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Kedves Olvasó!

Minden település, község és város polgárai számára öröm, ha ott nagy múlt-
tal rendelkezô civil szervezet tevékenykedik. Mi is büszkék vagyunk arra,
hogy Pápán a Jókai Kör ebben az évben 110 éves lett. Ez a könyv az
egyesület munkájának tükörképe, hitelesíti a kör tevékenységét. Számot ad
a nagy múltú közösség munkásságáról, eredményeirôl, de kudarcairól is.

A történeti részt olvasva megállapítható, hogy az utolsó húsz év pezsgô
életrôl tanúskodik. Új vonás volt azoknak az utazásoknak a sora, amelyeket
kulturális ôrjáratoknak neveztek el. Ezek célja nem egyszerû kirándulás,
hanem az ország történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi értékeinek megis-
merése, a nemzettudat erôsítése volt.

Nagyszerû dolog, hogy a Jókai Kör élô, eleven kapcsolatot tart az író
Károly nevû testvére két gyermekének, Jókay Móricnak és Jókay Jolánnak
a leszármazottaival.

Csak helyeselni lehet, hogy a Jókai-Kör tisztségviselôinek, tagjainak a
névsorát is közli a könyv, ugyanis sokat elárul az egyesületrôl, hogy az ott
folyó munka kiket vonzott tagjai sorába.

Az utolsó húsz év komoly értéke annak a nívós honismereti munkának a
folytatása, amelyet a régi Jókai Kör kezdett el. Ezt bizonyítják kiadványaik,
melyek mindegyike a nemes patriotizmus kialakítását szolgálta. Ide sorol-
ható egy-egy emléktábla, emlékoszlop, emlékkereszt állítása, fa ültetése is.
Figyelemre méltó az a tény is, hogy a Pápán szervezetten mûködô honisme-
reti közösségek tagjainak többsége a Jókai Körbôl érkezik. Dicséretes, hogy
a kör sok esetben segítségére siet támogatásra szoruló közösségeknek. Így
megalakulása óta pártfogója a veterán ejtôernyôsök pápai csoportjának.

A kötet végén található névsorból megállapítható, hogy a tagok többsége
nyugdíjas. Nyilvánvaló, hogy e tekintélyes közösség további mûködése
szempontjából fontos az utánpótlás, a fiatalok bevonása a kör munkájába.

Ez a könyv széles körben elterjesztve minden bizonnyal alkalmas lesz
arra, hogy belépésre serkentse az ifjabb generációt.

Szívbôl kívánom, hogy ez a törekvés sikerrel járjon!

Dr. Kovács Zoltán
polgármester
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A pápai Jókai-kör alapításának eszméjét Jókai Mór írói mûködésének
közelgô félszázados jubileuma alkalmából 1893-ban Horváth Lajos, akkori
pápai fôszolgabíró vetette fel, s az eszme ugyanazon évben már meg is való-
sult, amikor a pápai Jókai-kör a város irodalom- és mûvészetkedvelô közön-
ségének, mondhatni teljes számú részvételével – 269 taggal – máig 
fennálló szervezetében megalakult.

A kör az alakuló közgyûlését 1893. május 28-án tartotta meg, s azon a
Jókai Mór elnöklete alatt álló Petôfi-társaság alelnökével, Komócsy
Józseffel képviseltette magát. Ünnepi verset Soós Lajos, a Balaton korán
elhunyt, édes szavú poétája írt ez alkalomra, dicsôítvén a kör hivatását s a
költôt, kinek nevével címerpajzsán eme hivatásának nekivágott. Az új
egyesület elnökének ekkor dr. Fenyvessy Ferencet, alelnökének Gyurátz
Ferencet és Horváth Lajost, fôtitkárnak dr. Kapossy Luciánt választották
meg, akik ma immár mindnyájan eltávoztak a minden élôk útján, de akiknek
lelkes alapító buzgalmát hálás kegyelettel e helyen feljegyezni mindenek-
elôtt való szent kötelességének ismeri a kör múltjáról és jelenérôl rövid
áttekintésben beszámoló krónikás.

Mûködését a kör azonnal megkezdte, s ebben mindhárom szakosztályá-
nak: az irodalminak a felolvasásokról való gondoskodással, a zenészetinek
zenei számok nyújtásával, a színészetinek szavalati számok beállításával,
idônként pedig mûkedvelôi elôadások rendezésével is, szinte egyenlô
szerep jutott osztályrészéül. Minden év október havától április végéig, ha-
vonta legtöbbször két ízben is összegyûltek a kör tagjai un. „házi esté-
lyeikre”, melyek a múló évek folyamán sem vesztettek népszerûségükbôl.

Nagyobb szabású irodalmi ünnepeket rendezett a kör 1894. január 27-én
és 28-án Jókai írói mûködésének ötvenéves jubileuma alkalmából. A kör
indítványára ekkor nevezte el a város a Hosszú utcát Jókai Mór nevérôl
Jókai Mór utcának, melynek ünnepélyes felavatásán Gyurátz Ferenc alel-
nök mondott beszédet. Ünnepi ódát a fiatal Lampérth Géza írt ez alkalom-
ra. Ugyancsak a kör buzgóságából létesültek azok a márvány emléktáblák,
melyek Jókai Mór és Petôfi Sándor itteni lakóházainak falán a két költô-
hérosz pápai szárnyrakeltét örökítik meg, valamint az a márványtábla is,
mely a Bencés Gimnázium falán Deák Ferencnek, a haza bölcsének pápai
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az alakítás évében Szilágyi József, 1895-tôl 1900-ig Székely István, 
1896-tól 1904-ig Harmos Zoltán, ki az irodalmi szakosztály elnöke gyanánt
is buzgón tevékenykedett, 1904-tôl 1918-ig dr. Kapossy Lucián és Németh
István, elôbbi ügyvezetôi minôségben, utóbbi pedig egyszersmind az iro-
dalmi szakosztály elnöki tisztét is ellátta. A szakosztályi elnökök közül a
kör alapításától kezdve állandóan a zenészet élén állt Sült Józsefné, s mel-
lette az elôadói tisztet Pápa város zenei életének egy emberöltôn át lelke:
Gáty Zoltán töltötte be. A színi szakosztály elnökségét 1893–95-ig 
dr. Rech-nitz Edéné, 1895-tôl 1900-ig a zenészeti mellett Sült Józsefné,
1901-tôl 1905-ig Steinberger Lipótné, 1905-tôl 1909-ig Jákói Gézáné,
1909-tôl 1911-ig Hanauer Zoltánné, 1911-tôl 1918-ig Tar Gyuláné vitték,
akik mellett elôadók gyanánt Mészáros Károly, dr. Kôrös Endre, Sarudy
Ottó, dr. Kosztolányi Zoltán, Bodor Aladár, dr. Adorján Gyula és 1907-tôl
1918-ig Sándor Pál mûködtek. Az irodalmi szakosztály érdemes elôadója a
kör alapításától 1905-ig Kiss Ernô, 1905–1906-ban Köveskuti Jenô, 1906-
tól 1918-ig pedig Nagy Gabriella voltak. Hosszabb ideig viseltek tiszt-
ségeket a körben  mint titkárok Körmendy Béla, Kardhordó László, Jankó
László, mint pénztárnokok Hermann Pál, Karcsay István, Fejes Zsigmond,
mint könyvtárnok dr. Hirsch Vilmos, mint háznagyok Körmendy Béla,
Deák Géza, dr. Adorján Gyula és Lux Lajos. 

A kör mûködésérôl megalapításától kezdve minden esztendôben év-
könyvet adott ki, melynek elsô 11 évfolyama dr. Kapossy Lucián fôtitkár, a
többi nyolc pedig dr. Kôrös Endre fôtitkár szerkesztésében jelent meg. A
legutoljára kiadott évfolyam, mely a kör 1912–13. évi tevékenységérôl
szólt, beszámolt a fôtitkár indítványára kezdeményezett azon akció
állásáról, hogy a városban emelendô új színház egyúttal az irodalmi
egyesületnek is otthont nyújtó kultúrház legyen, amire a közoktatásügyi
minisztérium az eredetileg 60.000 K-ban megadott segélynek kétszeresére
emelésével lehe-tôséget nyújtott volna.

„Szép reményink hajnalcsillagánál a jövendô tündérkert gyanánt áll.” 
Azt az intenzív munkát, melyrôl a kör évkönyvei tizenkilenc kötetének

sok becses tanulmányt és szépirodalmi terméket is tartalmazó lapjai tesznek
tanúbizonyságot, s melynek során a kör – méltóképp megülvén 1900-ban
Vörösmarty Mihály születésének centenáris, 1907-ben Arany János halálá-
nak negyedszázados, ugyancsak 1907-ben a pápai színház fennállásának
negyedszázados, 1910-ben Erkel Ferenc születésének évszázados, 1913-ban
Eötvös József báró születésének évszázados évfordulóját – részesévé lett a
magyarság szellemi életének, ápolója a nemzeti érzésnek, fejlesztôje az
ízlésnek, és a tudomány, irodalom s mûvészet terén egyaránt méltó
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diákoskodását hirdeti világgá. Jelentôs része volt a körnek a szabad-
ságharc örök dicsôségét hirdetô, s a Széchenyi téren felállított szép
emlékmû létrejöttében, melyet a millennium esztendejében a kör
elnöke, dr. Fenyvessy Ferenc adott át Pápa városának. Még egy irodal-
mi jelentôségû márvány emléktábla köszönheti létrejöttét a körnek,
amely a pápai járásbeli Vanyola faluban Vajda Péternek, „a természet s
függetlenség dalnokának” szülôházát jelöli meg.

Fennállásának ebben a korszakában a kör több ízben tûzött ki irodalmi
pályadíjakat, mûködése legnevezetesebb mozzanataként azonban a város
monográfiájának megalkotása említhetô fel, mely „Pápa város egyetemes
leírása” címen dr. Kapossy Lucián szerkesztésében, a város tulajdonaként
1905-ben jelent meg. A monográfiában „Pápa kiváltságos város történetét”,
mely az egész mûnek gerincét alkotja, Kis Ernô írta meg, míg a többi részek
közül a fontosabbak Mohácsi Pál, Pethô Menyhért, Barcsi József, dr. Antal
Géza, Harmos Zoltán, Payr Sándor, Thury Etele, dr. Lôwy László és Borsos
István tollából kerültek ki.

A kör védnökének, Jókai Mórnak 1904-ben bekövetkezett s az egész
országot gyászba borító elhunyta adott impulzust annak a mozgalomnak
megindítására, melyre attól kezdve a kör minden anyagi és szellemi ere-
jét reá áldozta, s mely céljául tûzte ki, hogy Jókai Mórnak és Petôfi
Sándornak Pápa városában halhatatlan érdemükhöz méltó szobormû
állíttassék fel. A cél megvalósítása érdekében elôbb Harmos Zoltán elnök-
lésével külön szobor-bizottság mûködött, majd 1907-ben dr. Kôrös Endre
fôtitkárrá választása után, s az ô javaslatára a gyûjtés intézését maga a kör
vette kezébe. Ennek során az országszerte kibocsátott felhívás, a kollégiumi
diákság lelkes támogatása s a kör által rendezett színházi estélyek ered-
ményeként már 1909-re nyolc és fél ezer korona gyûlt össze, amely összeg
1914-ig 15.000 koronára szaporodott fel, így a nemes becsvággyal vállalt,
gyönyörû céljának elérésétôl a kört alig pár esztendô látszott elválasztani. 

De 1914-ben jött a háború és mindent derékba tört. Mielôtt azonban errôl
szólnánk, jegyezzük fel ide azok neveit, akik a kör munkájában, vezeté-
sében és irányításában 1893-tól 1914-ig a fentebb említetteken kívül na-
gyobb sikerrel tevékenykedtek. A kör elnökségében dr. Fenyvessy Ferencet
1900-ban dr. Hegedûs Lóránt váltotta fel, ki mint Jókai vérrokona, addig is
közel állt az egyesülethez. Fenyvessyt ekkor díszelnöknek választották meg
s ezt a tisztséget az alapító-elnök 1903-ban történt elhunytáig viselte. Az
elnöki székben dr. Hegedûs Lórántot 1904-ben történt lemondása után
Gyurátz Ferenc váltotta fel, aki ezt a nagy szeretettel betöltött tisztségét még
a háború vérzivataros korszakában is megtartotta. Alelnökei voltak a körnek
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folytatódott az 1925-ben megtartott Jókai-centenáriumkor, további ered-
ményeirôl pedig elôadó-üléseinknek mûsora nyújt örvendetes tájékoztatást.
A közölt mûsorok azonban némileg hiányosak, mert nem tartalmazzák azo-
kat az elnöki megnyitó gyanánt elhangzott, színes és finom írói portré-raj-
zokat, amelyekkel elnökünk vendégeinket elôadó-asztalunknál esetrôl eset-
re bemutatni és üdvözölni szokta. Ugyancsak meleg, testvéries viszony fej-
lôdött ki – elôadóink kölcsönös kicserélése révén – a szomszéd Gyôr város
irodalmi társaságával, a Kisfaludy-körrel.

A kör 1924-ben választott tisztikara Pápáról történt elköltözésük kö-
vetkeztében – megvált  Sarudy Ottó alelnöktôl és régi titkáruktól, Jankó
Lászlótól. Az újjáalakuláskor még zenészeti szakosztályunk elnökévé
választott Gáty Zoltán, a kör egyik legrégibb, legodaadóbb támasza, mind-
nyájunk szívbeli fájdalmára 1928-ban elhunyt. Méltó helyetteseként az elô-
adói tisztet az újjáalakulás óta dr. Hermann László látja el páratlan
buzgósággal. A mostani tisztikar és igazgatótanács teljes névsorát  egyéb-
ként a tagokéval együtt, kiknek száma, a legmagasabb békebelit is megha-
ladva, ma már 324-re emelkedett, évkönyvünk végén tesszük közzé. 

A Petôfi–Jókai szobor-alap ügyét a kör szünetelésének idején a fôtitkár
iparkodott ébren tartani. A különbözô helyekrôl, fôképp azonban a helybe-
li kollégiumtól és Nônevelô Intézettôl érkezett adományokat a pénz folyto-
nos elértéktelenedése miatt részvényekbe kellett fektetni, s így mégis sike-
rült bizonyos összeget átmenteni, alapjául annak a nagyobb szabású
gyûjtésnek, mely a Petôfi-centenárium varázsával érte el elsô érdemleges
eredményét. Azóta a kör évi költségvetési maradványai is gyarapították az
alapot, mely jelenleg több mint 3.300 P készpénz és értékvagyonnal ren-
delkezik. Kevés ahhoz képest, amit elvesztettünk, de ahhoz mégis elegendô,
hogy újabb kitartó küzdelemre buzdítson bennünket annak erôs hitével,
hogy „per ardua ad astra”.
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reprezentánsa „Dunántúl Athenjé”- nek  – zord kegyetlenséggel megállítot-
ta, hosszú idôre megbénította, végül egészen megsemmisítette a háború. Az
elsô borzalmakból felocsúdva, a részben vezetôitôl is megfosztott kör
egyszer-kétszer próbált ugyan összejönni, de ránk szakadván végleg a gyász
és szomorúság éjszakája, egyelôre teljesen szünetelni volt kénytelen
mûködése. A kör, helyesebben a Petôfi–Jókai-szobor egész vagyona
áldozatként adatott a haza oltárára, s dicsô célunk elérésétôl messzebb sza-
kadtunk, mint voltunk a kezdet kezdetén, mikor hozzáfogtunk.

Csak jóval azután, mikor a nagy összeomlás következtében ránk zúdult
pusztító özönvíz utolsó hullámai is elültek, s amikor trianoni nyomorúsá-
gunkból is némileg magunkhoz tértünk, lehetett gondolni arra, hogy a kör a
maga mûködését újra megkezdhesse. 1924. december 3-án történt meg a kör
újjáalakulása, amikor is a kör élére elnökként dr. Antal Gézát választották
meg, míg a régi elnökség tagjai közül kiváló érdemeik elismeréséül a kör
Gyurátz Ferencet tiszteletbeli elnökséggel, dr. Kapossy Luciánt tiszteletbe-
li alelnökséggel tisztelte meg. Ôszinte sajnálatunkra ôk azóta mindketten
örökre eltávoztak sorainkból, s így nem adatott meg nekik látniuk, hogy a
kör ma már „poraiból megélemedett fônixként” szárnyalhat újra.

A megváltozott viszonyokhoz, életigényekhez és irodalmi szüksé-
gletekhez képest bizonyos fokig módosítani kellett a kör mûködésének
eddigi rend-szerét. Jelenben a vezetôséget az az intenció vezeti, hogy minél
teljesebben és hatásosabban kidomborítsa a körnek irodalmi jellegét. E cél
elérése érde-kében többé nem is házi estélyeket, de elôadó-üléseket rendez,
amelyek mûsora lényegileg több irodalmi számból kerül ki, amelyeket csak
mintegy keretként egészítenek ki mûvészeti számok. Erre a változtatásra
nemcsak a kör címében ragyogó Jókai név kötelezett bennünket, de az a
meggyôzôdés is, hogy ma az irodalomnak a nemzeti lélek ébrentartása terén
a múlthoz képest még fokozottabb jelentôsége van. Aki írókat hall, az iro-
dalompártoló lesz, aki pártolja az irodalmat, az pártolja, erôsíti,
akcióképessé teszi a ma-gyarságot mindannak kivívására, amit – önhibáján
kívül – elvesztett.

Hogy az elôadó-ülések irodalmi része minél értékesebb és vonzóbb
legyen, a kör elôadó – asztalához – a helyi erôkön kívül – a múlthoz képest
hasonlíthatatlanul gyakrabban invitálta meg a magyar irodalom élô jeleseit.
Megbecsülhetetlen nagy hasznára voltak e tekintetben a kör új elnökének,
dr. Antal Gézának sokoldalú egyéni kapcsolatai. Fôképp a Petôfi-társaság-
gal – mely ott állt körünk bölcsôjénél is –  mélyült el és lett állandóvá, meg-
hitté újabb összeköttetésünk. Megkezdôdött ez valamivel még a kör for-
mális újjáalakulása elôtt 1923-ban, a centenáris Petôfi-ünnep alkalmából,

¯ ¯



Az 1930-as év elsô közgyûlésén jeles vendég szerepelt: Vikár Béla. A híres
mûfordító, folklórkutató szívesen jött el városunkba, hiszen középis-koláit
részben itt végezte. Elôadásában a finn–magyar testvériség elmélyíté-sérôl
beszélt, majd részletek hangzottak el Kalevala fordításából.

A februári elôadóülésen is budapesti vendége volt a körnek. Gáspár
Jenô, a Petôfi Társaság titkára olvasott fel saját költeményeibôl. Vele együtt
szerepelt dr. Gálos Dezsô irodalomtörténész is, ô Kisfaludy Sándorról és
Szegedy Rózáról tartott felolvasást.

A kör az 1930-as év utolsó elôtti ülését teljesen Kisfaludy Károly emlé-
kének szentelte. Vendégként ekkor Kozma Andor, a Kisfaludy Társaság
tagja szerepelt. Az ô neve nem volt ismeretlen Pápa közönsége elôtt, mert a
költô, mûfordító egykor a Református Kollégium diákja volt, s a híres isko-
la történetébôl idéz fel egy epizódot legismertebb költeményében, A kar-
thágói harangokban.

Az 1931-es esztendô egyik legsikeresebb éve a körnek. Január 11-én a
magyar költészet kiemelkedô egyénisége, Kosztolányi Dezsô látogatott el
Pápára. A Nônevelô Intézet dísztermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklô-
dôk. A mûsor dr. Antal Géza elnök megnyitójával kezdôdött. Az elsô felol-
vasó dr. Tóth Endre teológiai tanár volt, aki a négyszáz éves híres pápai
fôiskola életébôl villantott fel képeket. Az ezt követô zeneszám után
Kosztolányi Dezsô, a Kisfaludy és Petôfi Társaság tagja került a felolvasó
asztalhoz. A nagy költô elôször verseibôl mutatott be néhányat:  Csillagok,
Ilona,  Az anyám képe, A zászló. Ezután a  Jóság  címû emberségtôl átha-
tott novelláját olvasta fel. Elôadását lelkes tapssal, éljenzéssel jutalmazta a
közönség. Újabb zeneszám után Csokonai Vitéz Mihály novellista, a gyôri
Kisfaludy Irodalmi Kör tagja olvasott fel mûveibôl. Ma-gyaros humora nem
elôször ragadta magával a közönséget.

Márciusi elôadó-ülésén ismét budapesti vendégeket üdvözölhettek a kör
tagjai. Az elnöki megnyitó után Lampérth Géza, a Petôfi Társaság fôtitkára
olvasta fel akadémiai pályadíjat nyert színmûvének a  Kurucvilágnak az
elsô felvonását, mely Pápán játszódik le a Rákóczi-szabadságharc idején.
A darabot a korabeli sajtó méltatása szerint „bámulatos történeti megele-
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Leleplezésükre 1931. szeptember 7-én került sor.
Ez a nap volt a Református Kollégium négyszáz éves jubileumának az

ünnepnapja is. A kör igazgatótanácsa úgy találta méltónak, ha a két hal-
hatatlan diák szobrának leleplezése akkor történik, amikor az ô „alma ma-
terük” jubiláris ünnepére az ország kormányzójával az élen Pápa város lakói
és az iskola tanulói felsorakoznak. 

Az ünnepség a programnak megfelelôen zajlott le. A Pápai Hírlap szep-
tember 12-én megjelent számában így ír a szoborleleplezés pillanatairól:

„A kormányzó a jelet megadta, e pillanatban a szobrokat fedô fehér
leplek lehullottak, s láthatóvá váltak Kisfaludy Strobl Zsigmond tanár
mestermûvei. A karakterisztikus arcok, a titáni Petôfi, a derûsen mosolygó
gyermek Jókai egyszerre belopták magukat a nézôk szívébe. Megkapott
mindenkit a talapzatok mûvészi kiképzése is. A téren átzúgó  Éljen!
legszebb jutalma lehetett a mûvésznek azért, amit alkotott”

A polgármester beszéde után felhangzó »Prológus« címû vers, melyet
Lampérth Géza írt, egyszerû, igaz hangvételével osztatlan sikert aratott.

A koszorúzás következett. A Jókay-család nevében dr. Jókay Ihász Mik-
lós helyezett el koszorút. Utána jöttek a különbözô testületek és irodalmi
társaságok. A Jókai-kör nevében dr. Kôrös Endre fôtitkár helyezte el az
egyesület koszorúját a névadó nagy író szobrának talapzatán.

Az 1932-es év ismét változatos és érdekes mûsorokat nyújtott a közön-
ségnek.

Februárban látogatott el az egyesületbe dr. Bán Aladár, a híres iro-
dalomtörténész, költô és mûfordító. Elôadásában a magyarral rokon népek
problémájával foglalkozott, tárgyalta a finnugor nyelvrokonság kérdését,
világosan felsorakoztatva annak meggyôzô bizonyítékait. Befejezésül két
finn és egy észt költeményt mutatott be saját fordításában. 

A márciusi elôadó-ülést Goethe emlékének, az októberi ülést Arany
Jánosnak szentelte a kör, halálának ötvenedik évfordulója alkalmával. Az
egyesület vendége, dr. Császár Elemér egyetemi professzor, a Magyar Tu-
dományos Akadémia, a Kisfaludy és a Petôfi Társaság tagja „a kutató tudós
alaposságával, az esztéta finom érzékû ítélôképességével állapította meg
Arany értékét és jelentôségét az utókor szempontjából” – számolt be a Pápai
Hírlap október 29-i száma az eseményrôl.

Ebben az évben egy olyan vendége is volt az egyesületnek, aki a soproni
Frankenburg Irodalmi Kört képviselte. Dr. Berecz Dezsô fôtitkár ez alka-
lommal egy tréfás novelláját olvasta fel.

Vály Nagy Géza, a Petôfi Társaság, a budapesti Lafontaine Akadémia, a
nagykôrösi Arany János Társaság, a budapesti Magyar Írók Szövetségének
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venítô erô jellemzi.”  A másik fôvárosi vendég, Megyery Ella, a Magyar
Földrajzi Társaság tagja volt, aki svédországi utazásáról számolt be  Swen
Hedin hazája  címû elôadásában. Úti élményeit vetített képekkel tette szí-
nesebbé. A harmadik vendég, a Magyar Rádió irodalmi igazgatója, So-
mogyváry Gyula költeményeibôl mutatott be néhányat.

193l. október 25-én Kazinczy-ünnepet tartott a Jókai-kör. Dr. Szabadi
Béla tanár Kazinczy nagy hatásának titkát elôadása során származásában,
mûveltségében, egyetemes érdeklôdésében, ízlésében, felvilágosodottságá-
ban találta meg.

A novemberi elôadó-ülés vendége, Szathmáry István költeményeibôl
olvasott fel. Ezen az ülésen szerepelt még Rab István tanár a római nôkrôl
szóló írásával, melynek stílusát humor szôtte át.

Az év utolsó elôadó ülésén még két budapesti vendéget ismert meg a kör
közönsége: Bónyi Adorjánt, aki Isten elhullajtott csillagai  címû regényé-
nek pápai vonatkozású fejezetét tárta a hallgatóság elé.

Az a gondolat, hogy Pápán szobrot állítsanak Petôfinek és Jókainak, a
Református Kollégium két híres diákjának, a század elején született.

1899 nyarán a Jókai–kör szoborbizottságot hozott létre, melynek elnö-
kéül dr. Hegedûs Lóránt országgyûlési képviselôt, társelnökéül pedig Har-
mos Zoltánt nevezték ki. 

A szoborbizottság a szoboralapra az adakozás és gyûjtés, az ifjúság által
rendezendô hangversenyek, mûkedvelôi elôadások jövedelmét szánta.

Már majdnem rendelkezésre állt a teljes összeg, amikor jött az elsô vi-
lágháború, és a Petôfi-Jókai szoborbizottság csaknem minden vagyona a
háború áldozata lett.

1923-ban, a Petôfi-centenárium alkalmával újraindult a gyûjtés, s a
Jókai-kör is évrôl évre minden költségvetési pénzmaradványát erre a célra
ajánlotta fel. Így a szoborbizottság 1929 novemberében 3.300 pengô kész-
pénzzel rendelkezett. Kevés volt ez a pénz ahhoz képest, amit a háború
megsemmisített, de ahhoz mégis elegendônek bizonyult, hogy újabb
küzdelemre buzdítsa a Jókai-kör tagjait.

S valóban, ez az összeg a következô években tovább gyarapodott.
1930 végén már konkrét intézkedések történtek a szobrok ügyében.

Novemberben Pápán járt a megtervezésre felkért mûvész, a Képzômû-
vészeti Fôiskola tanára, Kisfaludy Strobl Zsigmond, s helyszíni szemlét tar-
tott a Széchenyi téren. Miután megtörtént a megegyezés, a szoborbizottság
végleges megbízatást adott a mûvésznek.

A szobrokat Kisfaludy Strobl Zsigmond 1-1 nagyságúra készítette, így
egyenként 80 centiméter magasak lettek, és 2 méteres haraszti mészkô
talapzatra helyezték ôket. 
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ebben az évben Pápán. 1936 novemberében Zsilinszky Margit, az orszá-
gos Gárdonyi Irodalmi Társaság tagja, aki verseibôl olvasott fel.
Decemberben dr. Györkössy Endre, a Petôfi Társaság tagja és dr. Zsindely
Ferenc országgyûlési képviselô vendégszerepelt a körben. Györkössy
Endre családi verseivel, Zsindely Ferenc vadászleírásaival aratott sikert.

A vendégelôadók látogatása a következô években is folytatódott. 1937.
január 17-én a budapesti dr. Maróthy Jenô író tartott humoros felolvasást,
februárban a szintén budapesti Terescsényi György író és az ajkai dr. Somo-
gyi Károly olvasott fel novelláiból és verseibôl. 

A kör igazgatótanácsának ülésén, 1937 novemberében indítvány
hangzott el, hogy Pápay Sámuelnek, az elsô magyar nyelvû rendszeres
irodalomtörténet szerzôjének – aki Pápán élt, és mûvét is itt írta –
emlékét márványtáblával örökítsék meg.

1938-ban országos hírû elôadók látogattak el városunkba. Elsôként 
dr. Trócsányi Zoltán, a XVIII. század kultúrtörténetének neves és tudós
kutatója, majd pedig Lódás János (Szombathely), aki a költészet színpom-
pás birodalmába vezette el a hallgatóságot. A két vendégelôadó szereplése
mellett még ugyanezen az elôadóülésen a pápai dr. Tóth Endre is felolvasást
tartott a százéves fôiskolai nyomdáról. Az 1838–1938-ig terjedô pápai
kultúréletrôl a nyomda vállalati könyve alapján gazdag, érdekes és színes
képet rajzolt.

A márciusi elôadóestnek szintén két jelentôs vendége volt. Az egyik
Schuler János mûépítész, aki a visegrádi vár múltjáról, történelmi jelentô-
ségérôl beszélt. Az est másik elôadója a fiatal költônemzedék tehetséges
tagja: Jékely Zoltán, Áprily Lajos fia volt.

Májusban Erdélyi József költô olvasott fel verseibôl. Ô a két világháború
között gyakran tartózkodott Pápán, ahova felesége révén rokoni szálak fûz-
ték. Így a Jókai-körben is már többször szerepelt. Ez alkalommal  Az obsi-
tos és az  Örök kenyér címû költeményeit mutatta be. E két verse is azt
bizonyította, hogy Petôfi és a népköltészet egyszerû formáit töltötte ô meg
modern tartalommal. Így lett belôle a népi mozgalom elôfutára.

Az 1938-as évet komáromi vendégek: Fülöp Zsigmond és dr. Szijj
Ferenc polgármester látogatása zárta a körben, akik irodalmi egyesületük
életérôl számoltak be. 

Az 1939-es év a Thaly Kálmánra való emlékezéssel kezdôdött. A költô,
történetíró városunkhoz fûzôdô kapcsolatait ismertette az elsô felolvasó:   dr. Tóth
Endre. Az est vendége: Hankiss János egyetemi professzor, a deb-debreceni nyári
egyetem vezetôje, az elsô Budapesten megtartott Nem-zetközi Irodalomtörténeti
Kongresszus szervezôje volt.  A kuruc lélek korszerûsége címmel tartott
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tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költe-
ményei bemutatásával.

Az 1933. év elsô elôadó-ülésén, január 22-én egy pápai tanár, tehet-
séges képzômûvész, Tóth Sándor mutatkozott be a kör közönségének. A
mûélvezetrôl tartott érdekes fejtegetése a mûélvezés titkát világította meg
elméletileg – majd Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál
stb. egy-egy képének bemutatásával és a hozzájuk fûzött megjegyzések
segítségével gyakorlatilag is.

A nyár folyamán végre ismét megjelent a kör évkönyve, a XXI. kötet, az
1929–1933. évekrôl, dr. Kôrös Endre fôtitkár szerkesztésében. Ez volt a kör
utolsó kiadásra kerülô évkönyve.

Az egyesület az ôszi hónapokban tisztújító közgyûlést tartott. Két új alel-
nököt választottak: Fejes Zsigmondot és dr. Dobrovich Ágostont. Az új tit-
kár Horváth Endre, az irodalmi szakosztály új elnöke dr. Pongrácz József,
elôadója Földy József lett.

1934. Ettôl az évtôl kezdve már csak a Pápai Hírlapból értesülhetünk az
egyesület tevékenységérôl. Az év rendezvényei közül a következôkrôl érde-
mes említés tenni:

Sgardelli Cézár alezredes, a Katonai Írók Szövetségének fôtitkára az
otrantói tengeri ütközet elôzményeirôl és lefolyásáról beszélt. Csanády
György költô, a Magyar Rádió rendezôje saját költeményeibôl olvasott fel.
Kiss Menyhért, a Petôfi Társaság tagja egy pezsgô humorú novelláján kívül
néhány költeményét is bemutatta.

Az 1935-ös év szomorú hírrel kezdôdött. 1934 decemberének utolsó
napján meghalt dr. Antal Géza püspök, aki 1925 óta a kör elnöki tisztét
töltötte be, és az egyesület egyik legaktívabb tagja volt. Január 26-án a kör
gyászünnep keretében emlékezett meg  volt elnökérôl, felelevenítve moz-
galmas életének fô állomásait. Emlékbeszédében dr. Pongrácz József teoló-
giai tanár méltatta Antal Géza irodalmi és mûfordítói tevékenységét.

1935-ben az elnök halála miatt is szükségessé vált új tisztségviselôk
választása. Ez év novemberétôl az új elnök Medgyasszay Vince püspök lett.
Dr. Kôrös Endre fôtitkár lemondott tisztségérôl, helyette dr. Horváth
Endrét, az eddigi titkárt bízták meg e feladatkör ellátásával. Dr. Kôrös
Endrét örökös tiszteletbeli tagelnökké választották.

Az 1936-os év egyik legjelentôsebb elôadóestjére március 8-án került
sor. A kör vezetôsége „Városközi irodalmi estet” rendezett a gyôri
Kisfaludy Irodalmi Kör, a soproni Frankenburg Kör, valamint Szombathely
Kultúregyesülete részvételével.

A „városközi esten” túl még több ízben jártak fôvárosi és vidéki írók

¯ ¯



Január 26-án, vasárnap elôadói estre került sor. Babay József író volt a
kör vendége. Nagy sikert aratott.

A mûsorban az Állami Tanítóképzô és Liceum diákjai szerepeltek. Az
énekkar népdalfeldolgozásokkal, Jakó Pál tanítónövendék nívós hegedû-
számmal nyerte meg a hallgatóságot. 

Március 2-án Gergely Pál, a Tudományos Akadémia titkára volt az
elôadó. Erdély gazdasági helyzetérôl, a székelyek és az erdélyi magyarok
sorsáról beszélt nagy érdeklôdéstôl kísérve. Ugyanezen az ülésen lépett
fel Marczelly Kornél, az Állami Tanítóképzô Intézet tanára, aki egy
szellemes novellisztikus eszmefuttatást olvasott fel.

Március 30-án Vándor Kálmán író szerepelt elbeszélésekkel, majd Bácsi
Sándor evangélikus lelkész  Magyarságunk címen tartott elôadást, melyben
feltárta népünk gondjait. Két Bach- és egy Viadana-kórusmûvet mutattak be
nagy sikerrel. Befejezésül három tanítójelölt hatkezest játszott egy zon-
gorán, a Rákóczi-indulót adták elô.

Április 26-án, szombaton tartotta a Jókai-kör évadzáró ülését. Vajthó
László egyetemi tanár    Erdélyi költôk címmel tartott elôadást. A Nône-
velô Intézet növendékei versmondással szerepeltek. Fellépett még a Római
Katolikus Polgári Fiúiskola száztagú kórusa Szekeres Lajos karnagy vezeté-
sével. Medgyasszay Vince elnök záróbeszédében befejezettnek nyilvánítot-
ta az 1940–41-es idényt, s reményét fejezte ki, hogy az ôsszel újabb sikeres
évadot nyithatnak. 

Ôsszel szokatlanul késôn indult a munka. 
Az igazgatótanács október végén ülésezett, s úgy határozott, hogy a kör-

nyékbeli városok irodalmi köreinek jeles egyéniségeit fogja a jövôben fel-
kérni szereplésre, s gyakrabban foglalkozik majd a népi, nemzeti, társadal-
mi problémákkal.

November 23-án, vasárnap este 6 órakor Széchenyi-emlékestet tartott a
Nônevelô Intézet dísztermében a Jókai-kör. Ennek elôadója Szûcs Dezsô
tanár volt, aki a „legnagyobb magyar” reformtörekvéseit helyezte ismertetô-
je középpontjába. Egyebek mellett szerepelt még a fôiskolai énekkar is
Szabó Sándor ének- és zenetanár vezetésével.

December 14-én, vasárnap este hat órakor volt az 194l-es évben az
utolsó rendezvény, egy Reményik-emlékest. A jeles erdélyi költôrôl
Kutas Kál-mán költô, szombathelyi evangélikus lelkész tartott színvon-
alas és érdekes elôadást. Leyrer Gabriella tanítónô, Boross Lajos
segédlelkész és Komjáth Aladár teológus Reményik-verseket adtak elô.
Szabó Sándor tanár virtuóz hegedûszámokkal szerepelt. Zongorán
Szathmáry Lajosné kísérte. Záró-számként a Római Katolikus Polgári
Fiúiskola kórusa népdalokat énekelt.
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elôadásában megéreztette a közönséggel a kuruc kort átható dinamikát.
A Thaly-esten kívül ebben az évben is több érdekes elôadás hangzott el,

fôleg helyi szereplôk felléptével. Pl. Tóth Sándor tanár finnországi utazá-
sáról számolt be, Varga László tanár a mai olasz néprôl, az ott uralkodó
szellemrôl tartott elôadást olaszországi útja alapján. Mindkét elôadó színes,
vetített képekkel tette hangulatosabbá beszámolóját.

Az 1940-es év legelsô, januári elôadó-ülésének vendége Halász Gábor
író, irodalomtörténész volt. Elôadása a reformkor három nagy lángelméjérôl
szólt: Szalay László, Csengery Antal és Trefort Ágoston életmûvét mutat-
ta be. A felsorolt írók mûködését beillesztette abba a folyamatba, amely
Adyhoz, Babitshoz s a fiatalok mûvészetéhez vezetett.

A kör márciusi ülésének vendégszereplôi dr. Karácsony Sándor buda-
pesti egyetemi tanár és Dorosmay János (Sopronból) voltak. Dorosmay
költeményeibôl olvasott fel, Karácsony professzor pedig a nemzetnevelés
fontosságával, fô problémáival foglalkozott. Bírálta a Horty-korszak
n é p o ktatását, elavult tanterveit, a közoktatási kasztrendszert. 

Áprilisban dr. Vanyó Tihamér pannonhalmi fôiskolai tanár lépett fel a
Jókai-körben. Ô már másodszor szerepelt ezúttal elôadó-ülésen. Most a ma-
gyarság embertani képével foglalkozott. Bemutatta az európai népfajtákat,
kiemelve a magyarok alkati, lélektani tulajdonságait.

Az 1941-es évben korán indult a munka.
Január 10-én az igazgatótanács ülésezett, elôkészítve a tisztújítást. Két

nappal késôbb, január 12-én délelôtt 11 órakor közgyûlést tartottak. A Pápai
Hírlap címû lap így írt errôl a jelentôs eseményrôl:

A közgyûlés tudomásul vette a fôtitkár jelentését és a pénztári jelentést.
Az alapszabály értelmében lemondott tisztikart a közgyûlés egyhangúlag
újra megválasztotta a következô három évre. Elnök: Medgyasszay Vince,
tiszteletbeli alelnök: dr. Kôrös Endre, alelnökök: Bíró Lucián, Fejes
Zsig-mond, fôtitkár: dr. Horváth Endre, titkár: Veszely László,
pénztárnok: Marczelly Kornél, háznagy: Tóth Sándor, ügyész: dr.
Adorján Gyula, számvizsgálók: dr. Kiss Gábor, Sipiczky János. Az iro-
dalmi szakosztály elnöke: dr. Pongrácz József, elôadója: dr. Földy József,
a zenészeti szakosztály elnöke: Ritoók István, elôadója: Kalmár Mihály,
a színészeti szakosztály elnöke: Kutassy Mária, elôadója: Sándor Pál.

Az igazgatótanács tagjai a tisztikar felsorolt tagjain kívül: Bácsi Sándor,
Csekô Árpád, Faragó János, Hamuth János, vitéz Karcsay Béla, Küttel
Nándor, Mihály Sándor, dr. Molnár Imre, Németh József, Ólé Sándor,
dr. Sulyok Dezsô, dr. Tóth Endre, Vajda Márta, Varga László. Újonnan
válasz-tott tagok: dr. Csarmasz Ferenc, dr. Nagy Béla, dr. Eötvös Dániel.
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vész. Ez utóbbi különösen nagy sikert aratott a mûvészetrôl szóló
fejtegetésével, melybôl a Pápai Hírlap idéz is:

„Nincs új, és nincs régi mûvészet, csak jó, csak szép, csak igaz mûvészet
van. Ez az egyetlen igazság, míg annak ellentéte – a hazugság…”

A márciusi közgyûlést Pócza Ferenc korelnök vezette le a Nônevelô
Intézet kis tanácstermében. Ezen a közgyûlésen mondott le Medgyasszay
Vince, aki nyolc évig volt a kör elnöke, s ekkor nyugdíjba vonult. A tagok
és a kör vezetôsége tiszteletbeli taggá választották ôt. Tóth Sándor lemon-
dott háznagyi tisztérôl. Utóda Süle Zsigmond lett.

Határozat született ekkor arra is, hogy az 1943. évi elôadás-sorozatot a
háborús viszonyokra való tekintettel egyelôre beszüntetik. Ôszre halasztot-
ták a kör megalakulása 50. évfordulójának megünneplését és az új elnök
megválasztását is. 

1943. november 19-én Bíró Lucián alelnök vezetése alatt választmányi
ülésre került sor. Ekkor elnöknek a nyugdíjba vonult Medgyasszay Vince
helyett Gyôry Elemér püspököt jelölték, s határozatot hoztak, hogy a jubi-
leumi díszközgyûlést az 1944-es év elején fogják megtartani.

1944. január 17-én zsúfolásig megtelt a Jókai Filmszínház nagyterme a
kör tagjaival és az érdeklôdôkkel.

A díszközgyûlést dr. Bíró Lucián alelnök nyitotta meg. Bevezetôjében
rámutatott az egyesületek, az irodalmi és mûvészeti körök fontos szerepére,
majd jelentést tett az igazgatótanácsnak az elnöki szék betöltésére vonat-
kozó javaslatáról. Az ezután következô szavazás során a jelölt, Gyôry
Elemér püspök egyhangúlag bizalmat kapott a tagságtól. 

Pongrácz József, az irodalmi szakosztály vezetôje  A Jókai-kör 50 éve
címmel tartott rövid elôadást. Érdekes, színes képekben vonultatta fel a kör
munkásait és munkásságát. Beszámolt arról is, hogy megalakulása óta a kör
többszáz elôadó-estet rendezett, s azokon több mint 1500 személy szerepelt
felolvasással, szavalattal, zeneszámmal, énekszámmal, színdarabokkal.
Majd felolvasta Hamuth János polgármester üdvözlô táviratát.

Ezután Bodor Aladár, a Petôfi Társaság titkára következett, aki egyik ha-
zafias tárgyú költeményét adta elô. 

A következôkben Terescsényi György író egy alföldi tárgyú, hangulatos
novellát olvasott fel, majd Agyagfalvi Hegyi István, a Petôfi Társaság tagja
mutatta be néhány költeményét.
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Az 1942-es év rendezvényei közül mindössze háromról maradt fenn
híradás a helyi sajtóban.

Az elsô február 1-jén, vasárnap volt a Nônevelô Intézet dísztermében.
Bíró Lucián alelnöknek, a Bencés Gimnázium igazgatójának szép bevezetô-
je után helyi elôadó, Szegedy László, az Állami Tanítóképzô Intézet tanára
lépett az emelvényre. A nevelés magyar feladatairól szólt, hangsúlyozva
ebben a nemzeti eszmék fontosságát. Kalmár Mihály, a zeneiskola igaz-
gatója Beethoven G-moll szonátáját adta elô hegedûn, igen meggyôzôen.
Zongorán a felesége kísérte kitûnôen, nagy szakmai tudással.

Még egy szereplôje volt ennek az estnek: Magasi Artur bencés tanár köl-
teményeibôl nyújtott át egy csokorra valót. Befejezésül az Állami Taní-
tóképzô Intézet kisénekkara népdalodat mutatott be.

Alig két héttel késôbb, 1942. február 15-én, vasárnap délután hat
órakor ismét elôadó estet tartott a Jókai-kör a Nônevelô Intézet díszter-
mében. A szövetkezeti Asszonyliga országos elnöke, dr. Wehner Józsefné
beszélt ez alkalommal a szövetkezeti eszme szociális téren történô
érvényesülésérôl. Az est másik elôadója Szathmáry Lajos kollégiumi
tanár volt, aki a neves költô, Babits Mihály életét ismertette, és
munkásságát méltatta. A zeneszámok közül Beethoven híres  H o l d f é n y
s z o n á t a címû mûve aratta a legnagyobb közönségsikert. Ezt Szathmáry
Lajosné adta elô zongorán, lírai szépséggel.

Ezután a Pápa és Vidéke címû lapnak már csak a decemberi számában
találunk egy híradást a Jókai-körrôl. E szerint december 16-án délután a
Református Kollégium dísztermében az egyesület elôadóülést tartott.
Nem kisebb egyéniség, mint a jeles tudós, dr. Baktay Ervin ismertette ez
alkalommal Kôrösi Csoma Sándor életét, és értékelte munkásságát.
Elôadását Indiában és Tibetben készített képek kivetítésével illusztrálta.
Kitûnôen illeszkedett a programba Áprily Lajos: A zarándok címû verse,
melyet dr. Horváth Endre fôtitkár adott elô. A kitûnô rendezvény az
Állami Tanítóképzô Intézet énekkarának mûsorszámaival ért véget.

Az 1943 januárjában bekövetkezô doni katasztrófa az egész magyar
társadalmat megrázta. Ez nem maradt hatás nélkül a Jókai-körre sem,
pedig ebben az évben kellett volna ünnepelni az egyesület fennállásának
félévszázados fordulóját. Ehelyett egy elôadói estre, egy közgyûlésre és
egy igazgatótanácsi ülésre került csupán sor. A taglétszám is megfogyott,
az eredetinek majdnem harmadára csökkent.

Az 1943-as esztendô egyetlen elôadói estjére január 20-án került sor a
Református Kollégium dísztermében. A rendezvénynek két vendége volt, a
szombathelyi Kászonyi László író és a budapesti Rónay Kázmér festômû-
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FORRÁSOK

l. A Jókai-kör évkönyvei

I–XI. évfolyam. (1893–1910), szerkesztette dr. Kapossy Lucián.

XII–XXI. évfolyam (1911–1933), szerkesztette dr. Kôrös Endre.

A Fôiskolai Nyomda kiadványai.

2. Pápa város egyetemes leírása.

Szerkesztette: dr. Kapossy Lucián.

3. A várostörténettel kapcsolatos mûvek.

4. A pápai lapok közül a következôk:

Pápai Közlöny I–II. évfolyam 1893–1894.

Pápai Lapok XXI–XXX. évf. 1894–1903.

Pápai Hírlap I–XLI. évf. 1904–1944.

Pápa és Vidéke XXXIX. évf. 1942.

Vezérfonal gyanánt és alapvetô forrásul szolgált Németh Éva tudományos dolgozata,

melynek címe:  A pápai Jókai-kör történeti jelentôsége és szerepe Pápa város szellemi

é l e t é b e n . Megjelent 1986-ban a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XII.

kötetében.                    (75–108. oldal)
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Az ünnepséget az Állami Tanítóképzô Intézet kórusának énekszámai
zárták.

1944. március 1-jén volt kör utolsó irodalmi estje. A megjelentek még
maguk sem sejtették, hogy utoljára jöttek össze. A Corsó Filmszínházban
tartott elôadóestrôl a sajtó igen röviden tájékoztat bennünket. Annyit tudunk
csu-pán, hogy vendégként dr. báró Csávossy László fôvárosi újságíró és
Zergi István költô szerepelt. Csávossy Bécset mutatta be 200 színes képpel
illuszt-rált elôadásában, Zergi István pedig saját versein kívül Eötvös
Bucsu címû költeményét mondta el. Mindössze ennyi a kurta hír.

Az utolsó éveket áttekintve sajátságos következtetésre juthatunk. 
Az 1941-ben jelentkezô, 1942-ben már világosan megmutatkozó, 1943-

ban nyilvánvalóvá váló hanyatlás nem magyarázható csupán a háborús
állapotokkal. A frontvonal messze távol volt az országtól, légitámadásokra
még komolyabban nem kellett számítani, a Don-kanyarban bekövetkezô
tragédia sem járt közvetlen veszéllyel az országra. A több tucat egyesület
Pápán is zavartalanul mûködött, csak a Jókai-kör hanyatlott látványosan.
Egyes régi tagoknak az volt a véleménye, hogy a negyvenes években már
nagyon hiányzott a régi fôtitkárok, Kapossy Lucián és Kôrös Endre energi-
ája, szervezôkészsége az irányításból.

Március második felében a történelem vette át a rendezô szerepet hazánk
sorsának alakításában. Miután március 19-én a német hadigépezet meg-
szállta Magyarországot, ennek az lett a következménye, hogy megindultak
az angol-amerikai légierôk nagyméretû bombatámadásai, majd kezdetét
vette a magyar zsidóság deportálása.

Ekkor döbbenetes dolog történt!
Kiderült, hogy dr. Kôrös Endrét, a Református Nônevelô Intézet

egykori igazgatóját, az országos nevû költôt és mûfordítót származásánál
fogva feleségével együtt érintik a zsidótörvények. Az elhurcolás elôl
békés otthonukban, melyben tisztelettôl és megbecsüléstôl övezve éltek, a
halálba menekültek, megmérgezték magukat.

Óriási részvét mellett kísérték ôket utolsó útjukra az Alsóvárosi teme-
t ô b e n .

A régi Jókai-kör tagsága az egykori fôtitkár, dr. Kôrös Endre sírjánál
jelent meg utoljára egységesen, hogy ôszinte tisztelettel adózzon egy
nagyszerû egyéniség emlékének.

Akkor sokaknak úgy tûnt, hogy az elhangzó zsoltárok, a református
lelkész megrázó búcsúbeszéde, a koporsóra hulló rögök a Jókai-kör végsô
kimúlását is jelzik. 

Szerencsére nem így történt!
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A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászerve-
zésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsô-
sorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt a hatvanas
években mûködött is az irodalomtanárok Jókai-köre, de ez voltaképpen
csupán szakmai közösség volt, melynek tagjai a magyartanítás módszertani
kérdéseivel foglalkoztak Huszár János szakfelügyelô irányításával. Szer-
vezetileg nem követték az egykori Jókai-kör felépítését, s tevékenységük
sem volt hasonló a régi kultúrközösségéhez.

