
MÉNES SZOLETIK·
Irta DANCS JOZSEF

, Bábolnapuszta.
Banához tartozó puszta Komárom megye
gesztesi járásában. A hfres bábolnai ménes
a legnagyobb és legértékesebb arab telivér és
arab fajta a világon. II. József császár 1789
ben a 6600 hold kíteríedésü pusztát, a ménes
alapUásának céljaira. megvette a Szapáry csa
ládtól. l80a-ig mint a mezőhegyesi katonai
ménes fiókja ' müködött, majd önálló ménes
lett. Hetven eredeti arabs mén és ötven ere
deti -arabs kanca behozatalával érte el világ
hfr11 eredményeit. Ide hozták Erdélyből a li
picai ménest is.

(Idézet az Új Idők kiadásában, B. két vi
lágháború között megjelent 12 kötetes lexikon-
ból.) ,

Emlékezetem szerint 1917 augusztusában jártam először Bábolnán. Apámmal
mentem, aki évt:ól évre rááldozott egy napot, hogy a mánesből kimustrált lovak
árveréséri ott legyen, Afféle hagyományos falusi lovastalálkozónak és egyben
tájékozódó alkalomnak számított ez az árverés, ahova még a hetedik határból
is ' összesereglettek az érdeklődök. Márpedig mi nem a hetedik faluban, hanem
a ménesbirtok tőszomszédságában, Acson laktunk, ahova dobszó nélkül is elju
tott az árverés híre.

Sok volt az árverező, és a ménesből feltiinően kevés lovat soroltak must
rába. Háború volt, sok vért vesztett az ország. Nagy ára volt mindennek, de kü
lönösen a lónak. A vásárokon a wakért, sántáért, sőt a kehesért is jó árat fizet
tek, mert az biztosan rnegmaradhatott a szántóvetők kezén, azt nem kellett
félteni, hogy a negyedévenként ismétlődő lósorozásokon hadra foghatónak mínő

sítík és elviszik.
Apám kitartóan árverezett, hogy a nyár elején bevonultatott egyetlen ígavo

nónk helyébe mielőbb lovat állítson. Végül egy öreg és sánta kancánál elhang
zOtt a "senki többet, harmadszor", és apám, mint az utolsó ígérő, kézbe foghat
ta Rebeka kötőfékét és a járlatlevelet, amelynek adatai szerint kancánk tizenhat
éves, arabs vérú és vemhes, tehát csikót várhatunk tőle. Ahogy később kide
rült, apám elsősorban nem a sánta kancát, hanem a hasban lévő csikót érté
kelte nagyra. Ezért is árverezett Rebekára olyan makacsul.

Hat hónappal később - 1918 februárjában - ott bábáskodtam arabs pej
csikónk születésénél.

Faluvégi portánk szűk istállójában két számosállatra - egy' lóra és egy
tehénre - méretezett jászol támaszkodott a falhoz. Apám jó előre ácsolt egy
csíkójászlat, a szénaketrecet pedig kitelepítette, hogy az istállóban tágas helyet
biztosítson a várva várt jövevénynek. Zúzmarás, zimankós hajnal volt, apám
máig is megőrzött naptári feljegyzése szerint Jégtörő Mátyás napja. Az istálló
falába vert karnpósszögön olajmécs pislákolt, és az állatok párává sűrűsödő lehe
letétől, meg a trágya gőzétől jóformán csak az orrunkig i láttunk,

Kancánk nyugtalansága heves kínlódásba csapott át. Felzörgettük az átellen
ben lakó szomszédot, Móricz Mihályt, aki jött. is hamarosan. Erős fényű vihar
lámpát, meg egy kenderből font ístrángot lóbált a kezében, hogy a nehézellés
hez szükséges eszközök kéznél legyenek. Rebeka ott feküdt a friss alomszalmán
hátracsúszott farral, feszengve, mi pedig találgattuk: ménesikó lesz-e, vagy
kanca? .

A vajúdás nem volt számomra megnyugtató látvány, de az élmény - esi
kónk születésének élménye - feledtette velem az Iszonyatot. Bevallom, elfordul
tam, míkor Móricz Mihály Istrangot csatolt a magzatburokból. arasznyira kilógó

"Részlet a szerzönek a Bábólnai Allami Gazdaságról készülő monográtlájából.
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, .
csikó csüdjére, de pár perc múlva, amikor Rebeka újra erőt adott, már én 18'
belekapaszkodtam a kötélbe, hogy a jövevényt mielőbb világra segítsük.

Ott és akkor vált bizonyossá bennem a sertés, hogy a szülés nem könny(í
esemény, hanem kínlódással, vérrel és 'iszonyattal' átszőtt és hosszú órákíg tartó
folyamat. De ott és akkor éreztem először azt is, hogy a vajúdás kírrját gyorsan
elfelejteti emberrel és állattal a születéssel együtt járó öröm. Csikónk még fel
sem száradt, márís lábra állt. Először oda tapogatott az anyja szügyéhez, aztán
ösztönösen cseeset fogott és egy rátára szívta ki a dagadt tőgyből a főccste

jet. Mire a köldökzsínórja leszáradt, már ficánkolt és gyorsan barátságot kötött
a fejöstehénnel és az ugyancsak játékos kedvű üszőboriúval is.

Arabs kancánk játékos csikajának születése óta sok víz folyt le a Dunán. .
Bábolna - ami akkoriban még gyalogosan kétórai járóföldre volt Acstól 
azóta karnyújtásnyi közelségbe került. Ahol szülőfalum Bábolnai útra néző csa
ládi házai elfogynak, ott már az egykori puszta - a mai Bábolna - tényész
tojás-gyárának ötvenvalahányadik zárt rendszerű telepe nyújtózik.' Az egykori
ácsi Faluréten szinte beláthatatlan messzeségbe futva ezüstszínű épületek sora
koznak és karcsú lábú víztornyok dugják fejüket. a magasba. Egyelőre 18 istálló
és .rnínden egyes istállóban 60.000 Tetra-hibrid tenyészbaromfi, s naponta annyi
tojás, amennyit csíkónk születésének idejében talán száz, falu tyúkjai sem tortak.

Változik a világ, de ez a .változás nem tudja feledtetni velem a régi Bábol
nát. A háború idején is békés elevenséget sugárzó csikótelepet, ahol karámban
hancúrozott száz csikó. A· mustra lovak árverését, a lovakat és a huszár-unifor
misban járó-kelő'lovasokat, akik -úgy maradtak meg emlékezetemben, mínt
a mesealakok.

