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Türr Ist ván nak a Ko rin tho szi-csa tor na
épí té sé nek kez de mé nye zé sé ben és meg va -
ló sí tá sá ban be töl tött sze re pé rõl szá mos
köz le mény je lent már meg, meg nyi tá sá nak
cen te ná ri u ma al kal má ból la punk is kö zölt
er rõl egy ki tû nõ cik ket Solymos Ede tol lá -
ból (100 éves a Ko rin tho szi-csa tor na, Ba -
jai Hon pol gár, 1993. szep tem ber), ezért itt
most csak a leg lé nye ge sebb moz za na tok
ös  sze fog la lá sá ra szo rít ko zom, il let ve meg -
kí sér lem né hány ke vés sé is mert adat tal ki -
egé szí te ni a tör té ne tet.

A Szu e zi-csa tor na meg épí té sé nek (1859-
1869) si ke re nyo mán fel tá madt az ér dek lõ -
dés más, a ten ge ri hajózóutak le rö vi dí té sét
cél zó el kép ze lé sek iránt. A leg am bi ci ó zu -
sabb öt let tel ter mé sze te sen a Szu e zi-csa tor -
na ki vi te le zõ je, Ferdinand Lesseps állt elõ.
1876-ban fran cia bi zott sá got ala kí tott egy,
az At lan ti- és a Csen des-óce ánt ös  sze kö tõ
csa tor na meg va ló sít ha tó sá gá nak ta nul má -
nyo zá sá ra. Türr, aki 1856 óta sze mé lyes is -
me rõ se és õszin te bá mu ló ja a me rész vál lal -
ko zó nak, azon nal csat la ko zik a kez de mé -

nye zés hez. El nök sé get vál lal az óce án kö zi
csa tor na ter ve zé sé re lét re ho zott nem zet kö zi
tár sa ság ban (Societé Internationale du
Canal Interoceanique), e mi nõ sé gé ben en -
ge délyt sze rez a ko lum bi ai kor mány tól a
csa tor na épí té sé re, üze mel te té sé re, és ex pe -
dí ci ó kat szer vez a nyom vo nal meg ha tá ro -
zá sa cél já ból. Mind két ku ta tó út ve ze té sé vel
só go rát, a ten ge rész tiszt Lucien Bonaparte-
Wyse-t bíz za meg. Az 1876 no vem be ré ben
in dí tott el sõ ben egy fi a tal ma gyar mér nök -
nek, Gerster Bé lá nak is le he tõ sé get biz to sí -
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tott a rész vé tel re. A gyil kos klí ma, a mo csa -
ras, ne he zen jár ha tó te rep rend kí vül ne héz -
zé te szi a mun kát, és jó né hány ál do za tot is
szed. Csak má sod já ra, 1878-ben si ke rül
meg fe le lõ nek lát szó ter ve ket ki dol goz ni. A
pá ri zsi föld raj zi kong res  szus tá mo ga tá sát
el nyer ve 1879-ben Lesseps el nök le té vel
meg ala kul a csa tor na épí tõ rész vény tár sa ság
(al el nö ke Türr Ist ván), és 1881-ben meg -
kez dõ dik a ki vi te le zés. Ek kor azon ban
Türrt már más fog lal koz tat ja. Mond hat juk,
sze ren csé jé re, mert így nem lesz szen ve dõ
ré sze se an nak a hos  szú, ke ser ves fo lya mat -
nak, amely vé gül a csú fos bu kás hoz és
Lesseps per be fo gá sá hoz ve zet.

A gö rög kor mány már 1869-ben kon -
cesszi ót hir de tett Iszthmosz, a Peloponnés-
zoszt a szá raz föld del ös  sze kö tõ kes keny
föld szo ros át vá gás ra, de a kö vet ke zõ több
mint egy év ti zed alatt mind ös  sze egy vál lal -
ko zó, egy al kal mi bank cso port je lent ke zett
a fel hí vás ra, s az is vis  sza lé pett, mi e lõtt
még a ter ve zés re sor ke rült vol na. Pe dig a
fel adat nem csak ér de kes volt, ha nem gaz -
da sá gi lag is ki fi ze tõ dõ nek lát szott. A fel hí -
vás sal a gö rö gök egy õs ré gi prob lé ma meg -
ol dá sát igye kez tek elõ se gí te ni. Ami ó ta
ugyan is ten ge ri for ga lom folyt a tér ség ben,
te hát év ez re dek óta, ez a kes keny föld sáv a
Peloponnészosz meg ke rü lé sé re, az az több
száz ki lo mé ter rel hos  szabb út ra kénysz-
erítette a Jón- és az Égei-ten ger kö zött köz -
le ke dõ ha jó kat. Át vá gás nak gon do la ta ép -
pen ezért már év szá zad ok kal idõ szá mí tá -
sunk elõtt fog lal koz tat ta a ten ge ri ha jó zás -
ban ér de kelt ural ko dó kat, de cse lek vés re
csak az egyéb ként igen rossz em lé kû Né ró
ró mai csá szár szán ta rá ma gát i.u. 67-ben.
6000 zsi dó rab szol gá val és több ezer ka to -
ná val egye nes vo na lú ár kot kez dett ásat ni a
leg kes ke nyebb sza ka szon. A 6-7 hó na pig
fo lyó mun ka so rán mint egy fél mil lió köb -
mé ter föl det moz gat tak meg, de a pró bál ko -
zás vé gül ab ba ma radt, s a 19. szá za dig, a
füg get len Gö rög or szág meg va ló su lá sá ig a
kér dés fe le dés be me rült.

Türr fi gyel mét fel kel tet te a pa na ma i nál
ugyan lé nye ge sen ki sebb, de gyor sabb si -
ker rel ke cseg te tõ fel ada ta. 1881 ele jén Ger-
ster Bé lát a hely szín re küld te az zal a meg bí -
zás sal, hogy mér je fel a te rü le tet, s je löl je ki
a csa tor na nyom vo na lá nak leg ked ve zõbb
he lyét, és dol goz za ki az épí tés ben al kal ma -
zan dó mû sza ki el já rá so kat. Gerster úgy ta -
lál ta, hogy a szik lás domb vi dé ken nem lesz
kön  nyû dol guk az épí tõk nek. A nyom vo nal -
ra há rom va ri á ci ót dol go zott ki. A két rö vi -
debb meg le he tõ sen ma gas ge rin cek át vá gá -
sát igé nyel te, a har ma dik pe dig, amely
***** vo na lát kö vet te vol na, 11 ki lo mé ter
hos  szú volt. Vé gül a Né ró ko rá ban ki je lölt

vo nal ban ál la pod tak meg. (A dön tés ben a
Szu e zi-csa tor nát üze mel te tõ mér nök vé le -
mé nyét is ki kér ték.) A csa tor na így meg ál -
la pí tott nyom vo na la 6342 mé ter hos  szú
volt, és meg épí té se so rán egy 78 mé ter ge -
rin cet kel lett át vág ni. Gaz da sá gos sá gi
szem pon to kat fi gye lem be vé ve a csa tor na
szé les sé gét 22, víz szint alat ti mély sé gét 8
mé ter ben ha tá roz ták meg. (A szu e zi-csa tor -
ná é val azo nos mé re te ket egy Türrnek írt le -
ve lé ben Lesseps is he lye sel te.)

Türr már 1881 má ju sá ban kéz hez kap ta
a György ki rály alá írá sá val el lá tott ren de -
le tet, mely szá má ra ki zá ró la gos jo got adott
a csa tor na meg épí té sé re és 99 éves üze -
mel te té sé re, de a mun ka meg kez dé sét két
kö rül mény egy ide ig hát rál tat ta. Az egyik
az volt, hogy a csa tor na épí tés re vo nat ko zó
1969. (???) évi tör vény a Türrék ter ve ze té -
nél szé le sebb me der szé les sé get írt elõ, így
azt meg kel lett vál toz tat ni, Ami kor ez
meg tör tént, újabb bo nyo da lom tá madt: a
de cem ber ben tar tott vá lasz tá so kon az el -
len zék gyõ zött, és az új kor mán  nyal elöl rõl
kel lett kez de ni a tár gya lá so kat. A vég le -
ges,a ko ráb bi ren de le te ket nem mó do sí tó,
im már tör vény szin tû dön tés 1882. már ci -
us 31-én szü le tett meg, és áp ri lis 23-án,
mi u tán György ki rály ün ne pé lye sen ki -
emel te az el sõ ásó nyom nyi föl det, vég re
meg kez dõd he tett a csa tor na épí té se. 

A pénz ügyi hát tér meg te rem té se cél já -
ból Türr idõ köz ben meg szer vez te a Soci-
ete International de Canal Maritime de
Corinthe el ne ve zé sû rész vény tár sa sá got. A
30 mil lió frank alap tõ ke az 1882 má ju sá -
ban ki bo csá tott rész vé nyek se gít sé gé vel
ha ma ro san együtt volt.

Négy ma gyar mér nök tár sá val a hely szí -
ni mun kát irá nyí tó Gerster fõ mér nök az
an gol csa tor na épí tés ben jól be vált, ún. be -
vá gá si mód szer al kal ma zá sát szor gal maz -
ta, a rész vény tár sa ság gal szer zõ dést kö tõ
fõ vál lal ko zó azon ban két mé reg drá ga kot -
ró gé pet vá sá rolt, és azok be ve té sét erõl tet -
te. Mi vel ezek a gé pek mind un ta lan fel -
mond ták a szol gá la tot, a föld mun ka több -
sé ge a Gerster aján lot ta mó don folyt. A
vál lal ko zó nak en nek el le né re si ke rült a
kot rók be szer zé si árát és sok szo ri ja ví tá si
költ sé gét a tár sa ság ra há rí ta nia. Az ered -
mény az lett, hogy a ve le kö tött szer zõ dés -
ben meg sza bott ös  szeg ki fi ze té se után a
rész vény tár sa ság alap tõ ké jé bõl 1887 vé -
gé re sem mi sem ma radt, pe dig ad dig a
föld ki ter me lés nek mind ös  sze alig több
mint fe lét si ke rült el vé gez ni.

1888-ban egy má sik vál lal ko zó ve ze té -
sé vel folyt to vább a mun ka, de egy köt -
vény ki bo csá tás sal vég re haj tott 10 mil li ós
alap tõ ke-eme lés nem volt ele gen dõ fe de -
zet eh hez, újabb tõ ke be vo nás ra pe dig a
pénz vi lág meg ren dült bi zal ma mi att 1889-
be nem volt le he tõ ség. (Ez volt a Pa na ma-
csa tor na Tár sa ság bu ká sá nak éve!)

Türr röp irat ok ban és elõ adá so kon bi -
zony gat ta, hogy az ügy ér de mes a tá mo ga -
tás ra, hi szen a csa tor na több mint két har -
ma da ké szen áll (1888 vé gé ig 8 mil lió
köb mé ter föld ki ter me lé se tör tént meg), de
min den igye ke ze te hi á ba va ló nak bi zo -
nyult, a bu kás el ke rül he tet len né vált. A pá -
ri zsi tör vény szék 1890. feb ru ár 12-én el -
ren del te a rész vény tár sa ság fel szá mo lá sát.
A csõd Türr sze mé lyes va gyo ná nak je len -
tõs ré szét is el vit te.
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A Türr ál tal oly lel ke sen meg szer ve zett
és el in dí tott mun kát vé gül egy gö rög mér -
nök-vál lal ko zó, Antonisz Matszosz fe jez te
be. A sa ját ti zen hét mil li ós és az ál ta la ala pí -
tott rész vény tár sa ság 5 mil li ós tõ ké jé vel
egy éves szü net után foly tat ta az épí tést, és
1893 jú li u sá ban vi zet bo csá tott az el ké szült
csa tor ná ba. (Eh hez a korábbin túl 3 mil lió
köb mé ter föl det kel lett el tá vo lí ta nia.)

A csa tor na ün ne pé lyes meg nyi tá sa
1893. au gusz tus 5-én tör tént meg. Ez al ka -
lom mal mon dott be szé dé ben György ki -
rály me le gen mél tat ta a kez de mé nye zõ
Türr Ist ván ér de me it, majd át nyúj tot ta ne -
ki a Meg vál tó Rend Nagy ke reszt je ki tün -
te tést. Mi u tán a ki rály nõ át vág ta a csa tor na
elõtt ki fe szí tett se lyem sza la got, a ki rá lyi
jacht – raj ta a ki rá lyi pá ron kí vül a mi nisz -
te rek, a dip lo má ci ai tes tü let tag jai és Türr
– vé gig ha ladt az eu ró pai ál la mok zász ló i -
val fel dí szí tett csa tor nán. Mö göt te a töb bi
dísz ven dég ha jó ja és né hány ha di ha jó vo -
nult. A csa tor na épí tés ka land já nak mér le -
gét te hát Türr szá má ra – ha egy ál ta lán
eszé be ju tott le von ni – ez volt: anya gi
csõd, er köl csi si ker.

Bár be je zé sé ben már nem vet tek részt,
Türr és Gerster ne ve el vá laszt ha tat la nul
ös  sze kap cso ló dott a Ko rin tho szi-csa tor ná -
val. Ok kal, hi szen a kez de mé nye zés, a kor
mû sza ki le he tõ sé ge i nek ha tá ra it fe sze ge tõ
me rész terv az õ ér de mük. Er re hív ja fel a
fi gyel met a csa tor na part ján el he lye zett, a
sze rep lé sü ket mél ta tó ma gyar és gö rög
nyel vû em lék táb la. A gö rö gök há lás em lé -
ke zé sé nek tar tós sá gát bi zo nyít ja az a ked -
ves gesz tus, amel  lyel meg hív ták Türr Ist -
ván szü lõ vá ro sá nak kül dött sé gét a csa tor -
na át adá sa cen te ná ri u má nak meg ün nep lé -
sé re. 1993 jú li u sá ban két ba jai ön kor -
mány za ti kép vi se lõ, Ke le men Már ton és
Márk Pé ter ve ze té sé vel a Ge menc Tánc -
cso port és a Bács ka Ban da vet tek részt és
sze re pelt a há rom na pos ün nep sé gen.

A Ko rin tho szi-csa tor na az épí té sét kö ve -
tõ évek ben is csak a kö ze pes mé re tû ten ge -
ri ha jók át bo csá tá sá ra volt al kal mas, csak -
úgy, mint a Szu e zi-csa tor na. Míg azon ban
an nak a vál to zó igé nyek hez iga zo dó szé le -
sí té sét, mé lyí té sét a sík te rep le he tõ vé tet te
(ez több ször meg is tör tént), a Ko rin tho szi-
csa tor na ha son ló ala kít ga tá sa mér he tet le -

nül sok ba ke rült vol na. Emi att, meg ta lán a
hajózóutak 20. szá za di vál to zá sá nak kö -
vet kez mé nye ként,a gö rög or szá gi csa tor na
ma is olyan, mint át adá sa kor volt. Ma nap -
ság fõ leg tu ris ta ha jók köz le ked nek raj ta,
friss sta tisz ti kák sze rint éven te mint egy ti -
zen egy ezer.

A kü lön le ges lát vá nyért sok tu ris ta is
meg áll a csa tor ná nál. Gyö nyör köd nek a
meg hök ken tõ en me re dek, ma gas szik la fa -
lak közt csil lo gó kék víz tü kör be, és kö zel -
rõl ta nul má nyoz hat ják az év mil li ók alatt
egy más ra ra kó dott, jól meg kü lön böz tet he -
tõ kõ ré te ge ket. Az utób bi évek ben egy né -
hány év ti ze de di va tos ext rém sport, a
bungee jumping meg szál lott jai is fel fe dez -
ték a he lyet. Az ún. sport en  nyi bõl áll: a
bá tor sá gát pró bál ga tó vál lal ko zó, mi u tán
tes té re hos  szú, ru gal mas gu mi kö te let erõ -
sí te nek, le ug rik a szé dí tõ mély ség be, és a
ki fe szü lõ, majd vis  sza rán du ló kö té len per -
ce kig le-föl rán ga tó dzik. Türr, bár sok
min dent meg ért, so sem hit te vol na, hogy
egy szer még ilyen õrült ség nek is szín te re
le het a csa tor na.

Bá lint Lász ló

Gyászos emlékû október
Az idõ gyors szár nya kon re pül, s nem -

csak az évek, de az év ti ze dek is szin te ész -
re vét le nül su han nak to va. Alig tu dom el -
hin ni, hogy im már 5. év for du ló já hoz ér -
kez tünk an nak a szo mo rú ok tó ber nek,
amely Ba ját súj tot ta 1953-ban.

Mi kor a la vi na négy már tír ha lá lá val el -
in dult 1952 no vem be ré ben, az el sõ szer -
vez ke dõk le tar tóz ta tá sá val, sen ki se sej tet -
te, hogy mi lyen tra gi ku san, négy mártír
halálával fog vég zõd ni a ba jai szer vez ke -
dé sek tör té ne te. 1953 ok tó be ré ben a hó hér
gyil kos ke ze ki ol tot ta há rom ba jai ha za fi,
v. Gramling Lász ló, v. Koppándi Jó zsef és
v. Kosz to lá nyi Jó zsef, majd 1954 ja nu ár já -
ban v. Harczos Lász ló éle tét.

Mi volt a bû ne ezek nek a szer vez ke dõk -
nek? Csak an  nyi, hogy egy füg get len, sza -
bad Ma gyar or szág ról és iga zi de mok rá ci á -
ról ál mod tak, és ezért ten ni is mer tek va la -
mit, ab ban az idõ ben, mi kor a ke gyet len
sztá li ni dik ta tú ra min den sza bad gon do la -
tot vér be foj tott. Az a rend szer félt min -
den ki tõl, aki más kép pen mert gon dol koz -
ni, és eze ket min den esz köz zel el hall gat -
tat ni tö re ke dett.

A vá dak hos  szú, kí nos val la tá sok kal ki -
e rõ sza kolt és ki for ga tott val lo má sok ra vol -
tak ala poz va, me lyek a va lós té nye ket
meg ha mi sít va, az ÁVH ál tal elõ re meg ha -

tá ro zott sé má nak kel lett meg fe lel je nek.
Így let tek be csü le tes ma gyar ha za fi ak ból
ha za áru lók, ké mek, ter ro ris ták stb. Azok
vá dol ták õket ez zel, akik el ad ták az or szá -
got a meg szál ló ha ta lom nak, és a ma gyar
nép ér de ke it tel je sen ide gen ér de kek nek
ren del ték alá. A „vae victis: jaj a le gyõ zöt -
tek nek” el ve tel jes mér ték ben ér vé nye sült.

1953 jú ni u sá ban a hír hedt vér bí ró, Jó nás
Bé la jo gi ko mé di á nak be il lõ bí ró sá gi tár-
gyalásn a ba jai szer vez ke dé sek há rom ve -
ze tõ jét, v. Koppándi Jó zse fet, v. Gramling
Lász lót és v. Kosz to lá nyi Jó zse fet ha lál ra
ítél te. Jó ma gam, an nak el le né re, hogy az
ügyész két szer is ha lá los íté le tet kért el le -
nem, élet fogy tig la ni bör tön íté let tel el -
csúsz tam a kö tél alatt.

A ka to nai bí ró ság még szi go rúbb volt,
el sõ fo kon a szer vez ke dé sek fital ka to na
tag jai kö zül ötöt: v. Harczos Lász lót, Gon -
dos Sán dort, Szar ka Lász lót, Eöri Jó zse fet
és Vár nagy Ist vánt ha lál ra ítél te. A má sod -
fo kú tár gya lá son Eöri Jó zsef íté le tét 15 év -
re, Vár nagy Ist vá nét élet fogy tig la ni bör -
tön re vál toz tat ták, Gon dos Sán dor és Szar -
ka Lász ló ke gyel met kap tak, de v. Harczos
Lász lót 1954. ja nu ár 14-én ki vé gez ték.

Ma már az utol só ba jai va gyok, aki az el -
sõ há rom ki vég zett már tír utol só hó nap ja i -
ról ta nús kod hat, mert vég sõ n ap ju kig min -

den nap lát tam õket. Bá tyám mal és a ve -
lünk el ítélt ba ja i ak kal a tár gya lás után a
Markó ut cai bör tön ben hat hé tig egy zár ká -
ban vol tam. 1953. jú li us 27-én né há nyun kat
át szál lí tot tak a Kõ bá nyai Gyûj tõ fog ház el -
kü lö ní tett osz tá lyá ra, ahol a ha lál ra ítél tek -
kel vol tunk együtt. Ab ban az idõ ben hat ha -
lál ra ítélt volt a Gyûj tõ ben, kö zöt tük há rom
ba jai: v. Koppándi Jó zsef, v. Gramling
Lász ló és v. Kosz to lá nyi Jó zsef.

A Gyûj tõ ben csak a sé ták és für dé sek al -
kal má ból lát hat tuk egy mást. A sé tá kon
igye kez tünk egy más há ta mö gé be so rol ni,
és a ti la lom el le né re a fel ügye lõ õr há ta
mö gött né hány sut to gó szót vál ta ni. A für -
dés al kal má ból egy ki csit több le he tõ ség
volt a be széd re.

A ha lá lo sok bi za kod tak a ke gye lem ben,
mert va la hon nan hírt kap ta ar ról, hogy Rá -
ko si  he lyett most Nagy Im re van ha tal mon,
aki eny hébb po li ti kát foly tat, mint elõd je. A
leg ak tí vabb kö zöt tük Koppándi Jó zsef volt,
aki min dig jó hí re ket ter jesz tett. Gramling
Lász ló csen de sen sé tált, bá tyám ke mény,
ka to nás lép tek kel rót ta a kö rö ket a bör tön
ud va rán. Lát szó lag egyi kük se volt meg tör -
ve, fér fi a san néz tek szem be sor suk kal, no ha
nem volt kön  nyû min den nap a vég ze tes na -
pot vár ni. Bá tyám leg in kább fi a tal fel sé gé -
ért, Ró zsi ért ag gó dott, aki rõl a kül vi lág tól
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va ló tel jes el szi ge telt ség mi att sem mi hí re
nem volt. Így múl tak el a de rûs nyá ri na pok,
majd a bo ron gó õszi ek, las sú egy han gú ság -
ban. Min den nap ar ra fi gyel tünk a sé tán,
hogy köz tünk van-e mind a hat ha lá los.

