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Hölgyeim és Uraim,
Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Bácsbokod Közművelődéséért Közhasznú
Alapítvány immáron 13. előadásán.
Kivételes előadásra gyűltünk ma össze. Olyan előadásra, amelynek mi is a szerves
részét alkotjuk, hiszen mindannyian mai magyarok - a Kárpát-medencében és a
nagyvilágban egyaránt- ma is a Szent Korona tagjai vagyunk. Megbecsültségével a
magyar történelemben semmi sem vetekedhet.
A szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar
államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége mégsem
akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem
akkor, amikor nehéz helyzetekbe került.
Képes volt megteremteni a nemzeti egységet a magyar történelem legnehezebb és
legdrámaibb időszakaiban is. Felfoghatatlan annak a jelentősége, s ma már szinte
hihetetlen, hogy ez az egység mindannyiszor helyreállt, amikor a széthúzás végzetes
lehetett volna.
Jól példázza múltunkat Reményik Sándor Hulló Csillagok című költeménye, amelyet
Trianon után 1919-ben vetett papírra:
„Először a dicsőség hullott le,
aztán a hatalom
aztán a korona,
a kettős kereszt, s a hármas halom;
Aztán a szabadság,
azután a hit,
aztán a remény,nyomán a lefutott csillagzatoknak
maradt a csend.
S a sötétség az égbolt peremén.”
Visszatekintve a magyarság történelmére, történelmünkre látjuk: volt benne szenvedés,
tragédia és fájdalom, de benne volt a dicsőség, hatalom, Szent korona, kettős kereszt,
hármas-halom, szabadságküzdelmek, hit és remény.
Ez a közös múltunk.
Nekünk, magyaroknak.
De felmerülhetnek bennünk a kérdések: Ki is valójában a magyar? Mi a magyar?
Az első kérdésre lényegesen könnyebb a válasz.
Ha visszatekintünk, látjuk, hogy a Millennium idején a magyarsághoz tartozás
alapvető jegyei az állampolgárság, a magyarnyelvűség, a nemzeti eszmével való
egyetértés voltak.
Trianon után ezekhez társult még a revízió gondolata és követelése. A két háború
közötti eszmei zűrzavarban jól megfért egymással Ady vádló, tragikus magyarsága,
Móricz elemző, felelősségteljes magyarsága, Szabó Dezső népből táplálkozó, mély faji
magyarsága és Prohászka Ottokár diadalmas keresztény magyarsága.

Később Kodály és Bartók, Németh László, Illyés, valamint a népi írók a magyar lélek
legrejtettebb kincseit hozták a felszínre. Munkáikból tanulságként leszűrhető, hogy a
magyarság egy sajátos élet-forma, önszemlélet, történelmi szellemiség és erkölcsi
parancs.
Régebben az volt a magyar, aki annak vallotta magát. Egyesek ma is így vélekednek;
ám sokunk szerint nem elég az egyszerű állítás. Szerintünk az a magyar, aki bizonyítja.
Aki teljes szívéből, vállalja e nép sorsát; osztozik örömében fájdalmában, szól érte és
védi mindenütt.
Az a kérdés, hogy mi a magyar, már sokkal bonyolultabb: a lelket és testet, fajt és
etnikumot, az öröklött és szerzett tulajdonságok összességét, kapcsolatát és
kölcsönhatását jelenti.
A magyarság természeti és szellemi dolgok összessége: földrajzi tényezők, embertani
és fajtajellegek, kulturális örökség, hagyományok, észjárás, jellem, sors, történelem…
és még lehetne sorolni.
A magyarság az idők multán elszakadt testvéreitől, rokonaitól, s egyedül maradt
Európában. Folyton az élet és halál, a lét és nemlét problémáival viaskodott és talán
ezért bírt ki minden tragikus csapást.
A magyarság hatalmas érték, ám egyben hivatás és küldetés is. Épp annyi joga van
élni, mint bármely más nemzetnek. Semmivel sem pótolható vagy helyettesíthető,
nélküle szegényebbé válna a világ s az emberi szellem. A magyarság legfőbb célja,
feladata, hogy legyen, mert lennie kell!
Szeretnünk kell földünket és fajtánkat, mert a miénk. Szeretnünk kell magyarságunkat,
mert ez a sorsunk. Szeretnünk kell múltunkat, javainkat, nyelvünket, hagyományainkat
és művészetünket; mindazt, amit népünk alkotott: mert nincs más kincsünk ezen a
világon!
Kötelességünk hogy minél jobb magyarok legyünk!
Kedves Vendégeink!
Elnézést kell Önöktől kérnem.
Elnézést azért, mert kicsit más ösvényekre tévedtem beszédemben.
DE kérdem én: Elválasztható-e egymástól a Szent korona és a magyarság mibenléte?
Hölgyeim és Uraim!
Kodály Zoltán szavaival zárnám soraimat:
„nem elég magyarnak születni,
a magyarságot meg is kell tanulni!”
Ezért felkérem Csomor Lajos urat, hogy vegye át helyemet a színpadon és tanítson
meg nekünk egy szeletet történelmünkből.
(Kovács László)

