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– 20 éve hunyt el Miskolczy Ferenc festô-

mûvész – Megnyílt a Bagolyvár (Kovács 

Zita írása)

– Ligeti László a digitális fotózás varázsáról

(Zalavári László interjúja)

– Dániel József: Hetven éve történt a Stauf-

fenberg-merénylet

– Az egyetlen bajai olimpiai aranyérem

története 1. rész – Pósta Sándor útja

Párizsig (Mayer János írása)

– Sarlós István: Az elsô világháború elsô

negatív mellékhatása (forrásközlés)

– Dani Boglárka kiállítása (Jászberényi

Matild megnyitóbeszéde)

– Az Ad Libitum kórus Waiblingenben és

Landshutban (Farády László beszámolója)

– Repülôtér a Duna árterében. Lezuhant

repülôgépek nyomában (Galambos Gábor

összefoglalója két év roncskutatásról)

– Védendô védtelenek: a seregély (Nebojsz-

ki László és Schneider Viktor írása)

20 éve hunyt el Miskolczy Fe renc fes tõ mû vész
Az év for du ló ra Ba ja vá ros a Ba goly vár meg nyi tá sá val és

a kul túr pa lo tá ban nyí ló ki ál lí tás sal tisz te leg

Miskolczy Fe renc (1899–1994) em lé ke ze te
Mi a mû vé szet mos ta ná ban? Tud-e al ter -

na tí va len ni a mû vé szet, a kul tú ra a kor társ
va ló ság ban? Mi szük sé ges ah hoz, mi lyen
mo ti vá ció in dít né hány ba jai hon pol gárt,
ami lyen kö zel 100 esz ten de je Miskolczy
Fe renc fes tõ mû vész, Olt vá nyi Im re mû gyûj -
tõ ban kár, mû vé sze ti író vagy Bor bí ró
(Vojnich) Fe renc pol gár mes ter vol tak, hogy

ma gán ér de ke ik, ma gán élet ük elé he lyez zék
a köz ja vát, hogy egy gaz da sá gi lag igen ne -
héz kor szak ban meg nyer je nek ran gos mû -
vé sze ket egy vi dé ki kép tár lét re ho zá sá nak,
hogy Ba ja vá ros kö zön sé gét moz gó sít sák a
meg szü le tett el sõ kor társ ma gyar kép tár (ké -
sõbb mú ze um) köz ada ko zás ból tör té nõ fo -
lya ma tos fej lesz té sé re?

Mi ért volt fon tos szá muk ra mind ez, s
mit je lent mind ez ma ne künk? Mi ben rej -
lik az erõ, mely idõ rõl idõ re min tát, pél dát,
le het sé ges al ter na tí vát ke res és mu tat ne -
künk? Mi lyen erõ la ko zik kul tú ránk ban,
ha gyo má nya ink ban, mû vé sze tünk ben? Ta -
lán an nak a fel is me rés nek az ere je, hogy
az em ber a mû vé szet ál tal azt is ké pes
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meg ér te ni, ami vel egyéb ként nem ért
egyet, ami nem fel té tel nél kül tet szik ne ki,
vagy nem éb reszt ben ne em pá ti át. 

A tö rök hó dolt ság meg szûn te után sok -
nem ze ti sé gû vé vált Ba ja vá ros év szá zad ok
óta hí res to le ran ci á já ról. Én ma gam mé lyen
hi szem, hogy nem vé let len ös  sze füg gés, ha -
nem ok oko za ti kap cso lat áll fenn a vá ros
pol gá ra i nak széleslátókörûsége, em pá ti á ja,
s a vá ros ban a 18. szá zad vé ge óta vi rág zó
mû vé sze ti ágak ter mé keny sé ge kö zött.

A vá ro sunk ban szü le tett mû vé sze ti ér té -
kek kor sze rû sé ge, idõt ál ló sá ga, mi nõ sé ge,
kva li tá sa ter mé sze te sen rej té lyes re lá ció.
Mert mi a szép? – Ami ér dek nél kül tet szik
– kel lett meg ta nul nunk egy kor az is ko lá -
ban Kant sza va it. A meg ha tá ro zás a leg na -
gyobb eu ró pai gon dol ko dók hos  szú, szí -
vós har cá nak ered mé nye volt, mely ben
Arisz to te lész tõl Aquinói Szent Ta má son át
Scho pen ha u e rig min den ki azt igye ke zett
meg ér tet ni az ön zõ és bir tok lás ra haj la mos
em be ri ség gel, hogy a szép ség tü né keny
ön cél. Egy mú lan dó do log idõt len tü kör -
ké pe, mely töb bet ér, mint ma ga az áb rá -
zolt do log. Mert a csend élet ak kor is szép,
ha nem ehet jük meg ró la a gyü möl csöt, ha
nem te het jük vá zá ba a vi rá got. A rom ja i -
ban is mí ves épü let ak kor is szép, ha ál la -
po ta mi att nem szí ve sen lak nánk ben ne. A
Dü rer gra fi kai lap ja in meg örö kí tett csú nya
öreg as  szony va ló já ban a leg szebb édes -
anya a vi lá gon. A köl te mény ak kor is szép,
ha nem kép vi se li sa ját meg gyõ zõ dé sün ket,
ha nem moz dít ja elõ köz vet len ér de ke in -
ket, s a ze ne mû ak kor is fen sé ges, ha ép -
pen más kor íz lé sé nek ka rak ter je gye it vi -
se li. Az eu ró pai szel lem két ezer éves sza -
bad ság har ca, a szép ség for ra dal ma ma is
zaj lik (re mény ke dünk ben ne, hogy még
so ká), de a szép ség rej té lye mi vol tá hoz ez -
zel a be is me rés sel sem ju tott kö ze lebb. A
kor társ vi lág – tu do má nyos ala pon – már
nem is meg ha tá ro zá so kat, fo gal mi meg kü -
lön böz te té se ket ke res, ha nem mû kö dé sé -
nek szel le mi út ján igyek szik be ha tol ni a
mû vé szi te rem tés és mû él ve zés tit ka i ba. 

S mert, mint lát juk, a szép ség, a kva li tás
ma ga is vi szony la gos, a mû vé szet, a kul tú -
ra, a köz mû ve lõ dés, a tu do mány egyik leg -
je len tõ sebb ba jai szol gá ló já nak, Miskolczy
Fe renc fes tõ mû vész nek élet mû ve is csak
egé szé ben, kép zõ mû vé sze ti, mú ze um ala -
pí tói, gyûj te mény gya ra pí tói, vá ros vé dõ,
vá ros for má ló, pe da gó gi ai te vé keny sé ge
vi szony la tá ban, an nak tel jes sé gé ben ér zé -
kel he tõ, ér té kel he tõ. Miskolczy Fe ren cet
nem csak fes tõ mû vész ként tisz te li Ba ja
vá ros kö zön sé ge: 1918-1930 kö zöt ti je len -
lé te a ma gyar mû vé sze ti élet ben, 1930-tól
ha lá lá ig pe dig Ba ja vá ros kö zé le té ben fo -

lya ma to san ér zé kel he tõ, ér té kel he tõ, mú -
ze um tör té ne ti, kul túr tör té ne ti és egy ben
mû vé szet tör té ne ti je len tõ sé gû is, mellyel
ki tö röl he tet le nül be ír ta ma gát a 20. szá za -
di ma gyar mû vé szet tör té ne té be. 

Miskolczy Fe renc ér de me a Ba ján 1937-
ben el hunyt Nagy Ist ván ha gya té ká nak fel -
ku ta tá sa, em lék ki ál lí tá sá nak ren de zé se,
majd a mû vész 39 da rab ból ál ló kol lek ci ó -
já nak meg szer zé se a kép tár szá má ra. Je -
len tõs sze re pe volt to váb bá Ágos ton Ven -
cel, Gás pár Já nos és Telcs Ede ha gya té ki
anya gá nak a ba jai mú ze um ba jut ta tá sá ban.   

Ba ja vá ros irán ti tisz te le te, sze re te te
1930-tól he lyi ih le té sû al ko tá sok ra sar kall -
ta. El ké szí tet te a Dé ri-kert I. vi lág há bo rús
hõ si em lék mû vét, meg min táz ta az 1956-os
je ges ta va szi ár víz ál tal ké sõbb el so dort
Vö rös-híd ra a Pecáló fiú szob rát, Ba ja
nagy szü löt te i nek, Tóth Kál mán nak, Türr
Ist ván nak, Mé szá ros Láz ár nak dom bor -
mû ve it, a ba jai kór ház szü lé sze ti osz tá lyá -
nak dé li hom lok za tán lé võ Anya ság címû
re li e fet és a szü lé szet au lá já ban lé võ dr.
Burg Ete-em lék táb lát, a je len leg a Nagy
Ist ván Kép tár kert jé ben ál ló Víz kö põ (Mer-
curius) szí nes be ton szob rot. Szá mos em -
lék pla ket tet is ké szí tett.

Miskolczy Fe renc Ba ja vá ros tör té ne té -
nek és mû vé szet tör té net ének fá rad ha tat lan
ku ta tó ja, nép raj zi gyûj tést is foly ta tott, is -
ko lai szer tá ra kat lé te sí tett, szem lél te tõ esz -
kö zö ket, de ko rá ci ó kat ké szí tett. Rend sze -
res elõ adó ja volt pe da gó gi ai, kép zõ mû vé -
sze ti is me ret ter jesz tõ elõ adá sok nak, ren -
dez vé nyek nek. Ta nul má nyoz ta, gyûj töt te a
nép mû vé szet he lyi ér té ke it, barkács, fa fa -
ra gó szak kört ve ze tett, gra fi kát és ipar mû -
vé sze tet ta ní tott a Rudnay Gyu la Sza bad -
aka dé mi án, majd a kép zõ mû vé sze ti kör -
ben. A Nagy Ist ván Tár sa ság ala pí tó ja, ha -
lá lá ig el nö ke volt.

Bár dos Fe renc, a kor társ, a kol lé ga, a
szem ta nú Miskolczy Fe renc köz éle ti te vé -
keny sé gé rõl így írt: „Idé zem az egy ko ri
Haynald ut cai gyûj te ményt, mely alap já ul
szol gált a mai Türr Ist ván Mú ze um nak, ho -

vá a mé hecs ke szor gal má val gyûj töt tünk be
min den ment he tõ anya got olyan idõk ben,
ami kor a há bo rús ese mé nyek mi att ve szen -
dõ be in dult szá mos ér ték. Én a fi a ta labb fa -
mu lus ként tal pal tam a nyo mod ban: jár tuk a
há za kat, ko pog tat tunk, ér dek lõd tünk a ré gi -
sé gek után… Igye kez nünk kel lett, mert
érez tük, hogy min den nap ha lasz tás be hoz -
ha tat lan hát rán  nyal jár: ve szik, kal ló dik a ré -
gi, ki szo rít ja õket a ro ha nó új vi lág ezer nyi
döm ping-gyá ri ter mé ke. Ke rék pá ron men -
tünk a kör nyék be li fal vak ba. Szeremlérõl
„egyfából vájt” csó na kot, Dávodról egy 150
éves ágyat (ép pen be te gen fe küdt ben ne a
gaz dá ja, … igen örült, hogy újat ka pott he -
lyet te)… Érsekcsanádról, Sza bó Lajoséktól
sár kö zi mo tí vu mok kal ki varrt nõi bõr be ke -
cset kap tunk… Em lé ke zem a mú ze u mi ter -
mek ki ala kí tá sá ra, el sõ ki fes té sük re, az ösz -
 sze gyûj tött anyag el ren de zé sé re, a Roose -
velt  té ri nagy kiállítóteremben el te rí tett kö -
zel 20 ezer kö tet nyi Hadik-Barkóczy könyv -
anyag vá lo ga tá sá ra, ahogy áll va-tér del ve
ad tuk kéz re, hogy vég le ges he lyük re ke rül -
je nek az ál ta lad szer kesz tett kör áll vá nyos
eme le tes pol co kon… Em lék szem a ki ál lí tá -
sok elõ ké szí té se i re, a sok szor ké sõ es ték be
nyú ló órá kig … Em lék szem a zsák anyag ból
„ös  sze ho zott” pa ra vá nok el sõ fel hasz ná lá sá -
ra, a kép ke re te zé sek re (ko pog tak a ka la pá -
csok, nyi ko rog tak a ki hú zott szö gek)… Em -
lék szem a lét ra má szá sok ra, ami kor min dig
te vál lal tad a ve szé lyes leg fel sõ fo kot… So -
rol hat nám so ká ig… Múlt ba ve szõ név te len
em lék tég lák, me lyek a vá ros kul túr tör té ne te
épü le té nek fun da men tu má ban rej tõz nek.” 

S va ló ban, ta lán e kö zös fun da men tum -
ban rej lik az a ti tok za tos erõ is, mely ké pes
idõ rõl idõ re új al ter na tí vát te remt ve a köz
ja vá nak szol gá la tá ba ál lí ta ni az ar ra el hi -
va tot ta kat. Ba ja vá ros a 2014. áp ri lis 10-én
meg nyílt Ba goly vár – Miskolczy Fe renc-
em lék ház s a Bács kai Kul túr pa lo ta em lék -
ki ál lí tá sá val tisz te leg egy kor sza kos fes tõ
élet mû ve, Ba ja vá ro sá nak aján dé ko zott
mû vé szi ha gya té ka elõtt. 

Ko vács Zi ta

A hagyaték egy része megtekinthetô a Bagolyvárban
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„A digitális fotózás határtalan lehetôségei inspirálnak”

Nincs az or szág ban von zóbb hely Ba já nál

– Nem vagy tõs gyö ke res ba jai, még is te -
le pü lé sünk a szí ved csücs ke.

– Bács al má son szü let tem 1947-ben. Az
ál ta lá nos is ko lát ott vé gez tem, majd Esz ter -
gom ba ke rül tem kö zép is ko lá ba. Érett sé gi
után Ba já ra ke rül tem, ami vel ré gi vá gyam
tel je sült, ugyan is gyer mek ko rom nya ra it
fõ ként itt töl töt tem. Édes anyám saj nos
1953-ban meg halt, a nõ vé rem a kö vet ke zõ
év ben férj hez ment, és ide köl tö zött, így
hoz zá juk jár tam nya ran tat. Szám ta lan kel -
le mes él mény fûz eh hez a vá ros hoz, ami rõl
már több szös  sze ne tet ír tam ré geb ben, kü -
lön bö zõ ki ad vány ok ba, Ka masz ko rom leg -
szebb nya ra cím mel. Gyer mek ko rom ban
el dön töt tem, hogy itt sze ret ném le él ni az
éle te met, és ezt má ig sem bán tam meg.
Nem ta lá lok az or szág ban még egy ilyen
von zó he lyet, en  nyi re ba rát sá gos em be re -
ket, pe dig sok fe lé jár tam már. Ma gá val ra -
ga dott a vá ros han gu la ta, át él het tem azo kat
a még va ló sá gos, utol só éve ket, ame lyek
egy ro man ti kus kis vá ros lég kör ét meg ha tá -
roz ták. Fe lejt he tet le nek a konf li sok, a ré gi
kis ut cák a jel leg ze tes pol gá ri há zak kal,
ame lyek mind Krúdy re gé nye i nek han gu -
la tát áraszt ják. Az ütött-ko pott gáz lám pák a
ré gi há zak ol da lán, a tö re de zett macs ka kö -
vek kel ki ra kott ut cák, a ha lász bár kák és so -
rol hat nám… Egy ré szük saj nos már nincs
meg, de ezek a rég múlt han gu la tát idé zõ
vá ros ké pek a mai na pig von za nak, és a ké -
pe i men meg un ha tat lan fo tó té ma ként is -
mét lõd nek. De a Du na és a Ge menc is fo -
lya ma to san fog va tart. A ter mé szet ki fogy -
ha tat lan tár há za kí nál ja kin cse it a fo tóz ni
vá gyók nak.

–  Ho gyan kezd tél el fo tóz ni?
– A fo tó zás min dig is ér de kelt. Édes -

apám órás volt, de szem üve ge ket is ja ví -
tott. Én a ré gi, rossz len csé ket be gyûj töt -
tem. Ezek hez cipõsdobozból esz ká bál tam
ma gam nak „fény ké pe zõ gé pet”, bar na pa -
pír ra gasz tó val, söp rûk nye lé bõl áll vány is
került, és el men tem a nagy ma mám hoz
fagyiszerzés cél já ból, az zal, hogy ké szí tek
ró la fény ké pet… Ter mé sze te sen ott hon

elõ re meg raj zol tam a ké pet, mert jó rajz -
kész sé gem volt. Er re vér sze met kap tak a
szom szé dok, és õket is meg kel lett örö kí -
te nem, de azt mond tam, hogy ép pen ki fo -
gyott a film… Ha za ro han tam, le raj zol tam
õket is, majd vis  sza, és el ké szí tet tem a „fo -
tó kat”, így az tán egész nap ra tel lett fa gyi -
ra. He te di kes ko rom ban kap tam egy Paj tás
gé pet, amel  lyel csa lá di fo tó kat ké szí tet -
tem. Ezt a ké szü lé ket a mai na pig új sze rû
ál la pot ban õr zöm. A Pus kás Ti va dar Táv -
köz lé si Tech ni kum ba je lent kez tem ere de -
ti leg, de ki tû nõ ta nul má nyi ered mé nye im
el le né re kol lé gi u mi hely hi ány ra hi vat koz -
va nem vet tek fel. Tel je sen más te rü let re
ke rül tem, az esz ter go mi Hell Jó zsef Kár oly
Bá nya gé pé sze ti és Vil la mos sá gi Tech ni -
kum ba. Itt már kí nos volt a Paj tást hasz -
nál ni, vi szont né hány te he tõ sebb osz tály -
tár sam nak volt Zorkij meg ha son ló szov jet
ma si ná ja, eze ket köl csön kér tem. A kö zép -
is ko lá ban is mer ked tem meg a fo tó zás
alap ja i val a fo tó szak kör ben és fo tó la bor -
ban. Érett sé gi után a Kis mo tor ba ke rül tem
dol goz ni, majd né hány hó nap után si ke rült
át men nem a Ganz ba, aho vá vágy tam. Ott
is be jár tam a la bor ba. Köz ben el vit tek ka -
to ná nak, de ak kor ra már meg fer tõ zött a
fény ké pe zés, ki jár tam éj sza ka a Du ná ra
fo tóz ni, „ezüst hi dat” ké szí tet tem.

– Mi kor let tél a Du na Fo tó klub tag ja?
– A ta ní tó kép zõ in té zet 1970-ben pá lyá -

za tot hir de tett ok ta tás tech ni ku si ál lás ra,
amely re tíz je lent ke zõ kö zül en gem vet tek
fel. Az in téz mény egyik test ne ve lõ ta ná ra,
Dila Dé nes bá csi tag ja volt a klub nak. Ne -
ki mu tat tam meg a ké pe i met, õ azon nal el -
vitt oda, így let tem a tag ja, de ter mé sze te -
sen elõt te ott is egy ún. portfóliót kel lett
be mu tat nom a fel vé te li zsû ri nek. Na gyon
büsz ke vol tam ar ra, hogy tag ja le het tem a
sok jó hí rû fo tóst fel so ra koz ta tó klub nak.
Gör be Fe renc tõl, a klub tit ká rá tól igen so -
kat ta nul tam, ál ta la is mer tem, sze ret tem
meg iga zán a fo tó zást. Kez dõ ként igye -
kez tem to vább ké pez ni ma gam. Nya ran ta
a Nép mû ve lé si In té zet ál tal szer ve zett, kü -

lön bö zõ szin tû fo tós al ko tó te le pe ket lá to -
gat tam az or szág kü lön bö zõ pont ja in (Sal -
gó tar ján, Deb re cen, Pécs, Szek szárd, Kõ -
szeg, Gyu la). Idõ vel, ami kor már ered mé -
nye ket ér tem el, a bent la ká sos ún. fel sõ fo -
kú al ko tó te le pek re jár hat tam, ami ko mo -
lyabb szin tû volt. Itt fo tó esz té ti ká tól kezd -
ve a pszi cho ló gi án át a ze ne esz té ti ká ig na -
gyon sok min dent ta ní tot tak. Az 1970-es
évek ele jén ma gam is ve zet tem egy kö zép -
fo kú fo tós al ko tó te le pet Ba ján, Gör be Fe -
renc fo tó mû vész ba rá tom se gít sé gé vel. Ez
is jó le he tõ sé get kí nált a sok fo tós tú ra, fo -
tó sé ta, elõ adás ré vén. 

Ak ko ri ban a fo tó klub ál tal el ju tot tak ké -
pe im a vi lág kü lön bö zõ or szá ga i ba-vá ro -
sa i ba fo tó pá lyá za tok ra, ki ál lí tá sok ra, pl.
USA, Southampton, Bris tol, Belg rád, Új -
vi dék, Spa nyol or szág. Or szá gos fo tó pá -
lyá za to kon is ered mé nye ket ér tem el.
Több fo tóm is meg je lent a Fo tó, Mû vé szet,
For rás c. szak lap ok ban és a me gyei Pe tõ -
fi Né pé ben is.

