
Meddig ér a
magyar
bajusz?
Ha a Google keresőjébe beírjuk, hogy magyar bajusz,
 ezer találattal lep meg bennünket a világháló.
Ebből is láthatjuk, hogy a magyar viseletnek ez a
legszebb darabja igen messzire ér. Sokkal többen
tudnak szerte a nagyvilágban arról, hogy van
magyar bajusz, mint ahány magyar él a földön.
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Ez már abból is tudható, hogy 
a rendszeresen megrendezett 
Bajusz és Szakáll Világbajnok-
ságon van külön magyar bajusz 

versenyszám, akárcsak az Európa-bajnok-
ságon – amelyet azonban már tíz éve egy 
német atyafi  nyer meg. Ez a derék ember, 
aki német létére a magyar bajusz jó hírét a 
világban fáradságot nem ismerve öregbíti, 
polgári foglalkozását tekintve taxisofőr. 
Szép hosszú, ősz bajuszát gondosan ápol-
gatja, olyannyira, hogy sört, levest, kávét 
saját bevallása szerint csak szívószállal 
fogyaszt a verseny előtti órákban, nehogy 
férfi úi ékességén folt essen. Nem is vélet-
len, hogy sorra kapja az értékelő szakem-
berektől a tízpontos minősítéseket, és vi-
szi haza rendre a győztesnek járó serleget. 
Egy nemrég bemutatott fi lm arra keresi 
a választ, mit kellene tennünk, hogy ez a 
helyzet megváltozzon, és végre saját ver-
senyszámunkban elsők lehessünk? Lakos 
Nóra rendező Magyar bajusz című fi lm-
jében elkíséri a Magyar Bajusz Társaság 
tagjait az európai megmérettetésre, ahol 
szembesülünk az idáig verhetetlen ba-
jusztulajdonossal, de főleg azzal, hogyan 
készülődik a német csapat az Európa-baj-

nokság színpadára az öltözőben. Nem is 
gondolnánk, hogy mi mindennel, például 
bajuszra fújt hajlakkal, bajuszkenőccsel, 
hajszárítóval, szálanként igazított baju-
szokkal, és mindegyikhez kellő öltözet-
tel, valamint komoly arccal. A sokszoros 
címvédő német atyafi  például fél órával 
a fellépése előtt már nem beszél senki-
vel, hogy lelkileg kellően felkészüljön, 
ugyanis a bírálók nemcsak a bajuszt, ha-
nem a versenyző férfi ak egész megjelené-
sét, fellépését is pontozzák. Lakos Nóra 
úgy látja, hogy ezzel szemben a magyar 
csapat nem azzal a mércével mér, amivel 
az Európa-bajnokságon mérnek. Szá-
munkra a bajusz a magyar öntudathoz, a 
magyar történelemhez tartozik, Európá-
ban viszont sport és hobbi. Szerinte tá-
gabb értelemben is igaz, hogy Nyugaton 
mások a szabályok, és ezekhez a magyar 
ember nemigen akar alkalmazkodni. 
Ezért a helyzet minden humorossága el-
lenére is drámai, mert ahhoz, hogy a ma-
gyar csapat idegenben nyerni tudjon, fel 
kellene adnia hagyományait.

Szilágyi Péter építész, a Magyar Bajusz 
Társaság első embere, aki a természetes 
bajusz versenyszámban lett európai má-

Szentpály-Juhász Imre

Szentpály-Juhász Imre

Szentpétery IstvánSzentpétery István
Szilágyi PéterSzilágyi Péter

Zsolnai Gábor

Bajszosok klubja. 

A nyugati versenyzők és a magyarok bajusza között az a különbség, 
hogy ők nagyon komolyan játszanak vele, mi pedig viseljük
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sodik helyezett, a nyugati versenyzőkről 
azt mondja, hogy az ő bajuszuk és a mi-
enk között az a különbség, hogy ők na-
gyon komolyan játszanak vele, mi pedig 
viseljük. Ugyanez a különbség megvan a 
ruházatunkban is: az ő öltözetük jelmez, 
a mienk viselet, márpedig a viselet visz-
szahat a viselőjére. A magyar versenyzők 
ugyanis huszáregyenruhában, vagy XVII. 
századi magyar katonai viseletben, a ne-
gyedik helyezett Szentpétery István pedig 
hagyományőrző koronaőr egyenruhában 
lépett a bírálóbizottság elé. A magya-
rok úgy gondolják, az ember nem azért 
van a világban, hogy megnyerjen egy 
játékot, bármilyen komolyan játsszák is 
azt, hanem, hogy méltó életet éljen, azt 

pedig csak a hagyományok szerint lehet. 
Másképpen fogalmazva, aki a hagyomá-
nyaitól elszakad, annak az élete játékká 
süllyed. Egyébként a magyar csapat hét 
fővel utazott ki a viadalra, ahova Euró-
pából és Amerikából összesen százhúsz 
versenyző érkezett, akik tizenhét ver-
senyszámban indulhattak. Ambrus Kris-
tóf a német bajnok mögött mindössze fél 
ponttal lemaradva lett második a magyar 
bajusz versenyszámban.

