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Hóvári János: A korpádi kairosz

Vallomás a Kapotsfy-kápolna újraszentelése kapcsán 

„Kairos tou poiesai to Kyrio” / Eljött az Isten végzésének ideje

A Bödő-Kerényi család – barátaik bevonásával – Kiskorpádon nemrégiben 
felújította (inkább újra felépítette) az ún. Kapotsfy-kápolnát, amely a második világ-
háború óta a fájdalmas romként emlékeztetett a korpádi1 határban az egykori világ-
égésre és a magyar szocializmus istentelenségére, valamint a velük járó szenvedések-
re. Az újraszentelésre szentmise keretében 2017. június 17-én, egy vasárnapi napon 
került sor, amelyet a magyar katolikus világban jól ismert Kerényi Lajos piarista 
atya, valamint a vidéki pasztorálásban nagy nevet szerzett Somos László kaposfői, 
de Kiskorpádon is szolgáló plébános mutatott be. Én – mint korpádi születésű – két 
okból is jelen voltam az ünnepségen. Rám várt az a családi feladat, hogy 93 éves 
édesapámat az ünnepségre elvigyem; de magamtól is örömmel mentem, mivel már 
előre tudtam, hogy olyan eseményen veszek majd részt, amely sokkal több lesz, mint 
csupán a felújított kápolna megáldása. Arra azonban nem gondoltam, hogy olyan 
érzések kerítenek hatalmukba, amelyek írásra is kényszerítenek.

Könnyű leírni: szülőfalu vagy születési hely. Csakhogy mit jelent ez: helyet vagy 
szellemiséget? Házakat, tereket és fákat − vagy olyan emlékeket, beszélgetéseket, tör-
téneteket és azok foszlányait, amelyekből személyiségünk és gondolatvilágunk ki-
alakult? Én például hiába lettem budapesti, és a világban számos városnak jókedvű 
lakója, miként erre vágytam, mégis örökre korpádi maradtam? Hogy lehet az, hogy 
nem szakadtam el teljesen gyermek- és kamaszkorom világától, még ha néha úgy is 
látszik; s nem tudom már, hogy Korpádon melyik házban ki lakik, de azt igen, hogy 
ötven éve kik fogadtak, ha valahova betértem. Az álmok nagyapám gazdaságával, 
a szőlővel, a búzatáblákkal, az utolsó aratással 1961-ben, a rokonokkal, a búcsúk-
kal, gyermekkorom örömeivel és fájdalmaival, amelyekre időnként zihálva ébredek 
nemcsak Budapesten, hanem a világ távoli részein is, elválaszthatatlanok életemtől. 
Ki is vagyok én: eltévedt ember, vándor − vagy épp bujdosó? Néprajzi adattár vagy 
tán szociográfus? Vagy egyszerűen csak az, akit a megszüntetésre ítélt régi agrárius 
világ, a régi vidékiség és a családja kimenekített a maga süllyedéséből, miként tíz- és 
százezreket az 1950–70-es években, hogy érvényesüljenek az új korszak adta új valós 
és vélt lehetőségek között? Vagy én menekültem el, mert más akartam lenni, mint 
környezetem, és világot akartam látni (megtalálni a magyarok őseit a távoli Keleten, 
miként gyermekként terveztem), s elég korán rájöttem, hogy ehhez olyan tudás kell, 
amely nemcsak Korpádon, de még Kaposváron is jóval túl szerezhető meg? Vagy 
csak szöktem a vidékiség elől, mint sokan mások a magyar kultúrában? 

1 Somogy megyében két Korpád van: Kiskorpád és Nagykorpád. Baranya megyében is, közel 
a somogyi végekhez van Korpád nevezetű falu. Gyermekkoromban ritkán hallottam, hogy 
mi kiskorpádiak lennék, jóllehet a falut a 19. század második felétől így hívják, nehogy a má-
sik két településsel össze lehessen keverni. Így a régi hagyományokat követve vallomásomban 
Korpádot írok, s ez mindig Kiskorpádra vonatkozik.
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Boldog bölcsész egyetemistaként az Eötvös Collegium lépcsőjét vidáman kop-
tatva nemigen gondoltam a Budapestre vivő utam következményeire. 1974 nyarán 
túl voltam az egyetem előtti hódmezővásárhelyi katonáskodáson, s boldog öröm-
mel fedeztem fel Budapestet. A Kollégiumnak köszönhetően olyan körbe kerültem, 
amely naponta áldozott a tudás oltáránál, megismerhettem a magyar kultúra mély-
ségeit, európai entellektüel lehettem mély Közép-Európa tudattal, mint a legtöbb 
Eötvös-kollégista, s közben megismertem a Kelet világát is, hiszen sok tekintetben 
ez vitt Budapestre. Akkoriban az új élet lendületéből valamennyire két dolog zök-
kentett ki, vagy pontosabb hazagondolásra: újszerű hazagondolásra késztetett. Az 
egyik ilyen Gyergyai Albert professzor úrral való találkozásom volt. A másik pedig 
Gyócsi Ferenc nagybátyámhoz − a neves állatorvoshoz, aki a Gellérthegyen lakott 
egy nagyon szép házban – fűződő rokoni kötelék, s a vele folytatott beszélgetések a 
halála előtt. 