Egy idõ után né há nyunk nak ele günk lett
a szoc re ál fo tó zás ból, így lét re hoz tuk a
TE AM 74 al ko tó cso por tot. En nek szel le -
mi aty ja Gyu la vá ri Jó zsef volt. Ala pí tó
tag ja volt még Al föl di Já nos, Ta más Jó -
zsef, Pál ma Ist ván, Vö rös Já nos is. Avant -
gárd, lá za dó tár sa ság vol tunk, akik nek
nem szok vá nyos fo tói or szág szer te si kert
arat tak. Több cso por tos ki ál lí tást is szer -
vez tünk. A mû vé szi cso port, mely nek
anya ga be ke rült a Kecs ke mé ti Or szá gos
Fo tó mû vé sze ti Mú ze um ar chí vu má ba, je -
len tõ sen ha tott a ha zai kor társ prog res  szív
fo tó mû vé szet re.

Köz tu dott, hogy Ba ja a vi zek és az ízek vá ro sa, de a ki vá ló fo tó so ké is. Az em be rek
ko ráb ban is szí ve sen fény ké pez tek, de a fo tó sok szá ma a di gi tá lis tech ni ka tér hó dí tá -
sá val meg sok szo ro zó dott. Nagy ré szük ter mé sze te sen csak hob bi fo tós, aki gé pét a ma -
ga örö mé re, il let ve csa lá di és egyéb ese mé nyek meg örö kí té sé re hasz nál ja. Ugyan ak kor
már vá ro sunk ban is töb ben ma ga sabb, mû vé szi szin ten fog lal koz nak ez zel, fo lya ma to -
san ké pe zik ma gu kat, ké pe ik bõl ki ál lí tá so kat ren dez nek, il let ve szak mai meg mé ret te -
té se ken is részt vesz nek. A leg job bak a Du na Fo tó klub Egye sü let ke re té ben te vé keny -
ked nek. Kö zé jük tar to zik Li ge ti Lász ló is, Ba ján az egyet len, aki nem zet kö zi fo tó mû -
vé sze ti mi nõ sí tés sel ren del ke zik. 
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A fen ti ek tõl füg get le nül a Du na Fo tó -
klub el sõ ként és egye dü li ként há rom szo -
ros és örö kös Ki vá ló Mû vé sze ti Együt tes
díj jal ki tün te tett tár sa ság lett az éven ként
meg ren de zett or szá gos meg mé ret te té sen, a
nagy Sze ge di Fo tó sza lo non be mu ta tott
szín vo na las ké pe i ért. Si ke re ink nagy ré -
szét an nak is kö szön het tük, hogy fá rad ha -
tat lan tit ká runk nak, Gör be Fe ri nek min dig
volt a szek ré nyé ben min den ki tõl elõ ké szí -
tett anya ga, és ha lá tott egy pá lyá za ti ki -
írást, oda kül dött be lõ le, mi pe dig meg le -
põd ve ér te sül tünk az el ért si ke re ink rõl.

A 70-es évek ben is vol tak ered mé nye im,
önál ló ki ál lí tá sa im, és Gyu la vá ri Jós ká val
el kezd tünk fel jár ni a bu da pes ti Fi a tal Mû -
vé szek Klub já nak ren dez vé nye i re. Ez ki -
csit elõ kép zé se volt an nak, hogy va la ki be -
ke rül jön a Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet -
sé gé be. Ott – és a fo tós al ko tó te le pen –
szö võ dött ba rát ság, kö ze li is me ret ség fûz
jó né hány, ma már ne ves fo tó mû vész hez
is, mint Ke re kes Gá bor, Ballai Ju li an na,
Bahget Iskander, Flesch Bá lint, Tám Lász -
ló, Dallos Lász ló és so rol hat nám.

– Né hány év után le áll tál a fo tó zás sal.
Mi ért, és mit csi nál tál he lyet te?

– 1978-ban tel je sen ab ba hagy tam a fo tó -
zást csa lá di prob lé mák mi att, ugyan is ek kor
már meg volt a két gyer me kem, és be le -
kezd tünk egy épít ke zés be, amely a na pi
mun ka mel lett egész em bert kí vánt.

Amint már em lí tet tem, 1970-ben az Eöt -
vös Jó zsef Fõ is ko la jog elõd jé be ke rül tem,
ahol nyug dí ja zá so mig dol goz tam. Na gyon
dö cö gõ sen in dult a pá lyám, elõt te egy-két
év vel in dult be az ok ta tás tech ni ku si szak -
ma. Kez det ben nagy sza la gos mag nók kal,
tás ka le mez ját szók kal (mint a kor mo dern
ok ta tás tech ni kai esz kö ze i vel) folyt a mun -
ka, de az inf rast ruk tú ra még nem volt meg -
fe le lõ. Elõ for dult, hogy a la ka tos mû hely -
ben kel lett a szo ká sos hír adás tech ni kai ja -
ví tá so kat el vé gez ni, ahol ne héz volt te vé -
keny ked ni… Fel ada tom volt se gí te ni az
ok ta tók és a hall ga tók mun ká ját, az esz kö -
zö ket elõ ké szí te ni az órák ra stb. Idõ vel so -
kat vál to zott a hely zet, ami kor be jött a vi -
de o tech ni ka. Mun ka kö röm nél fog va itt is
kö ze lebb ke rül het tem a fo tó zás hoz. Idõ vel
ok ta tás tech ni kát, ezen be lül fo tó zást, fil -
me zést, vi de ó zást is ok tat tam év ti ze de ken
ke resz tül a fõ is ko lai fo tó szak kör ke re té -
ben. Igye kez tem a fo tó zás sze re te tét a hall -
ga tók nak is át ad ni.

– Mi kor és mi ért tér tél vis  sza a fény ké -
pe zés hez?

– Nem hagy tam ab ba tel je sen, csak nem
mû vé szi in dít ta tás sal te vé keny ked tem, ha -
nem a fõ is ko lai ren dez vé nye ket örö kí tet -
tem meg, illetve idõn ként a szük sé ges

port ré kat ké szí tet tem el. Meg is mer ked tem
dr. Cseh Lász ló je les fo tog rá fus sal, aki nek
un szo lá sá ra hu szon öt év ki ha gyás után,
2003-ban is mét el kezd tem fo tóz ni, és új ra
be lép tem a Du na Fo tó klub ba. A klub ek -
ko ri ban alig né hány tag gal, elég gyen gén
mû kö dött, ezért 2007-ben úgy dön töt tünk,
hogy he lyet te meg ala pít juk a Du na Fo tó -
klub Egye sü le tet, mely nek 2013-ban vá -
lasz tott el nö ke is vol tam. Er rõl egész ség -
ügyi okok mi att mond tam le.

Ér de kes volt szá mom ra az új ra in du lás,
mert ak kor már kez dett elég gé el ter jed ni a
di gi tá lis tech ni ka. Ez ele in te na gyon ide -
gen nek tûnt, vi szont ott hon sem volt már
la bo rom, és a fõ is ko lán lé võ is rég el avult.
Sze ren csé re a hos  szú ki ha gyás még ta lán
elõ nyöm re is vált, hi szen a kom po zí ció, a
lá tás mód meg ma radt ben nem, a di gi tá lis
tech ni ka ál tal nyúj tott szin te ha tár ta lan le -
he tõ ség pe dig ins pi rált. Te le let tem új öt le -
tek kel. Ré gen, az ana lóg kor szak ban nem
tud tam vol na ilyen dol go kat meg va ló sí ta -
ni. Hi szen a film elõ hí vá sa is sok szor na -
pok, he tek múl va tör tént meg, és csak ez -
után ke rült nap vi lág ra a pro duk tum. Ah -
hoz ké pest va rázs lat, hogy a kép azon nal
lát ha tó és rög tön kor ri gál ha tó is. Nin cse -
nek eset le ges ne ga tív té nye zõk, ame lyek
be fo lyá sol nák a tö ké le tes ered ményt. Az
ana ló gok kal is le he tett trük köz ni, de a mai
fo tó prog ra mok tár há za sok szo ro sa en nek.
Van vi ta a fo tós tár sa da lom ban, hogy mit
sza bad és mit nem. Az biz tos, hogy a szo-
cio-, a ter mé szet-, táj-, il let ve a tu risz ti kai
fo tó kat nem sza bad di gi tá li san ma ni pu lál -
ni. Más hol ér vé nye sül het a kre a ti vi tás. 

– Ta valy ran gos szak mai el is me rés ben
ré sze sül tél.

– Meg kap tam az E-MAFOSZ dip lo mát,
az az a Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge
dip lo más fo tó mû vé sze el is me rést. Ugyan -
eb ben az év ben nem zet kö zi fo tós ered mé -
nye im alap ján meg kap tam az AFIAP-
diplomát is, amely a Nem zet kö zi Fo tó mû -
vé szek Szö vet sé gé nek el is me ré se. Pá lyá za -
tom és be kül dött portfólióm alap ján fel vet -
tek a Ma gyar Fo tó mû vé szek Vi lág szö vet sé -
gé be is. Egy ko ri men to rom azt suly kol ta
be lém, hogy az iga zi meg mé ret te tést a pá -
lyá za to kon va ló sze rep lés tük rö zi. Jó, hogy
az egye sü let nek és már kü lön-kü lön a ta -
gok nak is éven te le he tõ sé ge van önál ló ki -
ál lí tá son be mu tat koz ni, de még is más egy
pá lyá zat el bí rá lá sa. E té ren ele in te ke vés si -
ker él mé nyem volt, mert idõ be telt, míg ki -
is mer tem, hol mit vár nak el a fo tós tól. Kül -
föld ön még ne he zebb, or szá gon ként más-
más a tren di. Az Egye sült Ál la mok ban pl. a
gic  cses tõl a mor bi dig min den elõ for dul,
per sze pá lyá za ta vá lo gat ja… A Kö zel - és

Tá vol-Ke le ten vi szont na gyon erõ sek a ve -
tély tár sak, hi szen ott elég ki men ni az ut cá ra
az eg zo ti ku mok meg örö kí té sé hez. Arat nak
is min de nütt a kí na i ak, in di a i ak, tö rö kök,
ma lá jok, ja pá nok stb. Azért ne kem is si ke -
rült ered mé nye ket el ér nem, kül föld ön ed dig
ös  sze sen 256 ké pe met fo gad ták el, illetve
ál lí tot ták ki 37 or szág ban. 

A ha zai si ke re i met, a hely ben, il let ve az
or szág más vá ro sa i ban be mu ta tott önál ló
ki ál lí tá sa i mat nem so rol nám fel. Ki emel -
ném, hogy a Lus ta nyá ri dél utá nok c. ki ál -
lí tá si anya gom az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la
Pe da gó gia Campusának épü le té ben ka pott
vég le ges he lyet. Egy Ba ját be mu ta tó kép -
so ro za to mat pe dig a NAV he lyi ki ren delt -
sé gén he lyez ték el. 

A fo tó zás min den ága ér de kel. Jó len ne
egy köny vet is ki ad ni leg si ke re sebb fo tó -
im ból, de er re nem sok esélyt lá tok. Sze -
ret ném, ha az utá nam jö võ fo tós ge ne rá ció
is si ke re ket köny vel het ne el, öreg bít ve az
egye sü let jó hí rét, ezért a le he tõ sé ge im hez
mér ten se gí tem õket a fo tó zás ban és a pá -
lyá za to kon va ló si ke res rész vé tel ben. 

– Van a csa lád ban, aki foly tat ja a ha -
gyo má nyo kat?

– Mind két fi am, sõt az uno ká im is örö -
köl ték a vi zu á lis te het sé get. Zol tán nak és
At ti lá nak is na gyon jó a rajz kész sé ge.
Ren des Béláné „rajz Ka ti né ni nél” ta nul -
tak an no. Na gyon jó meg lá tá sa ik van nak,
sok szor ka pok tõ lük jó ta ná cso kat, de a
mun ka mel lett nincs ener gi á juk ez zel fog -
lal koz ni. La u ra uno kám már bi zo nyí tott,
két éve Szer bi á ban kö zép is ko lás ok nak hir -
det tek fo tó pá lyá za tot, ahol el is me rést ka -
pott, és a ka ta ló gus ba is be ke rült.

Zalavári Lász ló
Képek az 5. oldalon

Téli út
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Hetven éve történt a Stauffenberg-merénylet
A Führer öt ve ne dik szü le tés nap ját mél tó

mó don ün ne pel ték meg 1939 áp ri li sá ban.
A ra jon gó alatt va lók kü lö nös gon dot for dí -
tot tak ar ra, hogy a rend szer bib li á ját, a
Mein Kampfot el pusz tít ha tat lan pél dány -
ban je len tes sék meg. A dísz ki adás re mek -
mí vû bo rí tó ja alatt rozs da men tes acél ból
fi nom ra hen ge relt la pok sor jáz tak a né met -
ség új pró fé tá já nak gra ví ro zott igé i vel.
Nem bíz hat ták mál ló pa pír ra a be cses szö -
ve get, hi szen a Har ma dik Bi ro da lom fenn -
ál lá sát ezer év re ter vez ték. A kó dex má so ló
ba rá tok utó dai nem sejt het ték, hogy a ha -
tal ma csú csa fe lé tar tó rend szer nek már a
fél élet tar ta ma le járt.

Alig hat hó nap múl tán a szép sé ges har mó -
ni át csúf dör re nés mo ra ja za var ta meg. Egy
ha tal mas rob ba nás 1939. no vem ber 9-én es -
te a le ve gõ be re pí tet te a Bürgerbräukeller
szín pa dát. A po kol gép egy ná ci párt ren dez -
vény vé ge elõtt fél órá val lé pett mû kö dés be.
Ala pos mun kát vég zett: ki lenc ha lot tat és
több mint hat van se be sül tet ás tak ki a ro -
mok alól. A cél sze mély azon ban ép bõr rel
úsz ta meg a me rény le tet: Hit ler a hi va ta los
prog ram tól el tér ve már ko ráb ban tá vo zott.

A rend õr ség és a Ges ta po or szá gos haj tó -
va dá sza tot in dí tott a tet te sek kéz re ke rí té sé -
re. A tró fe át – Georg Elsner mün che ni asz -
ta lost – szin te pá rat lan gyor sa ság gal ap por -
tí roz ták. A ta ga dást meg sem kí sér lõ véz na
tisler ma ga fab ri kál ta a vek ker óra ál tal ve -
zé relt po kol gé pet. Az idõ zí tést a me rény let
elõt ti éj sza kán ál lí tot ta be. Val lott sze mé -
lyes in dí té ká ról is: kon cent rá ci ós tá bor ba
zárt báty já ért kí vánt bos  szút áll ni Hit le ren.

Nem meg le põ, hogy a mün che ni ek há lá -
dat lan sá ga mi att mély sé ge sen csa ló dott
Führer nap ra kész tá jé koz ta tást kért a nyo -
mo zás me ne té rõl. Nem hitt a ma gá nyos
me rény lõ te ó ri á já ban. Gya nú ja sze rint az
ak ci ót az an gol Secret Ser vi ce szer vez te
meg. Az asz ta los azon ban ki tar tott ere de ti
val lo má sa mel lett, és bár Heinrich Müller
Ges ta po-fõ nök min den esz közt (Pervitin-
injekció, hip no ti zõ rök) igény be vett, hogy
pá ci en sét szó ra bír ja, vé gül be le kel lett tö -
rõd ni ab ba, hogy akad el faj zott né met ár ja
is, aki ön szán tá ból emelt ke zet a Reich
imá dott Führerére. Meg le põ, hogy Elsnert
nem vég zik ki, ha nem kon cent rá ci ós tá -
bor ba zár ják. Vég ze te csak négy év múl va,
a fel sza ba du lás elõtt egy hó nap pal tel je se -
dik be. A bá tor kis asz ta los tet tét a ba jo rok
dí szes em lék mû vel örö kí tet ték meg.

A si ker te len me rény let fel fed te a tényt,
hogy a hat éven át kö nyör te len dres  szú rá val
fe gyel me zett né met ség lel ké ben élt az el -

len ál lás szel le me. A négy év múl va majd
Stauffenberg-összeesküvés né ven is mert té
vált újabb két ség beesett pró bál ko zás há rom
kom po nens bõl táp lál ko zik. A ná cik iránt
ele ve el len szen vet ér zett az arisz tok rá cia és
a nagy pol gár ság je len tõs ré sze. A csá szár -
ság ko rá ban, sõt azt meg elõ zõ en is elõ jo ga -
ik és kép zett sé gük okán õk bir to kol ták a ha -
ta lom ve ze tõ tiszt sé ge it. Az ál ta luk ple be jus
szár ma zá sa mi att ele ve le né zett Führer a
kulcs po zí ci ó kat párt szol gá la tos hí vei kö zött
osz tot ta szét. A sok eset ben bu ta, tu dat lan
kis ná cik pe dig ma ka csul ra gasz kod tak a
ha ta lom csú csa i hoz.

Egy to váb bi, nem nagy lét szá mú, de sú -
lyát te kint ve je len tõs cso port a tá bor no ki
kar egy ré sze volt. Ezek a fõ tisz tek már az
el sõ vi lág há bo rú ide jén is ma gas rang ban
szol gál tak, és ala pos szak kép zett sé gü ket
bõ sé ges harc té ri ta pasz ta lat tal is ki egé szí -
tet ték. Tud ták, hogy a vi téz csa pa tok és a
had ve zé ri te het ség csa tát nyer het, de a mo -
dern há bo rút a hos  szú tá von ha tó té nye zõk
(a moz gó sít ha tó had erõ lét szá ma, a ha di -
ipar tel je sí tõ ké pes sé ge, a hát or szág gaz da -
sá gi ere je) dön tik el. Is mer ték Hit ler sok -
szor órá kon át tar tó mo no ló gok ban is mé -
telt mi az más nagy ha tal mi ál ma it, és jó za -
nul fel mér ték azt is, hogy a nyu ga ti de -
mok rá ci ák kal va ló ten gely akasz tás és a
Szov jet unió le gyõ zé se még ak kor is meg -
ha lad ná Né met or szág ere jét, ha el len fe le i -
vel egyen ként kí ván na le szá mol ni. (Lud-
wig Beck ve zér ez re des, ve zér ka ri fõ nök
emi att mon dott le már 1938-ban.)

A több ség azon ban meg al ku dott, és az
1939-40-es évek vil lám há bo rús si ke rei tõl
né mi leg meg is ren dült. Ám 1943-ra egy ér -
tel mû vé vált, hogy a Reich el vesz tet te a há -
bo rút. Egy év múl va pe dig már ar ról is
meg gyõ zõd het tek, hogy a Ve zér a to tá lis
vég pusz tu lás ba kor má nyoz za bi ro dal mát.
Ez a fel is me rés meg te rem tett egy bi zo nyos
egy sé get. Az ere de ti el len zék hez olyan ná ci
múl tú tisz tek is csat la koz tak, akik gyors és
fé nyes kar ri er jü ket Hit ler nek kö szön het ték.
Egy ré szük pál for du lá sát sze mé lyes am bí -
ció irá nyí tot ta, de azt is so kan fel is mer ték,
hogy Né met or szág ér de kei és a Führer tö -
rek vé sei el len té te sek. Ha kö ve tik a nyil ván -
va ló an meg té bo lyult fõ ve zér uta sí tá sa it,
mil li ók éle tét ál doz zák fel ér tel met le nül, és
ha zá ju kat is a vég rom lás ba dön tik.

Az ös  sze es kü vés név adó ja és leg mar -
kán sabb sze mé lyi sé ge Claus Schenk Graf
von Stauffenberg ez re des volt. Már if jú
éve i tõl ra jon gó hí ve volt Hit ler nek, és
fenn tar tás nél kül hitt a nem ze tiszo ci a liz -
mus esz mé i ben. Af ri ká ban Rommel se re -
gé ben har colt, és egy tu ni szi csa tá ban sú -
lyo san meg se be sült: jobb kar ját am pu tál ni
kel lett, jobb sze mé re pe dig meg va kult. Fel -
gyógy ul va rok kant ál lo mány ba is me he tett
vol na, ám szin te esze lõs ma kacs ság gal
kér te re ak ti vá lá sát. Mi vel hi ány volt ma ga -
san kva li fi kált tisz tek ben, ez re de si rang ban
a Bel föl di Had se reg ve zér ka ri fõ nö ke lett.
Ki hin né, hogy ezek ben a hó na pok ban
Stauffenberg gróf ban már meg for dult a lé -
lek, és meg in gott a Ve zér irán ti hû sé ge?