Németországban hat bajuszklub van 
több száz fős tagsággal, indokoltnak lát-
szik hát, hogy ők legyenek egy ilyen ver-
seny házigazdái. Csakhogy ez nem volt 
mindig így. Manherz Károly Magyar-
országi németek című munkájában azt 
írja, hogy a német férfiak széles körben 
csak akkor ismerkedtek meg a bajuszvi-
selettel, mikor a XVIII. században nagy 
számban Magyarországra telepedtek, és 
egészen az első világháborúig kizárólag 
magyar szokásnak tekintették a bajusz 
viselést. Közülük nem is volt mindenki-
nek bajuszviselési joga, kivételt képeztek 
a német községek bírái, akik hivataluk 
ideje alatt bajuszt viselhettek. Ugyan-
csak kivételesen viselhettek bajuszt So-

mogy megyében a magyarul beszélő 
német férfiak. Magyar ember számára 
a bajusztalan férfi szava nem ért sem-
mit. Az ilyet úgy tekintették, mint aki 
nem is alkalmas katonának. 1876-ban a 
Magyar Királyi Honvédség Öltözet és 
Fölszerelési Szabályzata előírta, hogy 
a bajuszt soha nem szabad leberetválni. 
Hogy a magyar bajusz mint hagyomány 
mennyire komoly dolog, azt jól mutatja, 
hogy még olyan jelentős tudós is, mint 

Herman Ottó, foglalkozott vele, persze 
csak szőrmentén. A magyar nyelvről 
szóló, 1906-ban megjelent munkájában 
huszonhat magyar bajusz elnevezést ír 
le, de még rajta is túltesz a Magyar Ba-
jusz Társaság, akik a bajuszra vonatko-
zó jelzők gyűjtését tovább folytatták, és 
már kétszáznegyvennyolcnál tartanak. 
Például betyáros, cafrangos, cudar, de-
res, kifent, legényes, szilaj, oroszlán és 
így tovább. Hans Normann német utazó 
1833-ban megjelent kétkötetes munkájá-
ban, melyben Magyarországon tett uta-
zásának élményeit osztja meg a korabeli 
német közönséggel, így ír a magyarokról: 

„A magyar ember magas, szép termetű, el-
választhatatlan társa a bajusza. A bajusz 
nélküli embert Magyarországon kinevetik. 
A magyar úgy tekinti a bajuszt, mint va-
lami a királytól adományozott bajuszrendet, 
amelyet csak magyar viselhet. Magyar hölgy 
sohasem szánná rá magát, hogy bajusztalan 
férfit szeressen.”

A magyar bajusz addigra már Európa-
szerte ismert volt mint katonai viselet, 
ugyanis a török idők után a legsikeresebb 
magyar könnyűlovas fegyvernem, a hu-
szárság sokfelé elterjedt, a huszároknak 
pedig mindenütt kötelező volt magyar 
bajuszt viselni. Hogy milyen is a magyar 
bajusz, azt az Európa-bajnokság verseny-
szabályzata így írja le: Középen kétfelé 
húzott, lombos, fölfelé kunkorodó. Ez 
azonban még nem elég, mert az embernek 
a kiállásán is látszania kell, hogy magyar. 
A Bajusz Társaság tagjait Némethonban 
kissé meglepte a versenytársak minden 
szőrszálra kiterjedő készülődése. Ahogy 
fogalmaznak, ők nem fodrászversenyre 
számítottak, ezért aztán volt köztük, aki 
inkább természetes bajusz versenyszám-
ban indult, mert ott nincs kencefice és 
szálankénti igazítás. Ráadásul némelyik 
versenyző elképesztő színű ruhákban 
jelent meg, amin a magyarok csak mo-
solyogtak. Úgy látták, hogy éppen a ter-
mészetesség volt a legnagyobb különbség 
köztük és a mezőny egésze között, mert 
amíg a külföldi versenyzők hosszasan ké-
szülődtek, annyira, hogy némelyik már 
kezdett bohócra emlékeztetni, addig ők 
megjelentek ott kellő mennyiségű borral, 
és jól érezték magukat. Ez a különbség 
annyira feltűnő volt, hogy a verseny szer-
vezői őket látva hirtelenjében alapítottak 
egy különdíjat a legjobb csapatnak, és ezt 
a verseny végén nekik ítélték.

Jó érzékkel vették észre a szervezők, 
hogy a jó ízű bor és a magyar bajusz ösz-
szetartoznak. 

Boros Károly
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Magyar virtus.

A törkölypálinka alapú Bajuszápoló használati utasításában a legfontosabb, 
hogy nem a bajuszra kell kenni, hanem egyenest a szájba kell önteni egészen kicsi adagokban
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