyi rang gal és a ka to nai ér dem -
rend nagy ke reszt jé vel ju tal maz za. Gör gey
re ak ci ó ja fél re ért he tet le nül meg mu tat ja,
hogy mind jel le mét, mind harc ba szál lá sá -
nak in dí té ka it tö ké le te sen fél re is mer ték.
Õt ki zá ró lag a ha za sze re tet, a ma gyar ság
sor sá ért ér zett mély ag go da lom irá nyí tot ta
Toporcról Pest re. Nem ösz tön zi sem anya -
gi, sem er köl csi el is me rés el nye ré sé nek
vá gya. Az al tá bor na gyi ki ne ve zést vis  sza -
uta sít ja. In dok lá sa: az ál ta la épp ez idõ tájt
ké szí tett szer ve zé si sza bály zat sze rint a
had se reg leg ma ga sabb ran gú tiszt je ve zér -
õr nagy (tá bor nok). E rend fo ko za tot õ már
fél éve meg kap ta. Az el sõ osz tá lyú ér dem -
ke resz tet pe dig azért nem fo gad ja el –
mond ja –, mert a ha zá nak tett szol gá la tai
nem érik el a ki tün te tés oda íté lé sé hez
meg kí vánt mér té ket. A had ügy mi nisz ter -
sé get vál lal ja, ám a tiszt sé get azon nal he -
lyet te sé re, Klap ká ra ru ház za át, akit ha la -
dék ta la nul Deb re cen be küld. A had szín te -
ret õ most nem hagy hat ja el.

A ta va szi had já rat so rán a had se reg két
oszt rák fõ ve zért fo gyaszt el. Windis-
chgrätz után a ma gyar re bel li sek meg átal -
ko dott sá ga mi att Welden is kegy vesz tet té

vá lik. Az is tény vi szont, hogy a re mélt
stra té gi ai ered ményt Gör gey sem éri el. A
ma gyar fõ se reg a Du na bal (észa ki) part ján
tör elõ re, hogy Ko má rom nál át kel ve el vág -
ja Welden vis  sza vo nu lá sá nak út ját. Csak -
hogy a ko má ro mi vá rat dél rõl ost rom ló
Simunich al tá bor nagy elõ re lá tó an szét lö -
ve ti a vár öve zet bel se jé ben lé võ pon ton hi -
dat. Gör gey utá szai azon nal hoz zá fog nak
egy tu taj híd meg épí té sé hez. A ké sés sel át -
ke lõ ma gyar had se reg ugyan mér egy erõ -
tel jes csa pást a vis  sza vo nu ló oszt rá kok ra,
az át ka ro ló had mû ve let bõl azon ban a csá -
szá ri ár má dia ki sik lik,. Ala po san meg té -
páz ták, meg tör ték har ci szel le mét, de szét -
ver ni, meg sem mi sí te ni nem si ke rült.

Mi vel a szárd ki rály ság tól tá mo ga tott
olasz sza bad ság har cot Radetzky tá bor -
nagy már 1848 nya rán le ver te, Itá li á ból új
ez re de ket irá nyí ta nak át a Po zso nyig visz -
 sza hú zó dott csá szá ri tá bor meg erõ sí té sé re.
A le vál tott Welden he lyé re Julius Haynau
tá bor szer na gyot ne ve zik ki. Az ök le lõ ba -
ju szú, ádáz in du la tú ge ne rá lis te het sé ges
had ve zér, és ve szé lye sebb el len fél, mint
elõ dei. Még na gyobb baj azon ban, hogy az
oszt rák bal szár nyon új, pi hent és ve sze del -
mes el len fél je le nik meg, Buturlin orosz
tá bor nok ti zen két ezer fõt szám lá ló had tes -
te. Az orosz be avat ko zás ve szé lye, me lyet
Gö döl lõn Kos suth még fal ra fes tett ör dög -
nek igye ke zett fel tün tet ni, vég ze tes re a li -
tás sá vált. A sza bad ság harc sor sa meg pe -
csé te lõ dött, és a szo mo rú vég el há rí tá sa ér -
de ké ben már sem a po li ti ka, sem a had ve -
ze tés nem so kat te he tett.

A vég kez de te
Az a cse lek vésso ro zat, ami vel a Szem e-

re-kor mány a be kö vet ke zett ka taszt ró fá ra
re a gál, mély sé ges ag go dal mat kelt Gör gey -
ben. Ér le lõd ni kezd meg gyõ zõ dé se: a po li -
ti ku sok al kal mat la nok ar ra, hogy az el há rít -
ha tat lan ka taszt ró fa gye hen natü zé bõl a leg -
ki sebb ál do zat tal ve zes sék ki a nem ze tet. A
ter mé szet tu do má nyos szenv te len ség gel
vizs gá ló dó tá bor nok hi deg fej jel mér le gel.
A ma gyar ság fel emel ke dé sé nek áp ri li si
tün dér ál mai szer te fosz lot tak, de a meg gyö -
tört nem zet nek élet ben kell ma rad nia.

Ami kor or szág szer te is mert té vá lik,
hogy I. Mik lós cár meg se gí ti a ra kon cát lan
alatt va ló i val re mény te len konf lik tus ba ke -
ve re dett Fe renc Jó zse fet, a Szem ere-kor -
mány is meg hoz za el len rend sza bá lya it.
Elõ ír ja, hogy a hí võk a pap ság ve ze té sé vel
es ti kö nyör gést tart sa nak a musz ka ve sze -
de lem el há ru lá sa ér de ké ben. A zso lozs ma
ha té kony sá gát jú li us 1-jé re kö te le zõ en el -
ren delt or szá gos böjt tel kí ván ták nyo ma té -
ko sí ta ni. Mi vel már tö mör had osz lop ok ban

ket tõ száz há rom ezer ka to na és hat száz har -
minc öt dü bör gõ ágyú özön lött át a Kár pá -
tok hegy szo ro sa in, fel tar tóz ta tá suk ra ez az
in téz ke dés nem lát szott túl ha té kony nak.
Nyil ván a kor mány nak is le het tek ké te lyei,
mert ál ta lá nos nép fel ke lést is el ren delt.

A po li ti ku sok fe le lõt len sé ge fel há bo rít ja
Gör geyt. A ge ril la há bo rú iszo nyú vér ál do -
zat tal jár, és tö mér dek szen ve dést zú dít a
véd te len pol gá ri la kos ság ra. Ka to nai je len -
tõ sé ge vi szont nincs, hi szen a fö lé nyes túl-
e re jû el len ség had mû ve le te it a leg cse ké -
lyebb mér ték ben sem aka dá lyoz za. A ta -
pasz talt ka to na tud ja, hogy a tûz fegy ve rek
ko rá ban re gu lá ris csa pa tok el len ka szá val,
fustélyokal, fur kós bot tal ha da koz ni nem -
ze ti ön gyil kos ság. Elõ re lá tá sát iga zol ni
fog ja a lo son ci vér für dõ. (Egy sza bad csa -
pat au gusz tus 1-jén meg tá mad ja a Grabbe-
hadtest vá ros ba be nyo mu ló elõ véd jét. Az
oro szok hat ha lot tat hát ra hagy va vo nul nak
vis  sza. A meg ér ke zõ fõ erõ többna pos rab -
lás és öl dök lés után po rig ége ti a vá rost.)

A kor mány sza va hi he tõ sé gé nek utol só
ma rad vá nyát hi va ta los lap já nak, a Köz -
löny nek jú li us 1-jei fõ hí re té pi fosz lá nyok -
ra. A köz le mény sze rint Fran cia or szág ha -
dat üzent Auszt ri á nak. Ál hír min dig kap hat
szárny ra, en nek kri ti kát lan köz lé se azon ban
mi nõ sí ti a to vább adó in tel lek tu á lis szín vo -
na lát. A re mény te len hely zet ben Kos suth a
kö vet ke zõ stra té gi át dol goz za ki. A ma gyar
ha dak cso por to sul ja nak Sze ged tér sé gé ben,
a Ti sza-Ma ros szög let ben, és in nen elõbb
Haynaura mér je nek dön tõ csa pást, ez után
pe dig száll ja nak harc ba az oro szok kal. A
terv – fi gye lem be vé ve az erõ vi szo nyo kat –
csak ka taszt ro fá lis vég ki fej let hez ve zet het.
Ezért Gör gey kö ve ti sa ját el gon do lá sát.
Csa pa ta i val a Vág vo na lán, majd ké sõbb
Ko má rom tér sé gé ben kí ván meg üt köz ni
Haynauval. Nin cse nek vér mes re mé nyei, és
tud ja, hogy ha di ter ve csak stra té gi ai rög tön -
zés. Tisz tá ban van az zal, hogy a sza bad ság -
harc el bu kott, de elõbb még sze ret né a két -
fe jû sast ala po san meg té páz ni. A peredi a
zsigárdi üt kö ze tek azon ban jel zik: te te mes
tú le re jû el len fél lel kelt bir tok ra.

A dön tõ ös  sze csa pás ra Ko má rom alatt
ke rül sor. A jú li us 2-i csa ta dél után ján Gör -
gey sze mé lye sen ve zény li a sza bad ság harc
leg na gyobb lo vas ro ha mát. Negy ven szá -
zad nyi hu szár pa ri pá i nak pa tá ja alatt dü bö -
rög a föld a vál to zó si ke rû tá ma dá sok ban.
Dél után öt óra le het, mi kor a tá bor nok a
jobb szár nyat fe nye ge tõ, go moly gó szür ke
lovastömeget lát ki bon ta koz ni. Fel te vé se
sze rint csá szá ri ulá nu sok. Hogy a ve szély -
re fel hív ja az ez red pa rancs nok fi gyel mét,
le kap ja csá kó ját, és az el len ség irá nyá ba
in te get ve le. E pil la nat ban a kö zel ben rob -
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ba nó oszt rák grá nát egy re pesz da rab ja
meg se be sí ti a fõ ve zért. A sé rül tet a hely -
szín re ér ke zõ ka to na or vos ré sze sí ti el sõ se -
gély ben. A tar lón ülõ pá ci ens fe jé rõl le -
mos sa a vért, és a seb boly ga tá sa nél kül azt
kön  nyû kö tés sel bo rít ja be. A baj sú lyos le -
het, mert a lo vá ra vis  sza ka pasz ko dó Gör -
gey bó dul tan imbolyog a nye reg ben. A
csa ta te ret el kell hagy nia. Ám ko csi ra nem
ül, ha nem ló ra pat ta nó or vo sá tól és egy hu -

szár tiszt tõl ké tol dalt tá mo gat va vis  sza tér
Ko má rom ba.

A se bet más nap reg gel Mihalik Vik tor
törzs or vos és egy kol lé gá ja vizs gál ja meg.
A lát vány el ké pesz tõ. A fû ré szes szé lû acél -
da rab kb. ti zen két cen ti mé ter hos  szú ko po -
nya lé ke lést haj tott vég re. A rés ben az agy -
hár tya opá lo zik, alat ta egy ar té ria lük tet. Az
agy fe lü let rõl el tá vo lít ják a csont szi lán ko -
kat. A mû tét és kö tö zés alatt ter mé sze te sen

nem al kal maz nak fáj da lom csil la pí tást, hi -
szen éte rük nin csen. A szis  sze nés nél kül tû -
rõ be teg vé gül is esz mé le tét vesz ti a rög -
tön zött mû tõ asz ta lon. A se be sü lés – mond -
ják el öc  csé nek, Gör gey Ist ván szá za dos -
nak az or vo sok – nem ha lá los, azon ban
élet ve szé lyes. A gyógy ulás hoz nyu ga lom
és he te kig tar tó gon dos ápo lás szük sé ges.

(foly tat juk)
Dr. Dá ni el Jó zsef

„A nagy be tûs ZE NE töl ti be az éle te met”
Szü le tés na pi be szél ge tés Binder Ká rol  lyal

A ha zai dzsesszklu bok mû kö dé sé nek
hõs ko ra az 1960-as és 1970-es évek re te he -
tõ. A klub éle tet lé nye gé ben itt Ba ján az ak -
kor még rit ka ság szám ba me nõ dzsesszle -
me zek kö zös meg hall ga tá sa je len tet te, ami
oly kor dzsessz tör té ne ti elõ adá sok kal, il let -
ve az ugyan csak ne he zen be sze rez he tõ ki -
ad vány ok (köny vek, szak fo lyó irat ok) be -
mu ta tá sá val egé szült ki. Élõ kon cer tek re –
pe dig ez a mû faj sa va-bor sa – csak alig
egy-két al ka lom mal ke rül he tett sor éven te.
Ilyen kor fõ ként Bu da pest rõl, Sze ged rõl és
Szek szárd ról ér kez tek hoz zánk együt te sek.    