1983. december 2-án, mikor Pápa, Kecskemét és Budapest csapata
„Jókai és kora” témakörben vetélkedett a televízió kamerája elôtt, vetôdött
fel konkréten a Jókai-kör újjáalakulásának gondolata. Miután a versenyzô-
gárda ebben a kérdésben egyetértett, az ország nyilvánossága elôtt bejelen-
tették, hogy a közeljövôben fel kívánják támasztani ezt a múltban nagy
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Az elnökség mellett a régi Jókai-kör példájára igazgatótanácsot is vá-
lasztott az alakuló ülés. A legfontosabb kérdésekben ez a testület döntött a
közgyûlések között.

Határozat született arról is, hogy az új Jókai Kör nevének mindkét tagját
nagy kezdôbetûvel írja.

Az újjáalakulás céljára összehívott ülésnek kulturális programja is volt.
Az egykori Jókai-kör történetét Németh Éva tanárnô ismertette színesen,
érdekesen. A hagyománynak megfelelôen a Bartók Béla Zeneiskola egyik
tanárnôje, Szabó Dóra zongoraszámmal szerepelt. A kezdésnél a kellô
ünnepélyességet a pedagógus kórus fellépése biztosította. Nem hiányzott a
szép vers sem. Errôl két versmondó kislány, Csordás Tímea és Csordás
Noémi gondoskodott.

Az elsô megmozdulásra 1984. május 5-én került sor. Ezen a szabad
szombaton a Jókai Kör 46 tagja kelt útra különjáratú autóbusszal, hogy
halálának nyolcvanadik évfordulóján megkoszorúzza névadója, a nagy me-
semondó sírját Budapesten, a Kerepesi temetôben, s felkeressen néhány
emlékhelyet.

Az elsô ünnepi ülésre 1984. május 16-án került sor a Munkásotthon
nagytermében.

Hangulatilag kitûnôen illeszkedett a mûsorba Jókai Mi az? címû köl-
teménye, melyet Gombás Judit, a Jókai Mór Közgazdasági
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hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem
negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta.
Az ígéretet tett követte.

1984. március 14-én a délutáni órákban közel száz lelkes pápai jött össze
az ideiglenesen a Pedagógus Mûvelôdési Ház szerepét betöltô Munkásott-
honban, hogy kimondja az újjáalakulást, megválassza a vezetôséget. Az
ülést Huszár János tanár, vezetô szakfelügyelô, a vetélkedôben szereplô
csapat kapitánya vezette.

A tanácskozás lelkes hangulatban történt, többen megjelentek az egyko-
ri Jókai-kör tagjai közül is. Hermann Anna zongoratanárnô meghatottan
emlékezett a régi egyesület munkásságára, nagysikerû rendezvényeire.

A megalakulás egyhangú határozattal történt.
Védnöknek a városi tanács elnökét, dr. Németh Zoltánt kérték fel.

Elnöknek Erdô Imréné tanárnôt, alelnöknek dr. Rácz István nyugdíjas igaz-
gatóhelyettest, titkárnak Gerencsér Attila tanárt és Kövy Zsolt gyûjteményi
igazgatót választották.

A fôtitkári tisztség, melyre Horváth Lajosnét, a Petôfi Gimnázium
tanárát jelölték, egyelôre betöltetlen maradt, miután a tanárnô ezt a felada-
tot nem vállalta. Huszár János, akit erre ezután egyhangúlag megválasztot-
tak, szintén vonakodott, csak hónapok múlva fogadta el a fôtitkári tisztet, s
kezdte meg a munkát.
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Az est meleg hangulatának kialakításában nagy része volt Szabó István
lantmûvésznek, aki testvére, Szabó Ildikó tanárnô közremûködésével egész
sor megzenésített Lilla-dalt adott elô a tôle megszokott szépséggel és vir-
tuozitással.

Erdô Imréné ezen az ülésen számolt be a taglétszám örvendetes gyara-
podásáról. Az a tény, hogy Debrecenbôl, Budapestrôl és az ország más
pontjairól is voltak jelentkezôk a helybeliek mellett, jól mutatta a Jókai Kör
emelkedô tekintélyét.

Ôszre elkészült a Pedagógus Mûvelôdési Ház rekonstrukciója, így a
novemberi ülésre már a Fô utca 2. szám alatt található épület nagytermében
került sor, miután eldôlt, hogy ez a közösség a Pedagógus Mûvelôdési Ház
keretein belül fog mûködni, költségeit ez az intézmény vállalta magára. Erre
Borbély Lajos igazgató határozott ígéretet tett.

Elsô mozzanatként Huszár János fôtitkár bemutatta az újjávarázsolt
épületet a tagságnak, melynek helyreállítása során még reneszánsz részletek
is feltárásra kerültek.

Az est elôadója Kövy Zsolt, a Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyûjteményének igazgatója volt. Könyvtári és levéltári
kutatás alapján ismertette a kereken százötven éve alapított Pápai Kaszinó
történetét, népszerûen, de mindvégig tudományos igénnyel. Külön
mûsorszám volt annak a nemesveretû köszöntônek az elmondása, melyben
a tudós Bocsor István professzor méltatta egykor a fennállásának ötvenedik
évfordulóját ünneplô közösség érdemeit.

Az egyes rendezvények között hol az igazgatótanács, hol az elnökség
ülésezett, számba véve az eredményeket, elôkészítve a soron következô
feladatok végrehajtását.

Gyakorlati tennivaló akadt bôven.
A francia katonák síremléke pusztulóban volt, egyik helyrôl a másikra

szállították. A Jókai Kör vezetôségének kezdeményezésére a Városgazdál-
kodási Vállalat vállalta a helyreállítást, s az eredetihez közel álló helyen tör-
ténô elhelyezését az Anna téren.

Ugyancsak a Városgazdálkodási Vállalat hozta rendbe Jókai Mór testvé-
rének és unokahúgának sírkertjét a pápai temetôben a Jókai Kör felkérésére. 

Fémbôl készült magyarázó felirat került a francia katonák síremlékére és
az 1983-ban helyreállított mûemlék kútra, mely a Gyurátz Ferenc utca tor-
kolatánál található. A táblák az Elekthermax Vállalat mûhelyében készültek.

Az ünnepi ülésekre levelezôlap formájú nyomtatott meghívók készültek.
Ezek elôállítását a Pannon Nyomda dolgozói társadalmi munkában vál-
lalták, csak a felhasznált anyag költségét kellett kiegyenlíteni.
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Szakközépiskola  tanulója adott elô mély átéléssel, megcsillogtatva remek
versmondó képességeit.

Az est elôadója dr. Szamosújvári Sándor, a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem gyakorló gimnáziumának tanára, honismereti szakfelü-
gyelô volt. Színes diaképekkel kísért ismertetôjében nemcsak Jókai és
Debrecen kapcsolatát mutatta be, hanem azt is feltárta, mit jelentett a haza
és annak népe a nagy regényíró életében és alkotó mûvészetében.

Énekszámokról az Erkel Ferenc Általános Iskola mûvészeti csoportjai
gondoskodtak. A mûsort a gyermekkórus hangulatos és színvonalas számai
indították Szalayné Rédei Margitta karnagy vezetésével.

A hangulatos estet az Erkel Ferenc Általános Iskola nevelôtestülete ka-
marakórusának számai zárták. Kedves meglepetés volt a hallgatóság számá-
ra az a tény, hogy ez a kis énekkar a Jókai Kör ünnepségein történô szerep-
lés céljára alakult. Annyi üdeség, frissesség volt énekükben, a hangzás szép-
ségével annyira elbûvölték a megjelenteket, hogy minden számot szûnni
nem akaró taps követett.

Rendkívül hangulatos volt szeptember 21-én a Munkásotthonban tartott
ünnepi ülés, melynek középpontjában Csokonai és Lilla poétikus szerelme állt.
Az elôadó, dr. Ferenczy Miklós körzeti fôorvos, a kitûnô Lilla-kutató új
tényekkel, adatokkal egészítette ki a hallgatók e témakörrel kapcsolatos
i s m e r e t e i t .
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1985 nyarán lett volna hatvanéves Nagy László költô. Az évforduló tisz-
teletére május 23-án ünnepi ülést tartott a Jókai Kör, szép mûsorral. Elôa-
dónak Tüskés Tibort, Nagy László életmûvének tudós összegzôjét hívták
meg.

November 22-én Jókai szülôvárosával, Komárommal ismerkedtek az
ünnepi ülésen a kultúrközösség tagjai. A szép számmal megjelent hallgatók
elé Kecskés László, a komáromi Klapka Múzeum igazgatója varázsolta oda
a város egykori társadalmának képét, mutatta be az „erôdök városa” törté-
nelmi fejlôdését. Neki is, a mûsorban szereplô fiataloknak is nagy sikerük
volt ez alkalommal.

A Jókai Kör újjáalakulása után azonnal szorgalmazni kezdte, hogy
helyezzen Pápa város emléktáblát arra a Zöldfa utcai házra, melyben Nagy
László Kossuth-díjas költô pápai diákoskodása alatt nagyanyja felügyelete
mellett lakott testvéreivel együtt.

A tábla szövegét Tüskés Tibor író segítségével a kör vezetôsége állí-
totta össze, a vésést és aranyozást Bircher József kôfaragó-mester
végezte példamutató pontossággal.

1985. december közepére került helyére a tábla.
A leleplezés december 20-án  délután történt szépszámú érdeklôdô jelen-

létében. A mûsort a Jókai Kör állította össze. A szónok Erdô Imréné elnök
volt. A költô egyik legnagyobb hatású versét Gosztola István fômérnök adta
elô szépen, átérzéssel. Közremûködött még a Nagy László nevét felvenni
készülô II. sz. Általános Iskola énekkara és a Jókai Mór Mûvelôdési Köz-
pont fúvószenekara. A város koszorúját dr. Németh Zoltán tanácselnök, a
Jókai Körét Huszár János fôtitkár és Németh Éva vezetôségi tag helyezte el. 

Az 1986-os tervet egészében megfelelô szinten sikerült valóra váltani. Az
ünnepi ülések mindegyike igen jó hangulatúnak bizonyult, ezek érdekes
színfoltjai lettek ebben az évben Pápa kulturális életének.

Az elsô ünnepi ülésen helytörténeti téma került napirendre, mivel Szíj
Béla mûvészettörténész a három híres pápai diák, Petôfi, Jókai és Orlay
képzômûvészeti tevékenységérôl tartott sikeres ismertetést. A téma feldol-
gozása termékenyítôleg hatott az elôadóra is, aki késôbb országos lapban
tett közzé tanulmányt errôl a kérdésrôl, majd kiállítást is rendezett ebben a
témakörben a városi galériában.

1986. március 7-én Bodolay Géza  Jókai és a Képzôtársaság c í m m e l
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A kör tagjai közé megfelelô nyilatkozat kitöltésével lehetett belépni. Ezt
dr. Rácz István alelnök kezdeményezte.

Ez történt az elsô évben, s mindez komoly reményekre jogosította a
tagságot.

Az 1985-ös év programja aránylag könnyen áttekinthetô.
Négy nagy rendezvényre került sor, melyeken egyenként 80–100 fô

jelent meg fegyelmezetten, lelkesen, egy jó ügyhöz méltó buzgalommal.
1985. február 18-án volt az elsô ünnepi ülés, azon a napon, melyen Jókai

Mór születésének 160. évfordulójára emlékeztek az egész országban az iro-
dalom barátai. Elôadónak dr. Bodolay Géza pápai öregdiákot, a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem docensét hívták meg, aki Jókai Mór pápai
tartózkodásának elsô szakaszát ismertette részletesen, új kutatási ered-
ményeket is felvonultatva. A nagy író verseibôl a Jókai Mór Általános Isko-
la tanulói adtak elô; zeneszámokról olyan pápai lányok gondoskodtak, akik a
gyôri zenei szakközépiskola tanulói. Kedves meglepetésként fogadta a közön-
ség a szép színes diasorozatot, melynek képei a régi Pápát mutatták be. Ezeket
a diaképeket az iskola megrendelésére Babos János fotóriporter készítette, aki
a Jókai Kör rendezvényeit is fényképfelvételek segítségével örökítette meg.
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Az 1986-os évben kialakított mûsorokban a tanulók és iskolai együtte-
sek mellett az elôzôkhöz képest jóval nagyobb számban szerepeltek felnôt-
tek és a város határain kívül tanuló egyetemi, fôiskolai hallgatók, s ezzel az
önképzôkör-jelleg az eddigiekhez képest jobban kibontakozott.

Ennek az évnek a nyarán sikerült egy szép Petôfi-túrát is valóra váltani
Kiskôrös – Szalkszentmárton útvonalon.

A létszám növekedett, de ez kevéssé mutatkozott meg az ünnepi
üléseken, melyeken 60–90 fô jelent meg alkalmanként. Az elnökségnek
a különféle üzemek, testületek vezetôinél tett látogatásai eredményeként
megszaporodott a belépési nyilatkozatok száma, de ettôl nem lettek
többen a rendezvényeken. 

1987-ben az ünnepi ülések alkották a munka leglátványosabb részét.
Ezek színvonala nagymértékben emelkedett.

Mesteri felépítésû és gazdag érzelmi töltésû volt a helyi repülôezred mû-
sora, méltán aratott nagy sikert. Bensôségességével tûnt ki a Somogyi
József szobrászmûvésszel való találkozás, s a Majsay Károly múzeumigaz-
gató által tartott elôadás. Ez év ôszén elsô ízben sikerült két teltházas ren-
dezvényt szervezni a Jókai Mór Mûvelôdési Központ színháztermében.

Egyik-másik ünnepi ülésrôl érdemes a sajtóvisszhangot számba venni.
Az elsôrôl a következôket találjuk a megyei lapban:

„Katartikus élményben volt része január 23-án Pápán a Pedagógus Mû-
velôdési Ház nagytermét zsúfolásig megtöltô közönségnek a Jókai Kör
ünnepi ülésén, melynek programját ez alkalommal teljes egészében a helyi
honvédalakulat szolgáltatta. 

A nagy íróról elnevezett kulturális közösség, mely most, fennállásá-
nak 94. esztendejében elôször adta át egy rendezvényének szervezését
más testületnek, nem csalódott, az ülés méltó volt a Jókai Kör legszebb
h a g y o m á n y a i h o z .

Az elôadó, Kositzky Attila ezredes, a helyôrség parancsnoka
Rotterdami Erasmustól vett idézettel kezdte eszmefuttatását, majd a hon-
védelem, honi légvédelem kérdésével foglalkozott elkötelezetten, a tudós
katona logikájával. Ezt kitûnô irodalmi összeállítás követte fôként a
katonai repülés témakörébôl, melyet Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér
szerkesztett mesterien, s egy nagyrészt tisztekbôl és katonafeleségekbôl
álló együttes adott elô igen kulturáltan, felerôsítve azokat az örök értékû,
nemes gondolatokat, melyek az elôadásban elhangzottak.

A szép est a Jókai Körnek azt a célkitûzését, hogy Pápán mindenki meg-
becsüléssel és tisztelettel tekintsen azokra, akik élethivatásul a katonai
pályát választották vagy sorkatonák, minden bizonnyal jól szolgálta.”
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a nagy író pápai tartózkodásának második szakaszát ismertette meg hall-
gatóival. Ennek az estének a mûsora nagyrészt a Jókai Mór Általános
Iskola kultúrcsoportjainak közremûködésére épült. Miután a gyermekek
közül többen megbetegedtek, az iskola a szereplés délelôttjén minden
mûsorszámot lemondott. Szerencsére az Erkel Ferenc Általános Iskola
kultúrcsoportjai megmentették a helyzetet, bár a fellépésrôl csak néhány
órával az ünnepi est elôtt értesültek.

Május 23-án dr. Rácz Endre egyetemi tanár ismertette a pápai népi kol-
légiumok történetét. Az érdekes elôadás mellett még egy vonzereje volt
ennek az estnek. Drabant András, a Jókai Kör egyik leglelkesebb tagja fel-
lépett zenekarával, s egy velük kapcsolatban levô táncegyüttes szereplését
is megszervezték. Minden számuk nagy sikert aratott.

Szeptemberben Kemény Géza költô tartott elôadást  A poézis régen
és napjainkban  címmel. Ezen a szép esten egyszerre emlékezett meg a
megye jeles lírikusa és irodalomtudósa a magyar költészet régebbi
nagyjairól, külön Berzsenyirôl, s a mai hazai líráról, megfogalmazva
saját költôi hitvallását is.

Nagy sikerrel szerepelt november végén Balázs János nyelvtudós, a
tudományok doktora, aki anyanyelvünket költôink vallomásai segítségével
mutatta be megrendítô szépséggel. A jeles egyéniséget a megjelentek az
elôadás után hosszan ünnepelték.
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„Úgy tûnik, újra régi fényében tündököl az egykor igen népszerû Jókai
Kör Pápán! Szeptember 18-án tartott díszhangversenyén a pápai színház
szûknek bizonyult. A 450 férôhelyre közel ezer pályázó akadt, így akik
késôn jelentkeztek, már nem juthattak jegyhez.

A zsúfolt nézôtér közönsége végig forrón ünnepelte a  Budafoki Ifjúsági
Szimfonikus Zenekart, melynek fiatal muzsikusai ragyogó teljesítményt
nyújtottak a legkitûnôbb klasszikus zeneszámok elôadásában. A mû-sor
végén a szûnni nem akaró taps új és új ráadásszámok bemutatására serken-
tette az együttest, mely ily módon repertoárjának gazdagságáról, sok-
színûségérôl is bizonyságot tett.

A sok vastapsból kijutott az alapító karnagynak, Nemes László fôigaz-
gatónak, aki ezzel a hangversennyel szülôvárosában, Pápán ünnepelte zene-
tanári mûködésének harmincadik évfordulóját, itt köszöntötték ôt tanítvá-
nyai, a zenekar fenntartói és vendéglátói.”

Többszöri halasztás után 1987 végén érkezett Pápára Lôrincze Lajos, a
népszerû nyelvész. Szereplésérôl  Kedves vendég Pápán címmel jelent meg
cikk a  Napló  hasábjain:

„Lôrincze Lajos nyelvtudós, aki a híres pápai Kollégiumnak nemcsak
diákja, hanem egy ideig tanára is volt, november 10-én érkezett Pápára.
Egyszeriben kicsinek bizonyult a város tágas, új színházterme. A jegyekért
már napokkal elôbb nagy versengés folyt. A jeles nyelvész két fellépését
fergeteges taps kísérte. Elôször Áprily Lajosról, a széphangú, míves költô-
rôl beszélt, másodszor a Jókai Kör vezetôinek kérdéseire válaszolt.”

Téved, aki azt hiszi, hogy ebben az évben a Jókai Kör tevékenysége
csupán az ünnepi ülések szervezésére szorítkozott. Elegendô néhány tényt
felsorolni, hogy a testület széleskörû tevékenységérôl fogalmunk legyen:

Az elnökség a nyár folyamán megkoszorúzta a költô és mûfordító, Kôrös
Endre sírját, aki hosszú idôn keresztül volt a Jókai-kör fôtitkára.

Feladatokat vállalt és teljesített a kör felkérésekre, így például szónokról
gondoskodott a Gannán található Táncsics-szobor koszorúzásához Huszár
János fôtitkár személyében.

Küldöttséggel koszorút helyezett a pulai temetôben Harmath István iro-
dalmár sírjára.

Mikrobusszal eredményes honismereti és mûemléki ôrjáratot bonyolított
le a vezetôség a megye északi határán Magyargencs, Várkeszô, Malomsok,
Marcaltô útvonalon.

Küldöttséggel képviseltette magát a Múzeumbarátok Körének ôszi köz-
gyûlésén Veszprémben.

Író–olvasó találkozót szervezett nagy sikerrel a jeles íróval, Bárczy Jánossal.
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Az 1987 márciusában szervezett ünnepi ülésrôl három kép kíséretében a
következô tudósítás jelent meg a megyei lapban:

„Somogyi József Kossuth-díjas szobrászmûvész a Jókai Kör
meghívására érkezett Pápára, hogy találkozzon annak a városnak a lakói-
val, melynek ô díszpolgára. Meg is telt a Pedagógus Mûvelôdési Ház
nagyterme, ott voltak a város vezetôi, a Jókai Kör törzstagjai, a
mûvészetek barátai. Szólt életérôl, diákoskodásáról, a pápai Kollégium
jellemformáló szerepérôl, megemlékezett tanárairól, hitet tett a mûvészet
erejérôl, a nemes eszmék mellett való elkötelezettségérôl.”

Májusban Majsay Károly, a szalkszentmártoni Petôfi Sándor Emlékmú-
zeum alapító igazgatója látogatott el Pápára. A Veszprémben megjelenô
Napló  egyebek mellett a következôket írta errôl a rendezvényrôl:

„Majsay Károly igazgató kitûnô elôadó, aki igen színesen fel tudta
idézni azoknak a napoknak az emlékét, melyeket Petôfi Sándor
Szalkszentmártonban töltött. Könyv nélkül, a mondanivalót remekül
közvetítve, sorban mondta el a verseket abból a száznál több költemény-
bôl, melyek ennek a vendéglônek egy kis szobájában kerültek papírra,
hogy százezreket, milliókat gyönyörködtessenek.”

Sorsdöntô esemény, újítás volt a Jókai Kör életében az a szép nyárvégi
díszhangverseny, melyre a város színházépületében került sor.

A megyei lapban ezzel az eseménnyel kapcsolatban a következôket találjuk:

¯ ¯



A kitûnô hangulatú közgyûlés után kiderült, hogy az ott hozzászólókon
kívül nem kevesen vannak olyanok, akiknek mondanivalójuk van, segíteni
akarnak, de az ünnepélyes, emelkedett hangulatú közgyûlésen szerénység-
bôl nem jelentkeztek. 

A megválasztott vezetôség is szükségét érezte annak, hogy minden
ünnepélyesség nélkül elmondja, vitára bocsássa gondolatait.

Így  Esti beszélgetés a Jókai Körben címmel 1988. március 3-án a
Pedagógus Mûvelôdési Ház nagytermébe invitálta mindazokat, akik egye-
sületi tagnak jelentkeztek, s azokat is, akik az elmúlt évben tettek valamit
ennek a közösségnek az érdekében, vagy egészen egyszerûen valamikor ki-
töltöttek egy belépési nyilatkozatot.

Ezen rendhagyó foglalkozáson mintegy 70–80 fô jelent meg, számos
hozzászólás hangzott el, s a vezetôség is elmondhatta gondolatait, terveit.

Az esti beszélgetés számos tanulsággal szolgált. Az elsô az volt, hogy a
vezetôség elképzeléseit, terveit a Kör tagjai helyesnek tartják, támogatják.
Szeretnének minél több értéket átmenteni a régi Jókai-kör hagyományaiból.
Azt kívánják, szolgálja még jobban a névadó érdemeinek megismertetését,
a Jókai-kultusz ápolását a közösség. Helyeslik a különbözô iskolákkal és az
öregdiákokkal kialakított kapcsolatot. 

Március elsô felében megérkezett a hivatalos jóváhagyás, így megkez-
dôdhetett a valóságos egyesületi élet. Elkészült a pecsét és a fejbélyegzô,
ezeket Erdélyi Gyula grafikusmûvész, a kör áldozatra kész tagja tervezte
minden ellenszolgáltatás nélkül.

A Jókai Kör 1988-ban is támogatta a diákok számára indított „Szûkebb
pátriánk” sorozatot. Ennek márciusban tartott vetélkedôjén, melyet Huszár
János fôtitkár szervezett, mint tanfolyamvezetô, az egyesület ezer forint
értékû jutalmat biztosított a legjobban szereplô csapatnak.

Március 18-án Rab Zsuzsa költôvel és mûfordítóval rendezett találkozót
ünnepi ülésen a Jókai Kör.

Mivel a tapasztalatok szerint évek óta rendkívül nehéz volt közönséget
toborozni író-olvasó találkozóra, a színházépület emeleti elôcsarnokában
kívánta a vezetôség a rendezvényt lebonyolítani.

Miután a jegyek eladása megkezdôdött, kiderült, hogy a nagylétszámú
érdeklôdôt csak a 460 személyre méretezett színházterem képes befogadni.

A megyei lap néhány nappal elôtte külön cikkben hívta fel a figyelmet
az eseményre. Ennek szövegét érdemes idézni:

„A hazahívó város, Pápa ismét Rab Zsuzsa, a jeles költô és mûfordító
fogadására készül. Ezúttal a Jókai Kör felkérésére érkezik haza, hogy talál-
kozzon ismerôseivel, egykori diáktársaival és sok-sok tisztelôjével. A ren-
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Halottak napja elôtt megkoszorúzta Jókay Eszter és Váli Mari sírját a
temetôben.

Szeptember közepén hatvantagú küldöttséggel látogatást tett a Jókai Kör
tagsága a helyi katonai alakulatnál, ahol nagy megbecsüléssel fogadták ôket.

Az 1988-as esztendô döntô szervezeti változás jegyében kezdôdött.
Az elsô négy évében az új Jókai Kör tulajdonképpen a Pedagógus Mûve-

lôdési Ház egyik közösségeként szerepelt, a klubokhoz hasonló besorolást
nyert.

Ennek voltak elônyei, hiszen egy komoly múlttal rendelkezô, jól
mûködô intézmény állt mögötte kiépített apparátusával, s egy kitûnôen szer-
vezô igazgatóval, Borbély Lajossal, aki mindenkor készséggel nyújtott
segédkezet a kezdeményezésekhez. Postaköltségre, telefonra, teremre tehát
nem kellett költeni, sôt az elsô évben, mikor semmiféle bevétele nem volt a
Jókai Körnek, a Pedagógus Mûvelôdési Ház fizette az elôadói díjakat és az
útiköltségeket.

A második évtôl kezdve az ünnepi ülésekre jegyet kellett váltani, így a
Jókai Kör kezdett önellátóvá válni. Amennyi pénz befolyt a rendezvényeken,
annyit bátran elkölthetett. A többletkiadást továbbra is a PMH viselte.

A Kör tagjainak egy része mindezek ellenére az elsô perctôl kezdve szor-
galmazta az egyesületté válást. Legfôbb érvük az volt, hogy a régi Jókai Kör
megalakulásától kezdve egyesületként mûködött.

Gondos elôkészítés után 1988. január 22-én került sor az alakuló köz-
gyûlésre, melyen minden felszólaló helyeselte az egyesületté alakulást,
majd egy fô tartózkodással, ellenszavazat nélkül megtörtént a tisztségvi-
selôk megválasztása és az alapszabály elfogadása.

Az egyesületté alakulás jogi elôkészítését dr. Marton István ügyész
végezte, szép példát mutatva ezzel a közjóért fáradó ember önzetlenségére.

A tisztikarban az elôzôkhöz képest döntô változás nem történt. Az elnök
ismét Erdô Imréné, a fôtitkár Huszár János lett. Dr. Rácz István mellé még
egy alelnököt választottak Kositzky Attila ezredes, helyôrségparancsnok
személyében. Gerencsér Attila és Kövy Zsolt mint titkárok ismét bizalmat
kaptak. Gazdasági felelôsnek Németh Ilonát, a Pedagógus Mûvelôdési Ház
gondnokát választották.
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„A pápai Jókai Kör május 18-án ünnepi ülést tartott, melyen a szervezôk
az 1848-as szabadságharc hôseinek állítottak emléket abból az alkalomból,
hogy 140 évvel ezelôtt május hónapban született a honvéd elnevezés. 

Petôfi 1848 címû versének elsô sora: »1848, te csillag« volt az ünnepély mottója.
A megemlékezés kedves bevezetô mozzanattal indult. 17 órakor a Jókai

Kör és a Jókai Mór Általános Iskola népes küldöttsége negyvennyolcas da-
lokat énekelve megkoszorúzta Váli Ferenc egykori nemzetôr százados
emléktábláját, így tisztelgett a szabadságharc hôseinek emléke elôtt.

Maga az ünnepély a Himnusz közös eléneklésével 18 órakor kezdôdött.
Dr. Kanyar József, a Hazafias Népfront országos elnökségének tagja, a

magyar honismereti mozgalom irányítója ünnepi beszédében elôbb a negy-
vennyolcas honvédek életébôl villantott fel jellemzô képeket, majd a
szabadságharcos hagyományok ápolásának és ôrzésének jelentôségét mél-
tatta szónoki hévvel.

A kultúrmûsor méltó volt a jeles évfordulóhoz.
A színvonalas ének- és zeneszámok között a katonaköltô Petôfi nagy

versei hangzottak el Bördén Julianna tanárnô és Gosztola István fômérnök
elôadásában.

Üde színfoltjai voltak a mûsornak a gyôri rézfúvós kvintett által elôadott
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dezvényre március 18-án 18 órakor a színház épületében kerül sor, melynek
létrehozásáért a költônô sokat tett.

A szépnek ígérkezô estet Szabó István lantmûvész zeneszámai teszik szí-
nesebbé. Fuvolán a mûvész testvére, Szabó Ildikó mûködik közre. Mindketten
a város szülöttei, s Pápa híres iskoláiban nevelôdtek, akárcsak Rab Zsuzsa.

Nem fognak hiányozni a mai pápai diákok sem. A költônô számos szép
versét a Petôfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanu-
lói fogják elôadni Horváth Lajosné tanárnô irányításával.”

A kitûnô hangulatú ünnepi ülésen 430-an voltak, majdnem teljesen meg-
telt a színház. A szép mûsor keretein belül Rab Zsuzsa kétszer jelent meg a
színpadon, elsô ízben köszöntôt mondott, majd késôbb a neki feltett
kérdésekre válaszolt. A rendezvény után még egy ideig tisztelôivel beszél-
getett, s az édesapjáról, dr. Rab István kollégiumi igazgatóról megjelent
könyvet dedikálta. 1988. május 6-án szép kulturális ôrjáraton voltak a Jókai
Kör aktivistái 45 fôvel a Veszprém – Balatonfüred útvonalon.

A május 19-re tervezett ünnepi ülés elôkészítése sok gond között folyt.
Erre a rendezvényre a Jókai Mór Mûvelôdési Központ színháztermében
került volna sor, ha az elôadó, dr. Kanyar József elfoglaltságára való tekin-
tettel nem kéri az idôpont megváltoztatását. Az átszervezés során az elnök-
ség kénytelen volt a 120 fô számára elegendô Pedagógus Mûvelôdési Házat
elfogadni az elôadás színhelyéül. Az ünnepi ülésen mintegy százan jelentek
meg. A rendezvényrôl a megyei lap részletes beszámolót közölt.
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Október 28-án a 350 éves Türr István Gimnáziumot ünnepelte a Jókai
Kör, s az estre elôadónak az iskola egyik volt tanulóját, dr. Gömbös
Ervint hívta meg, aki az ENSZ-palotában végzett munkájáról, a
világszervezet tevékenységérôl beszélt, s a Magyar ENSZ Társaság
szerepét világította meg az iskola érdemeinek méltatása mellett.

A következô napon, október 29-én, egy kellemetlen, hûvös, esôs napon
került sor a PÁTRIA Táncegyüttes mûsorára a színházban. A kockázat óri-
ási volt! A próbatétel azonban sikerült, a nézôtéren megjelent többszáz
egyesületi tag forrón ünnepelte a szereplôket, a Puskás Zsolt egykori pápai
diák, táncmûvész vezetése alatt álló országos nevû csoportot, Herencsár
Viktóriát, a Vadvirág együttest és az Erkel Ferenc Általános Iskola kis tán-
cosait. A jó szervezés Puskás Kálmánné szaktanácsadó érdeme.

A Jókai Kör kezdeményezésének eredményeként 1988-ban Nagy
László Kossuth-díjas költôrôl iskolát neveztek el. Az egyesület ekkor
ünnepélyesen átadta a költô pápai házán elhelyezett emléktábla
megkoszorúzásának jogát az iskolának, mely ezen kívül még vállalta a
francia katonák síremlékén és a helyreállított közkúton elhelyezett
fémtábla rendszeres tisztítását és gondozását is.

Az események közé tartozik még a Jókai Kör kísérlete arra, hogy Pápán
kimozdítsa a holtpontról a honismereti tevékenység ügyét. Ennek érdekében
beadvánnyal fordult a városi tanácshoz, mely azzal egyetértve határozatot
hozott a honismereti munka megszervezésére. Sajnos az illetékes osztály
passzivitása miatt semmi sem történt.

Vajon minden tervét meg tudta valósítani a Jókai Kör 1988-ban?
Természetesen nem. Így elmaradt Nemes László díszhangversenye, mert

a zenekar számára alkalmas idôpontban nem sikerült a színháztermet meg-
kapni az ôsi Diákvárosok Találkozójának rendezvényei miatt.

Nem sikerült ifjúsági képzôtársasági ülést szervezni, mert az elôkészí-
tésül meghirdetett pályázatra nem érkezett be megfelelô számú dolgozat.

Pozitívum, hogy 1988-ban az egyesület tovább erôsítette kapcso-
latait a város intézményeivel, közösségeivel. Igen jó együttmûködést
valósított meg a Városgazdálkodási Vállalattal, a Jókai Mór
Közgazdasági Szakközépiskolával, az Elekthermax Vállalattal, az
Erkel Ferenc Általános Iskolával és a Jókai Mór Városi Könyvtárral.

Az egyszerû közösségként mûködô Jókai Körnek az elsô években 450 tagja
volt. Az egyesületté válás, a tagdíjfizetés bevezetése után ez kétszáz fôre
csökkent, de igen nagy mértékben csökkent azok száma is, akik a munkában
nem vettek részt. Az összetartozás erôsítése céljából már 1988-ban megkezdte
a vezetôség az egyesület tagjainak igazolvánnyal történô ellátását.
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számok. E kisegyüttes fellépésével újjáéledni látszott az a kapcsolat, mely
egykor összekötötte Gyôr és Pápa kultúrközösségeit.

A Jókai Kör a hagyományoknak megfelelôen most is szerepeltetett egy
tehetséges fiatalt, bemutatva ôt a közönségnek. Ez a nagyon szépen beszélô
diáklány az országos versenyen Kazinczy-érmet nyert. Külön érdekesség,
hogy felkészítôje, Erdô Imréné tanárnô, a Jókai Kör elnöke.”

Két közös rendezvénye volt az egyesületnek az év folyamán a Jókai Mór
Városi Könyvtárral, két író-olvasó találkozó. Elôször dr. Szabó Miklós
ezredes, hadtörténész járt itt, majd Tüskés Tibor író. Mindkét rendezvényre
a kastélyban került sor. Tüskés Tibor ekkor így fogalmazta meg véleményét
a Jókai Körrôl: „A pápai Jókai Kör sziget, a szellem és a tudás ritka helyét
találja meg itt a vendég.”

A Néphadsereg Napja elôtt 62 fô tett látogatást a pápai helyôrségnél,
ahol ôszinte, meleg baráti fogadtatásban részesültek. Ízelítôt kaphattak az
éjszakai repülés szépségébôl, az irányító toronyból szemlélve a sugárhajtású
gépek fel- és leszállását. Reflektorok fényében ezen kívül még megtekint-
hettek egy itt elhelyezett óriás szállítógépet is. A szíves házigazda maga az
ezred parancsnoka, Kositzky Attila ezredes volt.

Kulturális ôrjárat szervezésére az ôsz folyamán két alkalommal került
sor. 30 fô vett részt a külsôvati Zrínyi-emlékünnepségen, 47 fô jelent meg a
Jókai Kör tagságából a Vajda Péter Emlékház átadási ünnepségén. Mindkét
helyen sor került az egyesület koszorújának elhelyezésére. Vanyolán a kör
fôtitkára, Huszár János elôadóként is szerepelt a tudományos ülésen.

A gyakorlati munkák közül a legnagyobb feladat az Alsóvárosi
temetôben Jókay Eszter és Váli Mari síremlékének építészeti helyreállítása
és a sírkert rendbetétele volt. A Városi Tanács és a Városgazdálkodási
Vállalat segítségével ez hosszú szervezô munka után megtörtént. Drabant
András mûvész–tanár, a Jókai Kör tagja a felirat restaurálásának munkáját
végezte el.

A Jókai Kör kérésére a pápai református egyház rendbe tette a sírkertet,
melyben a jeles tanár, a Tudományos Akadémia tagja, Petôfi egykori tanára,
Tarczy Lajos nyugszik. Megoldatlan maradt Mándi Márton István kollégiu-
mi igazgató sírjának helyreállítása és gondozása. Az egyesület által felkért
testületek nem foglalkoztak a kérdéssel.

A Jókai Kör kezdeményezésére egy Burgenlandba kiutazó csoport –
melynek tagjai nagyrészt az egyesületet képviselték – megkoszorúzta az
ausztriai Raidlingben (Doborján), Liszt Ferenc szülôfalujában a nagy
mûvész és zeneszerzô szobrát. Pápán Jókay Eszter és Kôrös Endre sírjára,
valamint a Nagy László-házra helyezett koszorút az egyesület.
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Az elsô komoly rendezvény egy felejthetetlen, szép kulturális ôrjárat
volt, melynek sokat dédelgetett tervét a honvédség jóvoltából februárban
sikerült valóra váltani. A piaci csarnoktól 37 személlyel a kora délutáni
órákban útnak induló katonai autóbuszon a parancsnoki tisztet Kositzky
Attila ezredes töltötte be. Ajkán találkoztak a Fekete István Egyesület fôtit-
kárával, aki megismertette az ôrjárat résztvevôit a városban mûködô iro-
dalombarát közösség munkájával. Ezután a Fekete István és Molnár Gá-
boremlékszoba megtekintése következett, végül az üveggyári múzeum
csodás darabjaiban gyönyörködhettek a pápaiak. A következô állomáson,
Devecserben nemcsak a Gárdonyi emlékek, a várkastély és a benne kialakí-
tott ragyogó könyvtár, hanem a Nagy László nôvérével és húgával történt
kedves találkozás is élményt jelentett a résztvevôk számára.

Márciusban rendkívül bensôséges volt a találkozás a balatonfüredi Jókai
Kör kiváló alkotóival, Kellei György íróval és Gaál Antal költôvel. Errôl a
rendezvényrôl, mely a régi Jókai-kör estélyeinek hangulatát idézte fel, a
megyei lap a következôket írta:

„A kedves, meghitt együttlét eredményes volt. A beszélgetés során,
melyet Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér, az igazgatótanács tagja irányí-
tott nagyon szellemesen, a két meghívott igen rokonszenves ôszinteséggel
vallott életérôl, mûvészi hitvallásáról, ünnepeirôl és hétköznapjairól, sike-
reirôl és gondjairól. Az érdeklôdés legfôbb bizonysága az volt, hogy a meg-
jelentek fele vásárolt a két szerzô közös kötetébôl, és azt a helyszínen
dedikáltatta.”

Egy olyan oktatási intézmény jubileumát ünnepelte a Jókai Kör 1989.
május 5-én, melynek elsô tanárai mindannyian a régi Jókai-kör tagjai és
elôadói közé tartoztak. A Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola fennál-
lásának ötvenedik évfordulójára emlékeztek, mely 1939-ben a Kollégium
keretein belül jött létre  mint felsôkereskedelmi iskola. Itt bebizonyosodott,
hogy az egyesület vezetôi tudnak újítani. A sablontól eltérve a mûsor közép-
pontjába egy olyan beszélgetés került, melyben egykori diákok idézték fel a
fél évszázad eseményeit. Ez így igen kedves és szép volt.

Érdemes külön megemlítenünk, hogy az iskola történetének összeál-
lításához a fôtitkáron keresztül a Jókai Kör is segítséget nyújtott.

Június elsô napjaiban látogatott el az egyesület egy csoportja a két Mar-
cal-menti településre, Egeraljára és Külsôvatra.

A nyáron két koszorúzásra került sor, halálának századik évfordulóján
tisztelegtek a nagy író nôvérének, Jókay Eszternek a síremléke elôtt, s ko-
szorút helyeztek el az egyesület egykori fôtitkára, a neves költô és mûfor-
dító, dr. Kôrös Endre végsô nyugvóhelyén, aki 1944-ben a deportálás elôl
menekülve önmaga vetett véget életének.
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A Jókai Kör rendelkezésére álló összeg 1988 végén 22.000 forint volt. E
bevétel a belépôjegyek árából, tagdíjakból és önkéntes adományokból szár-
mazott. Jelentôs számban voltak olyanok, akik kétszeresét, mások négy-
szeresét fizették be a rájuk érvényes tagdíj–összegnek. Hasonló összeget
küldött az Egyesült Államokból IKKA-utalványon Jókay Lajos, a nagy író
testvérének dédunokája, aki folyamatosan küldte Váli Mari ismeretlen kézi-
ratainak másolatait is.

Megható példa volt az áldozatkészségre a Jókai Kör hûséges tagjának,
Kántor Lajosnénak az esete, aki a második világháború idején származása
miatt az üldözöttek közé tartozott, s kis gyermekével koncentrációs tábor-
ban élte át a háború utolsó esztendejét. Ô ötszáz forintot ajánlott fel varrás-
sal szerzett külön keresetébôl, pedig maga is szûkös özvegyi nyugdíjból élt.

A Kossuth-díjas költô, Nagy László édesanyja ugyancsak ötszáz forint-
tal támogatta az egyesületet.

Az év utolsó rendezvényére december 9-én került sor a Pedagógus
Mûvelôdési Házban. A Jókai Kör vezetôi nagy közönségsikerre számítottak
a Moldovának nagy a széle címû diaképekkel kísért elôadás szervezése
alkalmával. Halász Péter, a  Honismeret címû folyóirat szerkesztôje, a
csángó települések kiváló kutatója valóban megrendítô, katartikus hatást
kiváltó ismertetést tartott. Sajnos a terem nem telt meg, s ez az elnökséget
ôszinte szomorúsággal töltötte el.

Az egyesületté alakult Jókai Kör második közgyûlését 1989. január 20-án
tartotta a Városi Tanács nagytermében.

Hangulati bevezetôként a tagság meghallgatta az egyesület „Ifjúsági
Képzôtársaság” jeligéjû pályázatán jutalmat nyert  Társkeresés címû dol-
gozatot. Ennek szerzôje és ismertetôje Tomena Gábor, a Jókai Mór Közgaz-
dasági Szakközépiskola tanulója volt. Almássy Ernô tanuló ezután Erdélyi
József  Pápai csend címû versét mondta el.

A jó hangulatban lezajlott ülés határozatai közül a legjelentôsebb Dra-
bant András titkárrá választása volt, aki ezzel a tisztségérôl lekö-szönt
Gerencsér Attila örökébe lépett.

Az alapszabály módosításával létrehozták az „örökös tag” kitüntetô
elnevezést, s ezt a címet elsôként Rab Zsuzsának, Nemes Lászlónak és
Jókay Lajosnak adományozták.
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egykori »tiszta szobában« a község nagy szülötte életével és munkásságá-
val kapcsolatos dokumentumok láthatók, a mellette található két kis hely-
iségben kitûnôen válogatott anyagból színvonalas honismereti kiállítást ren-
deztek be.

A falu két szép templomából az egyikbe ellátogatott a csoport, ahol Né-
meth Tibor lelkész, a Jókai Kör vezetô egyénisége tartott színvonalas elô-
adást a templom történetérôl. A kitûnô ismertetô a község múltjának leg-
fontosabb eseményeire is rávilágított.”

Hasonló részletes beszámolót találunk a lapban a Csóton és a Kakukk-
hegyen töltött órákról is.

November elején mûemléki sétát szervezett az egyesület a Belváros terü-
letén, melynek vezetôje dr. Winkler Gábor Ybl-díjas építész volt. Bár sze-
merkélt az esô, a nemzetközi hírû szakember szuggesztív, lebilincselô elô-
adása, remek kalauzolása és a látottak maradandó élményt nyújtottak a
résztvevôknek.

Az 1989. november 24-én megrendezett képzôtársasági ülés új forma
volt az egyesület munkájában. Önképzôköri jelleget eddig is hordoztak az
ünnepi ülések, hiszen ezeken is bemutatkozhattak kórusok, tánccsoportok,
versmondók és verselôk, fiatalok és idôsek egyaránt, de ez valódi önképzô-
köri ülés volt.

Szerény, szûk körû estét kívántak szervezni az elnökség tagjai a pub-
likáló tudós fôorvos, dr. Karácsony István bemutatására december 15-én. A
fenyôágakkal díszített fehér asztaloknál teázó hallgatóság élvezettel figyelte
a beszélgetést, amelyet Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér, az igazgató-
tanács tagja irányított igen szellemesen. Külön érdekességnek számított az
ünnepelt remek zongorajátéka  s a mûsorvezetôvel közösen készített video-
filmjének bemutatása.

A rendezvények sora ezzel véget is ért az 1989-es esztendôben. Ez az év
azonban más szempontból is hozott sikert. A Szladik János és a Kmety
György utca két végén a névtáblák alatt elhelyezésre került az egyesület
által megtervezett s az Elekthermax Vállalat által elkészített magyarázó
tábla, a Jókai Kör tagjainak létszáma pedig elérte a 269 fôt. Ez pontosan
megegyezik azok számával, akik 1893-ban az egykori pápai színházban a
nagy mesemondó védnöksége mellett elhatározták az egyesület életre
hívását.
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1989. augusztus 4-én a Fiatal Mûvészek Köre a Jókai Mór Mûvelôdési
Központ színháztermében Keres Emil színmûvész együttesét látta vendé-
gül, s a szervezéshez kérte a Jókai Kör segítségét. Az elnökség szóban és
írásban gyorsan mozgósított, így az est a pesszimisták sötét jóslataival
ellentétben ezen a forró nyári napon is jól sikerült. A fôtitkár kérésére a pá-
pai helyôrség fiatal katonái is népes küldöttséggel képviseltették magukat.

Szeptember 22-én Vanyolát és Csótot kereste fel kulturális ôrjárat kere-
tében az egyesület egy csoportja. Autóbuszt ez alkalommal is a honvédség
biztosított. A Vanyolán történteket érdemes idézni a megyei lap cikke nyo-
mán:

„A 32 fôbôl álló csoport elôször Vanyolán kereste fel Vajda Péter szülô-
házát. Az épület homlokzatán ma is ott áll az a fekete márványtábla, melyet
a Jókai-kör 1898-ban állíttatott annak a jeles költônek, pedagógusnak és
tudósnak, akinek mûködése a reformkorban döntô jelentôségû volt. Ezt
bizonyítja az is, hogy 1846-ban, mikor Vajda Péter fiatalon sírba szállt,
Petôfi Sándor szép versben méltatta érdemeit.

A ház évekkel ezelôtt a pusztulás szélén állt, mikor az illetékesek intéz-
kedtek megmentésérôl. Most újjászületve büszkesége a kis falunak. Az
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Az ünnepi estet Horváth Lajosné, a Petôfi Sándor Gimnázium tanára, a
Jókai Kör alapító tagja vezette le szellemesen, igényesen, s az ô iskolájának
diákjai tolmácsolták szépen, értô módon a nagy költô kijelölt mûveit. Miu-
tán ezeket az elôadó válogatta, az öt vers és egy naplórészlet minden sora,
minden mondata a szibériai legenda ellen szólt.

A hangulatos, szép est a Petôfi Gimnázium tehetséges tanulója, Hoppál
Péter remek zongoraszámával ért véget.”

A következô hónapban hangversenyre került sor a Szent Anna temp-
lomban. Errôl elôzetesen így tudósította olvasóit a Pápai Hírlap:

„Húsvét után, április 19-én, csütörtökön 18 órakor a Jókai Kör szerve-
zésében a Szent Anna templomban tart Biró Lajos mûvész bemutatót az
orgonairodalom legszebb alkotásaiból. A mûsort Bach  E-moll prelúdium és
fuga címû remekmûvével nyitja, de szerepel még a barokk zene óriásától a
G-dúr fantázia is. Vivaldi, Telemann és Händel egy-egy mûvét Bödey
Tamással, a Bartók Béla Zeneiskola fiatal tanárával, a klarinét mesterével
együtt adja elô. A nagyon szép programot Händel F-dúr orgonaversenyé-
nek három tétele zárja.

A szervezôk abban bíznak, hogy zsúfolásig megtelik a templom, s az el-
hangzó zeneszámok mindenki lelki felüdülésére, épülésére szolgálnak
majd.”

A hangverseny kitûnôen sikerült. Sajnos nem volt zsúfoltság, nem is telt
meg teljesen a templom, de akik ott
megjelentek, elégedetten, egy nagy
élmény emlékével távozhattak.

Kiemelkedô esemény volt Bánffy
György színmûvész fellépése 1990.
április 29-én a Jókai Mór Mûvelôdési
Központ színháztermében. A kitûnô
mûvész, aki országgyûlési képviselô is,
elôbb Sütô András mûveibôl adott elô
remek összeállítást, majd Bárczy János
A levegô hôse címû monodrámájából
mutatott be részletet. A forró siker, az
ünneplés, a megújuló vastaps azonban
nem feledtette, hogy nem volt telt ház, a
nézôtéren nem egészen négyszáz fô
tartózkodott. A Jókai Kör vezetôsége ezt
az alkalmat használta fel arra, hogy
elbúcsúzzon Kositzky Attila ezredestôl,
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Az 1990-es esztendô az újjáéledt egyesület egyik legmozgalmasabb
idôszakának bizonyult. Nemcsak az ünnepi ülések, hangversenyek, elôadá-
sok, kulturális ôrjáratok együttes száma volt sok, de azok tartalmi vál-
tozatossága is felülhaladta az elmúlt esztendôkét.

Közgyûléssel indult a munka január 19-én. Kár, hogy a megjelentek szá-
ma nem haladta meg a tagság 50 %-át, mindössze 104 fô volt jelen. Így
határozathozatalra nem kerülhetett sor. Mégsem sajnálta senki, hogy eljött,
mert a beszámolók után Zilahy A két fogoly címû regényébôl készült filmet
tekinthette meg a tagság.

A második közgyûlésre február 16-án került sor a Várkastély egyik föld-
szinti termében. Itt rövid idô alatt megszülettek a határozatok, a megjelen-
tek az emeletre felvonulva a Jókai Könyvtár szép olvasótermében részt vet-
tek azon az ünnepi ülésen, melyen a névadó író születésének 165. évfor-
dulójáról emlékezett meg Bodolay Géza egyetemi docens. Ezután Jókai
korának kedvelt hangszerén, a csembalón adott remek hangversenyt Bíró
Lajos orgonamûvész.

A közgyûlés határozatai közül egyet érdemes megemlíteni. A tagság
egyhangúlag a Jókai Kör tiszteletbeli és örökös tagjává választotta Lôrincze
Lajos nyelvészt, Pápai Tóth Géza költôt és Szabó István lantmûvészt.

Február 23-án Tobak Tibor második világháborús vadászrepülôvel
találkozhattak az érdeklôdôk. Az estre, melynek levezetôje Kositzky
Attila ezredes, a Jókai Kör alelnöke volt, más városokból, sôt Budapestrôl
i s érkeztek vendégek. Fokozta a rendezvény érdekességét, hogy azon az író
három pilótatársa, harcostársa is részt vett.