Most, amikor a méhesbirtok történetének adatait... régi okmányokat forga
tok. nem tudom elhessegetni azt az érzést, hogy csikónk születése és a bábol
nai ménes alapítása között sok a rokonvonás.

Azt az arabs vérű csikót három évig abrakoltuk. és újabb hat hónap telt
el, mire hámhoz szokott, csikót dobott, és hasznát vehettük. \ .

Három és fél esztendő egy felfelé törekvő kisgazda család életében nagy
idő, és a pej csikóval feletetett abrak' sem jelentéktelen mennyiség. De a vég
eredmény: azok a jó vérű és szép küllemű csikók, amelyeket Rebeka utódai
ként neveltünk fel, azt bizonyítják, hogy érdemes volt arra a számomra örökké
emlékezetes bábolnai lóárverésre elmenni, mustra kancát vásárolni. Nagyon is
érdemes volt, mert az 1920-as években ez indította el családunkat az ácsi kis
gazdálera akkoriban kevésbé jellemző törzskönyves lótenyésztés útján.

A tizennyolcadik .század utolsó negyedében a bábolnai' ménes születését is ne
héz idők sürgették. A császári hatalom túlkapásai ellen lázadoztak az alattvalók,
és a birodalomhoz csatolt tartományok a Habsburg-háztól való elszakadást szor
galmázták. Mária Teréziának és utódának, .11. József császárnak - .akárcsak a
kilenc hold földdel, évről évre visszatérő sertéspestíssel és gáncsvetókkel birkózó
Dancs Mihálynak - égetően nagy szüksége volt a jó lóra.

Emlékszem, minden esztendőben megpróbálkoztunk azzal, hogy anyakocás
állítsunk be és malacokat neveljünk, disznókat bízlaljunk. Annyit, hogy' azokból
a saját szükségletünkön túlmenően eladásra is jusson. Ain apám számítását jófor
mán minden -esztendőben keresztülhúzta a járvány, ami ellen a húszas években
még nem volt orvosság.

A szarvasmarhával is hasztalan próbálkoztunk. Mételykórral fertőzött közle
gelőn legelt a falu tehéncsordája. és az állatok sorra kapták meg ezt a .teljes
legyengüléssel járó betegséget. A mi tehenünk sem volt kivétel. Vágóba adtuk,
vemhes üszőt állítottunk be a helyére, de az sem vált lie... elvetélt. Márpedig
tehén nélkül nem' maradhatott a család, hiszen a tej olyan fontos volt, mint a
míndennapí kenyér. A kísérletezések, helyesebben szólva a kudarcok elkeserítet- 
ték apámat; végül is egy kajla SZ8rvÚ, öreg tehenet állított be az istállóba azzal,
hogy fejjük, amíg tejet ad, aztán csontozni továbbadjuk valamelyik mészárosnak.

Különben sem volt ára' a szarvasmarhának, de a tejnek sem. A borjúkat
. ősszel - hogy a gazdák meneküljenek az -átteleltetés gondjaitól - színte a bor

júkötél áráért vesztegették. a tejért pedig csak a fizetésképtelem cigánycsaládok
jöttek. akik "hozom"-ra is csak félliterekkel apasztották a tehéntartó gazdák
tejkínálatát.
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Node hagyjuk ezt a kérdést, Kanyarodjunk vissza a lovakhoz, amelyekkel
sokkal több szerencséje volt családunknak. Rebeka lánya odanőtt az anyja mellé
és minden esztendőben olyan esiköt dobott, amiért versenyeztek a vevők. Bá
bolna neve ezért is jelentett megbecsülést családunkban.

A két világháború időszakából forgássuk vissza az idő kerekét a tizenhar
madik századba, IV. Béla király uralkodásának esztendeihez. Azok az okmá
nyok, amelyeket a pannonhalmi, a győri, a komáromi és a veszprémi irattárok
ban őriznek - meg azokr az iratok, amelyek Bábolnán fellelhetők - 1268-ban
említik először Bábolna nevét. A Kisalföld keleti peremén fekvő birtok' akkor
a Bábunai család kezében volt. A krónikás feljegyezte, hogy Bábunai Miklós
özvegyét a szomszédos birtokok tulajdonosai lépten-nyomon háborgatták, birto
kára törtek. A Bábunai család emiatt emelt panaszt IV. Béla királynál,

Tizenkét esztendővel később, 1280-ban Bábunai Gergelyt idézik törvénybe a
családi bírtokkal kapcsolatos per dolgában. Bábolna már ebben az időszakban
fontos állomásnak számított azon a széles országúton, arri1 Acs felől vezetett
Bécs irányába. Bábölnáról indult szekérút Székesfehérvár felé és Veszprém irá
nyába is. Az' akkor faluként emlegetett Bábolnán szálláshely volt, ahol királyi
hadak, élelmiszert és egyebeket szállító .szekérkaravánok és állathajcsárok tar
tottak pihenőt. A mai Bábolna központján keresztül vezető országutat - nyil
ván az egykori marhahajtások idejéből megmaradt névvel - ma is a mészárosok
útjának hívják.

A következő okmány - amelyet a bábolnai levéltárban találtam - 1328-ból
való. Ebben említi először a króníkás azt, hogy Bábolna templomát Szent György
tiszteletére emelték, és a templom papját Péternek hívták. Az okmányban emlí
tett templom később - valószínűleg a török uralom idején - elpusztult, de
romjain később új templomot emeltek. Ez a templom áÍl ma is Bábolna közép-
ponqában. .

1360-ból vaskos iratcsomó másolatát találtam az irattárban. A pannonhalmi
főapát emel panaszt Kozma Péter és Ronka fiai ellen a királynál, mert ez a két'
család Olbőt, Tárkányt és Bábolnát [ogtalanul foglalta.el és árenda fizetése nél
kül birtokolja. Nem derül ki az okmányból, hogy a papi birtokként ismert
Ölbőn kívül Tárkány és Bábolna valóban a pannonhalmiaké volt-e abban az
időben. Mint ahogy arról sem esik szó a fellelhető okmányokban, hogy a panasz
ra míképpen reagált a király.

Kilenc esztendővel később - 1369-ben - Nagy Lajos király arról. adott ki
adománylevelet, hogy Bábolna földje Kolos fiát illeti. A Kolos családnak akkori
ban a esallóközí. Kolozsnémán volt birtoka, amí légvonalban míndössze tizenöt
kilométerre feküdt Bábolnátől.

