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A min den nap ok ro ha ná sá ban szin te ész -
re sem ves  szük, hogy is mét fordulópont-
jához  kö ze le dik a ter mé szet, és az -em ber
vé gû, vagy ahogyan még nevezni szoktuk
õket, az em be res hó na pok el jö ve te lé vel
las san itt a nap tá ri év vé ge. Hol van már a
nyár, amely nek nyo má ban be lo pó dzott
õsz, cso dás szí ne i ben pom páz nak a cser -
jék, va la mint a fák ko ro nái. Ilyen kor a ha -
lan dó ság ra és a mu lan dó ság ra fi gyel mez -
tet nek a nö vé nyek le hul ló le ve lei és azok
las sú ap ró zó dá sa avar rá.

Ok tó ber vé gé nek, no vem ber ele jé nek
ün ne pe a min den szen tek és a ha lot tak nap -
ja. Az al ka lom ra fe hér kri zan té mok kal,
sok szí nû õszi ró zsák kal dísz be öl töz te tett
te me tõk – da col va a hû vö seb bé vá ló idõ já -
rás sal és az egy re ko ráb ban be kö szön tõ al -
kony ko mor sö tét jé vel – a ke gye le ti he -
lyek re ezer szám le tett gyer tyák, mé cse sek
me leg sé gé be-fé nyé be bo rul nak.

Az el huny tak bi ro dal má ba ér ke zõ is me -
rõ sö ket, ro ko no kat meg ha tó dott ság töl ti el,
mi köz ben sze ret te ik sír ja it gon doz zák és

ápol ják em lé kü ket. Itt és most csak a bé ke,
a csend va la mint a sze re tet ho nol.

Reményik Sán dor Ha lot ti be széd a hul ló
le ve lek nek cí mû ver sé nek né hány so rá val
gon dol junk az el mú lás ra és ha lot ta ink ra:

„Lát já tok fe le im, hogy mik va gyunk?
Bi zony bí bor és bronz és arany
És örök ké va ló szent szép ség va gyunk. 
Ahogy ha ló dunk, hul lunk nesz te len…”

dr. Nebojszki Lász ló

A Kálvária temetõ részlete           Fotó: dr. Nebojszki László

Halottak napja
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„Éget tek”
Sok éve már, hogy Ró kus te -

me tõi bo lyon gá sa im so rán egy
kü lö nös, ön tött vas sír em lék re
buk kan tam. Im po záns, ne mes
egy sze rû sé gé ben is tisz te letet
 pa ran cso ló an ma ga so dott elõt -
tem. Ki su gár zá sa volt.

A nyolc va nas évek el sõ fe lé -
ben lel tem rá e ko vá csolt vas
ke rí tés sel ke rí tett sír hely re. A
nyu ga ti, rö vid ol da lon ál ló tég -
la ha sáb ala kú sír em lék két szé -
le sebb ol da lán dom bo rú an ön -
tött szö veg me sél a mû szü le -
tés-tör té ne té rõl.

A sír em lék meg in dí tó an szép
szö ve ge, a tra gi kus ese mény ri -
deg köz lés én túl nyit egy pa rá -
nyi ab la kot, me lyen át te kint ve
be pil lant ha tunk egy em be ribb
vi lág ba, ahol a ré gi sí rok ra vé -
sett gon do la tok át já rást ta lál nak
vi lá gunk és egy más-vi lág kö -
zött; s így ha lot tak nap ja tá jé -
kán ta lán job ban ért he tõ vé vá -
lik mind ez.

Gya kor ta lá to gat ván ezt a kü -
lö nös ön tött vas „al kot ványt”,
fény kép ez tem, raj zol tam. Sze -
mé lyes is me rõ söm mé vált. Me -
sél ve „fel fe de zé sem rõl”, ér dek -
lõ dé sem re csu pán hal lot tam ró -
la – szin ten kap tam vá la szo kat.
Majd hoz zá ju tot tam a hí res
Rapcsányi-féle Ba ja-mo nog rá -
fi á hoz, mely ben a Tûz ese tek cí -
mû fe je zet ben em lít te tik meg,
mint „az Adamovits-családnak
a ba jai Szent Ró kus sír kert ben
le võ vas ból ön tött ko mor, fe ke -
te sír em lé ke”.

Nagy And rás épí tész mér nö -
köt, Ba ja vá ros le gen dás fõ épí -
té szét 1960. ja nu ár el se jé vel
nyug dí jaz ták. Ám õ, jár va a vá -
rost, to vább ké szí tet te mû em lé -
ki fel mé ré se it. Íves pa usz-la po -
kon raj zol ta õket. E fel be csül -
he tet len ér té kû mun ká ja kö zött
sze re pel e sír em lék fel mé ré se
is. Szö ve gét az aláb bi ak ban
idéz em:

– „Ba ja Szt. Ró kus te me tõ
mû em lé ki fel mé ré se. Sír em lé -
kek a XIX. Szá zad el sõ fe lé ig.
Fel mér te és raj zol ta: Ba ja,
1964. Nagy And rás épí tész -
mér nök.

– 1940. Tûz vész ál do za ta i nak, ún. „éget -
tek” sír em lé ke. Ká pol na mö gött (ká pol ná -
tól észak-ke let re, nyol ca dik sor ban).

Fõ lap (sír em lék ke le ti ol da la):
1940 Évi Má jus 1sõ Nap ján

dü hön gött tûz vészely Ba ja Vá ro ssát
ham vasz tot ta el. Benûnket leg ked vel tebb

testvéreinktõl foszta meg. Adamovics
An na, és Klá ra test vé re ink egy 16
éves ro kon õcsénkel pél da nélkûli

hûs égõk martálék java lettenek Õket
a testvéri lak pusztító langjai emészt vén el.

Bé ke ham va ik nak!!!
Ön tött vas la pok ból, dom bo rú an ön tött

fel írá sú szö veg gel, réz dí szít mé nyek kel.
Mész kõ lép csõ és sze gély al épít mény,
kov.vas-kor lát.

– Hát lap (sír em lék nyu ga ti, ká pol na fe -
lõ li ol dal).

Pepini Má ria Mar ti no vics Má tyás
õszvegye úgy Adamovics Gá bor és

en nek Néje Mar ti no vics Má ria
pél dás szûlõk por la nak ezen gyász

Alkotvány alatt.
Me lyet gyer me ki há lás ér zet bõl

Adamovics Bá lint And rás,
Ferencz és Jú lia test vé rek

té tet tek 1940 Év ben”
Nagy And rás fel mé ré sét foly tat va, a sír -
em lék észa ki ol da lán, ke rek ala kú, ön tött -
vas la pon dí szí tett sze gél  lyel:

ITT NYUG SZIK
SZEREME SÁN DOR

1898–1947
BÉ KE PO RA I RA

Ová lis ön tött vas la pon, si ma ke ret tel (2012.
szep tem ber hó nap ban már nem volt meg.:

ITT NYUG SZIK
ADAMOVITS BÁ LINT

volt ba jor kir. ta ná csos és fi vé re
ADAMOVITS FERENCZ

VA LA MINT
GAZDOVAI DR PEPLOWSKY

SÁN DOR
A sír em lék dé li ol da la. Ke rek ala kú ön tött -
vas la pon, dí szí tett sze gél  lyel:

ITT NYUG SZIK
ÖZV

PEPLOWSZKY SÁNDORNÉ
SZ. KLEMPA ER ZSÉ BET

1876–1960 
BÉ KE PO RA I RA

Ke rek ön tött vas la pon, si ma ke ret tel:
ITT ALUS  SZA ÖRÖK ÁL MÁT

GAZDOVAI
PEPLOWSKI LÁSZ LÓ

SZÜL 1847 ÉV NO VEM BER HÓ 7ÉN

MEG. 1893 ÉV DECZEMBER HÓ 16ÁN

A síremlék keleti-déli oldala • 2012
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ÉS LE Á NYA MA TILD
SZÜL. 1880. MÁR CI US HÓ 9ÉN

MEGH. 1883. AU GUSZ TUS HÓ 8ÁN

Ke rek ön tött vas la pon, si ma ke ret tel:
ITT NYUG SZIK

GAZDOVAI
LO VAG PEPLOWSZKY LÁSZLÓNÉ

ÉLT 67 ÉVET
MEG HALT 192. MÁJ. 24.

BÉ KE PO RA I RA
Ke rek ön tött vas la pon, si ma ke ret tel:

ITT NYUG SZIK
GAVDOVAI

LO VAG PEPLOVSZKY SÁN DOR
ÉLT 63 ÉVET

MEG HALT 1937. MÁJ. 2
BÉ KE PO RA I RA

Az ön tött vas sír em lék tõl ke let re, a ke rí té -
sen be lül, ke reszt vég zõ dé sû egy sze rû fe -
hér sír kõ:

SZEMERE LÁSZ LÓ
1903–1980

ÉS NE JE
KOMLÓSI MÁ RIA

1898–1979
Múl tak az évek, s a ko vá csolt vas ke rí té -

sen be lül a bo ros tyán tel je sen be nõt te a
sírt, mely az ön tött vas sír em lék re is kez -
dett fel fut ni.

Most az el va dult nö vé ny zet tõl meg tisz -
tít va, ko vá csolt vas ke rí té se le fest ve. Kis
pad. Szép volt a pár év vel ez elõt ti bo ros -
tyán nal be fu tott sír is. Most szo mo rú an
fel lé leg zett. Új fej fa:

VANCSURÁNÉ
RIAVICZ RI TA

1960–2012
Száz het ven két év. En  nyi telt el az el sõ és

az utol só te me tés kö zött. Hat em ber öl tõ nyi
idõ. Most ti zen nyol can nyugosznak a sír em -
lék alat ti krip tá ban. So kan érc ko por só ban –
me sé li Riavicz Já nos csa lád fõ. Az Adamo-
vis csa lád tól a Peplowsky csa lád ra ha gyo -
má nyo zó dott a sír hely, majd vé gül özv. Gaz-
dovai lo vag Peplowsky Sándorné ne mes
Klempa Er zsé bet úr as  szo nyon, az az Er zsi
né nin ke resz tül a Riavicz csa lád ra – zár ja a
tör té ne tet. Most õk gon doz zák, nem kis fá -
rad ság gal ezt a kü lön le ges me men tót.

A te me tõi bo lyon gá sok so rán óha tat la -
nul ész re kel lett ven ni, hogy a ré gi sí rok
me sél nek. Az élõk nek. A mai sír je lek in -
for má ci ót kö zöl nek, in for mál nak. Horri-
bilie dictu, ezt tart juk ter mé sze tes nek.

Azt is ész re kel lett ven ni, hogy a ré gi, me -
sé lõ sí rok egy re ke ve seb ben van nak. Pe dig
va la mi olyas mit me sél nek, ami – ha szé -
gyell jük is ki mon da ni – szí vün ket szo rít ja
ös  sze. Le gyen az iro dal mi ér té kû sír vers, né -
hány szép vagy su tán csen gõ gon do lat; egy a
kö zös ben nük: lé lek su gá roz ta õszin te ség.

Nagy And rás, a vá ros volt fõ -
mér nö ke – ki rõl már esett szó –
ami kor a Ró kus te me tõ mel lett
a Kál vá ria te me tõ szá mos je -
len tõs sír em lék ét is fel mér te,
igen csak szük sé ges nek érez te
az azo kon sze rep lõ sír fel ira to -
kat rög zí te ni. Hál’ is ten nek.

Ezen fel mért sír em lé kek
kö zül szá mo sak már nin cse -
nek, vagy igen rossz ál la pot -
ban van nak, vagy új tu laj don -
ba ke rül tek, és az ezt je lö lõ új
már vány táb lák nem min dig a
leg sze ren csé sebb mó don és
for má ban je len nek meg.

Vis  sza tér ve az „éget tek” sír -
em lé ké re, mely ugyan nem
egye dül ál ló, még is je len tõs, ki -
emelt vé dett sé get ér dem lõ me -
men tó. Kü lö nö sen, ha vá ros -
tör té ne ti je len tõ sé gét néz zük. 

A sír tu laj do nát ké pe zõ csa -
lád lel ki is me re tes gon dos sá ga
el le né re je len tõs sé rü lé sei van -
nak az épít mény nek, s azok ja -
ví tá sa már spe ci á lis fel ada t.
Gon do lok itt a tal pa zat ra, és
ami lé nye ge sebb, az észa ki ol -
dal ön tött vas lap ján lát ha tó két
íves ki tö ré ses hi ányra és két
re pe désre. Sze ren csé re nem az
írá sos ol da la kon vannak. Vi szont szó sze rint
meg eszi õket az idõ vas fo ga.

Azt gon do lom, és na gyon re mé lem, má -
sok is, hogy e je len tõs em lé ket a to váb bi
rom lás tól meg kell óv ni. 

A jö võ re gon dol va így kí ván ja a tisz tes ség.
Kép és szö veg:

Bá lint At ti la

A síremlék fõ lapja (keleti oldal) • 1982/ fent
A sír kelet felõl • 2012/középen

A sír dél felõl • 2012/lent
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Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél Finn or szág ból – min den szen tek, ha lot tak nap ja ide jén

Õs  szel a fé nyek – már ha van nak – olyan
éles sé vál nak az észa ki or szá gok ban, mint -
ha a kon tú ro kat bal tá val met szet ték vol na.
(Ne le gyek csa lárd: drá ga, jó Tor nai Jós -
kám tól köl csö nöz tem. Õ a Csoóriról s ró la
ké szí tett fo tóm ra ál lí tot ta a fé nyek bal ta-
élét – an no 1975. Ak kor még ba jai la kos
vol tam, csa lá dos tól.)  

S itt hát a szí nek ilyen kor gyö nyö rû ek; a
fe nyõk alap zöld jé be be le ke ve red nek a nyír -
fák, bok rok pi ro sai, sár gái, több  tu cat nyi kü -
lön bö zõ ár nya lat ban. A je len ség nek Finn or -
szág ban sa ját, kü lön ne ve van: ruuska. Az
õszi szín or gia dol gá ban a lapp vi dék a leg hí -
re sebb: va ló sá gos za rán dok lat  in dul meg
ilyen kor ar ra fe lé. (Már nem em lék szem, ki,
de finn volt, eb ben biz tos va gyok, aki fel ki -
ál tott Pécs–Mánfa–Komló közt, Köb lény
fe lé igye kez vén: „de hi szen itt is van ruus-
ka?!”  Hang ja szin te mél tat lan ko dó volt.)

Mi re ezek a so rok ott hon nap vi lá got lát -
nak, er re fe lé már hó bo rít ja a vi lá got. Ga -
ran tál tan. Bár ez a mel lé kelt ké pen más -
ként mu tat ko zik, de min dent el mon dok
majd, sor já ban.

A hely olyan em lék hely, amely itt szin te
min den te me tõ ben, fõ leg a be já ra tá hoz kö -
zel meg ta lál ha tó. A képen látható már -
vány kõ fel ira ta: „Más te me tõk ben nyug vó
el tá vo zot tak em lé ké re, tisz te let tel. – Jé zus
mond ja: én va gyok a fel tá ma dás és az
élet”. Nem tu dom, is mert-e és gya kor lat-e
ez a do log ma nap ság ott ho ni te me tõk ben –
gya ní tom, el ter jed ten igen, mert már az én
gye rek ko rom ban, a köb lé nyi te me tõ ben az
út mel let ti kis ká pol na – iga zá ból Má ria-
fül ke – elõtt is szá mos gyer tya égett min -
den szen tek kor: a je len té sük va ló szí nû leg
azo nos le he tett. Itt, Sieviben pél dá ul
ugyan úgy a be já rat kö ze lé ben van ez a kis
te rü let, aho vá, a hó ba, én is le te szem éven -
te a ma gam ap ró 8-9 mé cse sét – az idén
hát új ból eg  gyel töb bet...

A ké pen az ylivieskai em lék hely lát ha tó,
nyá ron. Juhani Kuisma szer tar tá sa után ki-
ki vis  sza vet te a ko por só mel lõl a sa ját csok -
rát, s mi köz ben az au tó ki ka nya ro dott a ka -
pun Juhani tes té vel, le tet te a ma ga vi rá gát
ide. (A mi énk a jobb ol dal kö ze pe tá ján.)

Lé lek szo ron ga tó volt, ahogy a Juhanit
vi võ au tó tá vo lo dott tõ lünk a ke resz te zõ -
dés fe lé; nem a te me tõ be, ha nem elõ ször
va ló szí nû leg még vis  sza a hû tõ kam rá ba, s
ké sõbb Ouluba, a ham vasz tó ba. (Az ur na
vég le ge sen Lahtiba ke rült , a nagy  csa lá di
ko lum bá ri um ba.)

Min den szen tek, ha lot tak nap ja ide je lé -
vén egé szen idõ sze rû a finn te me tés rõl, te -
me té si szer tar tás ról be szél ni. Mert az bi -
zony meg le he tõ sen kü lön bö zik a mi énk -
tõl. Hogy már így ne mond jam: min de nek -
elõtt ”de mok ra ti ku sabb”.

Itt nin cse nek kór há zi fogd me gek, egy -
más ra  rá ígé rõ vál lal ko zók, erõ sza kos – ezt
Je nõ bá tyám köb lé nyi te me té sén ta pasz tal -
tam – „le bo nyo lí tók”... 

Va la mi kor a fa lu fe le lõs Var ga Im re bá csik
kér tek egy de mi zson bort, kis sza lon nát – ki
volt az, aki egy sü tet fél pa raszt ke nye ret is
ne mel lé kelt vol na? –  Ez Apám, az „õ hoz -
ta a fényt a fa lu ba” nép ta ní tó reg ge li sír ásá -
sa. Var ga Im re bá csi – fa lu si egy ház fi – ki je -
löl te az ásó kat s még azo kat is, akik majd a
ko por sót a vál lu kon hord ják. (Rend sze rint
szom szé dok, tu dott kö zel ál lók.)

Hát ma nap ság – ott hon – nem. Ne én
me sél jem el nek tek. (2006. Dobai Je nõ or -
go na-zon go ra mû vész ze ne ta nár test vér bá -
tyám te me té se).

De itt még va la mi igen!... És er re fel (rá)
kel le ne éb red ni még a „mo dern”, pi a cos
EU-ban is – hisz Finn or szág is EU or szág!

* * *
Kü lön le vél ben ki fej tem majd nek tek,

mi vel le het jól fel bos  szan ta ni egy finnt.
Hogy „jó nek tek, jó volt nek tek!”... 
Em lé kez tek a már ci u si írá som ra az éhe -

zõ finn ség rõl, fe nyõ ké reg bõl sü tött ke -
nyér rõl – pettuleipä: csa lós-ke nyér, ta lán
most már tény leg ta nít ják ott hon a té li há -
bo rú kat a ha tal mas orosz med ve el len (a
mi idõnk ben em lí te ni sem volt sza bad:
1976-ban, 26 éves Bács-Kis kun me gyei
kül dött ként, el cso dál koz tam, Manner-
heim ne vét fõ vá ro si fõ út vi se li, nem hogy
nya kat be húz va, sut tog va em lí te nõk ezt a
de ho nesz tál tat.)

Va gyis a finnt az zal bos  szan tom fel ha tal -
ma san, hogy rá ol va som: ki vált sá go sak
vagy tok hoz zánk ké pest: ná la tok év szá zad -
okon át azo nos volt a jó, és azo nos a rossz.
Ez zel szem be ál lí tom a  cso ko na is ta ní tó -
kép zõ os ko lá ban, Csur gón vég zett nép ta ní -
tó Jóatyám pél dá ját, akit 20 éven ként rug -
dos tak vol na ki, asze rint, hogy mit vall: van
Is ten, vagy nincs Is ten; akar-e or go nál ni va -
sár nap a köb lé nyi kis dom bon lé võ temp -
lom ap ró or go ná ján, avagy sem.
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Eb ben a kör ben a má so dik té ma a fin nek
ha gyo mány tisz te le te lesz. 

Ná lunk a TV logói az én éle tem ben –
utol já ra né hány he te – tucatnyiszor vál toz -
tak. (Ki men  nyi zsozsót mar kol fel egy-
egy ilyen ötleteléskor? – kér de zi a gú nyo -
ló dó külszem.) Itt, Finn or szág ban a
Suomen Kuvalehti, az az a Finn
Képesújság cím lap ja ma, 2012-ben ugyan -
olyan ki né ze tû, mint 1911-ben volt, az el -
sõ meg je le né se kor. A finn ezt nem un ja, ez
õ ma ga, az õ ön azo nos sá ga. Ra gasz ko dik
hoz zá. Sze re ti.