A dzsessztan sza kos hall ga tók ból fris sen
szer ve zõ dött Binder-kvar tett el sõ ven dé -
ge ink egyi ke volt. A pá lya kez dõ, de már is
önál ló ze nei mon da ni va ló val, erõ tel jes ki -
fe je zõ kés zség gel ren del ke zõ ze ne kar ve ze -
tõ éle te leg bor zasz tóbb zon go rá já val
(rozs dás, sza kadt és hi ány zó hú rok kal) ta -
lál ko zott a Tisz ti Klub ban. Az már csak
hab volt a tor tán, hogy a hang szer egyik lá -
bát egy más ra ra kott tég lák pó tol ták

Ha Binder Kár oly ak kor úgy dönt, hogy
so ha töb bé nem fog ná lunk fel lép ni, nem
ve het tük vol na zo kon tõ le. De sze ren csé re
egé szen más ként foly ta tó dott min den, és
aki csak ki csit is tá jé ko zott vá ro sunk ze nei
éle té ben, az tud ja, hogy az idõ köz ben nagy
ívû pá lyát be fu tó, nem zet kö zi hí rû zon go -
ra mû vész-ze ne szer zõ im már több mint ne -
gyed év szá za da hû sé ge sen vis  sza jár kon -
cer tez ni Ba já ra. Szin te min den év ben – né -
ha több ször is. Sõt! Mint egy vá ro sunk nak
ajánl va, há rom le me zé nek ze nei anya gát is
ná lunk rög zí tet te: a Ma gyar or szá gi Né me -
tek Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont já ban
és az Idill Ház ban.

A Bu da pes ten szü le tett mû vész te hát
igencsak erõs szá lak kal kö tõ dik hoz zánk.
Hogy mi ért, az a be szél ge té sünk ele jén el -
hang zott sza va i ból egy ér tel mû en ki de rül.

– Édes anyám eb ben a gyö nyö rû szép
kis vá ros ban szü le tett. A ba jai ta ní tó kép zõ -

ben dip lo má zott. Gyer mek ko rom ban na -
gyon sok idõt töl töt tem Ba ján a déd nagy -
ma mám nál és nagy ma mám nál. Ami ó ta
kon cer te zem, Ba ja ki ma gas ló ál lo má sa az
éle tem nek, hi szen min den fon tos fe je ze te
al ko tói kor sza ka im nak Ba ján is be mu ta -
tás ra ke rült.

Sok az it te ni ba rá tom és kap cso la ta im
né hány mû vész hez szin tén Ba já hoz köt nek.
Kis csa lád va gyunk mi a nagy ren ge teg -
ben. Fur csán fog han goz ni, amit most
mon dok, de tisz ta szí vem bõl így ér zem: A
Lon do ni Royal Festival Hall vagy a
Frank fur ti Ope ra ház, Ber lin, Ka i ró,

Brüsszel és hos  szan so rol hat nám még a
vá ro so kat, fesz ti vá lo kat és kon cert ter me -
ket, ahol nagy si ke rû fel lé pé se im vol tak,
mind-mind el tör pül nek a ba jai kon cert él -
mé nye im és em lé ke im mel lett. 

Ez na gyon jó és át me le gí tõ ér zés.   
– Ha már szó ba ke rült gyer mek ko rod:

mi kor kezd tél el zon go ráz ni? Ho gyan ke -
rül tél ilyen in ten zív kap cso lat ba a ze né vel?

– Édes anyám ren ge te get zon go rá zott,
éne kelt és ver se ket mon dott. Ugye nem kell
bi zony gat nom, hogy mind ez ese tem ben ér -
tõ fü lek re ta lált. Na gyon ha mar kap cso lat -
ba ke rül tem a bil len tyûk kel és a mû vé sze -
tek kel. Ötéve sen kezd tem el iga zá ból zon -
go rát ta nul ni, tízéves ko rom tá ján ír tam az
el sõ kis kom po zí ci ó i mat. Min dig is ze ne
vett kö rül, így az az éle tem el vá laszt ha tat -
lan ré szé vé vált.  

– So kat ta nul tál, gya ko rol tál, sze re pel -
tél, és te szed ezt mind a mai na pig. Kon -
cert je i den ér zõ dik, hogy bár mit el tudsz
ját sza ni, ami a ze né ben ed dig volt, de
még is a leg ele ve nebb, leg iz gal ma sabb
improvizatív mu zsi ka mel lett tet ted le a
vok so dat. Egy más tól na gyon kü lön bö zõ
ze ne kul tú rák, kom po zí ci ós tech ni kák és
imp ro vi zá ci ós rend sze rek szin té zi sé nek
szol gá la ta ne me sült mû vé szi hit val lás sá
ben ned. Hol tar tasz most ze nei prog ra mod
meg va ló sí tá sá ban?

– Aki nek kül de té se van és az  hi va tás tu -
dat tal pá ro sul, an nak ki je lölt út ján kell ha -
lad nia. En  nyi év táv la tá ból már tel je sen
tisz tán lá tom, hogy az éle tem ben minden -
nek úgy kel lett tör tén nie, ahogy elõ re el -
ren del te tett. Sem mi sem volt hi á ba, és min -
den tör té nés bõl szel le mi és lel ki gaz da go -
dás sal kel lett ki ke rül nöm, még ak kor is, ha
az ép pen ség gel ne ga tív elõ je lû volt. Gya -
kor la ti lag az óta, ami ó ta a nagy be tûs ZE -
NE töl ti be az éle te met, nin cse nek nap -
szak ok, nin cse nek hét vé gék. Zon go rá zom,
gya ko ro lok, kon cer te zek, ta ní tok, kom po -
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ná lok, le mezt adok ki, pá lyá zom, ügyin-
tézek, és ve ze tem a Liszt Fe renc Ze ne mû -
vé sze ti Egye tem Jazz Tan szék ét – mind ezt
egy sze mély ben és meg al ku vást nem is -
mer ve. Az ér ték ren dünk meg in gá sa és az
em be rek – ép pen az ér té kek vál sá ga mi at ti
– egy re na gyobb mér té kû ki áb rán dult sá -
ga, fá sult sá ga még na gyobb fe le lõs sé get
ró ránk, mû vé szek re, hi szen ha a lel ke ket
meg gyó gyít juk, ak kor elõbb-utóbb a tes ti
prob lé mák is meg szûn nek. Azt hi szem, nem
kell, hogy foly tas sam a gon do la tot, a nap
24 órá ból áll és mind az, amit csi ná lok, tel -
jes em bert kí ván. 

– Mik a to váb bi ter ve id?
– Az elõ zõ ek ben el mon dot tak foly ta tá -

sán kí vül, még két ki fe je zet ten szak mai

könyv meg írá sán dol go zom, ame lyek ze ne -
el mé le ti, dzsesszel mé le ti prob lé mák kal és
imp ro vi zá ci ós ana tó mi á val fog lal koz nak.

– En  nyi mun ka mel lett mi je len ti szá -
mod ra a la zí tást? 

– Ha ki kap cso ló dom, ami iga zá ból nem
lé te zik, hi szen so ha sem tud tam sem mit té -
ve he ve rész ni, ak kor az a csa lá dom és a
ter mé szet. Amen  nyi idõt csak tu dok, sze ret -
nék együtt töl te ni két kislá nyom mal, Lu cá -
val és Pan ná val.

Az év ti ze de ken ke resz tül csak szór vá nyo -
san szer ve zett kon cer te ket kö ve tõ en 2000
ta va szán Me zei La jos és Schmidt An tal öt le -
té bõl, pol gá ri kez de mé nye zés ként va ló sult
meg az el sõ Ba jai Dzsessz fesz ti vál. Hogy
ter mé keny ta laj ra hul lott a mag, azt éke sen

bi zo nyít ja a tény: az óta már õszi dzsesszna -
pok is van nak vá ro sunk ban.

A he te dik – és eb ben a for má ban utol só
– ta va szi fesz ti vá lon Binder Ká rolyt kö -
szönt jük 50. szü le tés nap ja al kal má ból. A
dzsessz ün nep idõ pont ja: áp ri lis 6. (csü tör -
tök) dél után fél 6, he lye a Bá nyai Jú lia
Szak kö zép is ko la dísz ter me. A fel lé põ mû -
vé szek és együt te sek a kö vet ke zõk: Ad
Libitum Kó rus, Pethõ At ti la és Dá vid (Ba -
ja), Equinox Jazz Quartet (Bu da pest),
Binder Kár oly, Kala-Nagy Imi Duo (Bu -
da pest-Ba ja), Gyár fás Ist ván Trio (Bu da -
pest) és ven dé gei: Szalóky Bé la (Bu da -
pest), Mol nár Gyu la (Sze ged), Paku Be á ta
(Hód me zõ vá sár hely).

Schmidt An tal 

Õk ír ták, mond ták, éne kel ték…
(én csak to vább adom)

Binder Kár oly 1990 de cem be ré ben ad -
di gi – más fél év ti ze des – al ko tói kor sza -
ká nak be mu ta tá sá ra ké szült egy nagy -
sza bá sú kon cert ke re té ben a bu da pes ti
Víg adó ban. Dél után már min den és min -
den ki együtt volt az es ti kez dés hez, ami -
kor bom ba ként rob bant a hír: a ta xis -
sztrájk pil la na tok alatt le bé ní tot ta a fõ -
vá rost, az elõ adás el ma rad.

Za lán Ti bor köl tõ a két ség beesés és mél tó -
ság pil la na ta it rá dió jegy ze té ben (De cem be ri
em lék) szem ta nú ként e kép pen idéz te fel:

„…Binder Kár oly sá pad tan ült, hó na pok
óta er re az ese mény re ké szült: az Õ nagy
le he tõ sé gé re! Azu tán fel pat tant, és Nagy
Zol tán szín mû vészt szó lí tot ta a szín pad ra.

– Mi ért pró bá lunk – cso dál ko zott a szí -
nész –, ha a kon cert úgy is el ma rad?

– Nem pró bá lunk – mond ta õ hal vány
mo sol  lyal –, ze né lünk ma gunk nak. Te pe -
dig el mon dod köz ben a ver set. Hogy ne
men jünk ha za öröm nél kül.”

A szí nész mond ta a ver set, az Ame ri ká -
ból ér ke zett hí res fe ke te ze nész fúj ta a sza -
xo fon ját, Binder pe dig úgy ját szott, mint ha
zsú fo lá sig meg telt vol na a né zõ tér…

Schmidt An tal

Eu ró pa ege alatt
A hét köz nap ok ból köl té sze tet, kép köl -

té sze tet csi nál ni nem olyan egy sze rû fel -
adat, mint aho gyan azt so kan hi szik. Nem
elég, ha mint egy jó sza kács ként a kony ha
for rás vi dé ké rõl me rí tett kre a ti vi tás hoz,
képiséghez jó há zi gaz da ként hoz zá ad juk
az íz lés sze rint a hét köz na pi ság ról és a
mû vé szet rõl, a mû em lék rõl és az em lék -
mû rõl, a ten ger part ról és a vi rág pi ac ról,
Eu ró pá ról és Ma gyar or szág ról szó ló
szentenciát, mint aho gyan azt a fény ké pe -
zés re ok ta tó „re cept köny vek” elõ ír ják.
Aho gyan a hoz zá va lók egy más mel lé he -
lye zé sé bõl sem lesz étel. De hogy mi tör -
té nik a zöld ség pi ac és az ebéd lõ asz ta lon
gõ zöl gõ le ves két vég pont ja kö zött, az ál -
ta lá ban a há zi gaz da tit ka ma rad. És aho -
gyan a jó étel, a jó kép is et tõl a ti tok tól
lesz az, ami. 

Dr. Pazár Lász ló re mek sza kács: a leg -
egy sze rûbb hoz zá va lók ból is olyan ét ke -
ket tud le ten ni a kor társ ma gyar fo tó ven -
dég lõ jé nek asz ta lá ra, me lyet az egy sze rû

be té rõ épp olyan él ve zet tel fo gyaszt, mint
a leg ké nye sebb nyel vû törzs ven dég.
Kony hai tit ka ik ból pe dig csak egy tö re -
dék az, ami fel fed he tõ: az aláb bi ak ban
en nek a tö re dék nek igyek szem a nyo má -
ba ered ni, mun kám adott sá ga i hoz iga zod -
va – tö re dé ke sen. 

Adott egy fér fi, ép pen hat vanéves, gye -
re kek kel, uno ká val, csa lád dal, önál ló
ház tar tás sal. Ez ed dig rend ben is vol na.
Csak hogy ez az em ber egy „me ta fi zi kai
szi lán kot ka pott a fe jé be”. En nek kö vet -
kez té ben ket tõs lá tás ban szen ved. Ket tõs
éle tet él: egy szer re eu ró pai min den evõ
fo gyasz tó és ké nyes íz lé sû gourmand, aki
ma Eu ró pa, hol nap Ázsia ege alatt te rí ti
meg asz ta lát. A va ló sá got en nek meg fe le -
lõ en min dig ket tõs mér cé vel mé ri: a lá tás
sza bad sá gá nak szem üve gén ke resz tül né -
zi, ez a szem üveg azon ban, ha nem is
pro vin ci á li san, de tra di ci o ná li san ma -
gyar. Rend el le nes mû kö dé sé re a fény ké -
pe zés ben ta lál ja meg a gyógy írt. A kész

mû en nek a mû kö dés nek a do ku men tu -
ma, de egy ben ta lán a túl élés esz kö ze is.
Nem csak az õ szá má ra: ne künk is, mert
bár ez a meg szo kott, a szép ség tõl, az ér -
té kes tõl, a kü lön le ges tõl, az egye di tõl
men tes vi lág ban még sem le het (de leg -
alább is nem ér de mes) él ni. Ön csa lás len -
ne ta gad nunk, hogy a szép, a szép ség – és
ve le ma ga a mû vé szet is – sok szor a
showbiznisz ré sze lesz: a mo zi és a vi -
dám park mel lett egy má sik esz köz ar ra,
hogy a lé te zést el vi sel he tõ vé te gyük a
ma gunk és má sok szá má ra.