A sűrűn kiújuló birtokviták és pereskedések okmányaiban már akkor fel
tűnnek olyan nevek, akiknek leszármazottjai ·ma is ott éJnek Komárom megyében,
Bábolna környékén. Beke Péter nevét például egy 1360-ban kélt perirat említi.
Ugyanebben a periratban szerepel tanúként Bajcsay J. jobbágya is.

A vitatkozók többsége a királyhoz folyamodik. Különösen sok az özvegyek és
árvák panasza, de kevés az olyan bizonyíték, ami a panaszok gyors orvoelását
igazolja. Az árvák és özvegyek földjeit elfoglaló szomszédok tanúságleveleket szer
kesztenek, tanúk egész' sorával bizonyítják, hogy nem sértették meg a törvényt,
nem szántották el a szomszéd birtok földjét.

Mit tett ilyen esetekben a király?
A helyszínre' küldte személyes megbízottját, és annak jelenlétében tár

gyalták meg, melyík félnek van igaza. Ha a tárgyalás nem vezetett eredményre,
a király határjárást rendelt el és a királyi biztost utasította: vegyen részt a ha
társzemlén és tegyen írásbeli jelentést a helyszínen szerzett tapasztalatairól.

Hogy miképpen zajlottak le ezek a határjárások. amelyek néha nyolc-tíz
falut is érintettek, nehéz lenne pontosan visszaidézni. Tény, hogy nem volt könnyű

séta, és nem volt egyszerű a döntés sem. Lehet, hogy a határjárással járó kelle
metlenségek riasztották vissza azt a szemlebízottságot is, amelyikre azt a feladatot
bízta Zsigmond király, hogy járja végig Kís-Csanak, Csép, Igrnánd, Aes, Bábolna,
Vas és Tárkány határát és az igazságnak megfelelően, jól felismerhető jelekkel
vonja meg a birtokok közötti határt.
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A határszemiéről szóló oklevél dátuma 1430. április 25-e.
Ebben az állítólag Veszprémben készített és az ottani káptalan pecsétjével el

látott, de Pannonhalmán őrzött írásban arról van szó, hogy Zsigmond király sze
mélyes küldöttjével, Csatári Benedekkel, továbbá főtisztelendő Eperjesi mesterrel,
a káptalan tanúbizonyság-emberével, s a szemlére kiküldött többi érdemes bi
zottsági taggal körüljárja a már említett hét falu határát, eleget téve Sifridus
pannonhalmi kormányzó főapát kérésének, illetve a király rendeletének.

Ahogy a latin szövegű kiváltságlevél bevezetőjében lefektették, ahatárjárók
feladata az volt, hogy hitelt érdemlően és pontosan megállapítsák: hol van a
pannonhalmi főmonostorhoz tartozó Kis-Csanak falu birtokhatára (Az okmány
hiteles másolata megjelent A pannonhalmi Szent Benedek Rend története har-
madik kötetében, 1905-ben.) _

. Ahatárjárás - ahogy a pannonhalmi főapátság okíratnyomoz6i később .kí
derítették - nem történt meg, viszont az okmányt kíállították. A bizottság tagjai
az okmányok készítésében járatos emberekkel egy húron pendüíve foglalták írás
ba, hogy míkor indultak, hol jártak, mit tapasztaltak. s hova állítottak fel jól
látható határjeleket. A. hamisítók Zsigmond király korából származó, de már érték
telennek tekintett okmány hártyájár6l lemosták az eredeti szöveget, majd a pe
csétet. érintetlenül hagyva ráírták azt, ami nem történt meg, ére ami ennek el
lenése valószínűnek, sőt hitelesnek hangzott.

A földrajzi nevek, amelyek a hét falu határának egy-egy j61 felismerhető

pontját jelezték, ma is megvannak. Az ácsi erdő-elő, a Conc6 patak, a Csepi
torok, a Sarokhatár. az Ördögásta-negy (mai neve Ördög-hegy) arra vall, hogy az
okmányhamisítók kezeügyében ott volt egy korábban készült térkép és leírás,
amelynek alapján félrevezették magát a királyt is.

A pannonhalmi főapátság levéltárában nem ez az egyetlen olyan okmány,
amelyről később minden kétséget kizáróan kiderült, hogy hamisítvány. Az 1412
ben. a győri káptalan által kiadottnak jelzett oklevél - ami helytörténeti szem
pontból ugyancsak érdekes és elfogadható adatokat közöl - színtén nem eredeti.

Hogy rnít vétettek el az okmányhamisít6k?
Mindenekelőtt néhány dátumot, ami arról árulkodik, hogy a határjárás kez

dete és befejezése között eltelt idő és a szemle utáni helyszíni várakozás - amit
a király 14 napban írt elő - nem fér bele a határjárás kezdeteként és az ok
mány állítólagos kiállításának dátumaként feltüntetett ídőszakba. Akik ismerik
az állítólag végigjárt szemleút mai vonulását, tudják, hogy mintegy 300 kilométert
árkon, bokron, íngoványon, 'taposatlan ösvényen _. tanúk meghallgatásával meg
toldva - tíz nap alatt nem lehet végigjárni. Pláne ha azt. is hozzászámítjuk, hogy
a vasárnapi píhenőnapot egyházi személyek számára kötelezően előírta a törvény,
mínt ahogy előírta a határjárás befejezése utáni panaszfelvételt is. Mindezekre
az április 10-i indulás és az április 25""ére keltezett okmányírás között eltelt idő

nem lehetett elegendő. .
Még talán ennél is kézzelfoe;hatóbb bizonyíték, hogy a régi szöveg lemosá

sának nyomait félezer év elmúltával is --rel lehet fedezni az írásra felhasznált
hártyán. -

Az egyik 1455-ben keltezett okmány ismét királyi ajándékként említi Bábolnát.
V. László a birtokot uralkodása vége felé kedves emberének, Kovácsy Jánosnak
és fiainak adta. Kik voltak ezek a Kovácsyak, akiknek nevével sem korábban, sem
későbben nem találkozunk? És meddig maradtak urai Bábolnának? Erről nem
szól az írás. ,

A következő feljegyzés, amelyet Bábolna régi keletű okmányai között talál
tunk, a mohácsi vész esztendejében, 1526-ban kelt. A panaszirat BOO birka jog
talan eltulajdonítását említi. A szokatlanul nagy birkanyájat Szerdahelyi Imrefi
Mihály földesúr bábolnai. tisztjei vették el a pannonhalmi főapátsághoz tartozó
Bársonyos falu jobbágyáÍtól azon a címen, hogy a tilosban legeltették.