Stauffenberg fiatal tiszt korában
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Az ös  sze es kü vés har ma dik, fi gye lem re
lát szó lag ke vés bé ér de mes kom po nen se
egy kis cso port volt. Hans Oster õr nagy
rész le ge az el há rí tás (Abwehr) kö te lé ké -
ben szol gált. E rend kí vül fon tos szer ve zet -
re az or to dox ná cik ele ve gya nú val te kin -
tet tek. Henirich Himmler és Reinhard
Heydrich – az SS bi ro dal mi ve ze tõi – ele -
ve bi zal mat la nul, sõt el len sé ge sen must -
rál ták a szol gá lat fõ nö két, Wilhelm
Canaris ten ger na gyot. Csak hogy ez a zár -
kó zott, szür ke emi nen ci ás Hit ler bi zal mi
em be re volt. Há rom kon ti nenst be fo nó,
bo nyo lult kém há ló za tot üze mel te tett bo -
szor ká nyos ügyes ség gel, és tu dó ja volt
más tit kok nak is. (Így pél dá ul fi gye lem re
mél tó ira to kat õr zött a kül sõ re nordikus tí -
pu sú Heydrich zsi dó szár ma zá sá ról, aki
így az tán nem mert be le köt ni.) Az Oster-
csoport az Abwehr ol tal ma zó lep le alatt
hú zó dott meg. Ér de kes ség, hogy e kis kü -
lö nít mény nek egy ma gyar szár ma zá sú tag -
ja is volt: Hans von Dohnányi, az is mert
ze ne szer zõ és vi lág szer te tur né zó zon go ra-
vir tu óz Dohnányi Er nõ fia. Már a har min -
cas évek tõl meg gyõ zõ dé ses el len sé ge volt
a ná cik nak; ka to nai szol gá la ta meg kez dé -
se kor azért je lent ke zett az Abwehrhez,
hogy elv ba rá ta i val együtt el len ál lá si gó cot
ala kít son ki.

Az Abwehr – amely szer ve zõ je volt az
el len ség te rü le tén vég re haj tott sza bo tá -
zsok nak, rob ban tá sok nak, me rény le tek nek
– rak tá rá ban meg ta lál ha tók vol tak a leg -
mo der nebb po kol gé pek ös  sze ál lí tá sá hoz
szük sé ges kel lé kek, köz tük az 1944. jú li us
20-i me rény let fõ sze rep lõ je is, ame lyen a
szár ma zá si hely je lö lé se ként a „Made in
England” fel irat sze re pelt vol na.

1944 jú li u sá ban a há rom em lí tett el len -
zé ki erõ egyez tet te ter ve it, és ak ci ó ba lé -
pett. A „pol gá ri szárny” hó na pok kal ko -
ráb ban érint ke zés be lé pett a nyu ga ti tit kos -
szol gá lat ok kal. E kap cso lat ak kor vált kü -
lö nö sen fon tos sá, ami kor az Egye sült Ál -
la mok hír szer zés ének fõ nö ke, Allen
Dulles szék hely ét Svájc ba he lyez te át. A
„ci vil” ös  sze es kü võk Carl Friedrich
Goerdeler volt lip csei pol gár mes ter,
Friedrich-Werner Schulenburg gróf egy -
ko ri moszk vai nagy kö vet és a zü ric hi al -
kon zul, Hans Bernd Gisevius kö rül cso -
por to sul tak. Tud ták, hogy Chur chill és
Roose velt az 1943-as ca sab lan cai ér te kez -
le ten a fel té tel nél kü li meg adás ki kény sze -
rí té sét tûz te ki, még is re mél tek mér sé kelt
en ged mé nye ket, bár a Wehrmacht ek kor
már Len gyel or szág, Nor man dia és Olasz -
or szág föld jén vív ja el ke se re dett utó véd -
har ca it. Dulles sem ígér te meg a fel té tel
nél kü li meg adás kla u zu lá já nak eny hí té sét,

de a né met tár gya lá si szán dé kot sem uta sí -
tot ta el. (Ez né mi re ményt éb resz tett, hi -
szen a gaz dá ját alat to mo san el áru ló, bé ke -
ta po ga tó dzást meg kí sér lõ Himmlert az an -
go lok vá lasz ra sem mél tat ták.)

Mi vel Hit ler a fegy ver szü net gon do la tá -
nak meg pen dí tõ jét is bi tó alá küld te vol na,
õt ve zér ka rá val együtt lik vi dál ni kell –
dön töt ték el az el len ál lók. A had se reg a
Führerre es kü dött fel, ám ha lá la ese tén a
pa rancs nok lás rend je az OKW ber li ni fõ -
pa rancs nok sá gá ra ru há zód na át. En nek
alap ján ter mé sze tes, hogy Hit ler ki ik ta tá sa
után az or szág irá nyí tá sa a Bendlerstrassén
mû kö dõ Wehrmacht-fõparancsnok ke zé be
ke rül, aki nek a fe gyel me zett ka to nák gé pi -
es pon tos ság gal en ge del mes ked ni fog nak.
Az át me ne ti ál lam for ma ka to nai dik ta tú ra
lett vol na, amely nek ve ze té sé re Erwin
Rommelt sze mel ték ki. A mar sall ha la dék -
ta la nul meg kez di majd a fegy ver szü ne ti
tár gya lást Eisenhower tá bor nok kal, és a
nyu ga ti fron tot meg nyit ja az an gol szász ok
elõtt. A ke le ti front meg ol dá sá nak kér dé se
egy elõ re nyi tott ma radt. Ha nyu ga ton el -
hall gat ná nak a fegy ve rek – vél ték a leg me -
ré szebb il lú zió ker ge tõk –, a mag á ra ma -
radt Sztá lin bé ke tár gya lás ra kény sze rül ne.
A re mény ke dõk azon ban fi gyel men kí vül
hagy ták azt, hogy Nagy-Bri tan ni át és az
Egye sült Ál la mo kat szer zõ dés, va la mint
tár gya lá so kon több ször meg erõ sí tett el vek
ko a lí ci ó ba egye sí tet ték a Szov jet uni ó val.

A „Walküre-hadmûvelet” meg in dí tá sá ra
az ös  sze es kü võk már 1943 óta ké szül tek.
A wag ne ri mi to ló gia sze rint a val kû rök
Wotan is ten le á nyai, akik az el esett hõ sök
lel két vad ira mú lo vag lás sal kí sé rik a ger -
mán menny or szág ba, a Walhallába. Fel fe -
dez he tõ né mi iró nia ab ban, hogy a Ve zér

túl vi lág ra se gí té sét e né ven lajst ro moz zák.
Az elõ zõ hó na pok ban hét íz ben ké szí tet tek
elõ me rény le tet, de min dig idõ ben le kel -
lett ál lí ta ni va la mely vá rat lan kö rül mény
mi att. Csak a sze ren csé nek volt kö szön he -
tõ, hogy a biz ton sá gi szol gá lat nem fo gott
gyanút. Két ség te len né vált, hogy a si ke res
rob ban tást csak olyan sze mély hajt hat ja
vég re, aki aka dály ta la nul fér kõz het a Dik -
tá tor kö ze lé be. Mi u tán Stauffenberg a bel -
föl di had erõ ve zér ka ri fõ nö ke volt, rend -
sze re sen meg kel lett je len nie a ve zér ka ri
fõ ha di szál lás ér te kez le te in, így õ tûnt a
leg al kal ma sabb nak. A Farkasodú (Wolfss-
chanze) fe dõ ne vû fõ ha di szál lás ek kor Ke -
let-Po rosz or szág te rü le tén, egy szál er dõ
mé lyén rej tõ zött, a meg be szé lé se ket egy
föld alat ti, bom ba biz tos bun ker ben tar tot -
ták. A Wehrmacht had mér nö kei is mer ték
az épít mény mû sza ki pa ra mé te re it, és a
töl te tet en nek meg fe le lõ en mé re tez ték.

Jú li us 20-án azon ban a de rûs és me leg
nyá ri nap a Führert a hely szín meg vál toz -
ta tá sá ra kész tet te. A törzs kart egy er dõ be
rej tett, fá ból épí tett pa vi lon ba ve zé nyel te.
A had szín té ri hely ze tet ér té ke lõ meg be szé -
lés dél táj ban kez dõ dött. Stauffenberg át lát -
ta, hogy a szi tu á ció nem ked vez az ere de ti
terv si ke ré nek, de a me rény let tõl ez sem
tán to rí tot ta el. Ami kor rá ke rült a sor, el -
mond ta tö mör be szá mo ló ját, majd ak ta tás -
ká ját el he lyez te a nagy, ro busz tus és tö mör
tölgy tér kép asz tal lá ba mel lett. Né mi idõ
el tel té vel szem hu nyo rí tás sal jel zett a be já -
rat kö ze lé ben ácsor gó se géd tiszt jé nek,
Hans Bernd von Haeftennek. A fõ had nagy
– az elõ ze tes meg be szé lés sze rint – nyom -
ban hoz zá si e tett, s je len tet te, hogy te le -
fon hí vá sa ér ke zett. Az ez re des lá bá val
meg in dí tot ta a tás ka bel sõ ol da lá hoz il -

A Farkasodú a merénylet után
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lesz tett idõ zí tõ szer ke ze tet, és sür gõ sen tá -
vo zott. Mi vel a rob ba nás nak egy perc múl -
va be kel lett kö vet kez nie, sza po ra lép tek -
kel hagy ták el a ba rak kot. A szer ke zet hat -
van má sod perc múl va ta nú sí tot ta, hogy az
an gol meg bíz ha tó ság nem le gen da. Az
iszo nya tos dör dü lés re vis  sza for du ló két
tiszt lát ta a ma gas ba tö rõ láng- és füst osz -
lo pot. Az exp ló zió a kön  nyû épít ményt va -
ló ság gal szét fúj ta; zá po roz tak a te tõ cse re -
pek, desz ka da ra bok, épü let tör me lé kek.
Tûz ol tók és men tõk ro bog tak a hely szín re.
Stauffenberg jog gal vél te azt, hogy a tü zes
gye hen ná ból élõ em ber ki nem sza ba dul -
ha tott. A há rom szo ros õr lánc ka pu in csak a
ve zér ka ri rend fo ko zat és a gróf eré lye se -
gí tet te át õket. A re pü lõ té ren start ra kész
fu tár gép vár ta uta sa it, akik nek ha la dék ta -
la nul Ber lin ben kel lett je lent kez ni ük.

A kö rül te kin tõ ös  sze es kü võk gon dol tak
a ve zé ri fõ ha di szál lás ös  sze köt te té si vo na -
la i nak meg bé ní tá sá ra is. A terv be be ava tott
Erich Fellgiebel tá bor nok (a hír szol gá lat
fõ nö ke) vál lal ta a te le fon- és rá dió köz pont
fel rob ban tá sát. Szán dé kát va la mi meg hi ú -
sí tot ta, mert a „Farkasodút” Ber lin nel 16
óra kor már mû kö dõ te le fon vo nal kö töt te
ös  sze. Ez a hi ba nagy mér ték ben hoz zá já -
rult a kons pi rá ció bu ká sá hoz.

Tér jünk vis  sza a me rény let hely szí né re!
A tör té net va ló szí nût len sé ge még egy el -
sza ba dult fan tá zi á jú re gény író kép ze le tét
is meg ha lad ja. A rob ba nás pil la na tá ban a
Führer az asz tal mas  szív tölgy fa lá bá nak
túl ol da lán tar tóz ko dott. Így a töl tet csak az
ép pen a tér kép fö lött ma gya rá zó Heinz
Brandt ez re dest öl te meg. Két tá bor nok ha -
lá lo san, töb ben kön  nyeb ben meg se be sül -
tek. Hit le ren a rob ban tás csak kar co lás nyi
se be ket ej tett.

Ber lin, Bendlerstasse, ko ra dél után. Az
ös  sze es kü võk a gon do san meg ter ve zett
idõ rend alap ján úgy vél ték, Stauffenberg
el vé gez te a fel ada tát . A Führer ha lá lát be -
je len tõ ér te sí tés azon ban nem fu tott be. Az
idõ sür ge tett, a ha ta lom át vé telt meg kel lett
kez de ni. Két esz kö zük volt. Ber lin kö ze lé -
ben egy pán cé los-had osz tály ál lo má so zott.
Az SS-egy sé ge és a Ges ta po el len ál lá sá nak
meg tö ré sé hez szük ség volt a Wehrmacht
szer ve zett ere jé re. A gé pe sí tett csa pa tok
fel vo nu lá sá hoz azon ban há rom óra kel lett.
Az idõ köz át hi da lá sá hoz igény be vet ték a
má so dik esz közt, a fõ vá ros egyet len ka to -
nai egy sé gét, az õr zász ló al jat. Négy óra
táj ban a pa rancs nok, Otto Ernst Remer õr -
nagy meg kap ta az OKW uta sí tá sát, hogy
csa pa tai fe lé vel ve gye kö rül a Bendler-
strasse épü let tömb jét, és ala kít son ki sün -
disz nó ál lást. A zász ló alj nak vol tak ne héz -
fegy ve rei, így kön  nye dén vis  sza ver het te a

ne tán tá ma dó, csak ké zi fegy ver rel fel sze -
relt SS-osz ta go kat. A zász ló alj má sik fe le
zár ja kö rül Goebbels fel leg vá rát, a pro pa -
gan da mi nisz té ri u mot, hogy a ve sze del mes
em bert ár tal mat lan ná le hes sen ten ni, és a
bi ro dal mi vé del mi ta nács ne vé ben eset leg
te en dõ in téz ke dé sek kel ne ke resz tez hes se
a ha ta lom át vé tel me ne tét. Tra gi kus for du -
lat, hogy épp ez az óv in téz ke dés buk tat ta
meg az ös  sze es kü võ ket.

A há rom szá za dot ma ga Remer vo nul -
tat ta fel, és be si e tett az épü let be, hogy le -
tar tóz tas sa Goebbelst. A ra vasz mi nisz ter
nem el len ke zett, csak ha la dé kot kért: egy
te le fon be szél ge tést sze ret ne el in téz ni. A
köz vet len vo nal gyor san mû kö dött, rö vid
szó vál tás és kis szü net után Goebbels né -
mán nyúj tot ta az õr nagy nak a kagy lót. A
vo nal túl só vé gén pe dig a Führer re kedt
hang ja szó lalt meg. Tör té ne te sen is mer te
és a ne vén szó lí tot ta az õr na gyot. Be szélt a
gaz me rény let rõl, mely meg hi ú sult, és fel -
ha tal maz za a Ber lin fe let ti pa rancs nok ság
át vé te lé re: az ös  sze es kü võk el len ál lá sát le
kell tör nie. Tel jes fel ha tal ma zás sal pa -
rancs no kol tá bor no kok és tá bor nagy ok fe -
lett is. Remer erõ sen ná ci meg gyõ zõ dé sû,
de fe gyel me zett ka to na volt, aki a ko ráb bi
pa ran csot is tel je sí tet te vol na, ám Hit ler
kö nyör te len pa ran csa szá má ra sem mis sé
tet te a Bendlerstrassén ka pott uta sí tást. Ve -
zény le té re az OKW-t kö rül ve võ szá za dok
for má ci ót vál ta nak, és õr csa pat ból fog lá -
rok ká ala kul nak át. Goebbels is in téz ke -
dik, és egy SS-egy ség a Wehrmacht kor -
don ját át lép ve be ront a fõ ha di szál lás ra.
Stauffenberget és há rom tár sát az ud var ra
hur col ják, majd gyors gép pisz toly-so ro za -
tok vé gez nek a vak me rõ lá za dók kal. Beck
tá bor nok – az egy ko ri ve zér ka ri fõ nök –
ön ke zé vel vet het vé get éle té nek. (A vé let -
len foly tán a pro pa gan da sze mé ben hõs sé
vált Remert azon nal ez re des sé lép tet ték
elõ, sõt 1945 ele jén 32 éve sen már ve zér -
õr nagy volt. Mi u tán a má so dik vi lág há bo -
rú után az ös  sze es kü vés részt ve võ it nyil -
vá no san ha za áru ló nak ne vez te, bör tön bün -
te tés re ítél ték, amely elõl kül föld re me ne -
kült, és egy ide ig Egyip tom ban és Szí ri á -
ban élt. Ha za té ré se után is mert szél sõ jobb -
ol da li pub li cis ta ma radt. – A szerk.)

Az ös  sze es kü vés szá la i nak fel gön gyö lí -
té se és a meg tor lás Heinrich Himmler fel -
ada ta volt. Ám a nyo mo zás ha mar fel fed te
a részt ve võk ha tal mas kö rét. Mi több, az
ak tív köz re mû kö dés re ki vá lasz tot tak kö -
zött a Wehrmacht ma gas ran gú, köz is mert
fõ tiszt jei vol tak. A had se reg a ná ci saj tó -
ban mind ed dig a heroizálás ki tün te tett tár -
gya volt. Most vi szont azt kel lett be val la -
ni, hogy épp az egy ko ri csa ták hõ sei for -

dul tak szem be Hit ler rel. Kí nos hely zet
volt, amely nek drasz ti kus meg ol dá sá tól
még az ag gá lyos nak épp nem mond ha tó
Himmler is vis  sza ret tent. Köz ben az ate is -
ta Hit ler ki je len tet te, hogy meg me ne kü lé -
se az is te ni gond vi se lés nek volt kö szön he -
tõ, de taj té koz va kö ve tel te a tet te sek ki -
nyo mo zá sát és ir gal mat lan meg bün te té sét.

Nyil vá nos pe rek he lyett így egy vad sza -
diz mus sal vég re haj tott meg tor ló ak ció kö -
vet ke zett, amely bi zo nyos szem pont ból a
Har ma dik Bi ro da lom tör té ne té nek leg vé re -
sebb fe je ze te. A kon cent rá ci ós tá bo rok ha -
lál gyá rai és a ke le ti had szín té ren dú ló SS-
kü lö nít mé nyek ugyan száz szor több éle tet
ol tot tak ki, ez út tal azon ban a Reich fel -
emel ke dé sé nek egy ko ri tá mo ga tó it ir tot ták
ki. Hit ler „nem elé ge dett meg az ös  sze es -
kü vés ben részt ve võk éle té vel, ül dö zõ be
vet te egész csa lád ju kat, ro kon sá gu kat. […]
Így ke rült sor ar ra, hogy Stauffenberg test -
vé re it és azok min den ro ko nát ki vé gez ték,
kö zöt tük egy há rom éves kis gye re ket és az
egyik tá vo li ro kon 85 éves ap ját.” (Or mos
Má ria) Jel lem zõ, hogy még a leg nép sze -
rûbb né met mar sallt, Erwin Rommelt is ha -
lál ba kül di a Ve zér pa ran csa. Fi át és fe le sé -
gét csak úgy ment het te meg, hogy mé reg -
gel ve tett vé get éle té nek. Ám ezt ti tok ban
tart ják, és ál sá gos mó don, ter mé sze tes hal -
álo kot fel tün tet ve ka to nai pom pá val te me -
tik el. A leg alább öt ezer ál do za tot kö ve te lõ
irtóhadjárat egye dül õt „kí mél te meg”.

Meg le põ, hogy az ös  sze es kü võk egy ré -
szé nél hó na pok ra fel füg gesz tet ték a ha lá -
los íté let vég re haj tá sát. Canarist, aki bi zo -
nyít ha tó an fe dez te az Abwehr „po kol gép -
szer kesz tõ” cso port ját, to váb bá Oster ez re -
dest és Hans von Dohnányit csak 1945. áp -
ri lis 9-én vé gez ték ki. Mind ös  sze 29 nap
vá lasz tot ta el õket az ame ri kai csa pa tok
meg ér ke zé sé tõl.

A ma gyar me rény lõ gyer me kei, va gyis
Dohnányi Er nõ uno kái ké sõbb fé nyes pá -
lyát fu tot tak be. Klaus von Dohnányi az
NSZK-ban szo ci ál de mok ra ta po li ti kus
lett, és 1972-74 kö zött szö vet sé gi köz ok ta -
tá si és tu do má nyért fe le lõs mi nisz ter, ké -
sõbb kül ügy mi nisz ter lett, 1981-88 kö zött
pe dig Ham burg fõ pol gár mes te re volt. A
mû vé szi pá lyá ra lé põ Christoph von
Dohnányi töb bek kö zött a frank fur ti, majd
a ham bur gi Ope ra ház fõ ze ne igaz ga tó ja
lett, és kar mes ter ként is vi lág hír név re tett
szert. Clevelandben szer ve zett ze ne ka rá -
val San Fran cis có tól Pe kin gig szá mos
nagy vá ros ban tar tott fer ge te ges si ke rû
hang ver se nye ket. Má ig rend sze res fel lé -
põ je a salz bur gi és edinburgh-i ze nei fesz -
ti vá lok nak is.