Pazár Lász ló a leg ki fi no mul tabb
gourmand ele gan ci á já val és prof iz mu -
sá val fo rog eb ben a ke gyet len vi lág ban.
Nem hú zó dik el az elit nek fenn tar tott
ele fánt csont to rony ba, ha nem bol dog gá
te szi az egy sze rû né zõt is. Hang ja a leg -
mé lyebb és a leg ma ga sabb re gisz te rek -
ben is erõ sen szól, dal la ma i nak tisz ta sá -
gát pe dig a ci zel lált lel kû éne ke sek is
meg iri gyel he tik. 
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Pazár Lász lót az a bi zo nyos „me ta fi zi -
kai szi lánk” a fe jén, egye ne sen és pon to -
san a sze mén ta lál ta el, és az egész re ti nát
fo to gra fi kus len csé vé ala kí tot ta át. Ezért
ná la – mondhatjuk, ter mé sze tes mó don –
nemcsak a vi zu á lis, ha nem min den egyéb
(bi o ló gi ai, tár sa dal mi, po li ti kai, fi lo zó fi -
ai, kul tu rá lis stb.) in for má ció is így, ál ta -
lá ban fo tó ban kó dol va rög zül. 

Per sze az õt is me rõk csa lód ná nak ben -
ne, ha ez a kód rend szer, ez az op ti ka csak
a fel szín pár tat lan meg mu ta tá sá ra szo rít -
koz na: az op ti kai ket tõs lá tás itt is mû kö -
dik: fény ké pe zõ gé pé vel a je len ték te len
rész le tek mel lett a rej tõz kö dõ lé nye get is
igyek szik le ta po gat ni. 

Pazár Lász ló op ti ká ja min den ben ké pes
ki mu tat ni a ben ne rej lõ fen sé gest vagy
ép pen tra gi kust: a Ka ma rás-Du na fe lett
gyü le ke zõ ba rok kos fel le gek tõl, a hol land
ég alatt bé ké sen nö vek võ tu li pá nok tól
kezd ve az ezer éves West mins ter Abbey
fa lán az egye te mes gó ti ka je gyé ben fo -
gant ször nyecs kén, a Tower híd XIX. szá -
za di re mek mû vén vagy a lon do ni mo dern
üveg te tõn át a „gõ gös csil la gok alatt ülõ”,
de a szel le mi gõg el le né ben a ma gunk út -
já nak ke re sé sét hir de tõ Hen ry Moore-
szo bo rig.

Per sze nem csak a fen sé ges vagy tra gi -
kus moz za na tok te szik meg örö kí tés re
mél tó vá e dol go kat. Bár mily fur csán
hang zik is – mind egyi kük egy-egy szel le -
mi ka land is egy ben. A mo dern al ko tó
em ber ka land ja, aki (akár egy Cha gall-
kép) egy tér ben ad ja vis  sza a plasz ti kus
pil la na tot és az ih let pil la na tát. 

Mert ez ben ne a lé nye ges, a vál to zó, so -
ha meg nem is mé tel he tõ pil la nat be mu ta -
tá sa olyan esz kö zök kel, ami ket a mû vész
ér de mes nek tart az al ko tás ban va ló rész -
vé tel re. Nem a stí lus, nem az erõs ha tá sok
ön ké nye, ha nem az õszin te ér dek lõ dés
lát szik a ké pe ken, a fo tós má gi kus éber -
sé gé nek nyo mai.

S ez a má gi kus éber ség, az ér té kek, a
szép ség, az igaz ság ku ta tá sa az, ami az
em ber te rem tõ ké pes sé gét ösz tön zi. Min -
den kor ban az iga zat ku tat juk, vá gyunk
ar ra, hogy át tör hes sük az idõ és a tér kor-
látait… és ez jó. De na gyon sok a mú lan -
dó, a fel szí nes, a lé nyeg te len, a se bes ség
má mo rá ra va ló rá ha gyat ko zás, hogy
min den ál lo má son át szá guld junk. A kér -
dés csak az, hogy ho vá aka runk el jut ni.
Azt hi szem, hogy a mai em ber vá gya
még nem ta lál ta meg azt a ki kö tõt, aho vá
tart. Egy át me ne ti kor szak ban élünk, a
ke re sés kor sza ká ban. Ke res sük he lyün -
ket az idõ ben a múlt hoz ké pest, ke res sük
he lyün ket ön ma gunk hoz ké pest és ke res -

sük he lyün ket Eu ró pá hoz ké pest. Itt, Eu -
ró pa ege alatt.

S va la hol itt, Eu ró pa ege alatt rej tõ zik
Pazár Lász ló so ro za tá nak egyik kul csa, a
lá zas kép rög zí tés ben meg bú vó ars po e ti -
ca is: „má sok a szí nek, a ru hák, / a sor ren -
dek, az év szak ok – / és én is, aki fil me -
zek, / még én is min dig más va gyok.” 

Egy gaz da gon te rí tett asz tal lal ál lunk
szem ben, ami kor szem ügy re ves  szük
Pazár Lász ló ké pe it. Min dent meg ta lál ha -
tunk itt, yorkshire pu ding tól, a pá colt
szecsuáni ka csa sült tõl kezd ve a ka rá cso -
nyi mé ze sen át a ha bos nõisze szé lyig, a
csokicsúcsig és a sa rok há zig. A leg jobb

az egész ben, hogy mi köz ben az íze ket él -
vez zük, nem kell fi gyel nünk a re cep tek re,
a kü lön le ges el ké szí té si mó dok mû hely -
tit ka i ra, mert az étel kön  nyen be fo gad ha -
tó – mint nyu ga tos nagy apá ink és új hol -
das nagy anyá ink fõzt je –, még is friss, ro -
po gós és táp lá ló. Dõl jünk hát ra, és fo -
gyas  szuk egész ség gel. Aki pe dig meg ta -
lál ja az ün ne pi tor tá ba sü tött kis da rab ég -
bol tot, az ha za is vi he ti.

Ko vács Zi ta

Dr. Pazár Lász ló fo tó ki ál lí tá sa a Jó zsef
At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban (Ba ja, Ár pád
tér 1.) áp ri lis 11-ig te kint he tõ meg.

Portobello Road (moszlim nõ)

Tower híd
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Ap ró cso dák
A Türr Ist ván Mú ze um eb ben a hó nap -

ban újabb „ap ró cso dá kat”, ér de kes, ér -
té kes tár gya kat mu tat be el sõ eme le ti ki -
ál lí tó ter mé ben.

A mán gor lók
A mán gor ló a vászonnemûek mo sás utá ni

fé nye sí té sé re, ki si mí tá sá ra hasz nált mun ka -
esz köz, me lyet nem csak a pa raszt- és pász tor -
csa lá dok, ha nem a vá ro si pol gár ság is hasz -
nált. A tárgy kb. 60-70 cm hos  szú, 10-15 cm
szé les, a fel sõ vé ge fe lé né ha szé le se dõ vagy
hos  szú, tég la lap ala kú, al só vé gén rö vid nyél -
lel. A mán gor lók al só lap ját kez det ben bor dá -
zott ra fa rag ták, fel sõ lap ju kat si má ra. 

Hasz ná la ta so rán az as  szo nyok elõ ször a si -
mí tan dó vász nat nyúj tó fá ra te ker ték, majd azt
a mán gor ló bor dá zott fe lé vel gör get ték. A
gom bos in gek 19. szá za di di vat ba jöt té vel tér -
tek át a si ma al jú mán gor lók hasz ná la tá ra,
me lyek nem tör ték a gom bo kat. 

Eu ró pá ban a leg ko ráb bi mán gor lók az
észa ki te rü le tek rõl, Észak-Né met or szág, Iz -
land kör nyé ké rõl  mu tat ha tók ki, ezek a 17.
szá zad ban ké szül tek. Ma gyar or szá gon a leg -
ré gibb a 18. szá zad el sõ fe lé bõl (1730, Sop ron
m.) ma radt fenn és a Nép raj zi Mú ze um ban
õr zik. 

A mán gor lót leg in kább ke mény fá ból ké szí -
tet ték fa lu si mes ter em be rek, bog ná rok, mol -
ná rok, ügye sebb ke zû fa ra gó em be rek, il let ve
pász to rok. Fa rag tak meg ren de lés re, el adás ra
vagy aján dé kul. A le gény sze re tõ jé nek, a férj
fe le sé gé nek fa ra gott mán gor lót. Gyak ran la -
ko dal mi aján dék ként az if jú férj ké szí tet te fe -
le sé gé nek. 

A ré geb bi da ra bo kat ék ro vás sal, il let ve ke -
vés bé mély vé sés sel, to váb bá mértanias ele -
mek kel dí szí tet ték. A 19. szá zad ele jén ezek az
ék ro vá sos, vé sett mértanias dí szek még to -
vább él tek ugyan, azon ban mind a mes ter em -
be rek, a fa lu si fa ra gók, mind a pász to rok ál tal
ké szí tett és dí szí tett mán gor lón a vi rág or na -
men ti ka, a min den na pi élet bõl, a pász tor- és
be tyár élet bõl vett je le ne tek ke rül tek elõ tér be a
kar colt és spa nyo lo zott (vi asszal be kent) dí szí -
tõ tech ni ká val szem ben.

Gyak ran év szá mot, fel ira tot ta lá lunk dí szít -
mé nye ik kö zött, eset leg a ké szí tõ vagy a hasz -
ná ló ne vét. Míg a mo só su lyok az egész ma -
gyar lak ta te rü le ten fel lel he tõ, ad dig a mán -
gor ló Er dély nagy ré szén egy ál ta lán nincs
meg, Ka lo ta sze gen is rit ka.

A leg ré gibb olyan mán gor lót, ame lyen a
ké szí tõ a sa ját és a meg aján dé ko zott ne vét is
fel tün tet te, a Sár víz pa tak völ gyé nek ke le ti
fe lén, Za la me gye észa ki ré szén fa rag ták, és a
kö vet ke zõ fel irat áll raj ta: „Janzsó György

tsinálta hit ves tár sá nak Maior Ju li nak (1816,
Vasboldogasszony)”. 

A ba jai mú ze um ban õr zött mán gor ló kat
Solymos Ede és Lükõ Gá bor gyûj töt te Bács-
bokod, Ba ja, Bajaszentistván, Bátmonostor,
Dávod, Her ceg szán tó, Nagybaracska, Ma da -
ras és Szeremle te le pü lé se ken.

A mú ze u mi gyûj te mény da rab ja in leg in kább
csak a ké szí tõ, il let ve a meg aján dé ko zott mo -
nog ram ja, eset leg a ké szí tés év szá ma sze re pel.
Rit kán ke rült a mán gor ló ra a tel jes név, mint pl.
az egyi ken Ba log Erzsébeth ne ve.

A mú ze um leg ré gibb pél dá nyá ra a TE mo -
nog ra mot és az 1833-as év szá mot fa rag ták. A
mán gor ló Miskolczy Fe renc aján dé ka ként ke -
rült az in téz mény be. Saj nos, nem is mer jük a
te le pü lést, ahol ké szí tet ték, csak an  nyit tu -
dunk, hogy va la hol a Sár köz ben. Fa ra gó ja a
vi rág mo tí vu mo kon kí vül egy két fe jû sast is
meg min tá zott. Ez ön ma gá ban még nem szo -
kat lan do log, de a tárgy kü lön le ges sé gét,
egye di sé gét az ad ja, hogy a ma dár mell ré szén
a ma gyar cí mer lát ha tó. 

Ke vés ha son ló dí szít ményt is me rünk a ma -
gyar nép mû vé szet ben. Du dás Ist ván kõ te le ki
(Szol nok m.) pász tor kar colt egy tü lök re
ugyan ilyen cí mert 1788-ban, il let ve egy du -
nán tú li pász tor fa ra gott egy tük rös egyik ol da -
lá ra ma gyar cí mert, a má sik ra pe dig ma gyar
cí me res két fe jû oszt rák sast. 

Malonyay De zsõ sze rint a két fe jû sas nak
nem kell mé lyebb po li ti kai tar tal mat tu laj do -
ní ta ni. Mint ír ta: „A két fe jû sast úgy le het
meg ér te ni, hogy a pász tor elé csak a pénz pla-
quettje ke rül, ér dek li õt an nak mû vé szi ré sze
s bár ez a jel vény ma nap ság na gyon nép sze -
rût len, még is meg fa rag ja mû vé szi kedv te lés é-
ben s min den po li ti kai gon do lat nél kül. Meg a
leg több pász tor ka to na is volt, lát ta a két fe jû
ma da rat csá kón, derékszijjon...” 