Bírkákról, marhákról és sertésről érdekes módon több szó esik a Bábolna'
múltját idéző feljegyzésekben, mint lovakról. Pedig a korabeli okmányok - ame
lyek a lovak és csikók számáról tudósítanak - azt tanúsítják, hogy a honfogla
lást követő időkben jó néhány ménes volt Magyarcrszágon. Az első ménest - aho
gyan Anonymus 1096-ban leírta - Csepel szígetén maga Arpád vezér létesítette.
A krónikás szerint a szígetet arról a lovászmesterról nevezték el, akit SepeI
nek hívtak.
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A Névtelen Jegyző így írja le a csepeli ménes alapításának történeiét:
"Arpádvezér azonnal mesterembereket fogadott és velük pompás vezéri

háZakat é'píttetett. Aztán meghagyta, hogy napok hosszú során át elcsigázott mín
den lovát vigyék- oda és legeltessék. Lovászal fölé mesterül egy igen okos kun
embert tett, név szerínt ·sepelt, aki ott lakott, 8 róla nevezték el a szigetet se
pelnek," .

íme néhány írásos adat az Arpád-házi uralkodók idejében felállított méne
sekről. Első királyunk kortársáról, Ajtony vezérról jegyezték fel a króníkások,
hogy híres és nagy ménese volt és a még nyeregbe, illetve hámba nem tört sze
Hdítetlen lovak mellett jelentős számban voltak ólakban tartott nyerges 'lovak is.

István mester 1273-ban a beni apátságnak ajándékoz saját méneséből lovakat.
Bgy korábbi feljegyzés aITÓl tudósít, hogy a Kecskeméthez tartozó Felsó-AIpárt
a király az ott levő ménessel . együtt a Szent Benedek rendnek ajándékozta. Az
ajándékozás dátuma 1075.

Első Géza király oklevele ez idő tájt a csongrádi ménesról tesz emlfté9t, majd
a tihanyi, pécsváradi, dömösi és csatári ménest említik a ránk maradt okmányok.
A csatári ménesról azt olvashatjuk, hogy ott III. Béla király korában 120 lovat
tartottak jó. legelőn. I. Endre a tihanyi apátságnak évente 50 csik6t küldött ki
rályi méneséből. Egy törvénybe idézés arról szól, hogy a szentegyedí ménesből negy
ven lovat .kötöttek el.' A czikádori apát emberei amiatt emeltek panaszt, hogy
két legjobb lovukat leütötték; a ménest elhajtották, és búaz elsófüves' csikajUk:
is odaveszett.

Helységnevek· tueatja· őrzi a régi ménesek emlékét. Lovászi, Ménfc5,' Lókút,
Cslkórn.ező, Ménesmajor stb. nyilvánvidóan egy-egy ménesrc51 kapta a nevét.

Ipolit, Márton és Miklós urak (az okirat nem említi, hogy hol volt méne8Ük)
III. Endre király aláírásával megerősített okmányon 209 lovat ajándékoztak a
magyarorazági aP1\tságalmak. Ebből a pécsVáradi apátság 120 lovat és három esi:'
kóst, a tihanyiak pedig 34 lovat és öt lovászt kaptak. :Ezekbe51 az okmányokból
arra lehet következtetni, ,hogy az örökösök nélkül elhalt. nagyurak az egyházi
rendekn!J hagyatkoztak. •

Akkoriban nemcsak az országhatárainkon belül, hanem Európa-szerte nagy
becsülete volt a magyar lónak, sőt később a vágóá1latoknak ls. Err61 tanúskodnak
többek között azok a XV. számdb61 ránk maradt harmíneadíevelek, amelyeket
az országhatáron felállított vámházakban rendszeresen vezettek. A pozsonyi har
mincadkönyv adataibóLmegállapítható, hogy 1401 és 1450. között 43.000 lovat vit
tek ki a pozsonyi vámon. A hatmincadleveleket pontosan vezették., hiszen a
harmincadvám az ország egyik legbiztosabb jövedelmi forrásának számított, amit
a köznépre kivetett adóval ellentétben pontosan fizettek be a kereskedc5k. Ugyan
csak a pozsonyi harmincadlevelek összesítéséből tűnik ki, hogy a Dunai kapun,
vagyis Pozsonyon keresztül 155.000 ökröt és 620.000 birkát l).aitottak Iáben Bécsbe
és esetleg onnét tovább. . . .

A beszedett vámpénzek összegéból megállapítható; hogy egy lóért átlagosan 7,5
.arany forintot, egy ökörért 3,36 forintot, egy bárányért pedig 0,46 forintot kap
tak az eladók.

Az állatokat széles terelő utakon hajtották., és- a takarmányt a legeltetéS .bíz
tosította. Ilyen széles terelő út szelte keresztül a bábolnai birtokot, amelynek
központjában itat6hely és pihen6állomás volt. A lovakkal kedvező időben 25-30

. kilométert tettek meg naponta, míg az ökrökked ennek a felét, a birkákkal
pedig a negyedét. Az egyik feljegyzésből. kiderült, hogy a Hortobágyról Szent
György napján indult ökörcsorda Péter-Pál napja után egy héttel érkezett Po
zsonyba. A. lovakkal, de még az ökrökkel is úsztatva keltek át a folyókon, a bir
kákat pedig dereglyékre rakták, mert a nyájat nem lehetett nekiterelni a víznek.

Időközönként veszedelmes járványok pusztít.ották az állatokat. De gyakran
akadt összeütközésük a baltöknak a lókötőkkel. a marhatolvajokkal és a fondor
latos parlagi juhászokkal is. A parlagi juhászok - ahogy azt az egyik 1466-ban
kelt tőzsér-feljegyzésből megtudtuk - ott sündörögtek az országhatár felé terelt
nyáj körül és minden al!?l~t megragadtak, hogy néhány idegen juhot a saját-
jukhoz csapjanak át. .

A '"fergeteges idők" - ahogy a kr6nik~ok a fákat döntögető 'ribarokat és a
patakokat foly6vá dagasztó felMszakadásokat nevezték - sok gondot okoztak és
gyakGrta kárt is tettek a messze útra terelt állatokban. Máskor meg arra pa-



naszkodnak a 1ózsérek, hogy az itatóhelyek a szárazságban elapadnak és a jószág
nemcsak az éhségtől, hanem a szomjúságtól is szenved.

