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Az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy 
Fehérfejűék, a Héják és Hiénák a végén nemcsak a 
pockokat irtották ki, de véletlenül Hörcsögéket is. 
Rájuk Mókusék elcsavargó kislánya talált rá egy szép, 
virágillatos, tavaszi estén. 
(Nota bene: A fehérfejű rétisas az Amerikai Egyesült 
Államok címerállata...) 
Kérdés: Te hogyan írnád és fejeznéd be a mesét? 
 
 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 

HÁLAADÁS 
-         Venczel Feri halálára  - 

Képernyő előtt ülünk és nézzük magunkat. Hiányzik a  
 
hosszú sörasztal, ahol éveken át ültünk. Nem azért, 
hogy sörözzünk, hanem a Te utolsóvacsorai 
asztalodhoz hasonlóan Veled és egymással megújítsuk 
és megerősítsük barátságunkat. Most nincs asztal, és 
nincs itt valaki, aki mindig itt volt. 
Délelőtt és este jött két bottal a kezében, és nyilalló 
fájdalommal a lábaiban. De nem azért edzette magát, 
hogy nyafogjon. „Ha Te tíz évvel öregebben itt vagy, én 
tíz évvel fiatalabban itt leszek!”- mondta. Pedig 
Jászfaluról veszettül nehéz ide a közlekedés. Az esti 
mise után pedig éjszakába nyúló a hazamenetel, a 
romos otthonába. 
Az átkosban még budai kényelmes halljában adott 
helyet a gyerekhittanoknak és a közösségi miséknek 
Évával és gyermekeikkel együtt. 
A sörasztaloknál a Bokorportán mindig mellettem ült, 
mert kicsit nagyot hallott. Minden alkalommal 
felkészült a napi evangéliumból, és sokszor a 
körimában komoly prédikációt tartott, nem is 
akármilyen szintűt. Görög nyelvtudásának birtokában 
Arisztotelésztől Aquinói Tamásig, és a modern 
filozófiáig magyarázta az Írást. 
A protézisműtét után fiatalosan és vidáman érkezett. De 
most újra üres lett a helye. Mi több, a gyilkos vírusnak 
köszönhetően már nem ül senki az asztaloknál. Te pedig 
Ferikém még a képernyőn sem vagy található, hacsak 
nem rakjuk oda a fényképedet. 
 De úgy tetszett Atyánknak, és talán Neked is, hogy 
inkább az Atya asztalánál foglalsz helyet, ahol Jézus Úr 
a felszolgáló, és különb is a menü. 
Biztos vagyok abban, hogy nem szakadsz el Tőlünk, 
Családodtól, közösségedtől és sörasztalos barátaidtól 
sem, mert Te is csak helyet mentél készíteni nekünk. 
Addig is Feri minden elmélkedésemet elküldöm Neked 
bírálatra, és online formában láthatsz minket. Most is, 
amikor hálát adunk a mi Atyánknak Érted, kedves 
vidám Feri Testvérünk és Barátunk. Amen. 

(Közösségi online mise 2021. március 21.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VENCZEL FERENC 

DÜMMERTH DEZSŐ: AZ ANJOU 
HÁZ NYOMÁBAN… 

KÖNYVISMERTETŐ - KRITIKAI ELEMZÉS 
 

 
 