Hm... Ho gyan mink?.. (Szán dé ko san az
ön gú nyo ló mo so ga tó lé-fo gal ma zás...)

* * *
Te hát a te me tés(ek).
Em lék szem, gye rek ko rom ban, fa lun,

tör té ne te sen Köb lény ben, a tisz ta szo bá ból
hoz ták ki a ko por sót, s a sa ját ház ud va rán
ra va ta loz ták fel. Az tán ké sõbb, va la mi fé le
félsz-frász men tén kö te le zõ jel leg gel ki pa -
ran csol ták a te me tõ be li ha lot tas há zak ba.
Az én  atyá mat is egye ne sen oda vit te a szi -
get vá ri kór ház szál lí tó au tó ja. (Én tet tem –
az ak kor még volt – 1 Ft-os két obu lust a
sze me i re. Mi köz ben ugyan úgy rá zott a
hang ta lan zo ko gás, mint mi kor Juhani ko -
por só ját ki vit ték elõt tem a temp lom ból.
Va la mi ért bün tet az Is ten: két apát is kel lett
vesz te nem ... az egyet len. éle tem ben.)

Finn or szág ban ezek a dol gok ki vé tel nél -
kül a hely ség (ke rü let, von za lom) temp lo -
má ból in dul nak. Mint Juhani Kuisma ese té -
ben is, El za Mäenpää  tör té ne té ben is (né -
hai, sor há zi szom szé dom), avagy Rácz Ist -
vánt, a hí res Ka le va la-for dí tó fo tó mû vészt
te kint ve. Itt a né pes ség 82,5 %-a evan gé li -
kus – az ös  szes kö rül ményt ezen a szû rõn át
kell te kin te ni. (Bács-Kis kun me gyé nyi te rü -
le ten,  vic ce lõd ve, de ko mo lyan ál lí tom: én
va gyok az egyet len ka to li kus.)

Ka ta falk itt, mint olyan – is me ret len. A
ko por só min dig a föl dön – pad lón –  fek -
szik, köz vet le nül az ol tár elõtt.  Gya ní tom,
év szá zad ok óta ott van a jobb vál lá nál a kis
ha mu lá da, a hos  szú nye lû, ap rócs ka ha mu -

la pát tal. Helsinkitõ Utsjokiig (1300 km), a
mi Má tyás-ki rá lyi idõ ink tõl nap ja in kig.
Elég gé meg rá zó ré sze a szer tar tás nak,
ami kor a pap rá hin ti a be szen te lés kor a ha -
mut a ko por só fej ré szé re: on nan jöt tél,
most hát oda bo csá ta lak vis  sza... Ez im már
vég le ges, meg fel leb bez he tet len – csak az
em lé ke ink ben fogsz iz za ni. De mint az ége -
tõ pa rázs. Így his  szük, tud juk. Mert enélkül
nem tud nánk to vább él ni.

Drá ga, jó tan szék ve ze tõ-he lyet tes tár -
sam, Vígh Lász ló alatt, az Eöt vös Jó zsef
Tanítóképzö Fõ is ko la Mû vé sze ti Ne ve lé si
Tan szé kén: Ko vács La ci... „Szõr ko -
vácsom”, (Sir Kovach), kép zõ mû vész ként
most té ged kel le ne fag gat nom, hogy mi -
lyen szí nû is a finn ko por só? Szür kés kék?
Ké kes szür ke? Tejeskékesszürke? Hogy
kõne mon da nunk?

Min den eset re la po sabb a mi énk nél,
váll nál kis sé szé le sebb; ha a mi énk úgy -
mond hos  szú kás, ez ki csit háromszögûbb.
Mind ezek az is mér vek úgy szin tén Hel sin -
ki tõl Utsjokiig. S ha most meg bot rán koz -
nál Ked ves, Jó Ba jai Test vé rem ezen az
„uni for mi zá lá son” – hadd mond jam el:
NEM PA RANCS RA TÖR TÉ NIK!

Sõt...
A do log ban – ha lál kap csán – ben ne van

az egész finn nép lé lek: az ös  sze tar to zás,
együ vé len ni aka rás ér zé se... Élet ben is; de
akár azu tán is... (Na gyobb te me tõ kul tusz,
mint itt, ál lí ta ni me ré sze lem, nincs az
egész föld ke rek sé gen.)

Most mon dom a leg na gyob bat.
Nem va gyok nagy te me tés re, te me tõ be

já ró, de mi ként Juhani ese té ben is (ó, bor -
za lom!) már nem elõ ször esett meg, hogy
még éle tük ben meg kér tek ezek a  jó finn
em be rek: ugye, „ha úgy esik”, „ak kor”
„el fu vo lá zom öket” a ha mu hin té sük
után?... (A finn ter mé sze tes ség megint kü -
lön fe je zet lesz: a sza u na kö zös mez te len -
sé ge, a ki mon dott gon do lat egye nes sé ge és
õszin te sé ge, a ha lál lal va ló szem be né zés;
csú nya szó:  a hoz zá va ló – ter mé sze tes,
nyu godt – vi szo nyu lás.)

Hát csak eb bõl tu dom, a né hány fél tu -
cat nyi el bú csúz ta tás után, hogy a vi rá gok
ugyan olyan ok, a ko por sók ugyan olyan ok;
itt nincs csi csa, meg pénz, meg hi val ko -
dás; a kar zat ról le néz ve meg nem ál la pí -
tod, hogy oda lenn, az ol tár elõtt, a pa do za -
ton lé võ (tejes-szürkés-kékes) ko por só ban
mi nisz ter fek szik-e, vagy az én kór há zi ta -
ka rí tó nõ szom szé dom, El za Mäenpää...

Ha sír ba te szik a ko por sót, so ha nem dü -
bö rög nek a gö rön gyök, ha nem mil lió vi rág -
csok rot szór nak az alant lé võ kor pusz ra,
azok te te jé re pe dig – van itt ren de sen – friss
fenyöágakat. Az tán szép csen de sen min den -
ki el vo nul az em lé ke zés re (tkp. ha lot ti tor az
át el le nes egy há zi, kö zös sé gi ház ban; sok be -
széd del, egyet len csepp al ko hol nél kül), es -
te pe dig a kis gép – ha nyár van, a tücs kök
cir pe lé sé ben – be tol ja  föld del a sírt.

* * *
Sír junk – s né ha azért még (majd) vi gad -

junk is!
Ka rá csony ra JÖ VÖK  HA ZA! S ha rö -

vid idõ re is, de vi dá man – igyek szem majd
– em lé kez ni az el múlt év re: ka rá csony lé -
vén pl. el me sé lem  majd,  hogy Juhani
hogy  né zett rám, ez a  finn-ma gyar
ARANY EM BER a bog rá csos la zac-ha -
lász lé után (ta lán éle té ben elõ ször volt fel -
hõs, mi több, tán még ha ra gos is az arc ki -
fe je zé se...), de kül dök majd, ba rá ti lag, ka -
rá csony ra egy juhanis hal füs tö lõs, „hal te -
me tõs” (graavilohi) re cep tet! 

Ba ján sem le het eret nek ség, ha va la mi
mást, „rokonit” is ki pró bál tok?! Én itt ponty -
ha lász lét nem tu dok va rá zsol ni –  egyet len
nagy fáj dal mam: ponty itt nincs... – de
Juhani re cept jei Ba ján is „kuismázhatnak”!
(Mäki)kuisma = or bánc fû. Lé lek bé ke.)

En  nyi ben hát, most bú csúz zunk! A sok-
sok né hai sze ret te ink nek pe dig min den -
szen tek kor, ha lot tak nap ja ide jén  – requi-
escat in pace!   

Nyu god ja nak bé ké ben!
Mi ként majd mi is.
Ölel lek ben ne te ket:  

Dobai Ta más

A lé lek misz té ri u ma

A lé lek kel kap cso la tos sza va ink és gon -
do lat tár sí tá sa ink, az ah hoz mint fo ga lom -
hoz fû zõ dõ vi szo nyu lá sa ink oly an  nyi ra szá -
mo sak és sok ré tû ek, hogy azok  rész le te -
sebb fel idé zé sé re és szám ba vé te le zé sé re
egy rö vid írás ke re té ben nincs mód. Elöl já -
ró ban a T. Ol va só fi gyel mét csu pán a „lé -
lek szám”-ra és „S.O.S.”-re rá irá nyít va, nem

kér dé ses, hogy ki-ki ugyan ar ra a követ kez -
te tés re jut: aho gyan a sta tisz ti kák ban, nyil -
ván tar tás ok ban sze rep lõ „né pes ség szám”,
il let ve „la kos ság szám” he lyett má ig ér vé -
nye sen al kal ma zott „lé lek szám”, ugyan úgy
az „S.O.S.”(save our souls = ment sé tek
meg lel ke in ket) is ar ra en ged kö vet kez tet ni,
hogy a lé lek az élet tar to zé ka, lé lek nél kül

meg szû nünk „la kos” len ni, lé lek hi á nyá ban
tes tünk élet te len né vá lik.

Hogy mi a lé lek? No ha ke let ke zé sé rõl,
lé té rõl, ha lá lá ról vagy ép pen hal ha tat lan -
sá gá ról má ig sok el gon do lás ve tõ dött fel,
vég ér vé nye vá lasz nem szü le tett (és le -
het, nem is szü let het?). Ebben rej lik a
misz té ri u ma!
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A csa lá di örök ség ként köny ves pol com ra
ju tott, a múlt év szá zad 30-as éve i nek ele -
jén megjelentetett Ka to li kus Le xi kon
csak úgy, mint Ré vai Nagy Le xi ko ná nak
ere de ti ki adá sa bõ sé ges le he tõ sé get kí nál -
na ar ra, hogy a lé lek kel kap cso lat ban ad -
dig az ókor tól kez dõ dõ en kü lönbözõ kul -
tú rák ban meg fo gal ma zó dott el mé le te ket e
helyt ki vo na tol tan fel idéz zem. Ter je del mi
meg fon to lá sok ból te kin tek el et tõl. He -
lyet te in kább né hány újabb ke le tû for rás -
ból me rí tek:

A Britannica Hungarica Vi lág en cik lo -
pé dia l5., ma gyar nyel vû ki adá sá nak XI.
kö te té ben a „lé lek, a val lás ban és a fi lo zó -
fi á ban: az em ber nek az egyé ni sé gét és az
em be ri mi vol tát hordozó anyag ta lan ré sze
vagy lé nye ge; gyak ran azo no sít ják a pszi -
ché vel vagy az én nel. Te o ló gi ai meg ha tá -
ro zás sze rint az egyén nek ama ré szé rõl
van szó, amely ré szes az is ten ség ben;
gyak ran úgy te kin tik, hogy a lé lek túl éli a
test ha lá lát.”

Bu da Bé la Az el me gyó gyí tá sa (Hát tér
Ki adó, Bu da pest, 2011) címû köny vé nek
Szem lé le ti di lem mák a pszi chi át ri á ban fe -
je ze té ben Test és lé lek – egy (ál)prob lé ma
(kultúr- és tu do mány)tör té ne te és re le van -
ci á ja a mai pszi chi át ria szem pont já ból
címû ta nul má nyá ban így ír: „Azt gon dol -
nánk, hogy test és lé lek kér dé se má ra ér -
dek te len né vált a pszi chi át ri á ban.
Történetileg ta lán le he tett je len tõ sé ge, de
ma már ez túl ha la dott do log, hi szen az il -
le té kes alaptu do má nyok is so kat fej lõd tek,
és a pszi chi át ri án be lül is ki ala kult nak lát -
sza nak az episztemológiai erõ vi szony ok.
En nek el le né re ál lít ha tó, hogy itt prob lé -
ma, di lem ma rej lik, amely nek ak tu a li tá sa
van. Fõ leg ami att, hogy a mai pszi chi át ria
a »test« fe lé to ló dott. A „»lé lek« de fen zí -
vá ban van… Ez a hely zet szük sé ges sé ten -
né a »tes ti» és »lel ki« új ra gon do lá sát,
meg vi ta tá sát. Úgy tû nik, a »test« kép vi se -
lõi kö zül is so kan haj la nak er re, ta lán azért
is, mert az egyed ura lom min dig fel kel ti a
ké te lye ket… Ha tény leg an  nyi ra nincs »lé -
lek«, ak kor ma rad hat-e önál ló az a disz cip -
lí na, amely nek gö rög ere de tû ne ve bár -
mely nyelv re csak »lé lek gyógy ászat ként«
for dít ha tó le?... Prob lé ma-e eb ben a hely -
zet ben a »test» és »lé lek« ré gi dichotómiá-
ja, el len té te? E kér dés re az a vá la szom,
hogy lé nye gé ben igen, de nem olyan for -
má ban, aho gyan ez fel ve tõ dik, ha nem egy -
faj ta dekonstrukción át, a mö göt tes ér de -
kek és a ha gyo má nyos té ma ér tel me zés ben
rej lõ ide o ló gi ák mi att. Amúgy a kér dés jel -
leg ze tes álprob lé ma. Mes ter sé ge sen tar tot -
ták (il let ve tart ják) élet ben, az utób bi kb.
fél év szá zad ban már el vesz tet te ré gi je len -

tõ sé gét, ehe lyett új di lem mák ké pes – jel -
ké pes – meg fo gal ma zá sa lett…

…a fre u di élet mû ki en ged te a szel le met a
pa lack ból, és el in dult a lé lek ta ni psziciátria
fej lõ dé se. Et tõl füg get le nül, de ez ál tal sok -
ban ser kent ve ki fej lõ dött a lé lek tan mint
önál ló tu do mány és mint sok ré tû al kal ma -
zá si te rü let. A lé lek tan is igye ke zett al kal -
maz kod ni a tu do má nyos kö ve tel mé nyek -
hez, és már ko rán igye ke zett kí sér le tes alap -
ra he lyez ni is me retel mé le tét. 1911-ben már
Ferenczinek is fel tet ték a kér dést Ame ri ká -
ban ne ve ze tes elõ adó kör út ja so rán, hogy
mi lyen kí sér le tes bi zo nyí té kai van nak az új
tan nak. A hú szas évek ki lá to ga tó ana li ti ku -
sai (Radó, Rank, Ale xan der, stb.) már ma -
gá tól a mes ter tõl kér tek ta ná csot a vá laszt
il le tõ en (aki pél dá ul Ale xan der nek azt ja va -
sol ta, kér dez zen vis  sza, hogy ezek sze rint a
ré gé szet vagy tör té ne lem nem tu do mány,
hi szen azok nak sincs kí sér le tes iga zo lá -
sa…)… Egé szé ben azon ban a mai pszi chi -
át ri á ban a »lel ki« ki re kesz tõ dik, nincs a he -
lyén…En nek a hely zet nek min den ve tü le tét
új faj ta pár be széd del kel le ne tisz táz ni a tu -
do má nyon be lül…”.

Freund Ta más Bo lyai-dí jas agy ku ta tó –
aki Buzsáki Györggyel és So mo gyi Pé ter -
rel társ ban a ha zai agy ku ta tók kö zül el sõ -
ként kap ta meg a ki ma gas ló nem zet kö zi
el is me rést je len tõ Agy Dí jat – a Ma gyar
De mok ra ta 2012. má jus 2-ai szá má nak 28-
33 ol da la in a Fehérváry Krisz ti na ál tal ve -
le ké szí tett in ter jú ban az „Ön gya kor ló ke -
resz tény… Biz tos a hi te?” kérdésre az
aláb bi a kat vá la szol ja: „Igen, mond hat ni
egy re biz to sabb. A Te rem tõ-ere de tû, és a
tér-idõ di men zi ó kon kí vü li lét re is meg hí -
vást ka pott lé lek nem ugyan az, mint az
anya gi agy mû kö dé sé nek ered mé nye ként
lét re jö võ tu da ti ál la po tok, kog ni tív fo lya -
ma tok ös  szes sé ge. Az anyag fej lõ dé sé nek
leg komp le xebb ter mé ke va ló ban az em be -
ri agy, amely ké pes ki ter mel ni ma gá ból az
el mét, a tu da tot, a gon dol ko dó ké pes ség
kü lön bö zõ szint je it. De nem a lel ket…

Az anyag evo lú ci ó ja az em be ri agy for -
má já ban ér te el azt a komp le xi tást, hogy
ké pes le gyen be fo gad ni az is te ni ere de tû
lel ket, amely így ké pes sé vált ar ra, hogy
meg nyil vá nul jon az anya gi vi lág szá má ra.
Per sze ak kor kö vet ke zik a kér dés, hogy a
lel künk mi kor és hol lép in ter ak ci ó ba az
anya gi agyunk kal. De ez ér tel mez he tet len.
Ugyan is a te rem tõ erõ, ne vez zük Is ten nek,
Igé nek vagy te rem tõ szán dék nak, már az
õs rob ba nás elõtt lé te zett, te hát nem ren del -
ke zik tér-idõ di men zi ók kal. Ha pe dig hi -
szünk a Bib li á nak, hogy Is ten a sa ját ké pé -
re és ha son la tos sá gá ra te rem tet te az em -
bert, ak kor…a mi is te ni ere de tû kom po -

nen sünk sem ren del ke zik tér-idõ di men zi -
ók kal – ezért mond hat juk azt, hogy az
örök lét re kap tunk meghí vást, hi szen az
egy tér-idõn kí vü li lét.”

Majercsik Esz ter Az or vos és a ha lál
címû, a Családorvosi Fó rum 2012/1-2, ja -
nu ár-feb ru á ri szá má nak 28-30. ol da la in
meg je lent cik ké ben – töb bek kö zött – az
aláb bi ak ol vas ha tók: „A hí võ és nem hí võ
em be rek ha lál hoz va ló vi szo nya kü lön bö -
zõ. A nem hí võk nek nincs mi tõl fél ni, hi -
szen úgy sincs a ha lál után sem mi. Aki hí -
võ, az pe dig mi ért fél ne, hi szen a ha lál lal
csak a föl di élet fe je zõ dik be és lé te a túl -
vi lá gon foly ta tó dik….Lev Tolsz toj Ivan Il -
jics ha lá la cí mû kis re gény ében le ír ja az
em ber ha lál küz del mét, vé gül azt, hogy
bol dogságban hal meg. Száz év vel ké sõbb
az agy ku ta tók föl fe de zik az endorfint, a
bol dog sághor mont. Hon nan tud ta ezt
Tolsz toj? Er re a leg újabb tu do má nyos ku -
ta tá sok ad nak vá laszt, va gyis hogy a szív
utol só dob ba ná sá hoz kö ze led ve oxi gén hi -
ány lép fel, ami endorfint sza ba dít
fel…Gon dol tunk-e már ar ra, hány ha lál -
ese tet lá tunk or vos ként éle tünk so rán? …

Geriáterként, hos  szú osz tá lyos mun kám
so rán 4000-5000 em ber ha lá lá val ta lál koz -
tam… Ki vá ló or vo sunk, Ará nyi La jos
(1812-1887) kis fia, Zol tán hat éves ko rá -
ban dif té ri á ban el hunyt. Ap ja el ha tá roz ta,
hogy tes tét halhatatlanná te szi: ar zén se gít -
sé gé vel be bal zsa moz ta, fel öl töz tet te, és et -
tõl kezd ve a „kis mú mia” ott ült édes ap ja
író asz ta lán. A mú mia ma a Sem mel we is
Or vos tör té ne ti Mú ze um tu laj do na…

Gár do nyi Gé za sír ján Eger ben ez áll:
„Csak a tes te.” Õ ma ga így írt sa ját ha lá lá -
ról: „Tes tem már a föld anyánk ke be lé be
megyen, lel kem csil la gok közt szá guld az
éj je len.”

Ami kor egyet len bá tyám nak, Pé ter
Lász ló nak – a Ba jai III. Bé la Gim ná zi um
volt ta nu ló já nak, utóbb a Víz ügyi Fel sõ fo -
kú Tech ni kum hall ga tó já nak – ha lá la
Szeged-Kiskundorozsmán 2012. ok tó ber
9-én es te je len lé tem ben be kö vet ke zett, az
ad dig õt oda adó an ápo ló fe le sé gé vel és
Lon don ból meg elõ zõ en ha za jött két gyer -
me ké vel együtt – ma gam or vos ként –
szem be sül het tem a tén  nyel: az ágyon
„csak a tes te” ma radt.

A lel ke va jon –  mil li árd nyi, ko ráb ban
meg halt má so ké val, köz te ki lenc volt gim -
ná zi u mi osz tály tár sá é val: Cseh Im ré é vel,
Cson tos Pá lé val, Gel lért Sán do ré val, Huth
Jó zse fé vel, Makay Ár pá dé val, Mécs Lász -
ló é val, Pin tér Alá né val, Szi ge ti Mik ló sé val
és Vé kony Ta má sé val – ak kor tól „csil la -
gok közt szá guld az éj je len”? 