Ne gondolja senkí, hogy az állatok kivitelét teljesen a kereskedőkre bízta az
ország vezetése. 1495-ben például két évre szóló kiviteli tilalmat rendelt el a ma
gyar törvényhozás, aminek indoka az volt, hogy megfogyatkozott az állatállo
mány és hússzt1ke volt Magyarországon. Ezt követően, 14M-ban a 31. törvény
cikk előirta,hogy azok a kereskedők, akik magyar honosak, csak az orzsághatáron
felállított harmincadvámokig hajthatják az állatokat, külföldre nem. Hat év
múlva, 1504-ben újabb szígorítás lép életbe. Ez arra kötelezi az idegen kereske
dőket, hogy az állatokat közvetlenül az állattartóktól vásárolják meg és a har
mincadot minden esetben ők fízessék. Egy későbbi szigorítás: Magyarországon
a felvásárlók nem fizethetik idegen pénzekkel az állatok árát.

Ilyen intézkedések már korábban is születtek. Például 1492-ben azt hozták
fel indokként a törvényhozók, hogy a jó állatokért értéktelen pénzeket kapnak
az állattartók, amiért jóformán semmit sem tud vásárolni a hazai piacokon. Ez
volt az indoklás, de az igazi célt valószínűleg abban kell keresni, hogy a kincstár,
elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva, biztosabbnak látta a magyar pénz
forgalmát. Elvégre külföldi pénznemekben nem lehetett adót szedni.

Cuspinianus német író - aki jó barátságban volt Bakócz Tamással és gyakran
megfordult Magyarországon - arról tudósít, hogy a XV. "század első két évtize
dében Európa jelentős részét a magyarországi állattenyésztők látták el lóval és
szarvasmarhávaI. Cuspíníanus szerínt évente öt országos állatkiviteli vásárról ke
rülIiek ki az állatok a bajor, a sváb és a tiroli tartományokba, sőt messzebbre is.
"Sokfelé küldenek malacokat és szolgáltatnak a ménesekből patás lovakat" - je
gyezte fel Bakócz Tamás kortársa és barátja.

Az Európára kíteriedő \!l8gyar állatkereskedelembe még. a német császárok
ts beleavatkoztak. Frigyes császár megtiltotta a bécsieknek, hogy Magyarországon
állatot vásároljanak. HajtSák fel a magyar jószágokat Bécsbe a magyar kereske
dPk, hogy az eladásnál fizetett hányad ne a magyar kincstárnak, hanem a csá
szári kamarának jusson. Ezt a rendeletet Ferdinánd 1522-ben újra kihirdette, sőt

szígorította,
Mindez a mohácsi vészt kÖvető évtizedekben semmissé vált, mert a háborés

pusztítás szinte teljesen megbénította az állattenyésztést, különösen a lóállomány
ritkult meg. ami érthető is, hiszen a méneseket hadra fogták, a kancákat nem
fedeztétték, és a várakba vísszahűzódó magyar katonáknak kisebb gondjuk is
nagyobb volt annál, hogy csikót neveljenek.

Az állatállománnyal együtt pusztultak el okmányok és feljegyzések, amelyek
még teljesebbé tehették volna a kutatást, hitelesebbé a történelmet, s terjedel
mesebbé ezt a beszámolót, amit végeredményben a bábolnai rnénes alapításának
bevezetőjeként írtam le.

Mária Terézia eszmél rá a Habsburg uralkodók közül· elsőként, hogy a biro
dalom lóállományát céltudatosan kell növelni. Ezen áll, vagy bukik a birodalom
növelésének, illetve védelmének ügye.

Ennek első írásos nyoma 17~6, amikor a császári kancellária körlevelet adott
ki annak érdekében, hogy a gazdákat alótenyésztés felkarelására buzdítsa. Mi
tagadás, akkoriban nem vonzotta sem a földesurakat, sem a' jobbágyokat az, hogy
lovat tartsanak, még kevésbé az, hogy a tenyésztés hosszadalmas· és kockázatos
munkáját vállalják. A parasztok, akiket. a robot terhe majdnemhogy összerop
pantott, a szántás-vetéshez inkább' ökröt tartottak. Ennek egyik legkézenfekvőbb

oka az volt, .hogy az ökröket nem rendelték ki fuvarozni, és ezek a jámbor iga
vonók mentesek voltak a katonai igénybevétel alól is.

A lótenyésztés fellendítésére irányuló intézkedések - amelyeket részben· Má
ria Terézia, részben II. József császár hozott - elsősorban a' tenyészmének be
szerzését írták elŐ. Katonai szakértőkből és polgári alkalmazottakból verbuvált
küldöttség indult Bécsból a Balkánra. Ez a felvásárló körút sikerrel járt, hiszen
a bizottság ötszáz tenyészmént vásárolt és küldött • Habsburg birodalom külön
böző vidékeire.

A kancellária tovább megy a megkezdett úton. Magyarországon, de a biro
dalom többi részén is, fedeztető állomásokat állítanak fel. A rendelet szerint a
fedeztetés ingyenes, és aki a császári csődörök alá állítja lovát, az mentesül az
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előfogat állítása alól is. Mikor ez az eredményesnek ígérkező kedvezmény tIeIIl
hozott kielégítő eredményt, a ménesparancsnokságok utasítást kaptak Bécsből,

hogy mínden kanca tulajdonosát - aki császári ménnel fedeztet - egy forinttal
jutalmazzák, és annak a gazdának. aki folyamatosan. négy egymást követő esz
tendőben állami ménnel ugratja meg kancáját, egy vemhes lovat ad ajándékba
a császár.

Fölvetődik a kérdés: miért volt ennyire sürg6s és fontos alótenyésztés fel-
lendítésének ügye? .

Azért, mert háborúk folytak, amelyeket ugyan csatározásokként emlegettek
a császári udvarban, de akárhogy nevezték is, gyors és kitártó lovakra volt szük
ség hozzájuk. Ahogy Szekfü Gyula írja:' ,,1787-t61 kezdve Magyarországnak kel
lett ellátnia a déli határokon szétosztott katonaságot, amelyet az akkoribim ki
robbant török háború miatt vezényeltek. a magyar végekre. A császár évről" évre
nagy tömegű gabona és takarmány szállítását követelte meg és a szállítmányo
kért félárat fizetett, sőt részben azt is csak .papíros-ígéretekben tette."