A Szent Koronáról
A magyar Szent Korona Európa egyik
legrégebben használt és mai napig épségben
megmaradt koronája. A magyar államiság
egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar
történelmet legalább a 12. századtól
napjainkig.
A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és
jogokkal foglalkozó Szent Korona-tan szerint
a magyar alkotmányosság alapja volt az
Anjou-kor végétől egészen a II. világháború
végéig. A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a
Szent Korona.
A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
kiadványai, valamint a témával foglalkozó történészek többsége szerint a koronát
III. Béla (1172-1196) korában állították össze két fő részből: az úgynevezett görög
koronából (corona graeca) és a latin koronából (corona latina). A tetején lévő
keresztet később, valószínűleg a 16. században illesztették a tetejére, meglehetősen
durva módon, a Krisztus-kép átlyukasztásával. A kereszt elferdülését minden
bizonnyal egy 17. századi sérülés okozta, amely úgy keletkezhetett, hogy a
koronaékszereket tartalmazó vasláda fedelét azelőtt csukták le, hogy benne a
koronát megfelelően elhelyezték volna. Ekkor a felső összekötő ívek is kissé
meggörbültek, és több panel eltörött.
Egy 800 éves legenda szerint a koronát, vagy legalábbis annak felső részét, II.
Szilveszter pápa küldte Asztrik érsek révén I. Istvánnak koronázására. E hiedelem
alapja Hartvik püspök legendája, amelyet (Könyves) Kálmán kérésére írt. Mivel
Hartvik legendája 1200 körül megjelent a magyarországi breviáriumokban és
liturgiai művekben, a történet az egész keresztény világban elterjedt. Ennek alapján
a korona népszerű neve Magyarországon és sokfelé máshol „Szent István
koronája”.
A korabeli források azonban más képet rajzolnak elénk. A korábbi Nagyobb
Legenda ugyanis, amelyet I. István kanonizálása idején, 1083. körül állítottak
össze, ezzel kapcsolatban azt tartalmazza, hogy „az apja halála utáni ötödik
évben… pápai levelet és áldást hoztak neki… és Istvánt, Isten kiválasztottját,
királlyá emelték, felkenték olajjal és szerencsésen megkoronázták a királyi
diadémmal”. A Nagyobb Legenda bizonyára nem hagyta volna említés nélkül, ha
ez a korona a pápától érkezett volna.

Hartvik legendáját az magyarázhatja, hogy az ő
idejében a székesfehérvári királyi kincstár már
tartalmazhatott egy koronát, amelyről úgy tudták,
hogy a pápától érkezett, vagy legalábbis I. Istváné
volt.
Az a kérdés, hogy a Szent Korona felső része valóban
István királyé volt-e, nyitva maradt egészen 1978-ig,
amikor a koronát Magyarországra visszaérkezte után
alaposabb vizsgálatnak lehetett alávetni. E vizsgálat
nyomán azt állapították meg, hogy a korona alsó és
felső részének stílusa és gyártási technikája erősen
eltér, és emiatt valószínű, hogy két különböző helyen
és korszakban készült.
Az alsó rész (amelyet görög koronának, Corona Graeca is neveznek) 5,2 cm
széles, átmérője 20,5 cm. A két metszett akvamarin kő a diadém hátoldalán II.
Mátyás (1608-1619) idején került a koronára. A korona homlokoldalán a
Pantokrátor Krisztus képe helyezkedik el, amely alatt a korona peremén jobbra és
balra Mihály és Gábriel arkangyalok, majd György és Demeter, valamint Kozma és
Damián mártírok képmásai találhatók.
A diadém hátoldalán VII. (Dukász) Mihály bizánci császár látható az ívelt
keretben. Alatta balra Kon(stantinos) Porphirogennetosz vagy Kon(stantios) képe
látható (előbbi a császár fia, utóbbi a testvére volt). Jobbra I. Géza magyar király
(1074-1077) képmása helyezkedik el.
A Géza-kép körül ezt a középgörög feliratot lehet olvasni: Гєωβιτzас Пιсτос
Κρаλңс Τоυрхιас (átírásban: Geóbitzasz pisztosz kralész Turkhiasz), amit így lehet
fordítani: „Geobitzasz, Turkia hívő királya” (amit a történészek úgy magyaráznak,
hogy „Geobitzasz” Géza bizánci neve és „Turkia” Magyarország bizánci
elnevezése, ami görögül Törökországot jelent). A felirat lehet szándékosan
kétértelmű, mivel a „Géza, a hűséges, Magyarország királya” jelentésű szöveg
jelentheti egyrészt azt, hogy Géza Bizánchoz hűséges, és azt is, más bizánci
szövegekben előforduló kontextusok alapján következtetve, hogy „hűséges
keresztény”.
A bizánci udvari szokásoknak megfelelően különbség van a császárok és a magyar
király ábrázolásában; az előbbiek feje körül dicsfény ragyog, nevük pirossal van
írva, míg a magyar király feje körül nincs glória, neve sötétkék vagy fekete
betűkkel íródott.
Minden zománcképet azonos módszerrel illesztettek a helyére, kivéve a császárét.
Ez jóval nagyobb a mögötte lévő keretnél. Nagy magassága miatt lejjebb kellett
csúsztatni, ehhez az abroncs fölső gyöngysorából tucatnyi gyöngyöt el kellett