A mán gor ló fa ra gó val lá sos ér zü le te tük rö -
zõ dik az egyik tár gyon, me lyen az IHS és fe -
let te egy ke reszt mo tí vu ma lát ha tó.

Az ed dig em le ge tett ké zi mán gor ló kon kí vül
hasz ná lat ban vol tak kö zel 2 mé ter hos  szú, fél
mé ter szé les mán gor ló pa dok is, ezek nek ke -
mény lap já ra nagy mé re tû kö ve ket he lyez tek
ne he zé kül, és az alatt si mí tot ták a vász nat.

A 19. szá zad vé gén, a 20. szá zad ele jén pe -
dig olyan mán gor lók ké szül tek, me lyek nek
ön tött vas áll vá nyá ra sze rel tek fel két fa hen -
gert és ezek kö zött még kis sé ned ves ál la pot -
ban eresz tet ték át a si mí tan dó anya got. Az
ilyen tí pu sú mán gor ló kat el sõ sor ban a pol gá -
ri osz tály tag jai hasz nál ták. Az elõ dök szor gos
mun ká já nak ered mé nye kép pen mú ze u mi
gyûj te mé nyünk ilyen mán gor ló kat is õriz.

Kothencz Ke le men
Bálint Attila rajza az 1833-ban

készült mángorlóról
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Szak rá lis he lyek Ba ja kör nyé kén
A bátaszéki Szent Or bán-ká pol na

A Bátaszék bel te rü let ének dé li ha tá rá nál
fek võ Kál vá ria-ká pol ná tól mint egy két ki -
lo mé ter re dél nyu gat ra, a szõ lõ hegy ol da lá -
ban épült Szent Or bán-ká pol na (a mel-
lékelt tér ké pen Szent há rom ság-ká pol na) a
XVIII. szá zad óta a hely bé li ek ha gyo má -
nyos szak rá lis he lye. A vá ros ból ideve ze tõ
út vo na lon ko ráb ban több ke resz tet és
szent ké pes osz lo pot ál lí tot tak, több sé gük
ma is meg van (utób bi ak a kör me ne ti ká -
pol ná kat he lyet te sí tet ték, fel dí szí té sük re
pro ces  szi ók nál ke rült sor). Az út utol só
sza ka sza õszi ba rac ko son ke resz tül me re -
dek kap ta tó val ve zet a ká pol na te ra szá ra.

A fenn ma radt ko ra be li ha gyo mány sze -
rint a 222-ban meg vá lasz tott és 230-ig
ural ko dó I. Or bán pá pa ren del te el a mi se -
ál do zat kely hé nek és tá nyér já nak arany ból
vagy ezüst bõl tör té nõ ké szí té sét, ezért kez -
det ben ke hel  lyel, utóbb szõ lõ fürt tel a ke -
zé ben áb rá zol ták. Ez a kö tõ dés és név nap -
já nak idõ pont ja tet ték I. Or bánt a szõ lõ ter -
mesz tõk, a kap cso ló dó fog lal ko zá sok (bo -
rá szok, ital mé rõk, ká dá rok) és a mé hé szek
vé dõ szent jé vé, pat ró nu sá vá.

I. Or bán ne vé hez több szó lás mon dás
kö tõ dik, kö zü lük a szõ lõ vel és bor ral ta lán
leg in kább kap cso lat ba hoz ha tók az aláb -
bi ak. Margalits Ede Ma gyar köz mon dás ok
és köz mon dás sze rû szó lá sok cí mû, a mil-
lénium évé ben meg je lent köny vé nek 587.
ol da lán a kö vet ke zõ ket ír ja. „Fel tet te az
Or bán sü ve gét” – az, aki nek jó ked ve van,
mu lat vagy töb bet ivott a kel le té nél. A
szó lás on nan szár ma zik, hogy Dóczy Or -
bán eg ri püs pök sü ve gét 1490-ben, II.
Ulász ló ko ro ná zá sa kor kis sé ita los szol gá -
ja té ve dés bõl a sa ját fe jé re tet te fel a püs -
pö ké he lyett. „Or bán meg ráz ta szakállát”
– tart ják, ha ha va zik Or bán nap ján. Ér de -
ke sek az O. Nagy Gá bor Ma gyar szó lá sok
és köz mon dás ok cí mû, 1998-ban meg je -
lent mun ká já nak 519. ol da lán ol vas ha tó
szó lás mon dás ok is. „Igyál Or bán, ter mett
a szõ lõ” – szól a fel szó lí tás koc cin tás kor
vagy Or bán-na pi mon dás az év szak nak
meg fe le lõ idõ ese tén, bíz va a hi e de lem -
ben, hogy jó ter més lesz. „Or bán eresz ti a
bo ga ra it” – mond ják, ha raj zó mé hek je -
len nek meg Or bán nap ja kö rül.

Má jus má so dik fe le a szõ lõ vi rág zá sá -
nak idõ sza ka, amely nek si ke res sé ge nagy -
ban be fo lyá sol ja az õszi ter més men  nyi sé -
gét. A né pi ta pasz ta la to kon ala pu ló idõ jós -
lá sok sze rint az el sõ fagy hul lám nagy já ból
má jus kö ze pén (Pong rác, Szer vác és Bo ni -

fác nap ján), a má so dik má jus 25-én (Or -
bán nap ján) éri el a Kár pát-me den cét.
Orbán kul tu sza a IX. szá zad vé gé tõl ter jedt
el a Raj na vi dé kén és a Né met-Ró mai Bi -
ro da lom szõ lõ ter me lõ ré sze in. Sze mé lye
he lyen ként ös  sze mo só dott a Dijonban el -
te me tett Or bán langres-i püs pök kel.
Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy né -
met nyelv te rü le ten a XIII. szá zad kö ze pe

óta a bor ter me lõk leg in kább tisz telt pat ró -
nu sa Szent Or bán, és a kul tusz he lyek gya -
ra po dó szá ma kap cso lat ban állt a szõ lõ ter -
mõ te rü le tek fo lya ma tos nö ve ke dé sé vel.

A tö rök ki ûzé se után, az 1710-es évek -
ben kez dõ dött az it te ni, majd nem la kat lan
táj be né pe sí té se. Az 1718-tól be te le pü lõ
né me tek ma guk kal hoz ták szõ lõ ter me lõ
gya kor la tu kat és Szent Or bán vé dõ szent

A Bátaszéktõl dél nyu gat ra fek võ Szent há rom ság-ká pol na,
he lye seb ben Szent Or bán-ká pol na a II. vi lág há bo rú elõt ti tér ké pen

A Szent Or bán-ká pol na mel let ti töl gyek a hely nek sa já tos han gu la tot ad nak
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kul tu szát. A me zõ vá ros rö vid jel lem zé sét
Egyed An tal tól a Tu do má nyos Gyûj te -
mény 1828-ban meg je lent VI. kö te té ben
ol vas hat juk: „Jó szán tó föl dek kel és ré tek -
kel va gyon meg áld va, mellyeket sza ba don
ad hat nak és ve het nek a’ pol gá rok. Le ge lõ -
jét a’ Du ná nak min den kis ára dá sa a’ víz
alá te me ti. Élel mét több nyi re a’ nép ke res -
ke dés bõl, mes ter sé gek bõl, bor ból, melly a’
Szek szár di val ro kon, és ha lá szat ból szer -
zi.” Pesty Fri gyes 1864-es Hely név tá rá nak
Bátaszékrõl szó ló anya gá ban je len tõs szõ -
lõ ter mõ te rü let ké pe bon ta ko zik ki.
„Bátaszék köz sé ge Má ria Therézia di csõ en
ural ko dott ki rály nõnk ál tal 1764ik év ben
kelt ok mány mel lett mvárossá lett; a la kos -
ság földmiveléssel de kü lö nö sen bo rá szat -
tal fog lal ko zik, mi u tán A.Nyék fel sõ szom -
széd köz ség ha tá rá tól, Báta al só szom széd
köz ség ha tá rá ig szép Szõllõ hegylánczolat
ter jed és kü lö nö sen az utol só év ti zed ben

nagy menyiségû új Szõllõ ül tet vé nyek ke -
let kez tek a ha tár dom bo sabb he lye in.”

Az elõ zõ ek alap ján el mond ha tó, hogy a
te le pü lés fon tos meg él he té si for rá sa a szõ -
lõ mû ve lés, a bor ter me lés és bor ke res ke de -
lem lett, így a val lá sos la kos ság ré szé rõl
ha mar fel ve tõ dött a vé dõ szent kul tusz he lye
ki ala kí tá sá nak igé nye. A bátaszéki Szent
Or bán-ká pol na épí té sé nek ide jé rõl két év -
szám áll ren del ke zés re. Lantosné dr. Im re
Má ria Szak rá lis táj és kul tusz a pé csi egy -
ház me gyé ben III. cí mû mun ká já ban a kö -
vet ke zõ ket ír ja. „Egyik leg ko ráb bi szõ lõ -
be li em lé künk a pé csi egy ház me gyé ben a
bátaszéki Szent Or bán-ká pol na. Épí té si
ide jé vel kap cso la to san el lent mon dó ada -
tok kal ren del ke zünk. Mint ko ráb ban em lí -
tet tük, Bátaszék egyik leg ko ráb ban te le pí -
tett köz sé günk. Az ak ko ri kegy úr, az õsi
bátai apát ság ja va dal ma sa, Jany Já nos
Nán dor apát, új re zi den ci á ját itt ala kí tot ta
ki 1696-ban. A hely be li temp lom új já épí té -
sét 1718-ban kezd te meg. Ezévben épült a
szõ lõ be li ká pol na. A mû em lé ki fel mé ré sek
is ezt az idõ pon tot iga zol ják. Az 1754-es és
1776-os egy ház lá to ga tá si jegy zõ könyv
egy aránt meg em lé ke zik »a szõ lõ kön tú li,
ré gen fel épí tett, dom bon ál ló Urbán ká pol -
ná ról, …mely nek fa tor nyá ban kis, meg -
szen telt ha rang függ«. 1828-ban a fen ti e ket
a visitator az zal a meg jegy zés sel egé szí ti
ki, hogy a ká pol nát a plé bá nia hí vei pes tis
ide jén épí tet ték. Bátaszéken 1739-ben tom -
bolt a pes tis, er re egyéb ként a ká pol ná ban
palermói Szent Ro zá lia ké pe em lé kez tet.
Az egy ház lá to ga tást vég zõ sze rint az épí tés
1739 és 1754 kö zött le he tett. Éven te, Szent
Or bán ün ne pén, má jus 25-én tar tot tak itt
mi sét, ami kor a fa lu né pe kör me net ben vo -
nult a ká pol ná hoz.” Sü me gi Jó zsef
Bátaszék rö vid tör té ne te és mû em lé kei cí -
mû mun ká já ban az aláb bi ak kal egé szí ti ki

fen ti e ket: „…a ká pol na, … 1754-ben már
állt. Ek kor egy ha rang ja és egy mi se ru há ja
is volt. Az 1775-ös vi zi tá ció em lí tést tesz a
ká pol na fa tor nyá ról is…”

A ha tár be li, hegy ol dal ra épült Szent Or -
bán-ká pol na funk ci ó ját te kint ve a vé dõ -
szent, a szõ lõ vi dék pat ró nu sá nak tisz te le -
té re ké szült. El néz ve a he lyet, el mond ha tó,
hogy van mit ta nul ni õse ink tõl. A kegy -
hely szép pél da egy szak rá lis hely táj hoz
il lesz ke dõ ki ala kí tá sá ra: a domb ol dalt te -
ra szo san ala kí tot ták ki, így a ká pol na kö rül
meg fe le lõ nagy sá gú tér ala kult ki, ahol töl -
gye ket ül tet tek. A ma már több száz éves,
ön ma guk ban is tisz te le tet pa ran cso ló fák
fon tos sze re pet ját sza nak a hely val lá sos
lég kör ének ki ala kí tá sá ban. A ká pol na be -
já ra ta nyu gat fe lé, a hegy ge rinc fe lé tá jolt.
Épí té se kor a fal be já rat fe let ti ré szén ki -
sebb kör ala kú ab laknyí lás ké szült. Orom -
fa las hom lok za tá ból a te tõ ge rin ce fö lé
ará nyos mé ret tel fa hu szár to rony ma ga so -
dik, amely ben egy ha rang la kik. Az Or -
bán-ká pol na hos  szan ti ol da la in egy-egy,
ap szi sá ban a be já rat tal szem ben egy ab la -
kot he lyez tek el. Az elõt te ál ló kõ ke reszt a
vé sés sze rint 1901-ben Ve ro ni ka Wolf ado -
má nyá ból ké szült. A ká pol na leg utób bi
fel újí tá sa 15 éve tör tént.