Az idős Hadik András' - aki Csallóközben született és a császári hadseregben
zászlósként kezdte pályafutását - a tábornagyi rangot és a császár bizalrnát meg
szerezve, a bécsi haditanács elnöke lett. O látta el a katonai utánpótlás feladatait,
és ebben a fontos beosztásában javasolta a császárnak: változtasson sürgősen a
régi hadrenden. Csökkentse a gyalogsági alakulatok számát és minél - több ki
tartó lovat adjon a serege' alá.

Honnan és hogyan? Ez volt a kérdés, ezt szorgaImazták a korábbi intézkedé-
sek is. '

A császári haditanács úgy döntött. ho,;;, az 1785-ben alapított Mezőhegyesi
Állami Ménes mintájára hozzanak létre még egy ménest Magyarországon. Hadik
András stratégiai szempontból a Dunántúlt,az<m belül pedig a Kisalföldet ja
vasolta. Jól ismerte ezt a vidéket, hiszen a Csallóközben született, ami - mint
mondani szokás - csak annyira van Bábolnát61, mint Pest Budától, Hadik András
tudta: a Kisalföldnek ezen a' részén nemcsak széna és abrak terem, hanem
- ami ugyancsak fontos - Bábölnától váltott Iovakkal hajtva.. mindössze két
napi járóföld a császárváros. Ebből részben a bécsi udvar parádésIó utánpötlása
szempontfából származhat előny, másrészt: ha netán valamilyen okból rákény
szerülnek, gyorsan végre lehet hajtani a menekitést. Ahogy az 1848-49-es szabad
ságharc eseményei bizonyítják, a haditanács nem is tévedett ebben a feltétele
zésében. ,Mikor 1849.' április 24-én Bábolna körzetében is bizonytalanná vált a
császári csapatok helyzete, utasítás érkezett a méntelep parancsnokságára. . hogy
a tenyésztelep teljes 'lö- és csikóálIományát menekítsék át Grazba. Ez meg is történt.

Bécsben Csekenles József őrnagyot, a me2lÓhegyesi ménes parancsnokát bízták
meg. az új lótenyésztó állomás szervezésével, sót azzal is, hogy a ménes elhelye
zésének biztosítására megfelelő helyet keressen. A köszegí születésű, ügyes ka
tona választása a Szapáry család tulajdonában lévő bábolnai birtokra esett. Bár
vannak olyan vélemények is, hogy a császári udvarban gyakmn megforduló és a
kártyacsatákban nagy összegeket vesztő Szapáry .József gróf ajánlotta fel Bábol
nát, hogy az adósságait rendezni tudja. Akár így történt, akár másként, tény,
hogy a kincstár szokatlanul magas áron, és a legjövedelmezőbb folyami révátkelőhe-

lyek birtoklásának átengedése fejében szerezte ineg Bábolnát. .
A ménes alapítását megelőzően azonban történt egy s más, amit nem szabad

elhallgatni. II: József császár 28 pontból álló rendeletet adott ki'a lótenyésztéa
felvirágoztatásának segítésére. Külön érdekessége ennek a rendeletnek, hogy nem
csak németül. hanem magyar nyelven is kinyomtatták és valamennyi érdekelthez.
eljuttatták. Holott a hivatalos nyelv a német volt. .

A császári irat közlí, hogy kincstári pénzen a királyi ménes alapítására al
kalmas pusztát, Mezóhegyest már megvásárolták, és ott hetven kiváló tenyészmén
nel hamarosan megkezdik a .fedeztetést. Ugyanakkor megbízzák Csekonics Józse
fet, írja össze Mezőhegyes térségében azt a 2000 kancát, ~elyet a hetven mén
alá lehet rendelni.

Úgy vélem, érdemes szószerint idézni a rendelkezésból egy részt .• Igy hang
zik r. - ,,0 Felsége azon különös méneseknek urait, akik a Scottí lóorvostól ki
talált ja rendhez fogják magukat alkalmaztatní, s önnön méneseket a feljebb.
leírott regulák szerint akarják egyengetní (a kézből való. fedeztetésről· van szó).
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s jó előmeneteleknek jelen .példáit is fogják mutatni, bizonyosakká teszi,' hogy .őket

különös jóságú ménlovakkal fOgja megajándékozni." ~

A rendeletnek egy másik pontja hasznos tanácsokat ad alótartó gazdáknak.
ilyenképpen: - "Ne engedjék, hogy a csecstől elválasztott csikó anyjokat a do
logban. s a hosszú Utazásban kövessék . .. A réteknek földjei mind gulyának,
rníndpedíg a méneseknek bővebb legelésre megkövérítessenek, s az iránt már ré
gen kiszabott rendelések pedig pontig betartassanak, hogy á községek, kik szilaj
pusztákon járó ménessel bírnak, a pusztákon meghajló színeket (istállókat) emel
jenek ... A lovak azok ~alá vévén be' magokat, télben ugyanis a hóförgetegek
ellen, nyáron pedig a sokféle bogarak ellen védelmeztethessenek . .. A színek
mellett kutat' ásattassanak, és a szükséges itatásokra más ezekhez hasonlók
készítessenek." .

A császár a vármegyéket - ame1yeknek -egyre kevesebb önállóságot és szinte
napról napra több utasítást ádott - arra kötelezi, hogy alkalmazzanak Iótenyész
tési felügyelőt,_s igéri, hogy az állam a silány csódörök helyébe a' hélyi 'igények
nek megfell;!lő mént juttat kedvezményes áron. A mének mellé pedig a regiment
ból átadótt, lóhoz értő katonák alkalmazását teszi lehetóvé.

A falvakba kihelyezett mének gondozásáért a községí bíró a felelős. Ez így
"Volt másfélszáz esztendővel később az én - szülőfalumban és - úgy hiszem 
máshól is. Erre célozva jelentette ki az egyik kertalfai ellenzéki gazda bíróválasz
tás napján, hogy Acson bíró helyett csödörös parancsnokot választanak, akinek
nincs beleszólása a közügyekbe.

Visszakanyarodva az 1780-as évekre, az állami mének által fedeztetett kan
'cákat tízévi adómentesség illette meg. De ugyanakkor elt"iírták, hogy a csikókat
négyéves koruk elótt nem szábad hámba fogni. A patkolást - ami akkoriban inkább
csak a katonalovakra vonatkozott - kiterjesztették a gazdakezekben lévő lo
vakra. és rendelet szerint minden járásban legalább egy patkoló kovácsműhelyt
kellett f"e1állítani.