távolítani. Az abroncsot fölülről szegélyező gyöngydrót
miatt a kép alsó része eltávolodott az abroncstól, így a
kép hátradől. A lecsúszás ellen alul egy tartót
forrasztottak hozzá. De a kép szélesebb is a keretnél,
így annak peremét oldalról sem lehetett a képre hajtani.
Hogy rögzítsék, a képet két szegeccsel nem is a
kerethez, hanem a mögötte lévő pánthoz (a latin
koronához) erősítették. Ebből az a következtetés adódik,
hogy ezt a zománcképet eredetileg más célokra
készítették, és a koronához utólag illesztették (egy
másik kép helyére).
A görög korona formája az ívelt és csúcsos lemezekkel
megegyezik a bizánci császárnők koronájának
formájával, azaz eredetileg egy női korona volt. Géza
király felesége számára készült, aki a görög
Szünadenosz családból származott. Nem egy új koronát
kapott, hanem – a kor szokásainak megfelelően – a
kincstár egy régebbi darabját alakították át a számára.
Azokat a képeket, amelyek elavultak vagy irrelevánsak
voltak, lecserélték másokkal, majd ebben a formában
küldték a koronát Magyarországra.
A keresztpántok (amelyeket együtt latin korona, vagy Corona Latina néven is
emlegetnek) négy 5,2 cm széles aranypántból készült, amelyeket egy négyzetes
központi lemezhez (7,2*7,2 cm) erősítettek. A központi panelen 12 igazgyöngy, az
ívelt lemezekkel együtt a latin koronán összesen 72 gyöngyszem található, amelyek
Krisztus tanítványainak számát jelképezik.
A központi panel Krisztust ábrázolja. A négy pánton két-két álló apostol képe
szerepel.
A latin korona nem egy önálló tárgy, önmagában nem volt funkciója. Arra készült,
hogy a szegélyhez erősítsék és kupola-formát adjon a koronának. A szentek és
apostolok neveinek írásmódja alapján datálni lehet keletkezését. A Tamás nevében
előforduló nagy T betű és a Paulus nevében szereplő második U olyan formában
íródott, ahogy a bizánci pénzérméken írták ezeket a betűket a 11. század közepéig.
Az apostol-lemezek stílusa alapján megállapítható, hogy azok a Bizánci Birodalom
akkori peremterületein, minden bizonnyal Közép-Itáliában készülhettek a 11.
század első felében. Ezek a képek korábban egy ereklyetartót vagy hordozható
oltárt díszíthettek, amelyet I. István kaphatott a pápától, az ő ajándékai – amelyeket
történeti források igazolnak – viszonzásaképpen. De az sem kizárható, bár
bizonyítani jelenleg nem lehet, hogy István mégis egy koronát kapott a pápától. Az
apostolok képei azonban, stílusuk alapján, nem datálhatók az 1000. körüli
időszakra.