Az Or bán-ká pol na leg fon to sabb be ren -
de zé si tár gya it a hely gon do zói a fo ga dott
ün nep re Bátaszékrõl hoz zák. Ilyen kor az
ol tár ral szem ben áll va a kö vet ke zõ ké pek
ke rül nek el he lye zés re: az ol tár fe let ti kép
Szent Or bánt áb rá zol ja jobb ke zé ben szõ -
lõ fürt tel, bal ke zé ben pá pai hár mas ke -
reszt tel, dísz ru há ban és fe jén ti a rá val. Mö -
göt te a hí vek temp lom ból in du ló és hí don
át ha la dó pro ces  szi ó ja fi gyel he tõ meg. Az
ol tár tól bal ra Má ria Mag dol na, jobb ra

Mi se a ká pol ná nál

A ká pol na leg fon to sabb ké pei A ká pol na elõt ti ke reszt rész le te
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Szent Fló ri án ké pe lát ha tó. Utób bi si sa kos
lo va gi öl tö zék ben, bal ke zé ben zász ló val,
jobb ke zé vel saj tár ból égõ ház ra vi zet önt.
Az ol tár alatt ke rül el he lye zés re pa ler mói
Szent Ro zá lia ró zsa ko szo rú val öve zett,
jobb ke zé ben fe szü le tet tar tó, fek võ ala kos
ké pe, amely a ká pol na épí té se kö rü li idõ -
szak pes tis jár vá nyát jut tat ja eszünk be. A
ká pol na dí szí té sé hez hasz nált to váb bi
szent ké pek a he lyi hí vek ado má nyai.

Nap ja ink ban (leg alább is 2005. má jus 25-
én így volt) Szent Or bán ün ne pén a ká pol -
ná nál es te 6 óra kor tar tan dó mi sé re a hí võk
egyé ni leg és szer ve zet ten ér kez nek. So kan
au tó val jön nek egé szen a ká pol ná ig, vagy a
kör nye zõ gyü möl csö sön ke resz tül ve ze tõ
be ton út men tén par kol nak le. A hí võk má -
sik cso port ja a temp lom mel lett gyü le ke -
zik, in nen au tó busz szál lít ja õket az Or bán-
hegy lá bá ig. In nen a he lyi Kolping Egye sü -
let és a Bátaszéki Ön kén tes Tûz ol tók zász -
la ját kö vet ve kör me net ben vo nul nak a ká -
pol ná hoz, az út utol só sza ka szán szá mos
au tó val ér ke zett lá to ga tó csat la ko zik hoz -
zá juk. Ez után a pro ces  szió részt ve võ i nek
He ren di Já nos ka no nok, bátaszéki plé bá -
nos ce leb rál mi sét Szent Or bán tisz te le té re.
A za rán dok lat foly ta tá sa a ha gyo má nyos
kráfli fo gyasz tá sa, amely hez a he lyi gaz -

dák bo ra i kat kí nál ják. A kráfli – kö ze pes
ke mény sé gû tész tá ból ké szí tett, majd dup -
lá já ra ke lesz tett, to jás fe hér jé vel meg kent és
cuk ro zott di ó val meg szórt, vé gül sü tött –
he lyi spe ci a li tás. Az ad di gi kö zös prog ram
vé gül bor kós to ló val, ki sebb cso por tok jó
han gu la tú be szél ge té se i vel és egyé ni imád -

ko zás sal zá rul. Bátaszék Szent Or bán ün -
ne pé hez kap cso ló dó, de más na po kon tar -
tott to váb bi ren dez vé nyei a bor ver seny és a
Kolping-bál.

Az it te ni Or bán-na pi ha gyo má nyok to -
vább élé sé nek leg fon to sabb zá lo ga Báta-
szék la kos sá gá nak val lá sos tisz te le te.
Ugyan ak kor fon tos meg em lí te ni, hogy a
20. szá zad vé gé nek és a 21. szá zad ele jé -
nek idõ já rá si ano má li ái alap ján, úgy tû nik,
át ala ku ló ban van ég haj la tunk. A ta vasz és
az õsz alig ér zé kel he tõ, a te let szin te a nyár
vált ja fel és a nyár gyor san tél be for dul.
Ha tá suk ként egy re gyak rab ban ala kul nak
ki olyan je len tõs ká ro kat oko zó és igen he -
ves le fo lyá sú idõ já rá si ese mé nyek, ame -
lyek to vább ra is Szent Or bán köz ben já rá -
sát igény lik, így vé dõ szen tünk vár ha tó an a
ké sõb bi ek ben sem ma rad mun ka nél kül. 

Dr. Nebojszki Lász lóA kráflit kí nál ják

A processzió megérkezik a kápolnához

Ru bin dip lo mát ka pott egy ba jai gyógy sze rész
Az el múlt év ben, no vem ber 18-án a Sze -

ge di Tu do mány egye tem Du go nics té ri au -
lá já ban vet te át Gör be Gyu la gyógy sze rész
az egye tem ál tal ki ál lí tott ru bin dip lo mát.
Az elõ re ha la dott ko rú, tisz te let remél tó pa -
ti kus 1912. má jus 17-én szü le tett a vá ro -
sunk kal majd nem ös  sze épült s ké sõbb Ba -
já hoz csa tolt Bajaszentistván köz ség ben.

Pa ti ká ri us édes ap ja a fel vi dé ki Nagy -
szom bat ról te le pült át Bajaszentistvánra,
és ott 1904-ben gyógy szer tá rat lé te sí tett.
Gyu la fia 1931-ben érett sé gi zett. Ap ja ma -
gán pa ti ká já ban és más apotékákban gya -
kor no kos ko dott, hogy a szak má val kap -

cso la tos sok ol da lú jár tas sá got, tu dást sze -
rez zen. Édes ap ja 1933-ban el hunyt. Gör be
Gyu la gya kor no ki vizs gát tett Sze ge den,
majd pe dig a sze ge di Ferenc Jó zsef Tu do -
mány egye temen 1935. jú ni us 22-én egye -
te mi vizs gái alap ján gyógy sze résszé avat -
ták. Dip lo má já nak alá írói kö zé tar to zott
Szent-Györ gyi Al bert pro fes  szor is.

A Sze ge di Tu do mány egye tem Gyógy -
szer tu do má nyi Ka rá nak ha von ta meg je le -
nõ hall ga tói és in for ma ti kai ki ad vá nyá ban
– a Spiritus-ban – kér de zõs köd tek a ki tün -
te tet tek rõl. Az el sõ kér dé sek vol tak: Ho -
gyan lett Gyu la bá csi gyógy sze rész? Volt

va la mi lyen csa lá di in dít ta tás? Vá la sza szó
sze rint így je lent meg a lap ban: „Már édes -
apám is gyógy sze rész volt, és volt egy
gyógy szer tá runk egé szen az ál la mo sí tá sig,
1950-ig. Két test vé rem volt, de a nõ vé rem
ta ní tó nõ akart len ni, bá tyám meg nem sze -
ret te a la tint, ezért õ sem akart gyógy sze -
rész len ni. Az tán egy szer az or vos metilén-
tetramint kért apám tól. Én is ott vol tam, és
ami kor ezt hal lot tam, cso dál koz tam ma -
gam ban, hogy mi lyen hos  szú ne ve van en -
nek az anyag nak, és vé gig ki is mond ják.
On nan tól kezd ve én szin te sze rel mes vol -
tam ezek be a ne vek be.”

A kápolnát a közelmúltban újították fel
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Em ber kö ze li kór oko zók
II/1. A bak té ri u mok

Míg a ví ru sok iga zi élõ lény vol ta meg -
kér dõ je lez he tõ, a bak té ri u mok sej tes
szer ke ze te a leg ál ta lá no sabb élõ tu laj don -
ság ként je lez he tõ. E mik ro or ga niz mus ok
az élõ vi lág fej lõ dé sé ben a leg egy sze rûbb
lép csõ fo kot kép vi se lik. Gon do lat éb resz -
tõ ként szá nom ked ves ol va só im nak az
aláb bi re fe ren ci á kat:
– bi zo nyí tot tan ré geb bi ek az em ber nél,
– fel fe de zé sük közel 300 éve tör tént, de

be te gí tõ ha tá suk bi zo nyí tá sa csak 150
éve si ke rült,

– van nak csak em bert be te gí tõk kö zöt tük,
– ver seny tár sa ink a táp lá lék fo gyasz tás ban,
– a bio szfé ra nél kü löz he tet len tag jai,
– mint min den élõ lény re, rá juk is jel lem -

zõ a vál to zé kony ság,
– sok min dent tu dunk ró luk, de még nem

ele get,
– az em be ri ség nek a jö võ ben is szá mol -

nia kell ve lük!
E 2000-nél is több fajt szám lá ló élõ lé -

nyek kel egész sor tu do mány, il let ve tu do -
mány ág (or vos tu do mány, me zõ gaz da sá gi
tu do má nyok, a nö vény tan, a ge ne ti ka stb.)
fog lal ko zik kü lön fé le szem pont ok ból, de
szû kebb ér te lem ben a mik ro bi o ló gia, il let -
ve a bak te ri o ló gia disz cip lí nák fog lal ják
rend szer be a ró luk szer zett is me re te ket. A
bak té ri u mok vagy hasadógombák a je len -
leg el fo ga dott (1923 óta hasz ná la tos és
az óta fo lya ma to san mó do sí tott) Bergey-
féle szisz te ma ti ka sze rint a nö vény vi lág
leg egy sze rûbb, az ún. Protofita tör zsé be
so rol ha tók a ha son ló szer ve zõ dé sû kék -
mo sza tok kal együtt. A bak té ri u mok osz -
tá lyá ba tar to zó 10 rend fe lé ben ta lál ha tók
olyan fa jok, ame lyek ál lat ban, em ber ben
vagy mind ket tõ ben patogén (be te gí tõ)
ha tást fejt het nek ki. A „hasadógomba"

meg ne ve zés ar ra utal, hogy leg több jük
ket té osz tó dás sal sza po ro dik. Az osz tó dás
idõ tar ta ma leg több ször nem több 20-30
perc nél, ami azt je len ti, hogy egyet len 1-
2 μm-nyi nagy sá gú bak té ri um ból na pon -
ta 3-4 ezer ton na tö me gû utód is ke let -
kez het ne, ha kel lõ men  nyi sé gû táp anyag
és az egyéb szük sé ges fel té te lek biz to sít -
va len né nek! Egyed szám ban ki fe jez ve
egyet len bak té ri um nak 48 óra alatt kép -
zõ dõ utó da it egy 2-es számmal és utá na
43 nul lá val ír hat nánk le! Van nak ter mé -
sze te sen hos  szabb ide ig osz tó dók is: pl..
a gü mõ bak té ri um ese té ben 2-3 órá ig is
el tart hat e sza po ro dá si fo lya mat. Élet -
mód juk alap ján a leg több bak té ri um het-
erotróf táp lál ko zá sú, az az más élõ lé nyek
ál tal már el ké szí tett szer ves anya gok ból
szer zi táp lá lé kát. Ha el halt élõ lé nyek ma -
rad vá nya it fo gyaszt ják, ak kor a szap ro fi -
ta jel zõt (pl. a kor hasz tó bak té ri u mok
ese tén), ha élõ sej tek anya ga i val él nek,
ak kor a „pa ra zi ta" bé lye get ra gaszt ja rá a
tu do má nyos nó men kla tú ra. (Utób bi hoz
so rol hat juk az em bert is be te gí tõ leg több
bak té ri um fajt.) Né há nyan kö zü lük azon -
ban ele mi szin tû fo to-, il let ve ke mo szin -
té zi ses autotróf táp lál ko zá sú ak, mi vel a
táp anya ga i kat ma guk ál lít ják elõ szer vet -
len ve gyü le tek bõl a fényt, il let ve ké mi ai
ener gi át fel hasz nál va (kén- és vas bak té -
ri u mok).