 
Dümmerth Dezső új könyve bizonyos vonatkozásban 
folytatása Az Árpádok nyomában c. kötetnek. Az 
Árpád-ház kihalása után az Anjou-dinasztia egyik ága 
került Magyarország trónjára, s két nemzedéken át 
szilárdan kézben is tartotta, megerősítve a feudális 
pártharcokban kimerült országot. A szerző ebben a 
kötetben a francia eredetű dinasztia útját követi Szent 
Lajos király Párizsától, Anjou, Maine és Provence 
tartományokon át Szicília és Nápoly, tehát az akkori 
Két Szicília királyság trónjáig, majd a Magyarországra 
került ág sorsán keresztül Lengyelországig. Műve az 
esemény- és művelődéstörténet, és ezenkívül még több 
tudományág eredményeinek sikerült esszé-ötvözete, 
amelyet a téma érdekességén túl – mint minden esszét 
– a szerző önálló látásmódja tesz különösen izgalmassá 
és vonzóvá. Olvasás közben pedig rövidesen rájövünk 
arra, hogy a kötet nemcsak az Anjou-ház fordulatokban 
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bővelkedő történetével ismertet meg, hanem a 
középkornak a gótikus stílus uralmát megteremtő 
századaival is, egyben pedig rávilágít arra, hogy az 
Anjou-kori Magyarország nemcsak hogy szerves része 
volt az akkori Európa politikai életének, de jelentős 
mértékben hatott más országok történetére is.  
Dümmerth Dezső 1925-ben született Budapesten. Itt 
végezte tanulmányait is: 1943-ban szerzett 
bölcsészetdoktori diplomát a magyar és egyetemes 
történet, valamint a művészettörténet tárgyköréből. 
1945-től tisztviselő a bölcsészet-kari dékáni hivatalban, 
1949-től az Egyetemi Könyvtár munkatársa. Írói 
működése 1950-ben indult az irodalom, festészet és 
zene területét érintő esszékel: Oscar Wilde, Mozart, 
Leonardo, Degas, Rilke, Schubert, Beethoven.  
Pályája új szakaszát jelentette, mikor a hatvanas évek 
elejétől akadémiai és egyetemi kiadványokban saját 
forráskutatásainak eredményeit publikálta, elsősorban a 
művelődéstörténet köréből. A fontosabbak közül: 
Herder jóslata és forrásai, Történetkutatás és 
nyelvkérdés, Álmos fejedelem mítosza és valósága; 
Kazinczy köre és az 1811-12. évi országgyűlés; A 
magyar fejedelemség keletkezése és eszmevilága; 
Mária Terézia és a magyar nemesség; Az Egyetemi 
Könyvtár gyűjteményének keletkezése 1561–1635, és 
állományának alapjai. Esztétikai, irodalomtörténeti 
vonatkozású tanulmányai: Schiller és a formaszépség 
eszméje; A Csokonai-probléma.  
 
1-„…Az apátlan, anyátlan árva, elhagyatott kisfiú, 
(Károly Róbert) felnőtt, megacélosodott, 
megemberesedett, és beteljesítette nagyszülei, (II. 
/Sánta/ Károly, Nápoly és Szicília királya) reményeit,-
átvette az árpádházi királyok örökségét 
Magyarországon. Először …helyreállította,…aztán 
megerősítette, végül pedig közép-európai tekintéllyé 
emelte újra M. országot, mint ahogy Szt. István, Szt. 
László, és III. Béla országához illett. A főúri 
anarchiának teljesen véget vetett, s e kemény harcokban 
maga is megkeményedett. A Zách-tragédia úgy 
mutatja,-jobban is, mint kellett volna. De ha a személyi 
bosszújában őrjöngő nemesnek sikerült volna őt 
lekaszabolnia ott a visegrádi palota ebédlőtermében 
Lajos fiával együtt, Magyarországra már a XIV. sz.-ban 
szomorú sors vár,-a nyugati szomszédságban kezüket 
nyújtogató Habsburgokkal, délen pedig a növekvő 
szerb nagyhatalommal. Így azonban Capet Hugónak ez 
a magyarrá lett, egyik kései ivadéka nem csak 
visszaállította Magyarország 
régi…államberendezkedését,… 
határait,…hanem…hosszú időre megálljt parancsolt a 
német-osztrák …törekvéseknek.”/347. o./ 
2-Szerző summázza Anjou Károly 
Róbert,(Magyarországon I. Károly, továbbiakban K.) 
életét, életművét. K. 1288-ban született, mint Anjou 
Martel Károly, nápolyi trónörökös, és Habsburg 
Klemencia hercegnő egyetlen fia. 7 éves korától, (1295-