Ok tó ber ötö di ke volt az utol só nap, mi -
kor még mind a ha tot lát tuk, azu tán jött a
vég ze tes ok tó ber ha to di ka. Reg gel ké sõbb
volt éb resz tõ a szo ká sos nál. Mi, akik a
bör tön ben újon cok vol tunk, még nem tud -
tuk, hogy ez mit je lent. Dél elõtt a sé tán a
két ha lá los, v. Koppándi Jó zsef és v.
Gramling Lász ló hi ány zott a sé tá lók kö -
zül. Az ara di tra gé dia száz ne gye dik év for -
du ló já nak haj na lán vé gez ték ki õket.

Ok tó ber 21-én bá tyám a sé tán mö göt tünk
volt, és gra tu lált édes apám kö zel gõ hat va -
na dik szü le tés nap já ra (ok tó ber 27.) Ok tó ber
23-án még ve lünk sé tált. A sé ta után dél elõtt
ki hall ga tás ra kí sér tek ügyünk kel kap cso lat -
ban, út köz ben ta lál koz tam a fo lyo són bá -
tyám mal, akit ki hall ga tás ról kí sért vis  sza
egy õr a zár ká já ba. Sze münk ös  sze vil lant
egy pil la nat ra, ami kor egy más mel lett el -
men tünk, utá na már csak ba kan csa i nak ke -

mény ko po gá sát hal lot tam a fo lyo só kõ pad -
ló ján. Ez volt az utol só ta lál ko zá sunk, ami
mé lyen be le vé sõ dött az em lé ke ze tem be.
Más nap, ok tó ber 24-én is mét ké sõbb volt
az éb resz tõ, és a sé tán már csak há rom ha -
lá los vett részt, v. Kosz to lá nyi Jó zsef örök -
re el tûnt a sé tá lók kö zül.

1954 ja nu ár já ban már dol goz tam a gomb -
üzem ben, mi kor ja nu ár 14-én el ter jedt a szo -
mo rú hír, hogy haj nal ban négy fi a tal ka to -
nát, köz tük v. Harczos Lász lót ki vé gez ték.

A ki vég zé sek es té jén ló pat kók csat to gá -
sát és ko csi zö rejt hal lot tam a bör tön ud va -
rán. Ak ko ri ban még nem tud tam, hogy ez
a ko csi vit te a ki vég zet te ket a kõ bá nyai te -
me tõ 301-es par cel lá já ba, ahol jel te len, tit -
kos sí rok ba te met ték õket. Ha vis  sza gon -
do lok ezek re a pat kó do bo gá sok ra, Ady
End re A ha lál lo vai cí mû ver se jut eszem -
be. Ezek a lo vak is a ha lál lo vai vol tak, de
nem fe lénk kö ze led tek, ha nem már meg ta -
lált lo va sa i kat vit ték a ha lál bi ro dal má ba.

Több mint fél év szá zad múlt el azon
gyá szos ok tó ber óta, de em lé kei má ig is
ki tö röl he tet le nül él nek ben nem, no ha az

idõ fe let tem is ala po san el járt. Az ak kor 27
éves fi a tal em ber bõl 80 év fe let ti öreg em -
ber lett, aki ma még ta nús kod hat ezek rõl
az ese mé nyek rõl. Ki tud ja, med dig?

Ret te ne tes idõk szo mo rú em lé kei ezek,
mi kor több száz de rék ma gyar ha za fi éle té -
vel fi ze tett azért, mert egy sza bad, bol dog
Ma gyar or szág ért ten ni is pró bált va la mit. A
bör tö nök ben lát tuk csak iga zán, men  nyi en
vol tak 1956. ok tó ber elõ fu tá rai. Ál muk
1990-ben meg va ló sult, tra gé di á juk csak az
volt, hogy meg elõz ték a tör té nel met, mint
elõt tük már an  nyi nagy ha za fi is tet te.

Ma már az egész or szág fe jet hajt már tír -
jai em lé ke elõtt, em lék mû vek és em lék táb -
lák hir de tik ne vü ket. Ba ja vá ros az el sõk
kö zött emelt em lék mû vet a kom mu niz mus
ál do za ta i nak, hisz vá ro sunk büsz ke le het
ar ra, hogy fi ai va la mi kor ki vet ték ré szü ket
a dik ta tú ra el le ni harc ból. Em lé kez tes sék
ezek az em lék mû vek a fi a tal sá got ar ra,
hogy kik nek kö szön he ti, hogy ma már
nem kell a dik ta tú ra rém sé gei kö zött, ret -
teg ve él nie.

Dr. Kosz to lá nyi Kár oly

Szo mo rú szív vel vet tük tu do má sul a hírt, hogy a min den szép re, ne mes re nyi tott lel kû egy ko ri ne ves
cser kész pa rancs nok, Cserba György szep tem ber 10-én, éle té nek 97. évé ben el hunyt. Nem sok kal
ha lá la elõtt kap tuk meg tõ le köz lés re a gaz dag cser kész gyûj te mé nyé bõl va ló aláb bi új ság cik ket,
amely a 75 év vel ez elõt ti IV. Cser kész Vi lág ta lál ko zó ról tu dó sít. Az 1933. jú li us 22-tõl au gusz tus 15-
ig tar tott gö döl lõi dzsemborin Cserba György volt a ve ze tõ je az ott tá bo ro zó ba jai cser ké szek nek.

Oszt ja a nap té koz ló jó szí vû en té li re saj -
nált me le gét a cser kész vá ros fö lé, aho va
most sû rû negyedóránkint ezer és ezer em -
ber ér ke zik. Va sár nap sok ér de kes ség kí -
nál ko zott; a min den re kí ván csi pes ti ek
nem akar ták el mu lasz ta ni a ked ve zõ él ve -
ze ti le he tõ sé ge ket. Nem tu dom, hi te les-e
ér te sü lé sem, de gö döl lõi „cser kész kö rök -
ben” az a vé le mény jár ja, hogy a va sár na -
pi lá to ga tók szá ma sze rény fel be csü lés sel
is el ér te a szá zez ret. Még az es ti tá bor tûz -
nél is hu szon öt ezer em ber szo ron gott, pe -
dig ak kor mát a ven dé gek na gyobb részt
vis  sza utaz tak Bu da pest re, vagy leg alább is
az agyon zsú folt vo na tok elõtt to long tak.
Há la az elõ re oda ren delt cser kész kor do -
nok nak, sze ren csét len ség még sem tör tént.

Au tók ál lan dó töm ke le ge a tá bo ri mi sén
Az exotikus ér de kes cser kész dzsun gel

szí nes, tar ka ké pe meg fog ja a lá to ga tó kat,
akik nem kön  nyen tud nak sza ba dul ni sa já -
tos, ked ves va rá zsa alól, és most Gö döl lõ

az or szág köz pont ja; a leg te kin té lye sebb
pe dig: a – cser kész. El kép zel he tet len az az
ér dek lõ dés, ami a tá bort és az ott tör té nõ -
ket ál lan dó kí sé rõ ül kör nye zi. Va sár nap
dél elõtt au tók töm ke le ge hoz ta át Bu da -
pest rõl az elõ ke lõ sé ge ket.

Gr. Festetich Pál, a pes ti cser kész csa pa -
tok fõ pa rancs no ka – ezidõszerint az ide -
gen ve ze tés sel meg bí zott és rend kí vül
igény be vett cser kész raj pa rancs no ka v
ele gáns szür ke au tó ján vit te a tá bor ba az
if jú Jó zsef Fe renc fõ her ce get, aki Baden
Powellel, a vi lág min den cser ké szé nek
nép sze rû Bi Pi-jével meg je lent a Ma gyar -
or szág bí bo ros her ceg prí má sa mon dot ta
tá bo ri nagy mi sén. Tóth Ti ha mér sze rep lé -
se, il let ve több nyel vû szent be szé de
ugyan csak von zot ta a lá to ga tó kat. Az elõ -
ke lõ sé gek mind a tá bor ban ebé del tek, a
köz vet len gr. Festetich egy sze rû tá bo ri
asz tal nál cser kész fi a i val ét ke zett, alig egy
ha jí tás nyi ra tõ lünk, s így jól lát tuk, hogy

ebéd idõ ig ala po san meg éhe zett. Ott sü rög -
tek-fo rog tak kö röt te szí ves fi gye lem mel a
„cserkészszabácsnõk”.

A skó tok a tá bor sztár jai
Mi kor Bi Pi-vel és a fõ her ceg gel szem -

lé re in dul tak, a di a dal mas cser kész uj jon -
gás nak alig akart vé ge sza kad ni. An  nyi
volt kö röt tük a fény ké pe zõ gép, hogy lép ni
is alig tud tak tõ lük. Meg ol vas tam, az
egyik sza kasz nál egy más mel lett egy szer -
re ti zen há rom cser kész sze gez te rá a ma si -
ná ját. A fény ké pe zé si in vá zi ót bol do gan
szen ved ték a kül föld rõl ér ke zõ cser ké szek
is. A leg na gyobb hó dí tást per sze a hi he tet -
le nül nép sze rû skó tok arat ták. Hi á ba, míg
áll a vi lág: szok nyák elõny ben. Ezt az elõ -
nyü ket ügye sen ki is hasz nál ták, mi vel le -
he tõ leg ugyan csak szok nyás ele mek kel
„vetetkeztek”. An  nyit már a hely zet tel is -
me rõ sebb ma gyar cser ké szek is el árul tak,
hogy a skó tok sze re tik a nép sze rû sé get is,
de még job ban a nõ ket. Kü lön ben a skó tok

Ba jai és Bács kai cser ké szek a gö döl lõi vi lág tá bo ro zá son
A Ba jai Új ság ki kül dött tu dó sí tó já tól – Gö döl lõ, au gusz tus 8.
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a tá bor sztár jai. Majd nem a skó tok kal ve -
te ked tek nép sze rû ség ben a hin duk, szi á mi -
ak, ara bok, ira ki ak és egyip to mi ak. Ezek
ide gen tí pu sú ar cuk nak és fej dísz ük nek
kö szön het ték hi he tet le nül nagy kö zön ség -
si ke rü ket. Él tek is ve le. Ugyan csak sû rûn
hagy ták ma gu kat fény ké pez ni a ma gyar
höl gyek kel, és bá mu la to san gyor san is -
mer ked tek ve lük.

Lá to ga tás a ba jai csa pa tok nál
Egyéb ként a tá bor a ma ga ér de ke sen

nem zet kö zi jel le gé vel bõ ven nyúj tott al -
kal mat a ba rát ko zá sok ra. A leg el len té te -
sebb ké pe ket ve tí tet te a tá bor. A deb re ce ni
fi úk és ven dé ge ik a ja pá nok kal ba rát koz -
tak, Irak és Egyip tom fi ai a sze ge di e ket lá -
to gat ták, a lá nyos ké pû an go lok a so mo gyi
bics ká sok nál ta nyáz tak. A sze ge di ek kel
együtt az V. altáborban a cser kész vá ros
észak nyu ga ti be vég zõ dé sé nél áll a ba ja i ak
és a bács al má si csa pat er dõ ség szeg te
pom pás tá bor he lye, Bács ka, Bé kés,
Csong rád, Sze ged, Svájc, Auszt ria ta lál -
koz nak itt bé kés test vé ri ség ben. Ez az altá-
bor nem csak a leg szebb, a leg gon do zot -
tabb is. Eme tu laj don sá ga azon nal szem -
be tû nik. És nin csen a meg ál la pí tás ban
sem mi túl zott ság: vi téz Máriaföldy Már -
ton az V. cser kész ke rü let el nö ke sze mé lye -
sen és szak sze rû en vi gyáz a rend re. Hát
nem val la nak szé gyent. Svájc és Auszt ria
tá bo ra is szép, szem nek kel le mes lát vány.
Mert itt tud ni kell azt is, hogy bi zony a
kül föl di ek nem csi nál nak nagy kér dést a
tá bo ri élet bõl. Az a rend, tisz ta ság és hoz -
zá te het jük csend, ami ki vé tel nél kül va la -
men  nyi ma gyar csa pat tá bor hely ét jel lem -
zi, a kül föl di csa pa tok nál tel je sen hi ány -
zik. Az an go lok, kü lö nös kép pen pe dig
gyar ma ti cser ké sze ik, rop pan tul pri mi tí -
vek, egy sze rû ek a ma gya rok mel lett.

Ve zet nek a bács kai fi úk
És eb ben jár nak elõl az V-ik altáborbeliek

a már pe dán sabb oszt rák só gor ral és tisz ta
sváj ci fi úk kal. Amint a tá bor ba ér tünk,
azon nal ész re ves  szük a sze ge di ek szép al -
föl di mód ra ké szült pa raszt há zát. Te te jén
gó lya fé szek és ben ne egy gó lya – ki töm ve.
Van va ló di bubos ke men cé jük, men  nye ze -
tig tor nyo sí tott ágyak, tu li pá nos lá dá juk és
egy pom pás Le hel kürt jük dí szes fa ra gás -
sal. A ka pu juk pi ros pap ri ka lánc fü zér. Az
al föl di ház egyik szo bá já ban meg ta lál juk v.
Máriaföldyt, aki má jus 7-iki ba jai lá to ga tá -
sá ról em lé ke zik. Ek kor avat ták zász ló ju kat
a ba jai IV. Kár oly cser ké szek is. Szem ben
lak nak a szegediekke. Ha tal mas ha lász há ló
ka pu juk van és az ide gen for gal mi hi va tal
nem pa nasz kod hat, mert a tá bor ke rí tés elõtt
szí nes zuzalék kõ bõl kis hal mocs kán fel írás
áll: „Nya ral junk Ba ján”. A de rék Cserba
Gyur ka se géd tiszt a ba ja i ak ve ze tõ je. A va -
sár na pi élet men tõ cser kész ös  sze jö ve te len a
ma gya ro kat õ kép vi sel te és Bi Pi két szer is
meg ráz ta a ke zét. A ba ja i ak kü lön ben is
büsz kék le het nek fi a ik ra, mert az V. tá bor -
ban õk a dísz raj, a cser kész meg nyi tó fel vo -
nu lá son õk ve zet tek és di csé re tet is nyer tek.

Ál lan dó an jön nek a ven dé gek
A VI. Kár oly csa pat tól bel jebb a III. Bé -

la re ál gim ná zi um Dam ja nich csa pa ta ta -
nyá zik. Pom pá san fa ra gott ökör szarv val
dí szí tett bú za ka lász ka pu juk van. Ve lük
van Barta Lé nárd és dr. Hor váth Er nõ pa -
rancs nok. Ép pen ked ves ven dé gük volt,
ami kor oda top pan tunk. Dr. Mamusich Jó -
zsef, a Ba jai Új ság fe le lõs szer kesz tõ je, ez -
út tal mint a bácsmegyei Cser kész in té zõ
Bi zott ság el nö ke járt ott. Lel ke sí tõ be szé -
det is in té zett va la men  nyi bács kai csa pat -
hoz. Per sze szí ve sen fo gad ták a bács kai
csa pa tok a ba jai ven dé ge ket.

Víg élet a tá bo ro zás
A ta ní tó kép zõ Tóth Kál mán csa pa tá nak

kony há ja fe lõl fi nom pe cse nye il lat bi zo nyí -
tot ta, hogy a tá bo ri élet nem jár éhez te tés sel.
Gyö nyö rû edény fel sze re lé sü ket bár mely
gazd as  szony meg iri gyel het te vol na. Ve ze tõ -
jük, Prell György ta nár szí ve sen el me sé li
más fél he tes tá bo ri éle tük él mé nye it. Itt je len -
tem, a kép zõ nek stíl sze rû en hang je gyek bõl
áll a ka pu ja. Köz vet len szom szé da ik, a fel sõ -
ke res ke del mi fiú is ko la Cser mák cser ké szei
Raffay Im re pa rancs nok kal tá bo roz nak. A
pa rancs nok úr büsz kén fe szít új egyen ru há já -
ban, ész re kell ven ni, olyan, mint ha rá ön töt -
ték vol na. Be szél ni azon ban alig jut ide je, ép -
pen ebé del nek. Lá to ga tó ik is ér kez nek, üze -
ne tet to váb bí ta nak az ott ho ni ak tól.

A kül föl di ek kel is ba rát koz nak
Még egy bács kai csa pat ra kell fi gyel ni,

ezek a bács al má si Tomory Pál cser ké szek,
Sza bó D. Bé la a pa rancs no kuk. Mi kor
hoz zá juk lá to gat tunk, ép pen a tá bo ron kí -
vül ta nyá zott. Má sok nak is szem be tû nik
fe gyel me zett sé gük. Szép sát ra ik van nak és
rend, tisz ta ság min de nütt. Általában a
bács kai fi úk jól fes te nek. Az an go lok kal,
oszt rá kok kal, len gye lek kel ba rát koz nak
leg szí ve seb ben és a fin nek kel, akik sû rûn
lá to gat ják õket.

Min den nap új és új te en dõ ket, de ér de -
kes sé ge ket is tar to gat szá muk ra. Tel ve
van nak él mén  nyel, imp res  szi ók kal. Akad
sok ne ves lá to ga tó juk is, de még is a leg na -
gyobb örö met je len ti egy-egy ha zul ról kül -
dött cso mag, vagy le vél. És azt üze nik az
otthonmaradottaknak, hogy ki tû nõ en meg -
van nak, kö szön te nek és vár nak min den kit
Cserkészországba, a szép Gö döl lõ re, ahol
most öt ven négy nem zet fi ai fö lött ra gyog
az ezer esz ten dõs ma gyar Szent Ko ro na.

Bár dos Amá lia

Ba jai Arc kép csar nok

Mel les Bé la
(1891-1939)

Ba ján szü le tett 1891. jú ni us 28-án Mel -
les Kár oly gõz ha jó zá si fel ügye lõ és Teich-
ner Krisz ti na fiú gyer me ke az ak kor még
Ba ja 710 szám mal jel zett, He ge dûs György
tu laj do ná ban lé võ ház ban, mely a Ró kus
ut ca 29. szám alat ti épü let tel kén állt, de az
1990-as évek ele jén le bon tot ták. Az ele mi
is ko la el vég zé se után a he lyi Cisz ter ci
Rend Ka to li kus Gim ná zi u má ban foly tat ta
ta nul má nya it. Ak kor tájt már – a ré geb bi
szá mo zás sze rint – az Ár pád ut ca 28. sor -
szám mal jel zett ház ban lak tak, ahol egy

idõ ben ze nét ked ve lõ szü lei la ká sán a he lyi
ka ma ra ze nét ked ve lõk és ját szók is haj lé -
kot kap tak. Az 1901-1902. tan év tõl kezd ve
– a nyolc osz tály el vég zé se után – „érett”
ered mén  nyel 1909-ben érett sé gi vizs gát
tett. Gim ná zi u mi ta nu ló ként ki tûnt ki vá ló
he ge dû já té ká val, ezért egy ne vét el tit ko ló
ada ko zó 10 arany ko ro nás ju tal mát az is ko -
la „a ze né ben ta nú sí tott buz gó sá gá ért” ne ki
aján dé koz ta. Ze ne i leg jól kép zett édes ap ja
volt az el sõ mes te re, aki tõl hat éves ko rá tól
kezd ve ta nul ta a ze ne alap ja it.

Kö zép is ko lai ta nul má nyai után a mér nö -
ki pá lyá ra ké szült. Mû egye te mi hall ga tó
lett két és fél évig, ami kor el ha tá roz ta,
hogy a mér nök ség he lyett in kább a ze nei
hi va tást vá laszt ja. Ze nei ta nul má nya it Pes -
ten nem hagy ta ab ba, ott Grünfeld Vil mos,
az Ope ra ház ak ko ri el sõ hang ver seny mes -
te re volt ta ná ra, aki nek biz ta tá sá ra vá lasz -
tot ta a ze nei pá lyát, me lyet édes ap ja el len -
zett. 1913-ban be vo nult ka to ná nak, meg -
kezd te ön kén tes évé nek le töl té sét, majd a
harc tér re ke rült, ahon nan két sze ri se be sü -
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lé se után 1915. már ci us 28-án tar ta lé kos
zász lós ként orosz fog ság ba esett. A szi bé -
ri ai Krasznojarszk vá ros fo goly tá bo rá ba
ke rült, ahol bõ ven ju tott ide je el mé lyed ni
ze ne mû vek ta nul má nyo zá sá ban és a he ge -
dû**** gya kor lá sá ban is, ahol egy vo nós -
né gyest is ala kí tott. Tag jai ha di fo goly tisz -
tek vol tak (Mel les, Hódossy, Kolozs és dr.
Mangold), akik bõl se gít sé gé vel 80 ta gú
szim fo ni kus ze ne kar jött lét re, hi szen a tá -
bor 44 000 ha di fog lya kö zött sok hi va tá sos
és jól kép zett ama tõr mu zsi kus akadt, akik
szük ség bõl – Mel les irá nyí tá sá val – a hi -
ány zó hang sze rek el ké szí té sé re is vál lal -
koz tak. Dr. Boldis De zsõ kar nagy ve ze té -
sé vel há rom év alatt a kö rül mé nyek hez ké -
pest si ke rült a ze ne kar szín vo na lát mû vé -
szi ní vó ra emel ni. Száz nál több hang ver -
senyt ad tak ha di fo goly tár sa ik ré szé re.

Mel les Bé la a ha di fo goly élet egyik
igen csak jel leg ze tes ma gyar ja volt, mert –
kü lön tá bo ri en ge dél  lyel – be irat koz ha tott
a szent pé ter vá ri ze ne aka dé mi á ra, ott ze nei
ta nul má nya it Auer Li pót nál, az ak kor
Szent pé ter vá ron élõ, ma gyar szár ma zá sú
ki vá ló he ge dû mû vész nél, a mo dern he ge -
dû já ték egyik leg na gyobb ha tá sú ve ze tõ jé -
nél, a Rimszkij-Korzakov ta nít vá nyá nál
kezd te és a nagy orosz ze ne köl tõ nél,
Glazunovnál fe jez te be, aki a pétervári
kon zer va tó ri um par ti tú ra já ték, ze ne el mé -
let és hang sze re lés ta ná ra, majd igaz ga tó ja
volt. Ha di fog sá ga alatt le he tõ sé get ka pott
ar ra is, hogy sû rûn játsz has son a moszk vai
ope ra ház ban.  A for ra da lom ki tö ré se után
ha za kí vánt jön ni. 1918-ben ért Szent pé -
ter vár ra – ahol 1920-1921-ben már Auer
pro fes  szor ta nár se gé de volt, aki nél mû vé -
szi dip lo má ját sze rez te. Sza ba don ma rad -
ha tott 1921 nya rá ig, mert Glazunov – aki -
nek nõ test vér ét még Orosz or szág ban fe le -
sé gül vet te – ki állt ér te. A ha tó sá gok foly -
to nos zak la tá sa it már nem bír ta, így 1921
má ju sá ban négy na pi vi szon tag sá gos
bolongás után fe le sé gé vel együtt jött ha za
Ma gyar or szág ra.