Gyergyai tanár úr nagybajomi születésű volt, emlékeit az Anyám meg a fa-
lum című remek és nagyon jó stílusban megírt könyvében (1972) meg is örökítette. 
Emléktáblája van szülőháza falán a 2001-ben faluból várossá lett Nagybajomban, s 
a városi könyvtárat is róla nevezték el. Jól ismertem nevét már a kaposvári Táncsics 
Mihály (régi nevén Somssich Pál) Gimnáziumból, ahol egy díjat alapított, amelyet 
minden évben egy-egy szorgalmas diák kapott meg. Professzor úr útja a Somogy-
ságból az Eötvös Collegiumba vezetett (annak híres oktatója is lett), mint az enyém 
is. Idős korában, mivel nem volt családja (agglegényként élt), mi, Eötvös-kollégisták 
jártunk hozzá bevásárolni, könyveket rendezni, titkárkodni és őt borbélyhoz vinni, 
hogy tavasszal fejét mediterrán módra leborotváltassa. Aki francia szakos volt vagy 
somogyi, többnyire élt a lehetőséggel. Én többnyire a kollégista Rugási Gyulával és 
Reisinger Jánossal, no meg Bödei Ágotával, aki francia szakos egyetemi csoporttár-
sam volt, jártam hozzá. Amikor megtudta, hogy korpádi vagyok, nagyon megörült 
nekem. Hol a bajomi Fő térről kellett beszélnem neki, hol a kaposvári vagy a jákói 
vasútállomásról. Helyzetjelentéseimet ütköztette saját emlékeivel vagy emlékfoszlá-
nyaival. Utolsó látogatására Nagybajomba és Kaposvárra 1968-ban került sor. Ér-
dekelte, az is, hogy azóta mi változott. Elképedtem, hogy a mi poros Somogyunk 
Professzor úr emlékvilágában egyenrangú a párizsi Champs-Élysées forgatagával 
vagy Côte d’Azur kellemességével. S amikor meghalt 1981-ben, azt hagyta végaka-
rataként, hogy szülőhelyén temessék el. Sírja nemcsak Gyergyai Albert testéé, ha-
nem szellemiségéé is, hogy Nagybajomból (a Somogyságból) is vezet csillagösvény a 
világ irodalom nagyjaihoz.

Gyócsi Ferenc nagybátyám anyai nagyanyám kedvenc unokaöccse volt. Ő 
nem csupán nővérének volt a fia, hanem szinte sajátjaként szerette, azért is, mert 
neki nem volt fiúgyermeke. Feri bátyám testvérével, Jani bátyámmal (Gyócsi János-
sal, a híres kaposvári orvossal, az ottani orvosdinasztia megalapítójával) az elsők 
voltak az 1930-as években, akik kitörtek az agrárius–paraszti–vasutas struktúra fog-
ságából, s egyetemet végeztek. Feri bátyám egy vizsgálat során egy állattól végzetes 
fertőzést kapott. Tudta, meg fog halni, amikor engem a Gellérthegy aljából, ahol az 
Eötvös Collegium volt, egyre többet hívott magához, s velem párbeszédben kávé és 
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sütemény mellett emlékezett korpádi gyermekkorára. A részleteket firtató kérdése-
ire válaszolva, szinte együtt mentünk végig a Korpádról Szomajomba (Kaposfőre) 
vezető erdei (göndei) úton, amelyet ő a falubeli katolikusokkal minden vasárnap 
végigjárt, mert Korpádon akkor még – Kapotsfy–Somssich-örökösök kezében lévő, 
családi körben használt kápolnán kívül – katolikus imahely sem volt. Élénken meg-
maradt emlékezetében a hívek vitája, talán még a verekedések is, hogy a szentmise 
magyarul vagy németül folyjon-e. Az én kedves és kellemes stílusú Feri bátyám a 
budapesti Gellérthegyen gyermekkora Korpádjával élt együtt. Meghatott az élettől 
búcsúzó ember gondolatvilága: mennyire őrizte a gyermek- és ifjúkori részleteket, 
amelyeknek az ő életében egyébként, már legalább fél évszázada, nem voltak gyakor-
lati relevanciái. Önkéntelenül is arra gondoltam, hogy életem végén velem is valami 
ilyen fog történni, ha majd megpróbálom lezárni korpádi és más emlékvilágaimat. 
Csak akkor nekem ki segít majd a búcsúzásban? 

Az előbbi ifjúkori gondolatok mélyen megmaradtak bennem, de életem ter-
mészetesen tovább zajlott annak új és magával ragadó kerékvágásában. Ez ismeret-
szerzésről, a történelem és a turkológiai tanulmányok mámorában égő életről szólt, 
amely azután alapja lett mindannak, amelyet az elmúlt négy évtizedben megél-
hettem. De benne maradtak a korpádi emlékfoszlányok. Nem csupán azért, mert 
szüleim ott éltek, valamint a még közeli és távoli rokonok is, s így falumba rendre 
vissza-visszatértem; hanem valami más miatt is, amelyet talán pszichológiai fogság-
nak lehet nevezni. Mint egy batyut cipeltem magammal a korpádiságot, és persze 
vele együtt a somogyiságot. Ezt azonban sohasem éreztem tehernek, hanem valami 
olyannak, ami összenőtt velem. De azt is tudtam mindig, hogy batyu vagyok magam 
is, mert valamiképp egy olyan historikus és szociológiai összekeveredésként bújtam 
elő 1955 májusában édesanyám méhéből, amikor nagyszüleim nagyszobájában a 
korpádi Gyócsi-házban megszülettem, mint amit a szellemek, a mendemondák, a 
hiedelmek, valamint a szenvedések és az örömök egy mesebeli nagy zsákban össze-
raknak: hol átgondoltan, hol tréfásan, hol gonoszul. 