Pé ter Ár pád dr.
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In memoriam P. Szûcs Já nos Sán dor OCD
A Ma gyar Sa rut lan Kármelita Rend tar to -

mány internetes ol da lán 2012. jú li us 5-én
meg je lent tu dó sí tás a mel lé kelt gyász je len -
tés sel együtt adott hírt ar ról, hogy egy nap -
pal ko ráb ban – édes any ja szü le tés nap ján –
éle té nek 56., pa pi fel szen te lé sé nek 31. és
szer ze te si fo ga dal má nak 26. évé ben Keszt -
he lyen el hunyt P. Szûcs Já nos Sán dor OCD
plé bá nos-ház fõ nök. (A név elõtt ál ló
P.=Pater a szer ze tes pap ra, utá na az
OCD=Ordo Fratrum Carmelitarum Discal-
ceatorum a Sa rut lan Kármelita Rend la tin
ne vé re tör té nõ uta lás.) Cik künk ben a vi dé -
kün kön szü le tett, ma gát min dig bács ka i nak
val ló és ide hi va tá sá nak gya kor lá sa köz ben
al kal man ként meg pi hen ni szí ve sen vis  sza -
té rõ Sán dor atya élet út ját te kint jük át.

A szer ze te si fel szen te lé se kor Sán dor ne -
vet vá lasz tó Szûcs Já nos 1956. ja nu ár 29-én
Ba ján jött a vi lág ra. Édes ap ja az 1921-ben
szü le tett Szûcs Jó zsef föld mû ves apai ágon
bácsszentgyörgyi (ré gi el ne ve zés sze rint
györgypusztai vagy gyurityi), anyai ágon
regõcei csa lád ból szár ma zik. Ró la töb bek
kö zött ér de mes meg em lí te ni, hogy 65 év nyi
kán to ri szol gá la tát a bácsszentgyörgyi temp -
lom fel szen te lé sé nek 100. év for du ló ja al kal -
má ból 2011. ok tó ber 9-én ce leb rált há la adó
ér se ki szent mi sén dr. Bá bel Ba lázs me leg
sza vak kal kö szön te meg. Édes any ja, Ki rály
An na ház tar tás be li (Borotán szü le tett és ne -
vel ke dett, majd há zas sá gát kö ve tõ en ke rült
Bácsszentgyörgyre) 1928-ban jött a vi lág ra.

A szü lõk 1945-ben há za sod tak ös  sze, el -
sõ gyer me kük ként 1947-ben Mar git szü le -
tett (je len leg is Bácsszentgyörgyön él), õt
még öt fiú kö vet te: 1949-ben Jó zsef (Bács-
bokodon kán tor), 1952-ben Lász ló (Vas -
kú ton él), 1954-ben Ti bor (je len leg Vas kút
plé bá no sa, mel let te el lát ja Bátmonostort),
1956-ban Já nos (a kar me li ták keszt he lyi
plé bá nos-ház fõ nö ke ként hunyt el), 1960-
ban Fe renc (Bácsszentgyörgyön él a szü -
lõk kel). A Szûcs csa lád Bácsszentgyörgy
mel let ti sa ját föld jén gaz dál ko dott, 21 ka -
taszt rá lis hold volt a tu laj do nuk ban.

A há zas pár gyer me kei mé lyen val lá sos
ne ve lés ben ré sze sül tek. Az ott ho ni és az
is ko lai kör nye zet ha tá sán túl meg kell em -
lí te ni a min den ko ri plé bá no so kat, akik a
kör nye zõ te le pü lé sek hez ké pest jó val ki -
sebb lé lek szá mú he lyen ki ter jed tebb lel ki -
pász to ri mun kát foly tat hat tak és min den
csa lád hoz gyak rab ban el jut hat tak. Kö zü -
lük Szûcs Já nos lel ki és szel le mi fej lõ dé se
szem pont já ból az 1954-tõl 1981-ig Bács-
szentgyörgyön szol gá ló Dombay Er nõt
kell ki emel ni, hi szen az õ ott lét éhez kö tõ -

dött a cse pe re dõ Já nos gyer mek ko ra (test -
vé re i vel rend sze re sen járt mi nist rál ni is).
Ér de kes ség ként ér de mes meg je gyez ni,
hogy a te le pü lést 1981-tõl kezd ve lát ták el
filiaként a szom szé dos Garáról. Dombay
plé bá nos úr rend sze res ven dég volt a
Szûcs csa lád nál, a csa lád tag ok szí ve sen
em lé kez nek vis  sza a disz nó vá gá so kat kö -
ve tõ jó han gu la tú to rok ra, ame lye ket az
atya so ha sem ha gyott ki. A csa lád a kez de -
tek tõl já rat ta az Új Em ber cí mû ka to li kus
he ti la pot, ame lyet a szü lõk mel lett a gyer -
me kek is szí ve sen ol vas tak. Szûcs Já nos az
ál ta lá nos is ko la el sõ négy osz tá lyát szü lõ -
fa lu já ban vé gez te, a fel sõ ta go zat Garán
volt, aho vá a bácsszentgyörgyi gye re kek
ta ní tá si na po kon az is ko la bus  szal men tek
át. A lá tott és meg ta pasz talt pél dák (a plé -
bá nos, a szü lõk), a csa lád éle te, a hí võ kör -
nye zet és a ne vel te tés ha tá sa nyo mán ér -
zett kész te tést Já nos ta nul má nya i nak 1970
szep tem be ré tõl a kecs ke mé ti Pi a ris ta Gim -
ná zi um ban tör té nõ foly ta tá sá ra. Osz tály fõ -
nö ke P. Sza bó Ist ván SchP lett, akit Já nos
na gyon sze re tett és tisz telt. A csa lád tag ok
vis  sza em lé ke zé se sze rint a fiú er re az idõ -
re már el ha tá roz ta: az érett sé gi után a lel -
ki pász to ri hi va tást vá laszt ja (osz tá lyá ból a
ma tú ra után nyol can vá lasz tot ták a te o ló -
gi át). Kecs ke mé ti évei alatt na gyon sze ret -
te a pi a ris ták em lé ke ze tes nyá ri tá bo ra it,
szí ve sen vett részt azo kon és idé zett fel a
ké sõb bi ek ben tör té ne te ket ró luk.

Az 1974 jú ni u sá ban tett érett sé gi vizs ga
után fel vé telt nyert Sze ge den, a Hit tu do -

má nyi Fõ is ko lán, ahol ka lo csai egy ház me -
gyés kis pap ként kezd te meg te o ló gi ai ta -
nul má nya it. Alig kezdõdött el a sze mi ná ri -
um, már is újabb vál to zás állt be éle té ben:
ok tó ber ben be hív ták sor ka to nai szol gá lat -
ra, Len ti be ke rült. Ab ban az idõ ben éven te
két al ka lom mal (feb ru ár ban és au gusz tus -
ban) vol tak a be vo nu lá sok. Bár ké sõbb vo -
nult be, még is a töb bi ek kel együtt sze relt
le, így a kor tár sa i hoz ké pest majd nem két
hó nap pal rö vi debb ide ig volt ka to na. A
sze mi ná ri um 1976 õszé tõl tör té nõ foly ta -
tá sát kö ve tõ en dr. Udvardy Jó zsef me gyés -
püs pök 1980 de cem be ré ben di a kó nus sá,
majd ta nul má nya i nak be fe je zé sét kö ve tõ -
en dr. Íjjas Jó zsef ér sek 1981. jú ni us 20-án
– a Fõ szé kes egy ház bel sõ res ta u rá lá si
mun kái mi att nem Ka lo csán, ha nem Já -
nos hal mán – pap pá szen tel te. Sza bad sá ga
után, az ér se ki disz po zí ci ó nak meg fe le lõ -
en 1981 au gusz tu sá ban Dusnokra ke rült
káp lán nak. Kez dõ ként az ot ta ni lel ki pász -
to ri szol gá lat óri á si ki hí vást je len tett szá -
má ra, mert a te le pü lé sen ha gyo má nyo san
nagy a hí võk szá ma (a Ka lo csa-Kecs ke -
mé ti Fõ egy ház me gye internetes ol da la
sze rint 3304 a la kos ság lé lek szá ma, 3072 a
hí ve ké), ab ban az idõ ben épí tet ték a plé bá -
ni át, to váb bá Kis ta más Ist ván plé bá nos is
be te ges ke dett egy ide ig (volt idõ szak, ami -
kor Szûcs Já nos nak is szel le mi és fi zi kai
ki me rült sé ge mi att pi he nés re volt szük sé -
ge). Há rom év múl tán, 1984 au gusz tu sá tól
ér se ke káp lá ni be osz tás sal Bajaszen-
tistvánra he lyez te. Be teg sza bad sá got kért

Szûcs Já nos Sán dor (a kép bal szé lén), kö zé pütt szü lei, és kö rü löt tük fiú test vé rei
(jobb ról bal ra Ti bor, Fe renc, Jó zsef és Lász ló) 
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és ka pott, köz ben út le vél ért fo lya mo dott,
majd 1985. ja nu ár já ban ma gán úton Auszt -
ri á ba uta zott, ahol Bécs ben fel vé tel ét kér te
az oszt rák Kármelita Rend be (Orden der
Unbeschuhten Karmeliten). Csa lád ja sze -
rint (leg in kább Ti bor báty já val és Fe renc
öc  csé vel osz tot ta meg gon do la ta it-gond ja -
it) Já nos atya már ko ráb ban is von zó dott a
kármelita szel le mi ség hez és hí vást ér zett,
de a rend az ál lam 1950. szep tem ber 7-én
ki adott ren de le te sze rint nem mû köd he tett
Ma gyar or szá gon, ezért vá lasz tá sa a szom -
szé dos or szág ra esett. Egy al ka lom mal dr.
Paskai Lász ló – 1982-1987 kö zött ko ad ju -
tor ka lo csai ér sek – va la mi lyen ügy ben
Bécs ben járt és az al kal mat ki hasz nál va ta -
lál ko zott Sán dor atyá val (a cikk ben et tõl
kezd ve a szer ze te si fel szen te lé se kor ka pott
ne vét hasz nál juk), akit meg pró bált rá ven ni
a ha za té rés re. Az atya Bécs ben egy évig
volt je lölt, ez után 1986. feb ru ár 13-án
Inns bruck ban meg kezd te a novíciátust, el -
sõ fo ga dal mát nap ra pon to san egy év múl -
va, ün ne pé lyes örök fo ga dal mát 1990. feb -
ru ár 13-án tet te le. Még Ma gyar or szá gon
fel szen telt pap ként és fo ga dal mas kármeli-
taként lel ki pász to ri és ren di szol gá la tot
vég zett Bécs ben és Linz ben. Csa lád já val
kez det ben le vél ben tar tot ta a kap cso la tot,
majd test vé rei több al ka lom mal meg lá to -
gat ták Auszt ri á ban. 

A ma gyar or szá gi rend szer vál tást kö ve -
tõ en az ál lam is mét en ge dé lyez te a szer ze -
tes ren dek mû kö dé sét, új já szer ve zõ dé sét.
A Ma gyar Sa rut lan Kármelita Rend tar to -
mány 1989. au gusz tus 28-án kap ta vis  sza
el sõ ként a bu da pes ti, majd ha ma ro san a
keszt he lyi, az attyapusztai, a kun szent már -
to ni és a gyõ ri rend há zat. Mi vel a pé csi nõ -
vér ko los tor a püs pök ség tu laj do na volt,
1950-ben nem ál la mo sí tották. Ha son ló
volt a mis kol ci rend ház hely ze te is. Sán dor
atya a ha za té rés szán dé ká val 1991-ben át -
lé pett a ma gyar or szá gi Rend tar to mány ba:
elõ ször 1991-1995 kö zött Keszt he lyen lett
káp lán, majd Mis kol con ka pott ház fõ nö ki
meg bí za tást, vé gül 2001 õszén ke rült visz -
 sza Keszt hely re, ahol 2002. au gusz tus 14-
étõl – egé szen ha lá lá ig – mint plé bá nos-
ház fõ nök szol gál ta hí ve it és a ren det.
Ezüst mi sé jét 2006. jú ni us 17-én szü lõ fa lu -
já nak temp lo má ban mond ta.

2011. jú ni u sá nak kö ze pé re az atyát szer -
ve ze té nek rend el le nes mû kö dé sé re uta ló
je lei egy re job ban pró bá ra tet ték, s ennek
nyo mán or vo sok hoz kény sze rült. A vizs -
gá la tok sú lyos rák be teg sé get di ag nosz ti -
zál tak, az elõ ké szü le tek után au gusz tus 18-
án Bu da pes ten ke rült sor a mû tét re. Éle té -
nek er rõl az idõ sza ká ról, be teg sé gé rõl,
gon do la ta i ról és kór ház ban meg élt pil la na -

ta i ról A be teg ség is a vég te le nül sze re tõ Is -
ten nagy aján dé ka cím mel meg je lent cik -
ké ben-ta nú ság té tel ében val lott (Kármel. A
Ma gyar Sa rut lan Kármelita Rend tar to -
mány Lel ki sé gi Lap ja, Bu da pest, 2012. 1.
szám, 42-52. ol dal). Bá to rí tást, bi za ko dást
je len tett és öröm mel töl töt te el, hogy a ne -
héz pil la na tok ban min dig ott volt mel let te
P. Ba kos Ra fa el OCD tar to mány fõ nök, P.
Vö rös And rás OCD bu da pes ti ház fõ nök és
temp lom igaz ga tó, de rend tár sai, csa lád ja,
ba rá tai és tisz te lõi is fo lya ma to san lá to gat -
ták. De rûs bi za ko dás sal és nyu ga lom mal
pró bál ta meg él ni ezt az idõ sza kot, amely -
rõl így val lott:

„A mos ta ni be teg sé gem ben ezt a kö vet -
ke zõ kép pen élem meg: ha egy per cet élek
még mos tan tól kezd ve, Is ten aján dé ká nak
ve szem. De ha egy órát ad még, vagy 7 na -
pot az Úr, azért is na gyon há lás va gyok! S
ha eset leg hó na po kat, egy évet, vagy még
sok évet, ak kor plá ne ör ven de zek, de tel je -
sen Is ten re igyek szem bíz ni, hogy men  nyi
idõt ad még e föl di élet ben.”

P. Ba kos Ra fa el OCD a Sán dor atya te me -
té sén mon dott szent be szé dében el mond ta azt
az öt kulcs szót, ame lyet a sú lyo san be teg
atya Is ten tõl ka pott. Az el sõ: el fo ga dom,
amit Is ten ad. A má so dik: át adom Ne ki, mert
nem ne kem kell a vi lá got meg vál ta ni. A har -
ma dik: fel aján lom a szen ve dést va la ki ért
vagy va la mi ért. A ne gye dik: mun ka, mert az
örök pi he nés fe lé a mun ka ve zet, dol goz ni
kell az utol só pil la na tig. Az ötö dik: meg -
adom ma gam, de a be teg ség le gyõ zé sé ért to -
vább kell küz de ni, és sza vai sze rint „… ezt
mon dom az Úr nak: tégy ve lem amit akarsz,
a ren del ke zé sed re ál lok.” Sán dor atya éle té -
nek utol só he te it a keszt he lyi kór ház ban töl -
töt te, ahol gon dos ápo lás ban-oda fi gye lés ben
ré sze sült. 2012. jú li us 4-én haj na li 3 óra után
né hány perc cel hunyt el, a keszt he lyi Kis
Szent Te réz Ba zi li ká ban jú li us 12-én 10 óra -
kor mon dott gyász mi se után a temp lom krip -
tá já ban he lyez ték örök nyu ga lom ra. Bú csúz -
zunk tõ le egyik ked ves köl tõ jé nek, Pi linsz ky
Já nos nak a Ha lak a há ló ban cí mû ver sé nek
né hány so rá val, ame lyet ta nú ság té tel ében õ
ma ga is idé zett és ér tel me zett:

„…Rop pant há ló ban há nyó dunk
s éj fél kor ta lán
étek le szünk egy nagy ha lász asz ta lán.”

Dr. Nebojszki Lász ló

Rit ka pil la na tot örö kít meg a 2000. au gusz tus 6.-án ké szült fo tó: dr. Bá bel Ba lázs
kalocsa-kecskeméti ér sek és met ro po li ta és a jobb ol da lán ál ló Boromisza Pé ter ak ko ri
plé bá nos négy Bácsszentgyörgyi szü le té sû atyá val mi sé zik együtt. Bal ról-jobb ra a bal

ol da lon Knipf Jó zsef és Szûcs Ti bor ál do zó pap ok, jobb ol da lon Viszmeg Mik lós
Bernárdin és Szûcs Já nos Sán dor kármelita szer ze te sek

A keszt he lyi Kis Szent Te réz Ba zi li ka
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Emléktábla-avatás a III. Béla Gimnáziumban
La punk 2010 májusi számában is mer tet -

tük An na Maria Hábermann Ta más köny ve
cí mû mun ká ját. A holokauszt so rán el tûnt
fél test vé re és ma gyar or szá gi ro kon sá ga
nyo mai után ku ta tó olasz or vos nõ e ku ta tá -
sai ré vén ke rült kap cso lat ba a ba jai III. Bé -
la Gim ná zi um mal, amely nek nagy ap ja, ap -
ja és báty ja is di ák ja volt. Lá to ga tá sa i ból
ter mé keny kap cso lat ala kult ki az is ko lá val.
Rend ha gyó olasz órán is meg je lent. A ta va -

lyi év fo lya mán ado mányt tett az is ko la ja -
vá ra: apai ha gya té ká ból szá mos nagy ér té -
kû, ide gen nyel vû köny vet aján lott fel a
könyv tá r szá má ra, és pá lyá za tot írt ki a
gim ná zi um di ák jai ré szé re a ba jai zsi dó ság
vész kor szaki tör té ne tének feldolgozása cél-
jával. Az új könyv tár rész átadására és a pá -
lyá zat ered mény hir de té sé re szép szá mú ér -
dek lõ dõ je len lét ében 2012. ok tó ber 8-án
ke rült sor. Ez te rem tett al kal mat ar ra is,

hogy a gim ná zi um – ugyan csak An na
Maria Hábermann kez de mé nye zé sé re –
em lék táb lát avas son a holokauszt so rán ál -
do za tul esett egy ko ri di ák ja i nak tisz te le té re.
Az em lék táb la le lep le zé se elõtt a gim ná zi -
um tör té ne lem-föld rajz mun ka kö zös ség -
ének ve ze tõ je, la punk szer kesz tõ bi zott sá gá -
nak tag ja, dr. Mayer Já nos az alábbi ava tó
be szé det mondta. 

(A ké pe ket Lepres Andrásné ké szí tet te.)

„Hol van az éj, ami kor még ví gan szür -
ke ba rá tot it tak a für ge ba rá tok a szépszemü
karcsu po hár ból?” – kér dez te ba rá ta i ért ag -
gód va a köl tõ, Rad nó ti Mik lós, a rá vá ró
újabb, éle tét is kö ve te lõ meg pró bál ta tá sok -
ról még mit sem sejt ve 1944 au gusz tu sá -
ban. „Hol van nak a ré gi is ko la tár sa ink?” –
kér dez het ték na gyon so kan 1945-ben, ami -
kor a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se után
vis  sza ül tek az is ko la pad ok ba, de ko ráb bi
osz tály tár sa ik nak csak hûlt he lyét ta lál ták.
Azt ugyan so kan tud ták, hogy a zsi dók nak
(és a tör vé nyek ál tal an nak mi nõ sí tett sze -
mé lyek nek) 1944 áp ri lis vé gé tõl get tók ba
kel lett vo nul ni uk, so kan ar ról is hall hat tak,
hogy má jus kö ze pé tõl zsi dó ma gya rok tö -
me ge i nek kel lett vo nat ra száll ni uk, de a
vég ál lo más ról sem mit sem le he tett tud ni.
Hogy mi tör tént ve lük va ló já ban, ar ról ke -
ve sen sejt het tek va la mit. És azok kö zül a
bé lás fi a ta lok kö zül, aki ket be te rel tek ezek -
be az Ausch witz ba, Buchenwaldba vagy
Mauthausenba tar tó mar ha va gon ok ba,
csak na gyon ke ve sen ül het tek vis  sza az is -
ko la pad ok ba. Ba rá ta ik, is me rõ se ik, meg -
ma radt ro ko na ik egy da ra big vár ták, re mél -
ték, hogy va la mi cso da foly tán ha za ke rül -
nek még, ám nagy több sé gük ál do za tá ul
esett a 20. szá zad ta lán leg sö té tebb nép ir tá -
sá nak, a holokausztnak.