A bak té ri u mok a bio szfé ra (élõ lé nyek -
kel be né pe sí tett föl di kö ze gek) va la -
mennyi fon to sabb tar to má nyá ban – a ta -
laj ban, víz ben, le ve gõ ben, élõ lé nyek ben
és hul la dé ka ik ban – fel le he tõk. Baktérim-
mentes élõ hely nincs a ter mé szet ben,
ilyet csak az em ber tud pro du kál ni a bak -
té ri u mok ról szer zett is me re tei bir to ká -

ban! A ter mõ ta laj ok 1 gramm nyi men  nyi -
sé gé ben oly kor több tíz mil lió, a ker ti ta la -
jok ban 100 mil lió, a ta vak fe nék iszap já -
ban 1-2 mil lió bak té ri u mot is ki mu tat tak
a kí ván csi ku ta tók. Még a si va ta gi ta la -
jok ban is több ezer bak té ri um csí ra le het 1
gramm ta laj min tá ban! A vi ze ket kü lö nö -
sen ked ve lik a mik ro or ga niz mus ok. Ezért
kell sza bá lyoz ni a víz mi nõ ség meg ha tá -
ro zá sa kor a bak té ri um szá mot az aláb bi ak
sze rint: jó ivó víz (ma xi mum 100 csí -
ra/ml) – kö ze pes ivó víz (100-500 csí -
ra/ml) – rossz ivó víz, ha 500-nál ma ga -
sabb a bak té ri um csí ra 1 mil li li ter/1 cm3

víz min tá ban.
Az ar té zi ku tak (mély sé gi ré teg vi zek

for rás he lyei) ki vé te lé vel min den egyéb
víz kép zõd mény – fo lyó, for rás, ten ger, tó,
mo csár, po cso lya stb. – tar tal maz hat több-
ke ve sebb egész ség re ár tal mas bak té ri u -
mot. Jól vá lo gas suk meg te hát, mi bõl
igyunk! Az em be ri táp anya go kat is szí ve -
sen fo gyaszt ják a bak té ri u mok, ezért vi -
gyá zzunk, mi nél rit káb ban elõz ze nek meg
ben nün ket! A fa lánk bak té ri u mok sa ját sú -
lyuk nál több szö rös tö me gû táp lá lé kot is
ké pe sek el fo gyasz ta ni. Az in ten zív táp lál -
ko zás, sza po ro dás so rán olyan anyag cse -
re-ter mé ke ket jut tat nak kör nye ze tük be,
ame lyek kel le met len ízt, sza got köl csö -
nöz nek a táp lá lék nak (ld. rom lott étel).
Ezen fe lül sok bak té ri um más élõ lény re
mér ge zõ ve gyü le te ket, ún. to xi no kat is
pro du kál. Az elõb bi ek mi att sa va nyo dik
meg szo ba hõ mér sék le ten a hús le ves, a
nyi tott üveg ben ha gyott bor, tej, rom lik
meg a fõtt hús stb., sok ked venc táp lá lé -
kunk, ita lunk. Ho gyan aka dá lyoz ha tók
meg e ká ro so dá sok? Mi vel a leg több bak -
té ri um 10 és 56 oC kö zöt ti hõ mér sék le ten

1931-1939 kö zött kü lön bö zõ gyógy -
szer tá rak ban te vé keny ke dett Ba ján,
Bács al má son, Sze ge den és má sutt, ka to -
na ként tá bo ri gyógy szer tár ban is. Fog -
ság ba ke rült, on nan 1945. jú ni us 28-án
ke rült ha za be te gen.

Ap já nak pa ti ká ját még 1939. jú ni us 1-
jén vet te át, mely öz ve gyi ha szon él ve -
zet ben mû kö dött ap ja ha lá lát kö ve tõ en.
Ami kor ál la mo sí tot ták, a Gyógy szer tár
Vál la lat pa ti ká i ban dol go zott 1967. évi
nyug dí ja zá sá ig, de utá na is fo lya ma to -
san vál lalt he lyet te sí té se ket 1988-ig. Az
öz ve gyen élõ idõs gyógy sze rész nyug dí -

jas mér nök fi á val él Ba ján, lá nya Sze ge -
den tisz ti or vos. Két uno ká ja, hat déd -
uno ká ja van.

A Sze ge di Tu do mány egye tem Gyógy -
szer tu do má nyi Ka rá tól – a leg idõ sebb
gyógy sze rész ként – egye dül õ kap ta meg
az el múlt év vé gén a ru bin dip lo mát.
Azon a jog cí men, hogy 70 év vel ez elõtt
szer zett ok le ve le alap ján, köz meg be csü -
lés re mél tó an tel je sí tet te hi va tá sát.

Meg em lé ke zé sünk egy te kin té lyes
szak ma do yen jé rõl kis sé kés le ke dik, de a
meg be csü lést ér dem lõ pa ti kus – sze ré -
nyen – csak ke ve sek nek árul ta el, hogy

ké pes sé gei, tel je sít mé nyei alap ján mi lyen
el is me rést ki fe je zõ dísz ok le ve let ka pott.

A már em lí tett Spiritus cí mû lap ban azt
is meg kér dez ték Gör be Gyu lá tól, hogy
mi a hos  szú élet tit ka. Bá tyám uram így
vá la szolt er re a kér dés re: „Én hi szek az
Is ten ben, ed dig min dig meg se gí tett, re -
mé lem, ez után is meg fog, leg alább is
úgy, hogy a 100-at meg ér jem.”

Hos  szú, gond ta lan éle tet kí ván va utó lag
gra tu lá lunk a ru bin dip lo ma tu laj do no sá -
nak, az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szá -
za dik év re uta ló re mé nye va ló ra vá lik.

Bá ná ti Ti bor
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sza po ro dik leg gyor sab ban, a hû tõ szek -
rény ben ennél ala cso nyabb hõ mér sék le ten
(4-8 oC kö zött) tart va élel mi sze re in ket le -
las sít hat juk, sõt mély hû tés sel (-18 oC alat -
ti fa gyasz tás sal) tel je sen le ál lít hat juk sza -
po ro dá su kat. Így hos  szabb ide ig tel je sen
friss, fo gyaszt ha tó ál la pot ban õriz he tõk
meg a né ha szük sé ges nél na gyobb meny -
 nyi ség ben ké szí tett ínyenc sé gek. Itt je -
gyez ném meg, hogy a kön  nyen rom ló éte -
le ket (hús le vest, te jes, to já sos ké szít mé -

nye ket) ki sebb edé nyek be szét rak va vagy
ki sebb da ra bok ra oszt va ál lás nél kül te -
gyük a hû tõ be, mert többórás ál lás után
már a ben nük min dig ta lál ha tó bak té ri u -
mok annyi ra el sza po rod hat nak, hogy a
köz ben kép zõ dött to xi kus anya gok mér -
ge zé se ket okoz hat nak (ld. a nem rit kán
elõ for du ló étel mér ge zé sek hí re it). 

A to váb bi ak kön  nyebb meg ér té sé hez
vizs gál juk meg, mi lye nek is ezek a bak té -
ri u mok!

Alak juk vál to za tos: gömb, pál ci ka és
csa vart for má tu mú ak ra kü lö nít he tõk. Le -
het nek ma gá nyo sak, de két vagy több
pél dá nyuk tar tós kap cso ló dá sa is gya ko ri.
Több cso port nál – fõ ként a meg nyúlt ala -
kú ak nál – csillók is fel lel he tõk, ame lyek
egye sé vel, cso por to san lát ha tók a sejt vé -
ge ken, de oly kor szór tan az egész sejt fe -
lü le ten is meg fi gyel he tõk.

Sej tes fel épí té sü ket az alábbi sé mán
szem lél tet jük!

Egy nagy ság rend del na gyob bak a már
elem zett ví ru sok nál, mi vel mé re te ik 0,5-
20 μm kö zött ta lál ha tó (1 μm = mil li mé -
ter ez red ré sze). E mé re tek már a jobb mi -
nõ sé gû fény mik ro szkó pok kal (0,2 μm
fel ol dó ké pes ség ese tén) 500-1000-sze res
na gyí tás sal ered mé nye sen ta nul má nyoz -
ha tók.

Ké mi ai anya ga ik zö mét a víz (70-
90%), a ma ra dék szá raz anya go kat fe hér -
jék, nuk le in sa vak, szén hid rát ok, lipidek,
il let ve szer vet len ás vá nyi anya gok ad ják.
Leg több jük ben kü lön bö zõ pig men tek,
ami no sa vak, vi ta mi nok is ki mu tat ha tók.

Mi vel a fe hér jék hõlabilisak (hõ re ér zé -
ke nyek), a nem kí vá na tos fa jok hõ ke ze -
lés sel is ár tal mat lan ná te he tõk. E te kin tet -
ben is nagy a szó rás, hisz egye sek már
50-60 oC-on sem le ge sít he tõk, míg má sok
– fõ leg a betokozódott spó rás ál la po tú ak
– többórás 100 oC-os for ra lást is át vé szel -
het nek!

A bak te ri o ló gia meg te rem tõ jé tõl (Louis
Pas teur, 1822-1895) szár maz ta tott mód -
szer rel – a pasz tö ri zá lás sal – pl. a te jet a

tej üze mek ben az aláb bi mó don sza ba dít -
ják meg az eset le ge sen elõ for du ló ká ros
bak té ri u mok tól: A te jet 60-62 oC-on 30
per cig me le gí tik, majd hir te len 5 oC-ra
hû tik. E ke ze lés sel a nem kí vá na tos bak té -
ri u mok el pusz tul nak, csu pán az egész ség -
re nem ár tal mas túl élõk ma rad nak ben ne,
ame lyek leg fel jebb a tej sa vas er je dést
okoz hat ják. A meg bon tott tar tó sí tott te jet
is mi e lõbb fo gyas  szuk el, mert a le ve gõ -
bõl utó lag be ke rült bak té ri u mok is okoz -
hat nak meg le pe tést!

Biz tos bak té ri um-pusz tí tó/ste ri li zá ló
mód sze re ket a gyó gyí tást vég zõk kö ré -
ben al kal maz nak:

1. for ró láng gal,
2. szárazhõvel (135-165 oC-on 1-3 óra

hos  szan),
3. au tok láv ban (118-120 oC-on, te lí tett

víz gõz ben 1 atmoszféra túl nyo má son 15-
30 per cig).

Ter mé sze te sen a ha gyo má nyos tar tó sí -
tá si mó dok (szá rí tás, asza lás, füs tö lés,
vegy sze res, há zi for ra lá sos ke ze lé sek)
nap ja ink ban sem men tek ki a di vat ból, de

aján la tos az ala pos fõ zés, sü tés, hogy a
fer tõ zé se ket a mi ni má lis ra csök kent sük.

Bár men  nyi re is pró bál juk ki vé de ni az
ár tal mas bak té ri u mok tá ma dá sa it, szám ta -
lan le he tõ ség ma rad a mik ro or ga niz mus ok
szer ve zet be ju tá sá ra. Sa ját bõ rün kön, bel -
sõ test üre ge ink ben (száj- és orr üre ge ink -
ben, légutainkban, bél rend sze rünk ben) ál -
lan dó társ bér lõ ként élõ bak té ri um fló rát ta -
lál ha tunk. Ezek zö me nem ár tal mas, sõt
né há nyuk elõnyt is je lent szá munk ra. A
vas tag bél ben élõ több száz faj kö zül egyes
co li-bak té ri u mok B- és K-vi ta mint ter mel -
nek, más részt a rot hasz tó bak té ri u mok te -
vé keny sé gét kor lá toz zák. Az ugyan csak a
bél ben élõ Escherichia co li, ha szer ve ze -
tünk más szer ve i be ke rül, gyul la dá sos
meg be te ge dé se ket (epe hó lyag-, ve se me -
den ce-, has hár tyagyul la dást) vált hat ki.

A be te gí tõ bak té ri u mok ról, a fer tõ zõ dé -
sek rõl, a meg be te ge dés fo lya ma tá ról, a
szer ve zet vé de ke zési mód ja i ról, a kap -
cso la tos le het sé ges te en dõk rõl a foly ta -
tás ban ol vas hat a ked ves ér dek lõ dõ.

Dr. La ki Fe ren

A bak té ri u mok sejt for mái és sejtszervecskéi

A: pálcika (bacillus) 

B: gömb (coccus) 

C: csavart (spirillum 

D: sejtséma
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A ma gyar mint ha lász nem zet
II.

Elõ zõ írá so mat az zal fe jez tem be, hogy a
mai tör té net tu do mány a múlt em be ri ci vi li -
zá ci ói nak fok mé rõ jét ab ban lát ja, hogy
tud tak-e mi nél hos  szab ban gyógy uló se be -
ket ej te ni a ter mé sze ten, il let ve a kör nye ze -
tü kön. Nap ja ink tár sa dal mai, ami kor már
azt hi szik, hogy vég leg gyõz tek és fe lül ke -
re ked tek a ter mé sze ten, kép te le nek meg ér -
te ni, hogy csap dá ba ke rül tek. A di ag nó zist
a min den ha tó tu do mány tól vár ják, de már
Ham vas Bé la is meg ál la pí tot ta, hogy a mai
tu do mány a ter mé szet tel szem ben ál ló em -
be rek gon do la ti ter mé ke. Eb bõl fa ka dó an
nem hogy meg ol da ni nem fog ja, ha nem
még in kább hiz lal ni fog ja a prob lé má kat.
Lásd par lag fû és egyéb gyom nö vé nyek.
Óri á si pén ze ken jó szán dé kú ci vil szer ve -
ze te ket, is ko lá so kat von nak be gyom nö -
vény ir tás ba, pusz tí tás ba. Igen, a prob lé ma
meg ol dá sát a pusz tí tás fi lo zó fi á já nak sík já -
ra te re lik, mint ha nem len né nek fi a tal ja ink
már kel lõ kép pen ag res  szí vak és sé rül tek. A
gyo mok pe dig nem akar nak fogy ni, ha -
csak  nem hasz no sít juk õket.