A kápolnaavató kapcsán 2017. június 17-én nem az történt velem Korpádon, 
mint ami korábban szokott, amikor pár órát (régebben pár napot) szüleimnél töl-
töttem. Ilyenkor drága édesanyám rendre beszámolt, hogy ki halt meg azok közül, 
akiket ismertem. Tőle napra készen tudtam, mi történt a régi Korpáddal: az ő és az 
én Korpádommal. Édesapám pedig beszélt mindenről: méhekről, politikáról és egy 
idő óta gyermekkoráról is, amely őt Nagyberkihez (Oláh János barátom, a nemrégi-
ben elhunyt kiváló író nagyapja volt a keresztapja), egy másik somogyi faluhoz köti. 
Én többnyire hallgattam, s gondolataim a múltban, gyermek- és kamaszkorom vilá-
gában cikáztak. Talán megpihentek, hogy új erővel vigyenek tovább a külső világba, 
amely sokáig ott kezdődött, amikor valamilyen irányban (többnyire Szomajom2 −
Kaposfő felé) átlépem Kiskorpád határát. Sohasem tudtam igazán: csak (el)mentem 

2 Kaposfőnek a Korpád felé eső részét, ahol a török kort átélt magyar református lakosság élt, 
Szomajomnak hívták. Ez a falu beolvadt Kaposfőbe, amely többségében sváb−német gyökerű. 
A régi korpádiak az egykori két falu világát nem keverték össze. Tudták, hogy Szomajom és 
Kaposfő mást jelentett, s ez valamennyire még napjainkban is megvan.



78
hazai tájakon | Somogy | 2018. 1. szám

Hóvári János: A korpádi kairosz

vagy (előre)menekültem Korpádról, az én Korpádomból, amely nem azonos a ma-
ival, de a húsz vagy harminc évvel ezelőttivel sem. Emlékvilágomban régi film(ek) 
peregnek előttem, amelyben olyan emberek szerepelnek, akik már rég meghaltak. 
Egykoron talán dolgom volt velük − vagy csak halottam róluk. Hátterükben ott van-
nak falum régi házai, kertjei, dombjai és erdei valamilyen emlékképpel, s azoknak 
megannyi színes részletével; olyanokkal, amelyek az egykoron megélt pillanat vagy 
órák személyessége okán csak az enyémek. Ezek igazán csak nekem fontosak, mert 
rajtam kívül ezeket senki sem látja, és ha esetleg látná, lehet, hogy nem is értené. Az 
emlékek valamiként rabságukban tartanak, de nem bilinccsel, hanem sokkal inkább 
Kalüpszó kedves-veszedelmes bájával, amitől csak a halál tud megszabadítani. 

A kápolna újraszentelése és az annak kapcsán kialakult hangulatom más volt, 
mint amikor édesanyám és édesapám történeteit hallgattam, és azokon át a rend-
re felsejlő egykori, újraélt múltról, vagy a természetbe ágyazott vidéki eltűnő időről 
előttük is rejtőzködően, de rájuk is figyelve, elmélkedtem. Ennek mindig megvolt a 
maga melankolikus bája: a veretes tárgyak és gondolatok dacolása a változás vagy 
épp a hanyatlás hatalmas erejével.

Most a kápolna újraszentelése kapcsán, hirtelen arra csodálkozhattam rá, 
hogy Korpádon a mindennapi élet adta változásokon túl van tartalmi és szellemi 
megújulás is. Nemcsak rombolás és pusztulás, amelyet mindig fájó szívvel vettem 
tudomásul, de tulajdonképp idővel hozzá is szoktam, hanem újraépítkezés is. Ez 
egyszerre lepett meg és lelkesített fel, de leginkább arra késztetett, hogy átadjam ma-
gam az én megélt személyes időm, a kairosz sodrásának, amelyben sokszor néhány 
perc nagyobb súlyú volt, mint néhány év. De érdekes és bensőséges meg- vagy visz-
szaérkezést is kikényszerített belőlem a kronosz években, hónapokban, napokban, 
órákban, percekben és másodpercekben számoló rendjébe, s ezzel a valóságos rész-
vételt a korpádi jelenben. 

A Kapotsfy-kápolna majdnem háromnegyed évszázada élő seb volt a korpádi 
határban. A falu ezen a részén 1944. december eleje és 1945. március vége között a 
Margit-vonal egyik szakasza húzódott. A kápolna és környéke − a Kapotsfy-kúriá-
val együtt −, valamint a Zoltán-domb, de még a pörösi házak is a szovjet hadsereg 
kezében voltak. Jákó és mellette Nagybajom, de a másik irányban Csököly is német−
magyar kézben volt. Az elválasztózóna egy-két kilométeres mélységű lehetett, nagy-
jából a mai korpádi−jákói határsávban nyúlt el hosszasan, Csököly felé. A szovjetek 
sokáig a vasút mentén a jákói állomás elfoglalását erőltették, de kemény ellenállásba 
ütköztek. A szovjet fontvonal egyik csomópontja a kápolna melletti kúria volt. Ezt a 
másik oldalon is tudták, s így lett a kápolna – mivel jó megfigyelő hely is volt – cél-
pont. De a tüzérségek valami csoda folytán vagy a Jóistentől való félelem miatt nem 
lőtték szét, hanem csak meglövöldözték, majd az arra járók kifosztották.