Az egész korona formája megegyezik a kamelaukion típusú, zárt tetejű koronákkal,
amelyeket a Bizánci Birodalomban kezdtek használni. A sok kép alkalmazása is
jellemző a bizánci udvarra. Amikor az összekötő pántokat a korona tetejéhez
illesztették III. Béla idején, nyilván a bizánci szokásokat követték.
A további koronaékszerek kiválasztásánál is minden bizonnyal igény volt arra,
hogy azok valamilyen módon köthetőek legyenek az első, szentté avatott magyar
királyhoz. A koronázási palást hímzése egyértelművé teszi, hogy az I. István és
felesége, Gizella királyné rendelésére készült 1031-ben. István királynak a palástra
hímzett képmása nem a jelenlegi Szent Koronával ábrázolja az uralkodót. A jogar,
gömbbel a végén, szintén István idejére datálható. II. Henrik német-római császár
és III. Rudolf burgundiai király pecsétjein az uralkodók nagyon hasonló jogarokat
tartanak kezükben; viszont ilyen rövid nyelű, gömbben végződő jogarok sem
korábban, sem későbben nem voltak használatban.
Az új korona, az I. Istvánhoz köthető zománclemezekkel az összekötő pántokon, a
12. század végétől vált a magyar királyok koronájává. Első ízben 1256-ban
nevezték Szent Koronának. A 14. századtól a királyi hatalom jelképe már nem egy
korona – mint más királyságokban – hanem egy bizonyos tárgy, a Szent Korona
lett. 1401-ben az állami pecsét felirata a következő volt: „A Szent Korona
pecsétje”.
További elméletek a Szent Korona keletkezéséről
A hagyomány szerint 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, I. István
király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. A
Szent Korona-tan szerint ezzel elindította azt a folyamatot, amelynek során egy
egyszerű magyar koronázási ékszerből az államiság jelképe lett.
A Szent Korona eredetéről a kutatók alapvető kérdésekben sem tudnak
megegyezni. Több mint 40 elmélet született már az eredetére nézve, a
legszélsőségesebb ellentmondásokkal. Sajátossága, miszerint az alsó abroncs képei
eltakarják a felső pánt alsó részén lévő képeket, arra engedett következtetni
bizonyos kutatókat, hogy a korona ebből a két részből lett összeillesztve, hiszen
nem lehet, hogy egy ilyen fontos tárgy tervezésénél ilyen súlyos „hibát” ejtsenek.
Ez az érvelés első hallásra logikus, amíg végig nem gondolja az ember, hogy ha
ilyen fontos tárgynál nem követhettek el ekkora tervezési hibát, akkor ekkora
összeillesztési hibát hogyan követhettek el. Tehát mindegy, hogy a korona készítői
mindent maguk csináltak, vagy kész darabokból dolgoztak, a végeredmény
ugyanaz lett, és ha a végeredmény „hibásnak” mondható, akkor mindkét esetben
hibáztak a készítők. Ezek a magyarázatok tehát nem válaszolják meg azt a valóban
felmerülő kérdést, hogy miért takarják el az alsó képek a fölsőket. A kitakarás
legvalószínűbb magyarázata az, hogy nem a képek látványa volt fontos, hanem
jelenlétük a koronán.

Felső része latin betűs, míg az alsó
görög.
Ebben
a
tényben
az
„összeillesztett” korona hívei nézetük
megerősítését látták, és megszülettek az
elméletek a latin korona római, és a
görög korona bizánci származásáról,
mint
legkézenfekvőbb
származási
helyekről. Ez ellen az érv ellen szólva
más kutatók fölhívták a figyelmet, hogy
a katolikus egyházon belüli kétnyelvűség
a mai napig megőrződött, a fontos
eseményeknél, például templom-, vagy
papszentelésnél görög és latin nyelven
egyaránt el kell mondani minden
fontosabb szöveget, különösen így
lehetett az egyházszakadás (szkizma),
vagyis 1054 előtt. A görög a keleti
kereszténység nyelve, a latin a nyugatié,
a kettő együttes használata az egység
jele. Ilyen szimbolikus jelentéssel
különülhet el az alsón és a felső részen
használt nyelv is.
Sokan megkérdőjelezik a korona datálását (például Dümmerth Dezső, Bartha
Lajos, és természetesen maga Csomor Lajos) VII. (Dukász) Mihály bizánci császár
képe alapján, mert a képről e szerint az elmélet szerint kiderült, hogy utólag lett
felerősítve, egy eltávolított kép helyére.
A csere időpontjára vonatkozóan a vélemények eltérőek. Egy változat szerint
valamikor 1784 és 1790, II. József Habsburg király idejében kerülhetett sor, mert
ekkor a Szent Korona nem tartózkodott Magyarországon, hanem Ausztriában,
Bécsben. Elképzelhető, hogy ebben az időben cserélték le Dukász Mihály képére.
A bizánci eredetű Dukász-kép nagyobb, mint az eredeti kép, ezért nem fér bele a
foglalatába. Egyes vélemények szerint az eltávolított kép Szűz Mária ábrázolása
lehetett, hiszen ő Magyarország védőszentje, akinek Szent István felajánlotta az
országot. Más lehetőség is adódik, miszerint a Szent Istvánnal eltemetett koronát a
Szent László idejében történt exhumálás alkalmával vették ki a sírból, és a hátsó
front sírban keletkezett sérülései miatt Kálmán alatt javították azt ki egy
máshonnan származó képpel.
Az Egyesült Államokból 1978. január 6-án történt hazahozatala után egy négytagú
mérnökcsoport és később két aranyműves, Ludwig Rezső és Csomor Lajos is
vizsgálhatta. Az ő megállapításaik szerint a Szent Korona egységesen kivitelezett
ötvösmű. Kialakításának ötvösszakmai sajátosságai alapján nem készülhetett sem
Nyugat-Európában, sem Bizáncban. Az ékszerek kimunkálása alapján kaukázusi