Máról holnapra persze a császári rendeletek és a 16tenyésztést segítő kedvez
mények nem hozták meg azt az eredményt, amit odafönt a bécsi udvarban vár
~k.· A jobbágyság zöme ragaszkodott ,az akkor hagyományosnak mondott Iga
vonóhoz, az ökörhöz, mondván: az jámbor, és nagy terhet is elhúz anélkül, hogy

- abrakoini kellene.
Panaszos felterjesztések futottak be a vármegyékhez, hogy azok a szegény

jOQbágyok, akik az: ökörról átnyergeltek a 16ra, a nagyobb testii és nemesebb
véru ménektöl származó csiMkat nem tudják, de nem is akarják felnevelni.
Hogy miért nem? Mert ezek a felemás csikók nem tudják elviselni a mos
toha tartási ~ takarmányozási körülményeket. Kidőlnek, ha korán hámba fog
ják őket. Márpedig a jobbágynak nincs kitartása ahhoz, hogy három, négy esz
tendeig csíkot zaboljon haszon nélkül, Azt is panaszolták a 16tartásra átváltott
álláttartók, hogy a csikókra - ha kifejlődnek - nem adják meg a kaneáknak járó
mentességet a "forspontba rendelés dolgában". Mai szóhasználattal: a. helyi
hatalmasságok - a kiszállásra induló urak - szelgálatára a jobbágynak hámba
kellett fogni a lovát.

A földbirtokosok lótenyésztési kedvét is fokozni kívánta Mária Terézia., s ez
- ahogy il későbbi eredmények bizonyítják - sikerült is> Egy 1777-ben kelt
rendelet magas díjak kitdzéséról és odaítéléséről intézkedik. Eszerint minden
uradalrnat. amelyik 1780-tól kezdve évente legalább ötven lovat tud a császári
lovasezredek részére kiállítani, aranyéremmel tünteti ki a- kjÍ'álynő. Sőt. a Ióta
nyésztés szorgalmazásában Mária Terézia még ennél is tovább lépett: az egyik
legmagasabb kitüntetést, Szent István keresztjét ajándékozta azoknak, akik a
tenyésztésben élen jártak. \

Nem érdektelen megjegyezni, hogy a tenyésztés inkább a Nagyalföldön indult
virágzásnak, Csongrád megyében Pálffi főispán, 1776-ban 500 aranyért hét te
nyészrnént vásárol és gondozásukra : egy huszárkapitányt nevez ki igen magas
fizetéssel. A hódmezővásárhelyi - ménes 3000 lóval -az ország egyik legnagyobb
ménese volt. De a szentesieké is szépen fejlődött, amikor 30 kincstári fedezőmént

helyeztek, ki a városba. Még egy szentesi adat, ami mindenképpen érdekes. Adám
Székely István csik6s gazda feljegyezte, hogy 1789-ben társaival együtt 350 lovat
költöztettek le a Bánátba, mível akkor Szentesen nem volt elegendő takarmány
a ménes átteleltetéséhez.
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Amit Mária Terézia elkezdett, azt II. J6uet még er6teljesebben folytatja.
Moldvából és Ukrajnából újabb 60 fedezőmént hozat be az országba, és azokat
azétosztja azokon a vidékeken, ahol legnagyobb a Ióellenes hangulat. A mai szem
lélő úgy érzi: a császár lóbolond, holott ezt az akkori idők követelték meg. Az.
ökörről a lóra átváltani körülbelül azt jelentette, mínt az 1950-es években lórol
traktorra állni át. Az sem, de emez sem ment egyik esztendőről a másikra.
Annak is, de emennek is voltak ellenzői, sót kerékkötői is.

Végül is az erőfeszítések meghozták az elsó eredményt: azt, hogy a csásZári
hadsereg lovasalakulatai részére Magyarország elegendő lovat tudott biztositani.
Más kérdés, hogy ezek a' lovak mennyire feleltek meg azoknak il követelmé
nyeknek, amelyeket a háborús idők teremtettek.

A lóállomány minőségével nem lehetett elégedett a császár, de még kevésbé
a lótenyésztő szakemberek. Pedig a tenyésztési ismeretek elterjesztéséról sem
feledkeztek meg Bécsben. Wollstein János egy,etemi tanárt, a bécsi állatgyógyá
szati- intézet igazgatóját megbízták. írja meg a tenyésztés útmutatóját, amit aztán
Tolnay Sándor, a pesti egyetem állatgyógyászati, tanára fordított le magyarra.

"Rossz küllemű, elcsigázott kanca nem dob jó csíkot!" Hadik András mondta
ezt, mikor a Magyarországról érkező jelentéseket olvasva, az eredményekről be
számolt a haditanácsban. Márpedig a rossz küllemű és elcsigázott kancákból
jóval több volt, mínt paripákból. Azt is Hadik András mondta ki, hogy a kanca
esztendőben csak egyszer csikózik, célozva arra, hogy a türelmetlenkedők hiába
ágálnak a lóállomány gyors javítása mellett, s hiába hajtogatják, hogy az ökrök
höz ragaszkodó magyar jobbágyság maka.cskodásának megtörésével - megoldódik
valamennyi lótenyésztési gond. .

Ilyen előzmények késztették Hadik Andrást, az Udvari Haditanács elnökét,
hogy javasolja a császárnak: állítsanak fel Magyarországon olyan lótenyésztó köz
pontokat, ahonnét elindulhat a "jó küllemű" és a hadi körülményeknek megfe
lelő lóállomány kialakítása.

Ahogy már szó esett róla, Mezc5hegyes volt az első. Ott indult meg a te
nyésztői munka 1785-ben 194 ménnel és 553 kancaval. l!:rdekes, hogy akkor a
kancákat szőrük színe szerint osztották el hét ménesbe. Ugyanakkor a Mezóhe
gyes körzetében lakó lótartókat újabb ösztönzc5kkel buzdították. l!:rdemes ebból
az ösztönző rendelkezésból néhány mondatot kiemelni: - "Szabad legyen a tulaj
donosnak a nemzett csikót, kinek mennyiért akarja eladni. Ha azonban más ve
vőt nem találna, tartozzék a Hadipénztár az egy évi csikóért 18-24 forintot, a
két évúért 35-45 forintOt, a három évúért pedig 65-75 forintot fizetni." - Te
gyük hozzá: magas árat biztosított a csikókért a kincstár, hiszen akkoriban egy
pár igásökörért nem kértek többet az eladók 86--70 forintná!.