Gyermekként még én is voltam a kápolna kriptájában, s talán először itt lát-
tam és vettem kézbe életemben emberi csontokat. Kapostsfyaktól öröklő Somm- 
sichoknak nyilván módjukban sem állt, hogy a háború után a kápolnát felújítsák. A 
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falu – melynek, mint már említettem, az 1970-es évekig nem volt katolikus templo-
ma, mivel Korpád sokáig a török hódoltságot átélt, jellegzetes református falu volt −  
lakóinak semmi köze sem volt a magánbirtokon álló kápolnához. A Kapotsfy–
Somm sich-birtok maradékait 1949-ben államosították, és az egész terület az akkor 
létrejött Kutasi Állami Gazdasághoz került. Traktorok dübörögtek a kúria udvarán, 
a kápolna pedig ott pusztult tovább, évtizedekig. Érdekes, hogy a nagyhatalmú álla-
mi gazdaság igazgatóinak (egyikük 1968-ban Herskó János Szevasz Vera című film-
jébe is bekerült) nem volt merszük a kápolnát lebontatni: valahol talán ők is félték 
a Jóistent. Ha Korpád összetartóbb és egységesebb lett volna, s ehhez talált volna 
vezetőt, már a Kádár-rendszer olvadási korszakában, a végső években pedig már bi-
zonyosan, a kápolnát fel lehetett volna újítani.

De ekkor még ők maguk, a korpádiak is rendre romboltak, miként megírtam 
ezt a Somogyország című hetilapban, Az elsodort falu című írásomban, 1990-ben. 
Lebontották a pogácsási Makfalvay–Windischgrätz-kastélyt, az egykori Kaposszép-
lak ékét, majd mindent, amit még tudtak. A helyzet a kápolnaromot illetően 1990 
után sem változott, pedig a falusiak már a privatizáló állami gazdaság igazgatóira is 
számíthattak volna, akik ezt felsőbb szinten keresztény elkötelezettségük bizonyíté-
kaként (erre akkoriban igény volt) is el tudták volna könyveltetni. 

Bödő Imre és Kerényi Tünde 2007-ben megvásárolták az egykori Kutasi Ál-
lami Gazdaság korpádi területét. Ezen még állt a kúria romokban, mellette az egy-
kori gazdasági épületek, s ezektől talán ötszáz méterre a romos kápolna. Hagyhatták 
volna ők is ezt a világot magára, mondván, őket csak a gazdálkodás érdekli. De nem 
ez történt. A kúriát átalakították, s ott, ahol sokáig rom állott, most egy takaros és 
tágas vidéki ház tekint ránk, amely körül még ott büszkélkedik néhány évszázados fa 
a történelem szótlan tanújaként, amelyekre gyermekkoromból én is jól emlékezem. 
A kápolnaromot sem nézhették bűntudat nélkül (holott nekik aligha kellett volna 
ilyet érezniük), mivel naponta kellett szembesülniük a magyar keresztény és a jobb 
érzésű világ sebével. Ismerték ezt az érzést ők jól. Bödő Imre mosonmagyaróvári, 
gyermekkori emlékei alapján is tudott az 1956-os sortűzről, ahol az ÁVH gimnazis-
tákat lőtt halomba. Kerényi Tünde somogyi születésű, nagybátyja az egész ország-
ban jól ismert Kerényi Lajos atya, a hit melletti kiállás karizmatikus és okos piarista 
szerzetese. Édesapja is, aki pár éve halt meg, remek tanárember volt: tartással, hittel 
és cselekvésvággyal. El tudom képzelni, amikor Lajos atya először meglátta a kápol-
naromot, és utána szuggesztív szemével Imrére és Tündére nézett, mit érezhettek. 
Nem volt kérdéses, hogy a kápolna felépül, csupán az elkészülés időpontja maradt 
bizonytalan. 

Szüleim Imrével és Tündével, majd Tünde szüleivel, sőt Lajos atyával is már 
akkor megismerkedtek, amikor ők még csak kóstolgatni kezdték a korpádi világot. 
Édesapám visszajáró mézvásárlói lettek, majd mindig szívesen látott látogatók és ba-
rátok. Édesapám és édesanyám sokat beszéltek nekem róluk. Tündével egyszer meg 
is egyeztünk, hogy találkozunk, aztán engem elsodort a diplomácia, őt pedig férjével 
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együtt az üzleti teendők. Így mi a kápolnaszentelőn találkoztunk először; de én na-
gyon sokat tudtam róluk, miként ők is rólam – szüleim közvetítő szerepe révén. 