ötvösműhely remeke lehet, ahol a belső-ázsiai, iráni és mezopotámiai stílusok
ötvöződtek. Megjegyzendő, hogy véleményük továbbra sem számít
meghatározónak a történészek között.
Az ily módon valószínűsíthetően egységesen készült korona pontos keletkezési
helye és ideje azonban még mindig vitatott. Egyes kutatók a keletkezést a 4-10.
század közé teszik, szerintük első viselője Attila király is lehetett, míg készítési
helyül párthus, hun, grúz ötvösműhelyek kerülnek szóba.
A Szent Korona Magyarországra érkezéséről is rengeteg, kalandosabbnál
kalandosabb elképzelés született. A legismertebb, népszerű elmélet szerint II.
Szilveszter pápa küldte Szent István 1001-es koronázására. Más vélemények szerint
I. István Grúziából rendelte magának, míg a legkalandosabb elmélet szerint egy
kaukázusi műhelyben készítették, és az avaroké volt. Mértékadó lehet az
ötvösmesterség történetét is figyelembe vevő Csomor Lajos, aki a korban
használatos ötvösmódszerek és díszítmények alapján kárpát-medencei, 7-8. századi
avar ötvösműhelyet valószínűsít. Nagy Tudum avar kagán 796-os aacheni
látogatása alkalmával vitte ajándékba Nagy Károlynak, akit 800-ban III. Leó pápa
ezzel koronázott meg. 1000 húsvétján III. Ottó megtalálta Nagy Károly sírját és
benne a koronát, amelyet elvitt II. Szilveszter pápának, aki ezt küldte Szent
Istvánnak. Ennek egyszerűbb és hihetőbb verziója szerint az avar kagán koronáját a
kincsárban őrizték egészen addig, míg maga Ottó el nem küldte azt Istvánnak,
amely gesztussal megerősítette, hogy elfogadja az avarok örökösének.
Egyes történészek, mint például Kocsis István véleménye szerint mindmáig nem
szűnt meg a Szent Korona ezeréves jogfolytonossága.
A Szent Korona, amennyiben azonos lenne I. István koronájával, 55 magyar király
fejét érinthette. Csak három király nem volt megkoronázva: I. Ulászló, János
Zsigmond ellenkirály, aki csak névleg uralkodott és 1570-ben le is mondott,
valamint II. József, a „kalapos király”, aki nem koronáztatta meg magát. A Magyar
Királyság ezer éve alatt a Szent Korona is kalandos történelmet élt meg. Az Árpádházi királyok idején Székesfehérvárott őrizték, később Visegrádon, utána pedig
Pozsony lett a koronázó főváros.

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY
2006. október 28-én tartott előadása
„KINCSES BÁCSKA”
Merk Zsuzsanna előadásában

Hölgyeim és Uraim,
Kedves Vendégeink!
A mai este a 14., amelyen a Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány műsorát
élvezhetjük. Mai előadásunk címe „Kincse Bácska”.
Kérem, engedjék meg, hogy ismertessek Önökkel egy rövid történetet. Szerzője
Papp Dániel, akit a „Bácska írójaként” tartanak számon.
Neve kevéssé ismert, hiszen mindösszesen 32 évet élt 1868-tól 1900-ig. Papp
Dániel után egy regény és 3 novelláskötet maradt.
A Tündérlak Magyarhonban című kötet novelláiban nagyrészt a szülőhazájának, a
Délvidéknek a krónikása volt. A legenda szerint –mely nagy hatással volt később
Móricz Zsigmondra is- a Bácska mocsaras sártengere alatt igazi tündérlak rejtőzik.
A látszólagos egyhangúság mögött Papp Dániel valóban meg tudta mutatni a
Bácska és a Szerémség szinte költészetté formált szépségeit és eleven alakjait.
Most ebből a kötetből hallhatnak egy rövid, hangulatos részletet.
„… és nevezem én az én édes hazámat Tündérlaknak Magyarhonban.
Mert a mi vármegyénkre ráfér ez a hízelgő szó.
Az egész világon tudniillik nincs olyan elrágalmazott vidék, mint a miénk. Az
országban azt hiszik, hogy nálunk a társadalom legkülönbözőbb rétegei folyton
isznak, s a bácskai ember még sétálni is úgy sétál otthon, ahogy Marienbadban
szokott a fürdővendég: tudniillik poharat tart a kezében, és minden húsz lépés után
iszik egy-egy kortyot.
Haj, micsoda rágalom ez! És mégis milyen elterjedett.
És mindez csak azért, mert Magyarországon még nem foglalkoznak eléggé a
természettudományokkal.
Különösen a geológiával.
Rágalmazni azt tudnak, hanem a geológiával nem foglalkoznak.
Meg az artézi kutak törvényével sem törődnek, meg a térképet sem nézik, pedig azt
az egyet legalább tanácsos volna megnézni.
Azt nagyon szépen megrajzolta Kogutowicz Manó.
Abból tisztára kiolvashatnák, hogy a borfogyasztás nálunk nem sport vagy
hagyomány, hanem geológiai törvény.