Ha za tér ve a ze nei élet ben ha mar ki vív ta a
te het sé gé nek meg fe le lõ he lyet. A ki vá ló he -
ge dû mû vész az Ope ra ház ze ne ka rá nak tag ja,
kon cert mes te re lett (1921-1939), 1936-tól
ha lá lá ig pe dig a Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko la ta -
ná ra volt, aki a ze ne ka ri gya kor lat és a vo -
nós né gyes tan szé ken vég zet ered mé nyes
mû vész pe da gó gi ai mun kát. Az 1923-24-es
sze zont a Waldbauer-Kerpely kvar tett tag ja -
ként kon cer tez te vé gig, de nem volt ös  sze -
egyez tet he tõ ope rai szer zõ dé sé vel, hogy
hos  szabb ide ig tá vol ma rad jon az Ope rá tól,
ezért ki lé pett 1924 áp ri li sá ban, és meg ala kí -
tot ta a Mel les Vo nós né gyes Tár sa sá got, és a
ta ní tást majd nem tel je sen ab ba hagy ta, hogy

több idõt szen tel hes se nek a
gya kor lás ra. Tag jai vol tak – a
prím he ge dûs Mel les Bé la
mel lett – Ban da Már ton he -
ge dûs, Gá ti Ist ván brá csás és
Scholz Já nos gor don kás. El sõ
nagy hang ver seny ük 1925.
ja nu ár 29-én Bécs ben volt.

Az együt tes ha zai sze rep -
lé se in kí vül si ke res kül föl di
hang ver seny kör uta kat is
tett. Így pél dá ul Olasz or -
szág ban, aho vá majd min -
den év ben le rán dul tak. Itá li -
á ban úgy is mer ték õket,
mint bár mely nagy olasz
ope ra éne kes, Mel lest Mi lá -
nó ban úgy fo gad ták, mint ha
dip lo ma ta len ne, ahol a nagy szá mú kö -
zön ség lel ke sen ün ne pel te a he ge dû ma -
gyar Orp he u szát, aki szin te ke zé ben tar -
tot ta a he ge dû húr jai fe let ti he ge mó ni át,
akit még az olasz mi nisz ter el nök is fo ga -
dott. Egyik di a dal mas olasz or szá gi hang -
ver seny ük rõl táv ira ti stí lus ban ezt üzen te
1925. áp ri lis 2-án: „Er köl csi és anya gi si -
ker, va ló ság gal a te nye rün kön hord va ün -
ne pel tek ben nün ket. Ma már a má so dik
kon cert há rom nap alatt. Üd vöz let tel:
Mel les Bé la.” Jár tak Ang li á ban, Auszt ri á -
ban és Né met or szág ban is, de el sõ sor ban
Itá li á ban és Bécs vá ro sá ban arat ta a leg na -
gyobb si ke re ket az eu ró pai vi szony lat ban is
el sõk kö zött ál ló quartett. Bécs ben Ko dály
vo nós né gyes ét ját szot ták, me lyet az oszt rá -
kok a mo dern ze ne cso da al ko tá sá nak
aposzt ro fál tak. Pe da gó gi ai mun kás sá ga
mel lett a Mel les Vo nós né gyes sel ered mé -
nye ket ért el a ma gyar ze ne meg is mer te té se
ér de ké ben. Ar ra is volt ere je kez dõ dõ be teg -
sé ge ide jén, hogy 1938-ban a stutt gar ti rá -
dió fel ké ré sé re elõ adást tart son a ma gyar
ze né rõl és ze nei élet rõl. 1937-ben a salsbur-
gi ze ne kart ve zé nyel te, mi vel an nak kar -
mes te re meg be te ge dett. Ezen sze rep lé sé vel
an  nyi ra elé ge det tek vol tak, hogy a Salsbur-
gi Ün ne pi Já té kok ra kar mes ter ként akar ták
szer zõd tet ni, de ha zai el fog lalt sá gai mi att
en nek csak rész ben tu dott vol na ele get ten -
ni, ezért le mon dott ró la.

Az el sõ vi lág há bo rú utá ni ne héz gaz da -
sá gi vi szo nyok kö vet kez té ben a ma gyar
mu zsi kus tár sa da lom rossz anya gi hely zet -
be ke rült, ezért az ál lás ta lan ze né szek
szim fo ni kus ze ne ka rát szer vez te, ön zet le -
nül élé re állt, kar mes te re lett. Szer ve zõi te -
vé keny sé get vég zett az Emericánás (egye -
te mis ták és fõ is ko lás ok egy há zi ve ze tés
alatt ál ló szer ve ze te) Ze ne ka rá nak lét re ho -
zá sá ban és mû köd te té sé ben. Mun kás sá gát
szá mos si ke res nö ven dék hang ver seny je -

lez te. Ter ve ket ké szí tett an nak ér de ké ben,
hogy hang ver seny kör uta kat szer vez kül -
föld re, ame lyen majd meg is mer te ti a ma -
gyar ze ne mû vé sze ket. El gon do lá sa it meg -
va ló sí ta ni már nem tud ta, be te ges ked ni
kez dett, de fel épült. Az tán tel je sen vá rat la -
nul, 1939. feb ru ár 4-én szív trom bó zis kö -
vet kez té ben el hunyt. Ha lá lá nak nap ján az
egyik leg el fog lal tabb ma gyar mu zsi kus
zseb nap tá rá ban az aláb bi elõ jegy zé sek
vol tak ol vas ha tók: 8-kor vo nós né gyes pró -
ba, 11-kor Ze ne aka dé mia, fél 1-kor rá dió,
3-kor Emaricánás, 5-kor Fil har mó nia. Na -
pi prog ram ja i nak egy ré sze el ma radt, mert
ko ra dél után el hunyt.

Vá rat lan ha lá la õszin te rész vé tet vál tott
ki a mu zsi kus tár sa da lom ban. Ha lá lá nak
hí re ha ma ro san Ba já ra is el ju tott és rész vé -
tet vál tott ki, hi szen so kan is mer ték, be -
csül ték és töb ben él tek Ba ján is egy ko ri
gim na zis ta osz tály tár sai kö zül. Föl di ma -
rad vá nya it feb ru ár 7-én a Far kas ré ti te me -
tõ ben szen tel ték be, majd át szál lí tot ták a
ré gi Né met völ gyi úti sír kert be, és az ot ta ni
csa lá di sír bolt ban he lyez ték vég sõ nyu ga -
lom ra a mind ös  sze 48 évet meg élt mû -
vészt, aki éle té nek arány lag rö vid év ti ze -
dei alatt igen csak ered mé nyes mun kát
vég zett a ma gyar ze nei élet ben. So kan el -
kí sér ték utol só út já ra. Ott volt a ma gyar
ze nei tár sa da lom szí ne-ja va, ott vol tak az
egy ko ri ha di fo goly tisz tek, akik bõl ze ne -
kart szer ve zett Krasznojarszkban, és gyá -
szo ló ze ne aka dé mis ta nö ven dé kei is. Sír -
já ra az aláb bi szö ve get vés ték: „Is te ni mû -
vé sze te vi ga sza volt Szi bé ria rab ja i nak, re -
mé nye a meg cson kí tott ha za csüg gedt ma -
gyar ja i nak, büsz ke sé ge a ma gyar név nek a
mû velt nyu ga ton.”

Mel les Bé la szü lõ vá ro sá ba járt nya ral ni,
it te ni je len lé te fel fris sí tõ en ha tott a vá ros
ze nei éle té re. Több al ka lom mal hang ver se -
nye ken is sze re pelt vo nós né gye sé vel Ba ján.

Fotó az Országos Széchenyi Könyvtár zenemûtárából
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Így pl. 1924. de cem ber 4-én, majd 1925.
má jus 2-án Ka rig Emil nek, a ta ní tó kép zõ
ze ne ta ná rá nak ren de zé sé ben volt hang ver -
seny ük, me lyen köz re mû kö dött Zsámboky
La jos gor don ka mû vész. Az 1926-ban ala pí -
tott Ba jai Liszt Fe renc Kör ren de zé sé ben
1927. feb ru ár 7-én kon cer tez tek, ami kor a
vo nós né gyes tag jai vol tak: I. he ge dûs Mel -
les Bé la, II. he ge dûs dr. Gulden Je nõ, brá -
csás Gá ti Ist ván, gor don kás dr. Kárpáthy
Sán dor, az Ope ra ház mû vé szei. A ma gán -
szám ok zon go ra kí sé rõ je Kósa György ze -
ne szer zõ, zon go ra mû vész volt. Ezen kon -
cer ten az aláb bi mû ve ket ját szot ták: 

Bee tho ven: B-dur vo nós né gyes, 
Glaznov: Chant de Menestre, Dodard:

Serenade, Van Goeus: Tarantelle, elõ ad ta
dr. Kárpáthy Sán dor gor don ka mû vész. 

Dohnányi: A-dur vo nós né gyes, 
Fibich: Poémel, Hubay: Csár da je le ne té -

bõl Hul lám zó Ba la ton, Dvorzsák: A-dur
zon go ra ötös a Mel les Vo nós né gyes elõ adá -
sá ban, Kósa György zon go ra mû vész köz re -
mû kö dé sé vel.

Nagy si ke rû hang ver se nyei mel lett
egyes for rá sok sze rint a ba jai sze rep lé se -
it ava tat lan sze mé lyek re jel lem zõ meg -
jegy zé sek is kí sér ték, azon pró bál koz -

ván, hogy si ke re it csök kent sék. Er re egy
ze ne ér tõ or vos adott vá laszt egy he lyi
lap ban, ami kor így jel le mez te Mel les
mû vé szi kva li tá sát: „Bár én is olyan jó
bel gyó gyász vol nék, mint ami lyen ki vá ló
he ge dûs Mel les.”

Vá ro sunk szü löt té nek éle te sok szor ro -
man ti kus epi zó dok ban is bõ vel ke dett. Az
or szá gos ne vû he ge dû mû vész, kar nagy és
ze ne ta nár, ki nek te het sé gét kül föld ön is el -
is mer ték, a ma gyar ze nei élet egyik leg ki -
vá lóbb sze mé lyi sé ge, leg lel ke sebb, leg te -
vé ke nyebb mû vé sze volt.

Bá ná ti Ti bor

Bátmonostori tam bu ra szó
A tam bu ra a lant fé lék csa lád já ba tar to zó

hos  szú nya kú pen ge tõs hang szer. A dél -
szláv ok va ló szí nû leg tö rök köz ve tí tés sel
vet ték át Ke let rõl ezt a hang szert, mely nek
a szláv-tö rök tí pu sú vál to za tát ne ve zik
tam bu rá nak. Ez a tí pus ter jedt el a Bal ká -
non és ha zánk dé li tá ja in, fõ ként a két ha -
józ ha tó fo lyónk, a Ti sza és a Du na men tén. 

A tam bu ra ze ne kar ok a mai Hor vát or szág,
Szer bia, va la mint Ma gyar or szág dé li te rü le -
te in (Tol na me gye – Sár köz; Ba ra nya me gye
– Moh ács és kör nyé ke; Bács-Kis kun me gye
– Ba ja és kör nyé ke), a vo nós ci gány ban dák
min tá já ra jöt tek lét re a 19. szá zad ban. 

En nek kö vet kez té ben a ma gyar or szá gi
tamburaegyüttesek har mo ni zá lá sa, já ték -
stí lu sa, re per to ár ja lé nye gé ben azo nos a
kör nye ze tük ben mû kö dõ ci gány ban dá ké -
val. El mond ha tó, hogy amit a vo nós ci -
gány ban dák ját szot tak, il let ve ját sza nak:
hall ga tót, csár dást, fris set, ke rin gõt, tan -
gót, né hány mo der nebb ze nét, azt a tam bu -
rá sok is elõ ad ták/elõ ad ják. En nek az is
oka, hogy a ze né szek min dig a kö zön ség
igé nye i hez iga zod tak, iga zod nak.

Az újabb ala pí tá sú tam bu ra ze ne kar ok -
nak mû kö dé sük te rü le tén ugyan olyan
rang juk volt, mint a ré gibb gyö ke rek kel
ren del ke zõ ci gány ze ne kar ok nak. Ugyan -
úgy ze nél tek la ko dal mak ban, vá ro si mu -
lat sá go kon és csár dák ban is.

Ba ja kör nyé kén ma is több te le pü lé sen
(pl. Bácsbokod, Bátmonostor, Gara, Dus-
nok) mû kö dik tam bu ra ze ne kar, me lyek -
nek tag jai kö zött sze ren csé re nem csak idõ -
sek, ha nem fi a ta lok is van nak. A hang szer
meg szó lal ta tói meg je len nek a far san gi
idõ szak ze nés, tán cos ös  sze jö ve te le in, a
prélókon, az asszonybálakon, a Márkó-
napi (ápr. 25.) ren dez vé nye ken, a „du in-
janca”-ként is mert ara tó ün ne pe ken, folk -
lór fesz ti vá lo kon.

A Ba já tól mint egy 10 km tá vol ság ra fek -
võ Bátmonostoron a szó be li em lé ke zet a
20. szá zad ele jé ig tud ja vis  sza ve zet ni a
tam bu ra ze ne kar ok mû kö dé sét. Az óta több
ge ne rá ció kö vet te egy mást ro kon sá gi ala -
pon to vább ad va a mu zi ká lis tu dást. 

A ze nei pá lyán te het sé ges nek mu tat ko zó
bátmonostori fi a ta lo kat Ba logh Zsóka ka -
rol ta fel az 1980-as évek kö ze pén. Mun ká -
já nak ered mé nye ként a szé pen ös  sze ko vá -
cso ló dott ze ne kart több kör nyék be li te le -
pü lés (Nagybaracska, Érsekcsanád, Sár pi -
lis, Decs) nép tánc cso port ja kér te fel, hogy
kí sér je õket fel lé pé se i ken. A ha zai sze rep -
lé sek mel lett még kül föld re (Auszt ria, Né -
met or szág, Dá nia, Len gyel or szág, Szlo vá -
kia, Olasz or szág, Fran cia or szág, Tö rök or -
szág, Spa nyol or szág, Szer bia, Hor vát or -
szág) is el ju tot tak. 

A ze ne kar ve ze tõ nek már ko rán fel tûnt
egy csön des, sze rény gyer mek, Csurai At -
ti la te het sé ge és szor gal ma. Amel lett, hogy
ma ga is ta ní tot ta mu zsi kál ni, még a vas kú -

ti Ribár Jó zsef ze nész hez is el irá nyí tot ta.
At ti la az ál ta lá nos is ko lát Bátmonostoron
vé gez te, utá na a Jelky And rás kö zép is ko -
lá ban elõbb a gép la ka tos, majd a szo ba fes -
tõ szak mát sa já tí tot ta el, ké sõbb ugyan itt
meg sze rez te az érett sé gi bi zo nyít ványt is.
Mi vel ta nu lá si vá gya to vább ra sem szuny -
 nyadt, je lent ke zett a nyír egy há zi fõ is ko la
ének-ze ne-, nép ze ne ta nár sza ká ra, ahol
2007-ben si ke res dip lo mát szer zett. Im már
két éve Ba ján is ta nít ja tam bu ráz ni az if jú -
sá got, a Danubia Alap fo kú Mû vé szet ok ta -
tá si In téz mény fa lai kö zött. Emel lett 10
gyer me ket ok tat a bátai ál ta lá nos is ko lá -
ban és hár mat Szek szár don.

Fa lu já nak ze nei kul tú rá ját to vább él te ti a
Bátmonostori Tam bu ra ze ne kar ral, amely -
nek mai fel ál lá sa a kö vet ke zõ: Csurai At ti -
la ze ne kar ve ze tõ ként prím tam bu rán ját -
szik, Nébl Zsolt és Sza bó Ádám basszprí-
men, a prí más öc  cse, Csurai Mi lán tam -
bu ra bõ gõ zik, a kont rás pe dig Ba lázs
Lász ló.
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A ze ne kar cél ként tûz te ki, hogy meg õriz -
ze és az utó kor ra át örö kít se az elõ zõ nem ze -
dé kek tam bu ra ha gyo má nya it. Ahogy a ré gi
ci gány tam bu rá sok is akár há rom-négy

nem zet (ma gyar, hor vát, szerb, sváb) re per -
to ár ját ját szot ták, úgy a fi a ta lok ból ál ló mai
tam bu ra ze ne kar is ját szik ma gyar (bács kai,
sár kö zi), és dél szláv nép ze nét, sváb nó tá kat,

né pi es mû da lo kat (ma gyar nó ták), ci gány -
nó tá kat, il let ve klas  szi kus mû ve ket egy -
aránt. Azt is mond hat nánk, hogy Bács ká ban
a tam bu ra egy faj ta ös  sze kö tõ ka pocs a
több nem ze ti sé gû te le pü lé sek ze nei kul tú rá -
ja kö zött. 

A ba jai Türr Ist ván Mú ze um eme le ti ki -
ál lí tó ter mé ben 2008. ok tó ber 17-én Peng -
ve száll a dal cím mel idõ sza ki ki ál lí tás
nyí lik, amely a tam bu ra ba jai és kör nyék -
be li ha gyo má nyát mu tat ja be. A tár la ton
egy hang szer ké szí tõ mû hely en te ri õr je, a
tam bu ra kü lön fé le tí pu sai, ze ne kar ok
fény ké pei, ze nei élet tel kap cso la tos do ku -
men tu mok lát ha tó ak majd. A vit ri nek ben
és a fa la kon el he lye zett tár gyi em lék -
anya got a 16 órai meg nyi tón a Bátmono-
stori Tam bu ra ze ne kar tag jai töl tik meg
élet tel. 

Kothencz Ke le men

Dik tá to rok év szá za da
II. A Führer: Adolf Hit ler (1889-1945)

Két ség te len, hogy a haj da ni oszt rák
vám hi va tal nok gyer me ke kulcs sze re pet
ját szik a 20. szá zad el sõ fe lé nek nagy tör -
té nel mi tra gé di á já ban. Mus so li nit ka to nai
si ke rei bá to rít ják fel, hogy a két ség kí vül
ve szé lyes, de még nem ön pusz tí tó ál mo -
do zás vi lá gá ból a had vi se lés me ze jé re lép -
jen. A ke le ti des po tiz mu sát épít ge tõ, de
kül po li ti ka i lag pas  szív Sztá lint Hit ler tá -
ma dá sa kész te ti ha tal mas had se re ge ki fej -
lesz té sé re és Eu ró pa szí vé be va ló be ha to -
lás ra. A má so dik vi lág há bo rút ki rob ban tó
de to ná ció gyu ta csa en nek fél szeg és si ker -
te len fi a tal em ber nek szel le mi bo szor kány -
kony há já ban ké szült.

A Braunauban szü le tett oszt rák ál lam -
pol gár sá gú if jút nem ve szik fel a kép zõ mû -
vé sze ti aka dé mi á ra. Fes tõi am bí ci ó it fel
nem ad va Bécs ben te le pe dik meg. Al ko tá -
sa i val há zal va, va la mint szín há zi dísz let -
fes tés sel fog lal koz va szert tesz né mi sze -
rény ke re set re. Eköz ben ér le lõ dik lel ké ben
nem zet ve ze tõi hi va tás tu da tá nak egyik
alap esz mé je. A Mo nar chia kö zel öt ven mil -
li ós lé lek szá má ból vi szony lag nagy há nya -
dot tesz ki a zsi dó ság. Szár ma zá si he lyük
ál ta lá ban Ga lí cia. A szü lõ föld nyo mo rú sá -
gos vi szo nyai és vál lal ko zó szel le mük a
leg te het sé ge seb be ket a csá szár ság fõ vá ro -
sá ba ori en tál ja. Egy-két ge ne rá ció élel mes -
sé ge és te het sé ge a tár sa dal mi pi ra mis fel -
sõ ré te ge i be eme li õket. Ne fe led kez zünk
meg ar ról az ál ta lá ban mel lõ zött tény rõl,
hogy Bécs Fe renc Jó zsef ural ma ide jén Eu -

ró pa fon tos kul tu rá lis cent ru ma. Az as  szi -
mi lá ló dó zsi dó ság in tel lek tu á lis ki vá ló sá -
gai pe dig vi lág szer te is mert ne vet sze rez -
nek, és a né met szel le mi kincs tá rat je len tõs
ér ték kel gya ra pít ják. Elég pl. Franz Kaff ka,
Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal
vagy a pszi cho a na lí zist meg ala pí tó Sig-
mund Fre ud ne vét meg em lí te ni. 

A tár sa dal mi hi e rar chia al só ré te gé ben
ten gõ dõ Hit ler el len szen ve nem eze ket a
ki vá ló sá go kat ve szi cél ba, hi szen tá jé ko -
zott sá gá nak korlátai mi att nem is tud lé te -
zé sük rõl. Tud ja vi szont, hogy a ki tû nõ ke -
res ke del mi ér zé kû iz ra e li ták igen nagy há -
nya dát te szik ki a bé csi nagy pol gár ság nak.
Lel ke mé lyén for rong az el ke se re dés,
mely majd ide o ló gia te rem tõ in du lat tá ala -
kul. Míg ne ki gon dot okoz a hó na pos szo -
ba bé re vagy a hol na pi ebéd, a hé ber
aranyifjak a Sacher-szálló már vány asz ta -
la i nál dõ zsöl nek. A gyors konk lú zió: a né -
met ség min den nyo mo rá nak oko zói ezek
az élõs kö dõk, akik az ár ják ki szi po lyo zá -
sá val te rem tik meg jó lé tü ket. A dü hös kis
pik tor tar tó san meg õr zi és kon zer vál ja in -
du la ta it. El va kult an ti sze mi tiz mu sa egy
év ti zed múl tán a landsbergi fog ház ma gá -
nyá ban, írás ban fog meg je len ni.

