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Elõ szó

„Életöröm, szeretet, szolgálat, alázat, imádság
Tettel erős igazán, munka szül érdemeket.”

a„vörösvárihexameterek”-etegyvéletlennekköszönhetőenkezd-
temírni.Egyvolttanítványomkérttőlemsegítséget,hogymagyarházi
feladatkéntírtepigrammájátnézzemátésjavítsamki,mertsehogysem
boldoguladaktilusokkalésspondeusokkal.nagyörömmelsegítettem
neki, és ennek során gondoltam először arra, hogy magam is meg-
próbálkozomversírássalebbenaklasszikusgörög-rómaiformában.az
elsővers2013.december23-ánszületettmeg,JanusPannonius„Pan-
nóniadicsérete”c.versenyomán.

A Pilis dicsérete

Erdős bércei közt patakok szűk völgyek ölében,
Római út megy alant: hadsereg arra vonult.

Kődobogó tetejéről dús panoráma kibomlik.
Mátyás castruma áll ős Duna partjainál.

Ezutánmárnaponkéntírtamegy-egyversetfokozatosanelsajátítva
adisztichonírásszabályait,trükkjeit.
versolvasóként ésmagyartanárkéntmindig is a kedvenceim közé

tartozottezazantikidőmértékesversforma,amelynekpárossoraegy
nagyonérdekes,ún.csonkahexameter(pentameter).KülönösenKöl-
cseyFerenc „huszt” c. epigrammája fogottmeg, tanítványaim tanú-
síthatják,milyenélvezetteldoboltamelnekika verset. JanusPanno-
niusepigrammáiésRadnótiMiklósversei,versfordításaiisnagyhatás-
salvoltakrám.
Sajátköltésűidőmértékesepigrammáimbanaszűkebbhaza,Pilis-

vörösvárkulturális és emberi értékeit akartammegénekelni,megörö-
kíteni,felmagasztalni.
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Ötvenhexameterreterveztemaversgyűjteményt,kétegyenlőrészre
bontva.az„Otthonavilágban”ciklusbaavörösváréskörnyéke ter-
mészeti és kulturális értékeiről, hagyományairól, intézményeiről,
egyesületeiről,ünnepeiről,mindennapiéletérőléstörténelmérőlszóló
versekkerültekbele,mígaz„arcélek”-benagyjainkról,jelesszemélyi-
ségeinkrőlnagytisztelettelírottak.
azötvenedikversleírásaután,egyjanuárvéginaponajólvégzett

munkaelégedettségéveldőltemhátra.
Mivel azonban a verseket frissiben a Facebookra is feltettem –

bővenmegtoldvahonismeretiéséletrajzijegyzetekkel,fekete-fehérés
színes fotókkal –, ismerőseim kifejezték elégedetlenségüket, hogy a
verseksoramegszakadt.arrabiztattak,hogyfolytassamaversírást,sőt,
maguk isajánlottak témákat.Ekkor jegyeztemegazt isegyikkedves
„lájkolóm”,hogyjólennekötetbeszerkesztveisolvasniezeketazepi-
grammákat.
Folytattam hát a versírást, és most már kötetben gondolkodtam.

KeresztúryDezső„Dunántúlihexameterek”c.verseskötetevoltapél-
daadó,hogymiislehetneegyvörösvárrólszólóverseskötetnekacíme.
akötetmásodik50versétazalábbiciklusokbasoroltam:
„hittel-lélekkel”–a15versetjórésztaplébániatemplomgyönyörű,

színesüvegablakaiihlették.
„Emberaz időben”–a15versmegrázó történelmieseményeket,

kedves kamaszkori emlékeimet, illetve a városi közösség népszerű
hagyományait,ünnepeitelevenítifel.
az„arcokamúltbólésjelenből”20verseáltalamigentisztelt,pél-

daadóvörösváriemberekarcátrajzoljameg.

aszázadikepigrammamárciuselsőhetébenkészültel.tutinéni
(hofferKárolyné,sz.Zs.DobozyErzsébet)azelsőkközöttolvashatta
teljes anyagát, és nagyon örültem, hogy megdicsért. E dicséret bir-
tokában és folyamatos biztatására és sürgetésére szerkesztettemmeg
eztakönyvet,amelyettisztelettelésszeretettelajánlokakedvesOlva-
sókfigyelmébe.

Fogarasy Attila Künikosz



Mondd, ki vagyok, s mi vezérli a sorsomat, élni mi végre?
Mit hagyok itt, ha a lét végleg a nincsbe merül?

Elsőrész

2013.12.13.–2014.01.20.
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Otthon a világban

1.

A Pilis dicsérete

Erdősbérceiköztpatakokszűkvölgyekölében,
Rómaiútmegyalant:hadseregarravonult.

Kődobogótetejérőldúspanorámakibomlik.
MátyáscastrumaállősDunapartjainál.

Dr.RéthyZoltán

A Pilisek alján

Tájkép

Itt nincsen géme a kutaknak
És nincs gulya, se délibáb,
Itt tárnát takar a dolomit
És kormosak a kislibák.
Itt nem hullámzik búzatenger,
Nem kelepel a szélmalom,
De kora reggel a Pilisek
Benéznek minden ablakon.

8
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A római út ma egy 6-8 méter széles megművelhetetlen, bozótos,
köves sávként jelenik meg Vörösvár határában. A középkorban még jár-
tak ezen, a római mérnökök tudását dicsérő kitűnő úton. Később a
kemény, lapos fedőköveket a falvak népei elhordták házaik építéséhez.
A Csobánkai út két oldalán, a domb tetején húzódó sávot nem tudták a
török kor után ideérkezett német telepesek megművelni az út alapját
képező mészkő zuzalékkövek miatt. Ahol nagy nehezen ez mégiscsak
sikerült, ma is minden tavasszal rengeteg követ szántanak ki az ekék.
A köveket a gazdák kupacokba rakják a szántóföld szélén. (A képen
háttérben a Kevélyek kettős kúpja látható.)