A kútfúrók ugyanis, ha lejönnek hozzánk, vidáman dörgölik a kezüket, s a mappán
mosolyogva mutatnak nyugatra meg délre, a baranyai meg a szerémi hegyekre, és
azt mondják:
„ Tessék ezekre a hegyekre nézni. Ami esővíz ezekről lefut, annak mind a bácskai
síkon kell összegyűlni, mert ez geológiai törvény!”
Hát most ugyanúgy mutatom én is a rágalmazóknak:
„Tessék ezekre a hegyekre nézni. Ami bor onnan lecsurog, annak mind a bácskai
síkon kell összegyűlni.” Ez is geológiai törvény…”
Kedves Vendégeink!
Ezen rövid részlet után eljött az ideje, hogy átadjam helyem a bácskai történelem, a
bácskai kincsek bemutatójának, Merk Zsuzsának.
Merk Zsuzsa Pécsett született. A JATE magyar-történelem szakán végzett, majd a
bajai III. Béla Gimnáziumban tanított.
1986-ban került a Türr István Múzeumba, mint történész muzeológus, majd
igazgatóhelyettes, később pedig múzeumigazgató lett.
Történészként Baja város és Észak-Bácska községeinek újkori történetével
foglalkozik. Publikációi jelentek meg többek között:
- a németek Szovjetunióba történt deportálásáról
- a bukovinai székelyek magyarországi telepítéséről
- a bajai születésűek névmagyarosításáról
- valamint történeti, demográfiai elemzéseket is írt.
Szerkesztett és sajtó alá rendezett több bajai témával foglalkozó kiadványt,
könyvet. Szerkesztett és lektorált felkérésre évkönyveket.
Rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban és a Bajai Honpolgárban.
Tagja az Éber Alapítványnak.
Igazgatósága alatt –az országban egyedülálló teljesítményként-három állandó
kiállítás jött létre. A Baja 300 éves város, a Néprajzi csoportok Baja környékén,
valamint az Élet a Dunánál című kiállítás.
Tanári hivatásától sem szakadt el teljesen, hiszen örömmel tesz eleget iskolai
felkéréseknek, s tart ismeretterjesztő előadásokat.
Rendkívül fontosnak tartja a közművelődési munkát, melynek keretében bennünket
is megtisztel a mai estén előadásával.
Kérem, fogadják Őt sok szeretettel.
(Kovács László)

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY
2007. március 16-án tartott előadása
PANNÓNIA FÚVÓSÖTÖS
hangversenye

Közreműködtek:
Demeter Tibor klarinétművész
Nevelők Kórusa

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY
2007. december 1-jén tartott előadása

BUDAPESTI RAGTIME BAND
hangversenye

A Budapest Ragtime Band a magyar tradícionális jazz-élet talán legpatinásabb
együttese.
1980-ban alakult, főiskolát illetve Zeneakadémiát végzett művészekből.
A zenekar célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett több
tradícionális amerikai zenei műfaj bemutatása, életben tartása. A ragtime a múlt
század elején rendkívül népszerű és közkedvelt műfaj volt Amerikában.
Scott Joplin és a többi népszerű komponista eredetileg zongorára írták rag-jeiket. A
régi zongorakottákat porolta le a Budapest Ragtime Band, a ragtime-okat pedig 810 tagú együttesre hangszerelték át.
Ehhez adottak voltak a jól képzett muzsikusok és egy olyan hangszerpark, ami
egészen kivételes hangszerelési megoldásokra adott lehetőséget. Később a ragtimeok mellé swing-eket, melódiákat, dixiland-slágereket és virtuóz hangszerszólókat
vettek műsorukba.