Dr. Dá ni el Jó zsef
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„A jó Isten a vívást és engem egymásnak teremtett”
90 éve szü le tett meg Ba ja má ig egyet len olim pi ai arany ér me

1. rész

Bár vá ro sunk jog gal le het büsz ke ki emel -
ke dõ sport éle té re, azok nak a szá ma, akik a
Bács ká ból in dul va olim pi án sze re pel tek,
alig ha nem két ke zün kön meg szám lál ha tó.
Azo ké pe dig, akik arany érem mel tér tek ha za
a sport leg na gyobb se reg szem lé jé rõl, en nél
is pon to sab ban is mert: mind má ig dr. Pósta
Sán dor pá ri zsi gyõ zel me az egyet len „ba jai”
olim pi ai arany érem. A ki vá ló kard ví vó pá ri -
zsi di a da la óta im már 90 év telt el, a baj nok
alak já ról mind má ig elég ke ve set tu dunk – s
(né hány köz ke le tû vé vált pon tat lan in for má -
ció mi att) több nyi re azt is ros  szul. Ve le kap -
cso lat ban ma már ke vés bé is mert, hogy
nem csak a sport ban je les ke dett, ha nem af fé -
le po li hisz tor is volt: ki vá ló ze nész, ka ri ka tu -
ris ta-fes tõ, tol mács, rö vid ide ig po li ti kus is
volt amel lett, hogy or vo si dip lo mát szer zett.
Így ta lán nem csak az év for du ló mi att ér de -
mes vis  sza te kin te ni sport éle tünk ki emel ke dõ
alak já ra, ha nem azért is, hogy azok kal a ná la
is mé lyebb fe le dés be me rült sport em be rek -
kel, pá lya tár sak kal is meg is mer ked jünk, akik
az if jú Pósta Sán dor ból baj no kot ne vel tek, és
fel idéz zük éle té nek azo kat az ese mé nye it,
ame lyek nél kül ta lán so sem ju tott vol na a
csúcs ra. Írá sunk hoz fel hasz nál tuk Pósta
1932-33-ban a Test ne ve lés fo lyó irat ban meg -
je lent vis  sza em lé ke zõ írá sát (Hu szon öt esz -
ten dõ), a Ba jai III. Bé la Gim ná zi um vo nat -
ko zó irat anya gát, a he lyi saj tó és le vél tár vo -
nat ko zó do ku men tu ma it, va la mint Killyéni
And rás ko lozs vá ri új ság író nak az ot ta ni Sza -
bad ság címû na pi lap ban meg je lent, Pósta
pá lyá ját mél ta tó cikk so ro za tát (Pos ta Sán dor
kard ví vó ka lan dos éle te a ko lozs vá ri ví vó te -
rem tõl pá ri zsi olim pi á ig 1-6. rész = Sza bad -
ság, 2013. au gusz tus-szep tem ber), amely az
utób bi évek ta lán leg tel je sebb össze fog la lá -
sa. Kü lön kö szön jük a szer zõ nek, hogy írá sát
ren del ke zé sünk re bo csá tot ta, és ezen túl is
szá mos ér té kes is me ret tel gaz da gí tot ta tu dá -
sun kat, kü lö nö sen Pósta ko lozs vá ri éve i vel
kap cso lat ban. Meg jegy zen dõ, hogy ot ta ni
egye te mi évei és ví vás ban va ló elõ re ju tá sa
okán a némileg a kin cses vá ros is ma gá é nak
ér zi Pá rizs baj no kát.

Az el sõ lé pé sek a hír név hez. 
A ba jai évek
Pósta Sán dor 1888. szep tem ber 25-én a

Pest me gyei Pándon szü le tett, de a csa lád
ha ma ro san Ba já ra köl tö zött, mert kö zép fo -
kú ta nul má nya it már Ba ján kezd te meg. A

csa lád nak azon ban ko ráb ban is vol tak ba jai
gyö ke rei, hi szen egyik ol dal ági ro ko na volt
Ba ja el sõ ál lo más fõ nö ke (vö. Külley-Pósta
Lea: Pósta Ber ta lan, az el sõ ba jai vas út ál lo -
más fõ nö ke = Ba jai Hon pol gár, 1996. már -
ci us). A csa lád a 17. szá zad ban a tö rök el le -
nes küz del mek ben mu ta tott helyt ál lá sá ért
ne me si cí met ka pott, cí me rü kön pos ta kür töt
fú jó orosz lán, két má sik me zõ ben vér te zett
kar kard dal, tõ le jobb ra dár da lát ha tó,

amely re tö rök fõ van sze gez ve. (vö. Külley-
Pósta Lea: Pósta Sán dor szab lyás õsei =
Ba jai Hon pol gár, 1996. szep tem ber) A cím -
hez já ró Pest me gyei ne me si bir tok ból a 19.
szá zad ra nem sok ma rad ha tott, mert eb ben
az idõ ben va la men  nyi is mert Pósta-rokon
tiszt vi se lõi ál lá so kat töl tött be. Ap ja, Pósta
Ár pád az is ko lai anya köny vek ta nú sá ga sze -
rint ma gán-, ké sõbb vá ro si hi va tal nok ként
dol go zott, a kór ház fõ gond no ka volt. A baj -
nok leg if jabb éve i rõl vis  sza em lé ke zé se i bõl
ér te sü lünk. Esze rint gyer mek ko rá nak leg -
ked ve sebb hely szí ne a ba jai vo nat kert volt,
mely nek má ig ál ló pla tán fái alatt és az ak kor
mel let te még meg ta lál ha tó mar ha vá sár tér
fü ves te re pén nagy sza bá sú üt kö ze tek foly -
tak a ke resz tény és zsi dó gye re kek kö zött.
Ta lán ez az ál lan dó há bo rús ko dás az oka –
ír ja sok év vel ké sõbb –, hogy föl nõtt ko ruk -
ban eb ben a vá ros ban olyan jól meg fér nek
egy más sal. Ké sõbb az is ko la „amalgamizál-
ta” õket, s az egy ko ri el len fe lek is ko la tár -
sak ként im már együtt ve re ked tek az ina sok,
a pol gá ris ták és a „pre pák” (ta ní tó kép zõ sök)
el len. A gyer mek- és ka masz kor má sik meg -
ha tá ro zó hely szí ne a Sugovica és a Pan dúr-
szi get volt, ahol nya ran ta – mi u tán ru há ju kat
és ci põ i ket össze cso móz va fe jü kön tart va át -
úsz ták a fo lyót – ma guk gyár tot ta sport esz -
kö zök kel at lé ti kai ver se nye ket tar tot tak, utá -
na pe dig el fo gyasz tot ták a ma guk sü töt te
krump lit és sza lon nát. Ap ja több al ka lom -
mal is ma gá val vit te a fi út egész na pos va dá -
sza tok ra, sa ját be val lá sa sze rint ez jót tett
kon dí ci ó já nak is.

Pósta Sándor fiatal vívóként

A ciszter gimnázium 1892-ben felújított épülete
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A cisz ter ci rend gim ná zi u má ba (a ké sõb -
bi III. Bé la Gim ná zi um ba) 1898-ban irat ko -
zott be. Osz tály fõ nö ke Bor so di Mik lós
szer ze tes ta nár volt, aki ma gyart, la tint, gö -
rö göt és szép írást is ta ní tott osz tá lyá nak. Az
el sõ év ben még 53 (!) ta nu lót szám lá ló osz -
tály ba járt egyéb ként Bernhart Sán dor, Ba ja
ké sõb bi le gen dás pol gár mes te re is, aki vel
Pósta élet pá lyá ja több ször is ös  sze kap cso -
ló dott. Nem sok kal ko ráb ban (1892-ben)
újí tot ták fel az ak kor még egy eme le tes is -
ko la épü le tet, amely hez tor na te rem is épült.
Az is ko la ak kor leg na gyobb hí rû ta ná rai
nem ta ní tot ták, de az ha mar ki de rült ró la,
hogy mind a hu mán-, mind a re ál tu do má -
nyok ban ki emel ke dõ ké pes sé gû di ák, aki a
köz élet iránt is ér dek lõ dik. Egyéb ként Pósta
utol só gim ná zi u mi tan év ében (1905-1906)
az is ko la ta ná ra volt Ba bits Mi hály is, de a
fi a tal tan erõ a vég zõs év fo lyam ban nem ka -
pott órá kat. Ér de kes az is, hogy Pósta ne ve
mel lett az el sõ há rom tan év ben a val lás ro -
vat ban „ágos tai evan gé li kus” be jegy zés
sze re pelt, ké sõbb ez ró mai-ka to li kus ra mó -
do sult. (Ne vét az is ko lai anya köny vek kö -
vet ke ze te sen hely te le nül, rö vid o-val ír ják,
az év köny vek ben az írás mód in ga do zik.)

A ké sõb bi sport pá lya fu tás szem pont já ból
meg ha tá ro zó volt Vá gó (1899-ig Weisz) Re -
zsõ sze re pe, aki Pósta har ma di kos ko rá tól ta -
ní tot ta a tor nát az osz tály ban. (Ad dig Ujhelyi
Gé za volt a tor na ta ná ra.) A fi a tal sport em ber
1895 óta vi lá gi ta nár ként elõbb óra adó ként,
majd 1911-tõl ki ne ve zett ren des ta nár ként
dol go zott az is ko lá ban. Ezen túl dol go zott
bel vá ro si ele mi is ko lai ta ní tó ként is. A tor na -
ta nár hí võ ka to li kus val lá sos meg gyõ zõ dé sét
nyíl tan vál lal ta, és kü lön fé le ke resz tény szer -
ve ze tek ben is funk ci ó kat vál lalt. 1895-tõl –
egy év meg sza kí tás sal – 1935-ig dol go zott a
cisz ter ci gim ná zi um ban. Ez a meg sza kí tás a
vá ros szerb meg szál lá sá nak ide jé re esett,
ami kor a meg szál ló ha ta lom be sú gó ele mek
ha tá sá ra „ha za fi as ma ga tar tá sa és val lás-er -
köl csi ko moly el vei mi att” ki uta sí tot ta a vá -
ros ból. A cisz ter gim ná zi u mi ok ta tás mel lett
utóbb a vá ros ke res ke dõ- és ipa ros ta nu ló-is -
ko lá já nak igaz ga tó ja lett. Tár sa dal mi tiszt sé -
gei kö zül meg em lít he tõ, hogy egy ide ig a ba -
jai Urak-kong re gá ci ó já nak pre fek tu sa, a
Bács-Bodrog me gyei Test ne ve lé si Bi zott ság
ki ne ve zett tag ja lett, egyik ala pí tó ja volt a vá -
ro si cser kész moz ga lom nak. Tisz te le ti tag ja
volt a Ke resz tény Mun ká sif jak Or szá gos
Szö vet sé gé nek, ren des tag ja a Ta nonc is ko lák
Or szá gos Bi zott sá gá nak. A két vi lág há bo rú
kö zött meg ha tá ro zó he lyi sport egy let nek, a
Tu rul nak elõbb al el nö ke ként, ké sõbb társ el -
nö ke ként te vé keny ke dett. Ahogy bú csúz ta -
tó já ban ír ják, 1935-ben, negy ven év után is
ép test tel hagy ta el az in té ze tet. Sõt, 1945-

ben, ami kor test ne ve lõ utód ja még ha di fog -
ság ban volt, egy tan év ere jé ig is mét „be ug -
rott” ta ní ta ni. „Min den di ák já nak tu do ra, ap -
ja és ba rát ja volt. Az órák sú lyos sá gát el tud -
ta osz lat ni örök if jú víg ke dé lyé vel, igaz sá gos
sza va i val, el len ke zést nem tû rõ mo do ros ma -
gyar be szé dé vel” – ír ta ró la egy ta nít vá nya.
Nagy részt ne ki kö szön he tõ, hogy a so ká ig
fe les le ges úri pas  szi ó nak te kin tett sport egy -
re in kább a gim na zis ták min den nap ja i nak ré -
szé vé vált; az utóbb több szak osz tályt mû -
köd te tõ is ko lai sport kört is Vá gó szer vez te
meg. Pósta úgy em lék szik rá, hogy õ volt az,
aki „a di á kok ba rög zült ve re ke dé si kedv nek
új el len fe le ket szer zett, még pe dig a mé rõ sza -
la got és a stop per órát”. Vá gó szá mos sport -
ágat ki pró bál ta tott di ák ja i val (fut ball, tor na,
at lé ti ka), me lyek kö zül Pósta fõ képp szer tor -
ná ban árult el te het sé get.

A ví vás ba jai ok ta tá sát Vá gó 1899-ben
kezd te meg, mi u tán Pes ten meg is mer ke -
dett a ví vás ok ta tás alap ja i val. Ere de ti leg
27 fel sõs nö ven dék kel tí zes cso por tok ban
kezd te meg a mun kát. En nek ér de ké ben az
in té zet 300 ko ro na ér ték ben 5 pár ví vó -
kész le tet szer zett be. A ví vó lec ké kért a ta -
nu lók 12 ko ro nát fi zet tek. Pósta va ló szí nû -
leg az 1900-1901-es tan év ben kez dett vív -

ni. A ví vó is ko lá ban 24-en ta nul tak ek kor;
Vá gó éves be szá mo ló ja sze rint elõ gya kor -
la to kat, test vá gá so kat és vé dé se ket ta nul -
tak. Irány adó nak a klas  szi kus ma gyar
kard ví vó is ko la meg ala po zó já nak, az egy -
ko ri 1848-as hon véd nek, Keresztessy Jó -
zsef nek a mun kás sá gát te kin tet ték.

Pósta gim ná zi u mi ta nul má nyai alatt nem
csak a sport ban je les ke dett; az is ko lai év -
köny vek min den tan év ben a leg jobb ta nu lók
kö zött em lí tik, aki szá mos te rü le ten nyúj tott
tel je sít mé nye i ért ka pott ju tal ma kat az is ko -
lát tá mo ga tó ala pít vá nyok és ma gán sze mé -
lyek ado má nya i ból. Több ször is dí jaz ták
szor gal mát és ma ga tar tá sát, tör té ne lem ben
és föld rajz ban ta nú sí tott elõ me ne tel ét (Türr
Ist ván ala pít vá nyá nak dí ját két szer is el nyer -
te). Sza va lat tal és ze né vel is rend sze res fel -
lé põ je volt a kü lön fé le is ko lai ün nep sé gek -
nek, fõ sze re pet ala kí tott több színi elõ adás -
ban (pl. Garay Az ob si to sá ban), 1902-ben
„ko mi kus sza va la ti ver senyt” is nyert a Ba -
jos Je re mi ás címû mo no lóg elõ adá sá val.
Ak tív tag ja, majd ve ze tõ je volt a gim ná zi um
Tóth Kál mán-ön kép zõ kör ének és se gí tõ-
egye sü le té nek is. Utol só kö zép is ko lás évé -
ben há rom kü lön bö zõ ön kép zõ kö ri dol go za -
tá val (Az el nyo ma tás ko rá nak köl té sze te, Az
epi kai és drá mai jel le mek kü lön bö zõ sé ge,
Az 1848-49-es sza bad ság harc hõ se i nek
vagy nagy ese mé nye i nek pró zá ban vagy
vers ben va ló di csõ í té se) nyert dí jat, s a ma -
gya rok tör té ne té nek meg is me ré sé ben nyúj -
tott elõ me ne te lé ért a ké sõbb ugyan csak hír -
ne ves or vos sal, Grauaug Ár min nal meg -
oszt va ka pott 20 ko ro na ju tal mat. Még egy
gya log ló ver se nyen is má so dik lett a ké sõb bi
jó ne vû gya log ló at lé ta, Sztantics György
mö gött, aki 1906-ban az „olim pia pót ló nak”
szánt pánhellén já té ko kon is gyõz ni tu dott.
Pósta Sán dor év vé gi bi zo nyít vá nya i ban
szin te csak je les ér dem je gyek sze re pel tek, s
érett sé gi vizs gá ja is je les ren dû volt. Leg fel -Pósta gimnáziumi tornatanára, Vágó Rezsô

Pósta bolondozó diáktársai 1905-ben (a III. Béla Gimnázium archívumából)
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jebb az tûn het fur csá nak, hogy a szá mos ju -
ta lom kö zött nem sze re pel nek a ter mé szet -
tu do mány ok ban el ért si ke rek nyo mai, pe dig
Pósta or vo si pá lyá ra ké szült.

Az, hogy kard ví vás ban ju tott a leg ma ga -
sabb ra, min den bi zon  nyal egy má sik fon tos
ta lál ko zás nak kö szön he tõ. 1905-ben a kor
leg na gyobb kard ví vó edzõ je, a bu da pes ti
MAC ví vó mes te re, az olasz szár ma zá sú
Italo Santelli több hír ne ves olasz tár sá val
együtt ví vó aka dé mi át tar tott Ba ján, a Nem -
ze ti (ma: Du na) Szál ló nagy ter mé ben. Sa ját
be val lá sa sze rint az ak kor 17 éves Pósta in -
kább csak kí ván csi ság ból lá to ga tott el az
ese mény re, ám a mes ter szin te azon nal „ki -
szúr ta” ma gá nak. Per sze a fiú an  nyi ra nem
volt már kez dõ ví vó, amen  nyi re vis  sza em lé -
ke zé sé ben ál lít ja, hi szen az is ko lai év köny -
vek eb ben az idõ ben már a ha la dó ví vók
közt em lí tik, az 1903/ 1904-es tan év ben az
is ko lai tor na ver se nyen Bernhart Sán dor ral
pá ros ví vó be mu ta tót is tar tot tak. A Santel-
livel tör tént sors for dí tó ta lál ko zás ra Pósta
ek kép pen em lé ke zett vis  sza: „El sõ pil la nat -
ban két óri á si fe ke te sze met lát tam, amik a
fe hér bõl szin te rámléptek és egy ret te ne te -
sen vil lo gó, hi he tet len ará nyú fog sort. – Van
széréncse! ... Santélli! ... Tésék csi nál ni
toálet... ádom mind járt lec ke! ... gyor sán, fi -
úcs ka! ... gyor sán! He beg tem, da dog tam,
hogy hát... ké rem szé pen... én nem aka rok
vív ni... izé... ké rem, eszem ágá ban sincs! De
a maesztró vál lon ka pott, meg for ga tott és el -
lent mon dást nem tû rõ han gon ki je len tet te: –
Keerém, fiú... mágan van kittuno diszpozi-
ció, ki mu száj vív ni... én ádom grá tisz
lécke!” Az el sõ „grá tisz” lec két az tán egy
hat he tes „edzõ tá bor” kö vet te a „Santelli-
akadémián”, s an nak vé gez té vel a he lyi saj -
tó is fel fi gyelt a test tar tá sá val és gyö nyö rû
moz gá sá val a gö rög szob rok ra em lé kez te tõ
fi ú ra. Pósta el sõ ví vó-si ker él mé nyét je len -
tet te, hogy a mes ter a nyil vá nos ság elõtt is -
ko lát adott a te het sé ges fi ú val, aki az álom -
ból csak ak kor éb redt fel, ami kor zú gó taps
kö szön töt te. „A jó Is ten a ví vást és en gem
egy más nak te rem tett”– érez het te jog gal
Pósta, de a pá ri zsi olim pi á ig még na gyon
hos  szú és gö rön gyös volt az út... 

Érett sé gi bi zo nyít vá nya egyéb ként szín je -
les volt, idõ köz ben ala po san meg fo gyat ko -
zott osz tá lyá ból raj ta kí vül még ket ten ké -
szül tek or vo si pá lyá ra, a töb bi ek (köz tük
Bernhart) jo gi, ke res ke dõi, mér nö ki, il let ve
egy há zi tu do mány sza kot vá lasz tot tak.

Em bert pró bá ló évek: 
Ko lozs vár és a vi lág há bo rú
Az érett sé gi után, 1906 õszé tõl Pósta a

ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány egye -
tem or vo si ka rán foly tat ta ta nul má nya it.

Elõt te nyá ron még részt vett egy újabb
Santelli-akadémián, de utá na út ja ik évek re
el sza kad tak egy más tól. Amint Pósta ír ja, a
„ko lozs vá ri me di kus élet mél tó sá ga, az or -
vos tu do mány ok új sze rû sé ge tú lon túl meg -
ra gad ták”, és úgy hit te: szá má ra a ví vás nak
be fel leg zett. Vé gül di ák tár sa i nak biz ta tá sá -
ra ke ve re dett el az egye te mi ví vó te rem be,
és az tán ott is ra gadt. Mes te re elõ ször az
egy ko ri at lé ta és el mé le ti szak em ber dr.
Gerentsér Lász ló lett, aki tel je sen más is ko -
lát kép vi selt, mint Santelli, de ne ki is ígé re -
tes ta nít vá nyai vol tak. A kin cses vá ros
egye te mi klub já nak, a KEAC-nak a ví vói
ugyan nem vol tak olyan si ke re sek, mint a
nagy hí rû pes ti MAC ver seny zõi, de am bí ci -
ó ban ná luk sem volt hi ány. Pósta itt ta pasz -
tal ta meg sa ját hi á nyos sá ga it, és azt is meg -
ta nul ta, hogy a ví vó si ke re je len tõs rész ben
fej ben dõl el. A ví vás új ra kez dé se Póstától
új faj ta idõ be osz tást kö ve telt meg: in nen tõl
reg gel 7-tõl dé lig az egye te mi elõ adá so kat
hall gat ta, ko ra dél után a gya kor la to kon vett
részt, 5-tõl 9-ig pe dig a ví vó ter met lá to gat ta.
A nap gyak ran va la me lyik ká vé ház ban fe je -
zõ dött be, ahol oly kor haj na lig ele mez ték
sa ját ví vá su kat és a kor egy elõ re csak mesz -
 szi rõl cso dált ma gyar kard baj no ka i nak tech -
ni ká ját. Már el sõ egye te mi évé ben el vit ték
Bu da pest re egy fõ is ko lai ver seny re, de ott
egy elõ re nem sok ba bér ter mett a ko lozs vá -
ri ví vó pa lán ták nak. Csa pat tár sai az el fo gult
bu da pes ti bí rák ban lát ták a ku darc okát, de
Pósta el kezd te gya ko rol ni azo kat az ele me -
ket (pl. a szú rást), ame lyek ben el len fe le ik
elõbb re jár tak ná luk.