Az ezeréves Pannonhalma címmel színes diaképekbôl álló, páratlanul
szép sorozatot tekinthetett meg a tagság március 9-én. Az elôadás értékét
emelte a hozzáillô aláfestô zene és a szép irodalmi kísérôszöveg. A kitûnô
összeállítás szerzôjét, Nagy Károly idegenvezetôt – aki Gyôrbôl érkezett –
elismeréssel halmozták el a megjelentek.

Március 23-án Kiss József irodalomtudós Petôfirôl szóló elôadását hall-
gathatta meg a nagyszámú közönség a Pedagógus Mûvelôdési Házban, aki
ôszinte és hiteles képet adott a Szibériával kapcsolatos legendákról. A ren-
dezvényrôl a Napló egyebek mellett a következôket írta:

„Természetesen a legnagyobb érdeklôdésre annak a bizonyos vitának a kérdé-
sei számíthattak, melyek egy Szibériában kihantolt csontváz körül még nap-
jainkban is folynak. Ebben a kérdésben teljes határozottsággal nem foglalt állást
az elôadó, de az általa felsorakoztatott tények egyértelmûen azt bizonyították,
hogy a ma még hevesen folyó per anyaga rövidesen a legendák szférájába kerül.
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cserkész énekszáma után Csoóri Sándor költô nyitotta meg a kiállítást.
Elmondta, hogy két év híján ötven évvel ezelôtt parasztfiúként került a
Református Kollégium ódon falai közé, ahol az egyik legmeghatározóbb
tanáregyéniség a külföldet járt, s akkor még avantgárd ihletésû festômû-
vész–tanár, A. Tóth Sándor volt. Mentora volt a tehetségeknek, szigorú
ítész, de a szeretet embere, s megrögzött diákpárti.”

A megnyitót tudományos ülés követte, melyen Szíj Béla, a kiállítás ren-
dezôje tartott elôadást, majd hangulatos baráti találkozón idézték fel a nagy
tanár emlékét a megjelentek. A kiállítás méreteire jellemzô, hogy azon két-
szer annyi alkotás volt együtt, mint amennyit az eddigi legnagyobb szabású
A. Tóth Sándor életmû-kiállításon bemutattak.

A mûvész  halála tizedik évfordulóján, október 2-án az alsóvárosi teme-
tôben, a sírnál koszorúzásra került sor, a zárás elôtti órákban pedig az
egykori munkatársak, mûvésztársak szûk körû találkozója történt meg a
kiállítás helyiségeiben.

A Pápai Hírlap szeptemberi második számában, mely beszámol az A. Tóth
Sándor emlékkiállítás rendezvényeirôl, egy érdekes hírt találtak az olvasók:

„Rendkívüli eseménnyel indult Pápán az ôszi zenei évad.
Nagysikerû európai körútjáról hazatérve a 70 tagú budapesti Dohnányi
Ernô Ifjúsági Szimfonikus zenekar látogat el a városba, s külföldön ját-
szott sikerszámaiból hangversenyt ad a város színháztermében.
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az egyesület európai mûveltségû, köztiszteletnek örvendezô alelnökétôl, akit
Veszprémbe helyeztek.

Május 12-én a Jókai Mór Mûvelôdési Központ mikrobuszán kis
küldöttség kelt útra Rab Zsuzsával, a Jókai Kör tiszteletbeli és örökös tagjá-
val az egykori csóti fogolytábor temetôjébe. Ott örömmel gyôzôdtek meg a
Pápai Hírlapban megjelent hír valótlanságáról, mely szerint a sírok pusz-
tulóban vannak. A látogatás eredményeként a Jókai Kör köszönetét fejezte
ki a Csóti Általános Iskolának és a község vezetôinek azért az áldozatos
munkáért, melyet a temetô megóvása érdekében végeztek.

Szép, napfényes idôben autóbusszal indult útnak az egyesület népes cso-
portja május 19-én a Bakonyjákó – Iharkút – Németbánya – Pisztrángos-tó
– Farkasgyepû útvonalon végrehajtandó kulturális ôrjáratra, mely szép,
tanulságos és hangulatos volt.

Július 18–21-ig négynapos túrát szervezett az egyesület, melynek során
felejthetetlen találkozáson vehettek részt Keleméren, ahol a Tompa Mihály
Emlékbizottság vezetôi fogadták a különjáratú autóbusszal érkezô 45 fôs cso-
portot. Gömörszôlôsön csodálatos kiállításban gyönyörködhettek a kirándulók.

A továbbiakban a sok egyéb úti cél mellett eljutottak Tardonára, Jókai
bujdosásának színhelyére, Széphalomra, Kazinczy sírjához és emlékmúzeu-
mához, Sárospatakra stb. 

1990 nyara nem hozott pihenést a Jókai Kör vezetôi számára. Hóna-
pokon keresztül lázasan folyt az A. Tóth Sándor-emlékkiállítás szervezése.
Júniusban megindultak a katalógus- és meghívókészítéssel kapcsolatos
munkálatok, megkezdôdött a képek összegyûjtése, a széles körû levelezés,
a küzdelem a kiállítás elhalasztásának terve ellen. Ez nemcsak sok munkát,
de komoly idegfeszültséget is jelentett az elnökség tagjainak. 

A kiállítás megnyitása szeptember 7-én annyi érdeklôdôt mozgósított,
hogy a kastély díszterme is kicsinek bizonyult befogadásukra. Sokan a
folyosón és kiállítótermekben hallgatták hangszórók segítségével a megnyi-
tó ünnepség mûsorát. Errôl az ünnepségrôl a Pápai Hírlap tudósítója így ír:

„A neves pápai festômûvész halálának tizedik évfordulója alkalmával
nyílhatott meg az a nagyszabású emlékkiállítás, amelyre A. Tóth Sándor
ismert és kevésbé ismert képeit gyûjtötték össze eddig még soha nem látott
mennyiségben a szervezôk. A páratlan kiállítás, majd a megnyitót követô
emlékülés megrendezôje, ill. házigazdája a pápai Jókai Kör volt.

A városi galériában és a könyvtár folyosóján megrendezett kiállítás meg-
nyitójára a Várkastély Nádor-termében került sor. A zágoni Mikes Kelemen
cserkészcsapat szép felvidéki népdalcsokra, Gosztola István szavalata,
Turtsányi Valéria alelnök bevezetô szavai, s Béres Ferenc, az egykori regös
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Meglepetésnek szánja a rendezôbizottság Kirsch Attilának, a
Batthyány Lajos Szakmunkásképzô Intézet harmadéves tanulójának az
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati vetélkedô gyôztesének
bemutatkozását, aki számot ad majd a verseny lefolyásáról.

Az est zárószámaként az Erkel Ferenc Általános Iskola tantestületi kó-
rusa népdalokat ad elô Kálmán Frigyes karnagy vezetésével.”

Az est a várakozásnak megfelelôen sikeresen zajlott le.
Az 1990-es évek eseményeihez tartozik, hogy a Kapossy Luciánról és

Mándi Márton Istvánról elnevezett utcákban az Elekthermax Vállalatnál
elôállított utcanév-magyarázó táblákat helyezett el a Jókai Kör szervezé-
sében a Városgazdálkodási Vállalat. Úgy tûnik, ezeknek nincs sikere, a
pápaiaktól velük kapcsolatban elismerô vélemény nem érkezett, csupán
bírálat. Az egyik esetben a megszövegezést kifogásolták, a másik esetben a
háztulajdonos az épületre helyezett táblát egyszerûen leszerelte.

Eredményes, sikeres év volt az 1991-es esztendô is, bár a viharos belpo-
litikai helyzet, a Jugoszláviában meginduló belsô harcok állandó feszült-
ségben tartották az embereket.

A munka határozatképes közgyûléssel január 11-én indult a Pedagógus
Mûvelôdési Házban. A tagság a tanácskozás elôtt részt vett Bíró Imre naiv
festô képkiállításának megnyitóján, a közgyûlésre érkezôk mindannyian
megtekintették a kiállítást, melynek rendezôje Drabant András
mûvész–tanár, a Jókai Kör titkára volt.

Az új év kezdetétôl az elnökségben jelentôs változások következtek be.
Kositzky Attila ezredes megkapta a felmentést, helyébe Veszpréminé

Turtsányi Valéria, a Jókai Mór Mûvelôdési Központ igazgatója került az
egyik alelnöki székbe.

Kövy Zsolt gyûjteményi igazgató a Református Kollégium fôigazgatói
tisztét és az alpolgármesteri megbízatást elnyerve, megsokasodott tenniva-
lói miatt kénytelen volt megválni titkári beosztásától. A felmentést érdemei
elismerése mellett ô is megkapta. Utóda Antal László, az igazgató-tanács ál-
dozatkész, munkás tagja lett. 

Németh Ilona, az egyesület minden dicséretet megérdemlô, kiváló pénz-
tárosa, miután munkahelyet változtatott – Franciavágásra került dolgozni  –
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Ez az együttes három évvel ezelôtt már járt Pápán a Jókai Kör
meghívására. Akkori fellépése óriási sikert hozott, minden egyes
mûsorszám után hosszan ünnepelte a nézôteret megtöltô közönség a
kivételes képességû diák-mûvészeket és Nemes László fôigazgatót, a
pápai Bartók Béla Zeneiskola egykori kitûnô tanárát, a zenekar alapító
karnagyát, a Jókai Kör tiszteletbeli és örökös tagját.

Mûsoruk igényes és vonzó. Haydn G–dúr (Üstdob) szimfóniája és
Saint–Seans  Bevezetés és rondo capricciosoja alkotja az elsô részt. A
szünet után Verdi  Szicíliai vecsernye címû mûvének nyitánya hangzik el,
majd Johann Strauss-keringôk következnek.”

A közlekedési nehézségek miatt a zenekar nagy késéssel érkezett Pápára,
nem is maradt ideje próbára. A hangverseny így is felejthetetlenül szép volt.
A mintegy négyszáz fônyi hallgatóság szinte tombolva ünnepelte a rokon-
szenves, fiatal muzsikusokat és kitûnô karnagyukat.

Az egyesület hazafias kötelességének tett eleget, mikor október 18-án
megszervezte a Jókai Mór Városi Könyvtárral együtt Vadász Sándor egye-
temi tanár elôadását a Várkastély egykori kápolnájában. A Mátyás király
külpolitikájáról tartott érdekes ismertetés a nagy uralkodó halálának évfor-
dulóján ôszinte érdeklôdést váltott ki a hallgatóságból.

Néhány nappal késôbb, október 20-án borongós idôben, szemerkélô esôben
kulturális körutazásra került sor Attyapuszta – Ganna – Döbrönte útvonalon. 

1990. november 5-én a Jókai Kör tizenegy fôbôl álló küldöttsége vett
részt Veszprémben az egykori pápai helyôrség 17 katonája nyugvóhelyének
ünnepélyes megkoszorúzásán, s a Megyei Múzeumbaráti Kör közgyûlésén,
melyen értékes jutalomban részesültek azok a fiatal honvédek, akik a tö-
megsír helyreállításában közremûködtek.

A nyári kirándulás értékelése fehér asztal mellett november 9-én,
pénteken történt meg. Ez alkalommal kulturális program is volt. Bali
József, a megyei lap munkatársa diaképes elôadást tartott a Bakony
élôvilágáról, természeti szépségeirôl.

Az év utolsó kulturális rendezvényére november hónapban került sor. A
megyei lapban megjelent elôzetes tájékoztatásban a következôket találjuk:

„A pápai Jókai Kör november 16-án, pénteken 17 órakor a Pedagógus
Mûvelôdési Házban önképzôköri ülést tart. Az elmúlt évben elsôsorban
diák–költôk mutatkoztak be, az idén a jelek szerint a felnôttek nemzedéke
lép elôtérbe: Bíró Imre, Gosztola István, Kovács Éva, Pápai Tóth Géza és
Puskás Kálmánné.

Zeneszámokkal a Bartók Béla Zeneiskola ígéretesen tehetséges
növendékei teszik színesebbé a rendezvényt tanáraik irányításával.
Fellép még Viola Erzsébet zenepedagógus is.
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önképzôkör alapításának 150. évfordulóját a város színháztermében.
Az Erkel Ferenc Általános Iskola tanári kórusának éneke, a Bartók Béla

Zeneiskola tanárainak számai, Gosztola István fômérnöknek és Hoppál Pé-
ternek, a Petôfi Sándor Gimnázium tanulójának versmondása méltó keretet
nyújtottak ahhoz a beszélgetéshez, melyet Huszár János, a Jókai Kör
fôtitkára folytatott a jeles nyelvmûvelôvel.

Lôrincze tanár úr sok egyéb mellett a Képzôtársaságban Erdélyrôl tartott
elôadására, a székelységgel kapcsolatos élményeire emlékezett, majd az
egykori önképzôkör nemes hagyományait ismertetve azok megôrzésére hív-
ta fel a hallgatóság figyelmét.”

Május 8-án az evangélikus egyházközség tanácstermében emlékezett a Jókai
Kör egykori elnökére, arra a Gyurátz Ferenc püspökre, aki egyházi vezetôként,
közéleti emberként, íróként és pedagógusként egyaránt sokat tett a városért. Az
est két fôszereplôje Varga György evangélikus esperes és Németh Tibor lelkész
volt, akik mindketten a Jókai Kör legtekintélyesebb tagjai közé tartoznak. A
megemlékezésre Gyurátz Ferenc püspök születésének 150. évfordulója alkalmá-
val került sor. Az ünnepélyt a püspök bronzszobrának megkoszorúzása zárta.

Május 15-én Bíró Lajos orgonamûvész hangversenyére került sor a pápai
bencés templomban. A tiszta bevételt az egykori pápai ejtôernyôs helyôrség
emlékmûvére ajánlotta fel a Jókai Kör elnöksége. A megyei újság munkatársa
terjedelmes cikkben méltatta a jó szervezést és a mûvész kiváló teljesítményét.

Május 17-én 37 fôvel látogatott el kulturális ôrjárat formájában az egyesület
egy csoportja Farkasgyepûre, Városlôdre, Magyarpolányba, az ott található
gyûjtemények, néprajzi és történeti emlékek megtekintésére. Ez a délutáni
utazás Pápakovácsiban, a kastély–iskolában közös vacsorával ért véget.

A nyárra szép, négynapos utat tervezett az egyesület, ez azonban kellô
számú jelentkezô hiányában nem valósult meg. Mohács, Siklós, Pécs,
Szigetvár lettek volna az út fô állomásai. Kárpótlásul a tagság az országjáró
pedagógusok körével közösen augusztus 7-én külföldi utazáson vett részt.
Grazban az Eggenberg-kastély, az arzenál és a várostorony megtekintése
volt a fô cél, visszafelé útba ejtették a csodálatos Riegersburg várát, majd
egy szép fürdôhelyet, Gleichenberget, mely dédanyáink idejében a pápaiak
kedvenc gyógyhelye volt.

A nyári szünet után szeptember 13-án került sor arra a találkozóra,
melyet a Jókai Kör ez alkalommal harmadszor rendezett meg azon tagok
számára, akik nem pápaiak, de kötôdnek a városhoz, annak kultúrájához, s
évente egyszer szívesen ellátogatnak ide. Ezen találkozó keretében jött létre
az elsô nap estéjén a Magyar Ejtôernyôsök Bajtársi Szövetségének pápai
csoportja, miután a találkozó résztvevôinek túlnyomó többsége Pápán, az
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lemondott megbízatásáról. Az elmúlt évben néhány hónapig Farkasné
Trombitás Irma végezte ezt a munkát példamutatóan. 1990. december
1-jé-tôl Mészárosné Oláh Judit, a Pedagógus Mûvelôdési Ház új gazdasági
ügyintézôje vállalta  a feladatot. 

A közgyûlés a változásokat helybenhagyta, s az igazgató-tanácsban
megürült helyekre új tagokat választott: Buczkó Imrét, a pápai helyôrség
parancsnokát, Gáti Samuné tanárnôt és Mészárosné Oláh Judit gazdasági
elôadót.

Egy héttel késôbb, január 18-án fehér asztal mellett esti beszélgetésre
került sor. Ennek fôszereplôje ugyancsak Bíró Imre volt, akitôl számos ver-
set és elbeszélést mutattak be az egyesület tagjai és Gosztola István fô-
mérnök, elôadómûvész. A szereplôk mellett a teának, a forralt bornak és a
kötetlen beszélgetésnek is nagy sikere volt.

Alig három héttel késôbb a Jókai Kör tiszteletbeli és örökös tagját, Pápai
Tóth Gézát ünnepelte az egyesület a szépen helyreállított várkápolnában, a
Jókai Mór Városi Könyvtár olvasótermében, új verseskötete megjelenése
alkalmával. Ezt a kedves, meghitt hangulatú rendezvényt a könyvtár tá-
mogatta az elôadóterem biztosításával és meghívók készítésével.

Ugyancsak ezzel a testvérintézménnyel közösen szervezte meg a Jókai
Kör a magyar katonai repülés történetérôl szóló elôadást, melynek fôszerep-
lôje egy tudós fiatal tábornok volt, a Bólyai Katonai Mûszaki Fôiskola
parancsnoka, dr. Szabó Miklós, a hadtudományok doktora, akit azóta a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia élére vezényeltek. A rendezvény elôtt a
könyvtár folyosóján repülôgépmakettekbôl álló nívós kiállítás megnyitására
került sor. Ennek rendezését sok munkaóra feláldozásával Antal László
titkár végezte.

1991. április 13-án Jutason az ottani egykori katonai repülôtéren az
ötven évvel ezelôtt, 1941 áprilisában szerencsétlenül járt pápai ejtôernyôs és
repülô katonák emlékére nagyszabású ünnepséget rendezett a légvédelmi
hadtest repülôbemutatóval, bravúros ejtôernyôs ugrásokkal és közös vacso-
rával. Ezen az ünnepi megemlékezésen a Jókai Kör 11 fôs küldöttséggel
volt jelen.

Április 17-én a Jókai Mór Mûvelôdési Központ színháztermében a re-
formkor egyik iskolai keretben Pápán mûködô önképzôkörére, az Ifjúsági
Képzôtársaságra emlékezett a Jókai Kör. A Pápai Hírlap cikkében így rögzí-
tette az eseményeket:

„Ismét szívesen látott vendége volt Pápának április 17-én, mikor
Lôrincze Lajos nyelvtudóssal, a Kollégium Ifjúsági Képzôtársaságának
egykori tanárelnökével együtt ünnepelte a Jókai Kör a nagymúltú
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könyvtárat adományoztak. A további karbantartás irányítója a Jókai Kör
fôtitkára, kivitelezôje pedig a nagydémi honismereti kör lett. A család ehhez
anyagi eszközöket biztosított.

Ebben az évben megkezdôdött a rendezvényekrôl készült képanyag
kartonokra erôsítése és feliratokkal való ellátása. Ezt a munkát Németh
Györgyné, a Jókai Kör tagja vállalta, és végzi sok-sok munkaóra felál-
dozásával, példamutató módon.

Az új év, az 1992-es esztendô a Jókai Körben január 31-én vette kezde-
tét a Városi Könyvtár szép olvasótermében tartott kitûnô hangulatú köz-
gyûléssel.

A Munkácsy Mihály Általános Iskola kórusának remek énekszámai után
került sor a napirendi pontok valóra váltására. Az énekkar vezetôje Csepregi
Annamária tanárnô, a Jókai Kör lelkes tagja volt.

Erdô Imréné elnök ôszinte szomorúsággal jelentette be, hogy dr. Rácz
István alelnök az 1991-es évben elköltözött az élôk sorából. A tagság néma
felállással tisztelgett a nagy egyéniség emléke elôtt.

Az 1991-es évrôl Huszár János fôtitkár számolt be, az 1992-es év terveit
is ô ismertette. A tagság mindkettôt egyhangú határozattal elfogadta.

Az elnökségben nem történt változás, dr. Rácz István megüresedett helyét
az iránta való tiszteletbôl egyelôre nem töltötték be. Az igazgatótanács tagjai
közül lemondott dr. Gergely Lászlóné, Erdélyi Gyula és Németh Éva.
Helyükbe Csepregi Annamária, Farkas György és dr. Szabó Lajos került.

Két országos nevû egyéniséggel gyarapodott ezen az estén a
tiszteletbeli és örökös tagok köre: Csoóri Sándor költôvel és Somogyi
József szobrászmûvésszel.

Ebben az évben történt meg elôször, hogy a rendezvényekre való
mozgósítás nem elsôsorban az alkalmi meghívók, hanem az elôre kiküldött
féléves tervek alapján történt. A legtöbben azokat megôrizték, s külön érte-
sítés nélkül is megjelentek a rendezvényeken.

Jellemzô volt még az 1992-es esztendôre, hogy annak számos megmoz-
dulása a jubileumra történô felkészülést szolgálta, annak jegyében történt.

A közgyûlést követôen, február 4-én délután az egyesület törzstagjai
a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolába látogattak el. Az
intézmény épülete – mely egykor a tanítóképzés céljaira létesült – nem-
rég teljes felújításon esett át.

A csoport tagjai örömmel vették tudomásul, hogy a rekonstrukció során
számos kedvezô változás következett be, s a Jókai Kör által szorgalmazott
koronás magyar címer is felkerült a homlokzatra.

A látogatás végén a megjelentek elismerésüket fejezték ki Erdô Imre
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ejtôernyôs ezredben szolgált. Ez alkalommal Vadászi Tibor tábornok, a
bajtársi szövetség országos elnöke is a kör vendége volt. A találkozósok
szeptember 14-én megjelentek azon a könyvankéton, melyre a Jókai Mór
Városi Könyvtár olvasótermében került sor Vathy Zsuzsa írónôvel.

Október 25-én,  halottak napja elôtt a Jókai Kör egy kis csoporttal ellá-
togatott a temetôbe, ahol felkeresték a jeles egyéniségek sírját és az egye-
sület halottait. A kegyeleti séta legfôbb állomása a Jókay-sírkert volt, ahol
Hargita Pál református lelkész imát mondott az ott nyugvókért.

November 8-án az országjáró pedagógusok körével közös baráti
találkozót szervezett a Jókai Kör, ahol Huszár János fôtitkár elôadása után
fehér asztal mellett kötetlen beszélgetés alakult ki a Városgazdálkodási
Vállalat éttermében a szép számmal megjelent hallgatóság között.

November 22-én került sor az önképzôköri ülésre, mely a vártnál is
kellemesebb meglepetéseket hozott. A tanárok kitûnô felkészítése
nyomán nagyon szépen szerepeltek a Bartók Béla Zeneiskola tanulói, s
mindenki számára felejthetetlen volt a nagyon tehetséges Szauer Ágoston
költô bemutatkozása. Az Erkel Ferenc Általános Iskola tantestületi
kórusa ezúttal is remekelt, valóban szívhez szólóan énekelt.

Természetesen más jellegû tevékenységre is sor került az 1991-es évben.
Például a Jókai Kör baráti kapcsolatot létesített a nagydémi honismereti
közösséggel. Ennek keretében március 15-én tíz fôbôl álló küldöttséggel
(Huszár János fôtitkár, Antal László titkár, Buczkó Imre helyôrség-parancs-
nok, dr. Hermann István könyvtárigazgató, dr. Marton István ügyész stb.)
vett részt az egyesület Nagydém községben az Ihász Dániel szabadsághôs
emlékmûvénél rendezett ünnepélyen, majd a honismereti kör tagjaival ellá-
togattak a szomszédos Hathalom temetôjébe, ahol a nagy író unokaöccse és
unokahúga, ifj. Jókay Mór és Jókay Etelka nyugszik Ihász Dániel honvéd-
ezredes közeli hozzátartozóival egy szép kis kápolna alatti kriptában.

A küldöttség a kápolnát földig lerombolva találta. A nyitott kriptában a
koporsók és a földi maradványok szétszórva hevertek.

A Jókai Kör elnöksége a helyreállításhoz fedezetet teremtett, majd az
Állami Gazdaság hathalmi üzemegységével és a nagydémi honismereti
közösséggel megtörtént a helyreállítás. A szeptember 20-án oda ellátogató
küldöttség már a kriptát lezárva, a ledôlt síremléket felállítva, a feliratokat
felújítva, tökéletesen rendbe hozva találta, ezért köszönetét nyilvánította az
Állami Gazdaság illetékesének, valamint Marics Lajos nagydémi polgár-
mesternek és munkatársainak.

A Jókay-család Egyesült Államokban élô leszármazottai is kinyilvání-
tották hálájukat, Nagydém községnek pedig egy több száz kötetbôl álló
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Március 27-én, pénteken dr. Szamosújvári Sándor honismereti felügyelô
tartott elôadást Petôfi Debrecenben címmel, nagy sikerrel a Pedagógus Mû-
velôdési Házban. Színes diaképek segítségével megismerhették a Jókai Kör
tagjai a szép, nagy hajdúsági város irodalmi emlékeit, fôként azokat, melyek
nagy költônk, Petôfi itt töltött hónapjainak emlékét ôrzik.

Április 11-én kellemes, tavaszias idôben vonattal ment kirándulni a
Jókai Kör népes csoportja Budapestre. Elsôsorban a királyi Várpalotát ke-
resték fel, ahol Farkas György, a Jókai Kör új vezetôségi tagja volt a kalauz,
aki hat évig élt itt a Horthy-család szolgálatában. Lebilincselô magyaráza-
tával szinte visszavarázsolta a palota régi hangulatát, miután megismertette
az egyes épületrészek egykori rendeltetését. Így a látogatók sok mindent
megtudtak a kormányzó, a család, a személyzet, a testôrség mindennapi
életérôl és ünnepnapjairól.

Délután a rákoskeresztúri köztemetôbe utaztak ki, ahol a 301-es parcel-
la szomszédságában megkoszorúzták a mártírhalált halt pápai katonatiszt,
Kiss Zoltán emlékmûvét.

Április 24-én, pénteken 17 órakor a Pedagógus Mûvelôdési Házban dr.
Tóth Gábor Sándor tartott színes diaképekkel kísért elôadást A. Tóth Sándor
festômûvész szín- és képvilága címmel. A felvonultatott több száz diakép
világosan bemutatta a sokoldalú mûvészt, aki híres kubista festményei mel-
lett még nagyon sok értékes mûvet alkotott.
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igazgatónak, miután azt tapasztalták, hogy a felújított épületben kitûnôen
szervezett és folyamatos megújulásra képes intézmény mûködik.

Február 14-én, pénteken 17 órakor a Pedagógus Mûvelôdési Házban esti
beszélgetésre került sor a Veszprémben élô Kositzky Attila ezredessel,
melyet felesége, Tiszavölgyi Gyöngyvér vezetett le. A találkozó fehér asz-
tal mellett történt, a megjelentek forralt bort és pogácsát fogyasztottak. A
légvédelmi hadtest repülôfônöke, a kiváló vadászrepülô, a Jókai Kör egyko-
ri alelnöke rendkívüli ôszinteséggel vallott életérôl, gondolatairól. Az
érdekes beszélgetést videofilm bemutatása tette még színesebbé.

Február 24-ére Erdô Imréné elnök mozilátogatást szervezett. Jókai Az új
földesúr címû regényének filmváltozatát tekintették meg az egybegyûltek.
A nézôteret részben a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és né-hány
más iskola növendékei, részben a Jókai Kör érdeklôdô tagjai töltötték meg.
Bevezetôt Huszár János fôtitkár mondott. A film rendkívül látványos volt,
de erôsen eltért a regénytôl, így nem aratott osztatlan sikert.

Március 6-án, pénteken 17 órakor a színházépület száz fôt befogadó
kistermében kellemes légkörben zajlott le a veszprémi Timár Vera
beszámolója finnországi élményeirôl. Az elôadó számos alkalommal
volt ebben a kedves északi országban, elsôsorban Lappföldet ismeri
igen jól. A tájat, a településeket színes diaképek segítségével mutatta
be, az embereket hangulatos, magával ragadó magyarázattal. A finn
kenyeret, a rénszarvashúst, a lazacot kóstoló formájában ismertette meg
hálás hallgatóival. Kár, hogy a vetítôgép idônként rakoncátlankodásá-
val kellemetlenséget okozott.

Remek képsorral, érdekes tárgyakkal, szép, színes könyvekkel
jelent meg március 16-án dr. Alexay Zoltán gyôri tanár, fotómûvész a
városi könyvtár folyosóján a Jókai Kör és a Jókai Mór Városi
Könyvtár invitálására. A kiállított anyag, különösen a ragyogó,
nagyméretû képek méltán megnyerték a látogatók tetszését. A meg-
nyitóra a szépen felújított olvasóteremben került sor, ahol Huszár
János fôtitkár bevezetôje után a mûvész vallott életérôl, pápai
emlékeirôl, kötôdéseirôl, s válaszolt a feltett kérdésekre. Utána a
közönség átvonult a gyermek-olvasóterembe, mely zsúfolásig megtelt.
Itt Alexay Zoltán színes diaképek vetítésével mutatta be a Szigetköz
varázslatos tájait és élôvilágát. Amit fekete-fehérben látni lehetett a
kiállításon, az itt színesben jelent meg, sok-sok élménnyel átszôtt
magyarázat kíséretében. A kiállítás zárásakor ezt az elôadást közkívá-
natra meg kellett ismételni.
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tek. Csepregi Béla nyugdíjas evangélikus lelkész az emlékek legfôbb ôrzô-
je. A házakra, ahol a gyermekköltô akkor lakott, a régi iskolára, ahova járt,
emléktáblát helyeztek. A kirándulók megszemlélhették az evangé-
likus templomot, ahova vasárnaponként délelôtt és délután ellátogatott az
egykori iskola tanulóifjúsága. Megnézhették az iskolások padjait is, melyek
rejtve a szószék alatt vannak. Az egyikbe Petôfi Sándor is belevéste
nevének kezdôbetûit.

Sárszentlôrincrôl Borjádra igyekezett a csoport azon az útvonalon,
melyen egykor négyökrös szekéren a költô utazott. Ott sikerült megszem-
lélni a vendégfogadóvá átalakított Sas-kúriát, ahol hosszan vendégeskedett
a költô, s a méhest, ahol  A magyar nemes címû ismert költeményét írta.

Május 26-án barokk orgonahangversenyre került sor, melynek teljes
bevételét a tagság a szeptemberben felavatásra kerülô ejtôernyôs emlékmû
céljaira ajánlotta fel.

Július 4-én külhonba utazott az egyesület 46 fôs küldöttsége. A nem
egészen háromszáz kilométeres úton Burgenlandban sok mindent láttak.
Felsôôrön a református püspök felesége ismertette az ott élô magyarság
helyzetét. Szalónakon, Borostyánkôn és Lékán a ma is épségben látható régi
magyar várakat szemlélték meg a látogatók.

A két év elôtti keleméri látogatáson történt megállapodásnak megfelelô-
en a Jókai Kör fôtitkára meleg hangú levélben hívta meg pápai látogatásra
a Tompa Mihály Emlékbizottság vezetôit és tagságát. Sajnos a látogatás
elmaradt, a meghívólevélre nem érkezett válasz. Valószínû, hogy az emlék-
bizottság beszüntette mûködését.

Szeptember 9-én délután a Belvárosi Plébánia múltjával és a Nagytemp-
lommal ismerkedtek a Jókai Kör tagjai. Móring József apátplébános úr
kalauzolta a népes csoportot, számos érdekességet elmondva a templom
építéstörténetérôl s két évszázados múltjáról. Különösen nagy érdeklôdést
keltettek az oldalkápolnák, Szent Martialis ereklyéje, s a templomban talál-
ható festmények és freskók.

Szeptember 12-én került sor a pápai ejtôernyôs ezred hôsi halottai
emlékmûvének avatására a Huszár lakótelepen. A négy rendezô szerv közül
az egyik a Jókai Kör volt. Az ünnepély lefolyását Huszár János fôtitkár
irányította, miután ô töltötte be a narrátor szerepét. A rendezvény kitûnôen
sikerült, nemcsak Magyarországról, de a világ minden tájáról érkeztek ve-
terán katonák és érdeklôdôk, akik elégedetten és nagyon meghatottan távoz-
tak.

Szeptember 23-án temetôi séta szerepelt a programban. Ezt Huszár János
fôtitkár szervezte és irányította. A Jókai Kör tagjai nemcsak a jeles egyé-

¯ ¯

Május 2-án, szombaton délután egy Petôfi emlékhelyre, Ostffyasszony-
fára indult kulturális ôrjáratra az egyesület közel ötven fôbôl álló csoportja.
A megyei lapban errôl a következôket olvashatjuk:

„A költô egykor négy hónapot, egy teljes szünidôt töltött itt, s innen in-
dult el Sopronba, hogy nekikeseredve katonának álljon a Gollner-gyalog-
ezredbe.

A látogatók szíves vendéglátásban részesültek. Elôadást hallgattak meg,
s ôszintén megcsodálták azt a hûséget, mellyel Ostffyasszonyfa lakói ôrzik
a nagy költô régi nyarának emlékét a Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház egyik
szobájában kialakított gazdag gyûjteménnyel. Megtekintették még a házat,
melyben a költô rokonánál, Salkovics mérnöknél vendégeskedett Orlay
Petrich Somával együtt, a fiatal Petôfi fából készült szobrát, mely a pol-
gármesteri hivatalban látható.

Ezután ellátogattak Csöngére, ahol Csáfordi Tóth Rozália élt, akiért
akkor Petôfi titkon rajongott. Felkeresték a családi kúriát, s a szép lány sír-
ját is. Ebben a faluban természetesen bejárták azokat a helyeket is, melyek
Weöres Sándor Kossuth-díjas költônk emlékét idézték, verseinek hangulatát
ôrizték.”

Május 23-án a Dél-Dunántúlon járt különjáratú autóbusszal a Jókai Kör
46 fôbôl álló csoportja. Az elsô állomáson, Sárszentlôrincen, melynek híres
kisgimnáziumában két évig tanult a gyermek Petôfi, sok érdekességre lel-
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invitálja tagságát. Jókai  Fekete gyémántok címû mûvének kétrészes, színes
filmváltozatát sikerült ezúttal meghozatni.

A film alkotói valóban hûségesek voltak a regény cselekményéhez,
szövegéhez. A párbeszédeket gyakran eredetiben szólaltatták meg a szerep-
lôkkel. A színhelyek kiválasztása, a miliô megteremtése is mestermunkának
mondható, s a filmvásznon különféle szerepekben felvonultak a néhány
évtizeddel ezelôtti magyar színészgárda legjobbjai.

A vezetôségnek nem volt ideje külön meghívót készíttetni, így a fôtitkár
személyesen indult útnak a jegyekkel, hogy résztvevôket toborozzon.

A kezdeményezés sikerrel járt, december 14-én a Jókai Mór Közgaz-
dasági Szakközépiskola tanulóival együtt népes nézôsereg hallgatta Huszár
János fôtitkár bevezetô szavait, s élvezte végig a közel háromórás filmet.

A filmszínházat elhagyva mindenki úgy érezte, ez méltó befejezése volt
az újjáéledt Jókai Kör elsô évtizedének.
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niségek sírjához zarándokoltak el, hanem a temetô múltjával is megismer-
kedtek.

Szeptember 26-án a Jókai Kör tagjai közkívánatra újra ellátogattak
Ostffyasszonyfára és Csöngére. Ezúttal egésznapos volt a kirándulás. Déle-
lôtt Celldömölkön  a Mária-templommal, Sárváron az arborétummal és a
múzeummal ismerkedtek. Az önként vállalkozók a termálfürdôbe is elláto-
gattak. Délután fôként Ostffyasszonyfán és Csöngén idôztek. Ezúttal a kö-
zeli erdôben az egykori fogolytábor temetôje keltett nagy érdeklôdést a
kirándulókban.

Október 12-én 17 órakor Tobak Tiborral, a jó tollú íróval találkozott
immár másodszor a Jókai Kör tagsága, miután új könyve jelent meg Pumák
és a többiek címmel. A könyvankétra a Jókai Mór Városi Könyvtárral
közös rendezésben került sor a vár szép olvasótermében. A kitûnô hangu-
latú estet Huszár János fôtitkár vezette le, s azon megjelent a pápai
repülôezred parancsnokának helyettese, Varga Ferenc alezredes is. Antal
László titkár irányításával a repülés barátai minimodell kiállítást rögtö-
nöztek. Néhány asztalon a második világháború harci gépeinek kicsinyített
másolatait mutatták be a közönségnek.

Október 19-én, hétfôn 15 órakor az Aranyember címû Jókai-regény film-
változatában gyönyörködhettek a kör tagjai, akik kedvezményes áron a
filmszínház emeleti széksoraiban helyezkedtek el. A földszinti ülôhelyeket
a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola tanulói töltötték meg. A kitûnô
hangulatú délután rendezôje a Jókai Kör elnöke, Erdô Imréné volt, a figye-
lemfelkeltô bevezetésre is ô vállalkozott.

Az év utolsó rendezvénye november 16-án önképzôköri ülés volt. Ezút-
tal a fennállása századik évfordulóját ünneplô Batthyány Lajos Mezôgaz-
dasági, Kereskedelmi Szakközépiskola, Élelmiszeripari és Kereskedelmi
Szakmunkásképzô Intézet tiszteletére gyûltek össze az egyesület tagjai a
régi városháza klasszikus szépségû tanácstermében.

A Jókai Kör jókívánságait Erdô Imréné elnök tolmácsolta bevezetô-
jében. Méltatta a magyar mezôgazdaságot száz éve eredményesen szolgáló
oktatási intézmény érdemeit, ôszinte tisztelettel köszöntötte az intézet ve-
zetôit, tanárait és közel ezer fôs tanulógárdáját. Ezután az iskola növen-
dékeinek önképzôköri jellegû mûsora következett.

Ezt követôen elnökségi ülésre került sor december 8-án a Jókai Mór
Városi Könyvtár igazgatói irodájában, ahol a vezetôség jóváhagyta a készü-
lô kiadvány és a jubileumi év tervét.

Az Aranyember címû film nagy sikere arra buzdította a vezetôséget,
hogy a karácsonyi ünnepek elôtt még egy alkalommal a filmszínházba
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A jubileumi esztendô az elôzôkhöz hasonlóan gazdag programmal és 
sikeres rendezvényekkel indult és folytatódott.

Január 19-én megvendégeléssel egybekötött esti beszélgetésre került sor
az egykori Városgazdálkodási Vállalat kellemes ebédlôjében. Ennek
keretében Antal László Kalandozás Ausztriában címmel vetítettképes
elôadást tartott. Remek diaképei, melyeket ô maga készített, az Alpok
különlegesen szép, gleccserekben gazdag vidékére kalauzolta el a nézôket.

Február 2-án író-olvasó találkozó volt Farkas Györggyel háborús napló-
ja megjelenése alkalmából a Jókai Könyvtár olvasótermében.

Február 12-én a könyvbemutatót megismételték Devecserben az ott
található európai szintû könyvtár meghívására. Itt találkoztak Nagy László
nôvérével, Fábiánnéval, Bellával, aki ez alkalommal átvette a Jókai Kör
jubileumi emlékplakettjét.
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Május 16-án vonatos kirándulást szerveztek Révkomáromba Bátyai
Mihályné vezetésével, néhány érdeklôdô részvételével. 

Május 21-én tisztújító közgyûlést tartottak a régi városháza nagyter-
mében ünnepi mûsorral. A tagság itt úgy határozott, hogy a vezetôség-
választást az 1994-es esztendôre halasztja. Ezúttal meghívott kultúrcsoport
adott mûsort. Pintér Tibor veszprémi elôadómûvész együttese  Jókai-anek -
doták címû összeállítását mutatta be szép sikerrel.

Július 28-án  Fraknó várától a hinterbrühli tavasbarlangig címmel kul-
turális ôrjáraton vettek részt a Jókai Kör tagjai. A programban szerepelt még
Liszt Ferenc szobrának megkoszorúzása Doborjánban, a laxenburgi park
bejárása, és városnézés Badenben.

Augusztus 18-án a Schneeberg lábánál fekvô Puchbergben tettek látoga-
tást. Itt nemcsak az Alpok szépségében volt alkalmuk gyönyörködni, de
megtekinthették a híres marcipánmúzeumot is. Bécsújhelyen keresztül tér-
tek haza.

Szeptember 11-én az ejtôernyôs emlékmû koszorúzásán vett részt a
Jókai Kör küldöttsége. Ugyancsak az egyesület szervezte a koszorúzás után
azt az író-olvasó találkozót, melyre a kastély kápolnájában került sor. Ez
alkalommal Huszár János  Honvéd ejtôernyôsök Pápán címû könyvének
megvitatása szerepelt a programban, melyen kizárólag veterán ejtôernyôsök
vettek részt. A megbeszélést Simon László alezredes, a Légvédelmi Hadtest
ejtôernyôs fônöke vezette le.

Szeptember 18-án volt a zarándokút Révkomáromba, Kecskés László
igazgató vezetésével. A 45 fôbôl álló csoport felkereste Jókai Mór szüleinek
és testvéreinek sírját, megtekintette a város nevezetességeit, valamint dr.
Vavrik Gyuláné szép képkiállítását. A küldöttségnek alkalma volt a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében találkozni Szénássy Árpád alpolgármester
úrral, aki ez alkalommal Tarczy Lajos pápai professzorról tartott elôadást,
majd eszmecserére került sor. Ezután a magyar oldalon fekvô igmándi
erôdöt és a tengerészeti kiállítást kereste fel a csoport. Az utolsó látnivaló a
csatkai búcsújáróhely volt, ahol harangszóval és ismertetôvel fogadták a
csoportot a romantikus erdei kápolnában.

Szeptember 29-én mintegy harminc érdeklôdô vett részt azon a beszél-
getésen a Belvárosi Plébánia nagytermében, melyet dr. Androsits István
atyával folytatott Farkas György, a Jókai Kör elnökségének tagja.

A Jókai Kör kiadásában megjelent  Honvéd ejtôernyôsök Pápán címû
könyv megvitatására október 15-én került sor Erdô Imréné elnök vezetésé-
vel. Bár ezt a rendezvényt a Jókai Kör tagságának és az olvasóknak szánták,
megjelentek azon a magyar katonai ejtôernyôzés legnagyobb egyéniségei:
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Február 27-én küldöttséggel jelent meg az egyesület Jókay Ihász Lajos
temetésén Hathalmon. Az egyházi szertartást Kövy Zsolt végezte, Huszár János
fôtitkár pedig búcsúztatót mondott. A közös ebéden átnyújtották dr. Jókay
Károlynak, az elhunyt fiának a Jókai Kör ezüst és bronz emlékérmét.

Március 9-én esti beszélgetésre került sor megvendégeléssel. Itt Kalmár
Márton, az egykori pápai diák és tanár, a jeles zenetudós vallott életérôl,
munkásságáról. A kedves, meghitt hangulatú rendezvényt Huszár János
fôtitkár vezette le.

Március 10-én, szerdán Veres D. Csaba tartott elôadást a régi városháza
nagytermében  Napóleon hadai Pápán címmel. Ez közös rendezvény volt a
„Szûkebb Pátriánk”  tanfolyam középiskolás csoportjával.

Ugyancsak közösen hallgatták meg a „Szûkebb Pátriánk” elôadássorozat
keretében a diákokkal március 17-én Vathy Zsuzsa írónô elôadását a
Polgármesteri Hivatal új tanácstermében. Az írónô ez alkalommal a városhoz
való kötôdésérôl és ifjúsága emlékeirôl beszélt  Én és Pápa c í m m e l .

Április 17-én kulturális ôrjárattal jutottak el Budapestre Jókai Mór sír-
jához, Budafokra Nemes László karnagy híres mûvészeti iskolájához, a pin-
cerendszerhez, a 301-es parcellához és Bánhidán az újjászületett Turul em-
lékmûhöz.

Április 19-én Farkas György író-olvasó találkozóját ismételték meg
Sárváron a dr. Naszádos István által vezetett honismereti körben, szép
sikerrel. A beszélgetést ott is Huszár János fôtitkár vezette.

Április 23-án volt a jubileumi díszünnepély és az ezernél több fénykép-
bôl összeállított jubileumi kiállítás a Jókai Mûvelôdési Központ színház-
épületében. A remek mûsor, az emlékbeszéd sikert aratott. Kiemelkedett a
programból Nemes Ildikónak, Nemes László karnagy lányának virtuóz he-
gedûszólója. A fiatal mûvésznô, aki Bécsben tanul, a jövô nagy ígérete. Az
ünnepély tetôpontját a köszöntés képezte, melyben a város vezetôi s a test-
vérintézmények képviselôi méltatták a százéves egyesület szerepét a város
kulturális életében. A nagy író családja nevében az Egyesült Államokból
hazatelepült dr. Jókay Károly üdvözölte a megjelenteket, s kívánt további
sikereket. A szép estet színvonalas fogadás zárta.

Május 2-án kulturális ôrjáratra került sor. Fenékpuszta, Kéthely, Nikla,
Vörs, Keszthely, Ederics, Sümeg voltak az út egyes állomásai. Kéthelyen, a
pápai ejtôernyôsök sírkertjében rendezett koszorúzási ünnepélyen a Jókai
Kör adott mûsort, a fôtitkár mondott emlékbeszédet.

Május 7-én négy fôbôl álló küldöttséggel vett részt az egyesület a „Jókai
Nap” rendezvénysorozatán Balatonfüreden. A programban Huszár János fô-
titkár is szerepelt, aki a pápai Jókai Kör történetérôl tartott elôadást.
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November 8-án tekintette meg a tagság a filmszínházban Jókai
Kárpáthy Zoltán címû regényébôl készült filmet. Fôként az árvízi
jeleneteket fogadta nagy tetszéssel a közönség, s  tapssal jutalmazta a végén
a valóban nagyszerû mûvészi teljesítményeket. 

Az egyesületi év november 19-én önképzôköri üléssel zárult a Jókai
Könyvtár olvasótermében. Bevezetôt Erdô Imréné elnök mondott, a szer-
vezés munkáját Puskás Kálmánné titkár végezte, aki a programot a vezetése
alatt álló pápai költôk közösségének szerepeltetésére építette. Nagy sikert
aratott Horváth Miklós zenemûvész, aki miniatûr koncert segítségével
mutatta be a szintetizátorban rejlô rendkívüli lehetôségeket.

Az 1994-es év az igazgatótanács kitûnô hangulatú ülésével kezdôdött,
melyre a Jókai Könyvtár igazgatói irodájában került sor. Ezen tisztázódtak
az évi program fô vonásai.

Február 11-én, az egykori Városgazdálkodási Vállalat kényelmes, szép
ebédlôjében tartották meg a közgyûlést fehér asztal mellett, itt számolt be
részletesen a jubileumi év eseményeirôl a fôtitkár. A szóban elhangzottakat
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Bélteki László alezredes, Janovics Ferenc ôrnagy, Simon László alezredes
és Dombi Lôrinc alezredes is. Még Gyôrbôl is érkeztek érdeklôdôk.

A következô napon, október 16-án, két esôs nap között, szép, napfényes
idôben történt meg a rég tervezett Veszprém megyei ôrjárat Pápa – Bakony-
bél – Zirc – Tés – Várpalota – Szentgál – Pápa útvonalon. Különösen
emlékeze-tes volt a Zircen töltött délelôtt, ahol Illés Ferenc, a Reguly Antal
Társaskör vezetôje, a helyi múzeum igazgatója vállalta a kalauzolást.
Szentgálon a község polgármestere mutatta be a nemrég felavatott tájházat.

Október 18-án az  Egy magyar nábob címû Jókai-regény filmváltozatá-
nak megtekintése szerepelt a programban Erdô Imréné elnök szervezésé-
ben, közösen a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolával.

Október 29-én volt a szokásos orgonahangverseny, melynek a fôszerep-
lôjeként ezúttal is Bíró Lajos mûvész urat, az egyesület tiszteletbeli tagját
üdvözölhette a közönség. Most az evangélikus templom adott otthont a ren-
dezvénynek. Nagy sikerrel közremûködött az esten a Jókai Általános Iskola
nagykórusa Demcsikné Radványi Éva karnagy vezetésével. A kórusmûvek-
hez a kíséretet Fehér Ferenc énektanár szolgáltatta.

Az évi munkát november 5-én, pénteken értékelte a tagság a fôtitkár
vezetésével fehér asztal mellett a volt VGV ebédlôjében. A kitûnô hangu-
latú esten bemutatásra került az a videofelvétel, mely a pápai fúvószenekar
estjének teljes programját tartalmazta.
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Április 16-án borongós idôben került sor az elsô kulturális ôrjáratra,
Veszprém megyei úti célokkal. A 37 személyes autóbusz minden utasa szá-
mára különleges élménynek bizonyult az út minden állomása. A mûemlék,
faluban, Magyarpolányban nemcsak a sok látnivaló ejtette ámulatba a kirán-
dulókat, hanem azok a szép sváb dalok is, melyeket a kedves helyi vezetô,
Aporfi István igazgató mutatott be Rézi nénivel, a helyi hagyományok
egyik hûséges ôrzôjével. A kislôdi plébánia gazdag egyházi múzeuma, a
szentgáli iskolában tartott videobemutató és a tájház megtekintése, a
dr. Geiszt Jakabné vezetésével tett veszprémi séta, az egykori jutasi katon-
ai repülôtéren, Hárskúton, Bakonybélben tett látogatás szintén felej-
thetetlennek bizonyult.

Április 29-én a bencés templomban romantikus muzsikában gyönyör-
ködhettek a Jókai Kör jóvoltából a pápaiak. A jeles szakember, Hancsics
Lajos által rendbehozott orgonán mesterien játszott Bíró Lajos orgonamû-
vész; a templom barokk szépsége most is lenyûgözte a padsorokat megtöltô
közönséget. Kedves meglepetés volt a Szent István Római Katolikus Álta-
lános Iskola és a kertvárosi Munkácsy Mihály Általános Iskola kórusainak
nívós, szép szereplése.

Másnap, április 30-án 45 fôbôl álló közösség kelt útra autóbusszal, hogy
Solymáron meglátogatva az angol katonai temetôt  felkeresse Farkasréten
az egyesület tiszteletbeli és örökös tagjának, Lôrincze Lajos professzor
úrnak a sírját, s ott találkozzon özvegyével, Erzsébet asszonnyal. A prog-
ram sikerrel járt. A jeles egyéniség sírjánál tartott rövid megemlékezés után
a pápai Református Kollégium egykori igazgatójának, Rab Istvánnak a sír-
ját koszorúzta meg a csoport, majd a budai várba látogatott el Farkas
György elnökségi tag kalauzolásával. A Kerepesi temetô volt az utolsó
állomás. Itt Jókai Mór sírjának megkoszorúzásával, a Kossuth-mauzóleum
felkeresésével és temetôi sétával ért véget ezen a szép, nyáriasan meleg
napon a program.