Ezen a bizonyos június 17-én, miután húgommal és unokaöcsémmel édesapá-
mat besegítettük az autómba, majd elindultam az általam jól ismert úton, még nem 
tudtam, hogy igazán mire is megyek. A kevesebb, mint tíz perces autózás alatt bár-
hova néztem, önkéntelenül is feltörtek bennem a személyes régi emlékek.

Istenem, hányszor bejártam ezt az utat, hol mezítláb, örülve a nyári pornak; 
hol télen, meleg bundacipőben; hol biciklivel, s életemben talán most először autóval. 
Ahogyan az otthoni hídról kifordultam, egyből fájdalom és keserűség fogott el: Éva 
unokatestvérem, aki életem legízletesebb mágnás diós süteményét sütötte, aki gye-
rekként sokat tartott az ölében s férje, Ádám Jani német szóval és számos történettel 
várt mindig, már halottak. A házuk melletti épület, szemben a református templom-
mal, drága jó nagyanyám szülőháza; ahol később a jó tartású vasutas-huszár Gyócsi 
János nagybátyám lakott nagymama nővérével, Rozika nénémmel, akihez gyermek-
koromban minden héten Éva húgommal mentünk lesni a kenyérsütést. A szomszéd 
ház, az egykori református iskola: az én első általános iskolám, ahol életemben elő-
ször megérintett a tudás és a tanulás szelleme, s ahol eldöntöttem, hogy bejárom 
majd a keleti világot. Iskola már régóta nincs a faluban. Nem is tudom, ki lakik az 
épületben, de jó volt látni, hogy a falak és a tető még a régi. 

Vele szemben a Szomajomba (Kaposfőre) és Kisasszondra vezető, egyko-
ri híres postaút a löszfalba belemélyedten, de már lassan két évtizede törmelékkel 
feltöltötten, nehogy valaki Csokonai Vitéz Mihály útját követve, Korpádról Kisasz-
szondra próbáljon menni. A szomszédságban az omladozó Tóth-házak, büszke és 
dolgos gazdagparaszti famíliák mementói. Mellettük a Smajda-ház, új lakókkal és új 
takarossággal. Nézem a telek kerítését, ahol az 1970-es években csontok kerültek elő: 
itt volt Korpád vagy a vele összenőtt Szentiván középkori temetője. Keresem a Hiva-
tal-házat, amely volt iskola, majd később tanácsház. A korpádiak ezt is a földdel tet-
ték egyenlővé, amelyre egy útépítés is okot adott. Rátekintek a szépen rendben tar-
tott első világháborús emlékműre: egyik oldalára a második világháborús hallottak 
nevei is felkerültek. Bűntudatom támad, hogy nem ápolom méltóképpen Csordás 
József tanító úr emlékét, aki 1956-ban büszkén hirdette a forradalmat a Hivatal-ház-
ban berendezett iskolában, s aki ezért nagy árat fizetett. Pár évvel ezelőtt pécsi teme-
tésén özvegye, Eta néni kérésére én képviseltem a korpádiakat. Bűnbánóan bevallom 
magamnak: nem tettem meg mindent azért, hogy nevét régi iskolájának helyén, ahol 
tanítónő feleségével együtt visszahelyezték méltó helyére a régi címert, méltóképp 
megörökítsük. (Pár hónap múlva, 2017. október 15-én az a megtiszteltetés ért, hogy 
Epstein Ferenc polgármester úr kérésére Szászfalvi László országgyűlési képviselővel 
együtt beszélhettünk a világháborús emlékmű újraavatásán, s szülőfalum díszpol-
gársággal is megtisztelt.)

Mire a fentieket átgondoltam, áthaladtam már az egykor szebb időket megélt 
vegyesbolt előtti útszakaszon, elmentem Major-keresztapánk háza előtt: most nem 
tudom, kié. A Haranglábnál ösztönösen kerestem – mint kamaszgyermek korom 
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óta mindig – a falu középkori nyomait. Elszomorodva láttam, milyen épület áll a 
régi katolikus iskola helyén, amelyben a terem egyik végében volt egykoron a szín-
pad. De sokat szerepeltem ott! De a legszebb emlék az volt, amikor Varga Éva, szép 
szőke, kékszemű kislányként Heine Loreley című versét szavalta, s a Rajnát örökre 
belevéste egy kisgyermek szívébe. A terem végében szárnyas ajtókkal eltakartan állt 
az oltár; a székek megfordításával lett színházteremből templom, s a gyakorlatiasság 
jegyében egyben mozi is, mivel a szárnyas ajtókon jól elfért a mozivászon. Töröm a 
fejem, hogy az első film, amit láttam, a Körhinta vagy a Mágnás Miska volt-e. Már át 
is robogtam a patakon a Bonczok és Török Tera néném egykori háza között, amely a 
Kapos-folyó egyik árva ága. A velünk szembe-szomszéd Szabó Öcsivel és Gyuszival 
mennyit mentünk a partján a közeli forrásáig, amely mostanában a Tündérvölgy 
nevet kapta. Tündének és Imrének köszönhetően nagyon szép lett, s így illik is rá  
az új név.