Mes te re 1907-ben Bu da pest re tá vo zott,
de az egy re nö vek võ ví vó csa pat nem esett
szét, pe dig egy ide ig ma gu kat kel lett edze -
ni ük. Így is nagy lel ke se dés sel lá to gat ták a
ver se nye ket, hogy meg küzd hes se nek a leg -
job bak kal, és las san az ered mé nyek is
meg jöt tek. El sõ ko mo lyabb si ke rét Pósta
egy sze ge di ver se nyen ér te el, ahol ugyan a
ver seny elõtt csak a me zõny vé gé be rang -
so rol ták, ám vé gül egé szen a má so dik he -
lyig küz döt te fel ma gát, ami nek ju tal ma -
ként egy (utóbb ha mis nak bi zo nyu ló) ezüst
ál ló órá val gaz da gít hat ta di ák szo bá ját. A
lel kes kis csa pat idõ köz ben ki szo rult ad di -
gi ví vó ter mé bõl is, de vir tus ból gyak ran
mez te len fel sõ test tel gya ko rol ta a vé de ke -
zést, és ki egé szí tés kép pen sa ját ma guk esz -
ká bál ta tõ rök kel a Ma gyar or szá gon ke vés -
bé is mert tõr ví vás sal is pró bál ko zott. Azt
gon dol ták, hogy ez hoz zá já rul hat tech ni ká -
juk fej lesz té sé hez, rá adá sul a ke vés bé né -
pes ha zai tõr ver se nye ken kön  nyebb si kert
le he tett re mél ni. A ver se nyek re nagy részt
sa ját költ sé gü kön ju tot tak el; Pósta eb ben
az idõ ben ka ri ka tú rá kat raj zolt, és ez zel ke -

res te meg az úti költ sé get, ké sõbb egy-egy
há lás pá ci ens já rult hoz zá az if jú me di kus
szen ve dé lyé hez. Egy 1909-ben, Po zsony -
ban ren de zett ver se nyen az zal hív ta fel ma -
gá ra a fi gyel met, hogy – bár a tor na meg -
nye ré sé re nem le he tett esé lye – le gyõz te a
kor egyik leg jobb ma gyar ví vó ját,
Schenker Zol tánt, aki nek két év múl va a
ma gyar kard csa pat tag ja ként olim pi ai ara -
nyat fog nak akasz ta ni a nya ká ba. A KEAC
egyéb ként ma ga is szer ve zett ver se nye ket,
eb ben Pósta ma ga is ak tív sze re pet vál lalt.

Egye te mi ta nul má nya it egy idõ re meg -
sza kít va 1909 áp ri li sá ban Pósta vadász-
önkéntes ka to ná nak je lent ke zett a Mo nar -
chia oszt rák ré szé ben ta lál ha tó, de nagy -
részt olasz la kos sá gú Monfalconéba. A ka -
to na idõ le írá sa sze rint nem volt túl szi go -
rú, de a hely be li la kos ság ál lan dó meg ve -
té sé vel együtt kel lett él ni ük. (Vi szont ez az
idõ szak is hoz zá já rult, hogy Pósta ki vá ló -
an meg ta nult ola szul is.) Ví vás ra a ko ráb -
bi ak hoz ké pest ke ve sebb mód ja akadt, de
egy zombori ver seny re fe let te sei en ge dé -
lyé vel vé gül be ne vez he tett. Sze ren csé jé re
a ver senyt meg nyer te, így a szi go rú tisz tek
azt a sú lyos fe gye lem sér tést is el néz ték ne -
ki, hogy több na pos ké sés sel tért csak visz -
 sza zász ló al já hoz. Szep tem ber ben már új -
ra Ko lozs várt ta lál juk, ahol az olasz Carlo
di Palma lett a mes te re, s az, hogy õ Ko -
lozs vár ra ke rült, nem kis rész ben az idõ -
köz ben ne vet szer zett Pósta fá ra do zá sa it
di csé ri. Pósta tech ni ká ja a tal ján mes ter ré -
vén so kat fi no mo dott, és ha ma ro san nem -
zet kö zi ver se nye ken (Prá gá ban, Fer-
rarában, Frank furt ban) is in dul ha tott, rá -

Italo Santelli, a maestro
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adá sul rend sze re sen tõr ví vás ban is. Prá gai
ver se nyén az zal is fel tû nést kel tett, hogy a
cse hek ál tal gyû lölt né met he lyett ola szul
vá la szolt a ven dég ma gyar ví vók kö szön -
té sé re, majd egé szen a dön tõ ig me ne telt,
ahol azon ban a ha za i ak le gen dás ví vó já -
nak, Vilém Goppoldnak bú csú ver se nyén
az el fo gult zsû ri jó vol tá ból nem nyer he tett.

Mi u tán ha zai és kül föl di ver se nye ken szá -
mos ha son ló csa ló dás ér te, és ak ko ri ban
még nem lé tez tek ta lá lat gé pek, úr rá lett raj -
ta az el ke se re dés ami att, hogy „nem hagy ják
nyer ni” az is mer tebb, te kin té lye sebb ver -
seny zõk el len, el dön töt te: ab ba hagy ja a ver -
seny zést. (Csak hogy szá má ra a sport lé nye -
gét a ver seny zés ad ta, egy idõ re – ta nul má -
nyi el fog lalt sá ga i ra hi vat koz va – le tet te a
kar dot, így az tán az 1912-es stock hol mi
olim pi ai csa pat ös  sze ál lí tá sa kor szó ba sem
ke rül he tett a ne ve.) Pósta 1911. no vem ber
11-én véd te meg dok to ri dis  szer tá ci ó ját a
ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány egye te -
men, rö vid ide ig se géd or vos, majd az 1914-
1915-ös, il let ve az 1915-1916-os tan év ben
ta nár se géd a Höncz Kál mán ve zet te Fo gá -
sza ti Kli ni kán. Eb ben az idõ ben is mer het te
meg ké sõb bi fe le sé gét, Lux Mar git szí nész -
nõt, aki ko rá nak egyik hí res szép sé ge, a ko -
rai ma gyar né ma fil mek sztár ja volt, egy al -
ka lom mal szép ség ver senyt is nyert. (Ar ról
is ne ve ze tes, hogy az ezer szer meg fil me sí -
tett Drakula-téma egyik el sõ film vál to za tá -
ban, a má ra el ve szett Drakula ha lá lá ban õ
ját szot ta a nõi fõ sze re pet.)

Ha mar rá jött azon ban, hogy a ví vás nél -
kül nem tud él ni. Elõbb csa pat ver se nye ken
állt is mét a KEAC ren del ke zé sé re, majd a
klub ál tal ren de zett or szá gos ver senyt is
meg nyer te. A ki ha gyás idõ sza ka azon ban
meg ta ní tot ta ar ra, hogy sem mit nem ér az -

zal, ha má sok ban ke re si a hi bát, és a si ke -
rek ér de ké ben „örö költ hör csög ter mé sze -
tét” is fe gyel mez nie kell. „Sze ren csém re
pá lyám is meg kö ve tel te a leg na gyobb fo kú
ön ural mat, ame lyet szen ve dõ, be teg és
sok szor ki bír ha tat la nul ön zõ em be rek kel
szem ben ál lan dó an gya ko rol nom kel lett
[…] És ment, mert pro fes  szo ra im ta ní tá sa
nyo mán ter mé sze tes nek vet tem azt, hogy
egész lel ki vi lá go mat »a be teg« ér de ke i nek
ren del jem alá. Si ke rül nie kell a sport ban, a
ví vás ban, a ver seny zés ben is!”

Csak hogy az ígé re te sen új ra in du ló ví vó -
kar ri ert gyor san meg sza kí tot ta az el sõ vi -
lág há bo rú ki rob ba ná sa. A Szer bia el le ni
há bo rút Pósta – so kak hoz ha son ló an –
nem vet te túl ko mo lyan. Az el sõk kö zött
vo nult be Sza bad ká ra, ahol zász ló alj-or -
vos fõ nök ként tel je sí tett szol gá la tot. Harc -
té ri él mé nye i rõl em lé ke zé se i ben ke ve set
be szél. „Még vis  sza gon dol ni sem sze re tek
ar ra, hogy em be rek mil li ói egy mást pa -
rancs szó ra öl ték, hogy a tu do mány a gyil -
ko lás szol gá la tá ban men  nyit vét ke zett az
em be ri ség el len, hogy hány ba rá to mat,
baj tár sa mat vesz tet tem el, hány apa, võ le -
gény, test vér és férj halt meg a kar ja im
közt! Ne kem sze ren csém volt! Az el sõ na -
pok ban be lém-bot lott egy srap nel hü vely
és oly re me kül tö rül kö zött a csí põ ízü le -
tem be, hogy a fe lejt he tet len harc té ri él mé -
nyek nek egy sze ri ben vé ge sza kadt. Szál lí -
tot tak vis  sza fe lé, mint va la mi kéz be sít he -
tet len cso ma got. A sza bad kai kór ház ban
tud tam meg, hogy az nap, mi kor meg se be -
sül tem – fi am szü le tett!” Pósta szá má ra
ez zel a se be sü lés sel ugyan vé get ért a há -
bo rú harc té ri ré sze, de or vos ként azt is tud -
hat ta, hogy alig ha nem a ver seny sze rû ví -
vás sal is fel kell hagy nia. Ami kor ál la po ta

va la me lyest ja vult, még is új ból szol gá lat ra
je lent ke zett, hogy se be sül te ket (ül ve) ápol -
has son, mût hes sen. En nek a ki me rí tõ
mun ká nak vi szont az lett a vé ge, hogy sé -
rült ízü le té nek ál la po ta ros  szab bo dott, és
ha ma ro san ma ga is mû tõ asz tal ra ke rült.
Az ope rá ci ót a vi lág hí rû bé csi or to péd se -
bész, Hans Spitzy pro fes  szor vé gez te el,
majd ezt több mint hat hó na pos utó ke ze lés
kö vet te (eb bõl nyolc hé tig mell tõl bo ká ig
gipsz pán cél ban), mely nek vé gén a so ká ig
ágy hoz kö tött ví vó 29 ki lós ra fo gyott le...

A csí põ ízü let meg erõ sí té sé nek cél já ból
ju tott Pósta eszé be a ví vás, per sze ver seny -
zés re nem le he tett gon dol ni. A pro fes  szor
be le egye zé sé vel ke res te fel Pes ten is mét
Santelli mes tert (aki vel a ba jai ta lál ko zás
óta mind vé gig volt kap cso la ta), hogy is ko -
láz zon egy ko ri ta nít vá nyá val. A ví vás visz -
 sza ad ta Pósta el ve szett élet kedv ét és ön bi -
zal mát is, fõ leg, hogy azt érez te, moz gá sá -
ban egy re ke vés bé van kor lá toz va, ho lott
ko ráb ban azt hit ték, jár ni sem fog tud ni. A
túl zott lel ke se dés azon ban meg bos  szul ta
ma gát; el vál lalt egy as  szót a csa pat ban
olim pi ai baj nok Mé szá ros Er vin nel, s ezt
kö ve tõ en a nagy meg ter he lés mi att Pósta
új ból ágy nak esett. De a re ha bi li tá ci ót új ra -
kezd te: is ko lá zott a rá aty ja ként fi gye lõ
Santellivel, úszott, tor ná zott, kis fi á val fut -
bal lo zott. És el dön töt te: a „gyógyvívásból”
is mét ko moly ví vás lesz, bár azt tu do má sul
kel lett ven nie, hogy az ré gi gyors láb so ha
nem tér már vis  sza; ha ko moly ered mé nye -
ket akar el ér ni, stí lu sán is vál toz tat nia kell.Pósta felesége, Lux Margit (középen) egy filmszerepében

Pósta kolozsvári mestere, Gerentsér László
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Pósta az el sõ vi lág há bo rú vé gén Bu da -
pes ten te le pe dett le, ahol száj se bé sze ti ren -
de lõt nyi tott. Tá vo zá sa nye re sé get je len tett
a bu da pes ti és a ma gyar ví vó élet nek, nagy
vesz te sé get vi szont Ko lozs vár nak. Az idõ -
köz ben négy ta gú ra nö ve ke dett Pósta csa lád
(Pé ter és Pál ma ne vû gyer me ke szü le tett) az
1920-as évek ele jé tõl Bu da fo kon élt egy
ele gáns kú ri á ban, a csa lád fõ pe dig igye ke -
zett ös  sze egyez tet ni hi va tá sát és ver seny zõi
kar ri er jét. 1919-ben rö vid idõ re a po li ti ka is

meg ta lál ta; a Ma gyar Köz tár sa ság egész -
ség ügyi nép biz to sá nak he lyet te se volt, részt
vett az or vos tár sa da lom há bo rú utá ni új já -
szer ve zé sé ben. Ez szá má ra in kább szak mai,
mint po li ti kai kér dés le he tett, mert Pósta in -
kább jobb ol da li né ze te i rõl volt is mert – éle -
té nek er rõl a sza ka szá ról em lé ke zé sé ben
nem is be szél.

Az el sõ vi lág há bo rú azon ban nem csak
az or szág nak, ha nem a ma gyar ví vás nak is
pó tol ha tat lan vesz te sé ge ket oko zott. A há -

bo rú hõ si ha lot tai kö zött ott ta lál juk a lon -
do ni ezüst ér mes Zulawszky Bé la, Békessy
Jó zsef, Szántay Je nõ és Pósta ko lozs vá ri
edzõ tár sa, Repeczky And rás ne vét. Rá adá -
sul a vi lág há bo rú vesz tes or szá ga it, így
Ma gyar or szá got sem hív ták meg az 1920-
as ant wer pe ni olim pi á ra, így az iga zi nagy
sport si ker le he tõ sé gé tõl Pósta is egy re
mes  szebb ke rült.

(Foly tat juk)
Dr. Mayer Já nos

Az 1914. jú ni us 28-i sza ra je vói me rény le -
tet kö ve tõ hó nap ban a szö vet sé gi rend sze -
rek be tö mö rült eu ró pai or szá gok be le sod ród -
tak az el sõ vi lág há bo rú ba. Már a ko ra be li ka -
to nai szak ér tõk is meg ál la pí tot ták, hogy a
„bol dog bé ke idõk” alatt a nagy ha tal mak ka -
to nai ve ze tõi el ké nyel me sed tek, ezért vá rat -
la nul ér te õket a há bo rú ki rob ba ná sa. A 19.
szá zad má so dik fe lé ben ta pasz tal ha tó tu do -
má nyos és tech ni kai fej lõ dés olyan új mû -
sza ki vív má nyok kal és fegy ve rek kel – op ti -
kai tá vol ság mé rõk, re pü lõ gé pek, lég ha jók,
har ci gá zok, bom bák, ten ger alatt já rók, csa ta -
ha jók stb. – aján dé koz ta meg a had se re get,
ame lyek harc té ri al kal ma zá sa, éles ben tör té -
nõ ki pró bá lá sa egy min dent el dön tõ há bo rú -
ban tör tént. A mo dern fegy ve rek és a tech ni -
kai újí tá sok al kal ma zá sa el va kí tot ta a ka to nai
ve ze tõk je len tõs ré szét, mi vel a min dent el -
dön tõ nagy há bo rút egy gyors ka to nai csa -
pás sal kí ván ták meg nyer ni, így bi zo nyos lo -
gisz ti kai kér dé sek hát tér be szo rul tak. Né met -
or szág a Fran cia or szág és Orosz or szág el len
foly ta tott há bo rú hoz csa pa ta i nak moz ga tá sát
meg old hat ta a ke let-nyu gat irá nyú vas út vo -
na lai se gít sé gé vel, és ugyan ezt te het te Auszt -
ria-Ma gyar or szág is a ke le ti front fe lé, de a
Bal ká non egé szen más volt a hely zet. A Bal -
kán gyér, vagy rossz mi nõ sé gû vas úti há ló -
za ta nem tet te le he tõ vé na gyobb ka to nai
kon tin gen sek vo na ton tör té nõ gyors moz ga -
tá sát/át cso por to sí tá sát, ezért a köz úti szál lí -
tás nak a Mo nar chia szá má ra el sõd le ges szer -
bi ai fron ton meg ha tá ro zó sze re pe ma radt. A
köz úti ka to nai szál lí tá so kat ek kor még tel jes
egé szé ben ló von ta tá sú sze ke rek kel ol dot ták
meg. Szer bia és az Oszt rák-Ma gyar Mo nar -
chia kö zött jú li us 28-án állt be a ha di ál la pot.
Jú li us 27-én el ren del ték a köz úti szál lí tó esz -
kö zök és a von ta tá suk ra al kal mas igás lo vak
ál ta lá nos moz gó sí tá sát. A had se reg ál tal
igény be vett szál lí tó esz kö zök rõl a hon vé del -
mi mi nisz té ri um – a du a liz mus ban a leg fon -

to sabb kö zös mi nisz té ri um a had ügy volt, de
Ma gyar or szág nak volt sa ját (iga zá ból je len -
ték te len) ka to nai ere je, a hon véd ség, ame lyet
kü lön mi nisz té ri um irá nyí tott – gon dos ko -
dott, ter mé sze te sen egy köz pon ti ke ret bõl,
elõ re meg sza bott áron a tu laj do no so kat kár -
ta la ní tot ták.

A ci vil szál lí tó esz kö zök ka to nai igény -
be vé tel ének sza bá lya i ról, va la mint a tu laj -
do no sok kár ta la ní tá sá nak fo lya ma tá ról és
mér té ké rõl az 1912-ben ho zott LXVIII. és
LXIX. tör vény ren del ke zett. A ren del ke zé -
sek pon tos be tar tá sá ból egy kö rül mé nyes
köz igaz ga tá si fo lya mat lett, amely al kal -
mat lan volt a had se reg meg fe le lõ el lá tá sá -
ra, de jobb nem lé vén, ezt al kal maz ták.

A hon vé del mi mi nisz té ri um ál tal ki bo csá -
tott, rész le tes ára kat és tí pu so kat is tar tal ma -
zó ren de let Ba já ra jú li us 29-én ér ke zett meg.

„20444/1914
A Nagy mél tó sá gú M. [Ma gyar] Kir. [Ki -

rá lyi] Hon vé del mi Mi nisz ter Úr 1914. évi
jú li us hó 27-én kelt 103946. / 20/b. 1914.
szá mú ren de le té vel a kö vet ke zõ ben ál la pí -
tom meg:

Ba ja tj. vá ros kö zös sé gé nek
Bu da pest, 1914. évi jú li us hó 27-én.
Az 1912. évi LXIX. t. [tör vény] cz. [cikk]

17. §-a alap ján, a szál lí tá si esz kö zök át en -
ge dé sé re vo nat ko zó fel hí vás nál szab vá -
nyos nak te kin ten dõ ára kat a kö vet ke zõk -
ben ál la pí tom meg.

1. Egy két fo ga tú négy vagy több ülé ses
sze mély szál lí tó fo ga tért ... 1950 K [Ko ro na]

és pe dig a jár mû ért … 550 K
mind egyik ló ért … 600 K
mind egyik szer szá mért … 100 K
2. Egy ket tõs ló fo ga tú gaz da sá gi sze ké -

rért … 1700 K
és pe dig a jár mû ért … 300 K
mind egyik ló ért … 600 K
mind egyik szer szá mért … 100 K

3. Egy egy fo ga tú két ke re kû kes keny
nyom tá vú ló fo gat ért … 820 K

és pe dig a jár mû ért … 120 K
a ló ért … 600 K
a szer szá mért … 100 K
4. Egy két fo ga tú négy ke re kû kes keny

nyom tá vol sá gú ló fo gat ért … 1580 K
és pe dig a jár mû ért … 180 K
mind egyik ló ért … 600 K
mind egyik szer szá mért 100 K
ösz vér fo ga tú jár mû vek nél min den ösz vé -

rért … 1000 K
mar ha fo ga tú jár mû vek nél min den mar -

há ért … 350 K
szá mí tan dó.
5. Min den erõ sebb fa jú há mos ló ért,

szer szám nél kül … 1100 K.
Eze ket az ára kat az 1912. évi LXIX. t. cz.

[lo vak és jár mû vek szol gál ta tá sá ról] alap -
ján át en ge den dõ szál lí tá si esz kö zök át vé te -
lé re vo nat ko zó bi zott sá gi el já rás elõtt köz -
hír ré kell ten ni és a bir to ko sok nak tud tul
kell ad ni és az 1912. évi LXVIII. t. cz. [a
ha di szol gál ta tá sok ról] 10. §-a alap ján
ren del ke zés re bo csá tan dó jár mû vek és ál -
la tok bi zott sá gi becs lé se elõtt a bi zott sá gi
ta gok nak tu do má sá ra is kell hoz ni."