Május 6-án küldöttséggel szerepelt az egyesület Balatonfüreden a Jókai
Napon, ahol a pápaiaknak alkalmuk volt találkozni a Révkomáromból érke-
zôk népes csoportjával is.

Május 13-án, pénteken dr. Szamosújvári Sándor debreceni honismereti
felügyelô a magyar koronázási ékszerekrôl tartott elôadást a Jókai Városi
Könyvtár olvasótermében. Sikerében része volt a kitûnô vetítésnek is. 

Május 18-án egy városunkért rajongó kutató tartott elôadást remek
diaképek sorozatával a könyvtár olvasótermében. A meghívón a következô
cím szerepelt: Pápa titkai, a város, amely 30 éven át mindig visszahív. Ez
több más szervezéssel együtt közös rendezvénye volt a Jókai Körnek és a
Jókai Mór Városi Könyvtárnak. 
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kiegészítették a videofelvételek, melyek a jelentôsebb rendezvényekrôl ké-
szültek. A tisztikarban ez alkalommal változás nem történt.

Másnap, február 12-én, havas, téli idôben az elnökség küldöttsége
Szombathelyre utazott, s ott részt vett a Városi Galériában A. Tóth Sándor
festômûvész gyûjteményes kiállításának megnyitóján.

Február 14-én Jókai egyik regényének filmváltozatát tekintette meg a
tagság Erdô Imréné elnök szervezésében a Jókai Mór Közgazdasági Szak-
középiskola tanulóival együtt.

Március 14-én Kossuth-kiállítás és könyvbemutató szerepelt a program-
ban. Ezt a Jókai Városi Könyvtár szervezte, a Jókai Kör tagsága itt résztve-
vôként szerepelt.

Március 18-án a szombathelyi Városi Galéria rokonszenves és kiváló
igazgatója, a Pápához erôsen kötôdô Salamon Nándor volt az egyesület
vendége a Jókai Könyvtár olvasótermében. Esti beszélgetés formájában
szólt életérôl, munkájáról, kudarcairól és sikereirôl.

Április 15-én „Révkomáromi Napot” tartott a Jókai Kör Pápán. Ennek
elsô felében dr. Vavrik Gyuláné festômûvész kiállítását nyitotta meg a Jókai
Könyvtár folyosóján Borbély Lajos iskolai csoportvezetô, majd a mûvésznô
beszélt munkásságáról, vázlatosan bemutatta a kiállított gazdag anyagot, a
mintegy félszáz alkotást.

Ezt követôen a szép barokk olvasóteremben, a kastély egykori kápol-
nájában Tarczy Lajos professzorra, a pápai Református Kollégium tudós
tanárára emlékezett a Jókai Kör tagsága, aki a Komárom közelében fekvô
Hetényben született. Az elôadó Révkomárom, Komárno alpolgármestere
lett volna, de miután ô nem tudott megjelenni, az akadémikus professzor pá-
lyafutását Kövy Zsolt, a Jókai Kör alelnöke ismertette a hallgatókkal
szépen, igényesen.

A Jókai Kör kezdeményezésére dr. Vavrik Gyuláné képeit néhány hét
múlva Veszprémben, a Helyôrségi Mûvelôdési Otthonban is kiállították,
ahol a megnyitó beszédet a pápai Jókai Kör fôtitkára, Huszár János tartotta.
A veszprémi kiállítás védnöke Kositzky Attila dandártábornok, a pápai
Jókai Kör tiszteletbeli alelnöke volt.

A pápai „Révkomáromi Nap” keretében vette át Kositzky Attila tábor-
nok a Jókai Kör elnökétôl az egyesület ajándékát, egy remekbe készült
hatalmas pápai mézeskalácsot, mellyel az egyesület 50. születésnapja és
6000. leszállása alkalmával kívánta meglepni a kör egykori tevékeny alel-
nökét. Ez az aktus közel fél évet késett a mûremek elkészítésének elhú-
zódása miatt, de az ünneplés így is kedves volt, a köszöntô szavak így is
ôszintén hangzottak.
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zeneszámaival.
Október 21-én tartotta a Jókai Kör önképzôköri estjét, melynek teljes

programját az Amatôr Költôk Pápai Csoportja szolgáltatta Puskás Tófeji
Vali irányításával. A zenekíséretet Nagy Imre nyugdíjas pedagógus szol-
gáltatta.

Nagyszabású és sikeres rendezvényre került sor november 4-én a Jókai
Városi Könyvtár olvasótermében. Dr. Szíj Rezsôt, Pápa szülöttét, a Magyar
Köztársaság csillagrendjével kitüntetett mûvészettörténészt, kritikust, iro-
dalmárt ünnepelték a pápai Jókai Kör tagjai abból az alkalomból, hogy 60
éve szolgálja tollával a magyar kultúrát.

Október és november hónapban két filmet tekintett meg a tagság a Jókai
Közgazdasági Szakközépiskola kulturált magatartású tanulóival közösen a
filmszínházban. Az elsô a  Rab Ráby , a második a  Beszélô köntös volt.
Ezeknek a közös mozilátogatásoknak ebben az évben is sikerük volt.

Az ôsz folyamán két kulturális ôrjárat szervezésére vállalkoztak a Jókai
Kör vezetôi.

Szeptember 17-én Tapolca, Keszthely és Balatonszentgyörgy volt az úti
cél. Az esôben induló kirándulás déltôl kellemes idôben zajlott le. A Csil-
lagvár, a Balaton Múzeum, a keszthelyi temetô, a Festetics-mauzóleum,
Simon István szülôháza, a Kisfaludy-emlékház és az Iskolatörténeti
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Június 2-án délután különleges esemény történt Pápán. A Kossuth-díjas
költô, Nagy László képeibôl remek kiállítás nyílt a könyvtár folyosóján,
melyet Huszár János, a Jókai Kör fôtitkára nyitott meg. Többségében az
egyesület tagjai vettek részt ezen a megnyitón, s az azt követô tanácskozá-
son, melyen Nagy András grafikus, a költô fia mutatta be a  Krónikatöre-
dék címû kötetet. Ezt ô állította össze édesapja feljegyzéseibôl.

A Jókai Kör tekintélyének növekedését mutatja az is, hogy a fôtitkárt
egyre több alkalommal hívták meg különbözô rendezvényekre elôadónak.
Így június 18-ára ôt kérték fel a „Takácsi falunap” megnyitására, melynek
programja kitûnôen sikerült.

Július 6-a helyett egy héttel korábban kelt útra 45 fôvel a pápai utazási
iroda szervezésében a Jókai Kör egy csoportja Ausztria irányába. Ezúttal
Melk volt az úti cél. A lenyûgözôen szép épületcsoportot gyorsan és kényel-
mesen sikerült megtekinteni, miután az idegenvezetô, dr. Babos Barnabásné
tökéletesen ismerte az európai hírû épületet és gazdag gyûjteményeit.
Ráadásként gyönyörû úton, a Duna bal partján utazott visszafelé a társaság
megtekintve a szépséges Krems városát, Baden fürdôközpontját és parkját,
ahol nagyzenekari hangversennyel zárult a program. Mindez kellemes nyári
idôben történt. Ugyanakkor a Pápán maradtak a hôségtôl szenvedtek.

Évek óta kérték a Jókai Kör tagjai, hogy a hagyományoknak meg-
felelôen legyen többnapos országjáró utazás is, de a kellô létszám sohasem
jött össze. Ebben az évben ez a vágy is teljesült. Július második felében kis
autóbusszal 25 fô vett részt azon a háromnapos debreceni utazáson, mely
minden résztvevô megelégedésére maximális sikerrel végzôdött. Debre-
cenben a kalauzolást dr. Szamosújvári Sándor honismereti felügyelô vállal-
ta, megmutatva a szabadság városának minden nevezetességét. A város-
nézés az esti órákban az Arany Bika Szállodában ért véget, majd ráadásként
a Kossuth Lajos Tudományegyetem kivilágított épületében és az elôtte levô
szökôkút fényjátékában gyönyörködhettek a résztvevôk. Menet és jövet a
Ferihegyi-légikikötô, Cegléd, Kenderes a Horthy-kastéllyal és mauzóleum-
mal, Mezôkövesd a Matyómúzeummal, Gyöngyös, Gödöllô a Grassalko-
vich-kastéllyal voltak az út említésre méltó állomásai.

Augusztus 17-én a huszár-emlékmûnél, szeptember 10-én az ejtôernyôs
emlékmûnél koszorúzott a Jókai Kör küldöttsége.

Ünnepi ülést ebben az évben tartott elôször az egyesület a Bartók Béla
Állami Zeneiskola kedves, meghitt elôadótermében. Erre szeptember 28-án
került sor. Ezúttal dr. Kôrös Endrére, a Jókai Kör egykori kiváló fôtitkárára
emlékeztek halála 50. évfordulóján elôadással, költeményei felidézésével,
és a tehetséges, fiatal zongorista, Peidl Borbála szép, az alkalomhoz illô
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Azokat is elismerés és dicséret illeti meg, akik a fôtitkárnak és a gaz-
dasági felelôsnek segítségére voltak abban, hogy a körlevelek az egyesület
több száz tagjához a posta közremûködése nélkül eljussanak. Itt elsôsorban
Szabó László ny. igazgató és Klement Rudolf ny. mûszerész nevét kell
megemlítenünk.

Kegyeletes kötelessége az elnökségnek, hogy koszorút és virágot
helyezzen a Jókai Körhöz közelálló személyiségek sírjára. 1994-ben a
hathalmi kriptánál és a Jókay-sírkertnél történt néma tiszteletadással ko-
szorúzás. Temetôi séta keretében halála 50. évfordulója alkalmával rövid
ünnepélyt rendezett az elnökség dr. Kôrös Endre egykori fôtitkár nyughe-
lyénél. Beszédet Kövy Zsolt alelnök mondott. Ugyanekkor került virág az
utolsó évek során eltávozott tagtársak, köztük dr. Németh Zoltán egykori
tanácselnök sírjára. 

Említést kell tennünk arról a honismereti tevékenységrôl is, mely a Jókai
Kör keretében folyik.

A Jókai Kör három kötetet adott eddig ki, a negyedik most került a
nyomdába. Ezek mindegyike helytörténeti jellegû.

Állandó pártfogója az egyesület a helytörténészek körének és a „Szû-
kebb Pátriánk” várostörténeti sorozatnak. Segíti ezek szervezését, mozgósít,
elôadókat biztosít, jutalomkönyveket ad a versengésekhez.

1994-ben két honismerettel kapcsolatos beadvánnyal fordult a Jókai Kör
a Polgármesteri Hivatalhoz. Az egyikben azt javasolta, hogy a Felsôvárosi
temetô helyén legyen szerény méretû emlékpark, a másikban egy isko-
latörténettel foglalkozó helytörténeti munkaközösség létrehozását indít-
ványozta. 

Meg kell állapítanunk, hogy a Polgármesteri Hivatal pártfogását folya-
matosan élvezi a Jókai Kör. 1994-ben 20.000 forinttal támogatta a város
vezetôsége annak a kötetnek a kiadását, mely a pápai temetôk történetét tar-
talmazza.
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Múzeum voltak ennek az útnak a fô állomásai. A legnagyobb élményt azon-
ban a Zalaszántó melletti hegyen, az erdô mélyén található buddhista Sztupa
lát-ványa jelentette.

Október 15-én kellemes, napsütéses ôszi idôben Kismarton–Rust– Neu-
siedl am See–Pamhagen útvonalon, a Fertô-tó teljes megkerülésével tett
kellemes utazást a Jókai Kör egy csoportja dr. Borszéki János veszprémi
egyetemi docens kalauzolásával. Kellemes, derûs, kitûnôen szervezett ki-
rándulás volt ez, sok újdonsággal és érdekességgel.

A zárás november 18-án történt fehér asztal mellett az Anna téren, a
Városgazdálkodási Vállalat ebédlôjében. Az évi munka nagyon vázlatos
értékelése mellett sor került a rendezvényekrôl készült videofelvételek bemu-
tatására, Gosztola István és Babos Tibor, az egyesület elôadómûvészei verset
mondtak, Jókay Lajos két gyermeke, dr. Jókay Károly és Judit sorsukról,
pályafutásukról beszéltek. Errôl az eseményrôl a Városi Televízió is hírt adott.

Ezután még két rendezvényen jelentek meg a Jókai Kör tagjai. 
Egyik alkalommal kiállítás-látogatást szerveztek a Somogyi Galériába,

ahol Borbély Lajos mûvészettörténész kitûnô irányításával a négyszáz évvel
ezelôtt született nagy mûvész, Derkovics Gyula,   Molnár C. Pál,   Szônyi
István és Aba Novák Vilmos válogatott mûveiben gyönyörködhettek a szép
számmal megjelent egyesületi tagok.

A másik alkalommal Kapcsándi Sándor költô estjén az Árkádia Kávé-
házban képviseltette magát az egyesület.

Ennyit az év eseményeirôl.
1994-ben is gondot viselt az egyesület a hathalmi sírboltra, melyben

Jókay Károly leszármazottai és az Ihász család tagjai mellett ott nyugszik a
pápai Jókai Kör lelkes pártfogója, tiszteletbeli és örökös tagja, Jókay Lajos.

Tavasszal két gépkocsival hét önként jelentkezô vonult ide ki, hogy a
kriptát és környékét megszabadítsák az esôzések miatt erôsen burjánzó
növényzet fogságából. Jó érzés volt tapasztalni, milyen nagyfokú önzetlen-
ség és áldozatkészség van a tagságban. A fôtitkár vezetésével a következôk
voltak itt jelen: Fejes Sándor, Farkas György, Dominek Ferenc, Németh
Károly, Ivján János és Pintér Sándor.

Az év második felében a nagydémi Honismereti Kör vette át az emlék-
hely gondozását, s a feladatnak becsülettel meg is felelt. 

A pápai sírkert gondozása megoldott. Itt nyugszik az Alsóvárosi teme-
tôben a nagy író, Jókai Mór nôvére, ásvai Jókay Eszter férjével és lányával,
az emlékiratíró Váli Marival. Ez utóbbi alapító tagja volt 1893-ban a Jókai-
körnek. A sírkert gondozója ebben az évben Gerencsér Hajnalka pedagógiai
asszisztens volt.
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Emléklakásba és a Közlekedési Múzeumba látogattak el. Mindhárom he-
lyen kellemes meleg és sok látnivaló fogadta ôket, így kárpótolva a részt-
vevôket az utazás során elszenvedett didergésért.

Április 4-én, kedden a Hadtörténeti Levéltár helyettes igazgatója,
dr. Bonhardt Attila ôrnagy tartott lebilincselô elôadást a Jókai Könyvtár ol-
vasótermében   Magyar páncélosok címmel. Általános csodálatot keltett a
hadtörténész ôrnagy által feltárt hatalmas tényanyag és az összegyûjtött
kitûnô diaképek. Erre a rendezvényre még Tatáról is jöttek érdeklôdôk, akik
segítették hazajuttatni a megnyerô szerénységû elôadót.

Április 24-én, hétfôn 15 órakor A  beszélô köntös címû színes, archív
filmet tekintette meg a tagság nagy meghatottsággal, bár ezt már az elôzô
évben is látták.

Május 4-én, csütörtökön egy kellemes, napfényes tavaszi nap délutánján
az egyesület népes csoportja a 200 éves jubileumát ünneplô Nagytemp-
lomot kereste fel, s ismerkedett a pompás barokk templom mûvészeti szép-
ségeivel s a kiállítási anyaggal, Zsuppán István tanár kalauzolása alapján.
Május 5-én a lassan hagyományossá váló Jókai Nap rendezvényein jelent
meg az egyesület küldöttsége Balatonfüreden, ahol most is nagy megbe-
csüléssel fogadták ôket.

Két nappal késôbb, május 7-én, vasárnap kulturális ôrjáratra indult egy
csoport a 24 személyes autóbuszon Városlôd – Szentgál – Balácapuszta –
Füred – Örvényes – Nagyvázsony útvonalon. Mindenütt kedves vendég-
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A rendezvények számát és színvonalát tekintve az utolsó évtized egyik
legsikeresebb esztendejét zárta 1995-ben a Jókai Kör. Sokan vélekednek
úgy, hogy az egyesület most találta meg azokat a tevékenységi formákat,
melyek legcélravezetôbbek, legkorszerûbbek a XX. század végén
Magyarországon.

Viszonylag késôn, február 10-én került sor 1995-ben a közgyûlésre,
melyet elnökségi ülés és az igazgatótanács ülése elôzött meg. Ezt a ren-
dezvényt, mely a könyvtárban bonyolódott le, a zeneiskola növendékeinek
szép hegedûszáma tette még színesebbé. Az egyesület két jeles költôje,
Puskás Tófeji Vali és Kapcsándi Sándor egy-egy verssel szerepelt.

Néhány nappal késôbb, február 13-án, hétfôn a Jókai Közgazdasági
Szakközépiskolával közösen megtekintette a tagság Mikszáth Kálmán
Noszty fiú esete Tóth Marival címû regényének filmváltozatát, mely osz-
tatlan sikert aratott. 

Február 22-én Bíró Lajos orgonamûvésszel folytatott a fôtitkár esti be-
szélgetést a Bartók Béla Zeneiskola nagytermében, egyhónapos erdélyi
hangversenykörútjáról és egyebekrôl. A meghitt hangulatú eszmecserét a
mûvész zongora- és csembalószámai tették igazi nagy élménnyé.

Március 9-én, csütörtökön Tímár Vera tartott volna elôadást, de külföldi
útja miatt ezt el kellett halasztani. Szerencsére dr. Borszéki János egyetemi
docens vállalta, hogy  beszámol az Egyesült Államokban tett tanul-
mányútjáról. Fôként Chicagót mutatta be nagy részletességgel, színes
diaképek segítségével.

Tél végére elkészült  A pápai temetôk története címû könyv a Jókai Kör
kiadásában, Huszár János fôtitkár szerkesztésében. Bemutatására március
16-án, csütörtökön került sor. A megbeszélést Kositzkyné Tiszavölgyi
Gyöngyvér vezette, akinek szellemes kérdéseire ifjú Hermann István, a
szerzô, a Református Gimnázium tanulója válaszolt. A vitába Kálmán Attila
igazgató is bekapcsolódott. Sajnos, a rendezvényen csupán 30-35 fô jelent
meg. Legjobban a szerzô diáktársait hiányolta a közönség. 

Április 1-jén, szombaton havas, zord idôben kelt útra az elsô csoport kul-
turális ôrjárat céljából. Félreértés folytán a 24 fô helyett 18-an szálltak be a
kis autóbuszba, melynek fûtôberendezése ez alkalommal nem mûködött,
így az utazás nem volt kellemes, de a remek program mindenért kárpótolta
a résztvevôket. Tordason Csupor érseki tanácsos úr csodálatos gyûjtemé-
nyét tekintették meg, Budapesten pedig az Irodalmi Múzeumba, Ady Endre
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közösen meg is vacsoráztak a falu óvodájában. Bár csupán egy délutánt ter-
veztek minderre, még arra is maradt idejük, hogy hazafelé menet felke-
ressék Szélmezôn a tôzegtavakat, melyek gazdag madárvilágáról Erdélyi
Gyula ornitológus tartott ismertetôt.

A nyári nagy utazásra július 19–20–21–22-én került sor. Az elsô fontos
állomás Jászkisér volt, ahol a honismereti közösség igen nagy szeretettel fo-
gadta a pápaiakat. A csoport szálláshelye a Tisza kanyarulatánál, a Bodrog
torkolatánál fekvô Tokajban volt, innen csodálatos utakat tettek a környék-
re, a Zempléni-hegységbe és a Nyírségbe, majd Miskolcon, Lillafüreden, a
Bükkön, Eger és Gyöngyös városán keresztül tértek haza Pápára.

A Nemzetközi Huszártalálkozó rendezvényeibe a Jókai Kör is bekap-
csolódott. Augusztus 17-én délelôtt a francia emlékmûnél Huszár János
fôtitkár mondott beszédet, délután pedig a hetes huszárok emlékmûvénél
ugyancsak ô koszorúzott Erdô Imréné elnökkel együtt.

Az ôsz különösen gazdag volt rendezvényekben.
Szeptember 9-én az ejtôernyôs emlékmûnél Veszpréminé Turtsányi Va-

léria alelnök és Dominek Ferenc, az elnökség tagja koszorúzott.
Szeptember 11-én, hétfôn E. Szabó Márta textilmûvész és szônyegszövô

kiállításának megnyitására vonult fel a tagság, majd utána az olvasóterem-
ben esti beszélgetésre került sor az ôszi utazások ügyében.

Szeptember 16-án, szombaton az elôzô ôszi kirándulás útvonalán került
sor a kulturális ôrjáratra a Fertô-tó körül. Ezt már dr. Babos Barnabásné
vezette mesterien. Kismartonban egy áruházban nézett körül a 45 kiránduló,
Ruston ismerkedés volt a kedves kisvárossal, Nezsiderben egy Árpádkori
erôdítményt és a Heimat Múzeumot tekintették meg. Élményt jelentett
Halbturm kastélyának a meglátogatása, Frauenkichen templomának fel-
keresése, ahol éppen esküvô volt. Nagy meglepetést okozott Illmitz festôi
szépsége, hatalmas kikötôi forgalma. 

Szeptember 30-án mintegy 30-40 fôs csoporttal tisztelgett a Jókai Kör
Váli Ferenc professzor sírjánál a temetôben, születésének 170. évfordu-
lóján.

Október 2-án, hétfôn  Párizs több misét is megér címmel Iván László
tartott elôadást, színes diaképekkel mutatva be Franciaország fôvárosát. A
túlzottan részletezô ismertetés igen erôsen igénybe vette a hallgatóság
figyelmét.

Október 3-án, kedden 17 órakor az evangélikus templomban tartott orgo-
nahangversenyt az áldozatkész Bíró Lajos mûvész a Szent Anna Kórus ven-
dégszereplésével. A kis templom teljesen megtelt érdeklôdôkkel. Sokak
véleménye szerint ez volt eddig a Jókai Kör legsikeresebb hangversenye.

¯ ¯

látók fogadták a küldöttséget, de a legjobb hangulat az örvényesi vízimalom-
nál alakult ki, ahol Wöller István malomtörténész balatoni borral és sült sza-
lonnával vendégelte meg a pápaiakat a malom tüzetes szemrevétele után.

Május 12-én, pénteken Szilágyi Ferenc költô, nyelvész és irodalom-
tudós, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja volt a Jókai Kör ven-
dége a könyvtár olvasótermében. A beszélgetést a bevezetô zeneszámok
után Huszár János fôtitkár vezette le. Kellemes meglepetést okozott a
Református Gimnázium versmondó csoportja, mely remek elôadásban
mutatta be a vendég  A világ csodája címû kötetének legszebb verseit. A
rendezvény elôtt történt meg Huszár János fôtitkár bibliográfiájának
átadása. Ennek során beszédet mondott dr. Kovács Zoltán polgármester és
dr. Tölgyesi József adjunktus. A megjelentek mindegyike kapott egyet-
egyet a könyvecskébôl.

Ezután a kirándulások, kulturális ôrjáratok követték egymást.
Május 21-én kedves, pihentetô utazás során Kisbért, Oroszlányt, Majkot,

Tatát, Dunaalmást kereste fel a csoport. Kisbéren a lovas hagyományokkal
ismerkedtek, Oroszlányban a bányamúzeum és a szlovák tájház, Majkon a
kamalduli szerzetesek tündéri települése, Dunaalmáson Lilla sírja és a
helytörténeti gyûjtemény volt az úti cél. Mindenütt kitûnô kalauzok álltak
rendelkezésre.

Tata kivételnek bizonyult. Ott Huszár János fôtitkár töltötte be a vezetô
szerepét. Ebben a kedves kisvárosban koszorút helyeztek a pápai
N a g y t e mplom építésze, Fellner Jakab szobrának a talapzatára.
Megcsodálták még a kéttornyú templomot, a várat és a Kuny Domonkos
Múzeumot. 

Június 14-én, szerdán egy 45 személyes autóbusszal az Alpokban fekvô
Puchbergbe utazott egy lelkes csoport, ahol a híres marcipánmúzeum, a
regényes vízesés és a hatalmas Schneeberg volt a fô látnivaló. Dr. Borszéki
János és lánya látta el ez alkalommal az idegenvezetô szerepét. Hazafelé
menet bemutatták Bécsújhely városát is.

Július 5-én, szerdán egy másik 45 fôs csoport Laxenburgot, Hinterbrühlt
és Badent kereste fel. Itt már jártak a pápaiak. Új állomás volt ezen az úton
Heiligenkreutz és Mayerling. A kellemes, vidám kiránduláson ismét dr.
Borszéki János vezette mesterien a csoportot. 

Július 16-án, Nagy László 70. születésnapjának elôestéjén Iszkázra láto-
gatott el az elnökség és az igazgatótanács. Ott a nagy költôre emlékeztek, s
megkoszorúzták az édesanya sírját, aki tagja volt a Jókai Körnek. Ezután
Egeralján megtekintették a helytörténeti gyûjteményt, megismerkedtek az
ôstehetség, Szalóky Károly verseivel, elbeszéléseivel, festményeivel, majd
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jesztést dr. Borszéki János egyetemi docens képviselte, aki Svájcot ismer-
tette meg színes diaképek segítségével. Elôadását személyes emlékei tették
megragadóvá, mivel az elôadó 1995-ben közel fél évet töltött ösztöndí-
jasként a nagy hegyek országában.

A zárás után is találkoztak még a Jókai Kör tagjai.
December 3-án tárlatlátogatáson vettek részt a Somogyi Galériában, ahol

a kiállító mûvész, Heitler László vállalta a csoport kalauzolását, december
közepén pedig a Jókai Mûvelôdési Központ jubileumi rendezvény-soroza-
tára látogattak el.

Ez történt az Úr 1995. esztendejében a Jókai Körben.

Az 1996-os esztendô a változatos tevékenységek éve volt. A ren-
dezvénytervet néhány programpont kivételével teljesítette az egyesület,
ugyanakkor tagjai számos olyan kitûnô megmozduláson vettek részt, mely
tervükben nem szerepeltek. Ezeket, mint például Edôcs János remek
filmvetítéssel és kiállítással egybekötött elôadását a Jókai Mór Városi
Könyvtár igazgatója, dr. Hermann István tanácsnok úr kezdeményezte.

A legsikeresebbek közül érdemes néhányat felsorolni. Ilyen volt  A
csángók világa címû diaképes elôadás, Fülöp Lajos festômûvész kiállításá-
nak megnyitása, melyet könyvbemutatóval kötöttek össze, találkozás Fuchs
vadászmesterrel, több könyv szerzôjével és Tüskés Tibor íróval, két irodal-
mi folyóirat szerkesztôjével. 

Különlegességnek számított, hogy két, Pápához kötôdô jeles egyéniség
is szerepelt a Jókai Körben, az Egyesült Államokból hazalátogató Lux
András és Jókay Sándor. Az ô elôadásaik különösen hangulatosak voltak.

Két katonavendéget is fogadtak ebben az évben. Mindkettô
Veszprémbôl érkezett. Az egyik Kositzky Attila tábornok, a 2. Repülô és
Légvédelmi Hadtest parancsnoka, az egyesület egykori alelnöke volt, akit
családostól látott vendégül a Jókai Kör, így a lánya, Anett is bemutatkozott,
mint elsôkönyves költô. Egy másik alkalommal Simon László ejtôernyôs
alezredes katonai tárgyú elbeszéléseibôl, cikkeibôl vonultatott fel fél tuca-
tot. 

Kitûnôen sikerült a zárás a két utolsó foglalkozással. Példamutatónak le-
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Egy héttel késôbb, október 10-én kedves vendég, dr. Ferenczy Miklós
szakorvos és irodalmár érkezett Pápára, hogy Csokonai Lillájáról elôadást
tartson, ahogyan ezt tette 11 évvel ezelôtt a Jókai Kör újjászületésének elsô
évében. Mint akkor, most is szeretettel fogadták, sikere volt.

Négy nappal késôbb, szombaton újra a kis autóbusszal kelt útra egy cso-
port igen jó hangulatban, nyugati irányban. Bükön fürdôztek, Kôszegen
ámulva szemlélték a mûemlék épületeket, Szombathelyen a képtárban
végtelenül élvezték Salamon Nándor igazgató remek kalauzolását, Sárváron
pedig meghatottan hallgatták a tudós dr. Naszádos István hangulatos
magyarázatát. 

Különleges program volt október 18-án az a látogatás, melyet a Zalka
Máté Általános Iskola tornatermébe, a karate-csoport edzésére tett a Jókai
Kör, megismerni ennek az életformának a jellemzô vonásait. 

Október 28-án, szombaton küldöttséggel koszorúzott az egyesület Hat-
halmon a Jókai és Ihász család kriptájánál.

November 2-án, csütörtökön Tímár Vera, a Finn Magyar Társaság veze-
tôje volt a könyvtár olvasótermében a Jókai Kör vendége. A háziasszony
szerepét Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér vállalta, aki remek kérdésekkel
a legfontosabb problémákra irányította a figyelmet. Nagymértékben az ô
ügyességének volt köszönhetô, hogy a szíves vendéglátás kaporba mártott
lazaccal és egy jellegzetes finn itallal a legnagyobb rendben lebonyolódott.

November 6-án, hétfôn a filmszínház várta az érdeklôdôket Mikszáth
Kálmán   Szent Péter esernyôje címû regénye filmváltozatának megtekin-
tésére.

November 9-én Raffai István, az  Új Horizont címû folyóirat fô-
szerkesztôje tisztelte meg megjelenésével az egyesületet. A szervezôk elé-
gedettek voltak a sok jó hozzászólással, de erôsen szégyenkeztek amiatt,
hogy a terembe készített 60 székbôl csak 30-nak akadt gazdája.

Nem szervezôként, csupán vendégként vettek részt a Jókai Kör tagjai a
Magyarok Világszövetsége által rendezett Magyarok a Kárpát-medencében
címû tanácskozáson. A rendezvény után Erdô Imréné elnök érdemei elis-
meréséül Csoóri Sándor elnöknek átnyújtotta a Jókai Kör ezüst emlékérmét.

November 23-án csütörtökön került sor a Jókai Kör önképzôköri ülésére,
melyet Puskás Tófeji Vali vezetett le, s a pápai amatôr költôk mellett más
vidékrôl is érkeztek szereplôk.

Méltó zárásnak bizonyult az a megvendégeléssel egybekötött találkozó,
melyre december 1-jén került sor a régi városháza nagytermében. Itt Huszár
János fôtitkár röviden áttekintette az 1995-ös év rendezvényeit, bemutatta
Kositzky Anett költônôt s a kemenesmagasi népi együttest. Az ismeretter-
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össze a tiszteletbeli és örökös tagokat, s tartottak számukra találkozót a
Hotel Arany Griffben. Ez kitûnôen sikerült.

Rab Zsuzsával, akit gyenge egészségi állapota lakása falai közé zárt,
szoros kapcsolatot tartottak a kör tagjai. Ôt az utolsó években több alka-
lommal kitüntették, s az egyesület vezetôi minden alkalommal gratuláltak
neki. Könyvtára kincsei közül száz példányt adott a Jókai Körnek, melyeket
dr. Hermann István igazgató szállított Pápára. Ezek Rab Zsuzsa – Erdélyi
Gyula által tervezett – ex libriseivel ellátva a Jókai Városi Könyvtárba
kerültek.

Az 1997-es év az egyesület legsikeresebb esztendei közé sorolható. Az elsô
és második félévben tervezett rendezvényekbôl több elmaradt, helyettük
azonban menet közben újakat iktattak be. Így az igazán hûséges tagok
harminc alkalommal vehettek részt rendezvényen. A legtöbb változás a kul-
turális ôrjáratoknál következett be, ahol döntô tényezô a jelentkezôk száma. 

Február 6-án, a régi városházán tartott sikeres közgyûlés után még
ugyanebben a hónapban klubestre került sor, melyen színes változatban
megtekintették az egybegyûltek Jókay Sándor Afrikában készült video-
filmjét.

Márciusban egy csángó költônô és egy nagybányai költô verseskötetét
mutatta be kitûnô elôadásban Bíró Lajos orgonamûvész. Ugyancsak már-
ciusban ismertették meg  A Pápai Ipartestület emlékkönyve címû kötetet,
melynek szerkesztôi között ott voltak a Jókai Kör vezetôi is.

Miután tavaszra a program számos ponton megváltozott, kénytelenek
voltak egy módosított második negyedévi körlevelet kiadni.

Áprilisban elôször az amatôr költôk estjén vett részt a tagság, majd né-
hány nappal késôbb a Jókai Kör szervezésében Szauer Ágoston szombat-
helyi költô számolt be munkásságáról színesen, érdekesen.

Áprilisra terveztek egy városnézô sétát, melynek során a Griff Szál-
lodából kiindulva mutatta volna be dr. Winkler Gábor építész a történelmi
városrészt. Az orkánszerû szél ezt lehetetlenné tette, de a nagyszerû elôadó
az épület belsejében elhelyezett nagyméretû archív képek segítségével a ter-
vet mindenki megelégedésére megvalósította. 

Élményszámba ment a Dunántúli Református Egyházkerület Tudomá-
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hetett minôsíteni az önképzôköri ülést, melyet Erdô Imréné elnök szervezett
nagyszámú, különbözô korú szereplôvel. Kitûnô hangulatú, nagy létszámú
közönség elôtt zajlott le Fejes Sándor elnökségi tag honismereti íróként
történt bemutatkozása, megvendégeléssel egybekötve.

A kulturális ôrjáratok mindegyike nagy élményt jelentett a résztvevôk-
nek. Az ôrségi kirándulás, a budapesti ôrjárat, a Zsidó Múzeum és a mille-
centenáriumi kiállítás megtekintésével egyértelmûen sikeresnek volt mond-
ható. A nyári többnapos utazás rendhagyó módon az országhatárt is átlépve
Fülek, Rozsnyó, Losonc,  Besztercebánya, Érsekújvár és Komárom megis-
merését eredményezte. Ennek vezetôje Kövy Zsolt volt.

A kitûnô idegenvezetôk, dr. Babos Barnabásné és dr. Borszéki János
jóvoltából a Stájerországba és Bécsbe tervezett utazás is nagyon szépen si-
került.

S hogy kis hazánkban is van érdekes látnivaló, azt a Táp – Pannonhalma
– Gyôr útvonalon tett utazás bizonyította. A kirándulók Pannonhalmán az
ezeréves iskola emlékére rendezett kiállítást csodálták meg, Gyôrben az ôsi
város szépségeiben gyönyörködtek dr. Winkler Gábor Ybl-díjas építész
vezetésével.

Beváltak a vasárnapi tárlatvezetések és a hétfôi mozilátogatások. Ezek a
jövôben sem fognak szerepelni a programban, meghirdetésükre az egyes
foglalkozásokon kerül majd sor, miután félévre elôre történô tervezésükre
nincs lehetôség. 

A rendezvények többsége teltházas volt, csak két alkalommal jelentek
meg a kívánatosnál kevesebben.

A kulturális ôrjáratokra való jelentkezés több esetben nehézkesen tör-
tént, ami gondot okozott az autóbusz lefoglalásánál. Egy esetben idegenek-
kel kellett feltölteni a csoportot, s ez a fegyelem lazulását eredményezte.

Számos más, kisebb jelentôségû rendezvény is volt még, ezeket a kitûnô
krónikaíró, Sárközi Antalné örökítette meg a Jókai Kör számára.

A helytörténeti munka támogatása területén ugyancsak sikert ért el a
közösség. Az elmúlt évtizedben háromszor kezdeményezte a Jókai Kör két
új honismereti közösség létrehozását. 

Mindhárom alkalommal eredménytelennek bizonyult a próbálkozás.
Most azonban létrejött, és megkezdte tevékenységét az ipartörténeti, az
iskolatörténeti kör, s új helyen, a Várkastélyban kezdett évet a várostörténeti
kör. Az elsô foglalkozások sikerrel zajlottak le.

Megtorpanást okozott ebben az évben a mozilátogatásban az a tény,
hogy a Jókai-regények megfilmesített változatait mind látták, megnézték az
egyéb ismert, színvonalas irodalmi vonatkozású alkotásokat is.

1996-ban Fejes Sándor gazdasági felelôs javaslatára elôször gyûjtötték
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alkalommal is Erdô Imréné elnök szervezett szépen, színvonalasan. 
A többi megmozdulás, a részvétel rokon testületek rendezvényein, a

Füredi Jókai Napon, a temetôlátogatás, mozilátogatás, megjelenés az ejtôer-
nyôs közösség ünnepségén, a honismereti körök öszszejövetelein tovább
színezték az évi munkát.

Kedves programnak bizonyultak a vasárnapi tárlatlátogatások. Ezek
közül is kiemelkedett a pápai mûvészek közös kiállításán tett látogatás a
Somogyi Galériában, ahol Borbély Lajos osztályvezetô kalauzolásával te-
kintette meg december elsô napjaiban a népes csoport a változatos anyagot.

Az 1997-es esztendô sikere döntô mértékben az aktív tagság érdek-
lôdésének, fegyelmezett megjelenésének, hûségének köszönhetô.
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nyos Gyûjteményének megtekintése, miután ezt az intézményt újjászerve-
zett formájában még igen kevesen látták.

Júniusban egy harminc évig fennálló polgári iskoláról készült történeti
tanulmányt, Huszár Péter munkáját mutatták be, melynek könyvvé for-
málásában a Jókai Kör is közremûködött. Ezen a rendezvényen a kötet
Ausztráliában élô lektora, dr. Györki János is részt vett.

A tavaszi kulturális ôrjáratok sikerét legjobban az bizonyítja, hogy
közülük kettôt, a szigetközit és a felsô-ausztriait meg kellett ismételni. A
Szigetközben dr. Alexay Zoltán, Ausztriában pedig dr. Babos Barnabásné
volt az útikalauz. Mindketten mûvészei ennek a munkának. Dr. Borszéki
János is az, aki Fraknó – Puchberg – Bécsújhely útvonalon szegôdött a cso-
porthoz vezetônek. 

Az a háromnapos ôrjárat, melyen Kiskôrös, Kiskunfélegyháza, Pusz-
taszer, Csongrád, Hódmezôvásárhely, Szeged, Kecskemét, Lakitelek és
Szalkszentmárton megismerése volt az úti cél, a résztvevôk számára örök-
re emlékezetes marad. Ezt nagyrészt a kitûnô idegenvezetôknek: Szabó
Ferencnek, vitéz Trembeczky Istvánnak, Erdô Imrének, dr. Szabó Dénesnek
köszönhették a résztvevôk.

Az ôszi idôszakban két valóban nagyszabású rendezvényre került sor.
Október 11-én a Református Kollégium dísztermében Petôfi és Jókai pápai
diákoskodása emlékére 100 résztvevôvel tudományos ülést tartottak orszá-
gos nevû elôadókkal. Decemberben Csoóri Sándorral, a Magyarok Világ-
szövetségének elnökével találkoztak a Jókai Mûvelôdési Központ színház-
termében, ahol a nézôteret zsúfolásig megtöltötték az érdeklôdôk. Itt a
kemenesmagasi népi együttes és a Református Kollégium kultúrcsoportja
adott szép mûsort.

Az ôszi évadban elsôként a Griff Szállóban hallgatták meg az Egyesült
Államokban élô egykori pápai diák, a tudós Lux András beszámolóját
életútjáról, melyet hangulatos beszélgetés követett a kávézóban.

Ugyancsak szeptemberben hallgatták meg Pálffy Margit mûvésznô
elôadásában Erzsébet királyné érdekes, kedves verseit. 

Ôsszel két alkalommal került sor kulturális ôrjáratra.
Október 4-én Gödöllôre mentek 52 személyes, emeletes luxusbusszal,

ahol Kiss Éva tanárnô kalauzolásával töltötték ezt a csodálatosan szép
napot.

Október 18-án Kapuvár – Csorna útvonalon e két tündéri kisvárossal is-
merkedett egy csoport, majd Szanyban közös vacsorával zárták a napot,
mely sok kellemes meglepetéssel szolgált.

November 20-án tartottak az egyesületben önképzôköri ülést, melyet ez
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zajlott le. Esztergomban a Vízügyi Múzeum munkatársa volt a kalauz.
Tatán a református templomot Márkus Mihály püspök úr mutatta be.  A
pápai nemzetôrök útján címmel végrehajtott négynapos utazás programjá-
nak gazdagsága minden résztvevôt elbûvölt. Bizonyságul álljanak itt a fon-
tosabb állomások: Ozora – Tamási – Szekszárd – Decs – Mohács – Pécs –
Harkány – Siklós – Máriagyüd – Villány – Vajszló – Drávaiványi – Sellye
– Szigetvár – Dombóvár – Kaposvár – Somogyvár – Nikla – Kéthely –
Keszthely – Dáka.

A második félév az igazgatótanács ülésével indult augusztus hónapban,
a Jókai Könyvtár igazgatói irodájában.

Szeptember 2-án a tagság Pápa város második világháborús emlékmû-
vének a leleplezésén vett részt, melynek narrátora a Jókai Kör fôtitkára volt.
A koszorúzáson hárman képviselték az egyesületet. Mindhárman testvért és
szülôt veszítettek el a nagy világégésben. 

Szeptember 12-én kellemetlen, esôs napon került sor az ejtôernyôs em-
lékmû koszorúzási ünnepélyére a Huszár lakótelepen. Itt Turtsányi Valéria
alelnök vezetésével négytagú küldöttség koszorúzott.

Szeptember 26-án, Kisbéren az egykori nagyhírû méntelep történetével
és épületeivel ismerkedett egy csoport. Móron, ebben a szép és rendezett
kisvárosban a népmûvelési elôadó mutatta be a nevezetességeket. Zámo-
lyon a polgármester volt a kalauz a feleségével együtt. A kirándulók Pákoz-
don szemlélôdve tanúi lehettek a másnapi nagy ünnepély fôpróbájának.

Október hónapban tíz megmozdulásra került sor anélkül, hogy ezt bárki
megterhelônek mondta volna.

Az új tagokkal felkeresték a Jókai Kör egykori jeles tagjainak és a volt
honvédeknek a sírját a temetôben.

Ebben a hónapban két utazásra is sor került. Október 3-án Burgenland-
ban járt egy csoport, s ott Felsôôrt, Tarcsafürdôt, Szalónak, Borostyánkô és
Léka várát keresték fel, s még arra is jutott idô, hogy egy keveset Kôszegen
idôzzenek. Október 23-án Zalakarosra mentek, ahol fürdôztek és szaunáz-
tak, útközben pedig a csodás tájban gyönyörködtek. Ennek az útnak minden
szervezô munkáját Megyeri Istvánné tagtársunk végezte. Azt meg kell
jegyezni, hogy minden útnál a jelentkeztetést és az útiköltségek össze-
gyûjtését Keresztes Józsefné és Keresztes Lilla intézte.

Október 15-én mintaszerûen szervezett, alkalmi kiállítással gazdagított
ünnepi ülésen emlékezett a tagság Tímár József íróra. A díszvendég az
egykori pápai író lánya volt, az elôadó pedig az unokája, Steinhausz József. 

Október 29-én az Alsóvárosi temetôben az elsô világháborús hôsi halot-
tak parcellájánál tartott az egyesület ünnepélyt, melyen Kövy Zsolt alelnök
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A Jókai Kör 105.  esztendeje elsô felének eredményeivel joggal elége-det-
tek lehetünk. Az 1998. február 12-én a régi városháza nagytermében tartott
tisztújító közgyûléstôl a júliusi zárásig értékes és szép rendezvények követ-
ték egymást.

Emlékezetes volt az ezeréves Pannonhalma és az egykori besenyô határ-
ôrváros, Kapuvár bemutatása színes diaképekkel és remek szöveggel. Méltó
módon ünnepelte a tagság márciusban az 1848–49-es szabadságharc 150.
évfordulóját dr. Hermann Róbert hadtörténész lebilincselô hangulatú elô-
adásával. Mindenki elismeréssel adózott a Kemény Géza költôvel történt
találkozó színvonalának. Még ki kell emelnünk Bíró Lajos orgonamûvész
ragyogó ismertetését a barokk zene világáról, mikor is  a míves szöveget
külföldi hangversenyekrôl készült felvételekkel illusztrálta. Felejthetetlen-
nek bizonyult a mezôgazdasági szakközépiskolában tett látogatás, számos
kiállítás megnyitásán való részvétel, és a  Lyukasóra címû rádiómûsor pá-
pai szereplésén történt tömeges megjelenés. Ez és a  Flóra címû esemény-
játék a Jókai Mûvelôdési Központ rendezvénye volt, ezeken az egyesület
tagsága az együttmûködési készség jegyében jelent meg.

Szívbemarkolónak bizonyult a találkozó a tiszteletbeli tagokkal. Ezek a
tudósok, írók, költôk, tábornokok és egyéb országos nevû személyiségek,
Jókai-leszármazottak, akik kötôdnek a Jókai Körhöz, büszkék egyesületünk
elért eredményeire, s egyre többet várnak a nagy múltú közösségtôl. A ren-
dezvények sora az Anna templomban tartott orgonahangversennyel ért
véget július hónapban.

Kulturális ôrjáratra az elsô félévben öt alkalommal került sor. A kör-
mendi út – bár az autóbusz, mellyel utaztak elromlott – mégis, kitûnô
hangulatban zárult, s a résztvevôk vonattal idôben hazaértek. A budapesti
kirándulás a rossz idô ellenére sikeres volt. A résztvevôk a Farkasréti teme-
tôben virágot helyeztek Rab Zsuzsa frissen hantolt sírjára, megkoszorúzták
Lôrincze tanár úr nyugvóhelyét, bejárták a mûvészparcellát. Voltak még a
Néprajzi Múzeumban, az Országházban, az Evangélikus Múzeumban, a
Zsidó Múzeumban, a Bazilikában, az  Operaházban 45 fôvel. A Szlovákiába
tett utazás felejthetetlennek bizonyult. Nagyszombat várfala, ódon házainak
bája, Pozsony mûemlékei és május 1-jei forgataga, Dévény várának és az
alatta kanyargó Dunának a szépsége mindenkit megragadott. A Komárom –
Dunaalmás – Esztergom – Tata körutazás ugyancsak kellemes légkörben
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Jókai Mûvelôdési Központ támogatta. A három elôadás anyagi alapját is ôk
teremtették meg.

1999-ben is tökéletesnek bizonyult az együttmûködés a Jókai Mór Köz-
gazdasági Szakközépiskolával, mely fennállása 60. évfordulóját ünnepelte.
Március elsô felében ennek jegyében az egyesület tagjai megismerkedtek a
rendkívül nívós oktatási intézmény épületével, szaktermeivel, felszerelésé-
vel, majd a díszteremben megtekintették  Az angol beteg címû filmet.

Emlékezetes volt még a tavasz folyamán Berecz Katalin kiállításának
megnyitó ünnepélye és Sági Mihályné veszprémi tanárnô elôadása Izland-
ról, a gejzírek földjérôl a Jókai könyvtár olvasótermében. 

Rendkívüli élményt jelentett az esti beszélgetés a Helyôrségi Klubban,
melynek során dr. Babos Barnabásné Tuniszban tett utazását ismertette
színes diaképek segítségével, dr. Borszéki János pedig az egyetemi tanszé-
ken végzett kutatómunkájáról beszélt igen közérthetôen.

Április elsô felében a kulturális ôrjárat büki fürdôtúrával kezdôdött a
Bakony Volán jóvoltából, melyet Megyeri Istvánné szervezett és vezetett
példamutató módon.

Két héttel késôbb Budapestre látogatott el egy 45 fôs csoport, mely meg-
tekintette a Hadtörténeti Múzeum 1848-49-es anyagát, részt vett egy elôa-
dáson a Planetáriumban, megcsodálta a Ludovika Akadémia lovardájában
létesített Természettudományi Múzeumot és  A  Pál-utcai fiúk címû re-
génybôl ismert Füvészkert melegházait.

A balatoni túra Balatonkenesén, a falumúzeumban indult, s Csopakon,
Tímár József sírjánál folytatódott. Az író házában felolvasóülésre, majd
megvendégelésre került sor. Ezután egy kedves hajóút, majd Tihany megte-
kintése következett. Örvényesen, a malom mellett szalonnasütésre és boroz-
gatásra is jutott idô. Nagyvázsonyban múzeumlátogatás, Ajkán autóbuszos
városnézés szerepelt a programban.

A június 5-én 52 személyes luxusautóbusszal, dr. Babos Barnabásné
példás vezetésével lebonyolított ausztriai út fôbb állomásai: Heimat Múze-
um Nezsiderben, a mûemlékekben gazdag Királyhida-Rohrau a Haller
kastély galériájával és Haydn emlékházzal, Haynburg és Köpcsény.

Június közepén a tagság jelentôs része ott volt a Rab Zsuzsa szülôházán
elhelyezett emléktábla avatásán Pápán, a Március 15. téren.

Június 25-én Amerikából néhány a napra hazalátogató Lux András tisz-
teletbeli tag nagyívû elôadását hallgathatta meg az egyesület 62 tagja a
Református Kollégium könyvtárának olvasótermében. Utána Pápa 1848-as
emlékmûvénél koszorúzás következett, majd fehér asztal mellett beszél-
getéssel zárult ez a délután.
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mondott megrendítô erejû beszédet. Minden katonasír mellett egy-egy diák
állt virággal a kezében, melyet utolsó mozzanatként a sírra helyeztek. A
központi keresztnél a Huszár Egyesület, a honvéd nyugdíjasok klubja és a
Jókai Kör koszorúzott. A pápai repülôezred díszszakasszal és két hon-
védtiszttel képviseltette magát. 

A következô napon dr. Kovács Zoltán polgármester mutatta be a Jókai
Kör kiadásában megjelent  Pápa város elsô világháborús emlékkönyve cí-
mû kötetet, mely a hiányzó elsô világháborús emlékmûvet pótolva állít
mementót városunk hôseinek.