Bábolna megvásárlásáról, illetve' az adás-vétel közvetlen előzményeiről szóló
irathalmazban könnyen célt téveszt az a kíváncsiskodó, aki minden okmányt.és
feljegyzést tüzetesen át akar nézni. Bevallom, én is így jártam Bábolnán, ahol
az elmúlt másfél évszázad alatt sok okmány megsemmisült, de ettől függetlenül
rengeteg a feljegyezni való.-

Ime a leglényegesebb mozzanatok:
Mezóhegyes, 1788. szeptembeT 30. Csekonics József, a méntelep parancsnoka

jelenti' az 'Udvari Haditanácsnak, hogy a szeptember 17-én kiadott utasítás sze
rínt beutazta a Pest feletti vidék dunántúli részén található pusztákat, különösen
azokat, amelyek az Udvari Haditanács által meghatározott célnak megfelelnek.
De a tulajdonosok már mind bérbeadták birtokaikat, így. a vásárlást nem lehet
rövid idő alatt elíntézní.

Mezóhegyes, 1788. október 8. Csekonics újra [elent.. Bábolnát megfelelőnek
tartja a kitűzött cél megvalósításához. Gróf Szapáry Józseffel azonban nem tudott
tárgyalni, mert a gróf nem tartózkodott a pusztán.

Buda, 1789. január 23. Miután II. József császár elrendelte Bábolna puszta
megvásárlásának gyors előkészítését, a Helytartótanács javaslatot küldött _Szapáry
Józsefnek az adás-vétel részleteinek megtárgyalására. A császár a királyi jog
ügyek igazgatóját bízta meg a leltározás, majd. pedig az adás-vételi szerződés

előkészítésével.
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Bécs 1789. február 14. Az Ud...ari Haditanács sürgős intézkedést vár és a Ma
gyarországi Főhadparancsnokságot (General Commando) utasítja, hogy három.
legkésőbb négy héten belül üsse nyélbe az adás-vétel ügyét.

Buda, 1789. március 3. A Helytartótanács közli, hogy a bábolnai birtok adás
vételi szerződése elkészült. A vételár 450.000 arany forint és néhány -folyami ré...,
illetve átkelőhely vámszedési jogának átengedése.

Arról nem esik szö a szerződésben, hogy a birtokon dolgozó banai jobbágyok
saját igaerejükkel és vetőmagjukkal vetettek el mintegy ezer holdat a Szapáry
birtokon. S míután ez a szerzódésból kimaradt, a jobbágyok kárát sem a császár,
sem a gróf nem fizette meg. '

Atnde nemcsak a múlt, a ménes születésének imént ismertetett előzményei

érdekesek, hanem a jelen is. Sőt, a mai Bábolna példamutató útjelző mezőgaz

dasági üzemeink számára, de a külföldieknek is. Ezt még Burgert Róbert vezér
igazgató ellenségei sem tagadják. Ne feledjük el: alótenyésztés fellegváraként
emlegetett régi Bábolna híre messze túljutott országhatárainkon. Ezt a tényt a
krónikásnak, de másoknak sem szabad elhallgatni.

GADÁNYI JENŐ FELJEGYZÉSEIBÓL
A materiális és a transzcendens kultúratalálkozásának hivatása lesz a jövlS

egységes, oszthatatlan világképének megteremtése és annak a nagy átfogó stílus
nak kialakítása, melynek útján a ma élő múvészek közössége az egész vilá-
gon elindult. 0,

A ma múvészete' kii.lönösen változ6, fOTTrYng6, új utakat kereső. Ez a kiala
kulatlansága az értéke, mert a fejlődés folytcmossága állandó aktivitást eredmé
nyez. Hogy milyen lesz a jövő múvés;zete, azt senki sem tu.dja. Leonardo korá

. ban elképzelhetetlen vólt, hogy valq.mikor megszületik a kubizmus.
A haladás feltétele, hogy semmilyen körülmények között nincs megalkuvás,

nincs megállás. Aki előre akar jutni, csak előre nézhet. .
Ha van az új múvészetnek tradíciója, akkor az a formarombolásnál kezd()

döft, - a futurizmus, expresszionizmus, kubizmus már történelmi fókuszok. Az új
utak innen keletkeztek, eredmén1leik az, élő múvészetben ma is megvannak.

A futurizmus az aktivitást, az expresszionizmus az intutciót, a kub~ az
értelmet eredményezte, Tehát a három tényező: aktivitás. intuíció, értelem a
progresszívalkotótevékenység alapkövei. Az analfzis korából eljutottunk a szinté
zis vágyához: kifejezni a lényeget - tisztaságot a formában, komponcióbaft,
szublimált gondolkodást.

Nem igaz, hogy csak a technika kordt éljük: minden vonalon szétsugárzó
er()k múködnek. A kultúra összes tényezője egy sfkon halad.

A kísérletezés nem azonos a próbálgatásokkal. A kfsérletező szellem céltu
datos, konstruktiv, épít/J. Az utóbbit II tudatosság hiánya, bizonytalanság, a kü-
lönböző elméletek összezavllrása jellemzi. '

Elmény az II szellemi és lelki mozgás, mely II természet és II benső hatások
fol)lamatos kapcsolatát létrehozza. Jöhet villámcsapás-szerúen is, de legtöbbszÖf'
a szemlélődés hosszú sorozatának eredménve. A természetnek itt éppen olyan
fontossága és jelentősége Vlln, mint II sokszor ellenőrizhetetlen benső érzetek
nek. A természetet mint valóságot nem lehet letagadnj; benne élünk, maga az élet,
és az ember része annak. Gondolataink a természeten keresztül gazdagodnak,
tevékenységiink összefüggésben van vele. Még az. álom tudlIt alatti állapota is
természeti jelenségeket közvetít. Ezen tények- elemzése eredményeképpen tudafosan
elérkezünk oda, hogy a természet teljes kikapcsolása a múvészi ábrlÍZolásból,
- nem mondom, hogy hel1ltelen, - óriási kifejező erőtől fosztja meg 1Izt.

UgyanIIkkor világossá válik bennünk az az igazság, hogy belső világunk
ti külső világgal szemben végt.elen; él a mi végtelemégünk belekapcsolódik
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