Az el sõ vi lág há bo rú ide jén nem az oszt -
rák had se reg be vo nul be, ha nem ön kén tes -
ként egy ba jor ez red nél je lent ke zik. Azon -
ban sem rang ja, sem be osz tá sa nem te szi le -
he tõ vé, hogy tör té nel met ír jon. Az õr ve ze tõi
fo ko za tú ez red kül dönc 1918-ban egy an gol

gáz tá ma dás nál meg se be sül, és az össze om -
lást egy ha di kór ház ban éri meg. El szi ge telt -
sé gé bõl adód hat, hogy már ek kor bur ján za -
ni kezd agyá ban a „Dolchstoss”-legenda.
Nem haj lan dó tu do má sul ven ni, hogy a
Reichswehr ös  sze om lá sát tel jes ele rõt le ne -
dé se és a szö vet sé ge sek el söp rõ ha dá sza ti
fõ lé nye idéz te elõ. Az õr ve ze tõ meg gyõ zõ -
dé se szi lárd: az ered mé nye sen vé de ke zõ
had se re get a de fe tis ta hát or szág tõr dö fé se
te rí tet te le. A tév esz me saj nos kön  nyen kap
hi telt, és évek múl va mil li ók me rí te nek vi -
gasz ta lást eb bõl az ön ámí tás ból.

Hit ler el sõ vi lág há bo rús sze rep lé sén
sok szor iro ni zál tak. Va ló ban nem na pó le o -
ni kar ri er, hogy négy év alatt csak az el sõ
le gény sé gi fo ko za tot éri el. Egy élet rajz -
író já nak fel te vé se sze rint ez az zal ma gya -
ráz ha tó, hogy az elõ lép te tést kö vet ke ze te -
sen vis  sza uta sí tot ta. A hi po té zist va ló szí -
nû vé te szi, hogy Hit ler elõbb a Vas ke reszt
má so dik, majd el sõ fo ko za tát nye ri el.
Ezek a dekorumok je len tõs rang eme lést
in do kol ná nak. Az vi szont tra gi ko mi kus,
hogy az utób bi, egyéb ként csak tisz tek nek
já ró ma gas ki tün te tés re a zsi dó szár ma zá -
sú Hugo Guttmann szá za dos ter jesz ti fel.

Az ob si tos õr ve ze tõ Mün chen be tér vi-
sza, és azon nal po li ti kai te vé keny ség be
kezd. Be lép a ma rok nyi tag sá gú Né met
Mun kás párt ba, mely ké sõbb a Nem ze ti szo -
ci a lis ta Né met Mun kás párt ne vet ve szi fel.
A há bo rú el vesz té sét kö ve tõ ín ség, mun ka -
nél kü li ség, gaz da sá gi vis  sza esés ked ve zõ
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elõ fel té te le for ra dal mi esz méi ter jesz té sé -
nek. Ez idõ tájt Hit ler né ze tei nem al kot nak
ko he rens rend szert. A za va ros in du la to kat
ger jesz tõ agi tá ció éle a fenn ál ló de mok ra ti -
kus rend szer el len irá nyul. Mi vel a párt hoz
sod ró dók nagy ré szét a sze gény ség ûzi a ná -
cik kar ja i ba, a szó la mok ból nem hi ány za nak
a szo ci ál de mok ra ta szí ne ze tû ígé re tek sem.

Mi u tán fel küz di ma gát a párt ve ze tés
csú csá ra, Hit ler el ér ke zett nek lát ja az idõt,
hogy a ba jor kor mányt puc csal buk tas sa
meg. Bí zik ab ban, hogy a weimári köz tár -
sa ság bot la do zó po li ti ká já val elé ge det len
tö me gek Ber lin ben és Né met or szág-szer te
csat la koz nak pa lo ta for ra dal má hoz. A ba jor
mi nisz ter el nök, Gustav von Kahr ha tá ro -
zott egyé ni ség, és szi lár dan tart ja ke zé ben
a kar ha tal mat. A ná ci me ne tet, mely az
Odeon té ren tûz harc ba ke ve re dik a rend õr -
ség gel, szét ve rik. A kéz re ke rí tett fõ ko -
lom post, Hit ler bí ró ság elé ál lít ják. A ver -
dikt öt év nyi vár fog sá got szab ki, mely bõl
ki lenc hó na pot tölt le Landsbergben. Az
ál la mi szi gor fel pu hu lá sát jel zi, hogy a né -
met de mok rá cia leg ve szé lye sebb el len sé -
ge ke gye lem ben ré sze sül. A rend kí vül fon -
tos, tör té nel mi sú lyú fej le mény azon ban
az, hogy fog sá ga ide jén a jö ven dõ Führer
meg al kot ja a Mein Kampfot. A vár fog ság
Hit ler pá lyá já nak lé nye ges for du ló pont ja.
Be lát ja, hogy esz méi el ter jesz té sé hez ke -
vés az élõ szó vagy egy párt új ság nyil vá -
nos sá ga. A ná ci párt meg hó dí tan dó hí võ
se re ge szá má ra egy ka te kiz must kell ké -
szí te nie, és az lesz a Har com.

A mû egyik alap té te le a faj el mé let.
Esze rint az em be ri ség egy más tól ka rak te -
risz ti kus je gyek alap ján el vá laszt ha tó cso -
por tok ra ta gol ha tó. A leg ma ga sabb ren dû
osz tály az ár ja faj, és fõ ként an nak
nordikus vál to za ta, a ger mán ság. A nagy
esz me rend sze re ket, az em be rei szel lem
nagy al ko tá sa it az ár ják hoz ták lét re. A fej -
lõ dé si el len pon tot a sé mi fa jok je len tik. A
zsi dók – vé li Hit ler – csak ügyes ked nek,
ér ték ter me lés re al kal mat la nok, lé tü ket az
ár já kon élõs köd ve tart ják fenn. Je len lé tü k
az ár ja tár sa da lom ra néz ve a pes tis nél is
ve szé lye sebb, mert a tisz ta faj hoz ke ve red -
ve meg mé te lye zik a nordikus rasszot. Ide -
o ló gi á ja ki fej té se kor utal ar ra, hogy gon -
do la tai nem ere de ti ek. Bár a faj el mé let
het ven éves elõ tör té net ében né met ant ro -
po ló gu sok is sze re pel nek, a landsbergi
benn la kó el sõ sor ban a fran cia Gabineau
Joseph gró fot és az an gol Cham ber lain
Hous tont vall ja mes te ré nek. Ér zé kel he tõ
azon ban, hogy az an ti sze mi ta doktrina ki -
fej té sé bõl el sõ sor ban a te het ség te len pik -
tor Bécs ben fel hal mo zó dott gyû lö le te árad
ki. A tan nak ez a ré sze nyil ván va ló an al -

kal mas volt mil li ó nyi né met meg nye résé re
és tu da tá nak meg mér ge zé sé re. A si ker te -
len, a tár sa da lom mély ré te ge i ben élõ kis -
em ber mo hón szív ta fel az új apos tol igé it.
Mi cso da ég bõl hul lott ado mány, hogy
pusz tán sze ren csés szü le té se, vé re ne mes
tisz ta sá ga ar ra pre desz ti nál ja, hogy ala cso -
nyabb ren dû né pek ura és kor mány zó ja le -
gyen! A né met na ci o na liz mus nak a faj el -
mé let tel va ló tár sí tá sa e go nosz po li ti ka
mes ter hú zá sa volt.

A ras  szis ta ide o ló gia konk lú zi ó it Hit ler a
szláv né pek re is ki ter jesz ti. Ezek a po pu lá ci -
ók – vesz tük re – pon to san azo kat a te rü le te -
ket né pe sí tik be, me lyek irá nyá ba a né met
bi ro da lom ter jesz ked ni kí ván. A ger mán
gyar ma to sí tók le te le pí té sé hez és a nyers -
anyag for rá sok biz to sí tá sá hoz „élet tér re” van
szük ség. Az õs la kos sá got nem kell ki ûz ni
vagy ki ir ta ni, mint a zsi dó kat. Sor suk az,
hogy a Reichhez csa tolt te rüle te ken ro bo to -
ló mun kás ként szol gál ják a né met ség cél ja -
it. He lyü ket, sze re pü ket a szép új  vi lág ban a
Mein Kampf alap ján pre cí zen ki dol go zott
terv a kö vet ke zõ képp ha tá roz za meg:

„A Ke let nem né met la kos sá gá nak nem
sza bad a négy osz tá lyos nép is ko lá nál ma -
ga sabb is ko lát ad ni. E nép is ko la cél ja csu -
pán a kö vet ke zõ le het: egy sze rû szá mo lás
leg fel jebb öt szá zig. Írás tu dás csak a név -
alá írá sig ter jed jen. Azt a tant kell be lé jük
ol ta ni, hogy is te ni pa rancs a né me tek nek
en ge del mes ked ni, be csü le tes nek, szor gal -
mas nak és de rék nak len ni. Az ol vas ni tu -
dást nem tar tom szük sé ges nek…

Ez a né pes ség azu tán mint ve ze tõ nél kü li
mun kás nép áll ren del ke -
zés re, és Né met or szág nak
éven te ván dor mun ká so kat
szol gál tat, to váb bá mun ká -
so kat kü lön le ges mun kák
ese té re (út épí tés, kõ fej tõ
mun ka).

…A né met nép szi go rú,
kö vet ke ze tes és igaz sá gos
ve ze té se alatt – bár sa ját
mû velt sé ge nem lesz – ar ra
lesz hi vat va, hogy a né met
nép örök kultúrtetteiben és
mû ve i ben köz re mû köd jék,
s eze ket a tet te ket, a mun -
ka nagy tö me gét il le tõ en,
eset leg még elõ is se gít se.”
(Szer zõ: Dr. Gross Faj po li -
ti kai Hi va tal)

A Mein Kampf meg le he -
tõs pon tos ság gal ír ja kö rül,
me lyek a be ke be le zés re ki -
je lölt te rü le tek: Len gyel or -
szág, a bal ti ál la mok, Fe -
hér-Orosz or szág, Uk raj na.

Alap té zis ként hir de ti meg a bol se viz mus
el le ni har cot, me lyet az el len fél meg sem mi -
sí té sé ig kell foly tat ni. Köny vét Hit ler a lét -
re ho zan dó párt bib li á já nak szán ja. Sok mil -
lió pél dány ban ter jesz tik. Jel lem zõ, hogy
1933 után e be cses mû vet az anya könyv ve -
ze tõ nász aján dék ként ad ja át az if jú pá rok -
nak. El ol va sá sá hoz még né me tül  sem kell
tud ni, mi vel szá mos nyelv re le for dí tot ták
(van ame ri kai ki adá sa is).

A Ve zér nyílt kár tyák kal ját szott. Már
1924-ben le ír ta azt, amit ti zen négy év múl -
va – a vi lág mér he tet len ká rá ra és ve sze del -
mé re – el kezd meg va ló sí ta ni. A meg döb -
ben tõ csak az, hogy sem a de mok rá ci ák ve -
ze tõ po li ti ku sai, sem az óva tos és ra vasz
Sztá lin nem ve szik ész re: a rá juk le sel ke dõ
vég zet for ga tó könyv ét ír ták le a Mein
Kampfban.

A fog ság ból idõ elõtt sza ba du ló Hit ler le -
von ja a kö vet kez te tést: Mus so li ni „Marcias
u Ro ma”-jának né met ho ni szín pad ra al kal -
ma zá sa igen ros  szul si ke rült. A ha tal mat be -
cser kész ni csak a de mok rá cia já ték sza bá -
lya i nak be tar tá sá val le het. Nagy lét szá mú,
te te mes sza va zó bá zis sal bí ró pár tot kell
szer vez nie. Pajzs ra eme lé se egy túl nyo mó
több sé gû ná ci par la men ti kép vi se let vál lá ra
há ru ló fel adat. Az egy mást kö ve tõ vá lasz tá -
sok alap ján pon to san nyo mon kö vet he tõ
Hit ler nek és el ve i nek tér hó dí tá sa. 1928-ban
párt ja mind ös  sze ti zen két man dá tum mal
ren del ke zett a Reichstagban. 1930-ban
száz hét tel, 1932-ben már két száz har minc -
cal. A si ke ren fel buz dul va Hit ler meg kí sér li
az ál lam el nö ki mél tó ság meg szer zé sét. A

A gyõztes Hitler 1933-ban SA rohamosztagosok körében
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ko ráb bi bir to kos, az el sõ vi lág há bo rú le gen -
dás hõ se, Hin den burg mar sall azon ban
meg gyõ zõ több ség gel uta sít ja az ön je löl tet
a má so dik hely re. Ám a ha ta lom fe lé set ten -
ke dõ or das bá rány bun dá ja alól árul ko dó
agya rak vil lan nak ki. Ez alatt az idõ alatt
szer ve zi meg a bar na in ges párt had se re get,
az SA-t (Sturmabteilung). A „ro ham csa pat”
meg ne ve zé sû, gu mi bot tal, re vol ver rel fel -
fegy ver zett ban dák se géd csa pat ként va ló
al kal ma zá sa alig ha lát szott a de mok ra ti kus
be ren dez ke dés re irá nyu ló szán dék je lé nek.
Az Abteilungok pa rancs no kai ál ta lá ban az
el sõ vi lág há bo rú után al kal ma zá su kat vesz -
tõ, a pol gá ri élet be be il lesz ked ni nem tu dó
tisz tek vol tak. A hi e rar chi kus szer ve zet csú -
csán Ernst Röhm szá za dos állt. A kb. két -
mil lió fõt szám lá ló párt had se re gen be lül
még ma rok nyi ki sebb ség a fe ke te ru hás SS,
Hit ler sze mé lyes test õr sé ge.

A ná cik a szá muk ra leg si ke re sebb vá lasz -
tá son a par la men ti he lyek 43%-át szer zik
meg. A több ség ha tá ro zott el len szen vet táp -
lál a ha ta lom fe lé lo pa ko dó ve zér rel szem -
ben, a kö zép párt ok azon ban el zár kóz nak a
bal ol dal lal va ló szö vet ke zés tõl. A kép vi se -
lõ há zi meg osz tott ság és Franz Papen ra vasz
cse le ál lít ja elõ azt a hely ze tet, mely ben az
agg ál lam el nök Adolf Hit lert bíz za meg a
kan cel lá ri tiszt ség be töl té sé vel. Mi u tán a
de mok rá cia laj tor já ján a csúcs ra ka pasz ko -
dott, el ér ke zett az idõ, hogy át lép je a Rubi-
cont. A tör vé nyes ség fel rú gá sá val el ûzi a
par la ment bõl a mun kás pár ti kép vi se lõk jó
ré szét. Az en ge del mes sé fe gyel me zett hon -
atyák – aka ra tá nak meg fe le lõ en – kor lát lan
ha ta lom mal, ve zé ri és kan cel lá ri cím mel ru -
ház zák fel. Egy ap ró el in téz ni va ló azért
még akad.

Bár a ha tal mi po zí ci ó kat zsák má nyo ló
Ernst Röhmöt is mi nisz te ri tár cá hoz jut tat -
ják, sem a fõ nök, sem az SA tag jai nem elé -
ge det tek. A szé les ple be ju si tö me get is ma -
gá ba fog la ló hor da ko mo lyan vet te a párt
ne vé be fog lalt „szo ci a lis ta” meg ha tá ro zást,
és a nagy pol gár ság, va la mint a nagy tõ ke ro -
vá sá ra ará nyo sab ban kí ván ré sze sed ni a
föld ja va i ból. Röhm 1934 áp ri li sá ban köz -
zé tett ki ált vá nya két ség te len né tet te, hogy a
for ra dal mat az SA még nem te kin ti be fe je -
zett nek. Nos, e meg gon do lat lan tet té vel be -
tel je sí tet te ma gán a vers „fe jé re szól, ki szót
emel” bal la dai lej té sû so rát. A gyil kos bar -
na in ges ban da hasz nos se géd erõ volt a
csúcs ra va ló fel ka pasz ko dás ide jén. Ám a
Führer vas fe gye lem mel be ren dez ke dõ bi ro -
dal má ban már nem volt lét jo go sult sá ga
ilyen sza bad csa pat ok nak. Va ló szí nû, hogy
Röhm párt bé li el len lá ba sai el hi tet ték Hit ler -
rel: a szá za dos ös  sze es kü vést szõ el le ne. Az
SA ve zé re i nek vesz tét szük ség sze rû vé tet te

a Reichswehr tá bor no ka i nak ha tá ro zott el -
len szen ve is. Ez az arisz tok ra ti kus tes tü let –
mely ek kor még né mi leg Hit lert is be fo lyá -
sol ja – nem tûr het te le az il le gá lis, tõ lük
füg get len má so dik had se reg lé te zé sét.

A kan cel lár nak vá lasz ta nia kel lett, és jó
tak ti kai ér zék kel a ka to nai szak tu dás le té te -
mé nye se it fa vo ri zál ta. A „hos  szú ké sek éj -
sza ká ja” meg ne ve zés sel szá mon tar tott ese -
mény mint egy hu szon négy órát ölel fel. Az
SA és a kar ha ta lom köz re mû kö dé sé vel le fe -
je zik az SA-t. A tö meg vé reng zés nem csu -
pán a bar na in ge se ket ti ze de li meg. Meg ölik
Schleicher tá bor no kot (volt mi nisz ter el -
nök), to váb bá Kahr ba jor mi nisz ter el nö köt
is. Az ak ci ó ban – Chur chill sze rint – leg -
alább öt ezer éle tet ol ta nak ki. A hi va ta los
köz le mény het ven hét ki vég zést is mert el.
Az in dok lás sze rint a bû nö sök „aka dá lyoz -
ták a re for mok vég re ha jtá sát”.

Ha tal mát e vé res tet tel meg szi lár dí tó Hit -
ler meg kez di a Mein Kampfban le írt prog -
ram vég re haj tá sát. Csa pa tai be nyo mul nak a
bé ke szer zõ dés ben de mi li ta ri zált Raj na-vi -
dék re. Bár tá bor no kai óv ták et tõl a lé pés tõl,
és Fran cia or szág kön  nye dén ki szo rít hat ta
vol na a száz hat van ki lo mé ter szé les sáv ból
a te u ton har co so kat, Pá rizs és Lon don csak
dip lo má ci ai til ta ko zás ra szo rít ko zik. Mel lõ -
zi a bé ke dik tá tum nak a had se reg lét szám ára
vo nat ko zó kor lá to zá sát, és be hív ja az 1914-
es kor osz tályt. A hét száz ezer fõ re duz zadt
Reichswehr így már fe lül múl ja a fran cia
had erõt. A vis  sza ál lí tott ka to nai szol gá lat
több mil li ós, ki tû nõ en ki kép zett ár má di át
hoz lét re. A bi ro dal mi gyû lés a Führert te szi
meg a Wehrmacht név re át ke resz telt fegy -
ve res erõk fõ pa rancs no ká vá. Meg vál toz tat -
ják a hi va ta los for mu lát, és a né met ka to na
nem a ha zá nak, ha nem Hit ler ve zér nek és

kan cel lár nak tesz hû ség es küt. A Führer
meg egye zik Nagy-Bri tan ni á val: Né met or -
szág az an gol ha di flot ta 35%-át ki te võ ha jó -
ha dat fej leszt het ki. Tör lik az 1920-as ti lal -
mat, mely sze rint a Kriegsmarine nem épít -
tet het tíz ezer ton nát meg ha la dó tö me gû csa -
ta ha jó kat. Õfel sé ge meg al ku vó kor má nya
ez út tal meg sér ti a tisz tes sé get és a nem zet -
kö zi jo got. Az en ged ményt ugyan is csak a
má sik két gyõz tes, Fran cia or szág és Olasz -
or szág be le egye zé sé vel ad hat ta vol na meg.

Az evés köz ben meg jött ét vágy rá szo rul
a to váb bi ki elé gí tés re. Né met or szág 1938-
ban elnyeli Auszt ri át, jól le het Versailles-
ben meg til tot ták a né met lak ta te rü le tek ily
mó don tör té nõ egye sí té sét. 1939-ben pe -
dig be kö vet ke zik Cseh szlo vá kia szét da ra -
bo lá sa és bi ro dal mi pro tek to rá tus sá va ló
át ala kí tá sa.

Hit ler so ro za tos po li ti kai, dip lo má ci ai és
ka to nai si ke re it csak a de mok rá ci ák erõt -
len, gyá mol ta lan til ta ko zá sa kí sé ri. Az An -
tant-blokk ról le vá ló Olasz or szág csat la ko -
zik a Reich-hez, és lét re hoz zák a Ber lin-
Ró ma ten gelyt. A ná ci dik ta tú ra meg íté lé -
se szem pont já ból lé nye ges kér dés, hogy
Hit ler sze mé lyét, az ál ta la szug ge rált esz -
me rend szert mi lyen mér ték ben fo gad ta el
a né met ség. A ki in du lá si hely zet vi lá gos: a
43%-os par la men ti arány két ség te len né te -
szi, hogy a Führer a több ség re ráerõ sza kol -
ja re zsim jét. Az elõ zõ ek ben em lí tett si ke -
rek azon ban nö vel het ték nép sze rû ség ét. A
gyõz te sek ugyan is az 1918-1933 kö zött
ten gõ dõ weimári de mok rá ci á val szem ben
ok ta lan mó don szi go rú ak vol tak. A bé ke -
szer zõ dés fel tét ele i re fit  tyet há nyó, sõt né -
hány év múl tán ag res  szi ó ra ve te me dõ Hit -
ler rel szem ben vi szont el né zõ ek. Ne cso -
dál koz zunk, ha a né met át lag pol gár, aki
kez det ben el len szenv vel fi gye li a nem ze ti -
szo ci a liz must, res pek tál ni kez di a vi lág há -
bo rús gyõz te se ket ered mé nye sen lec kéz te -
tõ Führert.

Két ség te len, hogy az el sõ évek ben Hit ler
ha zárd já té kot ûz. Amen  nyi ben a nyu ga ti
de mok rá ci á kat nagy for má tu mú po li ti ku -
sok ve zet nék, a kan cel lár em be ré re akad na.
Meg le põ, de tény, hogy 1938-ig a Führer
ka lan dor ak ci ó it pon to san azok el len zik,
akik majd leg fõbb tá ma szai lesz nek: a
Wehrmach tá bor no kai. Ezek a jól kép zett,
szé les lá tó kö rû, az erõ vi szo nyo kat pon to -
san is me rõ fõ tisz tek jog gal tar ta nak at tól,
hogy az An tant fel bõ szül és ér vé nye sí ti a
vi lág há bo rú ban meg ta pasz talt erõ fö lé nyét.
1939-re azon ban for dul a koc ka: erõ for rá -
sa it Né met or szág fegy ver ke zés re for dí tot -
ta, hat kor osz tályt pe dig (mint egy há rom -
mil lió em bert) a leg kor sze rûbb had vi se lés -
re kép zett ki.