Az autóval rutinosan kanyarodtam el a meredek löszdomb mellett, amelyet 
jól ismertem, a kúria, illetve a kápolna felé. Hét-nyolc éves gyerekként erre fordul-
tam mindig, amikor nagyapámnak vittem ebédet a Cseresnyési úti szőlőbe. Autóval 
most a domb szinte semmit sem jelentett, bezzeg kisfiúként komoly emelkedő volt. 
A murvaút, amelyen most mentem, egy kapuhoz vezetett, s mögötte állt az átépített 
kúria. A kapu, amikor megérkeztem, be volt csukva vagy inkább behajtva.

Amikor 1988-ban utoljára jártam erre, gondosan be volt zárva. Egyik Ameri-
kában élő török professzoromat, Kemal Karpatot hoztam el ide, hogy megmutassam 
neki, hogy is nézett ki valaha egy magyar uradalmi központ. Akkor még álltak a 
gazdasági épületek és a cselédházak is. Kinyitottam valahogyan a kaput, s Professzor 
úrral elindultuk az általam jól ismert udvar felé. Pár perc múlva durva hangon kö-
zölték velünk, hogy takarodjunk. Mondtam, hogy én itthon vagyok, mert ez a falu az 
én hagyományom. Gúnyos kacaj volt rá válasz, aztán a mérges gazdának megmond-
tam, ki is vagyok: ismerte jól szüleimet, s hagyta, hogy a professzor kedvére szem-
lélődhessen és kérdezhessen az egykori uradalom működéséről. Nem akartam ismét 
ilyen kellemetlen helyzetbe kerülni, no meg azt sem tudtam, hova kell majd állniuk 
a vendégautóknak. Leállítottam a kocsit, gyalog bementem a kertbe, és a tornácon, 
ahol már komoly sokadalom volt, kerestem a házigazdákat. Imrével és Tündével 
azonnal megismertük egymást. Mondták, hogy a kapu nyitva áll, valaki véletlenül 
behajtotta. Siettem vissza nyugtalan édesapámhoz, és pár perc múlva a tornác előtt 
parkoltam. Időben érkeztünk, édesapámat besegítettem a vendégváró nagyszobába, 
ahol neki szinte mindenki ismerős volt. Igyekeztem minél gyorsabban többeknek 
bemutatkozni, majd siettem a tornácra, hogy körülnézzek. Esőre állt, féltem, hogy a 
kápolnaavatót elnyomja a vihar; s nem lesz időm még körbenézni sem.

Az egykori kúria más lett, mint volt, de több régi rész és a hangulat megma-
radt belőle. A gazdasági épületeket és a cselédházakat lebontották. „János, nem tud-
tunk mit kezdeni velük!” – mondta Tünde. „Hallottam a történeteket én is – folytat-
ta – a török kori pincéről.”

A kápolna sokkal közelebb van a kúriához, mint emlékezetemben élt. A tor-
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nác előtti nagy tisztásról, mivel egy kis emel-
kedőn áll, nagyon szépen látszik. Jó volt nézni, 
hogy a tornya már nem bedőlt, hanem szép fe-
héren hirdeti a megújulást. Balról mellette, a 
tornácról is jól láttam a szovjet katonai temetőt, 
iskolásként jöttünk oda sokat, koszorúzni. A 
korpádiak 1956-ban ledöntötték (Csoboz Lajos, 
Gergely László és Major József) a katonai teme-
tőben lévő emlékművet. Ezt leginkább Csordás 
tanító úr ellenezte, mert ismerte azt az egyete-
mes igazságot, hogy a halott katona nem ellen-
ség, bármily rosszat is tett életében. De ez nem 
számított akkor, amikor Kádár rendőrei őt a ka-
posvári börtönben véresre verték. Majd átfutott 
a fejemen ismét a régi, meg nem válaszolt kérdés, 
amely gyermekkorom óta foglalkoztat: hol lehe-
tett itt a falu egyik régi temetője. Nagymamám 
sokszor mondta, hogy több ősét itt temették el. 
Ma már ennek se híre, se hamva.

A kápolna újraszentelése délután két óra-
kor, szinte pontosan megkezdődött. Tünde kocsiját követve, aki kilencven éves édes-
anyját vitte, a kápolna mögött megtaláltam az autók parkolóhelyét. Édesapámat egy 
székre ültetettem egy nagyobb fa alá, mert az eső lába már nagyon lógott. Édesapám 

széke mellé tettem az autóból két nagy esernyőt 
(egyet neki, egyet nekem), mert látszott, hogy 
hamarosan szükség lesz rájuk. Édesapám mel-
lett álltam, akihez rendre jöttek régi barátok és 
ismerősök: régóta nem mozdult ki otthonról, 
örült, hogy híreket hallhat és oszthatja bölcses-
ségeit. Sokaknak már be kellett mutatkoznom. 
Közben Tünde, aki hol az előkészületeket irányí-
totta, hol édesanyjára figyelt, hol egyik unokáját 
csitítgatta, felkért, hogy a szertartás után szóljak 
a korpádiak nevében. Valamiképp számítottam 
erre, s Éva húgom is sejtetett valami ilyesmit már 
előre, megköszöntem és izgulni kezdtem, mit is 
fogok mondani.

A kápolna újraszentelésre sokan eljöttek 
a korpádiak közül. Nemcsak azok, akik a közel-
ben laknak, és Imrével, Tündével munkakap-
csolatban állnak, hanem még a távoli lókiak is. 
Régi és új korpádiak egyaránt. Kerestem az is-

Régen …

… és ma
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merős arcokat, régi osztály- és iskolatársakat. Punik Laci, a lelkes helytörténész, aki-
nek családját jól ismertem, segített sokakat beazonosítani. Akivel csak lehetett, kezet 
fogtam, közben azt járt a fejemben, nem veri-e szét az eső az egész ünnepséget.