Az 1912-ben ho zott tör vé nyek egy ér tel -
mû en ren del kez nek ar ról, hogy a had se reg
szin te az or szág tel jes köz úti szál lí tó ka pa -
ci tá sát igény be ve het te há bo rú ese tén. A
ba jai köz gyû lés már jú li us 29-én el ren del -
te a fen ti ár lis ta hir det mény ben va ló köz -
zé té tel ét. A szál lí tá si esz kö zök ér ték becs -
lé sé re és át vé te lé re kü lön rend kí vü li bi -
zott sá got ál lí tot tak ös  sze a vá ros há zán,
mely nek el nö ke Weisz Nán dor gaz da sá gi
ta nács nok lett. A fent em lí tett LXIX. tör -
vény ér tel mé ben már jú li us 29-én el ké szí -
tet ték be lõ le a pla ká tot, ame lyet más nap
ki füg gesz tet tek a tör vény ha tó sá gi hir det -
mé nyek táb lá ján. A kö te le zõ saj tó meg je -

A vi lág há bo rú el sõ ne ga tív mel lék ha tá sa
A ba jai köz úti szál lí tó ka pa ci tá sok „be vo nul ta tá sa”
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Dani Boglárka kiállítása
A re mek mû rit ka ün nep. Da ni Bog lár ka

dip lo ma mun ká já nak ki ál lí tá sa egy ben be -
mu tat ko zó ki ál lí tás; mint a Ba jai Nagy Ist -
ván Mû vé sze ti Egye sü let fi a tal mû vé szét
kö szönt het jük az al ko tót, aki az egye sü let
je len le gi, csík sze re dai ki ál lí tá sá nak is sze -
rep lõ je. Már el sõ pil lan tás ra ki tû nik, ez a
meg nyi tó nem vé let le nül dá tu mo zó dott a
Föld Nap já nak ün ne pé re. Szü le té sünk õsi
szín te rét és a fi a tal al ko tót hadd kö szönt -
sem a Vi lág ta lán egyik leg ré geb bi öko ló -
gi ai írá sá ból vett rész let tel: 

„A Niu hegy fái szé pek vol tak va la ha.
Szép nek le het-e tar ta ni azon ban még egy
he gyet, amely nek fá it, mi vel egy nagy or -
szág ha tá rán fek szik, sze ker cék kel, fej -
szék kel mind ki vág ták? Még is – pi he nést
adott ne kik nap pal és éj sza ka, ön töz te õket
az esõ és a har mat; és nem ma rad tak bim -
bók és rü gyek és sar ja dó haj tá sok nél kül.
Csak hogy jöt tek most meg a csor dák, a
nyá jak és õket új ra meg új ra le le gel ték,
azért olyan ko pá rak. S az em be rek, lát va,
hogy ily ko pá rak, úgy vé lik, so ha sem nõt -
tek szép fák azon a he gyen. 

De hát ilyen-e egy hegy iga zi ter mé sze -
te?” (Mencius köny ve)

A ter mé szet éle tet adó és a mû vé szet te -
rem tõ funk ci ói igen ro kon je len sé gek. A
vi lág ért he tõbb le het, ha azt a mû vé szet
fel fe dez te, és ahogy be mu tat ja, mint ahogy

az em ber is a mû ben élet re ke lõ ön tu da tá -
nak se gít sé gé vel ké pes ön ma gá ra ta lál ni. 

A kö zön ség kí ván csi le het az al ko tó ra,
ez nem min dig kel le mes, de a mér ték adó
sze rep kör kö te le zi. Ki ál lí tón kat, mint ge -
men ci, ba jai szü le té sû fi a tal mû vészt sze -
ret ném be mu tat ni. Úgy is, mint õt, Da ni
Bo cit iga zi bo ci ko rá tól is me rõ ba rát - amit
nem za vart meg a Vizuban majd a Jelky
And rás Szak kép zõ Is ko la mû vé sze ti szak -
kö zép is ko lai tex til ta go za tán meg élt (11
évet ki te võ) ta nár-di ák vi szony sem. Sze -
ret nék a még alig ser dült mû vész je lölt
2003-as évi, ba jai, önál ló GYAXI-s ki ál lí -
tá sán írt meg nyi tóm ból né hány rész le tet
fel idéz ni:

„… mi itt so kan, ba rá tok, ro ko nok, bi za -
ko dás sal te kin tünk fi a tal al ko tónk el sõ
„szárny pró bál ga tá sai ra”. S, hogy Da ni
Bog lár ká nak mi ért le het szár nya, az itt
most nem köz hely, és nem két sé ges, s ezt
mon dan dóm vé gé re iga zol ni pró bá lom…. 

Ahogy a leg több gye rek, ô is igen ko rán
ké pi je lek kel, raj zok kal fe jez te ki a vi lág -
ról, ön ma gá ról tett meg fi gye lé se it. Igaz,
er re sok kal több, jó al kal ma adó dott rajz ta -
nár édes any ja mel lett, mint ál ta lá ban szo -
ká sos. Da ni Bog lár ka sze ren csé re nem
nõt te ki raj zo lá si ked vét, ter mé szet bú vár
haj la mát, és az el sõ szí nes (so sem fe lej -
tem!) ne ve nincs ma dár ká kat sok má sik kö -

vet te. Így az tán két mû vé sze ti szak kö zép -
is ko lá ba is fel vé telt nyert. Da ni Bo ci mû -
vé sze ti szak kö zép is ko lás hoz ké pest is kí -
sér le te zõbb, több fé le anyag ban is sze re ti
ki pró bál ni öt le te it.

A jól si ke rült ta nul mány raj zok to váb bi
vizs gá ló dás ra, még jobb ra sar kall ják ké -
szí tõ jü ket. Úgy gon do lom, Da ni Bo ci az
em be ri ter mé szet nek is kí ván csi ku ta tó ja.
Min den ba rá ti rajz, ál lat kro ki egy-egy be -
fe je zet len gon do lat, mely vis  sza-vis  sza tér,
egy re mé lyebb, ár nyal tabb és vég te len nek
tû nõ cso da. Õ már tud ja, a leg kön  nye debb
ha tá sú váz lat mö gött le het a leg több erõ fe -
szí tés, és csak szor gal mas ki tar tás hoz hat
ilyen ered ményt. Az sem le het vé let len,
hogy Da ni Bo ci a mai na pig se gít ség re
szo ru ló, be teg ál la tok kal, fész kü ket vesz -
tett ma dár fi ó kák kal, le he tet le nebb nél le he -
tet le nebb hely ze tek kel ta lál ko zik, me lye -
ket nem néz tét le nül.

Ha mun ká já ban el mé lyed ve, fi a tal al ko -
tónk fü työ rész ni kezd, szin te ma ga is ma -
dár rá vál to zik, ak kor tud ják a kö rü löt te
élõk, hogy va la mi si ke rült, jó úton jár. Hát
ezért le het Da ni Bog lár ká nak, de leg alább -
is a lel ké nek va la mi fé le szár nya. Sok-sok
ilyen al ko tói pil la na tot kí vá nok ne ked, ko -
moly nagy ter ve id hez!”

S láss cso dát: Da ni Bog lár ka dip lo má -
zott, fi a tal mû vész a na pok ban az or rom

le nés re – a Ba jai Hír lap ban tet ték köz zé –
azon ban né hány na pot vár ni kel lett. A
hon vé del mi mi nisz té ri um hi va ta los le ira ta
hang sú lyoz ta, hogy el sõ sor ban a lo vak ra
van szük sé ge, de ezt a vá ros ve ze tés a hir -
det mény ben nem tet te köz zé. A hir det -
mény köz zé té te le kor még csak a rész le ges
moz gó sí tás volt ér vény ben, ezért a ló vá sár
tér re ter vez ték a be vo nu ló lo vak ava tá sát
is. Az újon cok ava tá sa után min den év au -
gusz tu sá ban tar tot ták meg a ka to nai szol -
gá lat ba lé põ lo vak ava tá sát. A si et ség, a
hir te len be ál ló ha di ál la pot és az ál ta lá nos
moz gó sí tás más na pi el ren de lé se mi att a
ha gyo má nyos lóavatást au gusz tus ele jén
tö röl ték.

A ba jai szál lí tó esz kö zök 1914-es ki mu -
ta tá sa nem ma radt fent, mi vel a bi zott ság
ál tal át vett lo vak – ök rök, ösz vé rek – és
szál lí tó esz kö zök ös  sze írá sai az 1918-21
kö zöt ti szerb meg szál lás alatt vesz tek el.
Az ál lat-ös  sze írá so kat tar tal ma zó me zõ -
gaz da sá gi sta tisz ti kák ból sem von ha tunk
le kö vet kez te té se ket, mi vel 20 év táv la tá -
ból –- Ma gyar or szá gon két nagy me zõ gaz -

da sá gi ös  sze írás ké szült: 1894-95-ben és
1934-35-ben – még hoz zá ve tõ le ges becs -
lés sem ad ha tó.

Az igás lo vak „be vo nu lá sa” a vá ro si gaz -
da ság szá má ra be lát ha tat lan kö vet kez mé -
nyek kel járt. Mind a me zõ gaz da ság ban,
mind a szál lí tás ban meg ha tá ro zó sze re pe
volt a lo vak nak, ösz vé rek nek és ök rök nek.
A vá ros ban la kó, a Ba ja kör nyé ki föl de ken
gaz dál ko dó pa raszt ság szá má ra az iga erõt
még a má so dik vi lág há bo rú után is el sõ sor -
ban a nagy ál la tok ad ták, ezek ter me lés bõl
tör té nõ ki vo ná sá nak ne ga tív ha tá sa már az
õszi me zõ gaz da sá gi mun ká la tok so rán meg -
mu tat ko zott. A leg na gyobb csa pást azon ban
a vá ro si köz le ke dés szen ved te el. A Du na
men ti vá ro sok ban, ahol ki kö tõ és vas út ál lo -
más is volt, meg ha tá ro zó sze rep ju tott a köz -
úti szál lí tás nak, mi vel ki kö tõi ipar vá gányt
csak a leg rit kább eset ben épí tett ki a Ma gyar
Ál lam vas utak. 1913-ban a Szentjánosi út –
ma Baj csy -Zsi linsz ky End re út – ki épí té sét,
kö ve zé sét is a du nai ra ko dó, a Sugovicán lé -
võ ba jai ki kö tõ és a vas út ál lo más köz úti ösz -
 sze kö tte té se és a te her szál lí tás fej lesz té se ér -

de ké ben kezd ték el épí te ni. Az igás lo vak és
a szál lí tó esz kö zök ka to nai szol gá lat ra tör té -
nõ igény be vé te le ka taszt ro fá lis kö vet kez -
mé nyek kel járt, több szem pont ból is. A fu -
va ro zás ból élõ vá ro si la kos ság el vesz tet te
meg él he té sét, a had se reg tõl az ál la to kért és
a sze ke re kért ka pott mi ni má lis pénz bõl az
emel ke dõ árak mel lett csak né hány hó na pig
tart hat ta fenn ma gát. A ba jai ki kö tõ és a vas -
út ál lo más kö zött le las sult a for ga lom, a te -
her áru-át ra ko dás kö rül mé nyes sé vált, amely
ki ha tott mind a ki kö tõ, mind a vas út ál lo más
for gal má ra; mind ket tõ át eresz tõ ké pes sé ge
drasz ti ku san vis  sza esett.

Az el sõ vi lág há bo rú gaz da sá got érin tõ
ne ga tív ha tá sai a hát or szág ban már 1914
jú li us vé gén – a nagy há bo rú el sõ nap ja i -
ban – egy ér tel mû en meg mu tat koz tak. Ek -
kor még szin te min den ki egy gyors és
min dent el dön tõ nagy ös  sze csa pás ra ké -
szült, de az ezt kö ve tõ több mint négy évig
tar tó, a har co ló fe lek erõ for rá sa i nak tel jes
ki me rü lé sé ig tar tó há bo rú min den ko ráb bi
el kép ze lést meg vál toz ta tott.

Sar lós Ist ván
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elõtt fü työ rész ve nyom ta tott le né hány
gra fi kai la pot!

Fon tos tud ni ró la, hogy a Ma gyar Kép -
zõ mû vé sze ti Egye tem kép gra fi ka sza kos
hall ga tó ja ként éve ken át a mai na pig a kör -
nye zet kul tú ra, kör nye zet tu da tos szem lé let
for má lá sán dol go zik a Cel lux Cso port tal.
Ba ján is ren dez tek új ra hasz no sí tó fog lal ko -
zá so kat, kör nye ze ti ak ci ó kat. Ez a szem lé -
let mû vé sze ti mun ká já nak gon do la ti sá gá -
ban és az új ra hasz no sít ha tó ság mû vé sze ti
tech ni ká i ban, anya ga i ban is meg ha tá ro zó.
Így pl. a Tü kör ben a Vi lág c. ki ál lí tá son, a
Sze mét ál mok pro jek tek ben Da ni Git tá val
együtt, a Füg get len Szín ház jel me ze i nek
ké szí té se, de bel sõ épí té sze ti mun kák ter ve -
zé se, ki vi te le zé se al kal má val is.

2010-ben édes any já val, Daniné Nagy
Er zsé bet tel ren de zett ki ál lí tá son be mu ta -
tott mun ká i ban egy él he tõbb vi lág ke re sé -
se tû nik fel. Fes tett ké pén õ ma ga me rül le
egy ele ven, szí nes víz alat ti vi lág ba – ez a
kép most itt is sze re pel – a hoz zá fû zõ dõ él -
mé nyek kel, a dip lo ma mun ka öt le té nek,
ins pi rá ci ó i nak ta nú ja ként. Hogy mû vész -
ként mit ho zott fel a mély bõl, az de ter mi -
nált, John D. Barrow sza va i val: „…a Vi -
lág egye tem szer ke ze te – ott hagy ja le nyo -
ma tát gon do la ta in kon, esz té ti kai íté le te in -
ken, vi lág ké pün kön… a kel le mes idil li
szín te rek azért hat nak ösz tö nös fo gé kony -
sá gunk ra, mi vel va la mi kor elõ de ink szá -
má ra sze lek ci ós elõn  nyel jár tak.”

Da ni Bog lár ka ugyan ott sze rep lõ Szub -
jek tív tér kép c. gra fi kai lap ján a fõ vá rost
me rí ti el sze mé lyes él mé nyei vi lá gá ba. Az
ól mo san szür ke lap sar kán, Ba ja fe lé mu -
ta tó ki já rat jól mû kö dik, így a Bu da pes ten
élõ al ko tó mû ve el jut ha tott szü lõ vá ro sá ba.

Da ni Bog lár ka mes te rei fel sõ fo kú ta nul -
má nyai so rán Gallusz Gyön gyi, Sár kö zi Ró -
bert, Königh Ró bert, Len gyel Dé nes vol tak.

Dip lo ma mun ká ja mû fa ja sze rint mû -
vész könyv, ami hat da rab pop-up le po rel -
lós fü zet bõl áll, szín bon tá sos ké zi szi tá lás -
sal ké szült.

Cí me sze rint: Új fa jok nyo má ban – Tit -
kok a mély bõl iro ni ku san, va la mi fé le di -
va tos best sel lert ígér. Ki nyit va, szét haj lít -
va a le po rel lót azon ban egy szán dé kolt,
ál tu do má nyos mû, a hi te les ség tel jes lát -
sza tát kelt ve, a klas  szi kus ha tá ro zó köny -
vek ko moly, ele gáns ti pog rá fi á já val (Tra-
jan tí pu sú be tûk) hal lat la nul pre cíz ki vi te -
le zés ben, káp rá za tos tér be ug ró, szí nes
ma kett sze rû mély ten ge ri lé nyek, mint szí -
nes koz mi kus ga la xi sok il luszt rá ci ó i val. A
tu do mány és mû vé szet kap cso la tá ra épí tõ
komp lex al ko tás, a le írás sal, a mû vész ál -
tal írott, ki ta lált, ol va san dó gon do la tok kal
vá lik tel jes sé. 

A bo rí tó bel sõ klas  szi kus ha gyo má nyok
sze rint har mo ni ku san for mált. A fe ke te,
szür ke alap szín a mély ten ge ri fény vi szo -
nyok ra as  szo ci ál, me lyen vi lá gí tó fes ték is
meg je len he tett.

Mi vég re az ál tu do má nyos, de ma gas fo -
kú mû vé szi ki vi te le zés ket tõs sé ge? – kér -
dez he ti a szem lé lõ. A szel le mes, já té kos
üt köz te tés a prob lé ma fel ve tés rend kí vü li
mód ja, amit az al ko tó mû vé szi cél ja ként
fo gal maz meg: „Cé lom a fi gye lem fel hí vá -
sa ar ra, hogy mi lyen ér de kes, cso dá la tos
boly gón is élünk, amely re vi gyáz ni kell,
va la mint egy ér de kes já ték meg va ló sí tá sa,
hos  szas kí sér le te zés sel.” A szak dol go zat -
ból ki emel ném: „A mélyten ge rek köz tu -
dot tan ve szé lyez te tett hely ze te és egy ben
felfedezetlensége fel kel tet te a fi gyel me -
met. Fõ leg an nak a le he tõ sé ge, hogy a fa -
jok úgy hal ja nak ki, hogy meg sem is mer -
tük õket.”

Ugyan itt a mû vész ala po san fel tár ja mo -
ti vá ci ói, ins pi rá ci ói so rát, amely va ló sá -
gos, hos  szú fo lya mat tá áll ös  sze. Ké pi leg
je len tõ seb bek, köz vet le neb bek a va lós ten -
ge ri, víz alat ti él mé nyei és a mély ten ge ri
tu do má nyos-hát tér in for má ci ók. Ér de kes,
jól szer kesz tett ol vas mány. 

Az él mé nyek so rát egy sze mé lyes, má ra
már ked ves, ak kor ré gen drá mai epi zód dal
sze ret ném meg tol da ni: Bo ci igen ko rai (5-
6 éves) al ko tó-te rem tõ kor sza ká nak ta lán
el sõ ala po san meg mun kált, mi ni a tûr
agyag plasz ti kája egy né pes sün csa lád volt.
Lel kes ké szí tõ jük ki tar tott te nyé ren, bol -
do gan hoz ta azo kat be mu tat ni, míg nem
Bun dás, a szer te len ka masz ku vasz egyet -
len nya lin tás sal, még a Bo cit ért má so dik
elõtt, mû él ve zõ ként be fo gad ta. Gyom rá ba.
Így azo kat so ha meg nem is mer het tük. Sú -
lyos per cek kö vet kez tek: meg ma gya ráz ni,
hogy a táp lá lék lánc dik tál ta ösz tön, vagy
Bo ci irán ti ér dek lõ dés volt-e az ok, mert
hogy az ál la tok is té ved het nek, õ azt ak kor
ki zárt nak tar tot ta.

A mû el ké szí té sé re vo nat ko zó le írás ból
ki tû nik az õszin te ség és a meg va ló sí tás ra
vo nat ko zó és  sze rû egy sze rû sí tés, a for ma-
funk ció össz hang já nak igé nye. A meg va -
ló sult al ko tás ban az egy sze rû ség olyan ön -
kor lá to zó vi lág ké pe tes te sül meg, ami a
mû vész élet vi tel ében,  vál lalt fel ada ta i ban
gyö ke re zik. 

A pop-up tör té ne té ben a 13. szá zad tól, a
szem lél te tés tõl kezd ve a 18. szá zad kö ze -
pén a tér be ug ró, haj to gat ha tó me se köny -
ve ken, já té ko kon, ké pes lap okon át (saj nos
ma nap ság is sok íz lés te len vál to zat tal ta -
lál koz ha tunk) a designig, au to nóm mû ve -
kig hos  szú az út. Nem vé let le nül ol vas hat -
juk: „Fej lesz ti az ol va só lá tá sát, kép ze le -

tét, in te rak tív, be von ja a né zõt, fel ada tot
ad va ne ki, öt vö zi a könyv és a já ték eré -
nye it.” A pop-up tech ni ká val ért meg le pe -
té sem je len al ko tás sal kap cso lat ban, hogy
men  nyi re egye te mes a mû vé szet je len le gi
hár mas uni ver zu má ra te kint ve. Almási
Mik lós szö ve ge zé sé ben: „Ma gyar or szá -
gon sa já tos vál to zat ban él a klas  szi kus-
populáris- avant gárd mû vé sze ti hár mas
uni ver zum.” Da ni Bog lár ka mû vész köny -
ve min den ki szá má ra nyújt hat fel fe dez ni
va lót, üze ne tet élet kor tól, nem tõl, et ni kai
ho va tar to zás tól, ré teg kul tú rá tól füg get le -
nül. Pon to san a mû vész cél ja sze rint, esz -
té ti kai üze net, po zi tív üze net tün dök lõ
Föl dünk rõl, an nak ál la po tá ról, min den ki
szá má ra. Mind ezt úgy te szi, hogy el hagy
min den fe les le gest, nyo ma sincs a po pu lá -
ris íz lés hez tör lesz ke dés nek. A dí szí tett ség
nem le het ön cé lú, alap ja sze mé lyes és tu -
do má nyos él mé nyek bõl ered. Szí ne zé si
kí sér le tek so rán ki ala kí tott, szín bon tás be li
tu dás ra, a ké zi szi ta nyo más mû ves ki vi te -
le zé sé re van szük ség az ilyen sok ré tû mû -
vé szi fel adat hoz. Kü lö nös ér té ket kép vi -
sel, szak mai el is me rés il le ti a szö veg rész
ké zi nyo má sát, a szin te le he tet len nek lát -
szó ér zé keny, klas  szi kus, tal pas an tik va
be tû tí pus sal. 