Vagy néz zünk egy má sik tu do má nyos
ka lan dot, a ró kák re pü lõ rõl tör té nõ ve -
szett ség el le ni im mu ni zá lá sát. Az em lí tett
be teg ség vis  sza szo rí tá sá nak kö vet kez té -
ben a ró ka-po pu lá ció drasz ti ku san meg-
növekedett, és kel lõ táp lá lék, il let ve élõ -
hely hí ján be nyo mul tak már a vá ro sok ba
is. A faj ed di gi ál lo má nyát sza bá lyo zó ve -
szett ség he lyett vi szont a ter mé szet új stra -
té gi át dol go zott ki. Olyan rü hös sé gi hul -
lám vet te kez de tét, amely nem csak az ál lo -
mány csök ke né sét idéz te elõ, de a ró ka
prém jét is ér ték te len né tet te. Ám emel lett
föl buk kant és elõ re tört egy, a ve szett ség -
hez ha son ló an ve szé lyes kór oko zó, az
Echinococcus multilocularis ne vû ga land -
fé reg. Ez a ró kák ál tal ter jesz tett ap ró élõs -
kö dõ az ez red for du ló tá ján már több em -
be ri éle tet kö ve telt, mint a ve szett ség. A
ku tyá kat, macs ká kat is meg fer tõz he ti
érint ke zés ha tá sá ra, és nem lát ni még a fo -
lya mat vé gét az em ber vo nat ko zá sá ban
(Ma gyar Va dász lap, 2006. feb ru ár).

Nem aka rok fel so ro lá sok ba bo csát koz -
ni, és sze ret ném meg ta lál ni az el vesz tett
fo na lat ár té ri õse ink hez. A 18-19. szá zad -
ban szin tén a tu do mány ve zér fo na lán in -
dult el a Kár pát-me den ce fo lyó i nak sza bá -
lyo zá sa, ár te re i nek le csa po lá sa. A ter mé -
szet tör vé nye i vel szem ben me ne tel ve gá -
tak kal sa tu ba szo rí tot ták a fo lyót, fel rúg va
és el fojt va az ad dig böl csen gaz dál ko dó

ár té ri job bá gyok tu do má nyát. Má ra már
tud juk, hogy az ár men te sí té sek és a gát épí -
té sek meg va ló sí tott for má ja, va la mint az
éven te is mét lõ dõ ár ví zi vé de ke zés töb be
ke rült, mint amen  nyi hasz not ho zott. Vé le -
mé nyem sze rint azok nak a ter mé szet min -
den rez dü lé sét is me rõ sár pi li si pa rasz tok -
nak lett iga zuk, akik 150 év vel ez elõtt pon -
to san le ír ták kö nyör gõ le ve lük ben, mit fog
elõ idéz ni az ak kor még csak ter ve zett gát -
épí tés. Né ha olyan ér zé sem van, hogy a tu -
do mány gyak ran úgy ját szik a ter mé szet -
tel, ahogy a hü lye gye rek a ho mo ko zó ho -
mok já val. Uj já val med ret húz, majd vi zet
csor gat be le, és ha nem tet szik ne ki, ak kor
te nye ré vel el si mít ja és újat épít.

Most in nét na gyot len dül ve rá tér nék
cikk so ro za tom be ve ze tõ jé re, az orv ha lá -
szat ra. Mun ka kö röm és hi va tá som foly tán
a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
Ge men ci Táj egy ség ében az el múlt 19 év
egy ti zed ét orv ha lász ok, orv hor gá szok és
orv va dász ok ül dö zé sé vel és el fo gá sá val
töl töt tem. Meg is mer tem vi sel ke dé sü ket,
ter mé szet raj zu kat, és ön kri ti kát gya ko rol -
va meg val lom, hogy hi va ta los stá tu szom
elõtt az orv ha lá szat mes ter sé gét kel lõ
mély sé gig mû vel tem is. Ter mé sze te sen ma
már en ge dé lyes kis szer szá mos ha lá sza tot
fo lya tatok hi va tá som mel lett. Né hány éve
egy rá dió stú dió be szél ge tés ha tá sá ra kezd -
tem el mé lyül ni az orv ha lá sza tot mo ti vá ló
rej tel mek mély sé ge i ben. Ugyan is rá kel lett
döb ben nem ar ra, hogy az en ge dély nél kü -
li hal fo gás mû ve lõ it leg fel jebb vis  sza szo -
rí ta ni le het, de szel le mü ket a pa lack ba töb -
bé vis  sza zár ni le he tet len. Sõt, az az eret -

nek gon do la tom tá madt, hogy nem is len -
ne sze ren csés.

Nyu gat-Eu ró pá ban jár va meg gyõ zõd -
het tem ar ról, hogy ez a te vé keny ség ott
majd hogy nem is me ret len. Hogy mi ben
rej lik a mi kü lön bö zõ sé günk? A vá lasz a
kö vet ke zõ: a ma gyar víz men ti te le pü lé sek
job bá gya i nak a hon fog la lás idõ sza ká tól a
Mo nar chia kez de té ig meg volt ad va a sza -
bad ha lá szat, va dá szat és er dõ hasz ná la ti
jog bi zo nyos ke re tek kö zött. Nos, nyu gat-
eu ró pai sors tár sa ik so ha nem ren del kez tek
ilyen jo gok kal, eb bõl fa ka dó an so ha nem
vált né pi kul tú rá vá sem a hal fo gás mû vé -
sze te, sem a ha lak kal kap cso la tos gaszt ro -
nó mia. A ma gyar víz men ti fal vak min den
ti ze dik há zá nak ve ran dá ján lóg né hány
var sa, do bó há ló vagy eme lõ há ló. En ge -
dély nek pe dig a több ség hí ján van, de az
õsök tõl örö költ szen ve dély nem bír szuny -
 nyad ni. Ve gyük gór csõ alá mond juk
Õcsény, Sár pi lis és Decs te le pü lé se ket. Lé -
lek szá muk ös  szes sé ge úgy 6-7 ezer fõ, eb -
bõl csí kász kb. 800-900 sze mély. Ha lász lé
fõ zé sé hez és egyéb el ké szí té si mó dok hoz
pe dig szin te min den ház ban van hoz zá ér tõ
em ber. Sok min dent le het mon da ni, de
hogy ez nem skan zen, az biz tos.

So ká ig ki sebb sé gi ér zé sem volt, ha lát -
tam egy nyu gat-eu ró pai hor gászt, ami kor
hos  szú fá rasz tás után meg szá kolt egy ha -
lat. Ilyen kor óva to san kéz be vet te, meg -
mér te a hos  szát és a sú lyát, le fény ké pez te,
majd – eset leg egy ap ró pu szi után – visz -
 sza en ged te a víz be. Hát igen, én kép te len
len nék ilyen „hu má nus” cse le ke det re.
Ezek után el kezd tem jó zan pa rasz ti és  szel

Orvhalász tapogatóval
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gon dol kod ni. Mit is tett ez az em ber? Mi -
ért is en ged te vis  sza? Ma már tu dom.
Azért, mert gõze sem volt ró la, mit le het a
hal lal kez de ni. Ké rem szé pen, ez nem hu -
ma niz mus, ha nem bu ta ság. És aki így,
passzi ó ból a hal egyik leg ér zé ke nyebb
szer vé be, a szá já ba akadt hor gon tör té nõ
ago ni zá lá sá ban, il let ve küz del mé ben él -
ményt vagy „spor tot” ta lál, az az em ber
más gaztettre is ké pes. Mert ha meg eszi a
fo gást, ak kor volt ér tel me a küz de lem nek.
Az 1980-as évek ben a ka li for ni ai Sacra-
mento fo lyó part ján dol goz tam. Egy al ka -
lom mal hor gá szok jöt tek a víz part ra, és 10
kg-os vad pon tyo kat fog tak vagy fél tu ca -
tot. Meg döb ben ve ta pasz tal tam, ahogy a
gyö nyö rû ha la kat be ka par ták a ho mok ba.
Az õ or szá guk ban, aki be tud ta bi zo nyí ta -
ni, hogy el pusz tí tott 250 kg pon tyot, az
egy év re in gyen ka pott hor gász en ge délyt.
Szá muk ra ez a hal ér ték te len sze mét.

Meg kell je gyez nem, hogy igen ke vés
olyan nép van már Eu ró pá ban, mint a ma -
gyar, aki ha ebé det akar ké szí te ni, ak kor ki -
megy a víz re és zsák mányt ejt. Úgy gon do -
lom, hogy ha lász ösz tö nünk re – le gyen az
en ge dé lyes vagy anél kü li – in kább büsz kék
le he tünk, mint hogy fe jünk re ha mut szór va
szé gyen kez zünk. Sen ki ne ért se fél re, nem
az unal mu kat el ütõ mun ka nél kü li ek re, nem
is az adrenalinhiányban szen ve dõ új gaz dag
ví zi gengsz te rek re gon do lok. 

Eb bõl egy ké nye sebb té ma kör is adó dik,
ne ve ze te sen a nap ja ink ra ki ala kult, kés -
hegy re me nõ ha lász-hor gász el len tét. Saj -
ná la tos, hogy a po li ti ka és a sport hor gá szat
egy más keb lé re dõlt, és a mé di umok ban
olyan nyi lat ko za to kat en ged tek meg ma -
guk nak, ame lyek mé lyen fel há bo rí tot tak.
Ar ról szól tak a meg nyil vá nu lá sok, hogy
meg kel le ne szün tet ni a ter mé sze tes ví zi
ha lá sza tot, mi vel emi att nin csen hal a vi ze -
ink ben, ezért a hor gá szok zsák mány nél kül
men nek ha za. Ez a meg ál la pí tás an  nyi ra
ha mis és bán tó, hogy va ló já ban emi att ra -
gad tam tol lat. Olyas fé le ez a prob lé ma-
meg kö ze lí tés, mint ami kor a sö tét ben el -
ve szí tem a kul csot, ám az ut cai lám pa fé -
nye alatt ke re sem, mert ott lá tok. Hogy mi -
ért nin csen hal a ge men ci vad vi zek or szá -
gá ban, ar ra majd ké sõbb té rek ki.

Van az or szág ban 300 000 hor gász, és
3000 zö mé ben, úgy mond, „kedv te lé si cé -
lú”, nem hi va tá sos ha lász. Az utób bi ak
esz köz tá ra var sá ból, do bó há ló ból,
kecébõl, millingbõl és eme lõ há ló ból áll. A
te rü le ti en ge dé lyük be van ha tá rol va fo -
lyam ki lo mé te rek kö zé, te vé keny sé gük pe -
dig igen kön  nyen kont rol lál ha tó, il let ve el -
len õriz he tõ. De ez a kis lét szá mú ha lász -
kö zös ség vö rös posz tó vá vált, és be iga zo -

ló dott az õsi mon dás: aki ku tyát akar üt ni,
az bo tot ta lál hoz zá. Mert hogy a hor gá -
szok majd jobb gaz dái lesz nek a vi zek nek,
nem úgy, mint a ha lá szok!

Sze ret nék be mu tat ni egy fi gyel mez te tõ
pél dát, amely a kö zel múlt ban zaj lott le
Hor vát or szág ma gyar lak ta te rü le tén. A
pon tos hely a Drá va tor ko la tá nál el he lyez -
ke dõ Ko pá csi-rét, il let ve ár tér. Itt ta lál ha tó
egy 1500 fõs kis ma gyar ha lász fa lu, Ko -
pács. Szin te majd’ min den ki ha lá szat ból élt
év szá zad ok óta, ám 3-4 év vel ez elõtt ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alá he lyez ték a víz -
jár ta vi dé ket. Itt a hor gá szok a ma da rá szok -
kal fog tak ös  sze, és be til tot ták a ha lá sza tot,
föl dön fu tó vá té ve több te le pü lést, töb bek
kö zött Ko pá csot is. Hos  szú be szél ge té se ket
foly tat tam a hely bé li ek kel, akik bi zal ma -
san meg val lot ták ne kem, hogy ma már ket -
tõs éle tet él nek, nap pal fó li ás ker tész ke dést
vé gez nek, éj jel pe dig orv ha lász nak. A tér -
ség ben meg bos  szul ta ma gát a ha lász el le -
nes fó bia, ugyan is az óta el sza ba dult a po -
kol, és nincs sem mi lyen er köl csi vagy eti -
kai kor lát, ame lyet be tar ta ná nak.