Ré gi adós sá got tör lesz tünk ma, ami kor
em lék táb lát lep le zünk le a zsi dó ül dö zé sek
ál do za tá ul esett egy ko ri di ák ja ink tisz te le -
té re. Azt ugyan so kan tud ják, hogy is ko -
lánk 1948 elõtt a cisz ter ci szer ze tes rend in -
téz mé nye volt, ám azt ta lán ke ve seb ben,
hogy a ka to li kus di á kok mel lett szí ve sen
fo gad ta a más fe le ke ze tek hez tar to zó szü -
lõk gyer me ke it is. An nál is in kább így volt
ez, mert so ká ig is ko lánk volt az egyet len
olyan in téz mény a vá ros ban, ahon nan a
fel sõ ok ta tás ba le he tett jut ni. Így a he lyi és
kör nyék be li zsi dó ság is szép szám mal
kép vi sel tet te ma gát is ko lánk ta nu lói kö -

zött. Nem is cso da ez, hi szen a 20. szá zad
el sõ fe lé ben a zsi dó ság fon tos sze re pet ját -
szott vá ro sunk pénz ügyi-ke res ke del mi
éle té ben, és az ipa ro sok, ven dég lá tó sok,
ér tel mi sé gi ek kö ré ben nagy szám ban vol -
tak je len, már pe dig eb ben az idõ ben épp ez
a pol gá ri-ér tel mi sé gi ré teg ad ta is ko lánk
di ák ja i nak egyik fõ bá zi sát. Az egyik utol -
só bé ke év ben, az 1937-38-as tan év ben 350
be irat ko zott di á kunk kö zül 41-en tar toz tak
az iz ra e li ta val lá sú ak kö zé, ám nyil ván en -
nél is jó val töb ben vol tak azok, akik ugyan
a ke resz tény hit re át tér ve e nyil ván tar tás -

ban már nem sze re pel tek, a vész kor szak
tör vé nyei még is zsi dó nak mi nõ sí tet ték
õket. A ko ráb bi évek ben szám ará nyuk en -
nél is jó val na gyobb volt, az elõ zõ szá zad -
for du ló kör nyé kén né mely osz tá lyok ban a
ta nu lók több mint a fe lét zsi dók al kot ták.
Vis  sza em lé ke zõk sze rint a ta ná rok ré szé -
rõl so ha nem volt kü lönb ség té tel ke resz -
tény és zsi dó szár ma zá sú di á kok kö zött; a
ta nu ló elõ me ne tel ében csak a tel je sít mény
szá mí tott. És ta lán azt sem min den ki tud ja,
hogy is ko lánk utóbb hí res sé vált di ák jai
kö zül is mi lyen so kan vol tak zsi dó szár -
ma zá sú ak; elég csak a vi lág hí rû csil la gász
Schulhof Li pót, a mér nök-fel ta lá ló Dé ri
(ere de ti leg Deutsch) Mik sa, a 20. szá zad
el sõ fe lé nek egyik leg ki vá lóbb nyel vé sze,
Balassa (ere de ti leg Weidinger) Jó zsef, a
ne ves mû vé szet tör té nész-mû gyûj tõ Olt vá -
nyi (ere de ti leg Artinger) Im re vagy ép pen
a két sze res Kos suth-dí jas bio fi zi kus, Ernst
Je nõ ne vét em lí te ni, de a sor még hos  sza -
san foly tat ha tó len ne. És hogy az 1940-es
évek bé lás kis di ák jai kö zül há nyan le het -
tek vol na ki vá ló tu dó sok, mû vé szek, spor -
to lók, or vo sok, mû sza ki szak em be rek
vagy vá ro sunk meg be csült pol gá rai, azt
már so sem fog juk meg tud ni, hi szen csak -
nem a tel jes ba jai és kör nyék be li zsi dó ság
az esz te len nép ir tás ál do za tá ul esett.
Ugyan olyan kis fi úk, kis ka ma szok és fi a -
tal em be rek vol tak õk is, mint ma élõ tár sa -
ik, csak az õ bol dog fel nõtt kor ról szõtt ál -
ma ik szer te fosz lot tak a gáz kam rák és kre -
ma tó ri u mok füst jé ben.

A rend szer vál tás elõtt a má so dik vi lág há -
bo rú ál do za ta i ról hi va ta lo san meg em lé kez -
ni nem le he tett. Ami kor a III. Bé la Gim ná -
zi um Ba rá ti Kö ré nek kez de mé nye zé sé re
1991-ben már vány táb la ké szült a hõ si ha -
lot tak és ál do za tok em lé ké re, az ál lít ta tók is
tud ták, hogy a lis ta nem le het tel jes. A 42
ne vet tar tal ma zó név sor ban sze re pel nek
ugyan zsi dó ál do za tok is, de több mint fél

Tisz telt Em lé ke zõ Kö zön ség!
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év szá zad múl tán va la men  nyi ha lot tunk ne -
vét le he tet len volt fel ku tat ni. Ar ra most
sincs re mé nyünk, hogy név sze rint ál lít sunk
em lé ket a holokauszt so rán el pusz tult egy -
ko ri di ák ja ink em lé ké re, akik nek a pon tos
szá mát sem tud juk meg be csül ni. So kan
pusz tul tak el a nem ze ti szo ci a lis ta ha lál tá -
bor ok ban, mun ka szol gá lat ban vagy a ke -
gyet len szi bé ri ai ha di fog ság ban, a de por tá -
lás vagy a me ne kü lés so rán – so kuk ha lá lá -
nak he lyé rõl, ide jé rõl és kö rül mé nye i rõl
sem mi ada tunk sincs. Így egy kö zös, mind -
an  nyi uk ra em lé ke zõ táb lát lep lez he tünk
most csak le, ki csit meg kés ve fe jet hajt va az
ál do za tok em lé ke elõtt. Egyút tal per sze ön -
vizs gá lat ra is kény sze rü lünk, rész ben szü le -
ink, nagy szü le ink, dédszüleink ge ne rá ci ó ja
he lyett is. Meg le he tett vol na-e aka dá lyoz ni
a ka taszt ró fát, le he tett vol na-e töb bet se gí te -
ni, vagy leg alább le he tett vol na-e mér sé kel -
ni az ál do za tok szá mát – olyan kér dé sek
ezek, ame lyek re na gyon ne héz vá laszt ad ni.
És va jon mi, ké sõbb szü le tet tek tu dunk-e
ele get a holokausztról, va jon egy szél sõ sé -
ges hely zet ben meg tör tén het ne-e ma is egy
ha son ló ka taszt ró fa, ha ma gas ra csap nak az
in du la tok, és köz be szé dünk te le van gyû lö -
let tel, bi zal mat lan ság gal és elõ í té let tel.
Csak re mél het jük, hogy ma már böl cseb bek
va gyunk, és hogy épp a mil li ók éle tét kö ve -
te lõ ha son ló tra gé di ák em lé ke fi gyel mez tet
ar ra, hogy az em be ri mél tó sá got sár ba tip ró
szél sõ sé gek el len ide jé ben fel kell lép ni.

S hogy szü let het nek-e szép dol gok egy
ször nyû tra gé di á ból? Iro dal mi mû vek, fil -
mek, mû al ko tás ok so ra bi zo nyít ja, hogy a
holokauszt ki fogy ha tat lan té má ja a mû vé -
sze tek nek, és ar ra is szá mos pél dát lá tunk,
hogy kül föld re sza kadt ma gyar holokauszt-

túlélõk le szár ma zot tai ér dek lõ dést ta nú sí ta -
nak õse ik szü lõ föld je iránt. És sze ren csé re
nem a gyû löl kö dés vagy a bos  szú vágy hajt -
ja õket, ha nem a sok szor alig is mert csa lá di
múlt meg is me ré se, amely Ma gyar or szág
tör té ne té nek is fon tos ré sze. Mai ven dé gün -
ket, An na Maria Hábermannt is ez az ér dek -
lõ dés hoz ta Ma gyar or szág ra, majd ab ba az
is ko lá ba, amely be nagy ap ja, édes ap ja és ál -
ta la so ha meg nem is mert báty ja is járt.
Kez de mé nye zé se és ön zet len ado má nya
pe dig azt bi zo nyít ja szá munk ra, hogy ha -
zánk ban nem a „ha lot tak föld jét”, ha nem
azt az or szá got is mer te meg, ame lyet le het
sze ret ni is, mert sok fé le kul tú rá nak he lye
van ben ne, és amely múlt já nak sö tét ol da la -
it nem ta gad ni vagy relativizálni, ha nem
meg is mer ni akar ja.

Még is: azt kí vá nom ma gunk nak, hogy
még sok em lék táb lát avat has sunk a III.
Bé la Gim ná zi um ódon fo lyo só in. De ezek
az újabb em lék táb lák ne ál do za tok ra, hõ si
ha lot tak ra és vér ta núk ra em lé kez tes se nek,
ha nem ki emel ke dõ tu do má nyos tel je sít -
mé nyek re, olim pi ai baj no kok ra, ná lunk
ne vel ke dett hí res mû vé szek re vagy je les
ér tel mi sé gi ek re. Re mél jük, lesz kik re em -
lé kez nünk a kö vet ke zõ év ti ze dek ben is, és
nem újabb ál do za tok elõtt kell majd tisz te -
leg nünk. Ám jöj je nek bár mi lyen si ke rek,
az át kos 20. szá zad ször nyû tra gé di á it nem
fe led het jük, mert a kö zel múlt szá mos ese -
mé nye is bi zo nyít ja, hogy szin te nincs az a
ször nyû ség, em be ri ke gyet len ség és al jas -
ság, amely ne for dul hat na elõ a „fel vi lá go -
sult, mo dern” 21. szá zad ban is. Nem le he -
tünk kö zö nyö sek má sok fáj dal ma iránt, ha

azt sze ret nénk, hogy min ket is meg ért se -
nek. Rá adá sul a holokauszt nem pusz tán a
zsi dó ság fáj dal ma és vesz te sé ge, ha nem az
egész tár sa da lo mé. Meg le het, ma is úgy
érez zük né ha, hogy oly kor ban élünk e föl -
dön, mi kor az em ber el al ja sult, bal hi tek -
ben hisz és taj ték zik, de ha erõ sek va -
gyunk, a hu má num ere jé vel azt ta lán meg
tud juk aka dá lyoz ni, hogy az or szág meg -
va dul jon, és egy ré mes vég ze ten mo csok -
tól ré sze gen vi gyo rog jon. A múlt meg is -
me ré sé vel pe dig ta lán a je len prob lé má it is
job ban meg fog juk ér te ni. Bé ke ál do za ta -
ink po ra i ra, le gyen ne kik kön  nyû a föld,
bár hol nyugosznak is!

Richter Ilona új könyve
A Meg elé ge dés Fá ja no vem ber vé gén je -

le nik meg. Írá sai rö vid no vel lák. Ter mé szet
su gall ta gon do la tok – va la hol a me sék ha -
tá rán...

A könyv külsõ megjelenése és grafikai
megoldása a szerzõ korábbi – Szemlélõdés
címû kötetét idézi.

„A szun  nya dó és éb re dõ gon do la tok ról
Fur csa, ahogy az em ber ben meg moz dul

egy gon do lat, ami ré ges-rég ben ne szuny -
 nyad, mint föld ben a mag.

Meg érin ti egy tit kos su gár, egy cso dá la -
tos ös  szes sé ge a csí rá ba szök ke nés le he tõ -
sé ge i nek, Va la mi el in dít ja a ki fe je zés út ján.
Élet ned vek kel te lí tõ dik, ba ráz dá ló dik, osz -
tó dik. Ös  sze fo nó dik és szét vá lik. Pa rá nyi
gon do lat emb rió, még nem tud ni, mi vé for -
má ló dik. Csak a lé te, az él ni aka rá sa bi zo -
nyos ság. 

A töb bi a ter mé szet gond ja. És az idõé…”

Anna Maria Habermann köszönti a
résztvevõket

Anna Maria Habermann és testvére gyer-
mekkori barátai, Bokros Gáborné, Tax Imre
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Városi megemlékezés 1956-ról
id. Bán Béla ünnepi beszéde

Tisz telt em lé ke zõ és ün nep lõ ba jai pol -
gá rok!

Nagy meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy
56 év után a vá ros elöl já rói és pol gá rai
elõtt ün ne pi al ka lom mal szól ha tok éle tem
egyik meg ha tá ro zó nap já ról, 1956. ok tó -
ber 23-ról. Mert an nak a nap nak az a né -
hány dél utá ni órá ja va ló ban fe lejt he tet len
volt szá mom ra. Tu dom, hogy ak kor bár -
mi lyen so kan vol tunk is, az az óta el telt
idõ ben szép las san el fogy nak a részt ve võ
szem ta núk. Az egy re fa ku ló em lé ke zet, az
idõ és tör té ne lem ta ka rá sa szép las san
meg ho má lyo sít ja a múl tat. Azért is va gyok
el fo gó dott, mert ba rá ti be szél ge té sek so rán
már volt le he tõ sé gem sok szor be szél ni az
él mé nye im rõl, de ilyen nagy ün nep lõ kö -
zön ség elõtt még nem.

1956 ok tó be ré ben már iz zott a le ve gõ a
Pe tõ fi-kör és egye te mi if jak kö rül. Kü lö -
nö sen a mû e gye te mis ták, böl csész-, jog -
hall ga tók, de a Rá ko si-dik ta tú ra éve i ben
ös  sze zsu go rí tott re for má tus te o ló gu sok
kö ré ben is. Má sod éves te o ló gus hall ga tó -
ként és a IX. ke rü let (Fe renc vá ros) la kó ja -
ként én is ré sze se le het tem az egye te mis -
ták fel vo nu lá sá nak. Mi, te o ló gu sok 19
pon tos me mo ran dum ban ír tuk le kö ve te lé -
se in ket. Ké sõbb eb bõl a 19 pont ból a Pe tõ -
fi-kör ve ze tõ sé ge dél után ra 16 pont ra szû -
kí tet te a kö ve te lé se ket. Ak kor az or szág -
ban egyet len fõ is ko lás és egye te mis ta sem
ma radt érin tet len az iz zó lég kör tõl. A tü zet
Sze ged kezd te el csi hol ni, de a szik ra Pes -
ten ka pott láng ra. 

Le het-e for ra dal mat kez de ni imád ság gal?
Le het! Ben nün ket, te o ló gus hall ga tó kat így
bo csá tott el ak ko ri dé ká nunk, dr. Pap Lász ló.
Az if jú sá got a ka pu alj ba ös  sze hív ta és azt
kér te tõ lünk, hogy a Te o ló gi ánk hoz mél tó an
vi sel ked jünk, és az ut cán is le gyünk Jé zus
Krisz tus hû ta nít vá nyai. Majd le haj tot ta fe jét,
ös  sze kul csol ta ke zét és azt mond ta: Imád -
koz zunk. Majd elbocsájtott ben nün ket. 

Nyil vá nos fó ru mon még so ha nem hang -
zott el, hogy a te o ló gus if jú sá got – akik az öt
év fo lya mon még 100-an sem vol tunk –, a
Pe tõ fi-kör az Író szö vet ség elé ren del te, hogy
a len gye lek kel szo li dá ris tün te tés re együtt
men jünk az írók kal és köl tõk kel. Több mint
egy órát vá ra koz tat tak ben nün ket a Gor kij-
fa sor ban lé võ szék há zuk elõtt he zi tá lá suk -
kal. Men jünk – vagy ne men jünk. 

Vé gül elénk áll tak egy sor ban, mint egy tí -
zen, töb bek kö zött Ve res Pé ter (aki ké sõbb a
Bem-szo bor nál fél be sza kí tott be szé det
mon dott), Féja Gé za, Zelk Zol tán, a fi a tal
Csoóri Sán dor. Szo mo rú an ta pasz tal tam az
el múlt évek alatt, hogy ezek az em be rek,
mi köz ben több ször em lé kez tek er rõl a nap -
ról a mé di á ban, el fe lej tet ték meg em lí te ni
azo kat, akik a há tuk mö gött ének szó val kí -
sér ték õket. Az elõ ze tes en ge dély sze rint
ezek az éne kek nem le het tek má sok, mint
Kos suth-nó ták. Köz vet le nül az írók mö gött
tí ze sé vel, kart  kar ba ölt ve vo nul tunk. Az
éne ke ket bá tyám mal kezd tük el és az As to -
ri á ig vo nul tunk így. Mi köz ben ha lad tunk
elõ re a Lö völ de tér tõl, meg nyíl tak az eme le -
ti ab la kok és a ki ha jo ló em be rek él je nez ve
és tap sol va kö szön töt ték a már több ez res re
duz zadt tö me get. Egyik ka pu alj ból egy idõs
as  szony egy zász lót nyo mott di ák tár sam ke -
zé be, aki ez után az írók elé áll va ve zet te to -
vább vo nu lá sun kat. Ezt a zász lót ké sõb bi
kol lé gám és jó ba rá tom hos  szú éve ken ke -
resz tül, min den ve szély el le né re meg õriz te.
Ez a zász ló ma a Károli Gás pár Re for má tus
Tu do mány egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak
dísz ter me elõtt függ, hogy em lé kez tes se az
if jú sá got a meg tör tént ese mé nyek re. 

A Nagy kör út hoz ér ve az ott posz to ló
köz le ke dé si rend õr az úgy ne ve zett gom bá -
ról irá nyí tot ta a köz le ke dést, s mi kor meg -
lát ta a höm pöly gõ tö me get, meg ál lí tot ta a
for gal mat a kör úton és en ge dett ben nün ket
ar ra rá for dul ni. Ezt meg lát va az egyik fi a -
tal te o ló gus tár sam a tö meg bõl a vas lép -
csõn fel men ve nem ze ti szí nû sza la got tû -
zött a mel lé re. A rend õr mo soly gott, és a
vo nu lók ezt nagy taps sal fo gad ták. 

Szá mom ra ez a nem ze ti ün nep buz gó ki -
ál tás az éle tért, sza bad sá gért – eset leg egy
kön  nyes imád ság – nem ze tün kért, mely -
nek sír ját oly sok szor ás ták, de amely min -
den év szá zad ban egy szer be le ki ál tott a vi -
lág ba: Elég volt!

1703, 1848 és 1956 – mond ja a köl tõ, fé -
nye seb bek e sor ban. Ki ne ál da ná Rá kó -
czi -, Kos suth ne vét és 1956-ban min den
igaz ma gya rét. Ma gam, aki ré sze se le he -
tet tem az ese mé nyek nek, pon to san tu dom,
hogy ha csak né hány órá ra is, de a ma gyar
volt az 1956. ok tó ber 23-i ese mé nyek ve -
zé re. A ma gyar nem zet lett nag  gyá!

A ma gyar nép egy nagy szív és lé lek ké
forrt egy be, az egye te mis ták tól a „pes ti
srá cig”, a cse pe li mun kás tól a vö rös csil la -
got és pa ro lit le té põ kis ka to ná ig. 

Ak kor, azon a na pon „es te hé tig” meg -
ma radt fé nye sen a ma gyar nem zet, amely
– ahogy ké sõbb mond ták – „az el sõ szö get
ütöt te a tör té ne lem ed dig leg szen  nye sebb
rend sze re, a kom mu niz mus ko por só já ba”.

Ké sõbb az ese mé nyek és har cok alatt di -
csõ ne vek, majd már tí rok szü let tek, akik
szob rot kap tak, film ké szült ró luk, ut cát,
vagy te ret ne vez tek el ró luk, ká pol nát és
mú ze u mot épí tet tek ne kik. 

Be lát ha tat lan volt a Kos suth tér re a kör -
nye zõ ut cák ból höm pöly gõ tö meg. A Rá -
kó czi -szo bor tö vé ben áll tunk s már kez dett
szür kül ni az idõ. Fel gyúl tak a fé nyek és
ve le együtt az óri á si vö rös csil lag a Par la -
ment ku po lá já nak a csú csán. „Olt sák ki a
vö rös csil la got!”– egy hang ként zeng te a
tö meg. Pár perc múl va ho mály ba bo rult a
tér, mert a köz vi lá gí tás sal egy be volt kap -
csol va a csil lag is. Ak kor a di á kok elõ vet -
ték a tás ká juk ból az újságot, a po li ti kai
gaz da ság tan jegy ze te i ket és meg gyúj tot -
ták. Láng ban volt a Kos suth tér. A tö meg
skan dál va kö ve tel te: „Nagy Im rét a Par la -
ment be”. A ké sõb bi már tír mi nisz ter el nök
mi kor – hos  szú vá ra ko zás után – meg je -
lent az er ké lyen és meg szó lí tot ta tö me get:
„Elv tár sak, Elv társ nõk!” –, óri á si fúj, fúj
ki ál tás né mí tot ta el.   