„A mû faj, a tech ni ka min den képp kö zel
áll hoz zám, évek óta fog lal koz tat a mû vész -
könyv, mint mû faj, a haj to ga tás, mint for -
ma ter ve zé si le he tõ ség, va la mint el sõ köny -
vem nagy ré szét is szi ta nyo más sal ké szí tet -
tem” – fo gal maz za meg Da ni Bog lár ka. 

A szel le me sen meg vá lasz tott mû fa ji ke -
ret és a mû vé szi meg for má lás szín vo na la
di a dal mas ko dik az ért he tet len sé gen, kí vül -
ál ló sá gon, ér dek te len sé gen. 

A be mu ta tott mû vész könyv mél tón kép -
vi se li al ko tó ja mû vé szi al ka tát, te o re ti kus,
mo ra li zá ló lel kü le tét, a mû ves el já rá sok
irán ti mély szak mai alá za tot, a már szin te
ko nok kí sér le te zõ ko moly sá got, a ki vá ló
íz lést, a ter mé szet irán ti el kö te le zett sé gét.
A Dip lo ma mun ka Bi zott ság el is me ré sét
el nyer ve, Da ni Bog lár ka mun ká ja sze re -
pel he tett a „Best Of Dip lo ma” mun kák ki -
ál lí tá sán, ma gam is szí ve sen aján lom
mind enki fi gyel mé be. 

Jász be ré nyi Ma tild tex til mû vész

El hang zott: Ba ja, 2014. áp ri lis 22-én a
Föld Nap ján, Da ni Bog lár ka kép zõ mû vész
„Tit kok a mély bõl” pop up könyv ki ál lí tá -
sán a Csil lag vizs gá ló Borbás Mi hály Be -
mu ta tó ter mé ben. A ki ál lí tást a Ba ja Mû vé -
sze té ért Kul tu rá lis Egye sü let szer vez te.

Képek a 16. oldalon
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Dani Boglárka munkáiból

Az Ad Libitum Németországban
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Test vér ta lál ko zó kon az Ad Libitum kó rus
A né met Baden-Württemberg tar to mány -

ban van egy kis vá ros, amely lég vo nal ban
csak kb. 100 km-re fek szik Strasbourgtól, az
eu ró pai par la ment szék he lyé tõl, míg Zü rich -
tõl csak kb. 200 km-re ta lál ha tó. Mes  sze
ugyan, de ne künk, ba ja i ak nak még is kö zel!
Hi szen Waiblingenrõl van szó, ar ról az „öt -
ve nez res” vá ros ról, amely 1988 óta test vér -
vá ro sunk. Az el telt kö zel há rom év ti zed alatt
nemcsak hi va ta los, de szám ta lan szo ros csa -
lá di kap cso lat is ki ala kult a két vá ros kö zött.
Így ért he tõ, hogy a kül dött ség tag ja in kí vül
is so kan vár ták iz ga lom mal az idei nagy
waiblingeni test vér vá ro si ta lál ko zót. 

A szí vünk höz oly kö ze li vá ros föld raj zi lag
azért még is csak 1100 km-re esik Ba já tól,
így má jus 16-án, pén te ken már reg gel 5 óra
után el in dult két bus  szal a ba jai de le gá ció. A
ren dez vény mot tó já nak meg fe le lõ en, („Die
Musik kennt keine Grenzen”, az az „a ze ne
nem is mer ha tá ro kat”) a vá ros je les kép vi se -
lõi mel lett a Liszt Fe renc Ze ne is ko la nö ven -
dé kei és ta ná rai, il let ve az Ad Libitum Kó rus
tag jai pa kol ták te le a bu szo kat. Mi u tán a
„biztos-ami-biztos” ala pon ma gunk kal vitt
elekt ro mos zon go ra is be ke rült a cso mag tér -
be, el in dul tunk. Az ott hon ról ho zott szi lárd –
és fõ leg a csepp fo lyós – táp lá lé kok nak kö -
szön he tõ en a 15,5 órás út jó han gu lat ban,
gyor san telt, így a meg adott idõ re meg ér kez -
tünk Waiblingenbe, a „Rundsporthalléhoz”.
Ide, a ke rek sport csar nok hoz ér ke zett va la -
meny  nyi test vér vá ro si kül dött ség. Ös  sze sen
mint egy 400 ven dég és sok-sok ven dég lá tó
za já tól zen gett a park. A ba ja i ak mel lett a
fran cia or szá gi Mayenne, az Egye sült
Királyság-beli Devizes, az olasz or szá gi Jesi
és a szász or szá gi Schmalkalden kép vi se lõ i -
nek egy aránt jó le sett a moz gás, a be szél ge -
tés, a re mek kif li és ita lok. 

Az Ad Libitum csa pa ta in nen kí sé rõ jé vel
a bel vá ros mel let ti kis szi ge ten lé võ Insel if -
jú sá gi szál ló hoz haj ta tott, ahol két ágyas, il -
let ve csa pat épí tõ (6-8 fõs) szo bák ba vac kol -
tuk be ma gun kat 3 éj sza ká ra.   

A test vér vá ro si ta lál ko zó prog ram jai más -
nap reg gel tõl va sár nap es tig fo lya ma to san
több hely szí nen zaj lot tak. Kó ru sunk más nap
reg gel már a ki tû nõ akusz ti ká jú St. An to ni us
temp lom ban pró bált, hi szen va sár nap reg gel
mi sén, es te pe dig kon cer ten éne kel tünk ott.
A nyüzs gõ szom ba ti pi a con át tör ve a szál lá -
son ebé del tünk. Az újon nan meg nyílt vá ros -
tör té ne ti há zat és a Stihl Ga lé ria ki ál lí tá sa it
csak ro han vást tud tuk meg néz ni, hi szen a
fõ té ren ko ra dél után kez dõ dõ kon cer ten mi
is sze re pel tünk. 16 órá tól ze ne is ko lá sa ink
lép tek fel a Stihl Ga lé ria elõt ti té ren fo lyó

kon cer ten. Kü lö nö sen nagy si ke re ara tott
nép ze nei ös  sze ál lí tá suk. Itt, a ga lé ria elõt ti
tö meg ben bá be li él mé nye ket nyúj tó be szél -
ge té sek foly tak, hi szen a ze ne és a kön  nyû
ita lok min den test vér vá ros je len lé võ kép vi -
se lõ jé nek meg ol dot ták a (anya)nyel vét!

A szál ló ban gyors ün nep lõ be öl tö zés után
gya lo go san igye kez tünk a kö ze li Bürg-
erzentrumba, ahol a két na pos fesz ti vál fõ
att rak ci ó ja, a Nagy Test vér vá ro si Est kez dõ -
dött. A csak nem zsú fo lá sig meg telt, irigy lés -
re mél tó szín ház te rem ben né hány ze ne ka ri
szám, a pol gár mes te rek kö szön tõi és kar -
mes te ri pro duk ci ói (Ba ját Fercsák Ró bert al -
pol gár mes ter kép vi sel te a do bo gón) után
kö vet kez tek a kó ru sok. Mû so runk min den
szá ma si kert ara tott. A Niska Banja után
szûn ni nem aka ró tap sot egy ma gya ros rá -
adás szám mal (Hej, iga zít sad…) kö szön tük
meg. A mû sor a test vér vá ros ok ze ne ka ra i val
foly ta tó dott. Kon cert után a mé re te i ben és
szín vo na lá ban a bu da pes ti Mû vé sze tek Pa -
lo tá já ra ha son lí tó Bürgerzentrum eme le ti és
föld szin ti foyer-iben pa zar bü fé va cso ra és
ital vá lasz ték vár ta a tár sa sá got, ami nek kö -
szön he tõ en a szál lás hely meg kö ze lí té se már
jó részt va sár nap ra esett.

Va sár nap 10-kor kez dõ dött a St. An to ni us
temp lom ban a nagy mi se, me lyen az Ad
Libitum éne kelt, Schindler Má tyás atya pe -
dig gyö nyö rû, né met nyel vû pré di ká ci ót
mon dott. Min den ki nek nagy lel ki él ményt
nyúj tott a temp lo mi ének lés, és az is, hogy
más test vér vá ros ok kó rus tag jai gra tu lál tak.
Az an go lok tól még meg hí vást is kap tunk
Devizes-ba, hogy kö zös kon cer tet ad junk az
ot ta ni kó rus sal.

A mi se alatt a Bürgerzentrumban meg kez -
dõ dött a ma ti né, ahol Ba ját a ze ne is ko lá sok
kép vi sel ték nagy si ker rel. Ezt meg hall gat va
si et tünk ebé del ni, hi szen gyors pró bát kö ve -
tõ en in dul nunk kel lett egy egé szen kü lön le -
ges fel lé pé si hely szín re: a vá ros pe re mén
meg nyi tan dó kör for ga lom hoz.

A test vér vá ros ok ról el ne ve zett „Kreisver-
kehr” kö ze pén egy-egy, a vá ro sok ál tal aján -

dé ko zott kö vet he lyez tek el. A „mi kö vünk”
– egy szép ha tár kõ – áll vány ra ke rült. A
meg nyi tó be szé det kö ve tõ en két da ra bot
éne kel tünk, majd a je len lé võ több száz fõs
– ven dé gek bõl és he lyi ek bõl ál ló – tö meg
négy nyel ven el éne kel te az Eu ró pai Him -
nuszt, va gyis Bee tho ven Öröm ódá ját. Kó -
ru sunk a meg nyi tót kö ve tõ bü fét meg sem
vár va si e tett a szál lás ra át öl töz ni, hi szen es -
te 6-kor kez dõ dött a temp lo mi kon cert, ahol
a ba jai ze ne is ko la nö ven dé ke i vel együtt
lép tünk fel.

A más nap reg ge li el kö szö nést kö ve tõ en
az egyik ba jai busz ha za fe lé vet te az irányt,
mi vi szont Landshutba utaz tunk. A Land-
shut mel lett Ergolding vá ros ka fér fi ka ra és a
ba jai Ad Libitum Kó rus kö zött sok éves ba -
rá ti kap cso lat áll fenn. Mind két kó rus kon -
cer te zett már egy más vá ro sá ban, így nyil -
ván va ló volt, hogy „szin te útbaesik” ala pon,
né met or szá gi tar tóz ko dá sun kat egy nap pal
meg told va, kö zös kon cer tet ter vez zünk Fritz
Schaller kó rus el nök re mek csa pa tá val. 

Landshutba ér ve rö vid vá ros né zés és ebéd
után el fog lal tuk szál lás he lyün ket, ahol –
ked ves meg le pe tés ként – a kó rus ta gok fe le -
sé gei ál tal ké szí tett sü te mé nyek kel és ká vé -
val fo gad tak ben nün ket. Gyors be öl tö zés
után in dul tunk a kon cert hely szí né re, az
ergoldingi „mûvházba”, amit õk Bürgersaal-
nak hív nak. Be lép ve mind any  nyi an ar ra
gon dol tunk: bár csak Ba já nak le het ne ilyen
szín ház ter me, mint en nek a 11 ezer la ko sú
ba jor vá ros ká nak! A mû sor ban 50 per cet
éne kel tünk a ju pi ter lám pák alatt, de a lel kes
kö zön ség és a ven dég lá tók sze re te te erõt
adott mind an  nyi unk nak. A kon cert után – a
né zõ kö zön sé get is be vo nó – bü fé va cso ra
kö vet ke zett, ahol a for ró han gu la tot a két kó -
rus fel vált va tör té nõ spon tán fel lé pé se is fo -
koz ta. Fe lejt he tet len szép es te volt!

Más nap – még az elõ zõ na pok han gu la tá -
tól és az em lé kek tõl szé de leg ve – száll tunk
busz ra, s fá rad tan, de jó ked vû en ér kez tünk
meg jó idõ ben szép fõ te rünk re.     

Farády Lász ló
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Repülôtér a Duna árterében
Egy kutatás naplója 2009-2011

1944 vé gén a szov jet Vö rös Had se reg tá -
ma dó had mû ve le te i ben je len tõs sze re pet
töl tött be a Szov jet Lé gi erõ. A Dél-Ma gyar -
or szá gon har co ló III. Uk rán Front erõ it a 17.
lé gi had se reg re pü lõ gé pei tá mo gat ták. A si -
ke res szá raz föl di har cok ered mé nye ként je -
len tõs te rü le te ket fog lal tak el október-
november-december hó nap ban az Al föld
dé li ré szén. A front gyors moz gá sát a volt
né met-ma gyar rep te rek re, il let ve új tá bo ri
re pü lõ te rek re te le pül ve re pü lõ ala ku la tok kö -
vet ték. Eze ket a tá bo ri re pü lõ te re ket rö vi -
debb-hos  szabb ide ig hasz nál ták a szov jet
ala ku la tok. Volt, hogy hó na po kig, de akadt
olyan is, ame lyet csak he te kig. Mi vel a kor
re pü lõ gé pei szá má ra egy jó ta la jú, na gyobb
fü ves te rü let már meg fe lelt al kal mas rep tér -
nek, az Al föld ön szin te bár hol lét re hoz hat -
tak egyet. A tá bo ri re pü lõ te rek biz ton sá gos
bir tok lá sát és után pót lás sal tör té nõ el lá tá sát
biz to sí ta ni kel lett.

Az ide ig le ne sen mû kö dõ szov jet tá bo ri
rep te rek tör té ne te ke vés sé vagy egy ál ta lán
nem is mert. A há bo rú után a leg több jü kön
foly tat ták a me zõ gaz da sá gi ter me lést, az
egy ko ri szem ta núk kö zül pe dig már nem so -
kan él nek. Amen  nyi ben az el múlt év ti ze dek -
ben hely tör té ne ti ku ta tá sok al kal má val nem
ke rül tek lajst rom ba, szin te tel je sen fe le dés be
me rül tek. Így nap ja ink ban ko moly ki hí vást
je lent egy-egy ilyen tá bo ri rep tér tör té ne té -
nek ku ta tá sa. Szám ta lan ér de kes kér dés re
ke res he tõ ilyen kor a vá lasz. Met tõl med dig
mû kö dött? Mi lyen ala ku lat te le pült meg raj -
ta? Mi lyen tí pu sú re pü lõ gé pek kel volt fel -
sze rel ve az ala ku lat? Tör tént-e rend kí vü li re -
pü lõ gép-ese mény a mû kö dés alatt? Mi ként
em lé kez nek a tör té né sek re a hely be li ek?

2009 ele jén Hor váth Gá bor Ka na dá ban
élõ re pü lés tör té net-ku ta tó fel hív ta a fi gyel -
mün ket né hány szov jet vesz te ség re. Szá -
munk ra je len tõ ség gel bírt, hogy egy re pü lõ -
gép és sze mély ze té nek el vesz té si he lye ként
Érsekcsanádot je löl te meg.

A te le pü lés hely tör té ne té vel fog lal ko zó
Koz ma Ró bert se gít sé gé vel ju tot tunk el
Késmárky Má tyás hoz és Dancsa Bé ni bá -
csi hoz. Utób bi em lé ke zett az egy ko ri rep té -
ren tör tén tek re, hi szen gyer mek ként még
föld mun ká ra is ki ve zé nyel ték õket oda. El -
mon dá sa sze rint két mo to ros bom bá zó gé pek
te le pül tek a fa lu ha tá rá ba. A he lyi la ko sok -
nak a ki je lölt te rü let meg tisz tí tá sa és U-ala -
kú fe de zé kek épí té se, anyag moz ga tás (hor -
dók szál lí tá sa) volt a fel ada ta. Bé ni bá csi 30-
40 re pü lõ gép ér ke zé sé re em lék szik. Egy re

tá vo lo dó gon do la ta it fel idéz ve még két „re -
pü lõ gép le zu ha ná sa” ju tott eszé be. El be szé -
lé se sze rint az el sõ a re pü lõ tér tõl kis sé tá vo -
labb, észak ra tör tént: egy egy mo to ros re pü -
lõ gép zu hant a töl gyes er dõ be. A má so dik
már „egy na gyobb re pü lõ gép volt. Ez az
ese mény dél után tör tént. Ek kor 10-15 két -
mo to ros re pü lõ gép egy más után ér ke zett a
re pü lõ tér re. Sor ban száll tak le. Az utol só re -
pü lõ gép a töb bi ek tõl le ma rad va, ma gá nyo -
san kö ze le dett a re pü lõ tér fe lé. Csak egy ke -
re ke volt. So ká ig kö rö zött fe let tünk, majd a
ha sá ra szállt. Hos  szan csú szott a ha vas ta la -
jon, vé gig a rep té ren, majd a ha tár töl tés nek
üt kö zött, és ös  sze tört.”

Hor váth Gá bor és Bé ni bá csi in for má ci ói
alap ján már ci us ele jén kezd tük ku ta tá sun -
kat. Az egy mo to ros re pü lõ gép fel té te le zett
le zu ha ná si hely szí nén az egy ko ri rep tér azo -
no sí tá sát kö ve tõ en meg ta lál tuk a Bé ni bá csi
em lí tet te töl gyest. Amint azt a te rü let tu laj -
do no sá tól meg tud tuk, az er dõt az 1920-as
évek ben te le pí tet ték. Így a fák lomb ko ro ná -
ja egy for ma és egy sé ges, ki vé ve ott, ahol sé -
rü lés ér te – pél dá ul egy le zu ha nó re pü lõ gép
ál tal! Leg na gyobb meg le pe té sünk re már az
el sõ te rep be já rá sunk al kal má val fel tûnt egy
ilyen te rü let: hi á nyos er dõ folt, sé rült fa ágak
és tör zsek je lez ték. A szük sé ges en ge dé lyek
be szer zé se után ezen a te rü le ten kezd tük el a
ku ta tást. Már az el sõ mé te re ken alu mí ni um-
da ra bo kat jel zett a mû szer. Több hó nap és
szám ta lan te rep be já rás után si ke rült be ha tá -
rol nunk a ron csok szó ró dá si te rü le tét.

Mun kák ról tá jé koz tat tuk Tóth Fe ren cet,
az MRE tisz te let be li el nö két, aki a to váb bi -
ak ban se gí tet te a fel tá ró mun kát. A le le tek
be gyûj té se köz ben több éles lõ szer ke rült
elõ, me lyek kö zött volt több 12,7 mm-es
gép pus ka- és 23 mm-es gép ágyú lõ szer is.
Éles lõ sze rek re akad va szü ne tel tet tük a ku ta -
tást. A Tûz sze rész Szol gá la tot ér te sít ve vár -
tuk a te rü let lõ szer men te sí té sét. Ez 2009. jú -
li us 29-én meg tör tént, és egyi de jû leg saj tó -
tá jé koz ta tón is tá jé koz tat tuk mun kánk ról a
mé di át, Tóth Fe renc tõl pe dig az MRE te vé -

keny sé gé rõl sze rez het tek rész le te sebb in for -
má ci ó kat a saj tó mun ka tár sai.

A men te sí tés után foly tat tuk a még fel nem
tárt le le tek be gyûj té sét, és ez zel pár hu za mo -
san ne ki lát tunk a vesz te sé gi ada tok, a re pü lõ -
tér és az ott egy kor te le pült egy sé gek tör té ne -
té nek ku ta tá sá hoz. Eb ben nagy se gít sé günk -
re volt Hor váth Gá bor re pü lés tör té net-ku ta -
tó, aki nek ada tai alap ján kezd tük el ko ráb ban
a ku ta tást. A szov jet ada tok és Hor váth Gá -
bor in for má ci ói sze rint Érsekcsanád mel lé a
kö vet ke zõ ala ku la tok te le pül tek.

Ami biz tos: a 17. LHDS, 244. BAD, 260.
BAP A-20 Bos ton jai ér kez tek Érsekcsaná-
dra, to váb bá két re pü lõ sze mély zet (pl. Bukin
lö vész 1945.02.05-i és Belszkij pi ló ta
1945.01.24-i – fel te he tõ en – ön gyil kos sá gá -
nak v. orosz nyel ve zet sze rint: „pisz toly bal -
ese té nek”) be jegy zé se is er re kör nyék re esik.
Mind ket tõ érsekcsanádi, ba jai te me tést em -
lít. A töb bi adat még tar tal maz bi zony ta lan -
sá got, mert az ira tok csak „Csa ná dot” em lí -
tik, nem Érsekcsanádot, s Ván dor Kár oly ku -
ta tó sze rint ez a Pest hez kö ze leb bi Csanád-
puszta le he tett, nem pe dig Érsekcsanád.