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY
2008. március 8-án tartott előadása

OROSZ J. ZOLTÁN
harmonikaművész és zenekarának
hangversenye

2008. március 8.
Sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat a Bácsbokod Közművelődéséért
Alapítvány ma esti előadásán!
Mivel mai rendezvényünk éppen március 8-ára esik, ezért engedjék meg nekem,
hogy Szalai Pál Nőnapi köszöntőjével megtiszteljem a hölgyeket.
Szalai Pál: Nőnapi köszöntő
Mi

a

nő

nekünk?

Az

egész

világ

maga,

a

szüntelen

változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami
jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület
forrása,
Majd

társunk

a

jóban

és

rosszban,

életünk

néma

napszámosa,

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az
apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és
minden nap önként megtesznek.
Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink!
A mai előadás középpontjában az egyik legközkedveltebb hangszer, a harmonika
áll.

A harmonika hangját mulatságokból, lakodalmakból valamennyien ismerhetjük,
azonban a mai estén Orosz Zoltán és Zenekara előadásában a hangszer eddig még
ismeretlen színvonalú játékának lehetünk hallgatósága.
A zenekar mottója: „Közismert melódiák harmonikán virtuóz előadásban”. Ennek,
megfelelően megpróbálják bemutatni milyen sok zenei műfajban otthonos a
harmonika, műsorukon a vérpezsdítő dél-amerikai dallamok, ragtime-ok, és
klasszikus zenei átiratok is békésen megférnek egymás mellett.
A

zenekar

vezetője

Orosz

Zoltán,

aki

korunk

egyik

legvirtuózabb

harmonikaművésze. Szingapúrtól Párizsig a világ számos pontján megfordult.
1992-ben alakította meg a Pódium duót Ursu Gábor gitárossal. A duó 2000-ban
eMeRTon-díjat kapott, mint az év nosztalgia zenekara.
1996-ban Párizsban Bárdóczy Attilával megnyerték a Nemzetközi Sanzonversenyt, a legjobb külföldi előadó kategóriában.
1998-tól kezdve háromszor egymás után megnyerte az Országos Harmonika
versenyt felnőtt profi kategóriában.
1998. óta tagja Zorán zenekarának, de Gerendás Péterrel, Presser Gáborral, Heilig
Gáborral, Kern Andrással, Hernádi Judittal, valamint a Republic, a Bon-Bon és az
Emil Rulez együttesekkel is zenélt.
Kérem, fogadják szeretettel az együttes művészeit.
(Kovács László)

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY
2009. február 7-én tartott előadása

MEIZL FERENC
rendhagyó zenei előadása

Meizl Ferenc Bácsbokod lakosságának ajánlott műve
„Bokodi” Hangok
Tánc-szvit kamaraegyüttesre
Ősbemutató
Előadják:
Hajagos-Tóth Leila, Androvicz Adrienn – klarinét
Schaffer Tamás, Horváth Gergő – trombita
Forgó Zoltán, Szente Alfonz Gergely, Horváth Zoltán –
bariton
Meizl ferenc - zongora

A Bácsbokod Közművelődéséért
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

MEGHÍV
minden kedves zene iránt érdeklődőt

a Bácsbokodi Művelődési Házba
(Bácsbokod, Hunyadi u. 25.)

2009. február 7-én (szombaton) 18 órakor
az Alapítvány létrejöttének 10. évfordulója, valamint
Meizl Ferenc alapító 85. születésnapja alkalmából
megrendezésre kerülő előadására.

MŰSOR
I. Meizl Ferenc a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett,
Liszt-díjas, Érdemes művész rendhagyó
zenei előadása
II. Meizl Ferenc: „Bokodi” hangok
Tánc-szvit kamaraegyüttesre-ősbemutató
III. Mészáros István polgármester köszöntője

A belépés díjtalan.
Az Alapítvány céljait támogató adományokat
köszönettel fogadjuk.

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Bácsbokod
Gróf Széchenyi I. u. 80.
6453
_________________________________

Jegyzőkönyvi Kivonat
a Bácsbokodi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. január 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről
(kihagyva a kihagyandót)

14/2009. (I. 15.) Kt. határozat
Meizl Ferenc ajándéka
Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
Meizl Ferenc 85. születésnapjára a kultúrház Meizl Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár nevet
kapja, melyről márványtábla és oklevél is készül. A képviselő-testület további ajándékként
egy arany nyaklánc és Bácsbokod címerével ellátott medál mellett döntött.
Felelős: Mészáros István polgármester
Héhn László jegyző
Határidő: azonnal

Mészáros István sk.
Polgármester

Héhn László sk.
Jegyző

Aladics László sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Deák Viktor sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:
Bácsbokod, 2009.01.16.
Mészáros István
polgármester