Mi vel a fel vo nu lás cél ja a len gye lek kel
va ló szim pá tia ki fe je zé se volt, az ide ig le nes
Kos suth-hí don át vo nul tunk bá tyám mal a
Bem-szo bor elé. A hí don egy szer re azt
érez tük, hogy hul lám zik és be re meg a híd.
Na gyon so kan kezd ték ki a bál ni, hogy válts
lé pést, mert le sza ka dunk. Mi lyen más lett
vol na a tör té ne lem me ne te, ha ez az ide ig le -
nes, köz úti köz le ke dés re al kal mat lan át já ró
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le sza kad. Rö vid idõ múl va le is bon tot ták.
A Bem-szo bor nál már foly tak a be szé dek,
még Ve res Pé ter sza va it hal lot tuk mes  szi rõl.
A tö meg újabb jel szót ki ál tott a szem ben lé -
võ lak ta nya ab la ka i ban meg je lent ka to nák
fe lé: „Hon vé dek nek ma gyar ru hát, ves sék
le a gim nasz tyor kát!” 

Né hány õszi dél utá ni óra alatt a ha tal mas -
ra duz zadt fel vo nu ló nép óri á si vál to zá son
ment át! In dul tunk szim pá tia fel vo nu ló ként
Kos suth nó ták kal. Az tán a Rá kó czi és Mú -
ze um kör út sar ká nál ös  sze folyt a két em ber -
fo lyam és tün te tõk ké let tünk. Egy em ber -
ként skan dál tuk: „Rusz kik ha za”! És zász -
ló ink már kö zé pen lyu ka sak vol tak. 

A Bem tér nél be fe je zõd he tett vol na a
tün te té sünk. De egy re töb ben a Sztá lin-
szo bor le dön té sét skan dál ták. Így a tö meg
rész ben gya log, rész ben tro li val a Hõ sök
te ré re ment át. 

Mi re mi oda ér tünk, a ha tal mas szo bor tö -
vé ben már több da rus au tó állt. Lét rá kat hoz -
tak és a szo bor nya ká ba drót kö te le ket kö töt -
tek.. Tel je sen be sö té te dett, mi re a szob rot si -
ke rült le dön te ni. Elõ ször láng vá gó pisz to -
lyok kal kör be vág ták a csiz mát bo ká nál és
meg lát ták, hogy vas úti sí nek kel erõ sí tet ték
meg a szob rot egé szen a tal pá tól a fe jé ig. Át -
vág ni ugyan nem tud ták, de a da rus au tók –
el haj lít va a sí ne ket – óri á si él jen zés kö ze pet -
te a nya ká nál fog va le húz ták a szob rot a ta -
lap zat ról. Majd a nép el kezd te éne kel ni az is -
mert ope ra rész le tet: „Meg halt a csel szö võ,
nem dúl a rút vi szály.” Ta lán ke ve sen tud ják,
hogy a „nagy ve zér” szob ra csú fos vé get ért.
Még ott el kezd ték szét ver ni, de vé gül a nya -
ká ra erõ sí tett drót kö te lek nél fog va be húz ták
az Akác fa ut cá ba. Óri á si zaj jal ütõ dött a
macs ka kö vön a bronz em lék mû. Az em be -
rek, akik ér ték, na po kig ver ték szét, em lé kül
víve da rab ja it.  

Itt lát tam elõ ször a cse pe li Rá ko si Má -
tyá s Mû vek bõl Cse pel te her au tók kal ér ke -
zõ mun ká so kat, akik hoz ták ma guk kal az
MHSZ-bõl a kis pus ká kat. A tér rõl ha za a
Rá day ut cá ba in dul tunk a Rá kó czi úton. A
vil la mo sok már se hol nem jár tak a bel vá -
ros ban. Az el sõ lö vé sek a Nagy kör úton, a
Rá kó czi tér nél ér tek min ket. Mel lék ut cák -
ban, fut va igye kez tünk vis  sza a Te o ló gi á -
ra. Csak ott tud tuk meg, hogy a Rá di ó nál
és kör nyé kén kez dõ dött a lö völ dö zés. 

Most már sza ba don be szél he tünk ar ról,
hogy kik is ad ták le az el sõ lö vé se ket. Az
igaz ság elõbb utóbb nap fény re de rül. A
fegy ve rek az ávó sok, a kom mu nis ta párt
har cos tag jai ke zé ben vol tak. A ma gyar
nép éle té ben min dig is volt má sik ol dal.
Ak kor még nem volt ba ri kád, csak sö tét és
sö tét ség a fe jek ben, lel kek ben. S õk úgy
gon dol ták, lõ ni kell a ma gyart. Es te nyolc
órá ra a szo li dá ris fel vo nu lás, ké sõbb a
gya lá zat el le ni tün te tés vé res, fegy ve res
harc cá lett. 

Egyik év fo lyam tár sam egy órá val ké -
sõbb már lõtt seb tõl vér zett, a má sik ra pe -

dig rá sza kadt a gép fegy ver ál tal meg bon -
tott fal. Ott és ak kor már az édes álom bá -
nat ra for dult. 

Az óta a tör té né szek igye kez nek hely re -
ten ni az ese mé nye ket. A szem ta núk, a po -
li ti ku sok, iro dal má rok le von ták a ta nú sá -
go kat. Azt min den ki el is me rés sel cso dál ja,
hogy a nagy vi lág ha ta lom ide o ló gi á já val
és ha tal má val szem ben egy kis nép fel lá -
zadt. Ma gam is sok szor új ra él tem azt a na -
pot, azt a dél utánt. Ha le het ne, ott meg is
ál lí tot tam vol na az idõt, a tör té ne lem fo -
lyá sát. De ez le he tet len. Ak kor még kö vet -
ke zett né hány ha son ló an cso dás, re mé -
nyek kel te li nap. Az tán jött a ki jó za ní tó
meg aláz ta tás, a ret te ne tes meg tor lás. Még
két di ák tár sam, ba rá tom ha lá la. Ez azon -
ban már nem ze tünk egyik gyász nap já ra
tar to zik. No vem ber 4. Te me tés, te me tés… 

„Szedd töm lõd be kön  nye in ket”, mond -
junk há la imát a már tí ro kért, s ha van ta nú -
sá ga – mert van – re mény ked ve em lé kez -
zünk. Ötvenhat éve nagy, di csõ sé ges, sza -
bad és bol dog volt a ma gyar.

id. Bán Bé la

1956. október 23. Bán Béla felemelt karral a zászló mögött. Az MTI fotóarchivumából

Egy det ro ni zált író fe je de lem
A ta va szi hó na pok csend jét fel ver te az a

csa ta zaj, me lyet va la mi „Kulturkampf”
ne vé ben vív tak. Öt olyan író kö zép is ko lai
tan terv be vé te lé rõl volt szó, akik nek élet -
mû vét az ide o ló gi ai in dít ta tá sú kul túr po li -
ti ka a há bo rú után fe le dés re ítél te. Az új
tan terv tá ma dói és vé dõi iga zu kért jobb
ügy höz il lõ buz ga lom mal har col tak. Fel tû -
nõ azon ban, hogy az ér vek és el len ér vek
szin te ki zá ró lag po li ti kai jel le gû ek vol tak.
Azt, hogy a tan anyag ba il lesz tett írók –
Nyirõ Jó zsef, Sinka Ist ván, Sza bó De zsõ,
Tormay Cécile és Wass Al bert – mi vel já -
rul tak hoz zá a nem ze ti mû velt ség kincs tá -
rá nak gya ra pí tá sá hoz, meg sem vizs gál ták.

Fi gyel men kí vül hagy ták to váb bá azt a di -
dak ti ka i lag nem lé nyeg te len szem pon tot,
hogy a szer zõk mû vei al kal ma sak-e az if -
jú ság szel le mi pal lé ro zá sá ra. 

Az ak ció cél ja nyil ván va ló an a Ré vai-
fé le kul túr po li ti ka ál tal tö ké le te sen mel lõ -
zött írók be csü le té nek, jó hír ne vé nek hely -
re ál lí tá sa volt. Meg le põ vi szont, hogy a fe -
le dés re ítélt li te rá to rok leg ér de me sebb jét,
Herczeg Fe ren cet a re ha bi li tá lók meg sem
em lí tik. A több m int fél év szá za dos iro dal -
mi mun kás sá gú írót kri ti zá ló mar xis ta ide -
o ló gu sok mint a „ke resz tény ma gyar kö -
zép osz tály” ud va ri szer zõ jét ítél ték se lej te -
zés re. Ké sõbb – né mi leg meg en ge dõ en –

egy kri ti ku sa „a lektür ma gyar mes te ré -
nek” mi nõ sí ti. Kis sé vis  sza tet szõ, hogy ezt
a le ke ze lõ váll ve re ge tést egy olyan mû -
vész en ge di meg ma gá nak, aki nek ne héz -
kes mon da tai ólom lá ba kon ván szo rog nak.

Mi e lõtt vé le ményt al kot nánk, is mer jük
meg a szer zõt. A Herczogok – ez a csa lád
ere de ti ne ve – Má ria Te ré zia el sõ te le pí té -
se so rán ér kez nek Ma gyar or szág ra. A Bá -
nát dús te le vé nyén gyö ke ret ve rõ né met
szor ga lom, hoz zá ér tés és ta ka ré kos ság a
19. szá zad kö ze pé re fel vi rá goz tat ja a tö rök
hó dolt ság alatt pusz ta ság gá sivárult Dél vi -
dé ket. A Versecen eg zisz ten ci át te rem tõ
õsök az új hon fog la lók fel sõ ré te gé be küz -
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dik fel ma gu kat. A Herczog-ág pa ti kus di -
nasz tia, mely nek öt ge ne rá ci ó ja for gal -
maz za Versecen azo kat a medikamen-
tumokat, me lyek kel a ko ra be li or vos tu do -
mány kú rál ja a be teg sé ge ket. Mel les leg a
köz jót szol gá ló gyógy szer tár gaz dái is szé -
pen tol la sod nak.

Az anyai nagy apa, az öreg Hoffman Dél -
vi dék leg si ke re sebb temp lom épí tõ mes te -
re. Íz lé sét, ki vá ló szak mai tu dá sát di csé ri
Versecen új, mo nu men tá lis ka to li kus szent -
egy há za. Szó val a Hoffmannoknak is van
mit ap rí ta ni uk a tej be. Az egy mást kö ve tõ
ge ne rá ci ók buz gal ma és gon dos gaz dál ko -
dá sa a pol gá ri lét szi lárd alap ját te rem ti
meg. A ki kezd he tet len pénz ügyi biz ton ság
vi szont mas  szív alap ja a pol gá ri ön tu dat -
nak. A kis Herczog, a Fran ci, eb ben a füg -
get len szel le mû kör nye zet ben ne vel ke dik.
Sze mé lyi sé gét te kint ve el kell mon da nunk,
hogy ne he zen ke zel he tõ, in du la tos ter mé -
sze tû gyer mek. Nyolc éves, mi kor báty já val
ví vott szó csa ta vég sõ ar gu men tu ma ként
ne héz sza bó ol lót ha jít vi ta part ne re fe jé hez.
A ha lán té kon ta lált, vér be bo rult tesó fel -
üvölt, mi re a be rob banó apa egy ala pos ve -
rés sel iga zít ja hely re a meg ren dült er köl csi
vi lág ren det. „Ez a gye rek egy szer még
gyil kos lesz!” – ve ti oda fel bõ szül ten meg -
ré mült csa lád já nak, mi kor vis  sza vo nul dol -
go zó szo bá já ba. A pró fé ta szól be lõ le.

A fel ser dült Fe renc kö zép is ko lai ta nul -
má nya it a kö ze li Fe hér temp lo mon kez di
meg. Csak hogy a né met aj kú kör nye zet ben
a ma gyart ide gen nyelv ként ok tat ják, így a
kis gim na zis ta még csak gyat rán be szé li az
ál lam nyel vet. Az elõ re lá tó szü lõk ezért a
sze ge di pi a ris ta gim ná zi um ba irá nyít ják át.
Az érett sé gi elõt ti éve ket is mét Fe hér temp -
lo mon ab szol vál ja Töreky igaz ga tó úr in -
téz mé nyé ben. Ma gyar nyelv tu dá sát – me -
lyet egy év ti zed múl va már mes ter fo kon
kezd gyü möl csöz tet ni – iro dal mi ol vas má -
nyok kal gya ra pít ja. Nem tö rek szik az emi -
nens ta nu ló rang já ra, a köny ve ket vi szont
fal ja. „A köny vek be van az élet szép sé ge és
igaz sá ga. Sõt az élet iga zi tar tal ma is a
köny vek ben van… A va ló ság te le van köd -
del, a könyv te le van va ló ság gal. Je len tõ -
ség, ér te lem, mély ség csak a köny vek ben
van” – ír ja, mi kor 1939-ben vis  sza pil lant
fe hér temp lo mi di ák éve i re.

Érett sé gi után a bu da pes ti egye tem jo gi
fa kul tá sá ra irat ko zik be. A ró mai jog bif lá -
zá sa mel lett idõt sza kít ar ra, hogy él jen a
már gim na zis ta ko rá ban ki ala kult iro dal mi
kedv te lés ének. A hír la pi tár ca mû fa ját ked -
ve li; kar co la ta it szí ve sen fo gad ja több nagy
lap szer kesz tõ sé ge. Az im má ron nagy kö -
zön ség elõt ti szárny pró bál ga tást ked ve zõ
vissz hang fo gad ja. Két no vel lá ját egy iro -

dal mi lap rö vid ha tár idõ vel köz li, és a kri -
ti ka is ba rát sá gos jó in du lat tal ke ze li az ígé -
re tes kan di dá tust. Mi vel a zá ró szi gor la tok
ide je kö ze le dik, Herczognak két út kö zött
kell vá lasz ta nia. Vagy az iro da lom bi zony -
ta lan vi ze in ha jó zik Kolchisba a re mélt
arany gyap jú ért, vagy si ke res ügy véd ként
se reg lõ kli en sek nyá já nak anya gi a sabb ta -
pin tá sú bun dá ját nyí ro gat ja. Egy ked ve zõt -
len ta pasz ta lat azon ban el gon dol koz tat ja.
Fel ke re si az em lí tett iro dal mi lap szer kesz -
tõ jét és meg ér dek lõ di, hogy szá mít hat na-e
ál lan dó mun ka társ fi ze tett stá tu sá ra. A
mind ed dig nyá jas úr meg nyúlt áb rá zat tal
hõ köl vis  sza: „Ho gyan, ön az iro da lom ból
sze ret ne meg él ni?” Az így le for rá zott li te -
rá tor-pa lán ta már csak a két no vel la ho no -
rá ri u ma után ér dek lõ dik. A Mú zsák fõ pap -
ja még job ban elzordul, és kény sze re det ten
ál lít ki egy utal ványt. Mi kor a fi a tal ju rá tus
az arc pi rí tó an cse kély ös  szeg re pil lant, a
csek ket bor ra va ló ként nyom ja a fel öl tõ jét
fel se gí tõ al tiszt mar ká ba. A vá lasz tá si le he -
tõ ség te hát kény szer pá lyá vá ala kult most
azon ban az ese mé nyek me ne té be be avat -
ko zik a ki szá mít ha tat lan sors.

A jó ké pû, ki tû nõ fel épí té sû, jó svá dá jú
Herczog a verseci arany if jú ság ve zér egyé -
ni sé ge. Fel ké rik, hogy a szép nyár idõ ben
zárt kö rû tár sa sá guk nak ren dez zen egy vi -
dám ma já list. A tett he ly egy er dei tisz tás,
ahol han gu la tos ven dég lõ és tánc pa vi lon ad
te ret az élet vi dám ság ki ára dá sá nak. A ga -
val lérkí ná lat szí ne sí té sé re Herczog meg hív
a verseci gar ni zon ból egy had na gyot és egy
Siposs Lász ló ne vû tiszt je löl tet.

A tánc mu lat ság ebéd és né mi bo roz ga tás
után kez dõd ne. Nem tud hat juk, hogy a
Vár hegy ki vá ló ne dû je vagy a tiszt urak ele -

ve za bo lát lan ter mé sze te volt-e fõ bû nös a
ki rob bant bot rány ban. A két hu szár ugyan -
is oly mo dor ta la nul vi sel ke dett a pol gár lá -
nyok kal szem ben, hogy a ren de zõ nek be
kel lett avat koz nia. Diszk ré ten fél re von ta a
két baj ke ve rõt, és meg kér te õket a fel tû nés -
men tes tá vo zás ra. A kra ké ler ter mé sze tû
Sipos – aki vel egy hú ron pen dül tiszt tár sa
is – rá sem he de rít a jó zan in te lem re. To -
vább rop ták a tán cot a már vo na ko dó,
kény sze re dett part ne re ik kel. Mi kor a ju rá -
tus a ze ne kart har mad szor ál lí tot ta le, a
had nagy oda csör te tett hoz zá Siposs név je -
gyé vel. Herczog a pár baj ra szó ló ki hí vást
vis  sza uta sít ja a ka pa tos tiszt mar ká ba
nyom va a név je gyet. Õ csak ren de zõi kö te -
les sé gét tel je sí ti, ma gán em ber ként nincs
vi tá ja Siposs úr ral. Az ener gi ku san meg -
rend sza bá lyo zott had fi ak dúl va-fúl va el vo -
nul nak, ám es te a pa ti kus-re zi den ci án meg -
je le nik két pár baj se géd. Meg bí za tá suk
sum más tar tal mú. Siposs dél elõtt re, a had -
nagy dél után ra szó lít ja pástra a jo gászt. A
vá lasz tott fegy ver: lo vas sá gi kard. Herczog
e pro vo ká ció elõl nem tér het ki.

A dél elõt ti vi a dal ra a ka szár nya egy ki -
ürí tett há ló ter mé ben ke rül sor. Az el len fe -
lek mez te len fel sõ test tel az el sõ vé rig mér -
kõz nek meg. Mi kor a jo gász meg pil lant ja
a had ap ród at lé ta izom za tát (mel les leg
Siposs a gar ni zon ví vó mes te re is), bo rús
sej tel mei tá mad nak. A Ne me zis azon ban
az õ ja vá ra dönt. A má so dik ös  sze csa pás -
nál kard ja be csú szik a tiszt el ölt hón al já ba.
A vá gás nem mély, azon ban fon tos ar té ri át
metsz át. Két or vos ug rik hoz zá, ám buz -
gól ko dá suk ered mény te len. A hety ke kö te -
ke dõ kar ja ik kö zött szen ved ki. A tra gi kus
vé gû duellum után a had nagy vis  sza lép a
dél utá ni pár baj tól. Már nem érez kész te tést
ar ra, hogy kard ját ös  sze mér je a verseci
d’Artagnannal.

Az atya jós la ta nem várt for má ban tel je -
sült be. A pár bajt, mely a ka kas ko dó úri
tár sa da lom ban gya ko ri ese mény, a bün te -
tõ jog kesz tyûs kéz zel ke ze li. A ha lá los vé -
gû vi a dal azon ban ha tal mas gom bóc még
az el né zõ igaz ság szol gál ta tás tág nyel dek -
lõ jé nek is. Herczogot el sõ fo kon egy évi
fog ház ra íté lik. Ezt a Kú ria négy hó nap ra
mér sék li. Fi gye lem be ve szik, hogy a pro -
vo ká ci ót el sõ íz ben vis  sza uta sí tot ta, más -
részt a vég ze tes ki me ne tel nél a vé let len
be fo lyá sát is mér le ge lik.