Az újraszentelés egyben szentmise is volt. Háromnegyed évszázad után a ke-
reszténység visszatért régi otthonába. Nem visszaszökött, hanem visszatért. A meg-
hívottak a kápolnában nem fértek volna el, így az oltárt a szabadban, a kápolna bal 
oldali fala mellett állították fel. Kerényi Lajos atya nem csupán szentmisét mondott, 
hanem a szentmisét magyarázta is. Felemelő volt eltökéltsége, tanítási igyekezete és 
nyugalma. Szólt arról is, hogy egy hét múlva lesz a vasmiséje a ferencvárosi Szent Ke-
reszt plébániatemplomban. Kezdetben az eső csak szemerkélt. Az atyának a szeme 
sem rebbent, de Somos plébános úrnak sem, aki talán még mosolygott is. Nyugal-
mukat át tudták árasztani a résztvevőkre. Amikor már igazán esett, előkerültek az 
esernyők, de mindenki a helyén maradt. Én az ernyőmmel Lajos atya mögé álltam, 
hogy óvjam az esőtől őt is, és vele együtt a szertartáskönyvet is. Igyekezetem félsiker 
volt, mert az esőcseppek továbbra is hullottak az atya fejére és a könyvlapokra is. Az 
áldozás előtt az időjárás azonban nagyot fordult. Hirtelen elállt az eső, kisütött a nap, 
még szivárvány is formálódott. Lajos atya boldogan mondta ki: az Úr is azt akarja, 
hogy a keresztény élet a magyar föld ezen kis szögletére is visszatérjen. A szentmise 
alatt megélt kegyelmi idő nem csak azért volt különleges, mert Jézus Krisztus szel-
lemisége eltöltött minket, hanem azért is, mert a szavak valami olyan lelkiségben 
hangzottak el, amelyre minden résztvevő sokáig, talán élete végéig emlékezni fog. 
Kilépés volt ez a korpádi határban a ketyegő időből és átlépés volt a lelki-kegyelmi 
időbe, amelyet Lajos atya nagyon jól tudott és érzett. Márk evangéliumában ugyanis 
azt olvashatjuk: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa (1,15).” Az 
eredeti görög szövegben Szent Márk az időt azzal a kairosz szóval fejezte ki, amely a 
különleges, a lelkiséggel bíró kegyelmi időt jelenti, szemben a kronosz=múló-ketye-
gő, mindennapi idővel. Ifjúkorom óta most áldoztam először korpádi földön: a kai-
roszok tobzódása volt ez. Jó érzés és nyugalom töltött el. 

Az újraszentelő szentmisét követően Tünde köszöntötte a vendégeket. El-
mondta, mennyire jól esik neki, hogy a kápolna ismét méltó a Jóisten szeretetéhez. 
Köszönetet mondott mindazoknak is, akik a felújításra létrehozott Tündérvölgy Ér-
tékeiért Egyesületet támogatva hozzájárultak az újjáépítés költségeihez. Köszönetet 
mondott azoknak, akik munkájukkal részt vettek az építkezésben és akik segítet-
ték a felújítást. Egyszerre volt meghatódott és határozott. Látszott rajta az öröm és 
a megkönnyebbülés, hogy a felújítást végigvitte, az eső pedig nem mosta el az ün-
nepséget. Javasolta, hogy mindenki nézze meg a kápolnát belülről is. Büszkén szólt 
arról, hogy a kápolna üvegablakait leánya, Bödő Ágnes képzőművész festette, akinek 
munkáiból nem csupán szépség és tisztelet árad, hanem az is, hogy Ágnes egy bor-
zalmas balesetből következően már megjárta a maga Via Dolorosáját. Neki az üveg-
festés – miként elmondta pár héttel a kápolna újraszentelés után a budai vár egyik 
kellemes vendéglőjében – az emberi feltámadás egy éves útja volt, az isteni kegyelem 
kiáradása közepette.
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Egyszerű volt átvennem a szót, mivel Tünde szinte már mindent elmondott, 
amit ilyenkor mondani kell. Én kifejezve meglepetésemet és örömömet, a követke-
zőket hangsúlyoztam: Korpádon befejeződött végre a második világháború, de a 
falu most, a valós (kronologikus) időn túlnyúlt huszadik századot is lezárta, s 2017 
nyarán belépett a huszonegyedikbe. A hely szelleme és az összejövetel lelkisége mon-
datta ezt velem.