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY

A bácsbokodi Berger zenekar emlékére
megrendezésre kerülő

FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁLOK

A bácsbokodi fúvószenekari fesztivál célja, hogy emléket állítson egy helyi
kulturális örökségnek: a térségünkben a XX. század első felében virágzó
fúvószenekari kultúrának, egyúttal Berger Ádám kiemelkedő zenei
munkásságának.
Berger Ádám a bácsbokodi fúvószenekar alapítója és vezetője volt; értékes
zeneműveket komponált, tanította a térségünk fúvós-, vonós-, és
tamburazenekarait. Zenekara 1934-ben győztese volt a Baján megrendezett
megyei fúvószenekari versenynek.
Munkássága nyomán jött létre a Berger zenész-dinasztia, amely mind a mai
napig számos kiváló muzsikust adott a magyar zenei életnek.

Bácsbokod Nagyközség Képviselő Testülete tisztelettel meghívja Önt a
2007. június 2-án

900órakor kezdődő

a bácsbokodi Berger zenekar emlékére rendezett
Fúvószenekari Fesztiválra
A rendezvény helyszíne:
900

a bácsbokodi Sportcsarnok

H. Purcell: Trombitaszó – fanfár
előadja: Bajai Rézfúvós Quintett

A fesztivált megnyitja:
Mészáros István polgármester és
Meizl Ferenc Liszt-díjas Érdemes-művész

915

Zenekarok szereplése

1050

Vaskúti szólista

1100

Vadász Katinka –klarinét és Beregi András –tuba
hangversenye
zongorán közreműködik: Huszics Ibolya

1120

Meizl F.: Hódolat Rákóczi fejedelemnek –
szvit - ősbemutató
előadja a Vaskúti Kraul Antal Fúvószenekar
vezényel: Meizl Ferenc

1130

Záróünnepség

a vaskúti
Kraul Antal Fúvószenekar
részére

tiszteletére rendezet
való
részvételéért.
Bác sbokod, 2007. június 02.

Mészáros István
polgármester

Meizl Ferenc

Bácsbokod díszpolgára

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

900

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Mészáros István polgármester

2009. június 6-án
900órakor
a bácsbokodi Berger zenekar emlékére
rendezett
Fúvószenekari Fesztiválra

A rendezvény helyszíne:
a bácsbokodi Sportcsarnok

A fesztivált megnyitja:
Bányai Gábor
Meizl Ferenc Liszt-díjas Érdemes művész

915

Zenekarok szereplése

1120

Meglepetés

1135

Fesztiválzáró

1145

Nádfaragás a klarinétosok
részére

1230

Ebéd

EMLÉKLAP
a

Forgó Zoltán Ifjúsági
Fúvószenekar
részére

a bácsbokodi BERGEREK
tiszteletére rendezett

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓN
való
részvételért.
Bácsbokod, 2009. június 6.
Mészáros István
polgármester

Meizl Ferenc
Bácsbokod díszpolgára

Utószó
Az Alapítvány 10 éves működésének alkalmából összeállított
kiadványunk elkészítése során két fontos célkitűzést
tartottunk szem előtt.
Az egyik, hogy igyekeztünk a maga teljességében bemutatni
Alapítványunk eddigi munkáját, hogy valamennyien
érezhessék: a kultúra terén mi bácsbokodiak kiváltságos
helyzetben vagyunk.
Hiszen melyik környező településen élő ember mondhatja el,
hogy operaelőadáson vehetett részt, meghallgathatta
napjaink egyik legnagyobb trombitaművészét vagy egy egész
estés előadás keretében élvezhette a híres Budapesti Ragtime
Band műsorát úgy, hogy minderre a saját lakásától néhány
percnyi sétára található művelődési házban került sor?
A másik fontos célkitűzésünk pedig az volt, hogy a
kiadvánnyal az előadások felsorolásán túl egy kicsit többet is
adjunk szeretett közönségünknek, hogy az emlékek
felelevenítése mellett további információkat, érdekességeket
is találhassanak ezeken a lapokon.
És így a végére már csak egy feladatunk maradt.
Az, hogy köszönetet mondjunk. Köszönetet mondjunk Meizl
Ferenc alapítónak és a kuratórium tagjainak az Alapítvány
10 éves működéséért; valamennyi támogatónknak; az
Alapítvány segítőinek, akik áldozatos munkájukkal járultak
hozzá az előadások sikeréhez; és végül, de nem utolsósorban
Önöknek, hiszen csak az igazán hálás közönség adhat elég
bizonyosságot arra, hogy van értelme újra és újra időt és
munkát
áldozni
szülőfalunk
kulturális
életének
felvirágoztatásáért.
Bácsbokod, 2010. január 21.

Kovács László
kuratórium titkára

Héhn László
kuratórium elnöke
Meizl Ferenc
alapító