Mi e lõtt pár baj hõ sünk a vá ci fog ház ban
meg kez de né bün te té se le töl té sét, ki kell
tér nünk egy elõz mény re. A te kin té lyes
könyv ki adó, a Singer és Wolfner cég re -
gény pá lyá za tot hir de tett, mely nek nyer te -
sét ezer arany frank kal kí ván ta ju tal maz ni.
Herczog úgy dönt, hogy meg kí sé re li iro -

Az író otthonában
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dal mi ké pes sé gé nek nyil vá nos meg mé ret -
te té sét. Az al ko tá sara az ál la mi ven dég sze -
re tet tel kikényszerített el vo nult sá got hasz -
nál ja fel. A vá ci in téz mény, ahol je lent kez -
nie kell, az ál lam fog lyo kat meg kü lön böz -
te tett ta pin tat tal ke ze li. A kü lön szo ba nyu -
gal ma meg fe le lõ ke ret az al ko tás ra, így ki -
sza ba dul ván az író je lölt be ad hat ja a pá lya -
mun kát. A bí rá ló bi zott ság ugyan el sõ hely -
re so rol ja Fenn és lenn cí mû re gé nyét, mi -
vel azon ban ter je del me túl lép a meg sza -
bott ke re ten, a zsû ri nem ja va sol ja a pá lya -
díj ki adá sát. A jó szi ma tú Wolfner Jó zsef
vi szont meg sej ti, hogy a vé let len egy új
iro dal mi te het ség fel fe de zé sé nek le he tõ sé -
gé ben sze ren csél te ti. Ma ga ke re si fel az
odú já ban seb zett borz ként meg hú zó dó
szer zõt, és ke mény al ku után ezer arany -
fran kért meg vá sá rol ja a ki adá si jo got.

A mû meg íté lé se kö rül bá bás ko dó Be ne -
dek Elek azt ja va sol ja, hogy a szer zõ ne vét
a ma gya ro sabb hang zá sú Herczegre vál toz -
tas sák. Az író et tõl kezd ve má so dik ke reszt -
ap já tól ka pott né ven pub li kál. A re gényt
mind a fõ vá ros, mind a vi dék ol va só kö zön -
sé ge tet szés sel fo gad ja. Beö thy Zsolt, a ne -
ves iro da lom tör té nész nyil vá no san gra tu lál.
A szi go rú, éle sen kri ti zá ló Gyu lai Pál, aki
hit bi zo mány ként bir to kol ja az iro dal mi fõ -
dönt nök sé get, szin tén ked ve zõ en nyi lat ko -
zik. A si ker most már meg nyit ja Herczeg
elõtt a Par nas  szus ra ve ze tõ utat.

Ká vé há zi asz ta lá hoz ap ró ter me tû úr lép,
és be mu tat koz ván ki sebb ter je del mû el be -
szé lé sek köz lé sé nek le he tõ sé gé vel kí nál ja
meg. Az aján lat meg tisz te lõ, hi szen Kiss
Jó zsef a leg ran go sabb iro dal mi lap, a Hét
szer kesz tõ je. A fõ vá ro si szín há zi élet
nagy mo gul ja, Paulay Ede ut cán szó lít ja
meg. A Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja meg -
kér di, nem len ne-e ked ve drá ma írás hoz. A
de bü tá lást még az nap dél után ján meg tart -
ják a di rek to ri iro dá já ban. Az író ugyan is
már évek óta dé del ge ti az asz tal fi ók já ba
rej tett kéz ira tot. Fo lya ma to san for mál gat -
ja, éle sí ti a fõ sze rep lõk jel lem raj zát, csi -
szol ja a szö ve get, szi do loz za a po é nok szi -
por ká zá sát. A kis sé meg hök kent Paulay a
„gyors mun ká ra” gyors vá laszt ígér. Sza -
va tar tó em ber. Más nap ra ott ho ná ba in vi -
tál ja Herczeget, aki az igaz ga tói szen tély -
ben né pes tár sa sá got ta lál együtt.

A Nem ze ti a ma gyar szín ját szás sztár ja it
fog lal koz tat ja, töb bek kö zött Már kus Emí -
li át és Csil lag Te rézt. A mû vész nõk me leg
üd vöz lé se jel zi, hogy Paulay a be nyúj tott
szín mû rõl igen ked ve zõ vé le ményt mond -
ha tott. Va ló ban, a szín ház el fo gad ja és ha -
ma ro san mû so rá ra tû zi a da ra bot. A dolovai
ná bob lá nya egy ho zo mány va dász há zas -
ság kö tés ének for du la tok ban gaz dag tör té -

ne te. A hu szon öt elõ adás ra ki ter je dõ si ker -
so ro zat iga zol ja, hogy Paulay éles sze me
fel fe dez te a verseci ju rá tus ban a nem ze ti
szín ját szást meg újí tó szer zõt. A si ke ren fel -
buz dult Herczeg ter melé ke nyen táp lál ja al -
ko tá sa i val a ho ni te át ru mo kat. A Gyurko-
vics lá nyok cí mû re gé nyét szín da rab bá is
át dol goz za. Hi ba len ne azt hin ni, hogy a
Bu da pes ten fel szi por ká zó te het ség csak sa -
ját pát ri á já ban meg fi gyelt csil lag. Utób bi
víg já té ka hó dít New York és Lon don szín -
pa da in. Kék ró ka cí mû da rab ját pe dig ját-
szák a háziszerzõkben iga zán nem szû köl -
kö dõ Pá rizs ban is.

A pá lya el ha gyó jo gász egyéb mû faj ok -
ban is szor go san je les ke dik. Ös  sze gyûj tött
és vá lo ga tott mû ve i nek dísz ki adá sát –
negy ven éves írói ju bi le u ma al kal má ból –
1926-ban je len te tik meg. A har minc, igen
de ko ra tív ki ál lí tá sú kö tet öt ven re gényt,
no vel lát és szín da ra bot tar tal maz. Egyes
al ko tá sait ti zen egy nyelv re for dít ják le.
Meg le põ a vi lág nyel ve ken túl lé põ for dí tá -
sok vá lasz té ka. Ugyan is a ha zánk kal csak
mér sé kel ten ro kon szen ve zõ szer bek, cse -
hek és szlo vá kok is kí ván csi ak a ma gyar
li te rá tor mû ve i re. Az pe dig még kü lö nö -
sebb, hogy Iz land vi king fi ai sa ját egye dül -
ál ló nyel vü kön szó lal tat ják meg Her-
czeget. Az író leg ér té ke sebb szín pa di mû -
ve az 1904-ben meg je le nõ Bi zánc. Az al -
ko tás ins pi rá ló ja va ló szí nû leg az a rej tõ zõ
fe nye ge tett ség-ér zet, mely ek kor már je -
lent ke zik a tá gabb ho ri zon tú ma gyar ér tel -
mi ség ben. Az Eu ró pá ban ki ala kult szö vet -
sé gi rend sze rek el len té tei bár mi kor há bo -
rút rob bant hat nak ki. Azt vi szont min den
mes  sze te kin tõ gon dol ko dó sej ti, hogy az
ös  sze csa pás a tör té nel mi Ma gyar or szág te -
rü le ti in teg ri tá sá ra vég ze tes ha tá sú le het.
Ez a bal sej tel mû ér zés ad ja a Kons tan ti ná -
poly 1453-as ost ro má nak vég nap ja i ban
ját szó dó drá ma alap tó nu sát. A be mu ta tót
kö ve tõ kri ti kai elem zé sek a mû vet a Bánk
bán -nal, és Az em ber tra gé di á já- val ál lít -
ják egy sor ba.

A szer zõ írói ta len tu ma azon ban leg ma -
ga sabb ren dû for má ban tör té nel mi re gé -
nye i ben bon ta ko zik ki. Az 1902-ben meg -
je lent Po gá nyok a Szent Ist ván ha lá lát kö -
ve tõ tör zsi lá za dá sok ide jén ját szó dó tör té -
net. A könyv kö te le zõ ol vas mány volt a ba -
jai cisz ter ci gim ná zi um ban és vél he tõ leg
még szá mos egy há zi kö zép is ko lá ban. A re -
gény fõ sze rep lõ je Már ton ka no nok, aki a
ke reszt ség fel vé te lé re nem haj ló és ezért
ke gyet le nül meg ölt Thonuzóba ve zér fia. A
zsen ge gyer mek ko rá ban el ár vult Alpárt (ez
az ere de ti ne ve) Gel lért püs pök szer ze te si
élet re ne ve li. En nek el le né re az or szá gos
zen dü lés kor fel lá zad szi laj vé re, és be se nyõ

ha dá val csat la ko zik a ve len cei Pé tert ki ûzõ
Vata úr se re gé hez. A kö te le zõ iro dal mi stá -
tus iró ni á ja, hogy Herczeg fö lé nye sen le be -
gõ szel le me az ol va só szim pá ti á ját a po -
gán  nyá vis  sza ved lõ Alpár fe lé te re li.

To váb bi tör té nel mi re gé nyei a Rá kó czi -
ról írt Pro libertáte!, A fo gyó hold, Az élet
ka pu ja és a Hét sváb. Az utób bi az 1848-
49-es sza bad ság harc éve it meg élõ verseci
né met pol gá rok hõ si es és tra gi kus tör té ne -
te. Az ál ta lá nos köz vé le ke dés Jó kai Kõ szí -
vû em ber fi ai cí mû mû vét te kin ti a sza bad -
ság harc nagy re gé nyé nek. Ha majd az esz -
té ti ka fö lé emel ke dik a suly kolt és torz elõ -
í té let nek, a má so dik lép csõ re vél he tõ leg
Herczeg e kis re mek mû vét fog ja he lyez ni.

A verseci író re gé nye it bá mu la tos biz ton -
ság gal, hi bát la nul mû kö dõ arány ér zék kel
kom po nál ja meg. Mû gond ja oly tö ké le tes,
hogy a har mo ni kus ki bon ta ko zást él ve zõ
ol va só szin te ész re sem ve szi a kö rül te kin -
tõ, ala pos szer kesz tést. Stí lu sa kön  nyed és
ele gáns. Mon da tai si mán gör dül nek, jel zõi
szí ne sek, ér zék le te sek, ta lá ló ak. Mû vé sze a
tö mör fo gal ma zás nak. A drá mai for du la to -
kat ke vés, de mes te ri en ki vá lasz tott mon -
da tok kal ex po nál ja. Va ló szí nû, hogy a pár -
be szé dek öt le tes és te li be ta lá ló an pon tos
ala kí tá sá ban nagy sze re pe le het az ek kor
már két év ti ze des szín mû írói gya kor la tá -
nak. Jel lem zõ je még stí lu sá nak a fi nom,
kön  nyed, le be gõ iró nia. Nem kí mé li a csip -
ke lõ dés tõl sem ked ven ce it, sem azok el len -
fe le it. Azon ban az utób bi ak kal szem ben se
kö nyör te len ink vi zí tor.

Úgy tû nik, hogy az iro dal má rok tö ké le -
te sen meg fe led kez nek Herczeg nagy sza bá -
sú, nem ze ti íz lést for má ló mun kás sá gá ról.
Ez az Új idõk cí mû he ti lap 1894-es meg in -
dí tá sa és fél év szá za dos mû köd te té se volt.
A fun dá lás kö rül raj ta kí vül Bródy Sán dor,
Mik száth Kál mán és Wolfner Jó zsef se -
rény ke dett. Bródy egy ma gas iro dal mi igé -
nyû, szûk kö rû ol va só kö zön ség nek szánt
fo lyó ira tot in dí ta na. Herczeg kon cep ci ó ja
vi szont szé le sebb spekt ru mú. Olyan la pot
szer kesz te ne, mely ben az iro dal mi ínyen -
cek tõl a ti zen négy éves gim na zis tá ig min -
den ki meg ta lál ja az íz lé sé nek meg fe le lõ ol -
vas mányt. Mik száth is Herczeg párt já ra áll,
így a ki adó meg in dít ja öt ven éves út ján a
he ti la pot. A kö vet ke zõ évek iga zol ják a
szer kesz tõ szán dé ká nak és az ol va só tá bor
igé nyé nek re mélt ta lál ko zá sát. Az Új Idõk
olyan si ke res pá lyát fut be, me lyet sem
elõtte, sem utá na meg sem kö ze lít ha son ló
saj tó ter mék. Az 1930-as évek ben har minc -
ezer elõ fi ze tõ asz ta lá ra ke rül a szí nes és
gaz dag tar tal mú, szép ki ad vány. 

Egyes fa nyal gó kri ti ku sok le saj ná ló an
jegy zik meg Herczegrõl, hogy a dzsent ri
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kö zép osz tály háziszerzõje, és íz lé sü ket
szer vi li sen szol gál ja ki. Hogy ez helyt ál ló
ér ték íté let-e vagy mas  szív tu dat lan ság
meg nyi lat ko zá sa, dönt sük el a lap szer zõ -
gár dá já nak át te kin té sé vel. Az el sõ he tek -
ben Mik száth Szent Pé ter es er nyõ je cí mû
re gé nyét köz lik foly ta tá sok ban. A to váb bi
szá mok ban Jó kai és Gár do nyi négy-négy
re gé nyét köz lik le. So rol junk fel még né -
hány ne vet a hír lap ban pub li ká ló szer zõk
kö zül: Ady End re, Bródy Sán dor, Heltai
Je nõ, Mol nár Fe renc, Csathó Kál mán,
Márai Sán dor, Füst Mi lán. A lap is mert sé -
gé re jel lem zõ a kö vet ke zõ eset. A Szent
Pé ter es er nyõ jé -nek ide gen nyel vû for dí tá -
sai meg hó dít ják a vi lá got. Ami kor
Theodore Roose velt, az Egye sült Ál lo mok
el nö ke Bu da pes ten jár, el sõ kí ván sá ga,
hogy ta lál koz has son a kis re mek mû szer -
zõ jé vel. Nem ér dek te len ta lán, hogy idéz -
zük Herczeg Fe renc ars po e ti cá ját: „Mint
szer kesz tõ so ha sem tö rõd tem av val, mi fé -

le »irány« szol gá la tá ban áll az író, az Új
Idõk mun ka tár sá tól csak egyet kí ván tam
meg, hogy te het sé ges le gyen.”

Nyil ván va ló, hogy a nagy pél dány szá -
mú lap fon tos sze re pet ját szott a ma gyar
kö zép osz tály íz lé sé nek for má lá sá ban,
igényszín vo na lá nak eme lé sé ben. Két ség -
te len, hogy Herczeg olyan kultúrmissziót
tel je sí tett, mely ér de mes a nem zet tisz te le -
té re. (Meg jegy zem, hogy a la pot 1945 után
Be ne dek Mar cell és né hány író tár sa új ra -
in dít ja. A szer kesz tõ sé get 1949-ben a Rá -
ko si-kur zus né mít ja el.) Mû vé szi rang já -
nak mél ta tá sa kor nem len ne he lyes mel -
lõz ni azt az ér ték íté le tet, me lyet ko ra ala -
kí tott ki ró la. 1891-ben tag já vá, majd el nö -
ké vé vá laszt ja a Pe tõ fi Tár sa ság. Né hány
év múl va so ra i ba fo gad ja a Kis fa ludy Tár -
sa ság is. Re gé nye it négy íz ben tü nte ti ki
Péczely-díjjal a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia. 1910-ben aka dé mi ai tag lesz,
majd ki lenc év vel ké sõbb má sod el nök ké

vá laszt ják. 1925-ben No bel-díj ra ja va sol -
ják, és az elõ ter jesz tést 1944-ig még két -
szer meg is mét lik. Mû ve i nek ol va sott sá ga,
szín da rab ja i nak si ke re öt év ti ze den át fe -
lül múl ja min den ma gyar kor társ áét. Mind -
ez alig ha te kint he tõ egy iro dal mi íz lés di -
vat hul lám-si ke ré nek.

Azok a sze kér tõk, aki érez tek fe le lõs sé -
get múl tunk kultúrkincseinek meg õr zé sé -
ért, már a Ká dár-kor szak utol só év ti ze de i -
ben meg kí sér lik a men tést. Öt, a ko ráb bi -
ak ban em lí tett tör té nel mi re mé nyét 1983
és 1984-ben meg je len te ti a Szép iro dal mi
Könyv ki adó. Egy év vel ké sõbb a Vár hegy
és a Gó ti kus pa lo ta cí mû me mo ár ja egy
kö tet ben egye sít ve lát nap vi lá got.

Mind ezek után ért he tet len, hogy a kö zép -
is ko lai ok ta tás iro da lom anya gá nak meg újí -
tói mi ért ré sze sí tik elõny ben az öt ko ráb ban
em lí tett szer zõt a hu sza dik szá zad leg na -
gyobb ha tá sú li te rá to rá val szem ben.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Ki lát ha tó a ké pen?
Egy ta lá nyos port ré nyo má ban

A vá ros há za dísz ter mé ben, a
köz gyû lé si te rem ben kör be te -
kint ve a fa la kon is me rõs ar co -
kat lát ha tunk: Kos suth La jos,
Türr Ist ván, Mé szá ros Láz ár,
Tóth Kál mán. Van olyan fest -
mény is, amely rõl nem tud juk,
hogy ki ket áb rá zol. Fel ira ta:
Ket tõs arc kép. A te rem egyik
sar ká ban egy ka to li kus egy há zi
sze mélyt áb rá zo ló fest mény
van. A kép alá írás sze rint a nagy
ka lo csai bí bo ros-ér sek, Ba ja
vá ros dísz pol gá ra, Haynald La -
jos lát ha tó raj ta.

A fest mény a szig nó sze rint
1900-ban ké szült. A kép egy õsz
ha jú, idõs fõ pap fél ala kos port -
ré ja. A fér fi egy há zi ru há za tot
vi sel: vi o la szí nû, ké kes li la re ve -
ren dát, ugyan csak li la gom bok -
kal. Fe jén li la pileolus. A re ve -
ren dát et tõl el té rõ ár nya la tú, vi -
lá go sabb, de szin tén vi o la szí nû,
szé les se lyem öv, a cingulus fog -
ja ös  sze. Ugyan ilyen ár nya la tú a
nyak nál sza lag gal ös  sze kö tött,
szé les gal lé rú, pa lást sze rû, bõ úti kö peny, az
ún. ferraiolo. Nya ká ban ket tõs lán con kor -
pu szos mell ke reszt függ. A fõ pap jel leg ze -
tes egy há zi vi se lé si mód dal (en sautoir), az -
az mind két vál lán kör ben az Oszt rák Csá -

szá ri Fe renc Jó zsef-rend nagy ke reszt jét
hord ja szé les, vö rös sza la gon, ame lyet a re -
ve ren dá ra tûz ve a rend jel csil la ga kí sér. A
fest mé nyen jól el kü lö nít he tõ a két fé le vi o -
la ár nya lat és a rend jel sza lag vö rös szí ne.

A ru há zat ala pos át ta nul má -
nyo zá sa után el mond ha tó: az áb -
rá zolt sze mély nem le het bí bo ros.
A bí bo ro sok szí ne ugyan is kez -
de tek tõl fog va a vö rös, amely ar -
ra fi gyel mez te ti e mél tó ság hor -
do zó it, hogy akár vé rük on tá sá ig
is szol gál ni uk kell a ka to li kus
egy há zat és a pá pát. A vi o la szí nû
ru há zat ér sek re, püs pök re vagy e
szí nek hor dá sá ra fel ha tal ma zott
egy há zi mél tó ság ra utal.

Haynald La jost, aki 1867-tõl
ült a kalocsa-bácsi ér se ki szé ken,
XIII. Leó pá pa 1879. má jus 12-
én bí bo ros sá kre ál ta. Azon ke vés
ma gyar fõ pap kö zé tar to zott, aki
nem esz ter go mi ér sek ként kap ta
meg a leg ma ga sabb egy há zi ran -
got. A leg több ró la ké szült port ré
(pl. Mun kácsy Mi hály ké pe)
Haynaldot vö rös egy há zi ru há -
ban, bí bo ros ként áb rá zol ja. Egy
ha lá la után fes tett kép min den bi -
zon  nyal a kar di ná li sok nak já ró
vö rös ben örö kí tet te vol na meg
és nem az en nél ala cso nyabb hi -

e rar chi ai szin tet jel zõ li lá ban. Haynald La jos
arc ké pe i nek má sik jel leg ze tes sé ge: el ma -
rad ha tat lan szem üve ge. A ba jai ké pen szem -
üveg nem tû nik fel. Haynald La jos szá mos
ma gas ki tün te tés sel ren del ke zett (Ma gyar
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Ki rá lyi Szent Ist ván-rend nagy -
ke reszt je, Oszt rák Csá szá ri Li -
pót-rend nagy ke reszt je stb.),
azon ban nem is mert olyan kép,
ame lyen Fe renc Jó zsef-ren det
vi sel ne és e rend jel bir tok lá sá ról
élet raj za sem tesz em lí tést. El te -
kint ve at tól, hogy a meg fes tett
sze mély nem ha son lít Haynald
La jos ra – a ha son ló ság nagy mér -
ték ben függ a mû vé szi kva li tás -
tól és a szem lé lõ szub jek tu má tól
– az em lí tett há rom jel leg ze tes -
ség ki zár ja, hogy a ba jai fest mé -
nyen a bí bo ros-ér se ket lát nánk.