Szemben a világgal
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A há bo rú ra tör té nõ tech ni kai fel ké szü lés -
ben a kan cel lár nak dön tõ sze re pe van. Bár
még tisz ti ké pe sí tést sem ka pott az el sõ vi -
lág há bo rú ide jén, szor gal mas és ki tû nõ au -
to di dak ta. Jó ér zék kel vá lo gat ja ös  sze ka to -
nai ta nács adó it, fel is me ri a gé pe sí tett csa pa -
tok kal vív ha tó há bo rú új di men zi ó it. Go -
nosz va rázs ló ként bû vö le té vel igá ba fog ja a
né met szel le met is. A véd erõ fel fegy ver zé -
sé ben ki emel ke dõ ké pes sé gû né me tek se gí -
tet ték. Hugo Junkers, az el sõ fém tes tû re pü -
lõ gép épí tõ je meg konst ru ál ja a ha lá los biz -
ton ság gal cél ba ta lá ló Ju-87-et, a ret te gett
Stu kát. Messerschmitt Willy meg ter ve zi a
se bes sé gi vi lág re kor dot fel ál lí tó Me-109-es
va dász gé pet. Por sche Fer di nánd (a Volks -
wa gen gép ko csi aty ja) a Tig ris tan kot épít -
te ti meg. Az öt ven négy ton nás óri ás a vi lág -
há bo rú leg si ke re sebb harc ko csi ja. Szin te
se bez he tet len, vi szont nyolc van nyolc mm-
es lö ve ge kön  nye dén vé gez bár me lyik el -
len fe lé vel. Fritz Todt és Al bert Speer épí -
tész mér nö kök pe dig a vég sõ kig fo koz zák a
né met ha di ipar tel je sí tõ ké pes ség ét.

A ver sailles -i bé ke szer zõ dés után Né met -
or szág fegy ve re i nek jó ré szét ki szol gál tat ja.
A rend sza bály ok azon ban, me lyek a Reich-
swehrt kí ván ták harc kép te len né ten ni, ja vá -
ra vál tak a ná cik ál tal meg szer ve zett
Wehrmachtnak. Az új ra mû köd ni kez dõ
fegy ver gyá rak az el sõ vi lág há bo rús mo del -
lek he lyett kor sze rûbb tí pu so kat kez de nek
gyár ta ni. Ezért a né met tech ni ku sok több új
konst ruk ci ó ja fe lül múl ja a szö vet sé ge sek
ha son ló faj tá it. A né met „vil lám gép pus ka”
tûz gyor sa sá ga kö zel két sze re se az an gol -
szász gyárt má nyo ké nak. A 88 mm-es
gyors tü ze lõ ágyú szin tén csúcs tel je sít ményt
nyúj tó lö veg volt. A ve gyé szek ál tal ki fej -
lesz tett füst nél kü li lõ por le he tõ vé tet te,
hogy a Wehrmacht fegy ve rei tü ze lõ ál lá suk
fel fe dé se nél kül, rej tek bõl mû köd je nek.

A gé pe sí tett ha di tech ni ka új ha dá sza ti el -
já rás ki fej lesz tés hez ve ze tett. A
„Panser+Stu ka” stra té gi át a Führer jó vá ha -
gyá sá val, sõt ösz tön zé sé vel fej lesz tik ki. Az

el len sé ges fron tot át tö rõ pán cé los had osz -
tály ok ál lan dó ös  sze köt te tést tar ta nak fenn
a lé gi erõ vel. A zu ha nó bom bá zók szét rom -
bol ják az erõ dít mé nye ket, a pán cé lo sok hoz
be osz tott ne héz tü zér ség szét lö vi a meg ma -
radt el len ál lá si tám pon to kat. A hát or szág ba
mé lyen be nyo mu ló gé pe sí tett osz lop ha dá -
sza ti át ka ro lást hajt vég re, és el vág ja a
front vo nal ban még küz dõ had se re gek után -
pót lá si vo na la it. Az el lá tás el apa dá sa és fõ -
ként a be ke rí tett ség tu da ta a len gyel or szá gi,
va la mint a nyu ga ti fron ton ví vott had já rat -
ban mi ndig meg te szi a kel lõ ha tást.

1939-ben, de fõ ként 1940-ben a vi lág
meg is me ri a vil lám há bo rú fo gal mát. Bár a
nyu ga ti szö vet sé ge sek sem lét szám ban,
sem ha di esz kö zök men  nyi sé gé ben nem
ma rad nak el a né me tek mö gött, ve re sé gük
ka taszt ro fá lis mé re tû. A „Blitzkrieg” si ke rét
a tech ni kai fö lény és fõ leg a né met tá bor no -
kok új had ve ze té si mód sze rei ma gya ráz -
zák. A ko ra be li ka to nai szak iro da lom sze -
rint a fran cia és né met ge ne rá li sok egy vi -
lág há bo rú nyi idõ köz zel ma rad nak el né met
kol lé gá ik tól.

Hit ler sze ren cse csil la ga ek kor éri el de le -
lé si pont ját. A Wehrmacht hat nyu gat-eu ró -
pai or szá got hó dí tott meg, és ke mé nyen
meg fe nyí tet te Ang li át. Mind ezt két hó nap
alatt ér te el, és ki sebb em ber ál do zat tal, mint
amen  nyit az el sõ vi lág há bo rú ide jén en  nyi
idõ alatt el nyelt a hír hedt verdüni vér ma lom.
A Führer ka to nai gyõ zel met, di csõ sé get,
nem ze ti nagy sá got ígért a né met ség nek, és
íme: mind ez meg va ló sult. Már csak a prog -
ram má so dik ré szét kell tel je sí te nie. Az
„élet tér bõl” Cseh or szá got és Len gyel or szág
nagy ré szét meg hó dí tot ta. A szláv ság nak, a
„rab szol ga ság ra ter mett” ná ci ó nak lágy tes -
té bõl ki kell sza kí ta ni a jó ko ra zsák mányt.

Otto Bis marck nak, a haj da ni kan cel lár -
nak alap ve tõ doktrinája, hogy Né met or -
szág nak a két fron tos há bo rút el kell ke rül -
nie. Bölcs el vét a Mein Kampf szer zõ je is
fel ve szi té zi sei kö zé. Ám 1941-ben úgy vé -
li, hogy a Dunquerknél csú fo san ki zsup polt

brit ár má dia so ha nem lé te sít het má so dik
fron tot. E tév hit tõl fél re ve zet ve in dít ja meg
a Szov jet unió el le ni had já ra tot.

A tá ma dás sal be tel je se dõ né met stra té gia
lé nye gét és kri ti ká ját ame ri kai író, John
Steinbeck fo gal maz za meg. A Le ment a
hold cí mû re gé nyé ben az ideg ös  sze om lás
ör vé nyé be me rü lõ né met tiszt bõl sza kad ki
a fel ki ál tás: „A le gyek meg hó dít ják a légy -
pa pírt!” Va ló ban, ha a Fall Barbarossa el ké -
szí té se ide jén vé gig pil lan tunk Eu ró pa tér ké -
pén, a kö vet ke zõ ket lát juk. A Wehrmacht
meg hó dí tot ta Nor vé gi át, Dá ni át, Hol lan di -
át, Bel gi u mot, Lu xem bur got, Fran cia or szág
két har ma dát, Len gyel or szá got, Cseh or szá -
got, Ju go szlá vi át és Gö rög or szá got. A hely -
õr sé gek fel ada ta nem a tét len erõ de monst -
rá ció, hi szen öt or szág ban el ke se re dett és
vé res ge ril la há bo rú kez dõ dik meg. To váb bá
a hos  szú part vo nal lal szem ben fe nye ge tõ,
mas  szív tömb a há bo rús erõ fe szí té se it lá za -
san fo ko zó Ang lia. Légicsapásai és raj ta üté -
sei ve szé lyez tet he tik az ir dat lan hos  szú vé -
del mi sáv ba fész kelt re pü lõ te re ket, flot ta és
ten ger alatt já ró tá masz pon to kat.

A Barbarossa-terv ki dol go zá sa kor fi gyel -
men kí vül hagy ták, mi lyen je len tõs erõt igé -
nyel a meg hó dí tott te rü le tek vé del me és
meg tar tá sa. Nem vet ték fi gye lem be azt sem,
hogy a mér he tet le nül nagy orosz táb lán nem
áll nak fenn a vil lám há bo rú Nyu gat-Eu ró pá -
ban adott fel tét elei. Nincs meg fe le lõ út há ló -
zat és vas úti sín pá lya rend szer, a te rep pe dig
az év fe lé ben ne héz harc jár mû vek szá má ra
jár ha tat lan. A front vo nal hos  sza már 1941
vé gén há rom ezer ki lo mé ter, 1942 no vem be -
ré ben pe dig több mint öt ezer ki lo mé ter. Ek -
ko ra arc vo na lat né met erõ kkel, va la mint a
ke let-eu ró pai kis ál la mok ala cso nyabb harc -
ér té kû had osz tá lya i val le he tet len volt vé del -
mez ni. A ve zér kar ta pasz talt fõ tiszt jei ter mé -
sze te sen elõ re lát ták a ke le ti had já rat si ke rét
koc káz ta tó ve szé lye ket. A fõ pa rancs nok
azon ban Hit ler volt, és a nyu ga ti fron ton ara -
tott di a dal má mo ra blok kol ta egyéb ként is
gyen ge kri ti kai ér zé két. Az óvá so kat és ész -

Tigris (P-VC) Stukák támadásban
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re vé te le ket el lent mon dást nem tûr ve sö pör te
le. A há bo rú el sõ négy hó nap já nak si ke rei
lát szó lag õt iga zol ják. A Moszk va el le ni tá -
ma dás ku dar ca azon ban jel zi, hogy a má so -
dik vi lág há bo rú új sza kasz ba lé pett. A ve zé -
ri fõ ha di szál lá son még sem ol vas nak az in tõ
je lek bõl. Az 1942 ta va szán és nya rán in dí -
tott új és ered mé nyes had já rat ban ki me rí tik
az of fen zív erõ tar ta lé ko kat. Az 1943-as
kursz ki pán cé los csa ta fi as kó ja meg mu tat ta,
hogy a Wehrmacht vég leg el vesz tet te fé lel -
me tes ütõ ere jét. A kö vet ke zõ hó na pok so rán
Itá li á ban, majd Fran cia or szág ban új fron tot
nyit nak az an gol szász ok. A de fen zí vá ba szo -
rult ná ci had erõ ke le ten, dé len és nyu ga ton
fo lya ma to san hát rál.

A nem ze ti szo ci a lis ta esz mé nyek sze rint
be ren de zett Reichet az alatt va ló alig ha
érez het te vá gyai álom or szá gá nak. A 10-18
év kö zé esõ élet ko rú if jú sá got a Hitlerju-
gend dres  szú rá já ba kényszerítették. Az itt
fo lyó lé lek mér ge zés az ép er köl csû ér ték -
ren det val ló csa lá dok mil li ó i ban idé zett elõ
ge ne rá ci ós vál sá got. A fel nõtt la kos sá got –
fog lal ko zás ra va ló te kin tet nél kül – fi zi kai
köz mun ká ra kö te lez ték. A gon do san ki épí -
tett be sú gó rend szer el foj tot ta a sza bad vé le -
mény al ko tás nak még a csí rá ját is. Bár a dik -
ta tú ra gúzs ba kö töt te a né met sé get is, éle el -
sõ sor ban a zsi dók és azok el len irá nyult,
akik elég gé el nem ítél he tõ mó don nem ár -
já nak szü let tek. 1943-tól azon ban a
Heimátlandra is zu hog ni kez de nek azok a
csa pá sok, me lyek el ke rül he tet len kö vet kez -
mé nyei az ag res  szi ót kö ve tõ vis  sza vá gás -

nak. A Luftwaffe 1940-es ter ror bom bá zá sa -
it az an gol szász ok száz szo ro san to rol ják
meg. El ham vad és rom ba dõl Ber lin, Bré -
ma, Drez da, Frank furt am Ma in, Ham burg,
Nürnbert és Stutt gart jó ré sze. A nél kü lö zés
és szen ve dés az ég re ki ált: min den ki elõtt
nyil ván va ló, hogy a há bo rú el ve szett.

Az el sõ vi lág há bo rú vég sõ fá zi sá ban
Hin den burg és a nem em ber sé ges sé gé rõl is -
mert Ludendorff is fegy ver szü ne tet kö tött
és bé két kért a gyõz te sek tõl. A III. Bi ro da -
lom ber li ni bun ke ré be ûzött ura azon ban
ko nok. Bár ti tok ban már a fa na ti kus ná ci
Heinrick Himmler is bé ke köz ve tí tõk be vo -
ná sá val fog lal ko zik, a Ve zér hajt ha tat lan.
Esze lõ sen is mé tel ge ti a Mein Kampf el ve i -
bõl dedukált ver dik tet: ha a né met ség a né -
pek élet-ha lál har cá ban ve re sé get szen ved,
nem mél tó ar ra, hogy él jen. Nép re a nem -
zet ha lál íté le tét ki sza bó Führer azon ban ah -
hoz nem elég erõs lé lek, hogy sa ját vég ze -
té vel éber tu dat tal néz zen far kas sze met. Or -
vo sa, Morell dok tor, akit tu dós kol lé gái Hit -
ler ke gyé be fér kõ zõ sar la tán nak tar ta nak, ti -
tok za tos lab da csok kal ke ze li pá ci en sét. A
kan cel lár fi zi kai ál la po tá ra vo nat ko zó le írá -
sok va ló szí nû vé te szik, hogy akár csak
Göring, õ is ká bí tó sze ren él. A re a li tás fe -
nye ge tõ té nye it már csak az eu fó ria eny hí tõ
má mo rá ban ké pes el vi sel ni.

Mi u tán apo ka lip ti kus mé re tû ka taszt ró fá -
ba ve ze tett or szá gát pusz tu lás ra íté li, a fe le -
lõs ség re vo nás elõl a ha lál ba me ne kül. Azt,
hogy ci án kap szu la vagy re vol ver go lyó vé -
gez ve le, nem le het egy ér tel mû en meg ál la -

pí ta ni. Po li ti kai vég ren de le te, mely nek há -
rom pél dá nya fenn ma radt, egy utol só re -
mény su ga rat vet a meg bom lott agy kény -
szer kép ze te i nek vi lá gá ba. Két al ve zér ét,
Hermann Göringet és Heinrich Himmlert
„ki ta szí tom a párt ból” szen ten ci á val vé li ki -
ûz ni a már nem lé te zõ NSDAP-ból. Más -
részt kan cel lárt, komp lett kor mányt, had se -
reg- és flot ta pa rancs no kot ne vez ki ak kor,
ami kor a Reich már csak vi lág ha tal mak
had se re gei kö zé zárt, kes keny te rü let sáv.

A né met sé get jó zan nak, meg fon tolt nak,
tem pó san mér le ge lõ nek tar tot ta Eu ró pa.
Szor gal mas, éber in tu í ci ó val ku ta tó el méi
szem lé let for má ló részt vál lal nak a mo dern
tu do má nyos ság meg ala po zá sá ban. A né met
mû vé szet az egye te mes kul tú rát mo nu men -
tá lis al ko tá sok kal gaz da gít ja. A bi ro da lom
egye te mei év szá zad okon át Mek kái a tu do -
má nyok ra szom ja zók nak. (Az atom bom ba
ame ri kai aty ja, Oppenheimer is a heidelber-
gi egye te men sze rez dok to ri fo ko za tot.)
Nos, e jám bor, bölcs, hit újí tó nem zet egy
olyan Mes si ást emel a mér he tet len ha ta lom
csú csá ra, aki rõl ha mar ki de rül, hogy va ló já -
ban egy iszo nyú An ti krisz tus. Az ön ámí tás
fé lel me tes csap dá já ba esett or szág csak a
vég pusz tu lás szé lén tán to rog va, a szen ve -
dés és nél kü lö zés ne héz évei után nye ri vis-
sza a nem ze ti lé te zés re mé nyét. A ná ciz mus
ütöt te se bek azon ban oly mé lyek, hogy egy
ré szü ket még ma sem si mí tot ta heg gé a
gyó gyí tó em lé ke zet.

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef

Megnyitójában Kovács Zita mûvészettörténész a mûvészek
alkotásait méltatja

Két nemzedék találkozása
Fotók: Baráti György

A Bel vá ro si Be mu ta tó te rem ben szep -
tem ber 13-án meg nyílt ki ál lí tá son a Vi zu -
á lis Is ko la hét mû vész ta ná ra, Bondor Zsu -
zsan na, Fü ze si Józsefné, Gayer Ve ra,

Majorcsicsné Újdadi Krisz ti na, Ne mes
Ist ván, Ujfalusi Zoltánné és Vö rös Hen ri -
et ta ad izelítõt al ko tá sa i ból. Egy év vel ez -
elõt ti meg ala ku lá sa óta ez a Ba ja Mûvés-

zetééért Kul tu rá lis Egye sü let ál tal ren de -
zett ti zen egye dik be mu ta tó. A ki ál lí tás ok -
tó ber 12-éig a Szín vo nal Ga lé ri á ban te -
kint he tõ meg.

AQ Vi zu á lis Is ko la tanárainak kiállítása
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Telcs Em lék nap Ba ján
Telcs Ede (1872-1948) szob rász és

érem mû vész ha lá lá nak 60. év for du ló ja
évé ben, 2008. szep tem be ré ben 19-én
szü lõ vá ro sa Em lék nap pal tisz tel gett ne -
ves szü lött je elõtt. Az Em lék nap ra Ma -
gyar or szá gon kí vül 8 or szág ból ér kez -
tek Ba já ra Telcs Ede le szár ma zot tai, ro -
ko nai: Ang lia, Auszt rá lia, Dá nia, Iz ra el,
Ka na da, Me xi kó, Svájc, USA. A csa lá di
ta lál ko zót Telcs Ede uno ka öc  cse, Tony
Szeleczky szer vez te.

Telcs Ede még éle té ben, a má so dik vi -
lág há bo rú vé gén Bu da pest ost ro ma után
meg ma radt szob ra it, pla kett je it, fest mé -
nye it, fény ké pe it és egyéb do ku men tu -
ma it szü lõ vá ro sá nak, Ba já nak aján dé -
koz ta. Ha gya té kát a Türr Ist ván Mú ze -
um õr zi. El sõ ba jai gyûj te mé nyes ki ál lí -
tá sát ha lá lá nak évé ben, 1948-ban ren -
dez te a ba jai mú ze um. A ké sõb bi ek ben
is több ször be mu tat ta a Türr Ist ván Mú -
ze um a fo lya ma to san gya ra po dó Telcs-
gyûjteményt: 1958-ban, 1974-ben,
1988-ban Ba ján és Sremska Mitrovicán,
1995-ben a Nagy Ist ván Kép tár ban, 1998-
ban a Sza bad kai Vá ro si Mú ze um ban. 

Telcs Ede élet mû vét ha lá la évé tõl, im -
már hat év ti ze de ku tat ják, mél tat ják, a ma -
gyar mû vé szet tör té ne té ben el fog lalt va ló -
di he lyét ér de kes mó don má ig nem ta lál ta
meg. En nek oka it ku tat va Telcs kor tár sa, a
ne ves mû vé szet fi lo zó fus, esz té ta, az egy -
ko ri ba jai re for má tus lel ki pász tor Fülep
La jos mû vé szet tör té né szig te kin tünk visz -
 sza. Fülep a ki vé te le sen mû velt és ki he -

gye zett tol lú fi a tal új ság író va la mi kor a
XIX-XX. szá zad for du ló ja kö rü li évek ben
(Telcs pá lya kez dé se kor) fel ke re sett né -
hány mû ter met Bu da pes ten, az Ep res kert -
ben, a kor ün ne pelt szob rá sza i nak és fes tõ -
i nek mû he lyét, s a be szél ge té sek nyo mán
írt ri port ja i ban ízek re szed te a mes te rek
mun kás sá gát, eny hén szól va is meg mo so -
lyog ta tó nak mu tat ta be a mû vé szet fel ada -
ta i ról val lott el kép ze lé se i ket. Iga za volt, a
köz té ri szob rá szat, az em lék mû szob rá szat
már ak kor is el lent mon dá sos hely zet ben
volt, a mil len ni u mi meg ren de lé sek nyo -
mán ké szült mû vek kö zött ta lán több volt
a már ak kor is kor sze rût len nek tû nõ meg -
ol dás, mint az ere de ti le le mény.

Az is igaz azon ban, hogy az, ami ak kor
a köz te rek re ke rült, má ra ép pen úgy a bu -
da pes ti vá ro si tér és a kö zös sé gi tu dat ré -
szét ké pe zi, mint azok az ek lek ti kus köz -
épü le tek, bér há zak, ut ca sor ok, vá ros ré -
szek, ame lye ket an nak ide jén Fülep La jos
szin tén bon tás ra érett nek lá tott a fõ vá ros -
ban, és itt lé te kor Ba ján is. Bu da pest azon -
ban ma ép pen e kor szak épí tett együt te sei,
em lék mû vei mi att szá mít kü lö nös ér ték -
nek a vi lág sze mé ben, s Telcs Ede szü lõ vá -
ro sa, Ba ja is épí tett örök sé gé nek han gu la -
tá val vonz za a vi dék rõl ide lá to ga tó kat. S
hogy a kép még ös  sze tet tebb, el lent mon -
dá so sabb le gyen, te gyük hoz zá, hogy a jó
vagy ép pen a rossz meg ol dá sok a XIX-
XX. szá zad for du ló ján ép pen ség gel nem
ki zá ró lag a ma gyar épí té szet vagy szob rá -

szat szám lá já ra ír ha tók, hi szen aho gyan
más te rü le te ken is, a leg több ki vá ló
szak em ber if jú ko rá ban kül föld ön, Bécs -
ben, Mün chen ben, Pá rizs ban vagy Eu -
ró pa más fon tos mû vé szi-tu do má nyos
köz pont ja i ban sze rez te meg tu dá sát.