A 449. BAP te le pü lé si út vo na lán „Csa nád”
Madocsától észak ra ta lál ha tó, Ba ja meg sze -
rin tem azo nos az érsekcsanádi rep tér rel. De
meg le het, hogy az út vo nal je lö lé sét na gyol ták
el. A két mo to ros bom bá zók je len lét ét min -
den eset re az adat köz lõk is meg erõ sí tik.

A to váb bi ada tok vi szont már na gyon vi tat -
ha tók, nem em lí te nek mást, mint „Csa ná dot”.
Utkin (La-5, 17. LHDS, 194. IAD, 848. IAP,
1945.1.24.) is csak „Csa nád ra” te le pü lés kor
tûnt el, te me té si he lye nem is mert. Szamojlov
(1945.1.24., 848. IAP La-5) is Csa nád ra te le -
pü lés kor halt meg re pü lõ bal eset ben, õt vi -
szont meg ta lál ták, és a kö ze li Já nos hal mán
te met ték el, te hát ez a „Csa nád” va ló ban le he -
tett Érsekcsanád is, de hang sú lyo zom, ezt bi -
zo nyí ta ni je len leg nem le het.

Egy ség ként Érsekcsanádon biz to sak te hát
a 260. BAP Bos ton tí pu sú re pü lõ gé pei, fel -
té te lez he tõk a 848. IAP La-5-ösei és a 449.
BAP Bos ton tí pu sú re pü lõ gé pei.

A 17. Légihadsereg, 136. SAD, 715. SAP IL-2m3-as re pü lõ gé pe
Tö köl re pü lõ te rén 1945 ele jén
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A vesz te sé gi ada to kat és a te re pen fel tárt
da ra bo kat ös  sze vet ve pró bál tuk foly tat ni a
ku ta tást. A leg fon to sabb és egy ben leg ne -
he zebb a meg ta lált gép tí pu sá nak azo no sí -
tá sa volt. Mi vel a lõ sze rek bõl kö vet kez tet -
he tünk a gép fegy ver ze té re – leg alább egy
gép ágyú és gép pus ka –, né hány tí pust már
az ele jén ki zár hat tunk. A Bos to nok nak nem
volt gép ágyú-fegy ver ze te, a LA-5-nek pe -
dig gép pus ká ja. Ek kor még szó ba ke rült,
hogy a le het sé ges tí pus egy Jakovlev va -
dász re pü lõ gép volt. Saj nos nem ta lál tunk
iga zán „be szé des” da ra bot, így a be gyûj tött
roncs da ra bok ala pos és ap ró lé kos át vizs gá -
lá sá tól re mél tünk ered ményt. Egy más után
ke rül tek elõ ci rill be tûs be üté sek és fel ira-
t ok, szá mo zá sok.

A le le te ket egyen ként le fo tóz va ka ta ló -
gust ké szí tet tem, és ezt több ku ta tó társ nak
el küld ve kér tem se gít sé get. Re mél tük,
hogy az ava tot tabb szem nek töb bet mon da -
nak, s a még lát ha tó ere de ti fes té sen hasz -
nált szí nek vagy más ap ró rész let se gít a tí -
pus azo no sí tá sá ban.

Mind eköz ben na gyon ha son ló roncs da ra -
bok ra let tünk fi gyel me sek egy ko ráb bi IL-2
ku ta tás be szá mo ló já ban. Ek kor gon dol tuk
úgy, hogy eset leg csa ta gé pet ta lál tunk meg.
Nagy meg le pe té sünk re egy sze mé lyes lá to -
ga tás al kal má val Tálosi Zol tán nem rég
meg nyílt ki ál lí tá sán Szek szár don a Ba ka -
mú ze um ban egy IL-2 (Sturmovik) hom lok -
pán cél-üve get lát tunk, amely az érsekcsaná-
di rep tér rõl szár ma zott.

Köz ben Sza bó Zsolt ba rá tom nak és ku ta -
tó tár sam nak si ke rült a fe nék kó dok alap ján
azo no sí ta nia a gép ágyú lõ szert. A for rás sze -
rint fel tün te tett gyár: Uljanovszk. Ez szin tén
meg erõ sí ti a Sturmovik tí pust. Hor váth Gá -
bor a ne ki el kül dött roncs ka ta ló gus alap ján
szin tén er re a tí pus ra gon dolt: 1944-es há -
rom szí nû ka muf lázs a Zavod 18-ból (ez a
kuj bi se vi gyár) – drapp-zöld-szürke, és vi lá -

gos kék alul. Az alumínium-fa-furnérlemez
bo rí tás (eb bõl is több da ra bot ta lál tunk) is il -
lik a tí pus hoz, és föld raj zi lag is elõ for dul ha -
tott az ese mé nyek ide jén Érsekcsanádon.

Bár a vesz te sé gi ada to kat és a ku ta tott le -
zu hant gé pet nem si ke rült ös  sze kap csol nunk
– ez to váb bi mun kát igé nyel –, a re pü lõ tér to -
váb bi tör té ne tét si ke rült meg is mer nünk. Az
1945 ele jé tõl üze me lõ tá bo ri rep tér nem so -
ká ig volt a szov jet egy sé gek bá zi sa. A ba jai
ron cso kon fen na kadt jég tor lasz mi att ke let -
ke zett feb ru á ri ár víz al kal má val a te rü let víz
alá ke rült, és a szov jet egy sé gek el hagy ták.

A ku ta tá sunk al kal má val meg is mert két
re pü lõ gép-ese mény kö zül az egyik egy Bos -
ton bom bá zó kény szer le szál lá sa volt, ame -
lyet Bé ni bá csi vis  sza em lé ke zé sé bõl is mer -
tünk meg. Esze rint va ló szí nû leg har ci sé rü -
lés vagy mû sza ki hi ba mi att nem tu dott fu -
tót nyit ni a le szál lás hoz, ezért üzem anya gát
el hasz nál va has ra szállt, és ös  sze tört. Eb bõl
a gép bõl ed dig saj nos még sem mi lyen da ra -
bot nem tud tunk be gyûj te ni. A töl gyes er dõ -
ben le zu hant gép rõl pe dig most már nagy
va ló szí nû ség gel ál lít hat juk, hogy egy IL-2
m3 tí pu sú csa ta re pü lõ gép le he tett.

2010 már ci u sá ban ez volt az is mert tény -
ál lás. Az az óta el telt idõ ben igye kez tünk
még egyér tel mûbb bi zony sá got sze rez ni a
gép tí pu sá ról, il let ve folyt az adat ku ta tás a
vesz te ség után. Pár hét tel ez elõtt mind két
vo na lon dön tõ át tö rés tör tént. A ta va lyi év
vé gén a Szol no ki Re pü lõ mú ze um ban jár va
egy ér tel mû en si ke rült azo no sí ta ni a ka ta ló -
gus ban sze rep lõ egyik al kat részt az ott ki ál -
lí tott IL-2 gé pen. Ez zel a tí pus azo no sí tá sa
egy ér tel mû vé vált.

A na pok ban pe dig meg lett a rég óta ke re -
sett vesz te sé gi adat is az egy ko ri szov jet le -
vél tár ból, mely most Orosz Köz pon ti Ka to -
nai Ar chí vum Podolszkban (CAMO). Hor -
váth Gá bor nak kö szön he tõ en ez az adat is
el ju tott hoz zánk. Az adat köz lõk kel új ra be -

szél ve – akik meg erõ sí tet ték az idõ pon tot és
a kö rül mé nye ket – tel jes sé vált a tör té net.

Te hát: 17. légihadsereg, 306. SAD (re pü -
lõ had osz tály), 995. SAP (csa ta re pü lõ ez -
red), IL-2m3 re pü lõ gé pe, gyár tá si szá ma:
1871394, a Mikulin AM-38F mo tor szá ma:
255641, pi ló tá ja Ludvig Ambarcumovics
Koszovjan fõ had nagy 1944. de cem ber 24-
én Érsekcsanádról har ci be ve tés re in dult. A
gép a 18. re pü lõ gép gyár ban épült 1944 feb -
ru ár-már ci u sá ban Kuj bi sev ben (Zavod 18.),
és a 94. (száz da ra bos) szé ria 13. gé pe volt,
1944. de cem ber 12-én állt front szol gá lat ba.
(Így áll ös  sze a gyá ri szá ma: 18-7-13-94 =
1871394.) A 7-es szám a két ülé ses IL-2 gyá -
ri tí pus kód ja volt. Ez meg erõ sí ti ko ráb bi fel -
té te le zé sün ket.

Cél pont ja Szé kes fe hér vár kör ze té ben
volt, ahol ek kor sú lyos har cok foly tak. A fel -
szál lást kö ve tõ en egy (fel pat ta nó?) kõ le -
ütöt te a bal ma gas sá gi kor mány trimmlapját,
a gép kor mány zá sá ban ez után ko moly prob -
lé ma lé pett fel (va ló szí nû leg a tel jes kor -
mány be ra gadt), 15-20 m-rõl vissza esett, s a
rep tér tõl 1,5 km-re föl det ér ve ös  sze tört. A
törzs ket té tört, a gép kö ze pe de for má ló dott,
a lég csa var el gör bült. Fegy ver ze té bõl leg -
alább egy kis mé re tû re pesz bom ba fel rob -
bant a föld höz csa pó dás kor. Et tõl a sze mély -
zet egy tag ja kön  nyeb ben meg sé rült. (Nem
ír ja, me lyi kük, de ha lott nem volt.) Saj nos a
gép sze mély ze té bõl csak a pi ló ta ne vét is -
mer jük, a lö vész rõl egy elõ re nincs ada tunk.
Va do na túj gép volt, mind ös  sze 51 óra 04
perc re pült idõ vel.

A gép ja ví tá sát a bal eset után meg sem kí -
sé rel ték. A fõbb da ra bo kat és al kat ré sze ket
szét sze rel ték, és még az ár víz elõtt, az ala ku -
lat el vo nul tá val el szál lí tot ták. Kö zel két éves
ku ta tó mun ka után si ke rült ezt a tör té ne tet le -
zár nunk.

Ga lam bos Gá bor

„Csir re gés, csat to gás, ri ká cso lás közt ke -
res gél nek vagy röp köd nek a fák ra, ha pe -
dig mes  szebb száll nak, su ho gó, za jos
szárny csa pás sal – mi köz ben hol tö mött fol -
tok ban, hol la záb ban, de ren de sen egyik a
má sik tól egy for ma tá vol ság ban – mé rik a
le ve gõt. Sza bá lyos reptökben né ha hir te len
irányt vál toz tat nak, fel kap nak a ma gas ba,
egy-ket tõt „fel hõz ve” go mo lyog nak, le -
száll nak, s is mét ke ve reg nek, míg vég re
vég kép pen le eresz ked nek a föld re. Moz du -
la ta ik nyug ta la nok, fris sek; a föl dön ügye -
sen sza lad gál nak, köz be-köz be a disz nók,

ju hok há tá ra száll nak, s raj tuk va la mi élõs -
kö dõt ke res gél nek. Tar tá suk hety ke, egész
külsejök el árul ja, hogy te het sé ges, eszes,
for té lyos ál la tok.” – jel le mez te köny vé ben
(Ma gyar or szág ma da rai kü lö nös te kin tet tel
gaz da sá gi je len tõ ség ök re, Bu da pest, 1899.
582. ol dal) Chernel Ist ván a fé szek ha gyás
után csa pat ba ve rõ dõ se re gé lyek (Sturnus
vulgaris) vi sel ke dé sét, ame lyek nyár vé gi
ös  sze han golt re pü lé sük kel egyet len óri á si
test ként-tö meg ként hat nak, és vá rat lan
irány vál toz ta tá sa ik kal mint ha egy lát ha tat -
lan kar mes ter irány mu ta tá sa it kö vet nék.

Amint a la punk ja nu á ri szá má ban be mu ta -
tott ve té si var jak ra, úgy ezek re a ma da rak -
ra is il lik csa pa ta ik egyed szá ma alap ján a
fe ke te se reg meg je lö lés.

A rö vid fa rok mi att a fe ke te ri gó nál va la -
mi vel zö mö kebb se re gély test hos  szú sá ga
20-22, szárny fesz tá vol sá ga 37-40 cm. Tol -
la za tá nak alap szí ne zöl de sen csil lo gó fe -
ke te, szür kés fe hér pet  tyek kel (utób bi ak
nyá ron le kop nak). Az odú ból ki re pü lõ fi a -
tal pél dá nyok szür kés bar nák. A te le lõ he -
lye ik rõl ta vas  szal vis  sza té rõ ma da rak áp ri -
lis ele jén kez de nek köl te ni. Eb ben az idõ -

Vé den dõ véd te le nek: a se re gély



szak ban ki fe je zet ten él ve ze tes a hí mek
egy más tól kü lön bö zõ re per to ár ját hall gat -
ni: a meg té vesz té sig hû en utá noz zák más
ma da rak éne két (pél dá ul a sár ga ri gó ét) és
kör nye ze tük za ja it. Ha ér ke zé sük kor odú -
juk ban ve re be ket ta lál nak, min den te ke tó -
ria nél kül el za var ják. Odú ban sze gény élõ -
he lye ken a tu laj don jog ért ke mény har co -
kat vív nak más ma da rak kal (pél dá ul a
mun ká juk ered mé nyét vé dõ fa ko páncs ok -
kal). El fo gad ják a ker tek be ki he lye zett B
tí pu sú, kör röpnyílású (a kör át mé rõ 46 és
50 mil li mé ter kö zöt ti) mes ter sé ges fé szek -
odút is. A fész ket a hím kez di épí te ni, majd
a to jó köz re mû kö dé sé vel együtt fe je zik be:
anyag ként szá raz fü ve ket és fa le ve le ket
hasz nál nak, a csé szét ke vés szõr rel és tol -
lal bé le lik. A 4-9, jel lem zõ en 5-6 kis sé
csil lo gó, hal vá nyan zöl des kék szí nû, sö tét
pet  tyes to jás kot lá si ide je 12-14 nap. A pár
nap pal vált va kot lik, éj jel a to jó üli a to já -
so kat. Mind ket ten ete tik a ki kelt fi ó ká kat,
ame lyek 20-22 nap múl tán hagy ják el a
fész ket. A se re gély nél is meg fi gyel he tõ,
hogy a né hány na pos fi ó kák bár mi lyen, a
kör nye ze tük bõl õket érõ in ger re re a gál -
nak. Pél dá ul ha az uj jun kat a fi a ta lok fe lé
kö ze lít jük, ak kor vá lasz re ak ci ó ként ki nyit -
ják a csõ rü ket és élel met vár nak. Ezt a fo -
lya ma tot a ma da rak örök lött ma ga tar tás -
for má ja ként tart ják szá mon. A ki re pült
utó dok kö ve tik szü le i ket, és együtt kó bo -
rol nak a ré te ken: a ta pasz ta lat lan fi a ta lok
az önál ló zsák mány ke re sés mel lett ele in te
ki egé szí tõ éle lem el lá tást kér nek az öre -
gek tõl. A költõpárok nagy já ból fe le kezd
má so dik köl tés be.

Fi ó ka ne ve lés ide jén a se re gé lyek táp lá -
lék szük ség le te az ete tés mi att je len tõ sen
meg nõ: ahol a ma dár ilyen kor ta nyát ver, ott
kár te võ alig ma rad. Fész ke lõ te rü le tü kön
ös  sze sze dik a szán tá sok ta la já ban élõ lár vá -
kat és át te le lõ bo ga ra kat, a me zõ gaz da sá gi
mû ve lé sû te rü le tek ha szon nö vény ze tét ká -
ro sí tó ro va ro kat, a le ge lõ kön a ju hok és
szar vas mar hák nagy örö mé re meg ti ze de lik
a sás ká kat, utób bi ak fogy tá val cél ke reszt be
ke rül nek az er dõk ben el sza po ro dott her -
nyók stb. Te szik mind ezt oly mó don, hogy
köz ben ké pe sek azok raj zá sá hoz iga zí ta ni
táp lál ko zá su kat. Az em ber szem szö gé bõl
néz ve a do log idá ig rend ben is van. A gond
ak kor kez dõ dik, ami kor ma da ra ink a köl té -
si és fi ó ka ne ve lé si idõ szak el múl tá val csa -
pa tok ba ve rõd nek, és nem csak be kö szön -
nek, ha nem el le pik a nyár vé gi gyü möl csös -
ker te ket és a las san be érõ ter mé sû szõ lõ ül -
tet vé nye ket. A fe ke te se reg éj sza kai szál lá -
sul a ná da so kat vá laszt ja (a nád szá lak le tö -
ré sé vel itt is kárt okoz), ezért a kö ze li te rü -
le te ket (pl. a Ba la ton, a Ve len cei-tó, a Fer tõ-

tó kör nyé ke) kü lö nö sen ki te szik az in vá zi ós
ve szély nek. A té li és ta va szi fa gyo kat túl élt,
a jég ve rés tõl meg me ne kült, a kü lön bö zõ
be teg sé gek tõl per me te zé sek kel óvott és
egész év ben gon do zott bir to kot a szü ret
elõtt tönk re te he tik a hí vat lan lá to ga tók. A
kárt a gaz dák min den fé le mó don igye kez -
nek el ke rül ni. A tör té nel münk ko ráb bi idõ -
sza ka i ban ma dár ijesz tõ vel kez dett, majd
ko runk vál to za tos mód sze re i vel és szer te -
ága zó mû sza ki le he tõ sé ge i vel ki tel je se dett
ri asz tás in tel li gens jó ma da ra in kat nem ze dé -
kek óta ta nít ja az al kal man ként elõ ál ló hely -
zet meg ol dá sá ra, te hát a vé de lem ha té kony -
sá ga az idõ mú lá sá val csök ken. Az egyik
leg biz to sabb esz köz, a Raschel-hálóval tör -
té nõ fe dés költ sé ge okán csak ki sebb te rü le -
tek nél vál lal ha tó.

A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del -
mi Egye sü let szak em be rei sze rint a je len le -
gi hely zet több té nye zõ együt tes ha tá sá ra
ala kult ki. A se re gély ere den dõ en az ala -
csony füvû, nyílt te rü le te ket ked ve li: a le -
gel te tés csök ke né sé vel ma ga sab bá vá ló nö -
vény zet mi att ezek rõl a he lyek rõl el tûn nek
a ma da rak. A mû ve lé si ágak utób bi év ti ze -
dek ben tör tént vál to zá sai nyo mán a se re gé -
lyek ér dek lõ dé se egy re in kább a gyü möl -
csös ker tek fe lé for dult. Ha zai ma da ra ink jú -
li us vé gén, au gusz tus ele jén meg kez dik a
dél re vo nu lást, így a ká rok ról el sõ sor ban a
hoz zánk észak ról ér ke zõk te het nek. A hely -
zet meg ol dá sa a meg fe le lõbb táj gaz dál ko -
dás le het, amely nek so rán táp lál ko zá si le he -
tõ sé get kí ná ló gyep fol to kat ala kí ta ná nak ki.
Meg fi gye lé sek sze rint a se re gély a szõ lõ nél
job ban ked ve li a bo dzát, amely nek te le pí té -
sé vel el le het ne csal ni elõb bi tõl. (Szijj Jó -
zsef: A se re gély táp lál ko zás bi o ló gi á ja és
me zõ gaz da sá gi je len tõ sé ge. In: Aquila,
1957. 63/64. évf. 95. ol dal).

A ho ni gyû rû zé si ada tok alap ján tud juk,
hogy a ma gyar or szá gi se re gé lyek zö me
szep tem ber ben dél nyu ga ti irány ban hagy -
ja el a Kár pát-me den cét. A kö vet ke zõ két
hó na pot Olasz or szág ban töl tik, majd de -
cem ber ele jén át re pül nek Észak-Af ri ká ba.
A tél leg hi de gebb idõ sza kát Al gé ri á ban,
Ma rok kó ban és Tu né zi á ban vé sze lik át. A
több ség feb ru ár ban in dul vis  sza fész ke lõ
te rü le té re. 

A ma gyar ál la mi ter mé szet vé de lem hi va -
ta los hon lap ja (www.termeszetvedelem.hu)
sze rint a se re gély 25 000 Ft ter mé szet vé -
del mi ér ték kel 2001 óta vé dett. A vé dett és
fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat faj ok ról
… a Ma gyar Köz löny 2012. évi 128. szá -
má ban meg je lent 100/2012. (IX. 28.) vi -
dék fej lesz té si mi nisz te ri ren de let 1. mel -
lék le te nem ad meg vé dett sé get, 3. mel lék -
le te az Eu ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé -

del mi szem pont ból je len tõs ál lat faj ként
jegy zi a ma da rat. Vél he tõ en a táj gaz dál ko -
dás mû ve lé si ágai meg fe le lõ ará nya i nak
ki ala kí tá sa és né hány prak ti kus, gyü -
mölcs- és szõ lõ ül tet vé nye ink ter mé sé nek
óvá sát szol gá ló vé dõ jö võ be ni öt let je lent -
het né azt a meg ol dást, amely ben a se re -
gély kár té te le még to le rál ha tó len ne.

Dr. Nebojszki Lász ló – Schneider Vik tor
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