1900-ban Császka György
(1891-1904) volt a kalocsa-
bácsi ér sek, aki 1900-ban ün ne -
pel te arany mi sé jét, te hát akár
eb bõl az al ka lom ból is ké szül he -
tett vol na a kép. Ha son lít a fest -
mé nyen lát ha tó fõ pap hoz, még -
sem õ, mert Császkát ál ta lá ban két rend jel -
lel, a Je ru zsá le mi Szent Sír Lo vag rend del és
az Oszt rák Csá szá ri Vas ko ro na Rend del áb -
rá zol ják (pél dá ul a Va sár na pi Ujság ko ra be -
li fény ké pén), eze ken kí vül a Li pót-rend
nagy ke resz te se is volt. Szá mos bács kai vá -
ros nak volt a dísz pol gá ra (1892. Sza bad ka,
1901. Új vi dék, 1902. Zombor, 1903. Zenta,
1904. Óbecse), de Ba ja nem vá lasz tot ta
dísz pol gá rá vá. Az 1904-es Va sár na pi Ujság
fény ké pén már csak egy rend je let vi sel. Kö -
ze lebb rõl vizs gál va a fest mé nyen lát ha tó
arc még is kü lön bö zik, hi szen Császka
György nek nem volt olyan ma gas hom lo ka,
mint a fest mé nyen lát ha tó nak és az ál luk is
kü lön bö zõ. A nek ro lóg ban meg em lí tik,
hogy a bí bo ro si rang vá ro má nyo sa volt.

Ki le het ak kor az is me ret len fõ pap, akit
a vá ros há za ter mé ben áb rá zol tak?

Ké zen fek võ len ne a vá lasz, hogy ez a
kép csak a mú ze um ból ke rült ide fal dí szí -
tés re, te hát bár me lyik püs pök szó ba ke rül -
het. Ha vi szont el fo gad juk, hogy a fest -
mény nem az egyik plé bá ni á ról vagy egy
mû gyûj te mény bõl szár ma zik, ha nem ré -
gen is a vá ros há zán volt, ak kor már ne he -
zebb a meg ha tá ro zás. Hi szen Ba ja és kör -
nyé ke a ka lo csai ér sek „anya me gyé je“, te -
hát itt nem vol tak püs pö kök. A két szó ba
jö he tõ ér se ket vi szont ki zár hat tuk.

A te rem ben kör be te kint ve azon ban szem -
be tûnik, hogy a fest mé nyek több sé ge Ba ja
nagy szü löt te it áb rá zol ja. Ak kor ki le het a
püs pök? A köz vé le mény na gyon ke ve set
tud Ba ja egy há zi nagy ja i ról, hi szen az el -
múlt évek ben ke ve set be szél tek ró luk, még
kö zü lük a leg na gyob bat – aki ka lo csai ér sek
lett –, Ijjas Jó zse fet is több nyi re csak az öre -
gek is me rik, õk em lé kez nek a ne vé re.

El sõ gon do la tom az volt, hogy ta lán
Latinovits Gá bort, Ba ja plé bá no sát – a
19. szá zad ban ugyan is egy plé bá ni á hoz
tar to zott az egész vá ros – és or szág gyû lé -
si kép vi se lõ jét áb rá zol ták, hi szen õ kö vet -
te Tóth Kál mánt az or szág gyû lé si kép vi -
se lõ ség ben, és a leánynevelde (Mi as  szo -
nyunk ról Ne ve zett Sze gény Ka lo csai Is -
ko la nõ vé rek is ko lá ja) fel ál lí tá sá ban ját -
szott sze re pé ért a kor tár sai há lá san em le -
get ték. 1890-ben biudai vá lasz tott püs pök
lett. Több he lyen pró bál tam utá na néz ni,
és a ka lo csai ér se ki le vél tár mun ka tár sai
sem tud tak se gí te ni az ügy ben. Hó na pok -
ba telt, míg az egyet len ró la meg je lent
met sze tet si ke rült meg sze rez ni. A fest -
mény ké szí té se ide jén, 1900-ban Lati-
novits Gá bor már ha lott volt, és a fest mé -
nyen lát ha tó fõ pap nem ha son lít a met -
sze ten lát ha tó ra, és a Fe renc Jó zsef-rend
nagy ke reszt jét sem kap ta meg.

A ku ta tá som ezen a pon ton
meg is akad ha tott vol na, ha vé let -
len foly tán nem akad ke zem be a
Borovszky-féle Bács-Bodrogh
vár me gye mo nog rá fi á ja, mely -
ben Ma gyar ász Fe renc cisz ter ci
ta nár rész le tes le írást kö zölt a
köz gyû lé si te rem és a ta nács te -
rem be ren de zé sé rõl: „Szem ben a
felmenettel van a vá ros köz gyû -
lé si ter me, fél kör ben ha la dó,
kényelmess pad sor ral, dí szes pó -
di um mal és ûlésekkel. A bú tor -
zat szí ne vi lá gos. A fa la kat õfel -
sé gé nek, Tóth Kál mán nak és
Türr Ist ván nak a ké pei dí szí tik.
A két elõb bi a ke le ti fa lon van, az
aj tó tól jobb ra s bal ra; mind ket tõ
nagy mé re tû olaj fest mény. Az
utób bi Failutti Do mon kos
velenczei fes tõ nek re mek szép
pasz tell-ké pe, mely az agg tá -

bor no kot pol gá ri ru há ban, fe jén szür ke ka -
lap pal, a meg szó la lá sig hí ven áb rá zol ja,
ezenfelûl a pasz tell-mo dor nak is igen sik-
erûlt al ko tá sa. A ké pet a fes tõ Türr sze mé lye
irán ti tisz te let bõl aján dék ba küld te a hí res
ge ne rá lis szü lõ vá ro sá nak, hadd lás sák, ho -
gyan be csü lik új ha zá ja szü löt tei: Ga ri bal di
ad ju tán sát a marsalai üt kö zet ben... A köz -
gyû lé si te rem mel lett van a ta nács te rem. En -
nek fa la it Vastagh György fes tõ mû vé szünk -
nek négy olaj fest mé nye dí szí ti, Kos suth La -
jos nak, Türr Ist ván nak és a vá ros két je les
szü löt té nek és nagy jó te võ jé nek, Bende Im -
re nyitrai püs pök nek s a Délamerikába ván -
do rolt Rusits Já nos nak a ké pei.”

A fen ti le írás ból ki de rül, hogy Vastagh
György ké szí tett egy Bende Im re-port rét.
En nek el le né re meg néz tük a Borovszky-
féle mo nog rá fi á kat és a Nyitra me gyei kö -
tet ben meg is  ta lál tuk Bende Im re fény ké -
pét. A fény kép alap ján egy ér tel mû lett,
hogy õ lát ha tó a ké pen, hi szen ugyan azok
az att ri bú tu mok (ke reszt, rend jel) lát ha tók
raj ta, mint a fest mé nyen. (Nem sok kal ké -
sõbb egy má sik fény kép A katholikus Ma -
gyar or szág cí mû könyv bõl is meg erõ sí tet te
ezt, ame lyen ugyan eb ben az öl tö zék ben,
csak más test tar tás sal lát ha tó.) A mo nog rá -
fi á ban a kö vet ke zõ ket ol vas hat juk ró la:
„Bende Im re, nyitrai róm. kath. püs pök,
szül. 1824 aug. 28-án Ba ján; a theologiai
pá lyá ra lép ve, a bé csi Pazmanaeum nö ven -
dé ke ként vé gez te ta nul má nya it; 1847 aug.
29-én pap pá szen tel ték Ka lo csán; egy ide -
ig se géd lel kész ke dett, 1848-tól a ka lo csai
pap ne ve lõ ta nul má nyi fel ügye lõ je volt s
egyút tal az egy ház jog és lel ki pász tor ko -
dás tan ta ná ra ként mû kö dött. 1852-ban ér -
se ki le vél tár nok, 1853-ban szent szé ki jegy -

Haynald Lajos bíboros

Latinovics Gábor
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zõ, a kö vet ke zõ év ben futaki plé bá nos,
1858-ban ke rü le ti jegy zõ, 1864-ben es pe -
res lett. 1869-ben Új vi dék re ke rült plé bá -
nos nak és az Is ten ál dá sá ról czímzett apát -
sá got kap ta. 1878-ban Új vi dék or szág gyû -
lé si kép vi se lõ je lett és a sza bad el vû párt hoz
csat la ko zott; 1884-ben új ra meg vá lasz tot -
ták. 1886-ban ka lo csai ka no nok ká, 1886
nov. 8-án beszterczei, majd 1893. jan. 4-én
nyitrai me gyés püs pök ké ne vez ték ki. - Fõ -
pász to ri szó za ta a Religióban (1887. II. 27.
sz.) je lent meg, mely lap nak több évig
mun ka tár sa volt. Bõ vebb élet raj zi ada ta it
Nyitra vár me gye monografiájában kö zöl -
tük.” A Nyitrai kö tet ben ke ve seb bet ír tak
ró la: „Nyitra je len le gi püs pö ke Bende Im -
re, a Ferencz Jó zsef-rend nagy ke resz te se, a
ki 1824. aug. 28-án szü le tett Ba ján. Pap pá

szen tel te tett 1847-ben. 1852-ben Ka lo csán
ér se ki le vél tár nok, 1853-ban szent szé ki
jegy zõ lett, 1854-ben futtaki plé bá nos,
1869-ben ujvidéki plé bá nos lett, majd
1881-ben Ujvidéken or szág gyû lé si kép vi -
se lõ vé vá lasz tot ták. Mint ujvidéki plé bá -
nost 1886-ban beszterczebányai püs pök ké
ne vez ték ki, mely ál lá sá ban még fo ko zot -
tabb mér ték ben fej tet te ki ha za fi as, ma gyar
nem ze ti kulturát eré lye sen fel ka ro ló mû kö -
dé sét. Roskoványi Ágost ha lá la után, 1894-
ben, nyitrai püs pök ké ne vez ték ki. Nyitrán
ün ne pel te, 1897. szep tem ber 8-án, ál ta lá -
nos öröm tün te tés kö ze pett, ál do zó-pap sá -
gá nak öt ven éves ju bi le u mát.” Mind két
élet rajz ból ki ma radt, hogy arany mi sé je al -
kal má ból 1897-ben kap ta meg a Fe renc Jó -
zsef-ren det, ami lát ha tó is a fest mé nyen.
1900-ban pe dig pá pai trón ál ló vá és ró mai
gróf fá ne vez ték ki. 1911-ben halt meg.

A le vél tár ban meg pró bál tam utá na jár ni,
hogy mi kor és ki nek a ren de lé sé re ké szül tek
a fest mé nyek. Saj nos a ko ra be li köz gyû lé si
jegy zõ könyv el ve szett, a má sik pe dig erõ sen
sé rült. Ira tot pe dig nem ta lál tam, csak any -
 nyit, hogy fi zet tek Vastagh György nek a
fest mé nye kért. Hogy ho gyan ké szült a ba jai
port ré, to vább ra is nyi tott kér dés. Ta lán a
mû vész ma ga uta zott el Nyitrára le fes te ni a
püs pö köt, vagy for dít va, egyik bu da pes ti út -
ja al kal má val Bende Im re ke res te fel a mû -
ter met. Le het, hogy fény kép alap ján dol go -
zott a mû vész. Ez a fest mény még is kö ze -
lebb hoz za Bende Im rét, hi szen a
Borovszky-féle mo nog rá fi á ban meg je lent
fo tó in csak a ha tá ro zott ég fe lé emelt te kin -
te tû püs pö köt lát juk, egy má si kon a szi go rú -
sá ga, zárt sá ga je le nik meg. A fest mény en -
nél töb bet mond ró la. A Bende Im re utá ni
ku ta tá som köz ben ke zem be akadt a Ma gyar
Salon 1891-es kö te te, mely csa lá di örök sé -
gem. Eb ben egy ér de kes le írást ta lál tam ró -
la. Már a fest mé nyen is meg fo gott az a lel ki
de rû, amit Vastagh György áb rá zolt és ezt a
fo tog rá fi ák nem vol tak ké pe sek vissza ad ni.
Ma gas hom lo ka a fel tû nõ áb rá zo lá sa in,
ahogy ko pa szo dó fe je is. A Ma gyar Salon
cí mû 19. szá zad vé gi fo lyó irat ból tud tam
meg, hogy: „a nagy lé lek, az ap ró, kis test -
ben is meg fér. Egy ele ven, eszes, für ge kis
em ber, – ez a besz ter ce bá nyai püs pök. Bi za -
lom ra kel tõ nyilt vo ná sok, ará nyos ap ró test -
ré szek, ma ga san hor dott nagy hom lok”.
Kép vi se lõ ként az or szág gyû lés ben is ked -
vel ték, min den ki Im re bá csi ja volt, „mert
ke dé lye min dig nyu godt, min dig de rült,
mint a ten ger öböl Niz za mel lett, ar ca min dig
vi dám.” A nép ta ní tó egye sü le tek tá mo ga tá sa
mel lett, nyitrai püs pök ként az egy ház mû vé -
szet re is gon dot for dí tott: nem csak egy új
temp lo mot épí tett és szá mo sat fel újí tott, ha -

nem a kép zõ mû vé sze tet is tá mo gat ta. A mil -
len ni um al kal má ból pél dá ul 3000 ko ro na
pá lya dí jat tû zött ki egy egy há zi té má jú fest -
mény el ké szí té sé ért, amit a szen te si He ge -
dûs Lász ló nyert el Szent Im re ké pé vel. (A
tu do má nyos ku ta tá so kat, a mû ve lõ dést is tá -
mo gat ta. XIII. Leó pá pá nak és a va ti ká ni
könyv tár nak is kül dött könyv rit ka sá go kat a
sa ját gyûj te mé nyé bõl.) Nem csak üres frá zis -
ként ír ták ró la: „õr sze me a vég pon ton a ma -
gyar ál lam esz mé nek s lel kes har co sa a nem -
ze ti kulturának.”

Bende Im re alak ját még is ha ma ro san el -
fe lej tet ték szü lõ vá ro sá ban. A vá ros há za in -
gó sá ga i ról ké szí tett jegy zék sze rint ugyan -
is 1934-ben csak két olaj fest mény volt a
kis gyû lé si te rem ben. Az egyik De ák Fe -
renc port ré ja – va ló szí nû leg a Ruzsits Já -
nos-kép – és egy pap (min den bi zon  nyal a
Bende Im ré rõl ké szült fest mény). A köz -
gyû lé si te rem ben ek kor egy rep ro duk ció
IV. Kár oly ról és 5 fest mény (Türr Ist ván,
Fe renc Jó zsef, Tóth Kál mán, Kos suth La -
jos és Várady Li pót Ár pád ér sek) volt. Ké -
sõbb a Bende-festmény át ke rült a köz gyû -
lé si te rem be. Egy 1930-as vagy 1940-es
évek be li fo tót is si ke rült ta lál nom ar ról,
hogy a Bende Im re-fest mény a köz gyû lé si
te rem be ke rült. A jobb ol da lon az ab lak
mel lett egy ki rály port ré volt – az aj tó és
cse rép kály ha mel lett –, a sa rok ban a
Bende-portré is mer he tõ fel (most itt van
Ruzsits Já nos fest mé nye), ve le szem ben a
Ruzsits Já nos-port ré és az ab lak mel lett
egy ér sek-port ré. A be já rat mel lett Tóth
Kál mán és Kos suth La jos port ré ja volt.
Ezek sze rint majd nem ugyan oda ke rült a
fest mény, ahol az 1940-es évek ben volt.

Bende Im re mél tó len ne ar ra, hogy ha már
ut ca név nem õr zi szü lõ vá ro sá ban ne vét, leg -
alább a vá ros há za dísz ter mé ben lé võ fest -
mé nye alá vis  sza ke rül jön a ne ve, és a 20.
szá za di el fe lej té sé nek ez zel vé ge sza kad jon.

Fá bi án Bor bá la

(A fest mény egy há zi jel ké pe i nek és a rend -
je lek nek le írá sát dr. Petz Gá bor ké szí tet te.)

Bende Imre nyitrai püspök

Egy másik kép róla

A városházi festmény részlete
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Igaz történetek egy tanyai iskola életébõl
A mik ro szkóp

Be kell val la nom, hogy szem lél te tõ esz -
kö zök kel alig ren del kez tünk. Tér ké pe ink
vol tak, vegy sze rünk szin te sem mi. Pe dig
az ok ta tás szem lél te tés nél kül olyan, mint -
ha hús le vest fõz nénk hús nél kül. A sa ját
dol gun kat kön  nyí tet tük az zal hogy in nen-
on nan kér tünk, köl csö nöz tünk esz kö zö ket,
anya go kat. Az elekt ro mos ság ta ní tá sá hoz
a gaz da ság nyúj tott se gít sé get. Kap tunk
transz for má to ro kat, áram fej lesz tõ ket stb.
Így aztán került mindig némi hús is a
tudomány levesébe.

Volt olyan ka lász gyûj te mé nyünk is,
ami lyen nel ke vés is ko la ren del ke zett.
Igaz, nem mi gyûj töt tük ös  sze. A gaz da ság
te rü le tén mû kö dõ faj ta kí sér le ti ál lo más ve -
ze tõ je aján dé koz ta az is ko lá nak. Kb. 40
kü lön bö zõ bú za faj ta ka lá szá ból állt ez a
gyûj te mény. Mind egyik faj tá hoz meg fe le -
lõ írás be li tá jé koz ta tás is tar to zott. A gye -
re kek egé szen más ként néz ték ezek meg is -
mer te té se után a ka lá szos nö vé nye ket,
meg ta nul ták, hogy a ha son ló ság el le né re
men  nyi kü lön bö zõ ség rej lik a ka lá szok ban
meg bú vó mag vak ban.

Szer tá runk ékes sé ge egy kis mik ro szkóp
volt. A sza bad szem mel nem lát ha tó ter -

mé szet vi lá gá ba si ke rült hasz ná la tá val be -
pil lan ta nunk. Ami kor elõ ke rült a szek -
rény bõl, nem csak azok a ta nu lók pil lant -
hat tak be le, akik nek például a nö vé nyek
bel sõ fel épí té sét akar tam meg mu tat ni, ha -
nem min den gye rek, mert oly nagy volt az
ér dek lõ dés a nem lát ha tó, még is lé te zõ
dol gok iránt. A mik ro szkóp a lát ha tat lant is
lát ha tó vá tet te szá muk ra.

Tör tént, hogy egyik órán a vér rõl, a
vér ke rin gés rõl ta nul tunk. A gye re kek ta -
pasz ta lat ból tud ták, hogy a vér pi ros,
meg al vad. Ta nul ták, hogy eze ken kí vül
még sok más ös  sze te võ vel is ren del ke -
zik. Mind ezt meg te kint het ték a mik ro -
szkóp se gít sé gé vel. Jós ka, az egyik fû tó
nem akart hin ni a sze mé nek, kí ván csi sá -
ga erõt vett a fé lel mén. A toll tar tó já ból
elõ vett egy zsi lett pen gét, meg vág ta az
uj ja vé gét. Mu tat ta a ki ser ke nõ vért, s
kér te, hogy azt is néz zük meg a mik ro -
szkóp se gít sé gé vel. Meg is néz tük. Jós ka
meg nyu go dott. Az õ vé re is olyan volt,
mint ami lyent elõ zõ leg lá tott.

Egyik órá ra ké szül ve – né hány kí ván csi
gye rek tár sa sá gá ban – az is ko la elõtt hú zó -
dó árok vi zé bõl vet tem min tát az zal a cél -

lal, hogy más nap meg néz zük, va jon mi
min dent rejt ma gá ban a tisz tá nak lát szó
víz csepp. Ak kor járt ar ra fe lé Já nos bá csi,
aki ko csis volt, de fe le lõs funk ci ót töl tött
be a gaz da ság ve ze té sé ben. Kí ván csi lett
ar ra, hogy mit csi ná lunk a mély árok ban.
Oda jött és ér dek lõ dött. El mond tam ne ki,
hogy víz min tát ve szünk, majd meg néz zük
a mik ro szkóp se gít sé gé vel, hogy mi min -
den van az árok „tisz ta” vi zé ben.