Írá som mal sen kit nem aka rok meg sér te -
ni, pusz tán tük röt tar tok az érin tet tek elé, s
ab ból egye sek ma guk ra is mer het nek. Az
el sõ hor gász egye sü letek az 1900-as évek
har ma dán ala kul tak meg kín ke ser ve sen,
hi szen ko ráb ban a hor gá szo kat nap lo pók -
nak tar tot ták, és kí nos volt meg ala kí ta ni a
nap lo pók egye sü le tét. Má ra ez kezd odá ig
fej lõd ni, hogy – tisz te let a ki vé tel nek – a
fel pör gött élet rit mus ba és pénz haj há szás ba
be le fá radt, il let ve stres  szek kel meg gyö -
tört, sé rült lel kû em be rek re ha bi li tá ci ós in -
té ze té vé vá lik a víz part. Ha meg néz zük,
hogy a ha lá szok vagy a hor gá szok az oko -
zói a víz par ton ta lál ha tó sze mét he gyek -
nek, ak kor a kö vet ke zõ meg ál la pí tást te -
szem. Sze me te lés re az egy hely ben ülõ, vá -
ra ko zó, eset leg unat ko zó em ber a leg haj la -
mo sabb. Kép zel jünk el egy olyan em bert,
aki a fel pör gött élet rit mus ból hir te len ki -
sza kad, és egy drasz ti ku san las sú élet rit -
mu sú víz par ton ta lál ja ma gát. Za var ja a
moz du lat lan ság, ezért pót cse lek vé sek kel
pró bál ja el len sú lyoz ni azt, pél dá ul rág csál
va la mit, sö rös üveg gel bab rál, eszik, eset -

A 80 éves Kollár Sanyi bácsi kecézés közben

Varsás halászat
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leg rá di ót hall gat vagy mobiltelefonál stb.
Meg jegy zem, hogy var sá zás köz ben nem
ké pes az em ber sze me tel ni. Vagy néz zük
meg, a jó gaz da fo gal ma va jon me lyik fog -
la la tos sá goz áll kö ze lebb. Te gyük fel,
hogy akár több, egy más tól tá vol esõ víz te -

rü let re vál tok hor gász te rü le ti en ge délyt,
és in gá zok kö zöt tük sza bad idõm függ vé -
nyé ben. Elõ for dul hat, hogy egyik-má sik
víz re csak ha von ta me gyek ki, és azt sem
tu dom, hogy köz ben ott mi tör té nik. Most
néz zük, hogy fest ez a ha lá szat nál. A te rü -

le ti en ge dély alap ján, de a gya kor la ti le he -
tõ sé gek kö vet kez té ben is az ef fek tív ha lá -
szat csak ál ta lá ban 2-3 folyamkilométeres
sza ka szon tör té nik. Ha pél dá ul var sát tesz
le az em ber, ak kor már csak a Du na áll -
andó víz szint in ga do zása mi att is 1-2 na -
pon ta a ví zen kell tar tóz kod ni, hogy a ha -
lász esz kö zö ket kij jebb vagy bel jebb he -
lyez ze. Mi vel egy hely szín hez kö tõ dik a
te vé keny sé ge, azon nal ész re ve szi az il le -
ték te len be ha to lót. Meg gyõ zõ dé sem, hogy
sok kal in kább a ter mé szet ré sze egy ha -
lász, mint egy hor gász. Le kell szö gez nem,
hogy el is me rem a hor gá szat lét jo go sult sá -
gát, és nem is le het sé ges el kép zel ni már
nél kü lük vi ze in ket. Azért egy gör be tük röt
még hadd ve gyek elõ! Ha a kul tú ra fenn -
tar tá sa szem szö gé bõl kö ze lít jük meg a két
szen ve délyt, az az el kel le ne ve szí te nünk
va la me lyi ket az idõk sod rá ban, ak kor a vá -
lasz tás eh hez ha son ló: a nép tánc ma rad -
jon-e meg, vagy a disz kó be li lö työ gés?

(folytatjuk)
Fel sõ Bar na bás

Itt nemcsak szemetelni, horgászni is tilos

Vé den dõ véd te le nek: a fe ke te kö kör csin

Ta va szi fló ránk egyik leg szebb dí sze az
a fe ke te kö kör csin (Pulsatilla pratensis
subsp. nigricans), amely nek meg nyú ló
szá rán a dús szõ rû bó bi tás bim bó kat a me -
le gebb már ci u si nap sü tés csal ja elõ, s áp ri -
lis ele jén már a szél len ge ti bó ko ló vi rá ga -
it. A vi rág zás ide jé re 10-20 cen ti mé ter ma -
gas ság ra fej lõ dõ nö vény le ve lei szár nya -
sak és szel del tek. A több nyi re fe ke te, fe ke -
tés bí bor vagy sö tét li la zárt le pel le ve lek
hos  szab bak a por zók nál, csú csuk vis  sza -
haj ló és ha ran got for máz nak. Az egész nö -
vényt sely mes, fe hér szí nû szõ rök fe dik: a
„bun da” igen ha té ko nyan véd ta va szi fa -
gyok ide jén. Vi rág zás után a bi be az asz -
mag ter més hos  szú re pí tõ ké szü lé ké vé ala -

kul, így se gít ve an nak lég moz gás sal tör té -
nõ el ju tá sát újabb ter mõ hely re.

A bog lár ka fé lék (Ranunculaceae) csa -
lád já ba tar to zó és ha zánk ban sok he lyütt,
de min de nütt kis szám ban fel lel he tõ fe ke -
te kö kör csin leg kö ze leb bi ro ko na a Bod -
rog köz ben il let ve a Nyír ség ben elõ for du ló
ma gyar kö kör csin (Pulsatilla pratensis
subsp. hungarica). Egy ide je a fe ke te és a
ma gyar kö kör csint ugyan azon faj két al fa -
já nak te kin tik, ez ki tû nik a la tin ne vek bõl
is. Ked ve zõ he lyi kli ma ti kus vi szo nyok
ese tén a két al faj ke resz te zõ dik és hib ri dek
ala kul nak ki. A csa lád to váb bi tag jai a Ma -
gyar or szá gon sok he lyütt meg ta lál ha tó le -
ány kö kör csin (Pulsatilla grandis), a bá tor -
li ge ti Nagy le ge lõn élõ tá to gó kö kör csin
(Pulsatilla patens), az Észa ki-kö zép hegy -
ség he gyi le ge lõ in és lej tõ in te nyé szõ he -
gyi kö kör csin (Pulsatilla montana).

A kö kör csi nek tu do má nyos ne ve – Pul-
satilla – a la tin pulsare igé bõl szár ma zik,
ami ma gya rul hin tá zást, len gést, lük te tést,
rá zást je lent. Tõ bõl fa ka dó haj tá sá nak vé -
gén bó ko ló ha rang ala kú vi rá gai ez zel – a
szél ger jesz tet te – a moz gás for má val
mond hat ni be ha ran goz zák a ki ke let, a ta -
vasz ér ke zé sét. To váb bi ér de kes ség, hogy
a nö vény ma gyar ne vé nek kez de te – a kök
– ótö rök ere de tû szó és ké ket je lent. A kö -
kör csi ne ket a Kár pát-me den ce kü lön bö zõ
vi dé ke in más-más né pi né ven is me rik: ka -

kas ha rang (vagy a szó hang vál to za ta:
kokasharang), var jú ki ke rics, lókökörcsin,
ki ki rics, kükörics (kükörcs), tik dög lesz tõ
és alamuszivirág a leg is mer teb bek. A le -
ány kö kör csin meg je le nik Áprily La jos
köl té sze té ben is, a le ír tak több kö kör csin -
faj sa já tos sá ga it kel tik élet re. Ta va szi há -
bo rú cí mû köl te mé nyét ol vas va szin te
érez zük a ta vasz han gu la tát:

Gal  lyak he gyén s rej tett ma gok ban
alud tak még a szép szinek.
Csak az avar ban les ke lõd tek
boly hos le ány kö kör csi nek.

A ki ke let elõ csal ja
a nö vény dús szõ rû bim bó it

Áp ri lis ele jén már bó kol a vi rág
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Le ány kö kör csin cí mû ver sé ben el gon -
dol kod va te szi fel a kér dést:

Az est be csuk s egy fé nyes kéz ki nyit,
mi kor a nap fel hõt len ég re hág.
Be cé zem kely hed ér zõ boly ha it,
s tû nõd ve kér dem: Lé lek vagy, vi rág?
A fe ke te kö kör csin környezetünkbeli

elõ for du lá sá ról több adat tal ren del ke zünk.
Ko vács Já nos Bács-Bodrogh vár me gye
egye te mes mo nog rá fi á já ban (szer kesz tet te
Du dás Gyu la, meg je lent 1896-ban) a vár -
me gye nö vény vi lá gá nak fel so ro lá sá ban az
ak ko ri la tin ne vek kel a kö kör csi nek
(Anemone) kö zött a kö vet ke zõ ket je gyez -
te fel: „Le ány k. A. Pulsatilla. Er dei k. A.
silvestris. Li ge ti k. A. nemorosa. Bog lár k.
A. ranunculoides. Me zei k. A. pratensis.”
Az Anemone ranunculoides mai ne ve bog -
lá ros szel lõ ró zsa, míg az Anemone sil-
vestrist er dei szel lõ ró zsá nak (a la tin név
má ra egy be tû vel vál to zott: Anemone
sylvestris), az Anemone nemorosát pe dig

ber ki szel lõ ró zsá nak hív ják. Prodan Gyu la
zombori ta nár „Bács-Bodrog vár me gye
fló rá ja” cí mû dol go za tá ban (Ma gyar Bo ta -
ni kai La pok, XIV. kö tet, 1915) az
Anemone nigricans el ne ve zé sû fe ke te kö -
kör csint kö tött és fu tó ho mo kon Bácsordas,
Sza bad ka, Já nos hal ma és a Vár me gye ha -
tár (a mai Illancs) tér sé gé ben; az Anemone
ranunculaidest Futakon az al só er dõ ben és
Óbecsén em lí tet te.

A Ba ja mel let ti ho mo ki gye pek még ma
is szá mos szép  vi rá gú nö vényt rej te get nek.
Köz tük fe ke te kö kör csin re vá ro sunk tól né -
hány ki lo mé ter re ke let re, egy ko ráb bi ho -
mok pusz tai te rü le ten, feny ves-aká cos er -
dõs rész sze gé lyé ben buk kan hat a sze ren -
csés és fi gyel mes ter mé szet já ró. A mint egy
20 m2 nagy sá gú ter mõ hely kb. 50 tõ bõl ál -
ló po pu lá ci ó ját Ko vács Bé la – a Ba jai Szõ -
lõk vas úti meg ál ló hely mel let ti egy ko ri ta -
nya si is ko la ta ní tó ja – ta lál ta meg, s a te rü -
le tet fia, if jabb Ko vács Bé la mu tat ta meg e
so rok író já nak. A nö vény az el múlt év te lén
és ta va szán vég zett er dé sze ti mun kák (fa -
vá gás, gally ége tés, ta po sás) köz ben kis hí -
ján ki pusz tult ar ról az élõ hely rõl, amely to -
vább ra is po ten ci á li san ve szé lyez te tett és
he lyi vé de lem re ér de mes. E he lyen kí vül
vá ro sunk hoz leg kö ze lebb fe ke te kö kör csin
a Borota és Ha jós köz sé gek ha tá rán fek võ
Pulykási-erdõ tisz tá sa in ta lál ha tó. 

Szá mos bog lár ka fé lé hez ha son ló an a kö -
kör csi nek is mér ge zõ ek, így a nö vény rég -
óta is mert fel hasz ná ló ja a né pi gyógy ászat:
ha tó anya gai fõ leg ve se és hó lyag be teg sé -
gek ke ze lé sé re bi zo nyul tak jó nak. Ös  sze -
tört gyö ke rét egy kor só val ke ver ve ju hok -
nak ad ták him lõ el len, le ve le i vel lo vak fe -
ké lyes se be it ke zel ték s ta laj szint fe let ti ré -
sze ke hes lo vak füs tö lés sel tör té nõ gyó gyí -

tá sá hoz vált be (va ló szí nû leg in nen szár -
ma zik a lókökörcsin el ne ve zés). Ma már a
kö kör csi nek gyógy nö vény nek szánt gyûj -
té se kis egyed szá muk és vé dett sé gük mi att
ti los. Vi rág dísz nek sem al kal ma sak, mert a
sze dést kö ve tõ en gyor san el her vad nak. Ki -
ás ni sem ér de mes õket, mert a hosszú gyö -
kér törzs ük nem bír ja az át ül te tést. Sza po rí -
tá suk leg kön  nyeb ben mag ról tör tén het. 

A kö kör csi nek mind egyik fa ja vé dett, a
fe ke te kö kör csin ter mé szet vé del mi ér té ke
tö ven ként 5000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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A le pel le ve lek ha ran got for máz nak Az asz mag ter mé sek
las san re pü lés re ké szek

Éle té nek nagy ré szét Ba já tól tá vol töl -
töt te, de bár men  nyi re is a nagy vi lá got
jár ta, csa lád ja õsi fész ké tõl, szü lõ vá ro sá -
tól, aho va gyer mek- és if jú ko ra sok-sok
meg ha tá ro zó él mé nye kö töt te, so ha sem
sza kadt el. Meg ha tó sze re tet tel ra gasz ko -
dott egy ko ri is ko lá já hoz. 1978-ban le vél -
ben fe jez te ki örö mét, ami kor ér te sült ar -
ról, hogy a III. Bé la Gim ná zi um tor na ter -
mé ben meg tör tént a ha gyo mányt idé zõ
Éber-fres kó res ta u rá lá sa. A mai di ák -
nem ze dék hez is volt sza va. „Nyu god tan

mond ha tom ne ked – ír ta 1990-ben a
pénz ado má nyá ból is ko lai ju ta lom ban ré -
sze sült ta nu ló nak, La ki Ta más nak –,
hogy a gim ná zi u mot kö ve tõ en a pes ti
mû egye te men és utá na hosszú év ti ze de -
ken át mér nö ki mun kám ban azt az alap -
ve tõ tu dást hasz nál tam és hasz no sí tot -
tam, amit a ba jai gim ná zi um nyolc évén
át ma gam ba gyûjt het tem.”

Feb ru ár ban hunyt el. Ha lá la nem csak
csa lád já nak vesz te ség.

B. L.

Katanics György
(1923-2006)