Novemberben két kitûnô ünnepi ülésre került sor. 10-én Szalóky Ká-
rolyra, Egeralja szülöttére, az univerzális ôstehetségre emlékezett dr. Tóth
Dezsô nyugdíjas könyvtáros, 24-én dr. Barsi Ernô gyôri fôiskolai tanár
beszélt Pápa és környéke népdalairól, népzenei hagyományairól. November
utolsó vasárnapján tárlatvezetésen vettek részt a Jókai Kör tagjai a Somogyi
Galériában. Kalauzuk ez alkalommal is Borbély Lajos osztályvezetô volt.

December 10-én Mayerné Pátkai Tünde tanárnô vezetésével a Refor-
mátus Kollégium diákjai mutattak be szép mûsort Rab Zsuzsa költônô
mûveibôl, nagy sikerrel.

Az 1999-es év változatos, szép programmal folyt le, melynek középpont-
jában az 1848–49-es szabadságharcra történô emlékezés állt.

Az esztendô kitûnô hangulatú közgyûléssel kezdôdött a régi városháza
nagytermében, melyet az igazgatótanács ülése elôzött meg. A hivatalos rész
megvendégeléssel folytatódott, s baráti beszélgetéssel zárult.

Az 1999-es év elsô felének tervében 16 programpont szerepelt. A meg-
valósított rendezvények száma 20 volt. Ez azzal magyarázható, hogy menet
közben a Jókai Mór Városi Könyvtár több kitûnô megmozdulásába bekap-
csolódott az egyesület.

Ebben a félévben az 1848–49-es szabadságharc emlékének ápolásáért
tette a legtöbbet a közösség. Három országos nevû tudós, dr. Bona Gábor
ezredes, a Hadtörténeti Intézet igazgatója, dr. Hermann Róbert hadtörténész
és dr. Vadász Sándor egyetemi tanár tartott elôadást ebben a témakörben a
Városháza nagytermében. Mindhárom rendezvény közös volt a várostör-
téneti honismereti körrel, melynek munkáját a magas színvonalon mûködô
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Ez alkalommal történt meg az Ács Endre vezetôségi tag által remekbe
készült új kereszt felavatása, melynek a feliratát Nyulasi József fafaragó
mûvész készítette a parcella központi részén, valamint az Acsády
Szakképzô Iskola által felújított sírkövek ünnepélyes átadása.

November 11-én dr. Borszéki János egyetemi docens tartott remek, dia-
képes elôadást görögországi utazásáról a Jókai Mór Közgazdasági Szak-
középiskola nagytermében, mérsékelt számú közönség elôtt.

November 22-én a Jókai Mór Városi Könyvtárral közösen rendezett ki-
állításon kevesen jelentek meg, bár a mûvészi képek megtekintése és az
alkotókkal történt találkozás egyformán élményt jelentett, hiszen Lôwey
Lilla és férje, akik életüket Erdély tájainak bemutatására szánták, ország-
szerte ismert, karizmatikus egyéniségek.

Nagy közönségre számított az elnökség november 25-én, az önképzô-
köri ülésen, mely a múltban igen kedvelt volt. Úgy tûnik, sem az alapítás 15.
évfordulóját ünneplô Erkel Kórusnak, sem a Batthyány Lajos Mezôgaz-
dasági Szakközépiskola énekkarának, sem a népszerû költônek, Puskás
Tófeji Valinak a fellépése nem gyakorolt megfelelô hatást az egyesület
tagságára, mert a megjelentek létszáma alatta maradt a várakozásnak.

December 9-én került sor az  Esti beszélgetés Kositzky Attila altábor -
naggyal címû rendezvényre a Jókai Közgazdasági Szakközépiskolában. A
népszerû katonaember, aki mint vadászrepülô is világszerte ismert, négy
alkalommal járt az Egyesült Államokban, ahol megkapta az elérhetô leg-
magasabb katonai kitüntetést. Ezekrôl az útjairól számolt be videofilm se-
gítségével, melyet az iskola dísztermében Erdô Imre fôtanácsos, a Jókai Kör
tagja vetített ki megfelelô készülékkel nagyméretû vetítôernyôre. Ez alka-
lommal a Jókai Kör tagjaiból összesen tizennyolcan jelentek meg. Az
elôadás után a résztvevôk és az elôadó közös vacsorán vettek részt a közeli
vendéglôben.
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Várakozáson felül sikerült a négynaposra tervezett, majd három naposra
kurtított, nagy üggyel-bajjal szervezett út, melynek szép címe volt: Déli
tájakon. Az elsô napon Szlovéniában jártak, a második napot Horvát-
országban töltötték a résztvevôk, a harmadik napon Nagykanizsával ismer-
kedtek, Zalakaroson fürödtek, Keszthelyen múzeumot látogattak, Zalaszán-
tón a buddhista emlékmûvet tekintették meg. A siker elsôsorban dr. Bor-
széki János nagyszerû vezetésének és Nagy Imre titkár kitartó szervezô
munkájának köszönhetô.

Az ôszi idény voltaképpen szeptember 7-én, az igazgatótanács ülésével
kezdôdött, mely számos kérdést vitatott meg és tisztázott.

Szeptember 17-én A  második világháború Pápán címû kiállítás meg-
nyitóján sokan jelentek meg, s a hangulat  is kitûnônek volt minôsíthetô, bár
az ejtôernyôs veteránok késése komoly gondot okozott. A kiállítás ren-
dezésében a Jókai Kör részérôl Lóky György igazgató vett részt áldozatos
munkával.

A Thaly Kálmán emlékülés szeptember 24-én közös rendezvény volt a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei szervezetével és a Református
Kollégium gimnáziumával. Az összehangolást, a szervezést Kövy Zsolt al-
elnök végezte, a házigazda tisztét a Jókai Mór Városi Könyvtár látta el. Hála
a kitûnô elôadónak, a nagyszámú közönség és a Veszprémbôl érkezett kül-
döttek elégedetten távoztak.

Szeptemberben viszonozták a muravidéki magyarok a Jókai Kör nyári
látogatását 100 fôvel. Érdekes, szép városnézô séta után fájó szívvel bú-
csúztak el, hogy Veszprémben dr. Babos Barnabásné vezetésével ismerked-
hessenek a Királynék Városával.

Október 2-án jó kiránduló idôben, de felhôs ég alatt látogatott el Szlová-
kiába az egyesület 44 fôbôl álló csoportja dr. Babos Barnabásné vezetésé-
vel. Mindannyiuk számára maradandó élményt jelentett Gabcsikovónál az
erômûvet, a víztározót, majd a modern várossá lett Dunaszerdahelyt, Po-
zsonyban a koronázó templomot, a régi városházát, a prímási palotát meg-
tekinteni. Maga a városnézés is sok tanulsággal szolgált, a dévényi várrom
bejárása pedig sok, a magyar történelemmel kapcsolatos emléket idézett fel.

Október 29-én délután az esô után kiragyogó napfényben történt meg a
temetôben az elsô világháborús katonasíroknál az emlékezés a világháborúk
magyar hôseire szép és megható ünnepély keretében. Kositzky Attila al-
tábornagy volt ennek a szónoka, verset Kövy Zsolt alelnök mondott. Vala-
mennyi iskola küldöttsége megjelent, a tanulók virágot hoztak és díszôr-
séget álltak a százötven sírnál. A Weöres Sándor Általános Iskola énekkará-
nak szereplése, a Huszár Egyesület és honvédségi díszszakasz megjelenése
nagy mértékben emelte a rendezvény ünnepélyességét.
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lomban, Ostffyasszonyfán a sok irodalmi és történelmi emlék, a
Pannonringen a versenyház, a fogolytábor temetôjében a 11 000 halott
katona sírjainak szép rendje, Ikerváron a kastély szépsége és a múlt század-
ban épült erômû imponáló mérete.

Április 16-án, vasárnap 45 fôvel Budapestre a Néprajzi Múzeumba, az
Országházba, a svábhegyi Jókai-emlékszobába, és a Kerepesi temetôbe látoga-
tott el az egyesület küldöttsége, ünnepélyesen megkoszorúzva Jókai sírját.

Április 20-án, csütörtökön a Jókai Mór Városi Könyvtár olvasótermébe
voltak hivatalosak a Jókai Kör tagjai, ahol megnyitóra és könyvbemutatóra
került sor, melyet dr. Praznovszky Mihály, az Irodalmi Múzeum és Írók
Háza fôigazgatója vezetett le igen szellemesen.

Megható, szép mozzanat volt április hónapban, hogy  az egyik   veze-
tôségi tag, Horváth Ferenc Passauba utazva a millennium jegyében elhe-
lyezte Gizella kirányné sírján a pápai Jókai Kör koszorúját.

Május 14-én, vasárnap  Tisztelgés Jókai szülôvárosában címmel Rév-
komáromban tett látogatást egy 20 fôbôl álló küldöttség. Itt református
istentiszteleten vettek részt, megkoszorúzták Jókai szobrát, felkeresték a
Jókai-emlékhelyeket, megtekintették dr. Vavrik Gyuláné, a Jókai Kör tiszte-
letbeli tagja ragyogó kiállítását, aki lakásában vendégül látta az egész cso-
portot.

Május végén a Balatonfüreden tartott hagyományos Jókai-rendezvényen
öt fôbôl álló küldöttség képviselte az egyesületet Erdô Imréné elnök veze-
tésével.

Június 3-án légkondicionált autóbusszal, a millennium jegyében Melk-
ben, a magyar államalapítás korában áldozatos térítô munkát végzô bencés
szerzetesek fellegvárában járt 45 fôvel a Jókai Kör küldöttsége. A magas
színvonalú szervezés és ragyogó lebonyolítás dr. Babos Barnabásné érde-
me, aki 1999-tôl kezdve tiszteletbeli tagja az egyesületnek.

Az elsô félév tetôpontjának a  Halhatatlan Jókai címmel rendezett
ünnepi ülés bizonyult június 17-én, melyet a Jókai Kör tiszteletbeli tagjaival
együtt tartott az egyesület a Református Kollégium dísztermében.
Fôszereplôje dr. Nagy Miklós irodalomtudós, egyetemi tanár volt. A tisz-
teletbeli tagok közül nívós szerepléssel kitûnt dr. Alexay Zoltán fôiskolai
tanár, Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér, Kositzky Attila ny. altábornagy,
Kellei György író, Gaál Antal költô, Borbély Lajos osztályvezetô, dr. Tóth
Gábor Sándor adjunktus, mûvészeti író. Rendkívül nagy sikert aratott Szabó
István lantmûvész. Ô a tudományos elôadáshoz kapcsolódva megzenésített
Petôfi-verseket adott elô. A program a Jókai-ház emléktáblájának megko-
szorúzásával folytatódott, s díszebéddel zárult.
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Eredményes, szép félévet zárt a Jókai Kör 2000-ben. A tagok az egye-sület
rendezvényei mellett számos városi megmozduláson is részt vettek. Ilyen
volt például az a nagyon szép hangverseny, melyet a Jókai Mûvelôdési Ház
kamarazenekara rendezett a színházteremben, bemutatva Gáty Zoltán
zeneszerzô-zenetanár, a Jókai Kör egykori zenei elôadója legjelentôsebb
szerzeményeit.

Január 21-én viharos igazgatótanácsi üléssel indult az év. Január 22-én,
szombaton dicséretesen sokan jelentek meg a Magyar Kultúra Napja
alkalmával rendezett mûsoron a Jókai Mûvelôdési Központ nagytermében.

A közgyûlés február 10-én zajlott le az egykori városháza nagytermében
Erdô Imréné elnök vezetésével, melyet a hagyományoknak megfelelôen
megvendégelés követett.

Egy héttel a közgyûlés után, Jókai születésnapja 175. évfordulójának
elô-estéjén, február 17-én az egyesület által 1931-ben felállított Jókai-
szobornál történt koszorúzással indult a jubileumi rendezvénysorozat. Itt
Kövy Zsolt alelnök mondott beszédet, s a Református Gimnázium kiskórusa
is sze-repelt. Ezen a napon a Jókai Kör fôtitkára, aki tagja az Országos Jókai
Emlékbizottságnak, Budapesten, a Tudományos Akadémia nagytermében
az író tiszteletére rendezett emlékülésen képviselte az egyesületet, másnap,
február 18-án, a születésnapon pedig Révkomáromban vett részt az éjfélig
tartó programon Veszpréminé Turtsányi Valéria alelnök kíséretében.

Március 9-én Pápán a Megyeháznak nevezett épületbe látogatott el a
tagság arra az évzáró ünnepélyre, örömünnepre emlékezve, melynek 1842-
ben Jókai Mór részese volt Petôfi Sándorral együtt. A bíróság elnökének,
dr. Maros Mihálynak ugyancsak nehéz dolga volt, miután a vártnál jóval
töb-ben, közel százan jelentek meg.

Március 23-án, kellemes idôben történt az a városnézés, melynek fela-
data volt felidézni a Jókai-kori Pápa képét dr. Winkler Gábor Ybl-díja fô-
építész vezetésével. A kitûnô hangulatú séta Gyurátz Ferenc püspök szob-
ránál ért véget, aki alelnöke, késôbb elnöke, utolsó éveiben pedig dísz-
elnöke volt a Jókai Körnek.

Április 2-án került sor arra a Vas megyei utazásra, melynek fô állomásai
Csönge, Ostffyasszonyfa, Ikervár, Sárvár voltak, s Celldömölkön zárult kel-
lemes vacsorával. A résztvevôkre nagy hatást gyakorolt Csöngén az evan-
gélikus istentisztelet, a Weöres Sándor-emlékszoba, Petôfi padja a temp-
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doni áttörés áldozatai emlékére emelt kápolnát is. Csókakôn a felújítás alatt
álló vár, Móron a fúvószenekari fesztivál jelentett nagy élményt.

Október 15-én a Jókai-túra során az Országházzal ismerkedtek, majd
Birck Edit fôtanácsos kiadós séta keretében Jókai számos pesti lakását
mutatta be. A Kerepesi temetôben koszorút helyeztek Jókai díszes fallal
övezett, szerény sírjára. Budaörsön a Jókai Mûvelôdési Ház munkájával és
remek kiállítási anyagával ismerkedtek, majd közös vacsorán vettek részt,
melyen a Jókai Kör ott élô alapító tagja, Sándor Miklósné is megjelent.

Néhány nappal késôbb, október 20-án, esti beszélgetés keretében
dr. Gömbös Ervinnel, a Világ ENSZ Társaságainak alelnökével találkozott
a tagság, akinek az emberszeretete és hatalmas tudása nagy hatással volt
minden megjelentre. Az ENSZ-szel kapcsolatos ismeretekrôl kedves szelle-
mi ve-télkedôt is rendezett. Ennek szereplôit értékes könyvjutalomban
része-sítette.

Halottak napja elôtt az Alsóvárosi temetôben az elsô világháborús kato-
nasíroknál újra megrendezésre került a hôsök emlékünnepélye. Itt Kositzky
Attila altábornagy beszélt ismét megrendítô erôvel. Ezúttal is sikerült más-
félszáz tanulót mozgósítani a rendezvényre, akik az ünnepélyes koszorúzás
után egy-egy szál virágot helyeztek a sírokra. A hagyományôrzô Huszár-
Egyesület imponáló felvonulása nagymértékben emelte az ünnepély szín-
vonalát.

A Jókai évforduló zárása méltó volt a rendezvénysorozat színvonalához.
November 6-án emlékfát ültetett, s mellé emléktáblát helyezett az egyesület
ünnepélyes körülmények között a Jókai Mûvelôdési Központ parkjában. Itt
dr. Jókay Károly, az író bátyjának egyenesági leszármazottja beszélt, majd
ô végezte el az ültetést is. Utána az épület tanácskozó termében dr. Szénássy
Zoltán tudós, helytörténész tartott elôadást Révkomárom Jókai-emlékeirôl
és hagyományairól.

November 19-én, vasárnap Borbély Lajos mûvész-tanár, mûvelôdési
osztályvezetô kalauzolásával tárlatvezetésre került sor a Somogyi Galéri-
ában a pápai amatôr képzômûvészek kiállításán nagy sikerrel.

Decemberben, az utolsó foglalkozáson a magyar romantika halhatatlan nagy
egyéniségére, a 200 évvel ezelôtt született Vörösmarty Mihályra emlékezett a
Jókai Kör. A mûsort Bódi Lászlóné és Mayerné Pátkai Tünde állította össze, s
abban közremûködött a Református Gimnázium tíz diákja, valamint a Bartók
Béla Zeneiskola három tanára és két tanulója. Az estnek rendkívüli sikere volt.
Narrátorként a két kitûnô szervezô szerepelt. A remek mûsorban a költôfe-
jedelemnek minden jelentôs mûve helyet kapott, mesteri elôadásban.
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Július 10 – 12. között déli tájakon jártak a Jókai Kör tagjai. Egy tündéri
rejtek-falu, Zalaszombatfa modern turistaszállóvá alakított iskolájában
szálltak meg, reggelenként innen indultak útnak. Egy napot Szlovéniában
töltöttek. Lendván a várat szemlélték meg, Muraszombaton a pezsgô életû
várossal ismerkedtek, Verzejben a széles, nagysodrású Mura partján a pápai
ejtôernyôsök utolsó csatájára emlékeztek, s egy hajómalmot tekintettek
meg. Másnap idegenvezetô nélkül is sikeresen bejárták Zágráb központját,
útközben pedig gyönyörködtek az esôben ázó horvát hegyekben. A har-
madik napon hazafelé tartva a zalai táj és annak települései kínáltak szám-
talan látnivalót.

A második félévben elsôként a Kozma Sándor-emlékünnepély gyûjtötte
össze a tagságot szeptember 9-én,  a Református Kollégium dísztermébe.
Említésre méltó, hogy 25.000 forinttal járult hozzá az egyesület  egy szép
emléktábla állításához a Bocsor-házon, melynek avatására ez alkalommal
került sor.

Régi vágya teljesült a tagságnak, mikor szeptember 16-án ellátogathat-
tak 45 fôvel a Kis-Balaton két hatalmas víztározójához. Bár kezdô vezetô-
vel mentek, a vártnál jóval többet nyertek ezen az úton. Látták   Pribina és
Kocel szláv fejedelmek ezerévesnél régebbi székesegyházának alapjait, a
Kis-Balaton érdekességeit bemutató modern múzeumot és egy Szent István
korából származó kápolnát. Ugyancsak ráadás volt a balatonmagyaródi
bivalyrezervátum, a Kányasziget és a vörsi tûzoltómúzeum meglátogatása.

Kiemelkedô rendezvénynek bizonyult szeptember végén a nagy író
emlékeit ôrzô, az Egyesült Államokban élô leszármazottnak, Jókai Sándor-
nak az elôadása a Galapagos szigetekrôl. A színes videofilmmel kísért han-
gulatos ismertetôn telt ház volt a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola
nagytermében. 

Szép számmal vettek részt a  Jókai, a pápai diák c í m û
tudományos ülésen, melyet a Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyûjteménye szervezett igen igényesen a barokk
stílusban épült régi református templomban. Itt a közönségnek több
mint a felét a Jókai Kör tagsága alkotta. 

Csodálatos hangulatban zajlott le október 7-én az a kulturális ôrjárat,
melyre Veszprém – Székesfehérvár – Pákozd – Csókakô – Mór útvonalon
került sor.

Veszprémben, a Királynék Városában felkeresték az egykori alapító tag,
Forgács Lajosné nyugvóhelyét a Szent Margit templom kriptájában. Fehér-
váron a koronázó templom romjai hatották meg a kirándulókat legjobban.
Pákozdnál nemcsak a 48-as hôsök elôtt tisztelegtek, hanem felkeresték a
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mely a német Rössler házaspár kiállításának megnyitásával kezdôdött, majd
az általuk rendezett hangversennyel folytatódott. Ezt követôen esti beszél-
getés zajlott le, melynek fôszereplôje Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér
volt, aki fél évig tartózkodott az Egyesült Államokban, s ennek tapaszta-
latairól számolt be rendkívül szellemesen. Befejezésül a megjelentek átvo-
nultak a Kazamata Étterembe, ahol hangulatos vacsorán vettek részt. 

A Magyarország vármegyéi címû levelezôlap-kiállítás áprilisban,
melyet a Jókai Városi Könyvtárban Kuti Csaba megyei elnök mutatott be,
szintén sikert aratott. A könyvtárral közös rendezvény résztvevôit a Jókai
Kör nevében Huszár János fôtitkár üdvözölte.

Hangulatos, szép volt a találkozás május végén dr. Szíjj Jolánnal, a Had-
történelmi Levéltár fôigazgatójával, aki pápai diáklányból lett kiváló szer-
kesztô, jeles történész, kitûnô vezetô. 

Május 3-án került sor egy nagyszabású könyvankétra v. Horthy Istvánné
Edelsheim Gyulai Ilona grófnôvel, az egykori kormányzóhelyettes özve-
gyével a Református Kollégium dísztermében, mely ezúttal kicsinek bi-
zonyult a sok érdeklôdô befogadására. Ott elôzôleg kiállítást nyitottak meg,
így a falakat ekkor is Csete Ildikó textilmûvész nagyméretû, a magyarság
legrégebbi nyelvemlékeit idézô alkotásai díszítették. Mindez történelmi
miliôt biztosított a találkozóhoz. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és
Érdekképviseleti Egyesületének énekkara Nagy Imre karnagy, a Jókai Kör
titkára vezetésével, hazafias dalok elôadásával még ünnepélyesebbé tette a
rendezvény hangulatát. A sikert legjobban a grófnô hazatérése után Portu-
gáliából küldött, meghatott köszönôlevele bizonyítja. A találkozó a tagság
számára is emlékezetes volt, miután az elhangzottak nagymértékben hoz-
zájárultak Horthy Istvánné történelmi értékû, nyomtatásban megjelent em-
lékezésének a megértéséhez. 

Az emlékhelyek látogatásával, a kulturális ôrjáratokkal kapcsolatos uta-
zások kitûnôen sikerültek, bár néhányat jelentkezô hiányában törölni kellett.

A Kis-Balatonnál remek szakvezetôt kapott az odalátogató 45 fôs cso-
port. Segítségével kitûnô eligazítást nyertek az itt található növény- és
állatvilágról. A Kis-Balaton Emlékház és a bivalyrezervátum megtekintése
tovább színesítette a programot. Edericsen ellátogattak a Safari Parkba, Ta-
polcán Tóth József helytörténész segítségével ismerkedhettek a szép város
nevezetességeivel.

A soproni kirándulás, melyet Bakody Lászlóné és Nagy Imre elnökségi
tag szervezett, minden várakozást felülmúlt. A város megtekintése után volt
sétahajózás a Fertôn, s látogatás Sopronbánfalván, ahol Tormáné Bakody
Noémi karnagy vezetésével német nemzetiségi énekkar adott tiszteletükre
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Az év egyik nagy eseménye volt, hogy a kör könyvet jelentetett meg
közel kétszázezer forintos áldozatvállalással Gáty Zoltán zenetanárról, a
Jókai Kör egyik alapító tagjáról és a zenei szakosztály vezetôjérôl.

Bakody Lászlónénak, az igazgatótanács tagjának közbenjárására Osvald
Dániel egykori polgármester sírkövét egy áldozatkész pápai kôfaragómes-
ter, Járóka Attila felújította. Ezzel az egyik alapító tag emlékének áldozott
az egyesület.

A tagdíjfizetés a tagok jelentôs részénél példamutató. Nem kevesen van-
nak, akik szinte erejükön felül áldoznak a Jókai Kör fenntartására. Ez tiszte-
letet érdemel. Javult a rendezvényeken történô megjelenés. Sokakban erô-
södött a felelôsségérzet az egyesület iránt, gyarapodott azok száma, akik a
rendezvények sikerét szívükön viselik.

A pápai Jókai Kör ma is, a 108 évvel ezelôtti, 1893-as megalakulása al-
kalmával rögzített elvek alapján mûködik, az év végén készített összegzések
mégis mindig új vonásokat mutattak fel. 

A 2001-es esztendôben a szokottnál több nagy rendezvény és utazás
volt, a megszokott nívós ismeretterjesztô ülések mellett. 

Az elnökség és az igazgatótanács januári ülései után februárban került
sor a közgyûlésre a régi városháza nagytermében. Itt telt ház elôtt történt
meg a szokásos napirend mellett a módosított alapszabály elfogadása. Dr.
Kovács Zoltán polgármester, az egyesület tiszteletbeli tagja is megjelent, s
értékelte a szervezet munkáját. A rendezvény a hagyományoknak megfele-
lôen megvendégeléssel s meghitt beszélgetéssel ért véget.

Jelentôs terhet vállalt magára a Jókai Kör, mikor elvállalta Kerpel Péter
A Gáty család története címû mûvének a megjelentetését, melyben a szerzô
az egyesület egykori vezetô egyéniségének, Gáty Zoltán zeneszerzô-zene-
tanárnak is emléket állított. A könyv bemutatására nagyszabású ünnepély
keretében került sor a Református Kollégium dísztermében március 1-jén.

Dr. Borszéki János veszprémi egyetemi docens, a Jókai Kör tiszteletbe-
li tagja mindenkor népszerû volt a tagság elôtt. Ez most is bebizonyosodott,
hiszen március 22-én nagyszámú és lelkes közönség elôtt számolt be nagy
sikerrel, színes diaképek segítségével portugáliai utazásáról. 

Hangulatosra és változatosra sikerült április 5-én a mûsoros délután,

¯ ¯



Ezeken kívül még számos
kisebb megmozdulásra is sor
került, tárlatvezetésre a Somo-
gyi József Galériában, kiál-
lítás-megnyitókon történô
részvételre. Két helyen szere-
pelt küldöttséggel az
egyesület: januárban Buda-
pesten, az Ernst Galériában,
az A. Tóth Sándor emlékkiál-
lításon és májusban Balaton-
füreden, a Jókai Napok meg-
nyitóján. A felsorolt ren-
dezvények élményt és új
ismereteket nyújtottak a 300
fôs tagságnak, mely egyre
erôsebben kötôdik a nagy
múltú egyesülethez. Ez remél-
hetôleg további sikerek for-
rása lesz.

Az év válságjelenségekkel kezdôdött.
Fejes Sándor, az egyesület gazdasági felelôse váratlanul lemondott.

Ennek hatása alatt Erdô Imréné elnök és Huszár János fôtitkár is fontolóra
vette a visszavonulást, hogy 2003-ra, az egyesület fennállása 110., újjá-
szervezésének 20. évfordulójára teljesen megújított vezetéssel érkezzen a
Jókai Kör. 

A január 17-én tartott igazgatótanácsi ülésen kiderült, hogy ez meg-
valósíthatatlan, hiszen azoknak a vezetôknek a munkáját, akik közel két
évtizede szervezik ennek a közösségnek a tevékenységét, a jelölteknek ilyen
váratlanul nehéz lett volna folytatni. Így február 7-én, az elnökségi ülésen
nemcsak az elnök és a fôtitkár, de a gazdasági felelôs is visszavonta
lemondását, s vállalta a 2003-ban tartandó közgyûlésig az irányítást. 
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hangversenyt az Árpádkorban épült mûemlék templomban.
A régebbi gyakorlattól eltérôen most két többnapos utazásra is sor került.

Az egyik csoport Linzben megszállva jutott el Passauba, ahol elôbb gya-
logosan, majd sétahajóval ismerkedtek a nevezetességekkel. A tetôpont
Gizella királyné sírjának felkeresése volt, ahol Pápa város lakói nevében
helyeztek el koszorút. Visszafelé ismét Linzben éjszakáztak, majd tündéri
osztrák városokat felkeresve tértek haza. A szervezés hatalmas munkáját
Vida Béláné végezte, az idegenvezetô tisztét a Veszprémben élô dr. Babos
Barnabásné tiszteletbeli tag látta el mesterfokon.

A belföldi többnapos utat a fôtitkár készítette elô. Ennek fôbb állomásai
a Hollósy tanya, Cegléd, Nagykôrös, Kecskemét, Kiskôrös, Kecel, Hajós,
Baja, Szekszárd és Dunaújváros voltak. Különösen nagy élményt jelentett
az egykori pápai ejtôernyôs katona, Hollósy János mélytengeri gyûjteménye
a világtól távol esô alföldi tanyán; Kecskeméten a város számos
nevezetessége és a katonai repülôtér a MIG 29-es vadászgépekkel; a keceli
haditechnikai park, a hajósi pincefalu, a szekszárdi szôlôhegy. Az utasok-
nak vendéglátásban is részük volt. A Hollósy-tanyán alföldi gulyást, Baján
halászlét kaptak, Hajóson és Szekszárdon borkóstolón vettek részt.

Az ôszi idôszakban Gödöllôn járt a Jókai Kör népes csoportja. Itt a kirá-
lyi nyaralóban, az egyetemen, Máriabesenyôn és Teleki Pál sírjánál az ide-
genvezetô az egykori népszerû pápai tanárnô, Kiss Éva volt.

A második félévi program Kositzky Attila altábornagy varázslatos szép-
ségû színes légifelvételekbôl álló kiállításával, s azt követô remek elôadá-
sával kezdôdött, majd Lux Ibolya ny. fôiskolai docens kitûnô hangulatú
könyvbemutatójával folytatódott.

Az Egyesült Államokban élô tudós, Lux András a szeptember 11-én
bekövetkezett terrortámadások miatt nem tudott hazautazni, így az ô elô-
adási idôpontjában a kemenesmagasi citerazenekart és énekegyüttest fogad-
ta a Jókai Kör a Református Kollégium dísztermében. A ma is élô népi
zenekultúra csodálatos bemutatója volt ez az est, melyet végigtapsolt a
közönség.

Október végén Szabó István tanár, nemzetközi hírû lantmûvész több év-
század magyar zenemûveibôl adott bemutatót a Bartók Béla Zeneiskola
nagytermében, különleges pengetô hangszerek egész sorát felvonultatva.

November 29-én Németh László-emlékesttel zárult a rendezvények sora,
melyet Bódi Lászlóné, a vezetôség tagja szervezett s fogott össze remek
elôadásával igényesen, rendkívüli tárgyi tudással. A közönség az ünnepi ülés vé-
gén hosszantartó vastapssal jutalmazta a produkciót, mely egyedüli emlékezés-
nek számított Pápán a 100 évvel ezelôtt született nagy író tiszteletére.
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Régi vágya teljesült a Jókai Körnek azzal, hogy emlékoszlopot állíthatott
– komoly anyagi áldozattal az Önkormányzattal közösen – a pápai
hadikórházakban 1849-ben elhalt, s itt eltemetett 33 honvéd és 1 tiszt emlé-
kére, akik városunk földjében ismeretlen sírban nyugszanak. Az avatásra
március 15-én, a városi ünnepély keretében került sor. A szervezést és kon-
ferálást Veszpréminé Turtsányi Valéria alelnök végezte, az ünnepi szónok
Kövy Zsolt alelnök volt. Az egyesület tagságának tömeges megjelenése, a
rendezvény hangulata ez alkalommal minden várakozást felülmúlt.

Április 18-án a 100 évvel ezelôtt született Illyés Gyulára emlékezett a
tagság a Református Kollégium dísztermében, melynek falain ekkor éppen
a nagy költôvel kapcsolatos kiállítás anyagát szemlélhették a megjelentek.
Az elôadó és szervezô az igényességérôl ismert Bódi Lászlóné volt, a sze-
replôgárdát pedig tucatnyi egyesületi tag alkotta.

Május 18-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására, annak
ünnepi ülésén vett részt a tagság, s elismeréssel adózott a kitûnô szereplôk
teljesítményének és a közösség szervezôkészségének.

Utazásokra, emlékhelyek meglátogatására négy alkalommal került sor.
Április 20-án Németh Imréné titkár vezetésével  Látogatás Magyaró-

váron címmel voltaképpen körutazást tett a lelkes irodalombarát csoport.
Az elsô állomás Abda volt, ahol Radnóti szobránál Bódi Lászlóné em-
lékezett a mártír  költôre, majd a Szigetközben folytatták útjukat, ahol
Héderváron a polgármester kalauzolásával részesültek valódi élményben.
Magyaróváron az 56-os emlékpark meglátogatása és a városnézô séta azért
is emlékezetes volt, mert az egész nap tartó esô ekkor elállt, s napfény
köszöntötte ôket. Szanyban vacsora várta a csoportot, mely befejezésül
részt vett Pápán a színházteremben a Városi Fúvószenekar hangversenyén.

Május 25-én Komáromba és Esztergomba utazott egy csoport Bakody
Lászlóné vezetésével. Komáromban a Monostori erôdben tett látogatás bi-
zonyult emlékezetesnek, Esztergomban Bódis Mihály pápai öregdiák veze-
tésével keresték fel a történelmi nevezetességeket. 

Az elsô két utazás 19 személyes kisbusszal történt. Június 13-án Szent-
endrére és Visegrádra 46 fôvel keltek útra a Jókai Kör kalandvágyó tagjai.
A szervezô Nagyváradi József háznagy, a kalauz Réthei Prikkel Lajos iro-
dalomtudós volt, aki Tahitótfaluban, kertes házban ebédre is vendégül látta
a csoportot. A természeti szépségek mellett Szentendrén a Caprice Gyé-
mántfeldolgozó Manufaktúra, a városnézô séta; Leányfaluban a Móricz
Zsigmond emlékkiállítás; Visegrádon a Dunakanyar látványa, a vár és a
felújított királyi palota; Esztergomban az újjáépített híd, a királyi palota és
a székesegyház látványa bizonyult feledhetetlennek.
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Ekkor majd azoknak az elnökségi és választmányi tagoknak is módjuk lesz
a visszavonulásra, akiknek számára valamilyen oknál fogva már terhessé
vált a munka.

Február 14-én kitûnô hangulatban került sor a közgyûlésre a régi Város-
háza nagytermében, mely zsúfolásig megtelt. Az Erdô Imréné elnök vezeté-
se alatt megtörtént tanácskozás sikeres volt, a tagság mindenben egyetértett
az igazgatótanács határozatával. A kedves megvendégelés és hangulatos
beszélgetés után mindenki azzal az érzéssel távozott, hogy a 2002-es esz-
tendô a jeles jubileumra történô sikeres felkészülés éve lesz.

Így is történt. Az összejövetelek, ünnepi estek és utazások alkalmával
lassan formálódott a jövô képe, az új vezetôséggel kapcsolatos elképzelés.

Szerencsés dolog volt, hogy a mértéktartó tervezés miatt ezúttal nem tor-
lódtak az események, így a tagok részt tudtak venni a Somogyi Galéria, a
Jókai Mór Városi Könyvtár, a Jókai Mûvelôdési Központ kiállításainak
megnyitóin, a város többnapos rendezvényein, be tudtak kapcsolódni más
egyesületek, közösségek programjába. Emellett küldöttséggel megjelenhet-
tek májusban Balatonfüreden a hagyományos Jókai Napokon, júliusban

pedig Alsóörsön, a Jókai
bableves-partin. Az is tény,
hogy az Ipartörténeti és
Várostörténeti Honismereti
Körben többségben vannak a
Jókai Kör tagjai. 

Az elsô félévben négy ren-
dezvényre került sor.

Február 28-án az Egyesült
Államokban élô Lux András
elôadása hangzott el a
Dunántúli Református
Egyházkerület Tudományos
Gyûjteményének rendkívül
modern olvasótermében. A
megküldött írásos anyagot dr.
Csepregi Istvánné, az igazgató-
tanács tagja ismertette szépen,
kulturáltan; a zenei illusztrá-
ciók bemutatását Csepregi
Annamária végezte mesterien a
szép számú közönség elôtt.
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Jellemzô, hogy a szövetségnek az irodája az elnök lakása, hol apparátus és
tiszteletdíj nélkül dolgozik, igen eredményesen. A szervezô Veszpréminé
Turtsányi Valéria és Németh Imréné volt.

Három nappal késôbb Horváth Lajos festômûvész kiállítását tekintette
meg a tagság Borbély Lajos igazgató kalauzolásával a Somogyi Galériában.
A szokatlanul nagy létszámmal megjelenô hallgatóság a kitûnô tájékoztatás
után elégedetten távozott. A siker nem kis mértékben a szervezôk, Piri Er-
nôné és Sárközi Antalné szervezô munkáját dícsérte. 

Kedves összejövetelre került sor október 24-én a Boszorkány étteremben
Teaest csevegéssel címmel. Utólag kiderült, hogy okos beszélgetésre, is-
merkedésre szükség van, miután erre a legtöbb rendezvényen nincs lehetô-
ség. Egyhangú volt a vélemény, hogy ilyen összejövetelre a jövôben is
szükség lesz. A fôszervezô, Fejes Sándor és segítôtársa, Vida Béláné min-
dent megtett a siker érdekében. 

Halála hatvanadik évfordulója alkalmából  Emlékezés Móricz Zsig-
mondra címmel a nagy magyar író emlékének áldozott az egyesület tagsá-
ga november 14-én. Az elôadó a tudós irodalomtanár, Réthei Prikkel Lajos,
az Irodalmi Társaságok Szövetségének a díszelnöke volt. A rendezvényre a
Kollégium épületében, a Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyûjteményének olvasótermében került sor. A szép és arány-
lag tágas helyiség ezúttal kicsinek bizonyult, csak tucatnál több pótszék
felvonultatásával sikerült a hallgatóságot leültetni. A változatos, vetítéssel
és szemelvények mûvészi bemutatásával színesített elôadást ôszinte elis-
meréssel fogadta a közönség. A mûsorvezetô Huszár János fôtitkár volt,
zárszót Kövy Zsolt alelnök mondott.

December 5-én  Tisztelet Gárdonyi Gézának címmel önképzôköri ülés-
re került sor a Református Kollégium dísztermében. A tizenhárom szereplôt
az elôadó, Bódi Lászlóné készítette fel igen magas szinten. A nagy termet
figyelmes, érdeklôdô hallgatóság töltötte meg, mely a rendezvény végén
hosszú tapssal ünnepelte a szereplôket. A szervezôk, Almássy Ernôné és
dr. Csepregi Istvánné maguk is sikeresen közremûködtek a rendezvényen.

Az egyesület irodalmi színpada, mely egyre nívósabb produkciót nyújt,
a második félév során három alkalommal lépett a közönség elé. Ez felettébb
örvendetes, s teljes összhangban van az alapszabállyal, mely megemlíti,
hogy az egyesület lehetôséget biztosít „a kör tehetséges tagjainak és a nem
tagoknak is a szereplésre.”

Kedvezô jelenség az is, hogy ebben az évben nagymértékben megválto-
zott a tagság hozzáállása az egyesület tevékenységéhez. A múltban sokan
inkább szemlélôi, esetleg bírálói voltak a munkának, újabban egyre többen
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A nagy kirándulás ezúttal négynapos volt, s a Mátra vidékét célozta meg.
Az utazók Egerben és Parádon szálltak meg. A csodálatos szépségû tájak
mellett a magyar dicsôség városában, Egerben számos történelmi, építészeti
és irodalmi emlékkel találkoztak, melyek közül a Gárdonyi Géza házában
tett látogatás gyakorolt a Jókai Kör tagjaira nagy hatást. A szervezô és veze-
tô, Németh Imréné titkár minden elismerést megérdemelt az elôkészítésben
és lebonyolításban tanúsított energikus tevékenységéért.

Az elsô félévben kibontakozó kedvezô jelenségek szeptemberben tovább
folytatódtak. Most is sokan vállaltak feladatokat, s azokat maradéktalanul
teljesítették is. 

Az ôszi idény augusztus hónapban kezdôdött elnökségi, majd igazgató-
tanácsi üléssel, melyeken megtörtént a program elfogadása és a tennivalók
megbeszélése.

Remek, nyárias idôben került sor szeptember 14-én, szombaton az
Irodalmi emlékek nyomában címmel Balatonkenesén a Makai Ferenc
tagtárs által kezdeményezett látogatásra. Bár a terv szerint csupán Kuti Csa-
ba, a megyei közgyûlés elnöke lett volna az idegenvezetô, a helyszínen
népes küldöttség fogadta a 45 fôs pápai csoportot. A templomban a refor-
mátus lelkész adott bôséges tájékoztatást a település múltjáról, a mûvelôdési
házban a polgármester beszélt a jelenrôl és jövôrôl. Elragadó volt az
Akarattyán több vezetôvel tett látogatás. Délben az óvoda éttermében ebéd-
ként töltött csirke fogadta a pápaiakat. Délután a katonatemetô, Soós Lajos
költô sírjának és emlékmûvének a megtekintése alkotta a programot. Haza-
felé még maradt idô Balatonfüreden a Jókai-villa felkeresésére is. 

Szeptember 20-án Budapestre, a Mûvelôdéstörténeti Társaság ülésére
utazott az egyesület 45 fôs küldöttsége. Erre a Széchenyi Könyvtárban
került sor. A csoport fegyelmezettségével, kulturált magatartásával szépen
szerepelt. A tanácskozás után ellátogattak az új Nemzeti Színházhoz, s
megtekintették az Álmok álmodói címû nagyszabású kiállítást. A
szervezôk Bakody Lászlóné és Nagyváradi József voltak.

Szeptember 26-án  Jókai-utódok Pápán címmel Lux Ibolya fôiskolai
docens tartott elôadást a Várkastély 3. számú termében Bódi Lászlóné és
Illés Tiborné szervezésében. A kitûnô hangulatú rendezvényen a tanárnô
nagy sikert aratott.

A Kossuth-évfordulóval kapcsolatban október 10-én ünnepi ülést tartott
a Jókai Kör  Kossuth Lajos és a Kossuth-Szövetség címmel a Polgármes-
teri Hivatal „B” épületében. Ennek elôadója Gavlik István, a Kossuth Szö-
vetség elnöke volt. A megjelent mérsékelt számú (42 fôs) hallgatóság ôsz-
inte csodálattal adózott az elnök úr fanatizmussal végzett munkájának.
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Az elmúlt években felerôsödött a Jókai Kör 110 évvel ezelôtt megfogalma-
zott célkitûzése: „a nemzeti mûvelôdés kifejtése, ápolása, terjesztése, s
ezzel összekapcsolva a társas élet emelése.” Ezt a nemes célt szolgálták a
tudós irodalmárok, történelemkutatók, egyetemi tanárok elôadásai mellett
az irodalmi emlékek nyomán tett kirándulások, s a megélénkült irodalmi ön-
képzôkör tevékenysége az egyesületben. A Jókai Kör irodalomkedvelô tag-
jai nagy lelkesedéssel, önképzés jellegû felkészüléssel rendszeresen tanúbi-
zonyságot tettek arról, hogy:

„Ha itt az ünnep — emlékezni kell,
hogy ami elmúlt, valljon a jelenre…

…Jelen nevében vallatjuk a múltat
s a jövendô nevében a jelent…”

(Hegedûs Géza)

Emlékeztünk neves írókra, költôkre, irodalmi évfordulókra, mert
éreztük, hogy nem veszhet el a megszületett szépség, fontos feladat az írói
értékek megôrzése, érvényesülése.

2000. december 7-én Vörösmarty Mihály emlékestet szerveztünk,  Mi
dolgunk a világon? címmel, a költô születésének 200. évfordulóján.

2001-ben Németh Lászlót idéztük születésének 100. évfordulóján. 
2002-ben  A költô felel címmel ünnepi irodalmi ülést tartottunk Illyés

Gyula írói munkásságát bemutatva, születésének 100. évfordulóján. 
Még ez év decemberében egy újabb irodalmi összejövetelen tiszteleg-

tünk Gárdonyi Géza halálának 80. évfordulója alkalmából.
2003. március 6-án Jókai és Pápa címmel felolvasóestet tartottunk,

mintegy bevezetôjéül az elhatározásunknak, miszerint a pápai Jókai Körnek
nem lehet nemesebb célja, minthogy megemlékezzék évrôl évre névadó-
járól, Jókai Mórról.

Szeretném felsorolni azoknak a lelkes, öntevékeny tagoknak a nevét,
akik az említett mûsoroknak a szereplôi voltak, bízva abban, hogy a jövôben
számuk gyarapodni fog, s a lelkesedés, az önképzô munka még sok szép iro-
dalmi est létrehozója lesz.
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válnak aktív résztvevôivé. Ezt egyebek mellett a körlevelek, meghívók
kézbesítésére vállalkozók nagy száma is bizonyítja. 

Pozitívum, hogy tagságunk jelentôs része igazi kultúrlény, ott van más
szervezetek rendezvényein, kiállításain, könyvbemutatóin, elôadásain. Arra
is büszkék lehetnek, hogy az Ipartestületi Honismereti Kör és a Várostör-
téneti Honismereti Körben a megjelenôk, közremûködôk többsége tagja a
Jókai Körnek. Így ez a 110 éves egyesület bizalommal tekinthet a jövendô
évtizedek elé. 
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Örömmel tölt el az a tudat, hogy segítségül magam köré gyûjthettem erre
az irodalmi estre szereplôkként kedves volt tanítványaimat, akik egykor a
színjátszó szakköröm tagjai voltak, és versmondással, prózamondással
városi, megyei, sôt országos eredményeket, sikereket értek el. Jelenleg a
Petôfi Gimnázium, a Türr Gimnázium és a Református Gimnázium tanulói:
Farkas Anikó, Gombási Bernadett, Horváth András, Kovács Eszter, Nagy
Linda, Szarka Evelin, Vári Tamás, Vizer Anna.

Szeretnék köszönetet mondani a Bartók Béla Zeneiskola tanárainak is,
akik hangulatos zeneszámokkal teszik színesebbé irodalmi estjeinket.

Mit is jelent a ma emberének Németh László személyisége, gazdag élet-
mûve?

Mindig az élet értelmét, az emberi tevékenység célját, a közösség rend-
jét, a morál és a szellem nagy kérdéseit kutatta. Szellemi testamentumában
döntô jelentôségû a minôség fogalma. Ennek a minôségnek az igényét akar-
ta az igazságos elosztás követelményével összekapcsolni, s fôképpen az ér-
telmiségen át népünk közkincsévé tenni.

Gondolkodói világképének középpontjában az egyén és a közösség, a
személyiség és a társadalom kívánatos harmóniája állt. Gondolkodói világ-
képe ugyanakkor eszményítô, utópiavilágot teremtô.  „Egész életemben
javíthatatlanul utópista voltam” - vallotta magáról büszkén, értelmezése
szerint ugyanis az utópia a kívánatos képében megjelenô tökéletes eszme,
elérendô cél.

Németh László a modernség szorongató érzését fogalmazza meg szá-
munkra, a XXI. század figyelmeztetésére: „…Folyóiratom ihletôje, e kor
igazi múzsája a szorongó tájékozatlanság. Hajótöröttek vagyunk, akik a
csillagokat nézzük, és a partot keressük abban a hitben, hogy van part, és a
csillagok vezetnek.” Kiútkeresésében talál rá a napjainkban annyit emle-
getett magyar és európai magatartás szintézisére, ami nem más, mint a har-
madik út. Úgy legyünk európaiak, hogy a nemzeti identitásunkat megôriz-
zük. 

Az erkölcsi igényesség hajtotta minden törekvésében, egész munkás-
ságát a jobb jövôbe vetett optimizmus hevítette, soha nem pusztán olvasót,
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Az irodalmi kör tagjai: Babos Tibor, Bakody Lászlóné, Bódi Lászlóné,
Csukárdi Tibor, Döbröntei Istvánné, Gosztola István, Kamarási Péterné,
Magyar Gézáné, Megyeri Istvánné, Nagy Imréné, Nagyváradi József,
Puskásné Tófeji Vali, Sárközi Antalné, Válint Magdolna, Vennes Gyögyné.

A felsorolt ünnepi megemlékezések közül szeretném kiemelni, és teljes
terjedelmében közölni a Németh László-est szövegét, mert úgy érzem, hogy
az íróóriás munkássága, személyiségének morálja útmutatóul szolgálhat a
ma emberének is.

Megtisztelô volt számomra a Jókai Kör vezetôségének felkérése, hogy a
XX. század egyik legeredetibb gondolkodójának centenáriumi ünnepélyét
én szervezem.

Magyartanárként izgalmas feladat volt felkészülésem során kutatni,
megfogalmazni, hogy mit jelent Németh László munkássága a magyar
szellemi életben, mitôl volt korszerû az elmúlt században, és mitôl modern
ma is. 

Hálás szívvel emlékezem dr. Hegedûs András volt fôiskolai tanáromra,
aki pedagógiai íróként is,  szuggesztív hatású közéleti emberként is egyaránt
megismertette és megszerettette velünk, tanítványokkal Németh Lászlót,
akinek egyes mûvei akkor még indexent voltak.
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ember vonzásában – mint két mágnes között – lebegett, egyiktôl is, másik-
tól is egyenlô távolságra. Késôbb azonban megbillent a család mágneses
egyensúlya, mert az apai delej sokkal erôsebbnek bizonyult. A csöndes,
nyugodt tanárember nem tett ugyan semmi rendkívülit fia rokonszenvének
megnyeréséért, ám szelíd, sugárzó lényével, megzavarhatatlan kedélyével
akaratlanul is maga felé fordította. Ellentétben a „mamukával”, akinek ép-
pen a kedélye volt az egyik gyenge pontja. A kiszámíthatatlan – és legtöbb-
ször igazságtalan – anyai indulatrohamok a gyermek legkorábbi emlékei
közé tartoznak. „A legkisebb ok is elég volt rá – emlékezik az író –, hogy
öt vékony ujja az arcomon hagyja szôlôlevél nyomát.” Apjában viszont
nemcsak az embert, hanem a pedagógust is volt alkalma megcsodálni.
„Nem is-mertem jobb tanárt nála”– írta.

Az, hogy Németh László gyermeki tudatában mind nagyobbra nôtt az
apja, abban anyjának a gyöngeségei is közrejátszottak. Pontosabban: azok a
sérelmek, amelyeket a szelíd, szeretetreméltó férjnek el kellett szenvednie a
feleségétôl. „Nem magamért, az igazságtalan verésekért, az iskolai tiszta-
egyes hajszáért fordultam el tôle – írja. – Az apám megaláztatását nem bír-
tam elfogadni.”

Gyermekkorának térképén Szilas, édesapja szülôfaluja volt a legfénye-
sebb pont. Már Pesten éltek, de a nyári vakációkat mindig Szilason töltötte,
ahol 24 unokatestvér között melengedhetett az egyke – s késôbb mint író
– ,ilyen gazdag emberi anyagon tanulmányozhatta a sorsok, jellemek és
hajlamok sokféleségét. Édesapja nagyszerûsége is innen ered.

Mennyire más életelvek uralkodtak itt, mint a pesti Bajnok utcai lakás-
ban! Az anya saját eszményeinek megfelelôen tökéletes fiatalembert akart
belôle formálni, s ehhez nem csupán a színjeles bizonyítvány kellett, hanem
az is, hogy fia folyékonyan beszéljen legalább 3-4 világnyelvet, tudjon zon-
gorázni, legyen otthonos az olyan elôkelô sportokban, mint a tenisz, a vívás,
a korcsolyázás.