Nagyon kíváncsi lett, mert õ ilyet még
nem látott. Be hív tuk a tan te rem be, elõ vet -
tem a mik ro szkó pot, pa rá nyi csep pet tet -
tem a tárgy le mez re, azu tán mind an  nyi an
be le néz tünk. Cso dát lát tunk: a „tisz ta” víz -
ben pa pucs ál lat kák, amõ bák úsz kál tak. Já -
nos bá csi nem gyõ zött cso dál koz ni.

Ez mint ben ne van?
Ben ne bi zony, meg sok más is.
Jobb ról-bal ról meg néz te a mik ro szkó -

pot, s is mét be le-be le né zett. Meg nyu go -
dott, itt az tán nem volt sem mi csa la fin ta -
ság. Meg kö szön te a rend kí vü li ta ní tá si
órát, s bol do gan tá vo zott. Õ ed dig is min -
dig se gí tet te az is ko la mun ká ját, ez után
meg buz gób ban tet te.

Ko vács T. Sán dor

Bácskai életrajzi vázlatok
Pártos Gyula

(Apatin, 1845. feb ru ár 6. – Bu da pest, 1916. de cem ber 22.)

A XIX. szá zad de re kán Fé nyes Elek ír -
ta le Pár tos Gyu la mû épí tész szü lõ vá ro sá -
nak né pes sé gét: „La kói igen szor gal mas,
va gyo nos em be rek, hí res ken dert, repczét
ter mesz te nek, en nek mag vá ból ola jat üt -
nek, se lyem bo ga rat te nyész te nek, a gye -
re kek szal ma ka la pot, az öre gek kor-
czvesszõbõl ko sa rat fon nak, bor ral, fá val,
ken der rel ke res ked nek”. Pár tos Gyu la
gyer mek ko rát eb ben a dol gos, buz gó kör -
nye zet ben töl töt te, ahol nagy ap já nak szá -
raz mal ma, olaj saj to ló ja, ken der fel dol go -
zó ja volt, ap ja, Adal bert Puncmann pe dig
ügy vé di gya kor la tot foly ta tott (fia 1877-
ben vál toz tat ta meg a csa lá di ne vet Pár -
tos ra). A fis ká lis fa mí lia ké sõbb Nagy-
becskerekre kö tö zött, úgy hogy Pár tos
Gyu la már ott fe jez te be a gim ná zi u mot, s
mun ká ba állt nagy báty ja épí té si iro dá já -
ban, ami az tán meg ha tá roz ta élet pá lyá ját.

1865-ben be irat ko zott a pes ti Jó zsef
Ipar ta no dá ba, majd 1866-tól a ber li ni
épí té sze ti aka dé mi án foly tat ta ta nul má -
nya it, ahol 1869-ben épí tész mér nö ki
dip lo mát szer zett. 1871 és 1896 kö zött
együtt dol go zott ber li ni di ák tár sá val,
Lechner Ödön nel, s ez a ne gyed szá zad
egyút tal a ma gyar épí té szet tör té net
egyik leg fé nye sebb kor sza ka is. Ki tû nõ,
egy mást ki egé szí tõ du ót al kot tak: Lech-
ner Ödön volt a szár nya lás, a per zse lõ
al ko tói hév, Pár tos Gyu la pe dig a pre ci -
zi tás, a meg bíz ha tó ság, az ott hon ról ho -
zott szor ga lom. Együt tes mun ká juk
ered mé nye, egye bek kö zött, a Vá ci ut cai
Thonet ház (1871-1872), a sze ge di vá -
ros há za (1881-1887), a bu da pes ti
Drexler ház (1883-1884), a kecs ke mé ti
vá ros há za (1892-1894), a pes ti Ipar mû -
vé sze ti Mú ze um. (1891-1896).

Az õ mû vük a becskereki me gye há za új -
já épí té se (1885-1887), de a leg is mer tebb al -
ko tá su kat Sza bad kán hoz ták te tõ alá: a
Leovits-palotát. Ez Vaj da ság el sõ sze cesz -
 szi ós stí lu sú épü le te. Pár tos Gyu la önál ló
mun kái má sutt ta lál ha tók. Né hány ki sebb
la kó ház és a zombori me gye há za át épí té se
(1880-1882) mel lett a szerémségi Kar ló cán
õ épí tet te 325.000 arany ko ro na költ ség gel a
kö zép ko ri szerb ko los to rok stí lus ele me i nek
fel hasz ná lá sá val a szerb gim ná zi um im po -
záns épü le tét (1890-1891). Több for rás mû a
zombori szín ház ter ve zé sét és ki vi te le zés ét
is ne ki tu laj do nít ja, de õ csak a pá lyá za ton
vett részt. Szü lõ vá ro sá nak vá ros há zá ját sem
õ ter vez te, mint ahogy azt oly kor hi szik, ha -
nem a vá ros egy má sik is mert épí tész szü löt -
te, Reichele Fe renc.

(Kalapis Zol tán: Em lé kez zünk ré gi ek -
rõl. Zombor, Pub li kum, 2007.)
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Dr. Csillag Károly

(Kis he gyes, 1872. má jus 22. – Edelény, 1938. szep tem ber 11.)

Csillag-Stern Kár oly Zomborban járt
gim ná zi um ba, de volt gim na zis ta Sza bad -
kán és Sze ge den is, majd ami kor 1890-ben
jo gász dok to ri cí met szer zett a pes ti egye -
te men, rö vid ide ig Zomborban is gya ko -
rol ta szak má ját. Saj tó tör té ne ti sze re pe mi -
att azon ban mél tó meg em lé kez ni ró la.

Azért fon tos Csil lag Kár oly sze re pe a
vaj da sá gi ma gyar saj tó tör té net ben, mert az
õ fõ szer kesz té se alatt in dult az el sõ bács -
kai ma gyar na pi lap, a Bács kai Nap ló. Az
1896. ok tó ber 4-én élet re hí vott lap ra tu laj -
don kép pen a kö zel gõ par la men ti vá lasz tá -
sok mi att volt szük ség, ezt a sor sa is bi zo -
nyí tot ta. A lap elõ fi ze té si fel hí vá sá ban
„pár tok tól és egyé nek tõl füg get len” or gá -
num ként hir det te ma gát, de tu laj don kép -
pen a kor mány párt sza bad kai je lölt je it tá -

mo gat ta. A vá lasz tá sok után a lap sze ge di
il le tõ sé gû ki adó ja, Kal már Ar nold egy sze -
rû en csõ döt je len tett és nem fi zet te ki se a
lap nyom ta tá si költ sé ge it, se az új ság írói
tisz te let dí ja kat. Az el sõ bács kai ma gyar
na pi lap hu szon négy na pot élt.

Csil lag Kár oly ked vét nem szeg te a ku -
darc, már a kö vet ke zõ év ben kez de mé -
nyez te a Sza bad kai Hír lap meg je len te té -
sét, ami kez det ben he ti négy al ka lom mal
je lent meg, s csak 1902-ben vált tény le ge -
sen na pi lap pá. A szer kesz tõ ne vét di csé ri a
Bácsország, dél vi dé ken az el sõ ma gyar il -
luszt rált he ti lap el in dí tá sa 1904-ben. Ez a
lap „he ten ként egy szer meg je le nõ po li ti -
kai, szép iro dal mi, me gyei ké pes lap” volt,
az el sõ szám ve zér cik ke sze rint: „az iro da -
lom ápo lá sá ra, a mû vé sze tek fej lesz té sé re,

az íz lés ja ví tá sá ra, egy vi dék önál ló szel le -
mi éle té nek meg te rem té sé re irá nyu ló lap”
kí vánt len ni a kez de tek ben igen csak ve -
gyes tar ta lom mal meg je le nõ új ság.

Dr. Csil lag Kár oly iro dal mi am bí ci ó i nak
is élt, meg je len te tett egy ver ses köny vet, hu -
mo ros és szatírikus tár cá i nak több gyûj te -
mé nyét és né hány szín pa di mû vét is elõ ad -
ták. Mi u tán 1918-at kö ve tõ en a ma gyar or -
szá gi Edelénybe köl tö zött, be dol go zott la -
pok nak, de szer kesz tõi mun kát már nem
vál la lat, el len ben iro dal mi lel ke se dé se nem
lany hult, 61 éve sen, 1933-ban ver ses kö te tet
je len te tett meg, ha lá lá nak évé ben pe dig
össze gyûj tött jo gász ado má kat adott ki.

(Kalapis Zol tán: Em lé kez zünk ré gi ek -
rõl. Zombor, Pub li kum. 2007.)

Vá lo gat ta: Jász Ani kó

Olvasói levél egy kedves ünnepségrõl
1971-ben érett sé gi zett egy kis osz tály az

ak ko ri ba jai Frankel Leo Né met nyel vû Gim -
ná zi um ban 19 fõ vel (26-an in dul tunk, ak kor
még nem vol tak pár hu za mos osz tá lyok). 

Érett sé gi kor én vol tam az egyet len ba jai
az osz tály ban! A Frankel nép sze rû sé gé re jel -
lem zõ, hogy a kör nye zõ sváb fal vak mel lett
szar va si, szol no ki, kar ca gi, bé ké si, sze ge di,
gyu lai osz tály tár sa ink is vol tak. Ta valy  ün -
ne pel tük meg a 40 éves év for du lót,  meg be -
szél tük, hogy ez után éven te ta lál ko zunk.

20012. szep tem ber 22., szom bat. Ve rõ fé -
nyes, gyö nyö rû õszi nap. Az iga zolt tá vol -
levõk és ha lot ta ink ki vé te lé vel ki e gé szül tünk
volt osz tály fõ nö künk kel, Kõ sze gi ta nár úr ral
és ben nün ket ta ní tó ked ves fe le sé gé vel, Icá -
val. Meg hív tuk hat tõ lünk le ma ra dó, érett sé -
gi elõtt tá vo zó volt osz tály tár sun kat is.

A hely szín a nemesnádudvari Knáb pan -
zió volt, ahol 2 óra kor a hi deg tá lak meg né -
mi pá lin ka mel lett ta lál koz tunk. Már ak kor

ké szü lõ dött a bog rács ban a láb szár pör költ,
kis csü lök kel ve gyest. A fi nom sá gok kós to -
lá sa után fel sé tál tunk a fa lu temp lo má ba,
ahol Kis he gyi Si mon volt is ko la igaz ga tó úr,
ne ves nép rajz ku ta tó tar tott igen ma gas szín -
vo na lú elõ adást a köz ség múlt já ról.

In nen a fa lu dom bon le võ te me tõ jé be sé -
tál tunk – már aki nek bír ta a tü de je /sze gény
Far kas Ad ri/.A te me tõ ben cso dá la tos rend és
tisz ta ság fo ga dott, ed dig csak Fran cia or szág -
ban lát tam ilyen szép te me tõt. A Piéta-szobor
lá bá nál lel ki hi da kat ké pez ve gyer tyát gyúj -
tot tunk volt, ma már ha lott osz tály tár sa ink
em lé ké re (Csá szár töl tés, Bár, Sze ged, Vár -
domb). Majd ha lott ta ná ra ink em lé ké re is.

Ezt kö ve tõ en vi dá mabb prog ram kö vet -
ke zett. El lá to gat tunk Knáb úr pin cé jé be,
bor kós to ló ra. Elõ ke rül tek a ré gi ma gyar,
sváb, né met da lok, és éhe sen de vi dá man
sé tál tunk vis  sza a pan zi ó ba. El he lyez ked -
tünk a mú ze um sze rû ebéd lõ ben a hos  szú

asz ta lok és pa dok mel lett. Meg hall gat tuk
Kis he gyi igaz ga tó úr egy, he lyi nép vi se let -
be öl tö zött, fi a tal ta nít vá nyát, aki a he lyi
nyelv já rás ban elõ a dott egy me sét, mel  lyel
or szá gos el sõ he lye zett volt. Szé gyen szem -
re ta nult „hochdeutsch” né met tu dá som mal
egy kuk kot sem ér tet tem be lõ le.

Ezt kö vet te a min den igényt ki elé gí tõ
pör költ va cso ra, sü te mé nyek so ra, anek do -
tá zás, be szél ge tés, fo tó zá sok. Majd a tár sa -
ság ki sebb ré sze au tó já val ha za haj tott, a ke -
mény mag a pan zió tisz ta, ké nyel mes szo -
bá i ba vo nult éj sza ká ra. 

A reg gel folytattta az elõ zõ va cso ra ma gas
szín vo na lát, majd fo gad ko zá sok, bú csú zá -
sok, hogy jö võ re ugyan itt ta lál ko zunk.

Kü lön kö szö net il le ti szer ve zõ osz tály tár -
sun kat, Kis he gyi Vi kit és édes ap ját, Kis he -
gyi Si mon urat a tör té nel mi elõ adá sért és
szí vé lyes ven dég lá tás ért.

Dr. Bá lint Gá bor

Vé den dõ véd te le nek: az õszi ró zsák
„Õszi ró zsa az õsz hír ho zó ja.
Élénk szint visz a gyen gü lõ Nap ba.
Fe jét kény te len-kel let len in gat ja,
mi vel azt az õszi szél rin gat ja” – ol vas -

hat juk a bá nat és a fi nom ság jel kép ének
szá mí tó nö vény rõl Ha lász Ist ván Õszi ró -
zsa cí mû ver sé ben. Ke vés olyan nö vény -

csa lád van, amely az õszi ró zsa fé lék
(Asteraceae) csa lád já nak ha tal mas, mint -
egy 600 faj ból ál ló nem zet sé gét szá mos sá -
gá ban fe lül múl ja. Emel lett ér de mes meg -
je gyez ni, hogy nagy sá guk ban, szí ne ik ben,
vi rág zá si ide jük ben és egyéb jel lem zõ ik -
ben az õszi ró zsák rend kí vül vál to za to sak.

Az Ant ark tisz ki vé te lé vel mind egyik kon -
ti nen sen el ter jed tek, a fa jok több sé ge a
mér sé kelt ég haj la ti öv ben, ki sebb ré sze a
tró pu so kon for dul elõ. A csa lád fa ja i nak
leg fon to sabb kö zös jel lem zõ je a fé szek vi -
rág zat, a nö vény csö ves vi rá ga i nak ös  sze -
nõtt szir mai leg több ször sár ga szí nû ek. A



fész kek szé lén lé võ úgy ne ve zett nyel ves
(egyéb ként med dõ) vi rá gok szir mai a fe -
hér, a vi lá gos- és sö tét kék, il let ve a li lás és
vö rös lõ va ri á ci ók ban lát ha tók. A dísz nö -
vény ként ter mesz tett fa jok el va du lá sai és a
ke resz te zõ dé sek gya ko ri elõ for du lá sa kö -
vet kez té ben több al faj és va ri á ció ala kult
ki a ha zánk ban ho nos tíz nél is több faj ból.
A több nyi re hos  szabb ide ig tar tó vi rág -
pom pá juk kal ked ves lát ványt nyúj ta nak a
vi rág ked ve lõk szá má ra. Az Al föld ön és a
hegy vi dé ke ken egy aránt elõ for dul hat nak:
fõ ként a ned ve sebb ta la jo kon (szi ke se ken,
ré te ken) és a fo lyók ár te re in dísz le nek,
sok szor tö me ge sek. A köz tu dat ban úgy
tart ják (már csak az el ne ve zés alap ján is,
amely ezt su gall ja), hogy a nö vény õs  szel
vi rág zik. Ez zel szem ben van nak olyan ko -
rai fa ja i, ame lyek ta vasz vé gén, nyár ele -
jén mu tat ják leg szebb ar cu kat, má sok
egész nyá ron át vi rí ta nak, és so kak vi rág -
zá sát csak az el sõ õszi fa gyok ál lít ják meg.

A nö vényt már a ró ma i ak is hasz nál ták
dí szí tés hez, Ver gi li us amellusnak ne vez te a
Mella fo lyó part ján vi rág zó pél dá nyo kat
(so ká ig Ver gi li us asterének ne vez ték a fajt,
a csil lag õszi ró zsát). A nem zet ség aster ne -
ve a gö rög és a ró mai nyelv ben csil la got je -
lent. Az õszi ró zsa el ne ve zés nyel vünk ben
elõ ször Benkõ Jó zsef nek, a székelyud-
varhelyi re for má tus kol lé gi um ta ná rá nak
nö vény szó gyûj te mé nyé ben (Nomenclatu-
ra Botanica In: Ma gyar Könyv-ház. Po -
zsony, 1783) for dult elõ. Az õszi ró zsa fa -
jok nak szá mos né pi el ne ve zé se ma radt
fenn. A csil lag õszi ró zsa (A. amellus):
békaterjék, kék csil lag fû, csil lag gerepcsin,
csil lag vi rág, mellaparti gerebcsény, õsz
csil la ga, szik-csil lag, Virgilius aszter; a szi -
ki õszi ró zsa (A. tripolium): õsz csil la ga,
par ti v. ten ge ri csil lag vi rág, pozs gás
gerepcsin, szíkcsillag; az arany fürt (A.

linosyris): arany für tû gerepcsin, lenlevelû
arany haj ne ve ken is me re tes (Hoffmann-
Wagner: Ma gyar or szág vi rá gos nö vé nyei.
Bu da pest, 1907. 178. ol dal). Csapody Ve ra –
Priszter Szaniszló alap mû ve az aláb bi õszi -
ró zsa el ne ve zé se ket köz li: aszter, gerebcsin,
gerepcsin, katalinvirág, õsz csil la ga (Ma -
gyar nö vény ne vek szó tá ra, Bu da pest, 1966.
144-145. ol dal).

Szól ni kell a Ba ján és a kör nyé kén meg -
ta lál ha tó leg gya ko ribb õszi ró zsák ról. Dr.
Balanyi Lász ló a lán dzsás õszi ró zsát (A.
lanceolatus) Moh ács kö ze lé ben, a han ga
õszi ró zsát (A. ericoides) Közép-Pörbö-
lyön, az arany für töt (A. linosyris) a Ba jai
szõ lõk ben, a szi ki õszi ró zsa al fa ját (A.
tripolium ssp. pannonicus) a Bács al más
mel let ti Sós tó nál és a Mosztonga tó nál ta -
lál ta (Bo ta ni kai gyûj tõ út ja im. Bé kés,
1987). Utób bi faj emel lett meg fi gyel he tõ a
garai Sós tó mel lett, a szi ki gye pek és a szi -
ki mo csár ré tek köz tes hely ze tû szi ki méz -
pá zsi tos tár su lá sá ban (cik künk kí sé rõ ké -
pei itt ké szül tek). El sõ sor ban a ge men ci
nemesnyarasokban, a nyi la dé kok és a
cserkészutak sze gé lyén, az er dõ rész le tek
pe re mén szá mít gya ko ri nak a lán dzsás

õszi ró zsa Aster lanceolatus, amely észak-
ame ri kai ere de tû hib rid faj. Ere de ti leg ker -
tek ben ül tet ték dísz nö vény ként, el va dul va
és az ár té ri magaskórósokban meg te le ped -
ve vált gya ko ri vá. Szep tem ber ben-ok tó -
ber ben gyak ran pi hen nek meg vi rá ga i kon
a me le gebb dé li tá jak fe lé vo nu lá su kat ek -
kor tájt meg kez dõ Atalanta lep kék.

A több nyi re nap ked ve lõ õszi ró zsa fa jok
és hib ri dek már rég óta ked velt ker ti vi rá -
gok nak szá mí ta nak. Ke ze lé sük höz tud ni
kell, hogy né hány éven te ér de mes tõ osz -
tás sal át ül te tést vég re haj ta ni, kel lõ mér ték -
ben trá gyáz ni és a ko rai öre ge dés meg elõ -
zé sé hez aján la tos ta vas  szal né hány cen ti -
mé ter vas tag sá gú kom poszt ré te get a nö -
vény kö ré te rí te ni. Ez azért is fon tos, mert
ese ten ként a nö vény fon  nya doz ni kezd,
szí ne szen  nyes lesz, és ha ma ro san el pusz -
tul. A hir te len rom lás oka a fo nal fér gek és
egy gom ba ál tal oko zott vész. A her va dá -
sos be teg ség nek a gon do zott õszi ró zsák
job ban el len áll nak, ezért ér de mes az elõ -
zõ ek ben le ír tak sze rin ti meg elõ zõ ápo lás ra
job ban oda fi gyel ni. Az õszi ró zsák kö zül
el sõ sor ban ezért a szep tem ber ben és ok tó -
ber ben vi rí tók a ked vel tek, mert ér de kes
szí ne ik kel a hi deg év szak elõtt még egy -
szer dísz be öl töz te tik a ker tet (ek kor ra a
leg több nö vény már el vi rág zik). Ér de mes
ben nük gyö nyör köd ni!

Dr. La ki Fe renc – Dr. Nebojszki Lász ló
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