A második világháború Korpádon mindenkinek, de a kúria körül élőknek 
különösen borzalmas tragédiákat hozott. Valahol itt futottak az 1944. decembe-
ri éjszakában menedéket keresve a Szira-lányok, akiket a szovjet katonák nemcsak 
megerőszakoltak, hanem meg is öltek. A közeli Zoltán-kúria pincéjéből a szovjet 
járőr 30–40 férfit indított útnak Szibériába, köztük Zoltán József földbirtokos öz-
vegyének három fiát, a Pápay fiúkat, akik sokakkal együtt a focşani lágerben haltak 
meg. Egyik cselédjük, hogy mentse magát és kamaszgyerek fiát, egy szovjet tisztnek 
elárulta, hogy van közöttük három „burzsuj”. A tiszt valamennyire tartotta a szavát. 
Az apát elengedte, de a 16 éves fiát nem. A fiú 1947-ben került haza a kényszermun-
kából. Szikár, sovány ember volt, sajnos már régen meghalt. Tudtam a történetét, 
lestem már gyerekként a tekintetét, mi maradt meg benne a borzalmas megpróbál-
tatásokból. Azokban a napokban, amikor 1991 júniusában a szovjet hadsereg kivo-
nult Magyarországról, Korpádon voltam. Édesanyám úgy gondolta, beszélnie kell. 
Elmondta, hogy a rokonságból mely nagynénémet és ángyomat erőszakoltak meg 
szovjet katonák. Egyet-mást tudtam, meglepődtem, hogy az én drága édesanyám és 
kortársai mennyi titkot tartottak magukban. Anyámnak, aki szívéből-lelkéből gyű-
lölte a szovjet rendszert, volt elég oka is rá, talán ekkor, 1991-ben fejeződött be a 
második világháború.

Ahol beszédemet tartva álltam a kápolna fala mellett, ráláttam a szomszé-
dos szovjet katonai temetőre. Nem mondtam ki, de arra gondoltam, hogy a dúvad 
elcsigázott szovjet katonákat itt lőtték halomba a német géppuskások és mesterlövé-
szek. Talán eljött az ideje, hogy a múlt múlt legyen. Nem tudom, hogy a korpá diak 
mennyire értették mondandómat, s mit mondtak el nekik szüleik és nagyszüleik 
1944 borzalmas decemberéről és 1945 keserves tavaszáról. Mondataimat ezt köve-
tően olyan irányba fordítottam, hogy elmondjam: Korpád az elmúlt harminc évben 
megváltozott. A régi faluból, annak szellemiségéből és a lakosságából alig maradt 
valami és valaki. Talán beszéltem ennek okairól is. Szóltam arról, hogy a környe-
ző falvakból, Korpádnak Kaposvárhoz való közelsége okán, sokán költöztek ide. Ők 
lettek az új korpádiak. Sokan jelen voltak közülük a kápolnaszentelésen is: ők vol-
tak többnyire azok, akiket nem ismertem. Leginkább rájuk gondoltam, amikor azt 
mondtam, Korpád átlépett a 21. századba. Valami olyasmi történt, mint a 18. szá-
zad elején, a török hódoltságot átélt régi korpádiakhoz (közéjük tartozott Kiss Mária 
anyai nagyanyám) közelről-távolról új lakosok jöttek. Ők voltak az én Novák-őseim. 
De ez zajlott le a 19. század végén is, amikor a Budapest−Dombóvár−Kaposvár−Zág-
ráb−Fiume vasútvonal megnyitását követően az uradalmak százakat vonzottak a fa-
luba. Gyócsi József dédapám is ebben a hullámban jött Korpádra a Balaton-vidékről, 
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hogy a Zoltán-uradalmat rátermett gazdatisztként átalakítsa. Sikeres ember volt, és 
hiteles korpádiként halt meg 1933-ban. Beszédemben róla is szóltam. Hogyne tettem 
volna, hiszen annak a gazdaságnak az alapjait – amelyet most Imre és Tünde birto-
kolnak – dédapám teremtette meg. Nem mondtam ki igazán, de sejtettem, hogy a 
kápolnaszentelésen személyes sorsok találkoztak. Nem egy, hanem sok. 

Nem kétséges, hogy Korpád már évek óta a huszonegyedik század előszobá-
jában totyogott. De az új évszázadba való átlépéshez kellett valami új, ami egyszerre 
tárgyi és tartalmi, s ami lelkiséget ad a helyzetnek és ünneppé változtatja a hétközna-
pi időt. Ez a Kapotsfy-kápolna felújítása lett. Lehet, hogy lehetett volna más is, lehet, 
hogy volt, és én nem vettem észre. De nem hiszem: édesanyámnak és édesapámnak 
köszönhetően minden korpádi rezdülésről tudtam.

Rögtönzött beszédemben megköszöntem Tündének és családjának valamint 
barátaiknak, hogy eltüntették a háború sebét. E tettük az új korpádiak érdeme, mert 
Imre és Tünde is azok. De az új korpádiak idővel csak korpádiak, majd régi korpádi-
ak lesznek, miként egykoron balatoni pusztákról jött Gyócsi dédapámmal, a Nagy-
berkiből ide származott édesapámmal vagy az antalszállási házukból kitelepített és a 
falunkba menekült Ádám Jánossal is történt. 

Örülök, hogy 2017. június 17-én falum népe végleg befejezte vagy lezárta a 
második világháborút; de a borzalmas huszadik századot is, és megkezdte írni Kor-
pád huszonegyedik századi lelki történelmét. Jó volt ebben részt venni, és figyelmes 
tanújának lenni. S eközben ismét érezni a korpádi kairoszt (a kegyelemmel megélt 
időt), amelynek a fejemben és lelkemben lévő történeti rétegeit most valami új fény 
ragyogta be, s e sorok megírására késztetett.

A kápolna újraszentelése