Más kér dés, hogy e meg szer zett, ha -
za ho zott tu dás ho gyan vált nem ze ti vé, s
mi ként szü le tett be lõ le egy-egy élet mû,
ho gyan vi szo nyult a ko ráb bi kor szak ok
ér té ke i hez és men  nyi ben fe jez te ki sa ját
ko rát. S ez már eset rõl-eset re vál to zik.
Az is, hogy egy-egy köz té ri szo bor ho -
gyan tu dott meg fe lel ni a mû vé szet, a
meg ren de lõ és a nagy kö zön ség szem -
pont ja i nak, igé nye i nek. Min den eset re
ép pen az a kor szak, a szá zad for du ló tól a
hú szas évek vé gé ig tar tó idõ szak volt
ta lán az utol só (és egy ben az el sõ) olyan
idõ szak, ami kor még szép szám mal szü -
let tek olyan mû vek, ame lyek ese té ben
nem volt ki bé kít he tet len az el len tét a
há rom szem pont kö zött.

A mil len ni um idõ sza ká nak mû vei
min den el lent mon dá suk kal egy ön ma gá ra
ta lált, gya ra po dó, egy sé ge se dõ nem zet ön -
ki fe je zé se ként ér té kel he tõk, az el sõ vi lág -
há bo rú utá ni évek mû vei pe dig csor dul tig
te le vol tak a nagy tör té nel mi drá ma utá ni
új ra kez dés kö zös re mé nye i vel.

Mind er rõl a Telcs Em lék nap kap csán
azért kell ilyen rész le tes em lí tést ten ni,
mert Telcs mun kás sá ga ép pen eb ben az el -
lent mon dás ok kal te li mû vé szet tör té ne ti
kor ban, a mil len ni u mi, szá zad for du lós fel -
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íve lé si kor szak ban in dult, s a két vi lág há -
bo rú kö zöt ti év ti ze dek ben tel je se dett ki. S
azt gon do lom jó részt ez az oka, hogy szak -
mai kö rök ben is rend kí vül el lent mon dá sos
ér té ke lé sek szü let tek és szü let nek ma is
Telcs Ede élet mû vét il le tõ en.

A kri ti kák kö zött meg je lent már, hogy
Telcs egy szer re ha gyo mány tisz te lõ, be te -
ge sen kon zer va tív, historizáló, más kor
meg né pi íze i vel szin te na iv, át lé nye gí tõ,
nagy me sé lõ. Megint más hol szar kasz ti kus
és ér zel mes. Majd egy kis fa nyal gás sal
meg je gyez ték már azt is, nin csen egy sé ges
élet mû ve: egye net len és öt let sze rû.

A Telcs Em lék nap és ki ál lí tás így, mi -
köz ben tisz tel gés egy je len tõs élet mû elõtt,
re mé nye ink sze rint egy lé pés sel kö ze lebb
visz a mû vé szet tör té net ben el fog lal ha tó
he lye fe lé, s ta lán to váb bi ku ta tá sok fel tét -
ele it is meg te remt he ti. Töb bek kö zött az
év for du ló évé ben in dult meg az élet mû
egyes te rü le te i nek fel dol go zá sa: Merk
Zsu zsa a Telcs Edé nek tu laj do ní tott ön élet -
írást ren dez te saj tó alá, an nak szak mai fel -
dol go zá sa fo lyik.

Ami az ön élet írás ból ki ol vas ha tó, amit a
le xi ko nok ban rög zí tet tek, meg is mer he tõ. A
Nagy Ist ván Kép tár ban ren de zett tár lat
azon ban azt igyek szik ös  sze fog lal ni, ami a
szá raz ada tok mö gött van: a szob rá szi-
érem mû vé szi mun kás ság fõ irá nya it, a mû -
vek egyes cso port ja it, a Türr Ist ván Mú ze -
um ban õr zött je len tõs al ko tá so kat, az al ko -
tó mun ka esz kö ze it: egy mû vész ha gya té -
kát. A ki ál lí tás egy sé ge it rész ben a kro no ló -
gia, rész ben az élet mû ös  sze tett sé gé bõl kö -
vet ke zõ tar tal mi szem pont ok alap ján ál lí tot -
tuk ös  sze, mint egy kü lön bö zõ ol da lát mu -
tat va meg egy sok ré te gû, több szem pont ból
is szim bo li kus élet mû nek. 

A tár lat bi zo nyos rész le tei el sõ sor ban
nyil ván azo kat ér dek lik majd, akik érem -
gyûj tõ ként vagy egy sze rû en csak ba jai lo -

kál pat ri ó ta ként min den ap ró ada lék ra kí -
ván csi ak az érem mû vé sze tet vagy Telcs
mû vé sze tét il le tõ en, más tár gyak, do ku -
men tu mok, moz za na tok a száz év vel ez -
elõt ti mû vész kép zés, a mil len ni u mi vagy
az el sõ vi lág há bo rús em lék mû ál lí tás, az
épí té szet és szob rá szat kap cso la ta vo nat -
ko zá sá ban ál ta lá nos ér dek lõ dés re tart hat -
nak szá mot.

A kép tár két ter mé ben ki ál lí tott ér mek és
a ha gya ték plasz ti kai anya ga re mé nye ink
sze rint ér zé kel te ti, hogy Telcs Ede az
érem mû vé szet, a kis plasz ti kák, a köz té ri
szob rok, az épü let dí szí tõ szob rok, port rék
mû vé sze té ben ép pen úgy ott hon volt, mint
a sír em lé kek, vagy a mo nu men tá lis em lék -
mû vek al ko tá sá ban. 

A mû vész fi a tal ko ri esz mé nye it egy szer -
re be fo lyá sol ta a historizáló Bécs és a re -
ne szánsz Itá lia, a kor há rom leg na gyobb
ma gyar mes te re Za la, Stróbl és Fadrusz
stí lu sa, szel le mi sé ge, az anyag, a mes ter -
ség tisz te le te, és bár ma gya ros át irat ban,
de a Rodin mû vé sze té ben meg je le nõ új
for ma nyelv is. A kor társ ér ték és a múlt je -
len lé te vol ta kép pen Telcs Ede pá lyá já nak
min den sza ka szá ban meg fi gyel he tõ ko or -
di ná ta rend szert al kot. Nem csak az élet mû
an ti ki zá ló, historizáló vagy sze ces  szi ós stí -
lus je gyei mi att, de a mû vész egész élet -
szem lé let ében is. A má sik ket tõs ség a rá ció
és az ér ze lem ket tõs sé ge, a mér nö ki en ki -
szá mí tott, pon tos szer kesz tõ mun ka és a
fék te len mû vé szi kép ze let pár hu za mos
mû kö dé se. 

Rá ció és ér ze lem ket tõs sé ge tö ké le tes
ará nyá nak ál la po tá ba pla kett je i ben ju tott.
Aho gyan Bor sos Mik lós ír ta egy he lyen:
„…tud ni va ló, hogy a szel lem kis he lyen is
el fér – sõt, mint ha job ban érez né ma gát,
mint a nagy mé re tek ben.”  A kör be (oly kor
tég la lap ba) kom po nált gon do la tok, ar cok,
moz du la tok, a fi gu rá nak a be fo ga dó for -

má val har mo ni zá ló ará nyai klas  szi kus em -
lé ke ket idéz nek a né zõ ben. Sok szor olyan
él ményt nyújt va, mint ha az áb rá zolt sze -
mélyt, moz du la tot vagy je len sé get egy
táv csö vön át fi gyel nénk. A rajz, a vo nal, a
kon túr min dig tö ké le te sen tisz ta. A meg fo -
gal ma zás min dig egye nes, õszin te és fél re -
ért he tet len, amit a rajz nak az aka dé mi ai ta -
nul má nyok szá raz sá gá hoz ha son ló at ti tûd -
je tesz vég le te sen egy ér tel mû vé.

Ha Telcs Ede élet mû vé nek lé nye gét kí -
ván nánk föl lel ni, ak kor ta lán a sza bá lyo -
kat nem tû rõ, gyak ran meg hök ken tõ ter -
mé sze tes ség ra gad meg ben nün ket. Az a
faj ta mû vé szi ma ga tar tás, amely min den
moz du la tá ban el tért a kon ven ci ó tól, hi á ba
akart vol na idõn ként meg fe lel ni ne ki. Ez a
sze mé lyi ség bõl fa ka dó, fel ada tok ál tal
ins pi rált al ko tói ma ga tar tás, szét vá laszt -
ha tat lan egy ség be ol vasz tot ta az ösz tönt
és a tu dást. Ösz tön és tu dás, al ko tói ma ga -
tar tás és sze mé lyi ség pil la na ton ként vál to -
zó ös  sze tett sé ge a mû vek lát szó lag kül sõ,
ám még is szer ves ele me. Ta lán ép pen
ezért nem is ren de zõd he tett ez a mes ter -
ség be li is me ret anyag sko lasz ti kus sá. Ága -
it-bo ga it ma ga az al ko tó sem volt ké pes
aka dé mi kus una lom má “ne me sí te ni”, s ta -
lán ép pen ezért nem tu dott (és nem is
akart) kön  nyen ren dez he tõ sti lá ris egy sé -
get al kot ni.

Sok min den nel kí sér le te zett szob rász -
ként, érem mû vész ként. Olyan al ko tó volt,
aki a min den áron va ló új he lyett va la mi re -
me ket, va la mi magasztosat és a kö zön sé -
ges sel szem ben va la mi nagy sze rût akart
al kot ni, amit kur tán és rö vi den ne vez zünk
„csak” szép nek. Hogy si ke rült-e ne ki ne -
mes szán dé kát tel jes ség gel meg va ló sí ta ni,
a Nagy Ist ván Kép tár 2008. no vem ber 15-
éig lát ha tó em lék ki ál lí tá sa re mé nye ink
sze rint er re is vá laszt ad hat. 

Kovács Zita



Bajai Honpolgár 152008. október

A 19. szá zad má so dik fe lé nek Eu ró pa
szí vé ben zaj ló há bo rúi, azok köz vet le nül
meg ta pasz talt bor zal mai sok jó ér zé sû em -
ber ben ér lel ték meg a gon do la tot, hogy va -
la mit ten ni kel le ne e ször nyû sé gek el len.
Az el sõ ci vil kez de mé nye zést egy sváj ci
üz let em ber, Hen ry Dunant (1828-1910)
in dí tot ta el. Szem ta nú ja volt a solferinói
csa ta (1859. jú li us 24.) se be sült jei ver gõ -
dé sé nek, s ez az em lék kész tet te 1863 ele -
jén a Se be sül te ket Se gé lye zõ Nem zet kö zi
Bi zott ság, ké sõb bi ne vén a Nem zet kö zi
Vö rös ke reszt lét re ho zá sá nak kez de mé nye -
zé sé re. Az új szer ve zet el sõ je len tõs si ke re
az volt, hogy ja vas la tá ra a kö vet ke zõ év -
ben ti zen hat ál lam meg kö töt te a gen fi kon -
ven ci ót „a had se reg harc té ren meg se be sült
ka to nái sor sá nak ja ví tá sá ra”.

Má sok azon kezd tek gon dol kod ni, ho -
gyan le het ne ele jét ven ni a szen ve dé sek
oko zó já nak, ma gá nak a há bo rú nak. A ne -
ves fran cia köz gaz dász, Frederic Passy
(1222-1912) 1867-ben nem zet kö zi bé ke li -
gát ala pí tott, és a köz vé le mény ala kí tá sá -
val és se gít sé gé vel igye ke zett gá tat vet ni
egy, a lu xem bur gi vál ság mi at ti fran cia-
po rosz há bo rú ki tö ré sé nek. A vál sá got
nem ez a jó aka ra tú pró bál ko zás ol dot ta
meg, ha nem a nagy ha tal mak lon do ni kon -
fe ren ci á ja. A há bo rú azon ban né hány év
múl va (1870-ben) – bár új ürüg  gyel –
még is csak ki tört, és el sö pör te a bé ke li gát
is. De Passy nem ad ta fel, a het ve nes évek -
ben meg szer vez te a fran cia bé ke ügye le tet,

és a kö vet ke zõ év ti ze dek ben már nem
pusz tán a jám bor szán dék ere jé ben bíz va,
ha nem ha tá so sabb nak vélt esz kö zö ket
igény be vé ve szol gál ta a bé ke ügyét. Nem
vé let len, hogy 1901-ben Dunant-nal meg -
oszt va õ kap ta az el sõ No bel Bé ke-dí jat.

A sze gény ács ból ki vá ló ké pes sé gei ré -
vén mun kás ve zér ré emel ke dõ an gol Randal
Czemer (1828-1908) már a hat va nas évek -
ben azt han goz tat ta, hogy a há bo rúk meg -
elõ zé sé nek leg fõbb esz kö ze a konf lik tu sok
fel ol dá sá ra szer ve zett dön tõ bí ró ság le het.
Az ál ta la 1870-ben ala pí tott Mun ká sok Bé -
ke egye sü le te el sõ ren dû fel ada tá vá a nem -
zet kö zi dön tõ bí rás ko dás be ve ze té se mel let -
ti agi tá ci ót tet te. (Az 1872-ben tör tént ese -
mény õt lát szott iga zol ni: az USA és Nagy-
Bri tan nia kö zött az ame ri kai pol gár há bo rú
ide jén tá madt sú lyos konf lik tus, az ún.
Alabama-affér dön tõ bí ró sá gi íté let tel ol dó -
dott meg.) Czemer, mi u tán 1885-ben tag ja
lett a kép vi se lõ ház nak, az ügy ér de ké ben a
nem ze ti par la men tek együtt mû kö dé sét sür -
get te. Passyval, aki 1881-tõl a fran cia par la -
ment tag ja volt, meg szer vez ték és 1889-ben
56 fran cia, 28 brit és je len tõs szá mú, más
or szá gok ból ér ke zett kép vi se lõ rész vé te lé -
vel Pá rizs ban meg ala pí tot ták az In ter par la -
men tá ris Uni ót. (Te vé keny sé gé ért Czemer
1903-ban ré sze sült a No bel Bé ke-díj ban.)

Mi vel egy re több em ber érez te úgy,
hogy a há bo rú ös  sze egyez tet he tet len a mo -
dern ci vi li zá ci ó val, anak ro nisz ti kus egy
gaz da sá gi lag, kul tu rá li san ös  sze fo nó dó vi -
lág ban, az 1880-as évek ben sor ra ala kul -
tak bé ke egye sü le tek mind Eu ró pá ban,
mind Ame ri ká ban. Hogy te vé keny sé gük re
fel hív ják a fi gyel met, s hogy kö zö sen lép -
je nek fel cél ja ik ér de ké ben, 1889-ben Pá -
rizs ban meg ren dez ték az I. Egye te mes Bé -
ke kong res  szust, még pe dig mind ös  sze né -
hány nap pal az In ter par la men tá ris Unió -
ala ku ló ülé se elõtt. A két szer ve ze tet a
szin te azo nos cé lo kon kí vül az is ös  sze -
kap csol ta, hogy jó né há nyan mind ket tõ nek
tag jai vol tak. A pá ri zsi kez det tõl gya kor -
lat tá vált, hogy egy más év rõl év re is mét lõ -
dõ ös  sze jö ve te le in – leg alább meg fi gye lõ -
ként – igen so kan meg je len tek.

Türr Ist ván ka to na ként, har cok hõ se ként
szer zett hír ne vet ma gá nak, de so ha sem volt
az a faj ta ka to na, aki mes ter ség ként vég zi a
ha da ko zást. A har cok, ame lyek ben min dig
ön ként vál lalt részt, igaz ügyért, a zsar nok -
ság el len foly tak. Mi u tán az olasz egy ség
meg va ló sult, Ma gyar or szá gon pe dig a ki -
egye zés vé get ve tett az ön kény ura lom nak,
úgy vél te, nincs már mi ért és ki el len har -

col ni. Mi vel a pusz tán ha tal mi ér de ke kért
fo lyó há bo rú kat mély sé ge sen el ítél te, 1867-
ben be lé pett a há bo rús ve szély el len fel lé põ
Passy-féle bé ke li gá ba, és a kö vet ke zõ évek -
ben en nél töb bet is tett: köz ve tí tõ sze re pet
vál lal va az ural ko dók kö zött, igye ke zett
elõ se gí te ni Auszt ria-Ma gyar or szág, Fran -
cia or szág, Olasz or szág szö vet sé gé nek lét re -
ho zá sát, mert azt re mél te, hogy az zal si ke -
rül het a há bo rú ra ké szül Po rosz or szá got
vis  sza ri asz ta ni. (A szö vet ség nem va ló sult
meg, a vé res fran cia-po rosz há bo rú 1870-
ben be kö vet ke zett, és 1871-ben a fran cia
csá szár ság bu ká sá val ért vé get.)

Türr ala po san is mer te a bal ká ni vi szo -
nyo kat, tud ta, hogy rob ba nás sal fe nye ge tõ
fe szült sé gek hal mo zód tak fel a tér ség ben,
ezért már a hat va nas évek ben ki gon dolt
egy bé kés meg ol dást a ren de zés re. Ja vas -
la tát vé gül – 1869 no vem be ré ben – ez
rész le tes me mo ran dum ban meg küld te a
tö rök nagy ve zír nek. Azt bi zony gat ta ben -
ne, hogy Tö rök or szág csak úgy tud ja meg -
õriz ni be fo lyá sát a Bal ká non, ha ki egye zik
a szlá vok kal, bol gá rok kal, gö rö gök kel, el -
is me ri nem ze ti au to nó mi á ju kat, és csak
szö vet sé ge si hû sé get kér cse ré be. A tö rök
ve ze tõ kö rök csak is úgy ér tel mez het ték
ezt, hogy a me mo ran dum na iv szer zõ je azt
vár ja tõ lük, ön szán tuk ból vé gez zék el az
Osz mán bi ro da lom szét bom lasz tá sát. Ter -
mé sze te sen nem is re a gál tak rá.

1875-ben Bosz ni á ban, 1876-ban bol gár
te rü le ten tört ki tö rök-el le nes fel ke lés. Az
elõb bit fegy ve re sen tá mo gat ta Szer bia is.
Egy 1876 ok tó be ré ben írt cik ké ben Türr
így for dul Eu ró pa ural ko dó i hoz és po li ti -
kai ve ze tõ i hez: „Ha ta núi, sõt né mely rész -
ben ré sze sei nem akar tok len ni a Bal kán-
fél szi ge ten és a Bosz po rusz men tén be kö -
vet ke zõ bor zasz tóbb mé szár lá sok nak, ak -
kor a kér dést bé kés úton meg ol dan dó nem -
zet köz bí ró ság fö lött kell meg egyez ne tek.”
Pre ce dens ként hi vat ko zik Nagy-Bri tan nia
és az USA cik kem ben már em lí tett konf -
lik tu sá ra, ame lyet a Genf ben ös  sze ült bí -
rák 1872-ben meg ol dot tak. Nem zet kö zi
dön tõ bí ró ság nem ala kult, 1877-ben
Orosz or szág ha dat üzent Tö rök or szág nak,
és csa pa tai – bár óri á si vesz te sé gek árán –
Kons tan ti ná po lyig nyo mul tak. A bé ke kö -
tést vé gül brit fegy ve res fe nye ge tés erõ -
sza kol ta ki 1878 feb ru ár já ban. Né hány
nap pal ké sõbb, feb ru ár 28-án Türr ezt a ke -
se rû meg jegy zést fûz te a tör tén tek hez: „a
ke le ti kér dés nek arbitrage (dön tõ bí rás ko -
dás – a szerk.) ál ta li meg ol dá sá nak el ha -
lasz tá sa azt okoz ta, hogy 500 000 em ber -

Türr Ist ván a bé ke moz ga lom ban

Frederic Passy
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élet esett ál do za tul a csa ták ban és a mind -
két ol dal ról el kö ve tett mé szár lá sok ban.”

Ilyen elõz mé nyek után ter mé sze tes,
hogy Türr lel ke sen csat la ko zott az 1880-as
évek ben ki bon ta ko zó bé ke moz ga lom hoz.
Nincs bir to kom ban adat ar ról, hogy részt
vett-e az el sõ bé ke kong res  szus okon (a pá -
ri zsin és a londonin), de hogy a har ma di -
kon, a ró ma in 1891-ben ott volt, azt Bertha
von Suttner vis  sza em lé ke zé sé bõl tud ni le -
het. A de le gá tu sok szál lás he lyén, a Quri-
nale Ho tel ban tör tént ta lál ko zá suk ról töb -
bek közt ezt ír ja: „Jó elõ jel, hogy az el sõ
bé ke har cos,aki vel ta lál koz tunk, tá bor nok,
egy õsz ha das tyán. Élet tör té net ének nagy
ré sze há bo rúk kró ni ká ja. […] És most itt
van a csa ták hoz szo kott fér fiú, hogy részt
ve gyen a bé ké ért fo lyó had já rat ban.”

Bertha von Suttnerrõl (1843-1914), er rõl
az arisz tok ra ta szü le té sû, vál to za tos éle tû
hölgy rõl ér de mes tud ni, hogy 1889 vé gén
meg je lent Le a fegy ve rek kel! cí mû köny -
ve ré vén – amely rö vid idõ alatt vi lág si kert
ara tott, és óri á si ha tás sal volt a köz vé le -
mény re – az egye te mes bé ke moz ga lom
egyik ve zér egyé ni sé ge lett. Re gé nye egy
as  szony ról szól, aki nek éle tét tönk re tet ték
az Eu ró pá ban dú ló há bo rúk. El sõ fér je
Solferinónál esett el, a má so di kat a fran -
cia-po rosz há bo rú ide jén kém ke dés sel vá -
dol va fõ be lõt ték. Suttner az oszt rák bé ke -
egye sü let el nö ke volt, de több or szág ban
bá bás ko dott ha son ló tár sa sá gok meg szü le -
té se kö rül. Sze re pe volt a ma gyar bé ke -
egye sü let 1895. de cem ber 14-i meg ala ku -
lá sá ban is. An nak el sõ el nö ké vel, Jó kai
Mór ral köl csö nö sen tisz tel ték egy mást.
Türrel nem csak az éven te tar tott egye te -
mes bé ke kong res  szus okon ta lál koz tak, ha -

nem sok egyéb al ka lom mal is. Türrnek
egy ná la tett lá to ga tá sa után ezt ír ta nap ló -
já ba: „Ez a fér fi csu pa de rû, jó ság, szel -
lem… Úgy tû nik, azok a leg ki tû nõbb em -
be rek, aki ket né hány szor ha lál ra ítél tek.”