Már túl volt az orvosi egyetemen, „cselédkönyvezett” a János kórház-
ban, amikor nevét hivatalosan is bejegyezték az irodalomba. A Nyugat c.
folyóirat novellapályázatán az Osvát Ernôbôl, Gellért Oszkárból és Kosz-
tolányi Dezsôbôl álló bíráló bizottság az ô  Horváthné meghal címû novel-
lájának ítélte oda az elsô díjat. A novella a folyóirat 1925. december
16-i számában meg is jelent. Néhány óra múlva találkozott Németh László
menyasszonyával, késôbbi feleségével, együtt örültek az eseménynek, s
mint akik nem akarnak hinni a szemüknek, többször is olvasták a gyôztes
novellát, utoljára már az álmából fölvert Németh József tanár úr ágya
szélén: „Szép, szép, mondta elgondolkodva, de mit szólnak majd a
Szilasiak?”
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nézôt látott a közönségében, hanem mindig a nemzetet. S bár a világ kö-
rülötte megváltozott, értékrendje végig rendületlen maradt, s mondanivaló-
ja máig sem vesztett aktualitásából. 

Mintegy tíz regénye és harminc drámája között klasszikusan kiemelkedô
remekmûvekkel találkozunk. Esszéírása kísérlet, vallomás és vita: az em-
beri lélek önkeresése. Életmûvének, eszmekatedrálisának fôhajója: A minô-
ség forradalma. 

Azonban életmûvének minôségét nehéz az egyes részekbôl megérteni,
mert az egész minôsége több mint az alkotóelemek összessége.

Adyról írott szavai ôrá is érvényesek: egy költô és író „mûve azzal, hogy
itt hagyta, nem kész. Nemzete szellemében kell elkészülnie.” Németh Lász-
ló valóban „híd – szellem” volt.

Életmûve a XX. század egyik legfontosabb, legegyetemesebb magyar
létdokumentációja, létértelmezése. Mégis méltatlanul keveset szerepel iro-
dalmi, fôképpen mindennapi életünkben. Pedig amit Ady Endrérôl írt, ôrá is
érvényes: „Ady nemcsak keseregte a magyarságot, hanem alkotta is.” Szü-
letésének centenáriumán különösen fontos, hogy mûvét mennél többen
megismerjék, életigenlô, élni segítô gondolatai, tanulságai életünk, valósá-
gunk részévé, mindennapjaink erejévé váljanak. Honnan is indult, hova is
vezetnek a gyökerek, minek is köszönhetô ez a sokoldalú tevékenység?

Németh László 1901. április 18-án született Nagybányán. Apja gimnázi-
umi tanár volt. Tanulmányait Budapesten végezte, orvosi diplomát szerzett.
„Tulajdonképpen minden ember egy tréfa” – írta egy esszéjében, amelyben
a lányain végzett örökléstani eredményeirôl adott számot. „Visszanézve: én
is egy viccel birkóztam egész életemben – írja. – Anyámból kivágtak egy
matrózblúzos, gyorseszû, kötelességtudó, ingerlékeny és hiú úrifiút, s ebbe
belécsukták az apám lelkét, a csillagos éjszakák emlékét, amint a juhászok
meséjét hallgatta az Ér-menti aklokban. Ebbôl származott minden ellentét,
vívódás, vívmány és fonákság.” Németh József, a fiatal nagybányai tanár a
szülôfalujában, a mezôföldi Szilasbalháson (amelynek neve idôközben
Mezôszilassá szépült) ismerkedett meg a látogatóba odaérkezô budai úri-
lánnyal, Gaál Vilmával. Németh József egy feltörekvô, jómódú parasztfa-
mília elsô tanult embere volt, a budai lány egy félig magyar, félig osztrák
család gyermeke. A lányt szigorú nagynénje nevelte, mivel legendás szép-
ségû, nagy életkedvû anyja már rég otthagyta övéit, s talán a harmadik há-
zasságánál tartott. A fiatal tanárnak végzetesen megtetszett az anyátlan, 19
éves leány, s néhány hónap múlva feleségül is vette.

Házasságukból egyetlen gyermek született: Németh László.
Élete elsô nyolc-tíz évében két, egymással merôben ellentétes alkatú
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úgy böfögte fel:
– De anyám, mi nem tehetünk másképp. Lássa be, hogy nem tehetünk

másképp.
Az öregasszony nem látta be. Mereven nézte a lányait, mintha idegenek

lettek volna. Aztán kisvártatva megszólalt:
– Akkor haggyatok békin. Eriggyetek. De azt megmondom, a kopor-

sómhoz se álljon oda egy se. Ha ezt se tuggyátok megtenni, ott se ríjon egy
se. …

Jóné mindenrôl megfeledkezve könyörgött:
– Mongya meg, nyanya, micsináljunk. Hát mongya, mit akar tôlünk?
– Semmit. Ha csak ezt érdemütem tületek, akkor semmit.
– Csak mongya meg, nyanya. Nem bánom, ha mingyár megfojtanak érte.

Én megteszem, csak mongya, hogy mit.
A Sándor szeme gyôzteset villámlott. Az öregasszony bágyadtan odain-

tett neki.
– Hun is van, fiam, az az írás?…
Nagy cammogva elôkotorta a kis papírt, ami ebben a drága világban

néhány milliócska volt. Nem hamarább, mint amennyi pauzát az illendôség
kíván, nem késôbb, mint amennyi idô alatt az elkámpicsorodott asszonyok
magukhoz térhettek volna. Odarakta az asztalra, még a tollat is bemártotta.
A három asszony egymásra nézett, aztán a papírra, aztán az anyjukra. Két
örvény között álltak. Egyik a Horváthné szemiben kavargott, másik a
papírosra rótt betükben. Sándor és a felesége mereven figyelték ôket. …

Az öregasszony megnyugodva motyogta:
– Most má legalább békesség lesz köztetek. Csúnya az, ha a testvérek

egymást ölik.
Nem szólt többet. A nagy drámai jelenet kimerítette. Még egyszer utol-

jára megmutatta, mit tud. Gyôzött a vejein. Mégis ô a nagyobb hatalom, aki
engedelmességet szoptatott a lányaiba. Most már elégedetten várhatta a
halált. Ô elvégezte a hivatalát. A ház, a szép, régi nemesi ház, amit az urá-
val szereztek az egyik tönkrement megyei úrtól, nem kerül idegen kézre,
nem lesz licitáció: a fiáé lesz, a vérié, ahogy ô azt annak idején kitervelte.”

Németh László elsô foglalkozása orvos volt, de attól, hogy az orvoskart
elvégezte, nem lett elsôsorban és kizárólag orvossá. Fogorvosi rendelôjét
alig nyitotta meg, máris az iskola vonzotta.

Az 1925–26-os tanévben iskolaorvos lett. Az iskolai orvosokat a gyere-
kek egészsége, e „jelentôs nemzeti tôke” sáfárainak, a nevelés ellenôreinek
és karmestereinek tartotta. Keresni, kutatni kezdte munkakörében, foglalko-
zásában az egyetlent, a másutt meg nem ismétlôdôt.
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„S nekem csak most jutott eszembe, hogy ez a Horváthné, aki a Nyugat
élére került, a nagyanyám, és az a testvérkoszorú, mely halottaságyát érdek
és kegyelet feleselô kórusával veszi körül: az apám családja” – írja késôbb
az író.

Ebbôl a novellából idézek egy részletet:
„…Jóné és Vargáné az öreg Horváth Sándor asszonylányai voltak. Az

öreg két éve halt meg, de szerencsétlenségre végrendelet nélkül. A vagyon
javát már évekkel ezelôtt szétosztották a szülôk, csak a ház várta még a
gazdáját. Az öregasszony a fiának szánta, mert eddig is az lakott velük, a
vôk azonban egyenlôn akartak részesedni, mert a fiútestvér az elsô osztály-
nál úgyis megvette a dézsmát. Ebbôl aztán hét falura szóló kalamajka tá-
madt. Az egész atyafiság összekapaszkodott, még a lányok sem látogathat-
ták meg az anyjukat. A pör megjárta Gyôrt, Pestet, de a Kúria is csak a
vôknek adott igazat, úgyhogy az öreg Horváthné halála után, ami már egy
esztendeje ott lógott a levegôben, a fiának jó summa pénzen kellett volna
megvásárolnia a fedelet, amely alatt már vagy harminc éve mint sajátja alatt
gazdálkodott. Ez a sérelem szörnyen forralgatta az epéjét, úgyhogy a sógo-
rok gyanakvása nem volt épp indokolatlan. Ismerték az asszonyaikat is,
hogy milyen bálvány azok elôtt a bátyjuk, de ismerték a Sándort is, hogy
ugyan nem nézi, mivel vesz rá valakit arra, ami neki kedvez …

– Hát elgyüttetek? – kérdezte révedezôn járó szemmel, három részben
tolva ki a szót. – Már asszittem, meg se látogattok.

– Dehogynem. Hogy gondol olyat a nyanya? – védekezett Vargáné az
orrát nyomkodva…

Mozdulatlanul ültek, de mindhárom asszony testtartásán érzett, hogy ôk
egyetlen rendíthetetlen tömb, akiket a közös érdek emelt a haldokló ágya
ellen.

– Végrendület? – horkant föl az öreg Horváthné. – Tuggyátok, milyen
vót apátok. Attul félt, hogy ha ô végrendüközik, meg is kô hania. Nem írt
vóna az alá az Istennek se. Hanem a házat Sándornak akarta. Az élô Istenre
mondom, hogy annak akarta. Ne nyughassak a fôdben, ha nem úgy van.

Az eskü megdöbbentette az asszonyokat. Ôk maguk semmiféle közeleb-
bi viszonyban nem álltak az Úristennel, de az anyjukban nagyra tartották a
vallásosságot. Az még az utolsó években is elcammogott a templomba, in-
nét fújta a rag alól Dávid zsoltárait, vékony, sipító hangon, mint arrafelé az
öregasszonyok közt dívik. …

Az öregasszony oda se figyelt, csak megismételte az esküt; 
– Ne nyughassak a fôdben, ha nem úgy van.
De ezt már nem bírta a Vargáné szíve. Nagyot csuklott a kitörô sírástól,
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boldog; nemcsak az a néhányezer, aki az egyetemek kapuján kívülrekedt, de
tán azok sem, akik többre vitték, mint szüleik. …

Azt hiszem az, hogy minél több függetlenséghez, szabad idôhöz jut az
ifjúság, annál jobban szembekerül új feladatával, hogy önmagának kell ma-
gát megalkotni. Régen a fiatalok millióit az egésznapi munka formálta, s ha
az nem volt, a nélkülözés. …

De voltaképp még a magamfajta író is csak a gondolatait formálhatta:
életét, s azon át problémáit, a körülményei sajtolták. Huszonhét éves ko-
romban, amikor elsô nagy regényem írtam, reggel hétkor útrakeltem a város
másik végében lévô körzetem felé, ahonnét kettô körül kerültem haza,
délután rendeltem, abban az évben még a régi diákjaim is megvoltak, aztán
végeztem, be a késô éjszakába, az irodalmi munkám. Ezt persze csak egy
évig lehetett bírni, a betegség leállította az üzemet, de az órarend továbbra
is olyan volt, hogy elzülleni, vagy ahogy ma mondják, huligánkodni, nemi-
gen lehetett mellette. …

S ez nem olyan kis kérdés. Mert a munka egészséges munkahelyen nem
teszi tönkre az embert; a szabadidô azonban, ha nem jól használja föl, tönk-
reteheti.”

Orvosíróként ismerte fel és az  Emberi színjáték címû regényében meg
is fogalmazta: „A szeretet egy bizonyos fokán az ember elmeorvos.” 

A két világháború közötti idôszakban a népi írók csoportjához tartozott,
ô volt ennek a csoportosulásnak az egyik ideológiai vezéralakja. 

Sokrétû szépirodalmi termése azonban korántsem skatulyázható be a
népiesség kategóriájába – írja róla A magyar irodalom története. A század
legjelentôsebb regényírói közé tartozik. Érdekesség, hogy a próza jellemzô
mûfaja a novella ebben az idôben, Németh László pedig szinte kizárólag re-
gényeket írt ekkor. A mûvek vonalát egy-egy ember világának bemutatása
adja. Legjobb regényeiben ezek az emberek nôk, akiket az író más-más
helyzetben ábrázol. A nôtípusokat bemutató regények sorában elsô a  Gyász
címû. A férjét fiatalon elvesztô asszony helyzetét látjuk, aki képtelen a falu
elvárásainak eleget tenni, egyre inkább magába zárkózik. A következô
regénye az  Iszony . Apja elvesztése után a házasságba kerülô nôt jeleníti
meg. Egy vele ellentétes jellemû férfihoz megy feleségül, akitôl erôs
egyénisége miatt egyre inkább elhatárolódik. A regény egyes szám elsô
személyben íródott.

Az Iszony annak a története, hogy a lélek tisztasága és a tiszta lélek
tudása a legfôbb érték, hogy az ember minden viszontagság, kényszerûség
ellenére is megôrizheti, ha pedig külsô körülmények miatt elveszítette,
akkor visszanyerheti eredeti lelki szabadságát, hogy elválasztható a jó a
rossztól, az igaz a hamistól.
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Rájött, hogy amíg a kórház és a magánorvos csak a beteg gyereket látja,
az iskolaorvos elôtt „az egész ifjú testanyag” felvonul, sôt, ugyanazt a
gyereket huzamosan, 10-12 éven át szeme elôtt tarthatja, így az iskolaor-
vosnak, mint az együtt maradó tömegek háziorvosának kivételes helyzete
van a kifejlôdés és az idült állapotok megfigyelésére. Kétfelôl – fizikuma és
szelleme felôl – nézheti a gyermeket. Az iskolaorvos kutatásait is a pedagó-
giai célok felé kell irányítani – vallotta. Alapvetô pedagógiai problémára
mutatott rá: „A bizonyítványnál, mely megítéli a gyermeket, fontosabb vol-
na egy lelet, mely feltárja ôt. A jó tanár ma is elsôsorban ismerkedik, azután
nevel, s utolsósorban ítél.”

1932-ben írta  A minôség forradalma címû cikkét. Iskolaorvosként
gyakran elgondolkozott azon, hogy a munkásnak nemcsak méltó bért kel-
lene követelnie, hanem méltó munkát is. „Élet és munka nem lehet két
különbözô dolog: lerobotolom a munkát, aztán megyek élni. A munka az
élet, s jaj a társadalomnak, amely az emberek szenvedélyét átengedi a ma-
gánéletnek, a kis monomániáknak, az unalomnak, ahelyett, hogy a minôsé-
gi munkán át maga szervezné meg.” Ma is a legaktuálisabb esszéje, A minô-
ség forradalma – a minôség biztosítása.  „A tudós munkájának be kell épül-
nie az ország életébe – vallotta. Minden magyar emberhez el kell jutnia a
tudásnak.”

Ha most lennék fiatal c. elôadásában írja:
„…Ha kortársakkal – tehát hatvan körüli emberekkel – kerülök össze,

gyakran hallom a tréfás panaszt: Mi aztán szerencsétlen nemzedék vagyunk.
Amikor fiatalok voltunk, öregnek volt jobb lenni, most hogy megöreged-
tünk, fiatalnak.

Ez persze csak félig igaz; régen is csak akkor volt könnyebb az öregnek,
ha egy kis hatalom: néhány hold föld, bolt, pénz volt a kezében vagy nyug-
díjat kapott. De az igaz, hogy a fiatalnak nehéz volt. Egy-egy állás elôtt
százával ôgyelegtek a munkát-keresôk. Életem legnagyobb csodájának ma
is azt tartom, hogy négyszáz jelentkezô közül, a hét szabad iskolaorvosi ál-
lás egyikére  engem emelt ki (tán mert elsô írásaimat ismerte)  a tisztifôor-
vos. S mit kaptam, négy gyerek apja, ebben az állásban? Épp a felét, mint
az apám, aki mint egyszerû középiskolai tanár ment nyugdíjba. S amit kap-
tam, még mindig lelkiismeret-furdalást tartott fönn: háromszorosa volt an-
nak, amit egy munkás keresett, ha történetesen volt munkája.

Ma húszéves fiúknak annyi a jövedelmük, mint az ugyanazon szakmá-
ban dolgozó családapáknak, s egy fiatal pár az ötszörösét is összehozza
annak, amit nyugdíjas szülei kapnak, ha csak az apa volt dolgozó. …
A körülöttem élô fiatalokon mégis azt látom, hogy a fiatalság ma sem
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diákság volt, amivel találkoztam.” (Krónika-részlet)
Németh László történelmi és társadalmi drámái nagy hatást gyakoroltak

a színmûirodalomra. A többi között Husz János, Széchenyi, Galilei, Az áru-
ló, A két Bolyai és más mûvei a magyar irodalom örökbecsû alkotásai. Élet-
mûvének jelentôs részét képezi mûfordítói munkássága is, Shakespearetôl
Ibsenen át Tolsztojig, a világirodalom számos remekmûvét tolmácsolta ma-
gyar nyelven.

Németh László gondolkodásának drámaisága, az életmû belsô feszült-
sége és erôteljes sugárzása abból a sok évtizedes küzdelembôl fakad, mely-
lyel a XX. századi magyarság és európaiság leglényegesebb sorskérdéseit
kívánta rendkívüli erôfeszítéssel, hittel összegezni. Az írót a négy évtizedes
alkotói pálya során végigkíséri a keleti lélek és a nyugati módszer szin-
tézise: a magyar kultúra bartóki modellje. A keleti lélek e szerint nem más,
mint az újkori rétegek alatt húzódó magyar mûveltség, amit a parasztzené-
ben vagy a népköltészetben még kifaggathatnak, s éppen ez az, amit az
elemzô nyugati gondolkodás elôterébe kell állítani – mondja Németh
László. Az eszményi modernség lényegét Bartók mûvészetében ismeri fel:
„Nekünk magyaroknak is voltak nagy mûvészeink, akik felkutatták és
kihasználták azokat az artézi mélységeket is, amelyben keleti népünk a
világlélek megértésének lesz forrásává. Elsôsorban Adyra és Bartókra gon-
dolok” – írja 1954-ben a  Tolsztoj inasaként címû esszéjében.

És mit sem vesztett korszerûségébôl, modernségébôl az a gondolat, az a
kölcsönös várakozás sem, amelyet egy iskolaavató beszédében így fogal-
mazott meg: „Európának nincs népe, melyet ily rég fenyegetne, és egyre
jobban a szétszóródás, a jellegvesztés, az elvegyülés veszélye, s kevés,
amelyre, bár szavát sem értik, akkora várakozással hegyezôdnek a fülek.”

A jellegvesztés ellenszere a kikezdhetetlenül természetes magyar öntu-
dat. Az 1939-ben írt  Kisebbségben címû esszéjének fô gondolata ez: „A
magyarságnak semmire sincs nagyobb szüksége, minthogy teste fölött
ahhoz tartozó magyar öntudatot hordjon.” A háború idején is szomszéd né-
pekhez, a „tejtestvérekhez” fûzôdô sorsközösséget hirdette. Abban a néma
tejtestvériségben hitt, amelyet „nem a politika csinált, s a politika sem szag-
gathat el.” A  „tejtestvérek-eszme” adottság és utópia: a történelem erkölc-
si ellenereje. Európát is a magyarságon át értelmezte: „Az európai mûve-
lôdés: az elsô igazi polifónia. Ez a szépsége, ereje, nagysága.” Életcélja
volt, hogy ebben a polifóniában a sorstól a magyarságnak szánt „hangjegy-
füzetet” tudatosítsa. 

A Tejtestvérek címû tanulmánya egy részletével szeretném igazolni az
író hitvallását:
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Az  Égetô Eszter címû regényében közösségteremtô a hôsnô: a körü-
lötte támadt életfolton valami édenkertfélét próbál teremteni.

Az  Irgalom címû regényében Kertész Ágnes felismeri, hogy az esz-
ményítô csodálatnál nagyobb, emberibb érzés az irgalom. Minden ember
születésénél fogva idealista eszmék alapján gondolkodik, ítélkezik. Elôbb-
utóbb azonban meg kell tanulnia, hogy sánta az emberiség, tehát minden-
kinek vannak hibái, tévedési, s meg kell bocsátanunk. Az irgalomig minden
embernek el kell jutnia, a történelmi kompromisszumoktól kezdve a magán,
a páros életen át a családig és tovább.

A közben írt tanulmányait, esszéit különbözô folyóiratokban (Nyugat,
Válasz, Kelet Népe, Tükör, Híd, Magyar Csillag, Tanú) publikálta.

Fô mûve,  A minôség forradalma címû kétkötetes gyûjtemény az
1927–1944 között írt tanulmányokat, vitairatokat, elôadásokat tartalmazza. 

Ebben a gyûjteményben olvashatunk az író néhány pápai itt-tartózkodá-
sáról is:   

„A héten két napot Pápán töltöttem. Aki sosem járt Pápán, azt hiszi, hogy
annak valami nagy kálvinista fészeknek, dunántúli Debrecennek kell lennie.
A város húszezer lakójában azonban alig van református vagy két-ezer.
Mûvészi emlékeket is csak az a kor hagyott itt, melyben régi kálvinis-ta egy-
háznak még fedele sem volt ebben a városban. Az Eger-építô Esterházy
püspök építkezett itt is: pazar kastélya s kertje ma el van zárva a városiak elôl,
de a plébániatemplom egyike az ország legszebb templomainak. Az a tisztult
barokk, amelyet már a magyar természet is szeretni tud.

Igazabb a másik feltételezés. No, mi is van Pápán, minek kell Pápán
lennie? Hát diáknak. Ki hallotta, hogy Pápán más exportcikk is lehet, mint
diák? Mindenki ismer egy csomó halhatatlant és halandót, aki pápai diák
volt. S ez a nagy diákgyár teljes üzemben van még ma is. A modern közle-
kedési utak közt elsüllyedt helység maga is arra való, hogy amolyan közép-
fokú Heidelbergje legyen a Dunántúlnak. Érdemes reggel a régi vár görbe-
ségét követô utcákra kiállni: négyezer táska és zoknis láb siet az iskolájába;
akik vidékrôl jönnek, zárt menetben vonulnak, mint diákprocessziók, a
vonatról befelé. 

Én is most vagyok harmadszor Pápán, s amivel találkoztam, mind a
háromszor a diákság volt. Elôször mint gyerek az apám húszéves érettségi
találkozóján; azon kikötött bajuszú bácsik voltak a diákok. Másodszor Illyés
Gyulával harmincötben. Valami reformelôadásra hívtak le, de emlékeze-
temben a teológia maradt meg, ahol negyven-ötven fiatalember vett elô
bizalmasan, hogy hát mit és hogy is kell csinálni. Most hétfôn a kollégiumi
képzôtársulat százéves fennállását ünnepeltük. S megint a vidéki magyar
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Németh László kapcsolata Hódmezôvásárhellyel még 1945 elôtt kez-
dôdött. Móricz Zsigmonddal együtt érkezett a városba a gimnázium taná-
rainak és tanulóinak meghívására. Mindketten felolvasást tartottak a gim-
názium önképzôkörén. 

Az 1945–46-os tanévben már itt tanított magyar irodalmat, egészségtant
és bölcsészetet. Visszaadta a pedagóguspálya erkölcsi súlyát. Megcáfolta
azt a többek által hangoztatott vélekedést, amely szerint a pedagógusélet
nem alkotó élet. „Én valamennyi foglalkozásom közül a tanárit szerettem
legjobban” – vallotta. A katedrán tanuló volt és tanító, alakuló és alakító. A
nevelés legfontosabb eszközének a pedagógus példáját tekintette. Hitt az
emberek nevelhetôségében. Tanítványaihoz jóindulatú emberség fûzte.
Nem létezett számára a nevelés és az oktatás szakadéka. „Én nevelni sem
akartam mással, csak az óra varázsával.”

Örömmel töltötte el, hogy a tanár az osztályba lépve midig elégtételt
vehet tanítványai felcsillanó tekintetében.

Az én katedrám címû gyûjteményes könyve elôszavában fejti ki az iro-
dalomtörténeti jellegû írásai csoportosításának történetét:

„A múlt tavaszon egy délutánt töltöttem magyart tanító tanárok közt
Debrecenben. A titkáruk olyan makacsul hívott, s én olyan hanyag voltam
az elhárításban, hogy végül is illett elmennem. A várható társaság is von-
zott, hiszen ha vannak kollégáim ebben a hazában, hát a tanárok, azok közt
is elsôsorban a magyart tanítók lehetnek; húsz-harminc ilyen kollégával az
emlékeinket (az én régibb s az ô újabb), tapasztalatainkat cserélgetni:
megéri az utazást s a lazítást a magamra szabott tilalmon. Az elôadóterem-
ben azonban nem húsz-harmincan, hanem mintegy háromszázan fogadtak,
egy-kétszáz állítólag még kívül is rekedt; s ez többségében csakugyan tanár
volt, hajdúsági. Most láttam, hogy az az értelmiségi réteg, amelyhez elôadá-
som szólt („Mit tehet egy magyar tanár?”) milyen óriási hadsereggé válhat;
rögtön számítgatni is kezdtük: az általános iskola felsô osztályában, s a
középiskolában hány ember is taníthat magyar irodalmat; tízezer vagy tán
húszezer is?

Az elôadás után, ahogy az már szokás, a kérdések következtek. Ezek
közt volt kényelmetlen. Igaz-e, hogy én, mint vásárhelyi tanár csak a jó
diákokkal foglalkoztam? Vagy hogy miért ábrázoltam a regényeimben
kizárólag eltorzult lelkû nôket? De a cédulák közt, amelyeket a mellettem
álló ülésvezetô kibontott s fölolvasott, volt termékenyebb. Nem lehetne-e –
tudakolta a névtelen kérdezô – a magyar múlt nagyjairól szóló tanulmá-
nyaimról egy irodalomtörténetfélét összeállítani, s a közönség kezébe adni?
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„A kultúrdualizmusnak tulajdonítható, hogy Kelet-Európa népköltészete
aránytalanul különb a nyugatinál; több és gazdagabb. Ahol a nép bele-
szervezôdik a nemzetbe, ott a népköltészet terméskövét belehordják a mû-
költészet székesegyházába, s a népköltészet csak kôtörmelék a falak tövén.
Keleten azonban még óriási kôbányák tátonganak. Az egyes keleti népek
népköltészete nagyjából hasonlít, inkább csak a vérmérséklet árnyalataiban
különbözik, lágyabb a szlávoké, virágosabb a magyar, finn, görög, s a kettô
közt áll a román. Nem ismeri a nemzetet és a vallást, de ôsi nagyságában él
benne család és természet. Szimbolikus természetfelfogásával ki-kikíván-
kozik a hellén kultúra örökösei közül az ázsiai pusztákra, s lírai, de különö-
sen epikai szerkezetében a görögtôl lényegesen elütô poétikát használ, mely
közelebb áll a turáni és héber népekhez, mint a nyugati árjákéhoz. 

Az irodalom ezekben az országokban mást jelent, mint nyugaton. Egy
arányosan tagozott életben az irodalom: irodalom, keleten a szellemi élet
mindenese. Mivel hiányoznak feltételei, önmagának kell megteremtenie
feltételeit is: a virág táplálja a fát, a gyermek neveli szüleit. A kényes külföl-
di árut be lehet hozni, de hogy csináljunk hozzá fogyasztót. Az író, ha író
akar lenni, be kell ülnie a néptanító katedrájába, nyakába kell venni a béna
tudományt, s hogy levegôhöz jusson, tisztítania kell a levegôt és irányítani
a politikát. Az irodalom külföldrôl jött, s mégis mélyebben eltelik a nemzeti
üggyel, mint nyugaton.”

Németh László eszméit saját kora nem értette, de az utókora sem akarta,
és nem is tudta megérteni. Félreismerték és félremagyarázták, mert az
könnyebb volt, mint megküzdeni a megértésért és fôképpen pedig
eszményeinek követéséért.

Attól félt, hogy az utókor kiiktatja magából mûveit, amint az utókora
rendre megvalósította Széchenyi terveit, de kiirtotta magából Széchenyi
szellemiségét. A drámaíró lélektiszta szavai: „Minden fej Isten kápolnája,
de a Széchenyié: székesegyház.” A VII. Gergely végszavait írója sírfelirat-
nak szánta: „Szerettem az igazságot, gyûlöltem a méltatlanságot, ezért
halok meg számûzetésben.”

A számos méltatlan vád és megbélyegzés, a kisajátítási szándék miatt
írta: „Arra, hogy kivel mint bántak, mennyire ismerték félre, van objektív
mértéke: az amit egy életen át összeírtak róla. Én sosem kívántam más
emlékmûvet, mint ezt: a rólam írtak összegyûjtését, kiadását. Nem azért,
hogy támadóimat pellengérre állítsam; mentségül inkább, hogy mûvemet
milyen közegellenállással szemben kellett világra nyomnom.”

Amikor társadalmi reformeszméit nem sikerült elfogadtatnia, vissza-
vonult a közélettôl.
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Még öreg barátja, Szemere Pál is észrevette, hogy mi történik itt egy hus-
zonöt esztendôs legénnyel. »Tünemény, mely a világirodalom történetei
között, a legszerényebben szólva bár: ritka és gyér; én hasonlót egyet sem
tudok, egyre sem emlékezem.« Hát ô maga! Iparkodik is megmagyarázni.
Hangoztatja hitét önmagában: »Mikor még nyomva sem láttam nevemet,
csak magamnak firkáltam, mikor még statiszta voltam a pesti színháznál, s
hordtam a színpadra a székeket és pamlagokat, s a színészek parancsára
kocsmába szaladtam serért, borért, tormás kolbászért stb., mikor még strá-
zsáltam vagy fôztem a kukoricagombócokat közlegény társaim számára, s
mosogattam a vasedényt oly téli hidegben, hogy a mosogatóruha ujjaimhoz
fagyott, s mikor a káplár ’menjen kend’-je lehajtott a havat kihordatni a
kaszárnyaudvarból, mindenkor már világos sejtéseim voltak arról, mi velem
egykor történni fog, s mi meg is történt…« Múzsájaként dicséri ôszin-
teségét: »Születésemkor a sors az ôszinteséget bölcsômbe tette pólyául, s én
elviszem magammal a koporsóba szemfödélnek. A képmutatás könnyû
mesterség, minden bitang ért hozzá, de nyíltan, ôszintén, a lélek mélyébôl
szólni csak a nemesebb szívek tudnak és mernek.« A szabályt is át merte
hágni. »Mi a szabály, semmi más, mint a sánta középszerûség mankója.«
Ôszinteség és költôi szabadság pedig nem tulajdonság, hanem vívmány:
meg kellett nônöd, hogy élhessél vele. Petôfi titka, hogy ô magát, ifjúságát
tehette a dolgok mértékévé, s királyi féktelenségében is volt benne annyi
bölcsesség, ökonómia, kíváncsiság, hogy nem pusztította el magát szabad
maga kijelentésében.

Prózájában is ez a nagyszerûség! Hogy egy huszonhárom-huszonnégy
éves ifjú a prózába tisztító viharként üssön bele, talán még csodálatosabb,
mint hogy a verset úgyszólván elsô leheletével újjá formálta. Márpedig
olvassuk csak el az ô úti leveleit, vagy politikai cikkeit, Kölcsey és Vörös-
marty után. A Kazinczy óta gyártódó madárnyelv hogy elolvad tüdeje józan
melegében! Pedig lentrôl sem hozott sokat: a régiekbôl meg éppen nem ta-
nult. Egyedül magától.” 

Szerette és becsülte tanítványait. A végzôs növendékek mindegyikének
emlékkönyvébe személyre szólóan írt emlékverset. Néhány ilyen kis ver-
sikét olvashatunk tanítványai hagyatékából:

„Janus arccal
Te egyfelé is Janus arccal nézel:
Madonna-kép vagy s mosolyod kaján.
Ha szólsz: hangod is kétféle. Lényed
így lesz másnak és magadnak: talány.”
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Ez a javaslat szöget ütött a fejembe. Munkáim kiadásában a tervek
szerint lett volna egy kötet, amelyet három nagy tanulmányomnak, a Ber-
zsenyinek, Széchenyinek, Kemény Zsigmondnak szántunk; nem lehetne-e
ezek közé a reformáció koráról szóló kisesszéimtôl a Tanú-beli Nyugat
elôdeiig, tekintet nélkül, hogy mikor írtam ôket, történeti rendbe vala-
mennyi irodalomtörténeti jellegû írásom odacsoportosítani? Az ötletet a
sorozat szerkesztôi elôtt is felvetettem. Kiadói szempontból jónak tartották.
Néhány perc sem telt bele, a sajkódi diófa alatt, ahol a munka folyt, a
könyvcím kipattant: »Az én katedrám« – vágtam ki, s bár késôbb kételyem
támadt a címmel kapcsolatban, azóta is ezen a címen készítgetjük, s
beszélünk róla”.

„Az emberrel mintha nemcsak a természet született volna vele, de a
foglalkozása is” – írja egy kései megnyilatkozásában. Én például nyilván
tanárnak születtem – vallja. A hódmezôvásárhelyi tanári mûködése idején
egyre inkább elôtérbe nyomul életmûvében a pedagógia. Már joggal írja,
hogy  „utolsó éveimnek a tanítás mindent elborító szenvedélyévé lett.”

Petôfi Sándort, a magyar nép költôjét a következôképpen méltatta a hall-
gatóságnak:

„Petôfi Sándort az ô »sebes léghuzamú« évtizede nélkül meg nem értheti
senki sem. Történelmünkben valóban az egyetlen évtized, amelyben egy
lelkes ifjú elérhette, amit Petôfi elért: nem neki kellett a korhoz alkalmaznia
magát, hanem ô szabta rá a korra életfeltételeit. Nyomott idôben, látjuk ma,
semmi sem torzul el úgy, mint az ifjúság. Petôfi meg tudta, meg tudhatta
oltalmazni az ifjúságát. Nem úgy, hogy kivonult az emberek közül – milyen
ifjúság az, a társadalmon kívül? – hanem úgy, hogy mozgatta, kavarta ôket.
A magyar irodalomban nincs rohamosabb karrier. 1847 tavaszán írja Deb-
recenbôl:

Az 1943–44-iki telet e kövér városban húztam ki éhezve, fázva, betegen
egy szegény, de jó öregasszonynál, az Isten áldja meg. Ha ô gondomat nem
viselte volna, most e levelet a másvilágról írnám hozzád. Olyan elhagyott
kis vándorszínész fiú voltam, kire se Isten, se ember nem nézett, nem
ügyelt. Harmadfél évvel utóbb ugyanazon színházban amint beléptem a
nézôk közé, minden szem rajtam függött, s a lelkesedés az égiháború
hangján kiáltá: éljen Petôfi Sándor!

A kritikus gáncsa csak természetes árnyéka volt ennek a roppant gyors
népszerûségnek. Petôfi nagyságát az mutatja, hogy gyermekifjú létére vitor-
lája minden kis ráncával fogni, használni tudta a szelet, anélkül, hogy föl-
borult volna benne. Leveleiben, útirajzaiban óráról órára követhetjük önér-
zete növekedését, s amivel ellensúlyozta: erkölcse egyre erôsebb bordázatát.
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hanem a gondolkodó, az orvos, a biológus, a pszichológus, a pedagógus.
Magda 1931-ben, Judit 1932-ben, Ágnes 1934-ben, Csilla késôbb szü-

letett. A lányai olvasmányélményeit vizsgálva, érdeklôdésüket olvasóvá
irányítva – máig érvényes megállapításokat tett a gyermekirodalomról, an-
nak nevelôi, intést formáló funkcióiról. Különös figyelemmel vizsgálta az
író a költészet hatását és szerepét a gyermek világára. A Grimm-mesék
olvasásával kezdte lányait német nyelvre tanítani. Idegen nyelven olvasni
egészen más képesség dolga, mint beszélni – vallotta. Aztán így tanultak
meg a lányok franciául, latinul és oroszul.

A másik tárgy, amire lányait tanította, a matematika volt.
Azt vallotta, hogy a tudás képesség, nem pedig teher.
Németh László emberi ideálja a mûvelt ember. De szükséges, hogy a

mûvelt ember erkölcsös is legyen. Az az ember értékes, aki minden dolgát
komolyan veszi, aki az ügyre, munkára fordítja a figyelmét, s nem az, akit
csak a látványos, olcsó siker izgat, aki mindenáron el akar érni valamit. Az
oktatás egyik alapvetô célja a rendteremtés igényének, a tájékozódás szen-
vedélyének és képességének kifejlesztése.

Németh László legidôsebb lánya, Németh Magda férjével együtt 1956
novemberében hagyta el Magyarországot. Karácsonykor érkeztek Torontó-
ba, s a Niagara-félsziget egyik kis városában telepedtek meg. 1965 és 1969
között Indiában, majd Svájcban éltek. Késôbb ismét visszatértek Kanadába.
1957 májusában megszületett Laci fiuk, 1960 októberében leányuk, Nóra.

Magda Amerikában fejezte be vegyészeti tanulmányait, majd 1958
ôszétôl középiskolában tanított természettudományt. Apa és leánya 1956 és
1971 között sûrûn írtak egymásnak. Németh László több mint 200 levelet
küldött Magdának, ô pedig mintegy 400 levélben számolt be szüleinek
életük alakulásáról.

Egy levélrészletet idézek, melyben az apa írt leányának (Balatonfüred,
1957. január eleje):

„Kedves Magdikám! A füredi szívkórházból írom ezt a levelet. Amikor
idejöttem, azt hittem, csak az emberek, a folytonos herce-hurca tárgyalás
elôl keresek menedéket. Itt derült ki, ahol nem a Tompa Kálmán bácsi »jó-
ságos« vérnyomásmérôjével mérem magamat, hogy mennyivel súlyosabb
az állapotom, mint magam is hittem. Bejövetelem után az elsô vérnyomás-
mérés 230/120 volt; a mai 270/150. Megjavítottam tulajdon rekordomat.
De bizony akárhogy szépítjük, nagyon súlyos állapot ez (a szívelégtelenség
tünetei is mutatkoznak már), azt az egy-két nyugodt évet, amit az ôszön
Sajkódon még reméltem, elfújta a forradalom.

Nagyon nehéz nekem, hogy ezekben a hónapokban nem vagy itt.
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„Gandhi könyvére
Ez a kis barna ember az én mesterem,
Ez a pár újságcikk húsz éve van velem.
Húsz év alatt most olvastam el másodszor,
De mintha az enyém lenne benne minden sor.
A hatalomra ne támadj fegyverrel,
De még az árnyékából is eredj el.
A gonosszal nem szabad együtt mûködni,
De mit bosszúja rád mér: el kell viselni.”

„Osztályzat
Ha érdemtelent kér, add meg neki
Ha nemes természet – elszégyelli
Magát úgyis s a díj az érdemet
Addig sebzi, míg több lesz a kevesebb…
Soha nincs meg benne e nemesség? Ám vigye:
Többet magánál nem ér senkise.
Szívünk a mennyország, eszünk az osztályzat
A halhatatlanság is csak káprázat.”

„Asszisztensemhez
Ahhoz, hogy az asszisztensem légy,
Nem kell katedra, iskola.
Az én katedrám az emberiség:
Hûtlen ahhoz ne légy soha.”

„Hátul
Elöl gebeszkedett az ötlet és
mohóság,
De hátul ült Ida, a megbízhatóság.
Ha már ô is csak állt és nem
szólt csak tekintett:
A tanár elfordult s egy keserût
legyintett.”

Németh László elvei megvalósítását kereste családjában is. Az 1940-es
évek elején a család, a felcseperedô lányok adtak egyedül lehetôséget az író-
nak arra, hogy pedagógiai szenvedélyét, kísérletezô kedvét kiélhesse.
Gazdag, sokrétû alkotása a Lányaim c. mûve. Nemcsak az apa szól benne,
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Hatvanéves fôvel hátratekintve, mintegy száz mûvet vallhat magáénak.
Csaknem egyenlôen oszlanak ezek három részre: tanulmányok, színdarabok,
regények. Mindig új feladatokat vállalt, melyekben hegycsúcs hegycsúcsra
következik, nincs megállás, s éppen a továbbhajszoló erô, a folytatás élteti. De
nem is kellett új feladatokkal megbízni; ô maga volt a tervhalmozó, fárad-
hatatlanul figyelte az égboltot, mikor nyílik rajta akár tenyérnyi felhôtlenség
is, „amely alatt már megint lehetett, mint annyi fiatal magyar tette, tervezni,
aranykort álmodni.” Valójában mindig a maga egyszemélyes mozgalmát
képviselte. Életmûve minôség, mennyiség és mûfaji változat tekintetében is
kivételes egység és teljesség, egy egyetemes kifejezôkészség megnyil-
vánulása. Kegyetlen igazságok Németh László igazságai, de úgy ölelik át az
embert, hogy ölelésükkel magasabbra emelik. Ôt sohasem lehet úgy olvasni,
hogy egy-egy könyve, drámája, elôadása  határain belül maradva, átadjuk
magunkat a mû élvezetes, tétlen varázsának: az ô írásai, mint a legnagyob-
baké, azt kívánják, hogy a varázslat múltán kilépjünk az életbe, s többé ne
fogadjuk el, ami változhatatlannak látszik.

A magyar irodalom örökbecsû alkotásainak íróját József Attila-díjjal és
Kossuth-díjjal tüntették ki. Regényeibôl filmek készültek, mûveit számos
nyelvre lefordították. Élete, sorsa mégis egy küzdelem volt. Nem a maga
irányát kereste, hanem egy népét. Utat egy népnek, amely sebeivel már a
földön hever? Amelynek legfigyelemreméltóbb jellege az állandó szembe-
nézés a pusztulással.

Amikor Püski Sándor feleségével Amerikából való hazalátogatása alkal-
mából meglátogatta Németh Lászlót 1974-ben, a halála elôtti évben Sajkó-
don, éppen olyan pillanatban kopogtatott be, amikor az író ölében tartva új
kiadott mûvét, bosszankodott.

– Nézzétek – mondta – ,most jelent meg ez a könyv, ezt lapozgatom
kese-rûen. Nem elég, hogy teljes tanulmányokat kihagytak belôle, de a
közölt tanulmányokból bekezdéseket, a bekezdésekbôl mondatokat, a
mondatokból szavakat is kihúztak. Filológusok seregének ad majd munkát
a szöve-geim helyreállítása. Ôrizzétek meg egykori kiadványaitokat, még
szükség lehet rájuk.– Ezeket a politikai és irodalmi tanulmányokat,
beszédeket, a vitairatok egy részét 1992-ben teljes terjedelmében a Püski
Kiadónak sikerült napvilágra hoznia.

Babits Mihály igaza Németh Lászlóra is érvényes: az igazán jelentôs
költôk és írók „nem fejezik be pályájukat a halállal, s nem hajlandók már-
ványpózban ülni végig az utókor századait.” Napjaink szellemi állapotát
ismerve félô, hogy a kettéhasadt, majd sokfelé szakadt szellemi-irodalmi
életünk képviselôi késôn ismerik fel a „közös ügy szavát”.

¯ ¯

Tudom, hogy az olyan régi beteget, mint amilyen én is vagyok, a család las-
san leszámítolja, meg hogy neked is van tôlem független, lekötô életköröd,
de azért mégis úgy számítottam, hogy a te szorgos természeted, ha szélütés
ér, mégiscsak gondjába vesz engem, s ahogy a kabátomat meg-megstoppol-
gattad, engem sem hagysz a dehubituszaimmal idegen ápolók kezén
hányódni. De hát ezt is elvette a sors, mint a sajkódi menhely reményét, s a
csendes, munkával elegy búcsúzkodást az élettôl villátok teraszán.

Anyu utolsó telefonjában volt egy mondat tirólatok is; közvetve olyan
hír érkezett, hogy már kinn vagytok Kanadában, sôt Laci igen jó állást is
kapott. Nagyon-nagyon örültem neki, bár erôsítené meg a ti kezetek írása.
Bevallom, hogy sokat aggódtam érted; visszaemlékeztem angliai utadra, az-
tán a diósgyôri évekre, hogy szenvedtél a nagy család hiányától. Azon a
napon, amikor megsejtettem, hogy mit terveztek, elmentem hozzátok, hogy
legalább téged lebeszéljelek; 9 órakor még nem voltatok otthon s fél 11-kor
már elmentetek. Innen is írtam már egy levelet, amelyben arról volt szó,
hogy természetesen az urad mellett a helyed – de ha a honvágy olyan gyötrô
lelki beteggé válna rajtad, mint gyanítom, mi összeadjuk az útiköltséged, ne
érezd örökre lezártnak hazafelé az utat.

Most a jó hírek után kissé bizakodóbban nézem az ottani életedet. Ta-
vaszra meglesz a kicsi, már annak az országnak a polgára, ott vannak az
uradon kívül Katiék is, aztán meg egy asszonynak a jólét sem kismiska, hisz
valóságos krôzus leszel hozzánk képest…

Ezt a levelet nem adom fel, amíg a kanadai címetek meg nem jön; nem
szeretném, ha elkallódna, ki tudja, mikor írhatok megint. A könyveimmel
ne foglalkozz; nem a nagyvilágnak készültek azok, s idehaza kellemetlen-
ség lenne a kiajánlásukból. Sokszor csókol mindkettôtöket: Apu.”

Németh László életformája a hallatlan egyszerûség volt. Csak egy esetet
idézek most fel: járt hozzá Sajkódra egy napszámos a kertbe szôlôt kapálni,
s gyümölcsöt gondozni. Az író nem tudta elviselni, hogy neki pénzért dol-
gozzon. Mikor megérkezett az ember Aszófôrôl, ô nem csinált aznap sem-
mit, hanem állandóan ostromolta az embert, teát, szódavizet vagy kávét
kínált neki, s egész nap a napszámost szolgálta ki.

Egyik fontos vallomása evilági feladatvállalásáról szól: „Szellemi és er-
kölcsi tulajdonságok közt én nem tudok éles határt húzni. Az ember, mint
feladat nyomul a világba. A legértékesebb szellemi tulajdonságnak én ép-
pen ezért a feladatfelismerést s a megoldásukhoz szükséges szívósságot tar-
tom, mely az emberbôl a maga és a világ javára a legtöbbet licitálja ki.”
Nem véletlen, hogy legfôbb példaképei az erkölcs, az emberi szellem és
lélek hôsei: Tolsztoj, Gandhi, Albert Schweitzer, Széchenyi István.

¯ ¯



J

A pápai kollégiumot 1531-ben, vagyis több mint 450 évvel ezelôtt alapítot-
ták protestáns prédikátorok. Pápa gazdag történettel rendelkezô város volt
még a török világ elôtt. A kollégiumnak meglehetôsen viszontagságos törté-
nete van. Az ellenreformáció alatt üldözték, bezárták, a kollégiumnak ki
kellett telepedni Adásztevelre  (1751), és ott voltak jó pár évtizedig, aztán
végül is megengedték nekik, hogy visszajöjjenek. Ezen adászteveli kitele-
pítés alatt persze tovább folyt a tanítás, ott is építettek templomot és isko-
laépületet.

1931-ben volt a Kollégiumnak a 400 éves jubileuma. Nagy ünnepséget
rendeztek, Horthy Miklós kormányzó is eljött Pápára. Négyes fogatokat
kellett felajánlani arra, hogy Horthyt hordozza. Minekünk mindig volt
négyes fogatunk, és természetesen meg kell említenem, hogy apám parádés
kocsisa, Károly bácsi tanította be a lovakat, és ô is hajtotta azokat. Ez nem
volt könnyû mesterség. A lovaink mindig szépek voltak és mutatósak.

¯ ¯

Ma is idôszerû a Homloka égöve alatt költôjének kérdése:
„S most újra nézem, nézem csak a képét, Homloka égövét. Alatta elfér-

tünk volna valamennyien! S kérdem veletek együtt: amíg élt, megérdemel-
tük-e?”

Nagy Gáspár Éjszakáimban lámpafény címû, Németh László halhatatlan
szellemének dedikált versének ítéletként is felfogható, egyértelmû végsza-
va mulasztásos vétkeinket tudatosítja:

„A szív meg leszámolt eleitôl fogva, idôvel, bajjal, üldözôkkel: a férfi a
halál suhogó árnyékában élt, bár igazán sose halt meg, de azért jobb és ér-
tôbb utókort remélt!”

Németh László, az író, a pedagógus, a lélek orvosa egy jobb és értôbb
utókort remélt.

Jobb ez a mai utókor?

Jókay Lajos, a kiváló élelmiszervegyész, a nagy író Károly nevû bátyjának
dédunokája Hathalmon élt 1945 tavaszáig. Középiskoláit Pápán, a
Református Kollégiumban végezte, utána Mosonmagyaróváron, a Mezô-
gazdasági Fôiskolán folytatta tanulmányait. A háború végén a szovjet csa-
patok elôl nyugatra menekült. Évekig élt Nyugat-Németországban, majd
kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol tanulmányait befejezve tudo-
mányos pályán helyezkedett el. Ott házasodott meg, ott születtek gyerme-
kei, akiket igaz magyarnak nevelt. Ifjúkora történetét az ô kívánságukra
halála elôtt részletesen hangszalagra mondta. Így 42 magnetofon-kazetta
telt meg hanganyaggal. Ennek elsô részét Jókay Jolán leszármazottja, Zsin-
dely Sándor áldozatos munkával számítógépre vitte. Így keletkezett egy 200
oldalas rendkívül érdekes kézirat életérôl, gyermekkorától a kivándorló
hajón szerzett élményekig. Ebbôl tartalmaz egy rövid részletet a következô
szemelvény, mely a szerzô pápai emlékeirôl ad számot.

Ennek közlésével a pápai Jókai Kör háláját kívánja kifejezni egykori
tiszteletbeli és örökös tagja iránt, aki életében minden segítséget megadott a
nagymúltú egyesületnek, melynek a megalakulásakor híres rokona, a hal-
hatatlan mesemondó, Jókai Mór volt a fôvédnöke. Míg élt, ôt, Jókay Lajost
védnökének tekintette a nagymúltú egyesület.