től.) mint leendő magyar királyt nevelték. 1300-ban, (12 
évesen) szállt partra először magyar felségterületen, a 
horvát tartományban, ahol rangjának kijáró hódolattal 
fogadták. Közvetlenül III. Endre 1301-ben 
bekövetkezett halála után, a magyar jogfelfogás szerint 
törvénytelen esztergomi érsek, Bicskei Gergely 
I.Károly néven  Magyarország királyává koronázta. A 
(koronázáskor) a magyar jogszokásban az 
érvényességhez előírt három szigorú feltétel közül egy 
sem volt meg. 
1 „-Hiányzott a nemzetet…képviselő nemesi rend 
többsége,-akik jelen voltak, azok(-nak is) nagy része 
nem magyar volt.”(230.o.) 
2-„A koronázó (esztergomi) érseket bitorlónak 
tekintették,(…akinek helyzete a pápa előtt is 
tisztázatlan volt).”(u.o.) 
3-„De a legfontosabb, a Szt. Korona,…nem volt az 
Anjou-ház kezében.(„Pótkoronát” készítettek az 
alkalomra.) A koronázás…a nemesi rend ellenállását, 
és új király keresését eredményezte. /u. o./” Végső 
soron tehát ez a koronázás a nemesi rend (a nemzet) 
ellenében, mintsem szándéka szerint történt! 
4/- Ugyanakkor  VIII. Bonifác pápa is közbelépett és 
ítélkezett: „ A korona K.-t illeti meg.” Az önkényes, s a 
magyar törvényeket ismét és következetesen semmibe 
vevő pápai döntés általános ellenérzést és 
megdöbbenést váltott ki ( az országban). /241.o./( A 
nemesi rendben)...ott lappangott a bizalmatlanság, hogy 
a szabad királyválasztás (-nak a rendeket megillető) 
joga nincs elismerve,-a pápa akar királyt adni 
Magyarországnak./242.o./ „ Nincs tetszésünkre,…hogy 
a római egyház …gondoskodjék az országnak királyról, 
mondotta a nemesség és a főurak is.” (244.o.) Ám, egy 
újabb „ideiglenes” koronázás után (1309 jun.16.) 1310 
aug. 27.-én, az…államjogi szimbólummá vált Szt. 
Korona végre K. fejére került. 
3/-Az, hogy K. a magyar nemesség,-ami akkor a 
nemzetet jelentette,-ellenébe lett király, kritikára 
késztet, és a gondolkodó ember a,- hagyományos?,- 
kincstári hurráoptimizmust megkérdőjelezi. Mert az 
kétségtelen, hogy K. a Szt. Istváni államkereteket, az 
ország területi integritását rekonstruálta, és a feudális 
anarchiának is véget vetett. Azonban felettébb 
problematikus mindennek stabilitása. Történelmi 
távlatból K. tért és trónt nyerése a magyarság ellenében 
inkább látszik egy idegen dinasztia elhamarkodott 
nyomulásának  a Szt. Istváni állam megszerzésére, 
mintsem a jogos trónutódlás elnyerésére. Szokásosan az 
ingatag alapokat az erőszakos fellépés támogatta meg, 
ezért nézzük meg a dolgok végkifejletét, miképp áll a 
helyzet 76 évvel, azaz alig egy emberöltővel K. királlyá 
levése után? 
4/-„„… 1386-ban I. Lajos özvegye, Erzsébet 
anyakirályné, és Mária királynő látogatásra indult a 
délvidékre, Garai M. nádor, és emberei kíséretében. ( A 
Garai-párt ellenségei földjére.) …( Elfogták őket, 
és)…Horváty János bán parancsára később megölték 
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Erzsébetet. „ Amikor kirángatták őket a kocsiból, így 
gyalázták: „ Lépj ki, te boszorkány, hisz’ mindig is 
vérben gázoltál!..”(A hintó körül már csupa vér volt 
minden.)””/501. o./ K. 1310.-i trónralépése, és fia, 
I.Lajos özvegyének 1387-ben való megölése között alig 
egy emberöltő, 77 év az időbeli különbség. Mária 
királyné még pár évvel túlélte a meghurcoltatásokat, 
utódja nem lett. A látszat szerint Szt. Istváninak 
mutatkozó rekonstrukció sem nem erős, sem 
maradandó nem lett. A dinasztikus folytatás elmaradt, a 
három királyt megélt Anjou uralom alig 80 év után 
összeomlott, és a szintén idegen Luxemburgi-ház lépett 
a helyébe. 
5/-K. visszaszerezte  ugyan a csatolt országrészeket,  
megszilárdította a központi hatalmat, ezzel együtt a 
gazdasági helyzetet, és véget vetett a feudális 
anarchiának. De előre látható volt mindennek ingatag 
volta, tiszavirág élete, mert mindezt  fegyverekkel, és 
nem a nemzet támogatásával, hanem az ellenérzésével 
érte el. Trónja nem a közmegegyezésen, hanem a 
nemesi rend meghunyászkodásán nyugodott. 
Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
személyes bosszúként látatott Zách-tragédia állítás nem 
állja meg a helyét. Pontosabban: nem csak erről, hanem 
többről van szó. Zách Felicián lázadásában az egész 
magyar nemesség elégedetlensége fejeződött ki Anjou 
uralommal szembe. Az ősi jogaiból kisemmizett 
nemesség hamu alatt parázsló ellenfordulása nyilvánult 
meg Zách Felicián kardot rántásában. Ami, mint első 
jeladásra, lángra kapott volna K., és az egész Anjou 
uralom ellen. A retorzió, a példa nélkül álló példát-
statuálás épp ennek kívánt elébe vágni a középkorban is 
szokatlan és aránytalanul vérengző bosszúálló 
megtorlással. A nemesség megfélemlítése volt ennek a 
célja. Végeredményében az Anjou uralom csak 
átmenetileg, rövid távon jelentette Magyarország 
kilábalását az anarchiából. Hosszabb távon viszont, a 
nemesi rend „Fékentartásával”, az ország egyre 
önállótlanabbá vált, s ez tovább egyengette az utat az 
idegen uralomra jutás előtt. Amely nem is olyan 
’Hosszú idő után’, sikeresen „Berendezkedett”, és 
fokról fokra tovább csorbítván a nemesség jogait, 
önállóságát, aláásta nemzetünk, országunk 
függetlenségét! Végső soron az mondható: az Anjou 
uralom megalapozatlan, nem a nemzetre támaszkodó, 
hanem annak az Aranybullában biztosított 
önállóságával szembehelyezkedő irányultsága rossz 
vágányra terelte a dolgok menetét. Ahol már egyre 
kevésbé jött szóba Szt. István államisága, és I.Mátyás 
korát leszámítva, a puszta lét volt egyre inkább a tét! 