Az 1896. szep tem ber 17-22. kö zött meg -
tar tott VII. Egye te mes Bé ke kong res  szus
szín he lye Bu da pest volt. A ma gya ro kon kí -
vül 250 kül föl di ven dég vett részt raj ta. A
meg nyi tást meg elõ zõ na pon Türr a Hun gá -
ria Szál lo dá ban ebé det adott Bertha von
Suttner tisz te le té re. (Hadd em lít sem itt
meg, hogy 1905-ben ez a fá rad ha tat lan bé -
ke har cos hölgy is No bel Bé ke-dí jas lett.) A
kong res  szu son Türr Ist ván el nö költ. A Pes -
ti Hír lap szep tem ber 18-i szá ma kö zöl te
meg nyi tó be szé dét. A be ve ze tõ kö szön tõ
sza vak után ezt mond ta: „óhajt juk, hogy fá -
ra do zá sunk ta lál jon olyan tör vé nyes for -
mát, mely a nem ze tek köz ti kü lön bö ze te ket
ki egyen lí ti a fegy ve res erõ mel lõ zé sé vel.
Sok szor mond ják, hogy utó pis ták va gyunk,
de sok utó pia lett már va ló ság gá. Még
nincs olyan na gyon ré gen, hogy a fe je del -
mek és ne me sek vol tak, kik ren del ke zé si
jo got gya ko rol tak alatt va ló ik és job bá gya ik
fö lött. Ha va la ki azok nak azt mond ta vol -
na, hogy meg ér jük azt az idõt, ami kor õk
kény te le nek lesz nek igé nye i ket bí ró ság elé
vin ni,azt a va la kit ra jon gó nak, utó pis tá nak
vagy még ros  szabb nak néz ték vol na. És
íme, ezek a nagy urak csak ugyan kény te le -
nek bí ró sá gok elõtt meg je len ni, ahol a ré gi
job bá gyok ve lük egyen ran gú ak.

Ez a vál to zás be áll hat a ha tal mak közt
is, még pe dig an nál in kább, mert még most
száz éve a fe je del mek szá ma szá za dok ra, a
kis- és fõ ne me sek ez rek re rú gott, most
csak hat nagy ha ta lom van. És ezek is két
cso port ba tar toz nak; há rom egye sült a hár -
mas szö vet ség ben, két má sik ha ta lom pe -
dig ba rát sá gi vagy szö vet sé gi kö te lék be lé -
pett, és mind a két cso port a bé ke fenn tar -
tá sa ér de ké ben mû kö dik. De hisz esze rint
már csak egy lé pést kell ten nünk a bé ke ér -
de ké ben. A két cso port ba so ra ko zott öt
nagy ha ta lom nak egye sül nie kell s a kis ál -
la mok men ten csat la koz ni fog nak, és meg -
ala kul az eu ró pai ál la mok sza bad egye sü -
lé se. Ak kor ke ve seb bet kell majd köl te ni a
fegy ve res bé ké re, amely vol ta képp még
va ló sá gos há bo rú, és cél sze rûb ben, sok kal
töb bet költ he tünk a tár sa da lom ér de ke i re.

Hos  szú szá za do kon át csak há bo rúk és
for ra dal mak árán bír tuk le dön te ni a sza -
bad ság és ha la dás elé tor nyo su ló gá ta kat.
Ma már csak az a fel ada tunk, hogy a ha la -
dás vív má nya it böl csen ér té ke sít sük, és ne
al kal maz zuk azo kat a sa ját rom lá sunk ra, a
pusz tí tás ra. Ar ról kell meg gyõz nünk a kor -
má nyo kat és né pe ket, hogy igaz sá go sabb,

böl csebb, mél tá nyo sabb do log a nem ze tek
köz ti né zet el té ré se ket nem zet kö zi bí ró ság
vagy sze ná tus ál tal ki egyen lí te ni.”

Türr ak tí van részt vett a több na pos ta -
nács ko zás ban, és rész ben szer kesz tõ je, el -
nök ként alá író ja volt a kong res  szus ál tal
ki bo csá tott bé ke fel hí vás nak, amely a vi lág
po li ti kai ve ze tõ in kí vül az egyé ne ket, csa -
lá do kat is cse lek vés re szó lí tot ta fel: A bé -
ke gyü möl csét csak úgy fog ják él vez het -
ni,ha meg gyõ zõ dé sük tel jes ere jé vel köz -
re mû köd nek azon, hogy az örök bé ke ide -
je el ér kez zék.”

A tá bor nok a kö vet ke zõ évek ben is a
moz ga lom ak tív részt ve võ je ma radt. Nem -
zet kö zi te kin té lye, sze mé lyi sé gé nek va rá -
zsa jó szol gá la tot tett az ügy nek.

1902-ben egy fi a tal olasz tör té nész,
Emilio Pecorini-Manzoni gróf köny vet írt
Türrnek az olasz új já szü le tés ben va ló rész -
vé te lé rõl. A ta nul mány so ka kat ar ra kész te -
tett, hogy köz re ad ják gon do la ta i kat a tá bor -
nok élet út já ról. A te kin té lyes Nuova
Antologia cí mû fo lyó irat mun ka tár sa
hosszú cik ké ben töb bek közt ezt ír ta: „Türr
dip lo ma ta-ügyes sé ge 1870-ben a há bo rú ki -
ke rü lé sé nek volt szen tel ve. […] Most a bé -
ke kong res  szus ok ban mû kö dik, mert a hó dí -
tá si vá gyak éb re dé sé vel szem ben azok, akik
a leg töb bet küz döt tek a sza bad sá gért, most
a bé ke ér de ké ben fá ra doz nak. Hisz akik
más né pek füg get len sé gé ért on tot ták vé rü -
ket, azok nak esz mé nye a né pek test vé ri sé ge
volt. […]  Olasz or szág, Fran cia or szág, Gö -
rög or szág ve te ked nek Ma gyar or szág gal az -
iránt, hogy me lyek nek a pol gá ra; egyik el sõ
pol gá ra an nak a nagy fö de rá ci ó nak, az
egye sült eu ró pai ál la mo ké nak, mely rõl né -
me lyek azt hi szik, hogy már kö zel van.”

A bé ke moz gal mak ban részt ve võ oly
sok nagy sze rû em ber min den ne me tö rek -
vé se el le né re a 20. szá zad ban két ször nyû
vi lág há bo rú dúlt, és egy har ma dik nak ki -
tö ré sét min den bi zon  nyal csak az em be ri -
ség pusz tu lá sá val fe nye ge tõ nuk le á ris
fegy ve rek meg je le né se aka dá lyoz ta meg.
(Alfred No bel – bár Bertha von Suttner
ösz tön zé sé re meg ala pí tot ta a bé ke dí jat,
szkep ti kus volt a moz ga lom ha tá sos sá gát
il le tõ en. Az volt a vé le mé nye, hogy csak
az egy re pusz tí tóbb fegy ve rek fog ják vé -
gül vis  sza ri asz ta nia né pe ket a há bo rú tól. A
fen ti ek mu tat ják, men  nyi re iga za volt!)

Saj nos, he lyi há bo rúk még ma is van nak,
de az egy ko ri bé ke har cos ok egyik ál ma, az
eu ró pai ál la mok sza bad szö vet sé ge, az Eu -
ró pai Unió meg va ló sult, és ta lán az az idõ is
el jön egy szer, ami kor a nem ze ti, val lá si
vagy bár mi fé le kü lönb sé gek nem szül nek
gyil kos in du la to kat az em be rek ben.

Bá lint Lász lóBertha von Suttnerrõl 
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100 év vel ez elõtt egy olyan te rü let ke rült
az eu ró pai ér dek lõ dés kö zép pont já ba,
amely rõl a nyu gat-eu ró pai köz vé le mény
nem tu dott szin te sem mit, rá adá sul gaz da -
sá gi te kin tet ben kü lö nö seb ben ér té kes te -
rü let nek sem szá mí tott. 1908 ok tó be ré ben
még is kis hí ján há bo rús konf lik tus rob bant
ki a te rü let bir tok lá sa mi att, rá adá sul az ak -
kor elõ ször fel szín re ke rü lõ bosz ni ai kér -
dést a mai na pig sem si ke rült meg nyug ta -
tó an le zár ni.

Bosz nia és Her ce go vi na a 14. szá zad vé -
gé ig töb bé-ke vés bé önál ló ál lam volt,
ame lye ket azon ban ek kor az Osz mán-tö -
rök Bi ro da lom be ke be le zett. Ez lett a tö rök
ál lam nyu ga ti pe rem vi dé ke a bal ká ni ré gi -
ó ban, amely nek dél szláv ere de tû la kos sá -
gá nak egy ré sze át is tért a mu zul mán val -
lás ra. A 19. szá zad ra így sa já tos et ni kai
hely zet ala kult ki a tér ség ben: az 51 ezer
km2-nyi tar to mány la kos sá gá nak 43%-a
pra vosz láv (szerb), 37 szá za lé ka mo ha me -
dán (bos nyák) és mint egy 20%-a ka to li kus
(hor vát) volt, ám az egyes ré gi ók ban az
ará nyok el té rõ ek vol tak. (Sza ra je vó ban
pél dá ul a mu zul má nok al kot tak több sé -
get.) A la ko sok ugyan va la men  nyi en
ugyan azon dél szláv õsök le szár ma zot tai
vol tak, ám a val lá si kü lönb ség éles ha tárt
vont kö zé jük, és a 19. szá zad ban bon ta ko -
zó szerb, il let ve hor vát nem ze ti moz ga lom
is kap cso la tot ke re sett ve lük. To vább bo -
nyo lí tot ta a hely ze tet, hogy a he lyi nagy -
bir to kos eli tet a több sé gé ben szerb hor vát
nyel vû mu zul má nok al kot ták, míg a ke -
resz tény la kos ság ki volt re keszt ve a he lyi
po li ti kai élet bõl is. A tér ség min den re -
form tö rek vés el le né re a Bal kán-fél szi get
egyik leg el ma ra dot tabb ré gi ó já nak szá mí -
tott. Bosz nia-Her ce go vi na a 19. szá za di
szerb nem ze ti prog ram leg fõbb cél jai kö -
zött sze re pelt. A szerb ál lam a szá zad kö -
ze pé tõl kez dõ dõ en már csak for má lis füg -
gés ben állt a tö rö kök tõl, és önál ló kül po li -
ti kai prog ra mot fo gal ma zott meg, amely -
nek lé nye ge egy sze rû sít ve egy te kin té lyes
te rü le tet bir tok ló „nagy szerb” ál lam meg -
te rem té se volt. E tö rek vé se ik ben el sõ sor -
ban a bal ká ni szlá vok pat ró nu sá nak sze re -
pé ben tet szel gõ cá ri Orosz or szág tá mo ga -
tá sá ra szá mít hat tak, amely az osz mán ál -
lam meg gyen gü lé sé vel ke let ke zett ha tal mi
vá kuu mot igye ke zett sa ját be fo lyá sá nak
nö ve lé sé re ki hasz nál ni.

A te rü let meg szer zé sé nek szán dé ka
azon ban oszt rák ter vek ben is sze re pelt. A
had se reg ve ze tõi Dal má cia biz ton sá gát
csak Bosz nia meg szer zé sé vel lát ták ga ran -

tál va, míg Fe renc Jó zsef és kö re az eset le -
ges bal ká ni te rü let gya ra po dás ban kár pót -
lást re mélt az itá li ai vesz te sé ge kért, Lom -
bar di á ért és Ve len cé ért. A Mo nar chia cseh
és hor vát po li ti ku sai ezen túl az ál lam
szláv la ko sa i nak ará nyát is nö vel ni sze ret -
ték vol na (egy faj ta el len súly ként a ma gya -
rok kal szem ben), ami a bi ro da lom „trial-
ista” át ala kí tá sá nak is ki in du ló pont ja le he -
tett vol na. Sõt, a hor vá tok azt is re mél ték,
hogy Bosz ni át Hor vát or szág ré sze ként
csa tol hat ják majd a Mo nar chi á hoz, ami az
õ sú lyuk nö ve ke dé sé hez já rult vol na hoz -
zá. Ép pen et tõl va ló fé lel mük ben a ve ze tõ
ma gyar po li ti kai kö rök az 1870-es évek -
ben el le nez ték is a bal ká ni te rü le ti hó dí -
tást, és ami kor a ma gyar Andrássy Gyu la
kö zös kül ügy mi nisz ter lett, he ves szó csa -
tá kat ví vott a ka to nai ve ze tõk kel, akik
azon na li és mi nél na gyobb hó dí tást kö ve -
tel tek Bosz ni á ban.

Az ese mé nye ket meg gyor sí tot ta, hogy
1875-ben Her ce go vi ná ban, majd Bosz ni á -
ban he lyi jel le gû konf lik tu sok mi att tö rök -
el le nes fel ke lés tört ki, amely nek ve ze tõi
el sõ si ke re ik nyo mán Bosz nia és Szer bia
egye sü lé sét is dek la rál ták. Az egyéb ként is
„Eu ró pa be teg em be ré nek” szá mí tó osz -
mán ál lam nem tu dott azon nal re a gál ni a
pe rem vi dé ken zaj ló ese mé nyek re, ugyan is
azok kal egyi de jû leg Bul gá ri á ban is fel ke -
lés tört ki, ame lyet a tö rö kök bru tá lis mó -
don le ver tek. A fel ke lõ bos nyá ko kat azon -
ban a szerb köz vé le mény és a pán szláv lel -
ke se dés ha tá sá ra Szer bia elõbb fegy ver rel
és ön kén te sek kel, majd egy had üze ne tet
kö ve tõ en (Mon te neg ró val együtt) had se re -
gé vel is tá mo gat ni kezd te. A há bo rú ra va -
ló já ban fel ké szü let len se re get egyéb ként
egy orosz tá bor nok irá nyí tot ta, és öt ezer
orosz ön kén tes is har colt a szer bek kel. A
szerb ka to nai si ke rek azon ban el ma rad tak,
az osz má nok so ro za tos gyõ zel me ket arat -
tak fe let tük. Ve re sé gük kel min den bi zony -
 nyal a bosz ni ai moz ga lom is le ha nyat lott
vol na, ám a „ke le ti vál ság” ek kor már eu -
ró pai mé re te ket öl tött, és a ré gió sor sát vé -
gül is a nagy ha tal mi ér de kek és komp ro -
mis  szu mok dön töt ték el.

Orosz or szág az év szá zad so rán már há -
rom há bo rút vi selt a tö rö kök kel, de áhí tott
cél ja it (a ten ger szo ros ok meg szer zé sét és
a Bal kán-fél szi get el len õr zé sét) mind ed -
dig nem tud ta el ér ni. Egy tö rök el le nes há -
bo rú te hát min den kép pen ér de ké ben állt,
de ezt csak ak kor mer te fel vál lal ni, ha az
nem okoz a krí mi há bo rú hoz ha son ló
konf lik tust, ami kor min den nagy ha ta lom

Orosz or szág el len for dult. Sze ren csé jük re
a vi lág tu do mást szer zett a bul gá ri ai mé -
szár lá sok va ló di mé re te i rõl, amely nek kö -
vet kez té ben az eu ró pai (de fõ leg a brit)
köz vé le mény ben erõ sen tö rök el le nes han -
gu lat ala kult ki, és így Disraeli brit mi -
nisz ter el nök sem foly tat hat ta osz mán ba rát
kül po li ti ká ját. Leg alább ilyen ér de kes volt
a tér ség ben egyéb ként is ér de kelt Oszt rák-
Ma gyar Mo nar chia ál lás pont ja, amely nek
ek kor Orosz or szág a rö vid éle tû „há rom
csá szár szö vet sé ge” ré vén szö vet sé ge se is
volt. És bár vol tak egyéb ter vek is (egyes
orosz, de oszt rák-ma gyar kö rök az egy más
el le ni há bo rút is el kép zel he tõ nek tar tot -
ták), a két nagy ha ta lom kép vi se lõi vé gül
elõbb Reichstadtban, majd 1877 ja nu ár já -
ban Bu da pes ten tit kos meg ál la po dást kö -
töt tek. En nek ér tel mé ben egy orosz-tö rök
há bo rú ese tén Auszt ria-Ma gyar or szág
sem le ges ma rad, és amen  nyi ben Orosz or -
szág gyõz, an nek tál hat ja (be ke be lez he ti)
Bosz nia-Her ce go vi nát, és tu do má sul ve -
szi, hogy az oro szok el fog lal ják Besszará-
bia dé li ré szét.

A meg egye zés tu da tá ban Orosz or szág
1877 áp ri li sá ban ha dat üzent a tö rö kök -
nek, majd a füg get len sé gét ki ki ál tó Ro má -
ni án ke resz tül meg kezd te a bal ká ni had -
mû ve le te ket. Ezek so rán ugyan az oro szok
je len tõs, mint egy 200 ezer fõ nyi vesz te sé -
get szen ved tek, ám gyors és nagy si ke re ket
ér tek el. 1878 ele jén már had se reg ük már
Isz tam bul kö ze lé ben járt. A vá rat lan si ke -
rek azon ban meg ri asz tot ták a nagy ha tal -
ma kat: Ang lia és Auszt ria jegy zék ben kö -
ve tel te a had já rat be fe je zé sét, sõt 1878.
feb ru ár 15-én a brit flot ta be ha jó zott a
Bosz po rusz ba, és ha jó ágyú ik far kas sze met
néz tek a Már vány-ten ger part ján ál ló oro -
szok kal. (Egyéb ként a Mo nar chia ve ze té -
sé ben is fel me rült az orosz had üze net kér -
dé se.) En nek ha tá sá ra Orosz or szág vé gül
kész nek mu tat ko zott a bé ke kö tés re, ame -
lyet 1878. feb ru ár 19-én Kons tan ti ná poly
egyik elõ vá ro sá ban, San Stefanóban kö töt -
tek meg az osz má nok kal.

A biz tos gyõz tes po zí ci ó já ban meg kö tött
San Stefanó-i bé ke szer zõ dés azon ban az
orosz ér de kek men tén köt te tett, és tel je sen
át raj zol ta a Bal kán erõ vi szo nya it, ahol
Orosz or szág ko moly po zí ci ó kat szer zett.
Bosz nia kér dé sé ben Orosz or szág „meg fe -
led ke zett” ko ráb bi ígé re te i rõl, hi szen azt –
au to nó mia meg adá sa mel lett –  meg hagy -
ta a tö rö kök ke zén. (Más kér dés, hogy ez
elég ér de kes el kép ze lés volt, hi szen a most
füg get len né vá ló és újabb te rü le tek kel is

Kis hí ján há bo rú: a bosz ni ai an ne xi ós vál ság
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gya ra po dó Szer bia és Mon te neg ró szin te
tel je sen el vág ta Bosz ni át az osz mán ál lam
töb bi te rü le té tõl. Jog gal le he tett at tól tar ta -
ni, hogy a te rü le tet az el sõ adan dó al ka -
lom mal Szer bia ka pa rint ja meg, és a Mo -
nar chia köz vet len szom széd sá gá ban meg -
erõ söd ve tud nyo mást gya ko rol ni az ott
élõ szer bek re.) Bécs fel há bo ro dá sa ter mé -
sze te sen nem is mert ha tárt, ám az orosz
tér nye rés szin te min den más nagy ha tal mat
is ag gasz tott. Az erõs dip lo má ci ai nyo más
ha tá sá ra, az újabb há bo rú el ke rü lé se vé gett
Sán dor cár kész volt vé gül tár gya ló asz tal -
hoz ül ni. A nem zet kö zi kon fe ren ci át az
„õszin te köz ve tí tõ nek” ajánl ko zó Bis -
marck né met kan cel lár kez de mé nye zé sé re
Ber lin ben tar tot ták meg 1878. jú ni us 13.
és jú li us 13. kö zött.

A ber li ni kong res  szus több pon ton is mó -
do sí tot ta a San Stefanó-i bé ke ren del ke zé -
se it, és je len tõ sen csök ken tet te a bal ká ni
orosz be fo lyást. Bosz nia ese té ben a Mo nar -
chia ugyan nem tud ta ere de ti cél ja it tel je sen
meg va ló sí ta ni, de fõ cél ját még is el ér te: a
te rü le tet 30 év re ok ku pál hat ta, az az a szer -
zõ dés fel ha tal maz ta a Mo nar chi át a te rü let
meg szál lá sá ra és igaz ga tá sá ra. Orosz or -
szág, Tö rök or szág és Szer bia egy aránt fel -
há bo ro dott a dön té sen, igaz, a szer bek to -
vább ra is ab ban bíz tak, hogy a meg szál lást
kö ve tõ en Bosz nia az ölük be hul lik majd.

A tar to má nyok bir tok ba vé te le an nak el -
le né re sem ment zök ke nõ men te sen, hogy
az osz mán kor mány zat a la kos sá got meg -
adás ra szó lí tot ta fel, ám jú ni us 27-én a
bosz ni ai szer bek és mu zul má nok a sza ra -
je vói ide ig le nes kor mány ve ze té sé vel fel -
ke lést rob ban tot tak ki, amely ben mint egy
90 ezer fõ nyi had erõt ve tet tek be. A Mo -
nar chia 270 ezer fõs had erõ vel, ko moly
had mû ve le tek meg ví vá sá val tud ta csak
pa ci fi kál ni a te rü le tet, mi köz ben je len tõs
vesz te sé ge ket szen ve dett. (Csa tá ban 3300,
tí fusz ban és ma lá ri á ban pe dig mint egy 100
ezer oszt rák-ma gyar ka to na halt meg a
had já rat so rán!) A ka to nai meg szál lást
egyéb ként a Hor vát or szág ban ál lo má so zó
hor vát 13. had se reg ala ku la tai haj tot ták
vég re, va gyis a meg szál ló ka to nák épp úgy
dél szláv ok vol tak, mint a ve lük szem ben
ál ló fel ke lõk, sõt pa rancs no ka i kat is
ugyan úgy, Filipoviænak hív ták. A had mû -
ve le tek le zá ru lá sa után is még 80 ez res
meg szál ló se reg ma radt a tar to mány ban.