¯ ¯

Antal Géza püspök és Jókay-Ihász Miklós, a Jókay-négyesfogaton.
A kocsis Tóth Károly 



szintén elôször polgári volt és katolikus tanítóképzô, késôbb ott is felállítot-
ták a líceumot. Megemlítem az elemi iskolákat: szintén voltak katolikus ele-
mik, volt református elemi, evangélikus elemi. A zsidóknak is megvolt a
maguk elemije. Ezenkívül volt egy állami elemi iskola is.

A református elemibe mi be voltunk iratkozva, mint magántanulók. Ez
annyit jelentett, hogy minden évben egy hónapra, az év végére be kellett
mennünk Pápára elemi iskolás korunkban, és jártunk rendesen az osztályba.
Elemiben négy évig tanultunk, azután kezdtük a gimnáziumot.

A negyvenes évek elején a kollégiumnak lett egy kereskedelmi tagozata
is. Ez a felsô négy év volt, és abból különbözött a gimnáziumtól, hogy nem
kellett latint tanulni nekik, viszont kereskedelmi tantárgyakat tanultak. S hát
hova mentek ezek? Mentek pénzintézetekbe, bankokba, nagyobb
gyárakhoz, nagyobb cégekhez. Hallottatok Gosztonyi Jánosról, a Magyarok
Világszövetsége egyik fôtitkáráról; ô is a kereskedelmi iskolába járt. Cell-
dömölkrôl jött ide át, a celldömölki polgáriból.

Persze Gosztonyi Jánoson kívül volt még egy csomó más híres ember.
Lôrincze Lajos is Pápán végzett, utána elment, megszerezte magának a
tanári diplomát, azután visszajött Pápára tanítani. Sándor öcsémet ô tanítot-
ta az utolsó évben.

A nagy hagyományos református iskolák persze Debrecenben, Sáros-
patakon voltak. Mind a két iskolának több mint ezer tanulója volt, és azokat
is az 1530-as években alapították. A pápai volt a legidôsebb. A múlt század
végén, amikor a reformátusoknak dönteniük kellett Pápa és Komárom kö-
zött, hogy melyik legyen a fôgimnázium, hát akkor hosszas gondolkodás és
civakodás után Pápa javára döntöttek. Komáromban volt a püspök,– akkor
úgy mondták: a szuperintendens – székhelye. Hát a püspök is átjött akkor
Pápára.

Meg kell még említenem, hogy Pápán, Sárospatakon, Debrecenben és
persze Pesten is volt teológiai akadémia. A nagyapátok bent volt abban a bi-
zottságban, mely a teológusokat vizsgáztatta. A teológusok ugyanis tanul-
tak közjogot, és mindenféle olyan tantárgyat, mely elôsegítette azt, hogy
tudják az egyház közigazgatását végezni. Nagyapátok tanította ezt nekik.
Nagyapátok néha-néha megjelent, leadott egy-egy órát, majd vizsgáztatta
ôket.

A teológia épülete Pápán pontosan ott volt, ahol a kollégiumé. A kol-
légium épületéhez csatlakozott az ún. Konviktus, itt a diákok ettek, itt egy
nagy étterem volt. A diákok nagy része kint lakott a városban, magánlaká-
sokban, magánházakban, és vagy a konviktusban evett, vagy pedig akiknél
lakott, azok adtak nekik kosztot is; kosztot és kvártélyt. 
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A látogatás elôtt persze trenírozni kellett a lovakat, hogy a tömegtôl, az
éljenzésektôl, a zászlólengetéstôl és a virágszórástól meg ne ijedjenek. Ká-
roly bácsi bevonult Pápára, és ott treníroztak a vásártéren. És akkor okos
emberek Pestrôl kitalálták azt, hogy a protokoll értelmében egy úrlovasnak,
vagy mondjuk úrkocsisnak kell azt hajtani. Hát Károly bácsi nem volt
úrkocsis, de értett a négyes fogathoz. De hát mit lehetett tenni? Meg kellett
engedni azt, hogy az egyik szárnysegéd felüljön a bakra, és megpróbálja a
lovakat hajtani. A lovak ahányan voltak, annyifelé akartak menni, és hát
éppen csak meg lehetett állítani a kocsit, mielôtt valami baj történt volna. El
kellett ismerni, hogy egy úrkocsis nem biztonságos Horthyval. Megenged-
ték, hogy Károly bácsi hajtson, így megakadályozták azt, hogy a lovak a
kocsit egy lámpaoszlopnak nekivigyék.

Szóval elérkezett a nagy ünnepség ideje, és megérkezett Horthy. A pápai
állomás eléggé kint feküdt, valahogyan a város végére építették. A hosszú
Esterházy utca vitt be a Fô térre, ahol a Nagytemplom volt, és onnan indult
a Horthy Miklós fôutca, amit akkor neveztek el annak, 1931-ben. A Fô utca
után kezdôdött a Jókai utca, ami a leghosszabb utcája volt Pápának.

Megérkezett Horthy, felült a kocsira és végigparádézott az ünneplô nép
között, éljeneztek, virágot dobáltak. Nem volt semmi botrány, senki sem
tüntetett ellene, s hát megtartották a díszebédet. Horthy reggel jött és estére
már visszament, különvonatja az állomáson várakozott. Mikor Horthy vala-
hova ment látogatni, nem hotelben szállt meg, hanem a különvonatban
maradt, ott aludt a különvonat hálókocsijában.

Pápán sok iskola volt. A Református Kollégiumon kívül létezett a szin-
tén református Nônevelô Intézet, amelynek volt egy polgári iskolai tagoza-
ta és egy tanítónôképzô tagozata. Késôbb a negyvenes években beállítottak
egy líceumot is a polgári mellé. A polgári négyéves volt, a líceum volt a
következô négy év. A polgári után a tanítóképzôbe vagy a líceumba jártak
a lányok. A tanítóképzô ötéves volt. A két református iskolán kívül volt egy
állami tanítóképzô fiúknak, és egy állami polgári leányiskola. A polgári
abban különbözött a gimnáziumtól, hogy egyszerûbb, könnyebb volt, latint
nem tanítottak benne. Volt egy mezôgazdasági középfokú iskola, ahol gaz-
dákat neveltek.

A katolikusoknak is megvoltak az iskolái; bencés gimnázium, nyolc
éves, pontosan ugyanolyan, mint a miénk, latinnal 8 éven keresztül, német-
tel, ez a 3. osztályban kezdôdött, s így tovább. A pápai bencés gimnázium
arról volt híres, hogy egy csomó sváb gyereket tanítottak. A bencések híres
tanítórendnek számítottak Magyarországon annak idején. A zárda a leány-
iskolát jelentette: zárdának hívták, ugyanis apácák tanítottak benne. Ott

¯ ¯



használhattuk, amíg apám élt. Persze apám halála után az rögtön rászállt a
református egyházra, Hiszitek, nem, Jókay Károly, vagyis a dédapám is
Pápára járt, ha nem is az egész idô alatt, de pár évig. Abban az idôben az
volt a szokás, hogy csak egy rövid idôre jöttek a kollégiumba Komáromból
a híres tanárokat hallgatni. Dédapám a kisöccsét is Pápára küldte. Így került
a fiatal Jókai Mór abba a környezetbe, ahol megérett benne a láng, amely
egész életútján vezette. Itt kezdte Tarczy professzor képzôtársaságában
próbálgatni szárnyait, és itt találkozott és barátkozott meg minden idôk
magyar üstökösével, Petôfi Sándorral. A kollégiumban kötött barátságot a
jómódú polgári kisnemes gyermeke az alföldi szegénysorsú ember fiával.

A kollégiumban minden diák egyenlô volt. És ez így is volt az én idôm-
ben is. Osztálytársaim pap, tanár, tanító, tisztviselô, iparos és sokszor na-
gyon tehetséges, de szegény sorsú falusi emberek gyermekei voltak. A diá-
kok a Bakonyalja, Kisalföld, Csallóköz, Vas, Zala, ôrség, Balaton-felvidék,
Somogyország, Baranya, Mezôföld és Komárom kálvinista városaiból és
falvaiból származtak. Ama kívülrôl fehérre meszelt, kakassal vagy csillag-
gal ékesített tornyú templom ezeken a településeken bizonyította, hogy
bizony nem ártott az ellenreformáció, sem az elnémetesítés.

Hátam mögött ült Tóth Jóska, ismétlôs borsosgyôri bejáró. Apjának
három hold földje volt. Az én apámnak meg 1600. Jóska mindenki segít-
ségével leérettségizet és a kollégium büszkesége, a szuperatléta vissza-
került Pápára mint tornatanár. Mert ez is szokás volt: a pápai diák, mint kol-
légiumi tanár visszatért. Sokan lelkészek lettek a teológia elvégzése után,
nyugati egyetemeken tanultak még tovább, Hollandiában, Svájcban, Skót-
országban, és így kerültek haza a kálvinista parókiára. Megfelelô
versenyprédikáció után a nép döntött és választott. Dunántúl kálvinista népe
tudta, hogy kit akar. Nagytudású, jól felkészült lelkészek kellettek nekik, és
az alapot a kollégium adta meg. Hírneves egyetemeken tanultak tovább, és
beleolvadtak a magyar társadalom minden rétegébe, származási különbség
nélkül. Nagyon sok szegény sorsú fiatalt a kollégium emelt fel a középosz-
tályba, ahol lett belôlük államférfi, püspök, orvos, mérnök, tanár, író, költô
és hírneves mûvész. Végül is mindenki tagja lett a pápai diákok nagy csa-
ládjának.

Tanárainktól egy életre szóló ajándékot kaptunk útravalóul. Ôk alapoz-
ták meg azt, ami ma vagyunk. A kollégium volt a szellemi központja a
Dunántúl reformátusságának. A Nátus, ahol a lányok nevelôdtek, ugyan-
olyan magas színvonalú volt, mint a miénk. Az Ókollégium, az Ótemplom,
az új kéttornyos templom, a püspöki székhely ugyanazt jelentették, mint a
debreceni Nagytemplom, kollégium és a Dóci a kálvinista Rómában. 
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Én úgy kezdtem az egész diákmûködésemet, hogy egy szép ôszi napon
1934-ben felpakoltak a kocsira, még akkor Lôrintérôl, és szépen bekocsiz-
tak Pápára. Lementünk a Tókertbe. Ide építettek egy tisztviselô telepet,
csupa új, kis családi házzal. Itt a Liget utcában állt meg a kocsi egy sarok-
háznál, ott leszálltam, és megérkeztem Juhász Imre nyugalmazott tanítókép-
zôs tanárnak a házához. Szóval itt szállásoltak be egy kis szobába. Nekem
saját szobám volt, és én ott is étkeztem Juhászéknál. Szép nagy kertjük volt.
Még velem lakott ott három fiú, kettô közülük egy osztályba járt velem;
Dezsô Gabi és Baranyay Elemér.

Baranyay Elemér a Zala megyei Nováról való volt, Göcsejbôl. Dezsô
Gabi pedig Nagypiritrôl, ami Veszprém megye és Vas megye határán van.
Volt még egy másodosztályos is, Tóth Imre, aki Tétrôl érkezett. Ez a három
gyerek nem evett Juhászéknél, hanem ôk bejártak a konviktusba enni.

Az osztályunkban 70-80 körül voltak tanulók. A földszinten az egyik
nagy sarokteremben helyeztek el bennünket. Semmi különös dolog nem
történt az elsô félévben, csak az, hogy valamiféleképpen számtanból bajba
keveredtem. Végül is a számtantanár kisütötte, hogy nem látom rendesen a
padból a táblát. Nem láttam rendesen, ez igaz. S akkor megállapították,
hogy rossz a szemem. Szemüveget kellett csináltatni. S attól kezdve
szemüveget viselek.

Az osztálytársaim között volt mindenféle falusi gyerek, rendôrnek a fia,
voltak tisztviselô gyerekek, kisbirtokosoknak a gyerekei, voltak szegény
sorsúak, gazdagok. A legtöbben valamiféle tandíjmentességet kaptak. Ta-
lán én voltam az egyedüli, aki megfizette az egész tandíjat.

Hogy Pápára jártam, az félig-meddig tradíció volt. Édesapám is Pápára
járt. Osztálytársaim közül voltak olyanok, akiknek az apja az apámmal járt
egy idôben a kollégiumba. Osztálytársaim közül többnek a testvére vagy a
húga járt késôbb valamelyik öcsémmel egy osztályba. A pápai kollégium
családok és generációk iskolája volt.

Nagyapám is Pápára járt, az ifjú Jókai Mór Váli professzoréknál lakott a
Váli házban. Váli Mari leírta, hogy a fiatal Jókai Mór hogy élt náluk,
hogyan tanítgatták. Igaz, hogy érettségizni Kolozsvárra ment.

A Váli professzorék lakása volt a Váli ház. Ebben a házban, a Jókai
utcában, a püspöki palota szomszédságában az én idômben lakott a legendás
hírû Lux néni, aki csekély nyugdíjából öt remek gyereket nevelt fel. Nagya-
nyátok mikor ’45-ben magára maradt, a Váli házban húzta meg magát a
református egyház jóvoltából. Azért mondom, hogy a református egyház
jóvoltából, mert Váli Mari halálakor azt a házat a református egyházra
hagyta, de apám volt a haszonélvezô. Ez annyit jelentett, hogy addig mi
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patakra mentem elsô gimnázium után, akkor nyáron meg kellett fogadni egy
tanítót, egy tudort, aki belém verte nyáron az elsô évnek az angolját. Ez
Jülling Gyula, pesti egyetemista volt, aki Lôrintére kijött a nyárra, ott mint
nevelô mûködött, és engem tanított az elsô osztályos angolra. Pótvizsgát
kellett tennem, mikor odaértem. Aztán, mikor visszamentem Pápára, akkor
meg latinból kellett pótvizsgát tenni a második osztályos latinból, amit én
elmulasztottam. Különben utáltam a latint. Akkor egy Mikulás Andor nevû
pápai diák jött ki hozzánk, és ô verte belénk a különbözeti latint. Ez volt az
az idô, mikor jó anyám Lôrincze Lajost akarta megfogadni, mint instruktort,
mint nyári tanítót. De Lôrinczének valami másféle dolga volt.

Mikor visszajöttünk Pápára, akkor Miklós öcsém már másodikos volt, én
pedig harmadikos. Késôbb aztán, mikor Sanyi is Pápára került, akkor a tor-
natanárnál voltunk koszton és kvártélyon, akit Szakúrnak hívtak. Pápán
minden tanárnak megvolt a neve. Szakúrnak a rendes neve vitéz Kovács
Jenô volt, legendás hírû tornatanár, aki az ügyetlen kis szecskákból atlétákat
nevelt, akik végigverték a népesebb iskolák csapatait is. (Szecska volt az
elsô osztályos.) Ô szervezte meg az évi nagy eseményt, a tornavizsgát, mely
a Nátus növendékeivel együtt zajlott le.

A többi diákok, akik nem otthon vagy lakásadónál laktak, azok külön-
bözô segélyeket kaptak az Ókollégium internátusában. Ez volt az az épület,
amely a Petôfi utcában állt, ide járt Jókai Mór és Petôfi Sándor is. Az Ókol-
légium épületének szomszédságában volt az a kis házikó, ahol egykor Petôfi
Sándor lakott.

A szegény sorú pápai diákok dolgoztak a konviktusban, ahol kiszolgál-
tak, és mint ételhordók mûködtek. Vagy pedig egy bizonyos fokú tandíj-
mentességet kaptak. Ez a rendszer segítette sok szegénysorú diáknak elvé-
gezni a kollégiumot. Voltak ugyan okosan befektetett alapítványok és pár
apró földbirtok is, ami szintén segített. A pápai gimnáziumnak volt egy szô-
lôje is a Somlón. Különben a somlói szôlônek nagy része a pápaiaké volt.
Somlai bort nem is nagyon adtak el, mert a pápaiak megitták maguk. A
falusi gyerekek egy része bejárt otthonról a celldömölki, a csornai és a gyôri
vonalakon döcögô vonatokon. Korán keltek, késôn feküdtek, és hogy mikor
tanultak, ettek és aludtak, ez kérdéses volt. De megragadták az alkalmat és
a kollégium diákjai voltak, így kerültek fel oda, amit tanult középosztálynak
neveznek.

Most valamit a tanáraimról. Szûcs Dezsô volt a földrajz–történelem sza-
kos tanárom. Idegölô feleltetési módszerével belénk verte a tudományt.
Késôbb, mikor a cserkészetben tanítottam a földrajzot és a történelmet,     és
sokan csodálkozva kérdezték, honnan tudom mindezt, akkor azt szoktam
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A kollégium homlokzatán ott volt  az egyszerû jelszó: „Istennek, hazának,
tudománynak”. És ez a három szó mindent kifejezett. 

Ehhez hozzájárult a meg nem alkuvó református világnézet. Jártak ve-
lünk katolikusok, lutheránusok és zsidók is, hittanóra idején mindenki szé-
pen elvonult a saját hitoktatójához. Mi, reformátusok a saját osztályter-
münkben maradtunk. A hitoktatók szintén tagjai voltak a tanári karnak, a
rabbit is beleértve. A korán elhunyt Nagy Gábor vezetett be a református
hitbe. Mennyire igaza volt, amikor azt tanította, hogy a hit az ír és orvosság
az élet megpróbáltatásai ellen! Az Úristen a tiszta hitvallást várja tôlünk,
amit sokszor az oktalan ember igyekszik megváltoztatni a saját elképzelése
szerint. Van-e ennél nagyszerûbb református útravaló?

Második gimnáziumba Sárospatakra küldtek. Sárospatakon volt egy an-
gol internátus, és az angol internátussal kapcsolatban volt egy nagyon erôs
angol program. Mindjárt az elsô gimnáziumtól kezdve tanultunk angolul. És
a sárospataki angol internátus  engemet valami angol tudorrá kellett volna,
hogy neveljen. Ugyanis az volt a családi ötlet, hogy énbelôlem bankár lesz,
és Loránd bácsi, a keresztapám majd betesz engemet egy bankba.

Az angol internátusban tényleg nagy hangsúlyt fektettek az angolra.
Nyolc hálónk volt, mindegyik hálóban 10-11 gyerek aludt, és minden két-
két hálónak volt egy felügyelôje. A második emeleten, ahol a mi hálóink
voltak, ott volt egy angol bennszülött tanár, aki egy szót sem tudott ma-
gyarul, és egy amerikai. Az amerikait Bushnak hívták. Minden hálónak
külön is volt egy felügyelôje, egy nagyobb diák vagy egy teológus. A mi
hálófelügyelônket Vataynak hívták. Ma Kanadában él, ott pap. A társaink
az angol internátusban gazdagabb gyerekek voltak, nem az a fajta, mint akik
Pápán jártak. Ezek Szabolcsból, Szatmárból, Zemplénbôl származó, ret-
tenetesen elkényeztetett dzsentri gyerekek voltak. Rosszak voltak nagyon. 

Sárospatakon egyenruhát kellett viselni azoknak, akik az angol interná-
tusban laktak. Olyanszerû egyenruhánk volt, mint a postásoknak. És sok-
szor megállítottak az emberek, amikor ebben az egyenruhában mutatkoz-
tunk az utcán, hogy miféle iskolába járunk.

Nem szerettem Sárospatakot, sôt utáltam. Elôször is nem szerettem a tár-
saságot, a gyerekeket. A gyerekek egy része az angol internátusban elké-
nyeztetett dzsentri gyerek volt, más részük pedig Pestrôl jött. Pesti elvált
embereknek a gyerekei, meg olyanoké, akik Amerikába kivándoroltak, és
ott éltek.

Valahogyan nagy nehezen elmúlt a sárospataki év is, a harmadik gim-
náziumra megint visszakerültem Pápára. Az volt a baj, hogy Sárospatakon
angol volt mindjárt legelôször a nyelv, Pápán pedig latin. Mikor Sáros-
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sze sétálnunk a püspöki palota mellett lévô Váli-ház elôtt is. A Váli-házban
Luxék laktak, és lent Mészáros néni a folyóparton. Néha-néha bekukkan-
tottunk, és lementünk a Mészáros nénihez beszélgetni. Mészáros néni ren-
geteg mindenféle történetet tudott mondani, és azokat körülményesen
mesélte el. Mindenféle szavakat talált ki ô maga , hogy annál okosabbnak
nézzen ki.

A Váli-házban, a Tapolca partján volt a lóistálló, ahová bekötötték a
lovakat, ha Hathalomról vagy Lôrintérôl megérkeztünk. És volt egy tehén-
istálló, ahol Gyula bácsi tartotta híres teheneit. A Tapolcában akkor még
szépen folyt a víz, csak az volt a baj, hogy a szennyvizet beleengedték a
városnak egy részébôl, és az teljesen lehetetlenné tette a vizet. A víz Tapol-
cafôrôl jött, pontosan onnét, ahol a Tapolca eredt. Érdekes természeti jelen-
ség volt a forrás. Egy óriási sziklatömeg, amibôl csak úgy bugyogott ki a
víz. Szerencsére tökéletesen tiszta volt, és amellett meleg is. Persze folyása
közben lehûlt, de télen a Tapolca vize gôzölgött, mert melegebb volt, mint
a levegô maga.

A Tapolcán túl még tartott a telek, ami egy keskeny, vékony földsáv
volt, és a jó termôföldben gyümölcsfák nôttek, vetemények teremtek.

A mi osztálytermünk fent volt a második emeleten, és a Tókert felé
nézett. Szép kilátás nyílt végig, egészen a katonai repülôtérig, ahol aztán az
ejtôernyôsöknek volt a bázisa. Mellettem Boda Endre ült, egy Vas megyei
kisnemesnek a fia, volt nekik pár száz holdjuk, és ô is gazdásznak készült,
mint én. Elôttem ült Vida Lali, a rendôrkapitánynak a fia, Az apja meghalt
nagyon korán rákban, és hát akkor özvegy édesanyja nevelgette. Vida Lali
egyedüli gyerek volt, ô az apjától örökölte a vitézi címet. A vitézek kaptak
telket vagy földbirtokot azért, mert a háborúban vitézül viselkedtek. Vidáék
kaptak 100 holdon felüli birtokot az enyingi járásban, ahol a földek nagyon
jók voltak.

Volt sok falusi gyerek, parasztgyerek, akikkel jóban voltam mindig. 
A felsô osztályokban Csipô Lajos lett az új osztályfônökünk, egy fiatal

tanár, aki a Donnál maradt, miután behívták katonának. Ekkor ébredtünk
fel, hogy háború dúl körülöttünk, pedig láthattuk a jeleit, amint a szomszé-
dos Golovizer kocsmában a németek sorozták a bakonyi sváb legényeket, és
láthattuk a Tókertre nézô második emeleti osztálytermünkbôl, ahogy a távo-
li repülôtér felett az ejtôernyôsök gyakorlatoztak. Az olasz gyártmányú
Caproni gépeik a város felett fordultak rettentô zajjal, ilyenkor egy szót sem
lehetett hallani.

Hat napon át tartott a tanítás, szombat délután volt szabad. Vasárnap
gyülekeztünk a kollégium udvarán, osztályonként sorakoztunk, és osztály-
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mindig felelni, hogy hát én a pápai kollégiumba jártam. Utáltam a heti hat
latinórát. Latintanárom, Földi József, egy kiugrott katolikus pap volt.
Igazgatóm, Fejes Zsiga bácsi édesapámat is tanította.

Zsiga bá’ elkísért bennünket a kollégium által rendezett tanulmányi
kirándulásra Ausztrián és Olaszországon keresztül, amit a nátistákkal, a
leányiskolával együtt tettünk meg, és szorgalmasan fényképezett. Azután
mindenkit megajándékozott a fényképekkel, mert mindenkit ismert.

Az ausztriai és olaszországi kirándulás nagyon érdekes volt. Ausztriában
láttuk Bécset, Grazot és Eisenerzet. Eisenerz egy vasbánya és feldolgozó-
telep volt. Ekkor voltam elôször Bécsben. Olaszországban nagyobb utat
tetünk meg. Oda egy MÁV vasúti kocsit kaptunk már mindjárt Magyaror-
szágon, és az megmaradt velünk. Azt mindig hozzáakasztották Olaszor-
szágban a gyorsvonatokhoz. Úgyhogy a kocsiból ki sem kellett pakolnunk.

Olaszországban jártunk Firenzében, Bolognában, Rómában. Nápolyban
hajóra ültünk és elhajóztunk Capriba. Capri után megnéztük Pompejit. A
várost, amit a Vezúv kitörése borított el egyszer, késôbb kiásták  . Láttuk a
régi-régi római romokat. Visszafelé jövet a vasúttal Genovába mentünk.
Genova egy nagyon szép város, végig az Adriai tengerpart mellett. Geno-
vából aztán Milánóba utaztunk, mely egy modern város, teljesen más, nem
olyan piszkos, mint Nápoly. Hihetetlen út volt. Rengeteget láttunk és na-
gyon sok mindenre emlékszem. A német- és magyartanárom Horváth End-
re volt, akit Vekni bácsinak csúfoltunk. Mindegyik tanárnak megvolt a csúf-
neve. Számtantanárom Vásárhelyi volt, egy hosszú, magas, langaléta em-
ber, akit Léc Karcsinak hívtunk. A tanárok is tudták jól, hogy mi a csúf-
nevük.

Angoltanárom, Molnár Béni gazdag porosz lányt vett el feleségül, és hát
a porosz asszony ott lakott velünk, és megtanult magyarul. Mi persze
közben tanultunk németül is.

Vacsorakor Szakúréknál a tanár bácsival ettünk, ô is ott volt, és rengeteg
elsô világháborús haditörténetet mesélt nekünk. Ô az egész idô alatt a fron-
ton volt, az olasz fronton és az orosz fronton is, de fôként az olasz fronton.
És mesélt, mesélt a háborúról.

Meg szoktuk beszélni a napi, az iskolai és a politikai eseményeket. Már
nem tudom, mit fizettünk nekik a kosztért és kvártélyért, de tudom, hogy fát
mi küldtünk be, ez is benne volt a megegyezésben, és mindenféle más ter-
mészetbeni dolgot is. Sonkát, szalonnát, krumplit, szóval efféle dolgokat.
Nagyon jó dolgunk volt, ott laktunk hat évig. Én negyvenkettôben érettsé-
giztem.

Reggelenként a hosszú Jókai utcán mentünk az iskolába. El kellett per-
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Nátus növendékei adtak elô egy magyar darabot a Jókai Színházban.
Negyvenkettôben érettségiztem, az osztályunk létszáma kb. 40 lehetett,

ennyire lecsappantunk 80-ból elsôs koromtól kezdve. A gyerekeknek nagy
része továbbtanult, egyetemekre mentek Pestre vagy pedig fôiskolára. Mi
hárman, Budával és Vidával Magyaróvárra iratkoztunk be, s ’42 ôszén
kezdtünk el ott tanulni.

További életünk kalandok sorozata volt.
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fônökeink vezetésével diáksapkásan, az úttest közepén, elöl a nagyok, leg-
hátul a szecskák, vonultunk az Ótemplomba. Elöl vonult a tanári kar, láto-
gatók, szülôk és vezetô pápaiak. Édesapám is sokszor vonult velük. Jól
emlékszem a csallóközi csicsói lelkészre, Kún Géza bácsira, aki két fejjel
kiemelkedett a tömegbôl. Ennek a fia él most Ohióban, szoktunk vele
találkozni. Amikor a nyolcadikosok elérték a Nátus kapuját, ami majdnem
szemközt volt a kollégiummal, a kapu kinyílott, és kettes sorban a nátisták
is csatlakoztak a járdán a menethez. Így vonult Dunántúl református jövôje
a templomba, amit a császári rendelet szerint építettek torony nélkül, harang
nélkül. Ablakai utcára nem nézhettek.

A fehérre meszelt bolthajtásos templomban az egyedüli dísz az úraszta-
la és a szószék volt. A tiszta ablaküvegen ömlött be a fény – mi reformátu-
sok szeretjük a tiszta levegôt és a világosságot. A karzaton ült a fiatalság.
Ebben a templomban konfirmáltam, szüleim, tanárok, nagyszámú nyugdíjas
értelmiségi, a város református társadalma és a pápai gazdák voltak a
tanúim.

Ezután felépült az új templom a Nátus és a kollégium között, a Széche-
nyi téren, a volt színháznak a helyén. Lassan épült, az egész Dunántúl épí-
tette, sok remek falusi és városi gyülekezetbôl jött a pénz. Édesapám, aki
nyakig el volt foglalva a kollégium, a pápai egyházmegye és a dunántúli
egyházkerület ügyeivel, ügyeskedte ki az államsegélyeket. A kultuszmi-
niszter csak katolikus lehetett, az államtitkár mindig református volt. Így
apám rokona, a pápai öregdiák, Zsindely Ferenc államtitkáron keresztül, aki
néki osztálytársa volt, sok pénzt kijárt az államtól. S felépült az új kéttornyú
református templom. Harangja is volt elég, köztük a diákharang, amire éve-
kig gyûjtöttük filléreinket.

Emígyen szól egy kis történet. Ekkor véletlenül egy haranggal több volt
a reformátusoknak, mint a katolikusoknak, és ezért késôbb a Nagytemplom
is kapott egy új harangot, és ezzel kiegyenlítettek.

A kollégiumnak volt két cserkészcsapata is. Az egyiket Tisza Istvánról
nevezték el, nem tudom mi volt a száma. A másikra nem emlékszem. Hor-
váth Endre volt az egyik csapatnak a parancsnoka és A. Tóth Sándor, a rajz-
tanár volt a másiké.

Kollégiumi hagyomány volt, hogy március 15-én a diákság, a tanári kar
és a pápai közönség tömött sorokban felvonult és megkoszorúzta a hôsi
emlékmûvet, Jókai és Petôfi szobrait és a helyeket, ahol laktak. Petôfi Sán-
dor az Ókollégium mellett, egy kis házikóban lakott, Jókai Mór meg a Jókai
utcán. Azt a házat lebontották és újat építettek helyette, de az új házra is fel-
rakták a táblát. Este pedig díszelôadás következett, amikor a kollégium és a
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Eötvös Károly megírta a Jókay-nemzetség történetét a nemességszerzô
ásvai Jókay Mihálytól kezdve egészen ásvai Jókai József, Jókai Mór apja
haláláig. Eötvös könyve végén megjegyezte, hogy ô ugyan megírta a család
történetét, mert jól ismerte ôket, de mások is ismerték a nagy költô életét,
így ôk írják azt meg. Pedig Eötvös Károly Jókai Mór kortársa volt.

Erre a munkára Mikszáth Kálmán vállalkozott, aki fiatalabb kortárs volt,
és nagyon jó barátja a családnak. Mint Eötvös Károly, Mikszáth is szemé-
lyes ismeretségére alapozta írásait és dédapám, Jókai Mór testvérbátyja,
Jókay Károly elbeszéléseire, akinek szintén jó barátja volt.

De talán a legmeghittebb történeteket az író unokahúga, Váli Mari, Jókai
tanárának, Váli Ferencnek és Eszter nôvérének a lánya vetette papirosra.

Váli Mari Jókai személye mellett megörökítette írásában az egész nagy-
családot, rokonait kortársaival együtt, és egy igen érdekes kortörténeti írást
alkotott. Váli Mari írásainak egy részét 1955-ben a Szépirodalmi Könyv-
kiadó kiadta könyv formájában Emlékeim Jókai Mórról címmel. Az erede-
ti 1700 oldalas kézirat másolata megtalálható a pápai Református Kollé-
gium könyvtárában.

Váli Mari naplószerû írásában megemlíti Jókay Károly gyermekeit: Gé-
zát, Jolánt, Etelkát és eme sorok írójának nagyapját, az ifjú Móricot.

Nagyapám (ifj. Jókay Móric) a Pápai Református Kollégiumba került, és
a Váli-házban lakott mint diák. Lakótársa volt a fiatal ihászi Ihász Lajos,
Ihász Imre hathalmi földbirtokos, Kossuth szárnysegédje, Ihász Dániel test-
vérének a fia is. Nagyapám a Váli család társaságában sokszor járt Hathal-
mon. A Kolozsvári Református Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait
Budapesten folytatta, és pénzügyminiszteri osztálytanácsos lett. Részt vett a
Bosznia–Hercegovina elleni hadmûveletben tartalékos tisztként. Élményei-
rôl Váli Mari számolt be. Majd nôül vette a híres ógyallai csillagász, Kon-
koly-Thege Sándor nevelt lányát, mezômadarassi Madarassy Rózát.

Édesapám (Jókay Miklós) 1892-ben született. Sajnos mindkét szülôje
tragikus hirtelenséggel meghalt, így ôt gyerekkorában nagynénje, Ihász
Lajosné Jókay Etelka és férje fogadták örökbe, s hathalmi és lôrintei bir-
tokukon nevelték. Édesapám közben nevelôapja kívánságára felvette az
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Miklós öcsém elment katonának, apánk súlyos betegséggel kórházba
került. 1944 karácsonyán anyánk, Sándor öcsém és pár közeli rokonunk
elindult Nyugatra. Én Hathalmon maradtam a gazdaságot irányítani. Igye-
keztem fenntartani a rendet, megakadályozni, hogy a németek mindent el-
hordjanak. Ekkor négy hatalom volt a Dunántúlon: a magyar hatóságok, a
nyilas párt, a német hadsereg és a magyar honvédség.

Majdnem minden felszerelést és az állatállományt is sikerült megmente-
nem. Sôt, amikor a nyilasok 30 cselédet be akartak hívni munkaszolgálatra,
sikerült ôket felmentetnem. 

Édesapám 1945 februárjában meghalt a szombathelyi kórházban, két
bombatámadás között temettük el egy menekült rokon család és a reformá-
tus lelkész jelenlétében. Édesanyánk azonban március közepén váratlanul
visszajött, hallván a pillanatnyi áttörést Székesfehérvár környékén. Bement
Pápára, és ottrekedt a gyors orosz elôretörésben.

Pár kilométerre voltak az oroszok, és égtek a környezô falvak, amikor
elindultam magam is. Elôször lóháton, utána kocsira ülve Gyôrön keresztül
Magyaróvárra, ahol barátomat (vitéz Vida Lajost) magamhoz véve végleg
elhagytuk az országot. Kalandos körülmények között jutottam el a bajoror-
szági Julbachba, ahol öcsém és rokonaim tartózkodtak. Az amerikaiak meg-
érkezése után a romos Münchenbe költözködtünk, és ott munkát vállaltam
egy nagy UNRRA (ENSZ Menekültügyi) táborban.

Munkafelügyelô voltam négy évig, és 75 fônyi, különbözô nemzetiségbôl
álló csoportnak a fônöke. Ezek az emberek mind szovjet-megszállta területrôl
vagy a Szovjetunióból származtak. Itt tapasztaltam, milyen hihetetlenül gyûlö-
lik Sztálint és a kommunizmust, ezért tagadták meg a hazatérést. Persze eleinte
volt nagy hazatelepítési propaganda, de már az elsô év után az amerikai hatósá-
gok is tisztán látták, mit jelent a szovjet megszállás, és békén hagytak minket.
Ekkor kezdôdött el emigrációs életünk.

Közben megtudtuk a vatikáni keresô szolgálaton keresztül, hogy Miklós
öcsénk francia fogolytáborban éhen halt, és a Rajna-menti Hechtsheim falu
kis temetôjében, katonasírban nyugszik.

Magyarként „volt ellenségként” tartottak nyilván, ezért nem számíthat-
tunk arra, hogy hamar Amerikába kerüljünk, mert bizony ez volt a célunk
Dél-Amerikával vagy Ausztráliával szemben. 1948-ban megváltozott a
helyzetünk: a volt szövetségesek összevesztek, kitört a hidegháború, s elis-
merték, hogy nekünk volt igazunk, és mi is mehettünk bárhová, Amerikába
is, csak meghívólevélre volt szükségünk. 

A családunk Sándor öcsémbôl, Liszt Nándor unokaöcsémbôl és két
nagynénémbôl állt. Édesanyám Pápán maradt egészen 1956-ig. Mikor 1944
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Ihász nevet   és megörökölte a hathalmi
családi birtokot. Így Jókay-Ihász
Miklós középiskoláit a Pápai
Református Kollégiumban végezte,
jogi tanulmányo-kat Budapesten foly-
tatott, ahol doktorátust is szerzett.
Gazdasági tanulmányait a Debreceni
Gazdasági Akadémián kezdte és a
hallei egyetemen fejezte be.

Ezután a saját hathalmi és
nevelôanyja haszonélvezetében lévô
lôrintei birtokán gazdálkodott. Kun
Béláék alatt túszként volt fogságban a
veszprémi börtönben. A nagyvázsonyi
kerület megválasztotta képviselôjének
1926-ban, 1939-ban Veszprém megye
választott felsôházi tagja lett. Közben
számos tisztséget töltött be a reformá-
tus egyházban és a különféle mezôgaz-
dasági egyesületekben. 1923-ban

nôsült, nôül vette a debreceni cívis családból származó Szoboszlay-Papp
Erzsébetet. Három fiúgyermekük született: e sorok írója, Lajos (1924),
Miklós (1925) és Sándor (1927).

Mint gyermekek Lôrintén, Hathalmon s nyaranként Balatonfüreden ne-
velkedtünk. Mindhárman a Pápai Református Kollégiumba jártunk és ott is
érettségiztünk. Apánk nevelôanyja, özv. Ihász Lajosné 1939-ben bekövet-
kezett halála után Lôrinte végrendeletileg a Dunántúli Evangélikus
Egyházkerület tulajdonába került, és mi végleg Hathalomra költöztünk.

Már kora ifjúságunkban tornyosultak a viharfelhôk hazánk felett. Jó
szüleink bölcs emberek voltak, és olyan nevelést akartak biztosítani, ami-
vel a világ bármely részén megélhetünk, ha esetleg minden összeomlik
körülöttünk. Így német szóra Bécsbe és Berlinbe mentem, Miklós öcsém
meg Pomerániába. A következô évben Skóciába készültem, de kitört a
háború, így ez a terv meghiúsult. Miután a gazdálkodás érdekelt, 1942-ben
beiratkoztam a magyaróvári Mezôgazdasági Fôiskolába. Miklós öcsém a
Mûegyetemen tanult. Jött a végzetes év, 1944. Gyorsan peregtek az ese-
mények: német megszállás, franciaországi invázió, román átállás, és tudtuk,
hogy hamarosan szovjet uralom alá kerülünk. Biztosan tudtuk, hogy véget
ér boldog ifjúságunk, és életünk gyökeresen meg fog változni.
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Ihász Lajosné Jókay Etelka



lônek, John Glennek készítsem az élelmet, amivel kikísérletezték, hogy
tud-e az ember az ûrben enni. Ezek után az egyszemélyes Mercury és a két-
személyes Gemini ûrhajó utasainak is sok, fôleg fagyasztott-szárításos eljá-
rással készített élelmet állítottam elô.

Több szabadalmat és elismerést kaptam az amerikai hadseregtôl. Szá-
mos szakcikkem jelent meg, jártam elôadásokat tartani.

1958-ban feleségül vettem Zoltáni Enikôt, akinek családja erdélyi,
felvidéki, ôk is menekültek 1944-ben, csak Kolozsvárról. Sándor öcsém fia,
ifj. Sándor 1962-ben született, Károly fiam 1963-ban, pontosan Jókai Mór
születésnapján. Sándor öcsém második fia, Miklós 1964-ben érkezett, Kin-
ga lányom 1965-ben, Jutka lányom 1967-ben.

A hatvanas évek közepén munkahelyet változtattam és egy kukorica fel-
dolgozó üzemben kutattam. Itt tanultam meg, hogy különbözô kémiai eljá-
rásokkal vagy 30 fajta emberi tápanyagot lehet készíteni kukorica-kemé-
nyítôbôl. Továbbá édes szirupokat és száraz édesítô anyagot lehet gyártani
kukoricából. Ekkor összeköttetéseim révén egy nagy gyógyszergyártó cég
meghívott az újonnan felállított élelmiszerkísérleti laboratóriumába.
Ugyanis egy mesterséges édesítôt fedeztek fel, ami kétszázszor édesebb a
cukornál, és hasznosítani akarták különbözô élelmiszerekben. A cukormen-
tes üdítôitalokban, illetve egyéb cukormentes termékek édesítésére ma
világszerte használják az akkori felfedezést.

Közben Chicago egyik elôvárosában, Evanstonban éltünk. Elhatároztuk,
hogy gyerekeinket magyarul neveljük. Lakásunkat teleraktuk népi hím-
zésekkel, magyar könyvekkel, dísztárgyakkal, és egy kis Magyarországgal
vettük körül magunkat. Így tették – sajnos nagyon kevesen – azok az emig-
rációban, akik nem akartak beolvadni. Gyerekeinkkel csak magyarul be-
széltünk. Az iskolában tanultak meg angolul. Ebbôl semmi hátrányuk nem
származott, sôt elônyös volt késôbbi fejlôdésükre a kettôs kultúrában való
nevelésük. Hétvégeken gyermekeink jártak a helyi magyar cserkészcsapat
összejöveteleire, ahol magyarságismeretet szereztek. A nagy közös táborok-
ban, ahol ötévente a világ minden részébôl néhány ezer magyar cserkész
együtt énekelt, játszott, megtudták, hogy sokan úgy élnek, nevelkednek,
mint ôk. Közben szorgalmasan jártak továbbképzésre és tiszti, segédtiszti,
ôrsvezetôi minôsítést szereztek. Így késôbb vezetôivé váltak a helyi cser-
készcsapatnak. A nyugaton született fiúk-lányok magyarul beszéltek egy-
mással. Táborozásaik alkalmával az altáboraik Kárpátalja, Székelyföld,
Bácska, Bánát, Hortobágy, Csallóköz, Palócföld elnevezést kaptak. Így
megtanulták, hogy a trianoni határokon kívül is élnek magyarok, úgy, mint
ôk, akik nyugaton születtek. Az öcsémnek ugyanezt nem sikerült megtenni,
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karácsonyán rokonaim elhagyták az országot, Mankóci Pista, a lovászgye-
rek is csatlakozott, így Pista is családtag lett. Az öcsém, nagynénémék és
Nándor unokatestvérem irodában dolgoztak, míg Pista kitanulta az asztalos
mesterséget, amit Amerikában nagyszerûen használt.

1949-ben megindult a kivándorlás; nem türelmetlenkedtünk, megvártuk,
míg Amerikába mehettünk. Végül még 1949-ben ránk került a sor. Külön-
külön kaptunk meghívólevelet, így különbözô helyekre kerültünk. Az én
szponzorom a Berea College, egy Kentucky állambéli baptista magánegye-
tem volt, ahová október végén érkeztem meg. Öcsém az Indiana University-
re került, ahol jogot tanult. Persze nem volt pénzünk, így azt tettük, amit
minden pénznélküli diák tesz Amerikában: dolgoztunk. Nyaranta én kon-
zervgyárban dolgoztam, évközben az iskola gazdaságában, Sándor öcsém
pedig a detroiti autógyárakban. Édesanyánkkal állandóan leveleztünk, így
tudtunk mindenrôl, a pápaiak életérôl, osztályidegen sorsáról. Tudtuk, hogy
szeretne kijönni hozzánk, de ez Rákosi diktatúrája alatt nehéz volt. Közben
Bereaban megkaptam a B. S. diplomámat mezôgazdaságból, és így a Michi-
gan State Universityre jártam a másodfokú diplomámért tejiparból.

Sándor öcsém is végzett: ügyvéd lett, feleségül vette Sharon Davist.
Ekkor bevonult katonának, s Philadelphiában szolgált az amerikai hadsereg
ügyészségén.

Miután megkaptam M. S. diplomámat, 1956 augusztusában Chicagóban
kutatói állást vállaltam az amerikai hadsereg élelmiszer-kísérleti
intézetében, a Food and Container Institute for the Armed Forces-ban.

1956 nyarát írtak, amikor Magyarországon enyhült a terror, és édes-
anyámnak már majdnem sikerült az Amerikába való kivándorlás. Éppen
Pesten tartózkodott, hogy intézze ügyeit az amerikai követségen, amikor
kitört a forradalom. Így a rokonoknál meghúzta magát, és végignézte a vajú-
dó Budapestet. A harcok után visszautazott Pápára, összeszedett pár holmit,
és az állomáson várakozó menekült-vonaton Csornán túl jutott, majd átlépte
a határt . Trainskirchenben csak rövid ideig tartózkodott; soron kívül
jöhetett Amerikába, miután Sándor fia az amerikai hadseregben szolgált.
Így együtt lehettünk ismét, 11 év után, és édesanyánk is csatlakozott nôvé-
reihez Detroitban.

Sándor, amikor leszerelt, felesége városában egy nagy biztosító társaság-
nál jogtanácsos lett. Innen küzdötte fel magát hosszú évtizedek szorgalmas
munkájával az egyik alelnöki posztig. Ô intézte a sokmilliós kölcsönök
ügyeit.

Én tagja lettem annak a kutatócsoportnak, mely a korai ûrrepülôket látta
el kísérleti élelemmel. Engem bíztak meg, hogy az elsô amerikai ûrrepü-
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mert a városban, ahol laktak, nem éltek magyarok.
Édesanyánk 1975. október 3-án hunyt el, 80 éves korában. A hathalmi

családi sírbolt romjában nyugszik (1993, Jókay Lajos temetése óta – meg-
jegyzés: JK). Az Úristen megengedte neki, hogy élete végét unokái és
szerettei között tölthette el biztonságban.

Mindhárom gyermekünk két-két évig tanul a németországi Magyar
Gimnáziumban, Burg Kastlban. Ezen évek alatt jelentôsen fejlôdött magyar
tudásuk. Szabadságukat Magyarországon töltötték rokonoknál, így ismerték
meg a kádári világot. Miután tökéletesen tudtak, s értettek magyarul, min-
denrôl teljes fogalmuk volt. Ekkor írták Budapestrôl: „Apánk, köszönjük,
hogy megtanítottatok magyarul”. Ez volt életem legszebb kitüntetése.

A mesterséges édesítô, amivel dolgoztam, átmenetileg kegyvesztett lett,
cégem felfüggesztette a további fejlesztést. Viszont néhány év múlva az
édesítô fejlesztését folytatták, és visszahívtak régi munkahelyemre.

Közben gyerekeink egyetemre jártak: Károly fiam a közgazdász diplo-
ma után politológiából doktorált az University of Illinois-on, Kinga lányom
orvos lett, az evanstoni Northwestern University-n tanult, majd a University
of Chicago kórházban végezte gyakorlati éveit. Jutka lányom Indiana
University-n francia és politológia szakosként végzett, melyet késôbb
logopédusi diplomával egészített ki. Sándor öcsém egyik fia újságíró, a
másik mérnök egy hidrológiai kutatóintézetben.

1992 nyarán, 47 év emigráció után látogattam el elôször Magyarországra,
hogy barátomat, pápai osztálytársaimat és magyaróvári évfolyamtársaimat,
Vida Lajost és a Budapesten élô Zsindely családot felkeressem. Részt vettem
Pápán az 50. érettségi találkozón. Ezen kívül ellátogattam volt otthonom
helyére, Hathalomra is, ahol megtekintettem a pápai Jókai Kör és a nagydémi
Honismereti Kör által helyreállított családi kriptát, amelyben nagyszüleim
nyugosznak. Jártam a pápai református templom elôcsarnokában, s láttam az
egyház hôsi halottainak emléktábláját, mely Miklós öcsém nevét is örökíti.

Végül Károly fiammal és a két Zsindely rokonnal, Sándorral és fiával,
Zsolttal, akik Hegedüsné Jókay Jolán leszármazottai, ellátogattunk közös
ôseink városába, Révkomáromba, ahol megnéztük a Jókay-emlékhelyeket a
gyönyörû magyar temetôben, ahol ôseink nyugosznak a város által példásan
gondozott sírkertben.

A Jókay nemzetség tagjait a történelem megtépázta és nyugatra sodorta.
Idegen földben eresztettek gyökeret, de egy pillanatig sem feledték el ôseik
f ö l d j é t .

Álljon itt befejezésül valahányunk közös ôsének, ásvai Jókay Józsefnek a
s í r f e l i r a t a:
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Itt nyugosznak hamvai
T.N. Ásvai Jókay Jósep

Hites Ügyvéd Úrnak
Több tettes Vmegyék Tábla
Birájának Sz. K. Komárom
Városának példátlan hûségû

Gyámjának Kinek
Mint feddhetetlen életû

Jó Keresztyénnek Jó Férjnek
Jó atyának Élete 56 dik Évében

1837 dik Esztendô Ôsz hó 29dikén
Korán lett elhunytán

Siránkozó Bús Özvegye
Pulay Mária

És Gyermekei
Károly Eszter Móricz

Bánatos szívvel keseregnek. 



Édesapám 1992 szeptemberében betegedett meg, súlyos rák lepte el a testét.
A Gondviselésnek köszönhetjük, hogy még a nyáron hazalátogatott Pápára,
utolsó magyarországi otthonába, Hathalomra, Révkomáromba és
Budapestre.

Itthon végtelenül jól érezte magát. Egykori legjobb barátja, Vida Lajos
volt az elsô számú vendéglátója Gyôrben. Innen látogatott el Pápára, kedves
diákvárosába, ahol régi ismerôsei nagy szeretettel fogadták. Itt adta át Váli
Mari emlékiratának nyolckötetes kéziratos változatát Huszár Jánosnak, a
Jókai Kör fôtitkárának, aki azt letétként elhelyezte a Dunántúli Egyház-
kerület Tudományos Gyûjteményének kézirattárában. 

Egy teljes napot szánt Hathalomra. A reggeli órákban találkozott Nagy-
démen a pápai Jókai Kör küldöttségével és a helyi honismereti közösség
tagságával, s többórás hangulatos beszélgetést folytatott a megjelentekkel.
Ebbôl kiderült, hogy a község lakosai közül igen sokan dolgoztak a szom-
szédos Hathalmon dr. Jókay-Ihász Miklós gazdaságában, s nagy tisztelettel
emlékeznek egykori kenyéradójuk mélységes humanizmusára, embersé-
gére.  Ezután közösen megtekintették a falu negyvennyolcas emlékmûvét,
majd együtt útnak indultak Hathalomra azokon a régi lovaskocsikon,
melyeket erre az alkalomra állítottak helyre a honismereti kör tagjai. Az
elsô homokfutón ült a kedves vendég, Jókay Lajos a Jókai Kör fôtitkárával,
akiket a kocsis, az uradalom egykori alkalmazottja tájékoztatott a gazdaság-
ban az elmúlt évtizedekben történt változásokról.