 
2016. aug. 27. Pilisjászfalu. 

 
 
 

 
METZGER BALÁZS  

A FIÁT KERESTE  
(6.) 

 
 
És eljött az idő 
Egy nap Svar fát vágott a ház mellett, lassú, kimért 
mozdulatokkal. Liam az állatokkal foglalatoskodott, az 
asszonyok a házban voltak. A férfi, ahogy szokta, 
felnézett a fennsík felé, aztán vissza a fára. De mintha 
látott volna valami mozgást. És valóban. Két vagy 
három lovas lehetett, amennyire ki lehetett venni. A 
férfi nézett egy darabig, aztán tovább vágta a fát. Fel 
sem pillantott egy ideig. Mintha nem is látott volna 
senkit. Úgysem az jön, akit várt. Keményen 
összeszorította a fogát, fűrészelt tovább. De aztán csak 
megállt, felegyenesedett, és nézte a kibontakozó 
alakokat. Nagyfiát felismerte, de a másik két alakot 
nem. Az egyik nő volt, a másik egy fiatal férfi. Mit 
keresnek ezek itt délután? És ekkor, ekkor testén 
végigvágott az adrenalin. Ez Linus lesz, ez ő lehet csak! 
Már a vonásait is felismerte. A fiatal férfi mosolygott. 
A lovak könnyű vágtából horkanásokkal álltak meg, 
jobbra-balra forogtak. Svar csak állt földbe gyökerezett 
lábbal, és nem szólt, csak nézett tágra meredt szemmel. 
- Na, meghoztam az elveszett fiadat, apám! – kiáltott 
büszkén Uva. –Meghoztam végre a fiadat! 
Az apa nehezen, szinte bénán mozdult a lovak felé. 
Addigra a házakból már mindenki kijött.  
Svar később alig tudta felidézni, mi és hogy történt. 
Arra emlékezett, hogy megölelte fiát, aki magasabb lett 
nála. Sötétszőke, szép, nemes arcú, széles vállú, vékony 
ember. Ó, hányszor elképzelte, majd zokognak egymás 
vállán, de itt, ebben a pillanatban mindenkibe 
beleszorult az érzés.  
Gyorsan terítettek a szabadban, és ettek. A lovasok jó 
bort hoztak, ami itt nagy ritkaság volt. Linust lány 
kísérte, szép szőke, egyenes tartású, magas nő, a 
menyasszonya. A vacsoránál mindenki összevissza 
beszélt, rengeteg minden elhangzott. Svar a fiát nézte 
csak.  
- Hogy megváltozott az arca! Már nem az a kisfiú. 
Milyen nagyon szép!  
Vacsora után Linus odalépett apjához: 
- Gyere apa, gyere, sétáljunk egyet.  
Így hát elindultak szépen, egymás mellett, Svar öreg 
botjával kissé sántítva bandukolt. 
A férfi igazából még most is nagyon nehezen tudott 
megszólalni. 
- Tudod, nagyon sokszor elképzeltem, hogy hogy lesz, 
amikor visszajössz! De nem jöttél. Nem jöttél, és 
múltak az évek. Én nekiindultam, bármi lesz is, de 
katonák állítottak meg, tudod, a háború… Olyan 
nagyon sok idő telt el!  