A te rü let ugyan for má li san nem lett a
Mo nar chia ré sze, a gya kor lat ban azon ban
már sa ját tar to mány ként ke zel ték. Jö võ je
an  nyi ban is kér dé ses volt, hogy az oszt rák
vagy a ma gyar birodalomfélhez csa tol ják-
e, vagy eset leg Hor vát or szág ré sze lesz.
Bár me lyik vál to zat tör tént vol na meg, az

meg bon tot ta vol na az amúgy is ké nyes
egyen súlyt Bécs és Bu da pest kö zött, így
vé gül hos  szas vi ták után 1880-ban a kö zös
pénz ügy mi nisz té ri um alá ren del ték. A tar -
to mány kor mány zó ja for ma sze rint az ott
ál lo má so zó se reg fõ pa rancs no ka lett, de
mel lé ki ne vez tek egy pol gá ri tiszt vi se lõt,
aki a tu laj don kép pe ni ha tal mat gya ko rol ta.
Az osz má nok ál tal lét re ho zott 5 köz igaz -
ga tá si ke rü let egyéb ként meg ma radt (csak
né met ne vet ka pott), és a he lyi tár sa dal mi
és gaz da sá gi ren det is érin tet le nül hagy ták.

Az 1878 és 1908 kö zöt ti há rom év ti zed
sok szem pont ból ko moly fej lõ dést ho zott
Bosz ni á nak; ki épült egy a Mo nar chia több -
sé gé hez ha son ló ál lam igaz ga tá si rend szer
(igaz, kép zett hely be li ek hí ján szá mos ide -
gen hi va tal nok al kal ma zá sa ré vén), ki épült
a vas út há ló zat, mo dern is ko la rend szert ve -
zet tek be, ám a nagy részt föld mû ve lõk bõl
ál ló he lyi la kos ság eb bõl leg in kább az adók
je len tõs eme lé sét vet te csak ész re. A vas út -
épí tés rõl, az ás vány kin csek és a fa ha té ko -
nyabb ki ter me lé sé rõl azt tar tot ták, hogy
azok sok kal in kább szol gál ják az oszt rák-
ma gyar had se reg, mint a bosz ni ai la kos ság
ér de ke it. A nem ze ti sé gi kér dést – fõ képp
Kállay Ben já min pénz ügy mi nisz ter sé ge
alatt – úgy pró bál ták meg ke zel ni, hogy
egy faj ta bos nyák nem ze ti ön tu da tot ala kít -
sa nak ki a he lyi ek ben, hogy azok ne ke rül -
hes se nek sem a szerb, sem a hor vát na ci o -
na lis ták há ló já ba. Ez a szán dék azon ban ek -
kor már el ké sett; a bosz ni ai szer bek a szerb,
a hor vá tok a hor vát nem zet ré szé nek te kin -
tet ték ma gu kat, a mu zul má nok pe dig a ka -
to li kus be fo lyás erõ sö dé sét sé rel mez ve uta -
sí tot ták el ezt az al ter na tí vát.

1908-ra a kül po li ti kai kör nye zet je len -
tõ sen meg vál to zott a há rom év ti zed del
ko ráb bi ál la po tok hoz ké pest. Szer bi á ban
az éle sen Habs burg-el le nes, orosz- és
fran cia ba rát Karadjordjeviæ di nasz tia ke -
rült ha ta lom ra, amely nyíl tan meg fo gal -
maz ta igé nyét Bosz nia meg szer zé sé re.
Tö rök or szág ban pe dig egy for ra dal mat
kö ve tõ en ha ta lom ra ju tott az ún. „if jú tö rö -
kök” moz gal ma, amely ugyan egy elõ re
le kö töt te a hal dok ló nagy ha ta lom ener gi á -
it, de tar ta ni le he tett hos  szabb tá vú meg -
erõ sö dé sé tõl is. Idõ köz ben új nagy ha tal mi
szö vet sé gek jöt tek lét re (a hár mas szö vet -
ség és a hár mas an tant), igaz, 1908-ban
még ko ránt sem lát szott le he tet len nek az,
hogy a vi tás kér dé se ket bé kés úton is ren -
dez ni le het. Ugyan ak kor mind az orosz,
mind az oszt rák dip lo má cia élén je len tõs
vál to zás tör tént; mind két or szág ban olyan
po li ti kus vet te át a kül ügyek irá nyí tá sát,
akik a fenn ál ló sta tus quo mó do sí tá sát tar -
tot ták kí vá na tos nak. Alois von Aerenthal
oszt rák-ma gyar kül ügy mi nisz ter az ér dek -
szfé ra-po li ti ka meg gyõ zõ dé ses hí vé nek
szá mí tott, és úgy ítél te meg, hogy egy faj -
ta „di nasz ti kus osz toz ko dás” ke re té ben a
Bal kán ügyé ben ki kell egyez ni Orosz or -
szág gal. A meg egye zés ré sze ként a Mo -
nar chia be ke be lez né Bosz nia-Her ce go vi -
nát és Szer bi át, s en nek el is me ré sé ért cse -
ré be hoz zá já rul ah hoz, hogy Orosz or szág
meg sze rez ze a ten ger szo ro so kat és Kons -
tan ti ná polyt. Ter vét a Mo nar chia ka to nai
ve ze té se is tá mo gat ta; Franz Conrad von
Hötzendorf ve zér ka ri fõ nök ugyan is csak
egy meg elõ zõ (pre ven tív) há bo rú ré vén
lát ta el há rít ha tó nak a szerb fe nye ge tést.

Sza ra je vó az elõ zõ szá zad elõn
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A ma gyar po li ti kai elit – 1878-cal el len -
tét ben – ez út tal tá mo gat ta Bosz nia-Her ce -
go vi na an ne xi ó ját, ugyan is eb ben lát ták az
ot ta ni „fel for ga tó te vé keny ség” le tö ré sé -
nek esé lyét. (Igaz, úgy gon dol ták, hogy a
te rü let Ma gyar or szág ré sze lesz.) Auszt ri -
á ban az an ne xi ót a Mo nar chia al kot má -
nyos át ala kí tá sa szem pont já ból is fon tos -
nak gon dol ták, a he lyi au to nó mi ák ki épí -
té se nél kül a meg szállt (és lé nye gé ben ab -
szo lu tisz ti ku san kor mány zott) tar to mány -
ban rob ba nás tól le he tett tar ta ni. A kö zös
mi nisz ter ta nács ezek alap ján 1908 au -
gusz tu sá ban dön tött az an ne xió gyors
vég re haj tá sá ról.

Az oszt rák kül ügy mi nisz ter ha ma ro san
kap cso la tot ke re sett és ta lált orosz kol lé -
gá já val, Alekszandr Izvolszkijjal, aki ma -
ga sem ide gen ke dett az osz toz ko dó kül po -
li ti ká tól, még ha az an gol-orosz kö ze le dés
nagy részt raj ta is mú lott. A két kül ügy mi -
nisz ter több meg elõ zõ egyez te tés után
1908 szep tem be ré ben a mor va or szá gi
Buchlau (Buchlov) kas té lyá ban ta lál ko -
zott egy más sal, és si ke rült egy olyan meg -
ál la po dást köt ni ük, amely egy szer re irá -
nyul ha tott a bal ká ni szláv né pek és az if -
jú tö rök for ra da lom el len. Ez utób bi azért
volt szük sé ges, mert tar ta ni le he tett at tól,
hogy az új, al kot má nyos tö rök kor mány
hely re akar ja ál lí ta ni a tö rök ural mat
Bosz nia fe lett, és a mu zul mán bos nyá kok
részt ven né nek az új tö rök par la ment
mun ká já ban. A buchlaui meg ál la po dás ér -
tel mé ben „a Mo nar chia tá mo gat ja Orosz -
or szá got a ten ger szo ros ok stá tu szá nak
meg vál toz ta tá sá ban, ami ért cse ré ben a cá -
ri ha ta lom adan dó al ka lom mal se gít sé get
nyújt Bécs nek Bosz nia hely ze té nek vég le -
ges ren de zé sé hez.” A meg ál la po dás azon -
ban szi go rú an el vi jel le gû volt, sem idõ -
pont ról, sem más konk ré tum ról nem
egyez tek meg egy más sal. Er re már csak
azért sem ke rül he tett sor, mert Orosz or -
szág nak nyu ga ti szö vet sé ge se i nek hoz zá -
já ru lá sát is meg kel lett sze rez nie a ten ger -
szo ros ok stá tu sá nak re ví zi ó já hoz, et tõl
azon ban Lon don ha tá ro zot tan el zár kó zott.

Így nem csak a vi lág köz vé le mény ét, de
az orosz kül ügy mi nisz tert is meg döb ben -
tet te, ami kor utó lag (!) ar ról ér te sült, hogy
1908. ok tó ber 5-én Fe renc Jó zsef csá szár
prok la mál ta Bosz nia-Her ce go vi na an nek -
tá lá sát. Cse ré be az oszt rák-ma gyar ural -
ko dó csak an  nyit je len tett be, hogy a Mo -
nar chia egyút tal ki ürí ti a Novi Pazar-i
szan dzsá kot, ame lyet szin tén 1878-ban
szállt meg.

A be je len tés re az érin tet tek és a nagy -
ha tal mak re ak ci ói el té rõ ek vol tak. Tö rök -
or szág ugyan de monst ra tív mó don el uta -

sí tot ta „te rü le té nek el rab lá sát”, de az
oszt rák-ma gyar áruk boj kott ján kí vül to -
váb bi lé pé se ket nem tett. Orosz or szág
mé lyen meg csa lat va érez te ma gát, s
Izvolszkij jegy zé ket kül dött a ber li ni
szer zõ dést alá író nagy ha tal mak hoz,
amely ben új ból nem zet kö zi kon fe ren cia
ös  sze hí vá sát kö ve tel te. Bár szán dé ká ban
an gol, fran cia, sõt olasz kol lé gái is tá mo -
gat ták, Aerenthal a kon fe ren ci án va ló
rész vé telt az an ne xió el is me ré sé hez kö -
töt te. A leg he ve seb ben azon ban Szer bia
re a gált, amely „nem ze ti föld jé nek” meg -
szer zé sé re így elég ke vés esélyt lá tott.
Bécs és Belg rád kö zött egy re in kább el -
mér ge se dett a pár be széd, ugyan is a szer -
bek te rü le ti kár pót lást kö ve tel tek. (A
szerb ser tés hús ke res ke del mi boj kott ja
mi att, ami Szer bia gaz da sá gát csak nem
tönk re tet te, már az an ne xió elõtt is rend -
kí vül fe szült volt a vi szony.) En nek ered -
mé nye az lett, hogy a Mo nar chia csa pat -
ös  sze vo ná so kat haj tott vég re a szerb ha tá -
ron, de Szer bia is há bo rú ra ké szült. Az
oszt rák had ve ze tés Szer bia (és eset leg
Mon te neg ró) azon na li le ro ha ná sát sür get -
te, er re azon ban vé gül nem ke rült sor.
Szer bia ugyan is csak orosz tá mo ga tás sal
mert vol na be le vág ni a há bo rús konf lik -
tus ba. Orosz or szág azon ban még nem he -
ver te ki a Ja pán nal há rom év vel ko ráb ban
meg ví vott há bo rú és az 1905-ös for ra da -
lom vesz te sé ge it, és egy újabb konf lik tus -
ba nem kí vánt be le vág ni bal ká ni ba rát ja
ol da lán. Ami kor pe dig 1909-ben Né met -
or szág kan cel lár ja, Bernhard von Bülow
nyíl tan ki állt az an ne xió mel lett, a kér dés
lé nye gé ben el dõlt. Szer bi át (és köz vet ve
Orosz or szá got) egy ul ti má tum ban vá lasz -
út elé ál lí tot ták, amely ben lé nye gé ben a
há bo rú és a kon fe ren cia-ja vas lat élet ben
tar tá sa kö zött le he tett vá lasz ta ni. Mi u tán
an gol és fran cia szö vet sé ge sei nem kí ván -
tak be avat koz ni a bal ká ni konf lik tus ba,
Orosz or szág nak nem ma radt más vá lasz -
tá sa, mint hogy meg gyõz ze Szer bi át az
ul ti má tum el fo ga dá sá ról. Így Szer bia
kény te len-kel let len be je len tet te, hogy tu -
do má sul ve szi az an ne xi ót, amely „nem
sér ti nem ze ti ér de ke it”, és ígé re tet tett,
hogy „vál toz tat az Auszrtria-Mag-
yarországgal szem be ni ma ga tar tá sán és
(…) mos tan tól fog va ez utób bi val jó -
szom szé di kap cso la to kat ápol.” A mint -
egy 6 hó na pig tar tó „an ne xi ós vál ság” így
Szer bia és Orosz or szág  sú lyos dip lo má -
ci ai ve re sé gé vel ért vé get, ám az oszt rák-
ma gyar gyõ zel met sem le he tett tel jes nek
érez ni. Ez zel az epi zód dal ugyan is vé ge
sza kadt az orosz-oszt rák együtt mû kö dé si
po li ti ká nak a bal ká ni ügyek ben, és

Orosz or szág vég ér vé nye sen a Habs burg
Bi ro da lom el len for dult. So kan érez ték
úgy, hogy a te rü let szer zés nek egy szer
még sú lyos ára le het. A kon fe ren cia-ja -
vas lat pe dig a nagy ha tal mak ér dek te len -
sé ge mi att ha ma ro san el sik kadt.

Az an ne xi ót ép pen Bosz ni á ban vet ték
tu do má sul a leg na gyobb nyu ga lom mal.
(Igaz, hely ze tük nem is vál to zott meg ez -
ál tal.) Fe renc Jó zsef már az ok tó ber 5-i ki -
ált vány ban meg ígér te, hogy a tar to mány -
ban al kot má nyos rend szert ve zet nek be.
Ab ban azon ban már az ural ko dó te kin té -
lye is ke vés nek bi zo nyult, hogy fel old ja a
ma gyar és az oszt rák kor mány zat kö zöt ti
vi tát a te rü let ho va tar to zá sá ról. Mi u tán
nem si ke rült meg egyez ni, az új tar to mány
meg ma radt „közösügyi irá nyí tás” alatt, te -
hát egy faj ta ma gyar-oszt rák kondomíni-
um jött lét re. Az al kot má nyos ság be ve ze -
té se vi szont va ló ban meg tör tént, igaz,
hogy egy fö lül rõl be ve ze tett (okt ro jált) al -
kot mány se gít sé gé vel, 1910-ben. En nek
ér tel mé ben – a töb bi tar to mány hoz ha son -
ló an – Bosz nia-Her ce go vi ná ban is mû kö -
dött egy 72 fõs tar to má nyi par la ment (sza-
bor), ame lyet cen zu sos és ku ri á lis vá lasz -
tó jog alap ján vá lasz tot tak meg. Eb ben az
év ben vá lasz tá so kat is tar tot tak, ame lyek
so rán fi gyel mez te tõ jel le he tett, hogy a
mu zul má nok a szé les au to nó mia, a hor vá -
tok a nagy hor vát tri a liz mus, míg a szer bek
a nagy szerb ál lam prog ram já val pró bál ták
meg nyer ni vá lasz tó i kat.

Bár Fe renc Jó zsef a si ke res te rü let szer -
zé sért gró fi cí met ado má nyo zott kül ügy -
mi nisz ter ének, az an ne xi ós vál ság nak
Auszt ria-Ma gyar or szág csak lát szó lag
volt nyer te se. A meg szer zett te rü le tek gaz -
da sá gi lag nem vol tak je len tõ sek, és meg -
szer zé sük kel a dél szláv prob lé mát nem si -
ke rült nyug vó pont ra jut tat ni, sõt, min den
addiginél éle sebb fe szült sé gek ke let kez -
tek a Mo nar chia és szom szé dai, va la mint
Orosz or szág kö zött. A Mo nar chia szláv
aj kú la ko sai kö zött is erõ sö dött a na ci o na -
lis ta hul lám, Cseh or szág ban pél dá ul olyan
mér té kû za var gá sok tör tek ki, hogy egy
idõ re rend kí vü li ál la po tot kel lett el ren del -
ni. A Bal kán pe dig to vább ra is „Eu ró pa lõ -
po ros hor dó ja ma radt”, amely ben ha ma -
ro san újabb há bo rúk tör tek ki, és va ló szí -
nû leg az sem vé let len, hogy a Fe renc Fer -
di nánd trón örö kös éle tét ki ol tó vég ze tes
lö vés ép pen Sza ra je vó ban dör dült el.
Bosz nia-Her ce go vi na az ezt kö ve tõ idõk -
ben volt az egy sé ges Ju go szlá via ré sze,
majd egy újabb vé res há bo rút kö ve tõ en
önál ló vá vált, ám a „bosz ni ai kér dés” száz
év múl tán, a mai na pig is ak tu á lis.

Dr. Mayer Já nos
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A Ba ja kör nyé ki homokpuszták jel leg -
ze tes nö vé nye az a be szé des ne vû bá rány -
pi ro sí tó (Alkanna tinctoria) vagy társ ne -
vén ho mo ki bá rány pi ro sí tó, amely nek
gyök tör zsé bõl nyert bí bor szí nû fes ték -
anyag gal je löl ték egy kor a rá juk bí zott ál -
la to kat a ju há szok. Nem csak a ma gyar
név, ha nem a tu do má nyos név má so dik ré -
sze – tinctoria – is utal a le het sé ges, nap ja -
ink ra már rész ben fe le dés be me rült hasz -
ná lat ra. A tu do má nyos név el sõ ré szét –
Alkanna – pe dig a per zsa-arab al-henna
szó val hoz zák ös  sze füg gés be. A hen na
Egyip tom ból szár ma zó, ma már több fe lé
ter mesz tett nö vény, ame lyet ter mé sze tes
szí ne zõ és kon dí ci ót ja ví tó anyag ként már
év szá zad ok óta hasz nál nak.

Az éve lõ bá rány pi ro sí tó ka ró sze rû, kis -
mér ték ben el ága zó gyö ke re, il let ve gyö -
kér tör zse el ér he ti a 25 cen ti mé te res hosz -
 szú sá got és csú csán akár a 1,5 cen ti mé te -
res vas tag sá got is. A kí vül rõl sö tét bar na
szí nû és kön  nyen le hám ló ké reg pi ros, ali -
za rin tí pu sú fes ték kel (alkanninnal) te lí tett.
A 15-30 cen ti mé ter hos  szú sá got el érõ szá -
rak kör ben a ta la jon he ver nek, tu laj don -
kép pen bok ro san szét te rül nek. A szir mok
ki vé te lé vel az egész nö vényt ap ró, el ál ló
és me rev ser te szõ rök bo rít ják. A gyö kér zet
csú csán, a szá rak kö zött tõ le vél ró zsa fi -
gyel he tõ meg: a le ve lek kes ke nyek-lán -
dzsá sak és hos  szú sá guk 2-5 cen ti mé ter. A
szá ron lé võ le ve lek szórt ál lá sú ak, va la mi -
vel hos  szab bak, csú csuk le ke re kí tett, a fel -
sõk szí ves vál lú ak. A fürt vi rág zat ele in te a
szár vé gén cso mó ban áll, majd egy re job -
ban el ága zik. Az azúr vagy bú za kék pár ta
5 cim pá ja le ke re kí tett; a nö vény áp ri lis ban
és má jus ban vi rág zik. A ter mé ses csé sze a
mur va le vél tõl kö zel de rék szög ben áll el,
ter més kéi sze möl csö sek.

Az érdeslevelûek (Boraginaceae) csa -
lád já ba tar to zó, szubmediterrán fló ra -
elem nek szá mí tó bá rány pi ro sí tó a me szes
ta la jú, nyílt homokpusztagyepek ti pi kus
nö vé nye. Ma gyar or szá gon a Du na-Ti sza
kö zén, a Gö döl lõi-domb vi dék egyes ré -
sze in, a Szent end rei- és a Cse pel-szi ge -
ten, il let ve a Ten ge li ci-ho mok vi dé ken
for dul nak elõ je len tõ sebb ál lo má nyai.
Ba ja kör nyé ki elõ for du lá sa i ról dr. Bal-
anyi Lász ló it te ni ku ta tá sa it ös  szeg zõ
kéz ira tá ban (Bo ta ni kai gyûj tõ út ja im
1955-1960. Bé kés, 1987. 68. ol dal) kö zöl
ada to kat. Esze rint a Ba jai(Jan kói)-szõlõk,
a Pe tõi-szõ lõk, a Kiscsávoly és a Bokodi
út mel let ti aká co sok ho mo kos te rü le te in,
il let ve a kö ze li Illancson ta lál ta. Lé nye gé -
ben eze ken a te rü le te ken szá mít ha tunk
nap ja ink ban is fel buk ka ná sá ra; cik künk
kí sé rõ ké pei a kiscsávolyi Gó lya sor mel -
let ti volt szov jet ka to nai gya kor ló te rü le -
ten ké szül tek. Múlt be li, a tör té nel mi
Bács-Bodrog vár me gye te rü le té re vo nat -
ko zó elõ for du lá sa i ról Prodan Gyu la kö -
zölt ada to kat. Cik ke (Bács-Bodrog vár -
me gye fló rá ja. In: Ma gyar Bo ta ni kai La -
pok, XIV. kö tet 1915. év fo lyam, Bu da -
pest, 1915. 248. ol dal). sze rint „Ho mo -
kon, kü lö nö sen fu tó ho mo kon, mes-
gyéken, Regõcze, Ma da ras, Já nos hal ma,
Tom pa, Sza bad ka.” – je gyez te fel. 

A bá rány pi ro sí tó nak több – lé nye gé ben a
fes ték anyag ként tör té nõ hasz ná la tá ra uta ló
– né pi el ne ve zé se vagy név vál to za ta is me -
re tes. Hoffmann Kár oly és Wag ner Já nos
Ma gyar or szág vi rá gos nö vé nyei cí mû
köny ve (Bu da pest, 1907) sze rint „Bá rány -
pi ro sí tó, pi ros- vagy vadökörnyelv, pirító-
gyökér.” A Csapody Ve ra és Priszter Szanis-
zló fé le Ma gyar nö vény ne vek szó tá ra (Bu -
da pest, 1966) gyûj tés az „alkanna, ho mo ki

pi ro sí tó, lány pi ro sí tó, pirítófû, pi ro sí tó, pi -
ro sí tó gyö kér, veresökörnyelv, vörösgyökér,
zsoltina” el ne ve zé se ket em lí ti.

A gyö ke re it ki ásók egy kor je len tõs mér -
ték ben meg rit kí tot ták a bá rány pi ro sí tó ál -
lo má nya it, má ra azon ban ha gyo má nyos
fel hasz ná lá sa hát tér be szo rult. A nö vény
nap ja ink ban vé dett, ter mé szet vé del mi ér -
té ke tö ven ként 5000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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