Hathalmon az elsô állomás az egykori birtok temetôje volt, ahol az ott
nyugvó cselédek sírja elôtt tisztelgett. Itt megnyugodva tapasztalta, hogy a
Jókay és Ihász család kriptája rendbetéve, lezárva fogadja a látogatókat.
Bizonyára ekkor érlelôdött meg az elhatározás, hogy ô is ide fog temet-
kezni. 

Némi idôzés után a romantikus és rejtelmes hat halom megtekintésére
került sor. Ezek történetérôl édesapám tudott érdekes históriákat elmondani.

Utoljára az egykori kastélyépülethez látogatott el a csoport. Itt találkoz-
tak a Pápai Állami Gazdaság itteni üzemegységének vezetôjével is.

Pápára még több ízben ellátogatott, majd rokonokat keresett fel Buda-
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Dr. Jókay-Ihász Miklós



1996-ban határoztam el, hogy az A. Tóth Sándorról szóló monográfiát
megírom. Végigjártam tehát apám németországi és franciaországi sikere-
inek színhelyeit. Mindenhol kedvesen és segítôkészen fogadtak, és rögtön
elláttak kutatási anyaggal. Így München, Párizs, Lyon, Biot múzeumaiból
és könyvtáraiból nagyon sok lényeges adat került birtokomba.

Hazaérkezve errôl az útról, már várt egy levél Münchenbôl, melyben
értesítettek, hogy június 12-tôl szeptember 28-ig New Yorkban, a Lincoln
Centerben látható a Bábok és színielôadási tárgyak a XX. században címû,
száz évet átölelô kiállítás. Itt A. Tóth Sándortól a  Vak vadász és egy faka-
tona, a  Fakatonák parádéja címû darabból voltak kiállítva Blattner Géza és
Kolos Vári Zsigmond mûveivel együtt. Ôk hárman képviselték Magyar-
országot.

Készülô könyvemhez az elôszót Manfred Wegner úr, a Müncheni Városi
Múzeum híres mûvészettörténésze írta  A festôk és a színház a XX. század -
ban címmel, kiemelve ebben A. Tóth Sándor és Blattner Géza európai
jelentôségét. A készülô könyv képanyaga és a tartalomjegyzék mind fel-
csigázták a sorra látogatott kiadók grafikusait és mûszaki szerkesztôit. Volt
olyan kiadó is, amely a Frankfurti Könyvkiállításra egyszerre két A. Tóth
Sándor-könyvet is szándékozott megjelentetni, külön a festô- és külön a
bábmûvészrôl. A kulturális légkör azonban még nem volt tárgyilagosan de-
mokratikus ahhoz, hogy kötetem kiadásáról döntés születhessen.

1998 ôszén végre az új kulturális kormányzat biztosított a könyvem
támogatásáról. Prof. dr. Hámori József miniszter kérvényeimre azzal vála-
szolt, hogy behívatott egy vetítettképes elôadás megtartására A. Tóth
Sándor munkásságáról és jelentôségérôl. A Wehner Tibor mûvészet-
történész vezette szakértôi csoport ismerte A. Tóth Sándor festômûvészi és
pedagógiai munkásságának jelentôs részét, de a bábmûvészrôl szinte sem-
mit sem tudott. Így ezt a mûfajt kérték kidomborítani. Kérésük megegyezett
kutatásaim irányvonalával, mert a háborútól eltelt idô alatt a leárnyékolt,
rejtélyes „bábos problémával” többször találkoztam. Ugyanakkor a tények
ismertetése mellett célom volt az is, hogy mint mûalkotást, szép könyvet
hozzak létre. Így jelenhetett meg az A. Tóth Sándor-monográfia 2000-ben,
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pesten és Debrecenben. Nagy-nagy meghatottsággal szemlélôdött még
Révkomáromban, minden érdekelte, ami az elôdökkel volt kapcsolatban.

Az óhazában az utolsó hetekben a Balaton partján, Szigligeten tartóz-
kodott Vida Lajos barátja nyaralójában, ahol végtelenül élvezte a pannon táj
szépségét. Mint szakember, ahol lehetett, behatóan tanulmányozta a magyar
mezôgazdaság helyzetét. Errôl hazatérve több kitûnô cikket írt és jelentetett
meg amerikai magyar lapokban.

1993 február elsején halt meg.
Akkor derült ki az utódok számára, hogy Jókay Lajos mekkora közéleti

szerepet vállalt Chicagóban.
A cserkészcsapat titkára volt, a chicagói Magyar Társaság titkára, a

Magyar Klub igazgatója és a határon túli magyarokat támogató számos
szervezet mondhatta segítôjének, támogatójának. A református gyüleke-
zetben presbiterként szolgált, az emigráns újságokat cikkeivel segítette, a
magyar rendezvényeket, cserkésztáborokat, magyar iskolákat a legkülön-
bözôbb módon pártfogolta.

Édesapámnak halála után több unokája született.
Kinga húgom, a lévai születésû Agg István neje két kislány, Emese és

Zsófia édesanyja. Ô családjával együtt 2002 nyarán telepedett le Buda-
pesten, ahol férje egy nemzetközi cég vezetôjeként dolgozik. Kinga, aki
gyermekorvos egy magánklinika munkatársa lett.

Jutka húgom Chicagóban  logopédus, de magyar állampolgárként gyak-
ran hazalátogat. Egy ízben már teljes esztendôt töltött gyakornokként
Budapesten, az amerikai követségen.

Én 1994 óta élek Budapesten, egy tanácsadó céget vezetek, az önkor-
mányzatokkal foglalkozom, s a balkáni országokba továbbítom a magyar-
országi és a nemzetközi tapasztalatokat. Az elsô házasságomból két gyer-
mekem származik, Eszter és Miklós. Harmadik gyermekem, Szabolcs 2003
februárjában született. Az édesanyja Bozsó Szilvia. Ilyenformán apám
három gyermeke közül kettô Magyarországon él az öt unokával együtt. Azt
hiszem, ô erre nagyon büszke lenne.

Édesapámat Hathalomban temettük el, ott, ahol nevelkedett, ahova gyer-
mekkori emlékei fûzték, ahol a háború elôtt igazán otthon volt. A kriptánál
az egyházi szertartást Kövy Zsolt református lelkész, a Jókai Kör alelnöke
végezte, a magyarországi barátok és ismerôsök nevében Huszár János, a
Jókai Kör fôtitkára búcsúztatta. Így a hamvai valóban hazatértek, hiszen
bárhova sodorta az élet, lelkileg mindig Hathalom és Pápa között élt.

Remélem, leszármazottai Magyarországon ôrzik emlékét, s szolgálják
Jókay Lajoshoz és az összes ôshöz méltóan a magyar nemzetet.
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körében is. A szakma meghívása és elismerése igen megtisztelô volt.
Rövidesen a fenti címmel a „Külön világban és külön idôben” Illyés
idézettel megfejelve hiánypótló, nagyalakú könyv jelent meg az 52 elôadás-
ról, amelyet Rockenbauer Zoltán miniszter úr mutatott be és méltatott a
Magyar Nemzeti Galériában. A magyar 20. századi mûvészettörténet újra-
írása ezzel megkezdôdött. 

Október 21-én Hollandiába hívtak, ahol a Magyar Fiataloknak (MAFI)
tartottam vetítettképes könyvbemutatót.

Másnap, 22-én a Mikes Kelemen Társaság ünnepi ülésén kértek fel a
könyv ismertetésére és A. Tóth Sándor munkásságának bemutatására. Itt dr.
Gergely András nagykövet és a körülbelül százfôs közönség hallgatta ér-
deklôdve elôadásomat.

2000. október 23-án a TV2 Színkép címû mûsorában a rendezô, Kecs-
keméti Kálmán riportot készített Mezei Ottó mûvészettörténésszel és velem
A. Tóth Sándorról és a könyvrôl.

2000. december 22-én a Duna TV Virradóra címû mûsorában – amely az
Ezredfordulós millenniumi programajánló részét képezte – beszélgettünk
A. Tóth Sándorról és a róla szóló könyvrôl.

Az Iparmûvészeti Egyetem és az Iparmûvészeti Múzeum Könyvtára is
fontosnak tartotta megvenni a hallgatóság számára ezt a monográfiát és
albumot. Mint mondták, ebbôl tanítanak. A hivatásos bábszínházak alap-
mûnek tekintik.

2001. január 21-én Párizs-Pápa címmel az új Ernst Múzeumban
dr. Keserü Katalin meghívására végre egy olyan A. Tóth Sándor-kiállítás
került bemutatásra, ahol a képekkel együtt bábok és bábtervek is szerepel-
tek. Rendezte Mezei Ottó. Megnyitotta Stanislas Pierret, a Francia Intézet
igazgatója, a francia nagykövetség kulturális tanácsosa és Konok Tamás
festômûvész, címzetes egyetemi tanár.

A kiállítás keretében megrendezett konferencián elôadást tartott Jean-
Louis Andral, a Musée d’ Art Moderne de la Ville de Paris
mûvészettörténésze az Ecole de Paris-ról, méltatva A. Tóth Sándor
mûvészetét. Egy másik kiállítási napon, február 4-én a zsúfolásig megtelt
nagyteremben Giovannini Kornél bábmûvész elôadása következett, amely
két részbôl állt: 1. Gazsi kalandja – bábjáték Mikszáth Kálmán meséjébôl.
Gyermekmûsor. (Rimaszombatban dédapám, Tóth József festômûvész
osztályfônöke, rajz-, földrajz- és némettanára volt Mikszáthnak.) 2.
Tisztelgés Ubul és Elek elôtt, feltámasz-tásuk felnôtteknek. E darabot is
Giovannini Kornél írta. Ô az a bábmûvész, aki A. Tóth Sándor szellemében
végzi pedagógiai-bábmûvészi munkás-ságát. S ô is maga készíti a
díszleteket, faragja a figurákat.
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a millennium tiszteletére és apám halálának 20. évfordulójára. Ki kell emel-
nem lektoraim és a Püski Kiadó türelmes segítségét, Dobó Nándor tipográ-
fus és a Gyomai Kner Nyomda kiemelkedô könyvkészítô tevékenységét.

Könyvem 2000-es elsô, könyvünnepi bemutatkozása után sorra kaptam
a meghívásokat a Pápai Polgármesteri Hivataltól kezdve – ahol a Millen-
niumi Nap egyik kiemelt eseménye volt a könyvbemutató – a Hágai Nagy-
követségig.

2000. június 1–5-ig a premier a Vörösmarty téren, a Püski-sátornál forró
perceket hozott. Nemcsak a rekkenô, árnyékban harminckilenc fokos ká-
nikula miatt, hanem a könyv külsô megjelenése és belsô tartalma miatt is.
Így dedikálhattam több napon át igazi írókkal, szellemi életünk nagyjaival
egy asztalnál. Mindegyikük meglepve, gyönyörködve forgatta a kötetet, di-
csérte munkámat, amely valójában apám érdeme. Többen is úgy minôsítet-
ték, hogy valódi könyv-unikum. Csodálatos volt az, hogy én is örömet
szerezhettem sok-sok kedves embernek, akik eljöttek, s kézbe vették évekig
tartó munkám eredményét.

Ugyanígy meglepetést jelentettek elôadásaim is, ahol apámról s a könyv-
rôl beszéltem. Június 16-án könyvbemutató volt – Pápán a Város Napján –
az A. Tóth Sándor Galériában. Mindhárom terem zsúfolásig megtelt.

Június 17-én, a Református Kollégium dísztermében, a pápai Jókai Kör
– melynek apám a házelnöke volt a két háború között – nagy ünnepi ülést
tartott, ahol szeretettel és elismeréssel fogadtak. Püski Sándort külön is
köszöntötték.

Június 25-én a Református Gimnázium évzáróján az A. Tóth Sándor
Alapítvány nevében ismertettem a kötetet, és jutalomkönyveket adtam át a
mûvészetekben kiemelkedô tanulóknak. 

Augusztus 19-én Kôkapun nemzetközi MADI* Konferencián tartottam
vetítettképes elôadást mûvészeknek, mûvészettörténészeknek. Igen nagy
volt az érdeklôdés. Elôadásom késôbb meg is jelent kötetünkben.

Szeptember 14–24-ig Észak-Franciaországban – a Marionette Institut és
az UNIMA** szervezte Millenniumi Világtalálkozón és Fesztiválon mutat-
ták be a könyvemet Jacques Felix elnöknek, aki még emlékezett az elnök-
ségi tag, festô- és bábmûvész A. Tóth Sándorra. 

A Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Társasága meghívott egy
hiánypótló, nemzetközi mûvészettörténeti konferenciára – melynek címe
A 20. századi magyar képzômûvészet Magyarország határain kívül – bemu-
tatni A. Tóth Sándort a szakmának. Laptoppal irányított projektoros elôadá-
som s a könyv nagy meglepetést keltett a vezetô mûvészettörténészek

¯ ¯

*Movement Abstraction Dimension Invention
**Marionettmûvészek Nemzetközi Egyesülete (Union International de la Marionnettes)



Amint kipihentem magamat, azonnal nekifogtam könyvem francia vál-
tozatának elkészítéséhez. Ez nem egyszerû fordítás lett; sokat változott, sok
új adattal gazdagodott. A Párizsban élô Georges Kassai vezette három fordí-
tótól kaptam e-mailen szövegrészeket, és külön fizetett tolmács segítségév-
el szerkesztettem a könyvet most már a francia elvárásoknak, valamint a
L’Harmattan Kiadó kívánalmainak megfelelôen. Ezért személyesen is jár-
tam náluk. Egyéni elgondolásomtól vezérelve a munkája révén épp Buda-
pesten dolgozó Christine Fontenois mûvészettörténész – mint francia
anyanyelvû szakértô – többször korrigálta a Párizsból érkezô fejezeteket.

A következô tárlat – 2001. november 14-tôl december 4-ig Párizsban –
a franciaországi évad záróeseményei közé tartozott, amikor a bábmûvészeti
anyag ugyancsak a Párizsi Magyar Intézet mûvészeti igazgatója, A. Szabó
Magda szervezésével kiegészült a Magyarországról, így Pápáról is kiszállí-
tott A. Tóth Sándor-festményekkel. Így hát novemberben a Rue Bonaparte-
on, az Institut Hongrois-ban megnyílt az önálló A. Tóth Sándor gyûjtemé-
nyes festmény és bábmûvészeti kiállítás. (Ebben az utcában, a Képzômû-
vészeti Egyetem szomszédságában, épp 70 évvel ezelôtt láthatták A. Tóth
Sándor képeit a párizsiak az Art Hongrois Moderne 36 kiállító mûvésze
között.) A megnyitón megjelent a franciaországi magyar nagykövet, Ké-
kessy Dezsô úr és több jeles személyiség is. A francia televízió másnap
híradásban számolt be az eseményrôl. A VI. kerületi élô mûvészek A. Tóth
Sándor festô- és bábmûvész kiállítását is bevették programjukba itt, a
Luxemburg-kert szomszédságában. Többoldalas színes leporellójukon 62
francia mûvész mellett az ô kiállítását is fontosnak tartották hirdetni, ezzel
is bizonyítva, hogy A. Tóth Sándor az Ecole de Paris tagja volt. A Kôfaragó,
a Fázom és a Rikkancs címû festmények színes bemutatásával egyoldalas
élet- és pályarajz ismertette A. Tóth Sándort az interneten is.

Az orosz emigráns Marie Wassilieff festô- és szobrászmûvész – aki szin-
tén az Ecole de Paris tagja volt és a Blattner-csoportban apám munkatársa,
majd késôbb Párizsban mûvészeti iskolát vezetett – életmûkutatójával, a
francia mûvészettörténésszel, Bernes úrral a kiállításon ismerkedtem meg,
aki angol tolmácsa segítségével lelkesen üdvözölt. Másnap általam még
nem ismert 1929-es és 1930-as újságcikkekkel lepett meg, és megajándéko-
zott a francia bábmûvészet máig egyetlen nagy monográfiájával, André
Gervais munkájával: „Marionettes et Marionettistes de France, Bordas de
France 1947, Paris” Ugyancsak itt találkoztam elôször Madame Agnes
D.-vel Blattner Géza lányával, akitôl nagy köteg korabeli újságkivágást
kaptam. Ezzel gyorsan és hihetetlen módon gazdagodott a készülô francia
nyelvû, átdolgozott A. Tóth Sándor-könyv. Ehhez az elôszót Stanislas
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Magyarnyelvû könyvem szerencsés idôben jelent meg. A Magyar
Kultúra franciaországi bemutatkozása alkalmából egyszerre több meghívást
is kaptam. Történhetett mindez azért, mert könyvemben részletesen tagla-
lom a két világháború közötti magyar emigráns mûvészek párizsi tevé-
kenységét az ekkor központnak számító Montparnasse-on. Ezek közül is
külön kiemelten Blattner Géza groteszk festô és A. Tóth Sándor kubista-
konstruktivista festô – Blattner „elsô és legjobb munkatársa” – modern báb-
mûvészetben korszakalkotó munkásságát.

A Magyar Kultúra Éve Franciaországban, 2001 címû rendezvénysoroza-
tot Bretagne-ban nemzetközi bábtörténeti kiállítással és fesztivállal nyitot-
ták meg június elsején Gourin városában. 

A hat terembôl álló kiállítás az ôsember tûz segítségével létrehozott
árnyjátékának bemutatásával kezdôdik, mely az Assotiation Espace Mari-
onettes Virgine és Gepetto francia bábmûvészek és A. Szabó Magda – a
Párizsi Magyar Intézet mûvészeti vezetôje – többévi szervezômunkájának
köszönhetô. Korokon, korszakokon, földrészeken és városokon át idôben és
térben mutatja be a bábjáték és a bábmûvészet fejlôdését (a kínai, az indiai
kultúrától kezdve más földrészek bábkultúrájának felvillantásával), az euró-
pai modern bábmûvészet kialakulását napjainkig. A középpontban a párizsi
Arc-en-Ciel (Szivárvány) avantgárd bábszínház állt, mint a fejlôdés modern
korszaka, mely 1929-ben Párizsban mutatkozott be „az elsô és legjobb
munkatárs”, Alexandre Tóth Sándor festômûvész bábjaival és mûsorával
együtt. Ezen a kiállításon fôképpen A. Tóth Sándor híres bábui és bábtervei,
majd Blattner Géza néhány fellelhetô bábuja töltött meg egy egész termet.
Az anyag kiegészült a többi Arc-en-Ciel-tagról, festô- és bábmûvészrôl
szóló fotókkal, amelyeket a világhírû fotómûvész, André Kertész készített
annak idején. Az 1996-os New York-i báb-világkiállításon szerepelt Faka-
tona egy elmés elektromos szerkezettel, s csak közelrôl látható zsinórokkal
mozgatva folyamatosan menetelt. A bábok és a fotók egy részét a Magyar
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kölcsönözte, és a tárlaton
A. Tóth Sándor címû könyvemben közölt, addig publikálatlan dokumentu-
mokat nagyítva mutatták be.

Magyar nyelvû könyvemet egy külön posztamensen a terem középpont-
jában helyezték el. Jó szolgálatot tett a francia, angol és német nyelvû össze-
foglaló a könyv végén. Már ekkor felvetették francia részrôl is, hogy miért
nem francia nyelven jelent meg ez a hiánypótló könyv. Jólesett, hogy a ma-
gyar kultúra diplomatájának kijáró tisztelettel küldtek ki Franciaországba és
feleségemmel együtt több alkalommal is személyesen jelen lehettünk a
„magyar szezonnak” eme nagyszabású rendezvényein.
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bábtörténeti kiállítás került megrendezésre Tolosában, Észak-Spanyol-
országban, a XX. Nemzetközi Tolosai Bábfesztivál keretében. Óriási sikert
aratott a  Window to Hungary  (Ablak Magyarországra) címû bábkiállítás.
A rendezvény minden évben az 500 négyzetméter alapterületû Aramburu-
palotában kap helyet, és a díszvendég – ezúttal Magyarország – báb-
mûvészetét hivatott reprezentálni. A magyar bábmûvészet legkülönbözôbb
irányzatait, stílusait, technikai megoldásait bemutató kiállítást Papp Eszter,
az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet bábgyûjteményének veze-
tôje rendezte. 33 bábtervezô 452 munkája került a közönség elé az 1800-as
évek vásári bábjátékosaitól kezdve a nagy korszakok híres tervezôin át a ma
alkotó legfiatalabbakig. Az elsô három teremben kapott helyet az OSZMI
tulajdonában lévô történeti anyag: A. Tóth Sándor, Blattner Géza, Bodor
Aladár, Büky Béla, a Hincz család, a Kemény család, Rév István Árpád és
Szokolay Béla munkái. Az átfogó jellegû válogatás hatalmas érdeklôdést
keltett: egy hét alatt 6 769 látogató tekintette meg. A kiállításhoz reprezen-
tatív katalógus is készült, amely a kiállított alkotások tervezôit egyenként is
bemutatta: oldalpáronként egy-egy tervezô, így A. Tóth Sándor portréja az
Ubul és Elekkel, mûvészi hitvallása és legfontosabb bábjai hivatottak képet
adni az adott mûvész világáról, stílusáról. A katalógust ugyan spanyol és
baszk nyelven írták, mégis nagyjelentôségû, hiánypótló összegzésnek szá-
mít, mert elsôként tesz kísérletet arra, hogy egybegyûjtse a korábban és
jelenleg Magyarországon alkotó bábtervezôket.

Mindez csak töredéke azoknak a rendezvényeknek, melyeken a jeles fes-
tômûvész és bábmûvész évtizedekkel távozása után szerepelt az utolsó
években. Befejezésül a további felsorolás helyett had idézzem Szabó
Zoltánnak  A tardi helyzet írójának 1933-as budapesti értékelését A. Tóth
Sándorról:

„…Tóth Sándor […] képei mondanak valamit […] csaknem kizárólag
»alakokat« fest […] a mozdulatot látó és lelket sejtô mûvészetével nem is
annyira megfestve, hanem majdnem megfaragva. A plaszticitás, a mozdu-
latban játszó izmok tökéletes kidolgozottsága egyik erôssége Tóth Sándor
vásznainak. Mûvészetének csak egyik színét adják ezek a markáns figurák,
hólapátolók, fûrészelôk, hadirokkantak, harmonikások, koldusok, plakátra-
gasztók. Alakjainak két pólusa talán a Bábjátékos és a Futballista. E között
a két alak között a mûvésztôl a munkásig szerepel a mai élet csaknem min-
den társadalmi típusa. De ez, amirôl eddig szóltam, csak egyik oldala a
mûvész oeuvre-jének. A másik oldala teljesen spirituális képeibôl: Ange-
lusból, egy Szent Ferencrôl készült képvázlatából és egyik legjobb olaj-
képébôl, a Christoforból tevôdik össze. Tóth Sándor protestáns ember. És
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Pierret úr, a francia nagykövet kulturális tanácsosa, a budapesti Francia
Intézet igazgatója írta. 

Újdonság még, hogy rövid idôn belül megtaláltuk apám eddig még kia-
datlan, francia bábmûvészekrôl szóló írásait, amelyek elôadásként hangzot-
tak el 1954–55-ben Budapesten. Így ez is a kötetbe kerülhetett. A kézirat
végül elkerült a nyomdába, de idôhiány miatt kevés volt a remény, hogy a
párizsi nagy kiállításra el tudjuk juttatni. Rockenbauer Zoltán miniszter úr
külön keretbôl támogatta a könyv megjelenését. A pápai és veszprémi ön-
kormányzatok segítsége is jelentôs volt. Köszönöm mindenkinek.

2002. március 14-tôl június 2-ig tartott Helsinkiben a  Hungarian Puppet
Art  (Magyar Bábmûvészet) címû kiállítás. Az Országos Színháztörténeti
Múzeum a The Story Tellers fesztivál felkérésére, a helsinki Magyar Kultu-
rális és Tudományos Központ támogatásával a magyar bábtörténet külön-
bözô irányzatait bemutató kiállítást rendezett a Helsinki Színházi M ú z e u m b a n .
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet anyagából A. Tóth Sán-
dortól a magyar bábtörténetben egyedülálló, az Arc-en-Ciel bábszínházban
készített kubista-konstruktivista bábjai, a Kislány (1930) és a Fakatona
(1934) kerültek kiállításra itt.

2002. március 20-án este 8-kor csengettek, és a gyorspostás lépett be:
nagy örömünkre 20 db frissen elkészült francia nyelvû A. Tóth Sándor-
könyvet hozott Gyomáról. Így a másnap délelôttre, ideiglenesre félretett re-
pülôjegyet kihasználva indulhattunk Párizsba V. I. P. meghívóval a zse-
bünkben.

Délután 6-ra érkeztünk a párizsi EXPO bejáratához, a versailles-i kapu-
nál. A biztonsági emberek nem akartak beengedni, mivel a 22-ik Salon du
Livre ünnepélyes megnyitója 7 órakor kezdôdött. Én felmutattam a nagy
könyvcsomagot, jelezve, hogy jövetelemnek nemcsak látogatási célja van.
Azonnal beengedtek, s útba is igazítottak, hogy hogyan jutunk a hatalmas
kiállítócsarnokban a megadott helyekre.

A L’Harmattan Kiadó több sor könyvespolcnyi standján boldogan mutat-
ták a mûvészettörténeti könyvek között az A. Tóth Sándor-kötetnek kihagyott
helyet. A könyveket a helyére téve rohantunk a nemzetközi csoporthoz, ahol a
magyar standon ugyancsak nagy örömmel fogadtak, mert már nem bíztak
abban, hogy idejében megérkezünk. A kiállítás 50 000 négyzet-méteren került
megrendezésre, 240 000 látogatója volt (ebbôl 16 000 professzionális, 1200
kiadó, 1500 újságíró volt jelen.) A magyarok elôször szerepelhettek ezen a
frankfurtinál nagyobb könyvkiállításon. Így külön megtiszteltetést jelentett,
hogy hazámat, egyúttal Pápát is, mint író képviselhettem a szakmai megnyitón.

2002. november 23-tól december 1-jéig az eddigi legteljesebb magyar
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Elnök: Erdô Imréné
Alelnökök: Kövy Zsolt és

Veszpréminé Turtsányi Valéria
Fôtitkár: Huszár János
Titkárok: Nagy Imre és Németh Imréné
Gazdasági felelôs: Fejes Sándor

Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság
elnöke: Vida Béláné
tagjai: Piri Ernôné

Szalay Aladárné

Ács Endre
Bakody Lászlóné
Bodorné Keresztes Lilla
Dr. Csepregi Istvánné
Dominek Ferenc
Horváth Ferenc
Megyeri Istvánné
Nagyváradi József
Németh Károly
Puskás Kálmánné
Sárközi Antalné

Elnök: Nagyváradi József
Alelnök: Németh Imréné és

Veszpréminé Turtsányi Valéria
Fôtitkár: Bódi Lászlóné
Titkárok: Bakody Lászlóné és

Dr. Csepregi Istvánné
Gazdasági felelôs: Fejes Sándor
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mégis, talán egyik legjobb értôje és megértôje az Acta Sanctorumnak.
Igazi mûvésznek kettôben kell tárgyilagosnak lennie: egyrészt

mûvészetének anyagával szemben, másrészt azzal az élettel szemben,
amely ôt körülveszi. Tóth Sándor mind a két körülménynek nagyszerûen
felelt meg. És az, hogy a második követelménynek is megfelelt, a fiatal
magyarság festôjévé teszi ôt.”

2004. megint jubileumi év lesz. 1904-ben hunyt el Jókai Mór és ekkor
született A. Tóth Sándor. A híres pápai diák és a híres pápai mûvész-tanár
mûveiben él tovább.
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Dr. Alexay Zoltán ny. fôiskolai tanár, Gyôr
Dr. Babos Barnabásné ny. technikus, Veszprém
Bódi László zenetanár, karnagy, Pápa
Drabant András tanár, grafikus, Pápa
Dreisziger József középiskolai igazgató, Pápa
Fábián Lászlóné ny. gondnok, Devecser
Dr. Ferenczy Miklós szakfôorvos, Dunaalmás
Gaál Antal üzemmérnök, költô, Balatonfüred
Dr. Gömbös Ervin igazgatóhelyettes, Budapest
Kellei György újságíró, író, Balatonfüred
Kiss Éva ny. igazgatóhelyettes, Gödöllô
Kovács Attila karnagy, zenetanár, Pápa
Dr. Kövér Ferencné ny. gazdasági vezetô, Veszprém
Lux András ny. tudományos kutató, Egyesült Államok
Marics Lajos ált. iskolai nevelô, Nagydém
Nagy Imre ny. ált. isk. igazgató, Pápa
Réthei Prikkel Lajos ny. tanár, az ITÁSZ díszelnöke, Tahitótfalu
Steinhausz György idegenforgalmi vállalkozó, Csopak
Dr. Szabó Miklós egyetemi rektor, ny. tábornok, Dunaharaszti
Dr. Tóth Gábor Sándor fogorvos, mûvészeti író, Budapest
Tüskés Tibor író, szerkesztô, Pécs
Dr. Vavrikné Sz. Erzsébetfogorvos, festômûvész, Komarno

Adamik Imre Adamik Imréné
Id. Almássy Ernôné Ifj. Almássy Ernôné 
Antal Ferenc Antal László
Ács Endre Ács Endréné
Ács Zoltánné Ágoston Lajosné
Babják József Babják Józsefné
Babos Tibor Badics Gézáné
Bakody Lászlóné Balló László
Balogh László Barcza Dánielné
Bartakovics Imréné Bándi Ernôné
Bándi Ottóné Benkô Istvánné
Dr. Berki Sándorné Bódi Éva
Bódi Lászlóné Bodorné Keresztes Lilla
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Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság
elnöke: Vida Béláné
tagjai: Piri Ernôné és

Szalay Aladárné

Ács Endre
Csukárdi Tibor
Gosztola István
Kamarási Péterné
Megyeri Istvánné
Németh Károly
Puskás Kálmánné
Sárközi Antalné
Szalay Imre
Tüske Dezsôné
Vennes Györgyné

Biró Lajos ny. karnagy, orgonamûvész, Pápa
Borbély Lajos igazgató. Pápa
Dr. Borszéki János egyetemi docens Veszprém
Csoóri Sándor író–költô, Budapest
Erdô Imréné ny. tanár, Pápa
Dr. Hermann István igazgató, városi tanácsnok, Pápa
Huszár János ny. vezetô szakfelügyelô, Pápa
Dr. Jókay Károly igazgató, Budapest
Jókai Sándor ny. jogtanácsos,Egyesült Államok
Kositzky Attila ny. altábornagy, Balatonfüred
Dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselô, Pápa
Kövy Zsolt lelkész, ny. gyûjteményi igazgató, Pápa
Nemes László karnagy, ny. igazgató, Budapest
Szabó István tanár-lantmûvész, Budaörs
Dr. Winkler Gábor fôépítész, egyetemi elôadó, Gyôr
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Dr. Hermann Lajosné Holczer István
Holczinger Sándor Horváth Antalné
Horváth Dezsôné Horváth Ferenc
Horváth Gyuláné Horváth Ignácné
Horváth János Horváth Lászlóné
Horváth Sándorné Huszár Jánosné
Huszár László Illés Tibor
Illésné Molnár Éva Iván Júlia
Ivján János Ivján Jánosné
Dr. Jilek Zsuzsanna Kaló Béláné
Kalocsa Ferencné Kamarási Péterné
Dr. Karácsony István Kardos Ferencné
Karika Józsefné Kádár Miklósné
Kámán György Kámán Györgyné
Kántor Tamás Kelemen Gyuláné
Kerecsényi Zoltán ifj. Kereszt Józsefné
Keresztes Józsefné Kissné Székely Rita
Klement Rudolf Klement Rudolfné
Dr. Kokas Gizella Koloszár Ágota
Kontrát Ilona Kovács Ferncné
Kovács Gabriella Kovács Lajosné
Kovács Tiborné Kovács Zoltánné (Fáy ltp.)
Köntös Mária Kovács Zoltánné (Kilián ltp.)
Kövér József Krahulcsán Jánosné
Krahulcsán Zsolt Dr. Kurusa Györgyné
Lampert Károlyné Dr. Lenkefi Ferencné
Lóky György Lóky Györgyné
Lôrincz Péter Lôrincz András
Lukácsné Alasz Irén Magyar Ágostonné
Magyar Gézáné Makai Ferenc
Major Ilona Margl Józsefné
Dr. Marton István Megyeri Istvánné
Megyeri Eszter Mike Endréné
Molnár Ferencné Molnár Lajos
Molnár Lajosné Moór Ferencné
Nagy Gyuláné Nagy Imréné
Nagyváradi József Nagyváradi Pál
Nágel Jánosné Nemere Pál
Németh Antal Németh Ferencné
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Bojt Lajosné Bolla Gyuláné
Bolla Jenôné Bolla Zoltánné
Boros Istvánné Bôczén Isvánné
Böröczky Mária Dr. Böröczky Zoltán
Bôsze Béla Bôsze Béláné
Czagányi Ildikó Czigler József
Czigler Józsefné Czirók Zsuzsanna
Csatári Anikó Dr. Csepregi Istvánné
Cserkuti Irén Cseter Gyuláné
Csiba Jenô Csiba Jenôné
Csiszár Jánosné Csorbáné Tóth Zsófia
Csukárdi Tibor Danajka Lászlóné
Dankó Ferenc Dankô Ferencné
Dárdai Miklósné Dávid Béla
Dávid Béláné Dezsô Ildikó
Dobson Károlyné Dominek Ferenc
Dominek Ferencné Döbrönte Tibor
Döbröntei Istvánné Döbröntei Janka
Erdélyi Ágnes Erdélyi Gyula
Erdélyi Sándorné Erdô Imre
Etényi Dezsôné Farkas Györgyné
Farkasné Büki Mária Fejes Józsefné
Fejes Sándor Fekete Mihály
Fekete Mihályné Ferencz József
Ferenczi Mihályné Filó Rezsô
Filó Rezsôné Fisch Vilmosné
Fodor Endre Fodorné dr. Németh Éva
Földi László Fövényesi Ernôné
Füstös Jánosné Galánfi Ede
Galánfi Edéné Galántai Márta Edit
Gábriel Ernô Gábriel Ernôné
Gábriel Sándorné Gáti Samuné
Góczán Béláné Dr. Grics László
Dr. Grics Lászlóné Gosztola István
Görög Zoltán Györgyi Andrásné
Harczos Árpádné Hardi Jenôné
Hári Gyuláné Hegedûs Árpádné
Hegyi András Hegyi Andrásné
Hegyi Rozália Ifj. Hermann István 

¯ ¯



Dr. Tungli Gyula Tüske Dezsôné
Varga György Varga Györgyné
Varga Lászlóné (Dózsa u.) Varga Lászlóné (Harangöntô u.)
Vargáné Edvy Irma Varju Dezsô
Vági Pálné Válint Magdolna
Váradi Sándorné Veidinger Ottó
Vennes György Vennes Györgyné
Vida Béláné Veszpréminé Turtsányi Valéria
Vida Dezsôné Világhy Erzsébet
Világhy Györgyné Dr. Vizer Miklósné
Zotter Tamásné Zsigmond Piroska
Zsilkó Árpád Zsilkó Árpádné

Ifj. Bôczén István 8444 Szentgál, Fô u. 12.
Domonkos Margit 8563 Homokbödöge, Ady E. u. 8.
Hoppál Péter 7633 Pécs, Hajnóczy u. 33.
Hoppál Péterné 7633 Pécs, Hajnóczy u. 33.
Kajdácsi Istvánné 1192 Budapest, Bercsényi u. 82.
Kiss Gyula 8522 Nemesgörzsöny, Petôfi u. 21.
Kovács Józsefné 8516 Kemeneshôgyész, Kossuth u. 151.
Kositzky Attiláné 8230 Balatonfüred, Arad u. 43.
Lux Ibolya 9700 Szombathely, Domonkos u. 1/A
Molnár Józsefné 8591 Nóráp, Kossuth u. 51.
Nagy Tivadar 6640 Csongrád, Új u. 20.
Nagy Tivadarné 6640 Csongrád, Új u. 20.
Nádasdy Lajos 9500 Celldömölk, Kodály u. 5/C
Sági László 1115 Budapest, Somogyi u. 20.
Sándor Lászlóné 8562 Nagytevel, Rákóczi u. 14.
Sándor Miklósné 2040 Budaörs, Budapesti u. 84.
Szauer Ágoston 9700 Szombathely, Áchim A. u. 26.
Székely Sándor 9012 Gyôr, Csanakhegyi u. 22.
Torma Zoltán 9400 Sopron, Úttörô u. 16.
Tormáné Bakody Noémi 9400 Sopron, Úttörô u. 16.
Torma Emese 9400 Sopron, Úttörô u. 16.
Torma Noémi 9400 Sopron, Úttörô u. 16.
Dr. Tóth Gábor Sándorné 1122 Budapest, Városmajor u. 47/A
Török Lajosné 8545 Gyarmat, Magyar u. 80.
Trembeczky István 6 8 0 0 Hódmezôvásárhely, Mandula u. 10.
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Németh Imréné Dr. Németh Gyula
Németh Józsefné Németh Károly
Németh Lajosné Németh Mónika Judit
Dr. Németh Zoltánné Nyulasiné Meiszburger Ildikó
Ötvös Zoltánné Palkovicsné Berecz Ilona
Papné Pákózdi Anna Papp Tiborné
Pátkai Imréné Pethô Gyuláné
Piri Ernô Piri Ernôné
Piszker Zoltánné Polgár Györgyné
Polgár Judit Pörneczi Andrásné
Puskás Kálmánné Radványi Lászlóné
Dr. Rédei Józsefné Rozgonyiné Csepregi Annamária
Rózsa Miklósné Rózsás Dávid
Rózsás Péter Rozsnyai Gézáné dr.
Sárközi Antalné Sebestyén András
Sebestyén Andrásné Simon Lászlóné
Simonits Istvánné Somfai János
Somogyi Kálmánné Somogyi Zoltán
Stemmer István Stemmer Lászlóné
Stifter József Strinyi Józsefné
Stubán Zsigmondné Szabadics Teréz
Szabó Géza Szabó Irma
Szabó Jenôné Szabó László
Szabó Lászlóné Szabó Mónika
Szabó Tiborné Szalai Jánosné
Szalay Aladár Szalai Zsuzsanna Ágnes
Szalay Aladárné Szalay Imre
Dr. Szakál Sándorné Szalayné Dr. Szabó Róza
Szalóky Lajosné Dr. Szegletes Tibor
Dr. Szegletes Tiborné Szécsi János
Szécsi Jánosné Szigeti László
Szincsák Erika Szijjártóné Radics Etelka
Szombathy Antalné Szücs Józsefné
Szücs László Takács Lajosné
Takács Pál Tasnádi Edit
Tálas Károlyné Terebesi Józsefné
Técsy Józsefné Tódor Margit
Tóth Jenôné Tóth Kálmán
Töreky Lászlóné Török Jánosné
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1994 Honvéd-ejtôernyôsök Pápán 1939–1945
II. kiadás, 800 példány
Írta: Huszár János

1994 A Pápai Ejtôernyôs Ezred története képekben
I. kiadás, 100 példány
Összeállította: Huszár János

1995 A pápai temetôk története
500 példány
Írta: ifj. Hermann István

1996 A Pápai Izraelita Polgári Fiúiskola története 1899–1929
300 példány 
Írta: Huszár Péter

1998 Pápa város I. világháborús emlékkönyve
500 példány
Szerkesztette: Huszár János

1999 Honvéd ejtôernyôsök Pápán 1939–1945
III. kiadás, 600 példány
Írta: Huszár János

1999 A Pápai Ejtôernyôs Ezred története képekben
II. kiadás, 100 példány
Összeállította: Huszár János

2000 A Gáty család története
500 példány
Írta: Kerpel Péter

2003 A pápai Jókai Kör múltja és jelene
800 példány
Szerkesztette: Huszár János

Összeállította: Fejes Sándor
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A Kör bevételeinek többségét a mindenkori tagdíjak jelentették, a tagdíj-
átlagok a következôképpen alakultak:

1993-ban 346 fô fizetett és az átlag 157,– Ft/fô
1994-ben 295 fô " " 212,– Ft/fô
1995-ben 333 fô " " 243,– Ft/fô
1996-ban 303 fô "             " 312,– Ft/fô
1997-ben 324 fô " " 376,– Ft/fô
1998-ban 324 fô " " 434,– Ft/fô
1999-ben 325 fô " " 501,– Ft/fô
2000-ben 311 fô " " 546,– Ft/fô
2001-ben 304 fô " " 642,– Ft/fô
2002-ben 298 fô " " 696,– Ft/fô
3003-ban 300 fô " " 710,– Ft/fô

(tervezett)
Összeállította: Fejes Sándor

1896 A Pápa mellett fekvô ihászi pusztán vívott 1849. június 27-i
csatának emléke. 
Kiadja a pápai Jókai-kör

1893 - 1905 A pápai Jókai-kör évkönyve I - XI. kötet
Összeállította: dr. Kapossy Lucián fôtitkár

1905 - 1933 A pápai Jókai-kör évkönyve XII - XXI. kötet
Összeállította: dr. Kôrös Endre fôtitkár

1905 Pápa város egyetemes leírása
Összeállította: dr. Kapossy Lucián

1993 A pápai Jókai Kör emlékkönyve 1893–1993
1100 példány
Szerkesztette: Huszár János

1993 Honvéd ejtôernyôsök Pápán 1939–1945
I. kiadás, 600 példány
Írta: Huszár János
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Egy közösség, mely ad magára, fennállása évfordulóit megünnepli, s
ennek a keretében számot ad az elmúlt idôszakról.

A Jókai Kör most száztíz éves, újjászületése óta pedig kerek húsz esz-
tendô telt el. Mindez még nem ok az ünneplésre, számvetésre, de az a tény,
hogy ezen az évfordulón a legfôbb tisztségviselôk, Erdô Imréné elnök,
Kövy Zsolt alelnök és Huszár János fôtitkár, akik újraindították az egyesü-
letet, megérdemlik a búcsúvételt s annak a számbavételét, mi is történt az
elmúlt két évtizedben.

Ennek megfelelôen a régi Jókai-kör közel félszázados munkájáról ké-
szült összegzés után ebben a kötetben részletes, tárgyszerû beszámolót talál
a kedves olvasó az új Jókai Körrôl 1983-tól 2003-ig, így mindenki meg tud-
ja ítélni, mennyire volt eredményes a távozó vezetôk tevékenysége.

A szerkesztô szeretné külön megköszönni azt a nagyvonalú segítséget,
melyet Pápa önkormányzata, dr. Jókay Sándor  és dr. Jókay Károly vezetése
alatt álló IGE Kft. nyújtott a kiadvány létrehozásáért. Köszöni azt a jelentôs
támogatást is, mellyel dr. Hermann István és dr. Tóth Gábor Sándor pártfo-
golta ezt a kezdeményezést. 

Ezenkívül hálával tartozik még a szerkesztô Bódi Lászlóné h. igazgató-
nak áldozatos lektori munkájáért.

Az új Jókai Kör példaképének tekintette és tekinti elôdjét, az 1893-ban
létrehozott egyesületet, munkájukban mégis jelentôs eltérés mutatható ki. A
régi egyesület az ôszi hónapokban kezdte tevékenységét, s a tavaszi hóna-
pokban fejezte be. Az új a naptári évhez igazodik, januárban kezd, és de-
cemberben összegez. Ez a kötetben található tanulmányokból világosan
kiderül. Így a húsz év története 2002 végén zárult le.

Az élet azonban nem állt meg. A 2003-as év munkája a régi vezetôség
által kialakított és a közgyûlés által elfogadott tervnek megfelelôen dinami-
kusan megindult az új tisztségviselôk irányítása mellett. Februárban Nagy-
váradi József elnök kezdeményezésére az egyesület népes csoportja látoga-
tott el Jókai Mór születésnapján a nagy író szülôvárosába, Révkomáromba,
hagyományteremtô céllal. Március 6-án Jókai-emlékestet szervezett az új
fôtitkár, Bódi Lászlóné az Erkel Általános Iskola aulájában, nagy sikerrel.
Március 20-án  Jókai és a Belgrád körüli csángó falvak titkai címmel
dr. Jókay Károly, az író testvérének leszármazottja mutatta be kutatásának
eredményeit vetített képek segítségével. Áprilisban három rendezvényre
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TARTALOM 
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került sor, egy hangulatos teaestre, egy kitûnô kirándulásra, Százhalombat-
tára Vennes Györgyné irányításával, s dr. Borszéki János egyetemi tanár
színvonalas elôadására Törökország fôvárosáról. Példamutatóan szépen si-
került az a tanulmányút is, melynek fô célja az ozorai vár és az ott található
Illyés-kiállítás megtekintése volt. A Makai Ferenc által szervezett utazás
gazdag programjába még belefért Bódi Lászlóné emlékezése Enyingen a
tudós Bocsor István professzorra, s jutott idô Simontornya nevezetes várá-
val történô ismerkedésre is.

Mindez azt mutatja, hogy a Jókai Kör a tisztújítás után tovább halad a
megkezdett úton. A volt tisztségviselôk bíznak benne, hogy ez az út a jövô-
ben töretlenül felfelé vezet.

¯ ¯



¯ ¯¯ ¯

Az egyesület zarándokhelye:
Jókai szobra Révkomáromban



¯ ¯¯ ¯

Nemes László karnagy het-
ven tagú ifjúsági zenekarát
vezényli a szinpadon.

Lôrincze tanár úr a
képzôtársasági emlékülés
elôtt kisérôivel jelenésre

vár 1991 áprilisában.

Petôfire emlékeznek a Jókai Kör tagjai Borjádon a Sass család méhesénél.

M a g y a r p o l á n y b a n
Rézi néni sváb
dalokkal szórakoz-
tatja a Jókai Kör
tagjait.

A jubileumi ünnepély közönsége 1993-ban.

Beszélgetés az elôcsarnok
kiállítótermében.



¯ ¯¯ ¯

Köszöntôk hangzanak el a Jókai Mûvelôdési Központ szinpadán.

Erdô Imréné elnök a fogadás elôtt üdvözli a megjelenteket.

Indulás elôtt az autóbuszban a Fô téren.

Koszorúzás a névadó nagy
író sírjánál 1994-ben.

Dr.Winkler Gábor fôépítész
kalauzolja a Jókai-Kör tagjait
Pápán.

A pápaiak Fellner Jakab
szobránál Tatán.



¯ ¯¯ ¯

Tompa Mihály szobránál Rimaszombaton.

Erdô Imréné elnök, Veszpréminé
Turtsányi Valéria alelnök és
Huszár János fôtitkár tár-
saságában megnyitja az ülést.

A Jókai-Kör tagjai az ausztriai Ruszt egyik romantikus zugában.

Koszorúzás után Révkomá-
romban Németh Imréné és
Füstös Jánosné kíséretében
a vendéglátók:Dr.Vavrik
Gyuláné,  Dr.Szénássy  Zol-
tán és Dr.Takács Zoltán
teológia tanár, zsinati elnök.

Fülöp Lajos az irodalmár festômûvész könyveirôl beszél Dr.Tóth Dezsô
mûsorvezetô és Pintér Tibor elôadómûvész társaságában.

D r . P r a z n o v s z k y
Mihály fôigazgató
egyik mûvét
mutatja sok derûv-
el  2000-ben.



¯ ¯¯ ¯

Sopronbánfalván,
ahol Tormáné
Bakody Noémi
vezetésével kitûnô
asszonykórus fogad-
ta a Jokai-Kör tagjait
2001-ben.

Rákoskeresztúri temetôben a 301-es parcellánál felállított székelykapu elôtt.

Ebéd a Nagyalföldön a Hollósy
tanyán szemerkélô esôben
2001-ben.

Lendva várának udvarán Szlovéniában 2001-ben.

Dr.Ferenczy Miklós fôorvos a Lilla titokról beszél.

Dr.Lux Ibolya fôiskolai
docens sikeres könyv-

ismertetôje után olvasóival.



¯ ¯¯ ¯

Találkozás Egeralján Szalóky Károllyal és a falu polgármesterével.

Városnézô séta a tisztelet-
beli tagokkal 2000-ben a
találkozó után.

A Református Kollégium díszter-
mében Horthy Istvánné az elôadás
után könyveit dedikálja.

Huszár Péter könyve
bemutatóján válaszol a fel-
tett kérdésekre. Mellette
balra Dr. Györki János, a
könyv lektora, jobbra
Dr. Tölgyesi József, a ren-
dezvényt  levezetô elnök.

Tiszteletbeli tagjaink egy csoportja. Balról: Dreisziger József, Borbély
Lajos, Kositzky Attiláné, Jókay Sándor, Dr.Borszéki János, Dr.Alexay
Zoltán, Dr.Tóth Gábor Sándor és Dr.Tóth Gábor Sándorné (Dr.Tasnádi
Mária) 1996.



¯ ¯¯ ¯

Tiszteletbeli és örökös tagjaink okleveleket és könyvjutalmakat vesznek át
Erdô Imréné elnöktôl és Huszár János fôtitkártól 1998-ban.

Ülnek: Bakody Lászlóné, Bódi Lászlóné, Nagyváradi József, Németh 
Imréné, Dr.Csepregi Istvánné, Fejes Sándor.

Állnak: Gosztola István, Szalay Aladárné, Németh Károly, Vennes 
Györgyné, Csukárdi Tibor, Puskás Kálmánné,Ács Endre, Tüske 
Dezsôné, Megyeri Istvánné, Piri Ernôné, Szalai Imre, Sárközi 
Antalné és Vida Béláné.

A képrôl hiányoznak: Veszpréminé Turtsányi Valéria és Kamarási Péterné.

Jókay Lajos - az emlékmûtôl jobbra - Nagydémen a Jókai Kör  és a
falu közösségének tagjaival.

Jókai Kör emlékoszlopa a
Millenniumi Parkban a Pápán

nyugvó 48-as hôsök
tiszteletére.



¯ ¯¯ ¯

Bábjátékos.
Párizs, 1931. Olaj, vászon
120x59 cm. mgt.

La parade des soldats de bois
(Fakatonák parádéja)
faragott, festett, fa zsinóros báb
50 cm. OSZMI
(Fotó: Kalász)

Rikkancs Pápa, 1933, Olaj,
vászon 80x63 cm. mgt,

Szent Kristóf. Pápa, 1933. olaj, vászon, 102x61 cm. mgt.



¯ ¯¯ ¯

Az elsô francia vásárló a párizsi
könyvkiállításon.
L’Harmattan kiadó standja elôtt.

Dr.Tóth Gábor Sándor a
párizsi könyvbemutató
után  a Rue Bonaparte

oroszlánjával.



¯ ¯¯ ¯



¯ ¯