Fotó: F. A.
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2.

Vörösvár hegyei

KőkoronásaPilishegyefennen,társaisorban*:
Placska,garancs,Ziribár,hosszu-hegyésaKevély.

háromorommaladélihatárhegytűriazáport,
Szénáscsúcsadereng,Zsírosonoszlikaköd.

* a sorrend az időmértékek miatt áll csak így össze. valójában a sorrend
északról délre haladva a következő: Pilis (vagy ahogyan a formája okán a helyiek
nevezik: Koporsó-hegy), hosszú-hegy, Ziribár, garancs, Kevélyek (Kis-Kevély,
nagy-Kevély,Ezüst-Kevély).aPlacska(vagyahogyanaszántóiakmondják:Placskó)
igazábólnemhegy,hanemahosszú-hegynyugatranézőlankásalsórésze.Ezeka
hegyekaPilishegységheztartoznak.aPilisi-medencétdélrőlésnyugatrólabudai-
hegységvonulatahatárolja:ahármashatárhegy,aZsíros-hegyésaSzénások(Kis-
Szénás,nagy-Szénás).Fontosabbészakihegyeink:Őr-hegy,vörös-hegy,Fehér-hegy,
Cseresznyés-hegy.
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A Pilis színezett képeslapon
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3.

Szent János-tó

népszerüszentnek* aszobraazútporamellett
Kistavatelnevezett,kár,hogyamúltba’csupán.

Máranyomátsetalálniafrissvizűtónakamában,
Épületeksoraállhajdanivíztükörén.

*nepomukiSzentJános,afolyók,hidak,hajósok,vízimolnárok,halászok
védőszentje

Közép-Európában sok hídon látható az a többnyire barokk kiképzésű
szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve
magát és másokat. A hidak szentje s a gyónási titok vértanúja ő: Nepomuki
János. Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik.

A legenda elmondja, hogy Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma
Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak befe-
jezése után – annak ellenére, hogy szegény szülőktől származott – gyorsan haladt
fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész
Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A
király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen
mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit
gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani,
megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a
királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva lea-
padt annyira, hogy megtalálhassák. Halálának éve 1383. A prágai Szent Vid-
székesegyházban temették el.

(Diós István: A szentek élete)
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Az egykori tó a Nepomuki Szent János-szoborral régi képeslapon
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4.

Lahmkrum

Jóagyagottermeltekalahmkrum* gödreiegykor,
helybelieknekelég,egyszerünyersanyagot.

Záporesőkvizefeltöltötteahajdanibányát,
Fürdeniislehetettkánikulákidején.

Máraatóbólmárcsakazelnevezésemaradt,
Emlékparkahelyén,szárnyasidőtanuja.

*lehmgrube=agyaggödör
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A Lahmkruam az 1960-as években
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5.

Bányatavak

hajdanakőszenetástaabányászlentasötétben,
Jólfeltöltveutóbbvájatoteltömitett

Felszínrőliszapolvaasokhomokotleamélybe.
gödrösholdbelitájígyalakultodafönt.

vízlepivégülasoklyukat,ésahelyükbe’születnek
nagy-,Kornéli-,Kacsa-,Pálya-,Cigány-tavaink.

Dr.RéthyZoltán

Bányászok

Az õ ekéjük görgõ csille,
Keresztjük barna szénrakás,
A szántóföldjük akna mélye,
S a föld alatt az aratás.
De nekik nincsen pacsirtájuk,
Mely vígan szántja az eget,
Az õ daluk a bánya sípja
És feketék a reggelek.
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A szivattyúház maradványai a Cigány-tónál
Fotó: F. A.



18

6.

Török palánkvár*

Musztafavárauraltaetájatarégiidőkben,
Rőtagyagotigazítdeszkapalánkközibe,

Ígyerejét,hivatásátfalnakelériazoszmán.
névbenavármaisél:ámfalaföldbeveszett.

*avörösváripalánkvárat(törökül:„kizilhiszárpalankaszi”,azaz„vörösvár
palánka”)lalaMusztafaépíttette1543-44-ben.EvliaCselebitörökutazóígyírtalea
várat: „lala pasa ezt a várat egy réten építtette meg, mely igazán a helyén van.
négyszögű,hármas,erőspalánkerődítményez.Kerülete1000 lépés, földbőlvágott
árkamélyésszéles.Kétkapujavan:anagykapujaadélioldalra,kiskapujaazésza-
kioldalranyílik.azárokfölöttlevőhídjaifábólvannak,ezértazőrökmindenéjjel
felhúzzákéselzárják.avárbanmintegyszázdeszkatetejűkatonaházvan,deezek
nagyon szűkek. Szulejmán khánnak egy dzsámija van. Fürdője nincs. ... buda és
Esztergomvárakközötterőshelyez.”többekszerint–apámfeltételezéseisezvolt
–városunkerrőlatörökpalánkvárrólkaptaanevét.apalánkotazittkitermeltvörös
színűagyaggaltapasztottákbe.Egymásikelképzelésszerintavörös-hegyrőlkaptaa
nevétatelepülés,aholaközépkorbanszinténállhatottegyvár.Erreutalhatavárkert
utcaelnevezéseis.azutcaaFőutcábólnyílvaavörös-hegyirányábahalad.
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Az oszmán kort idézi – valószínűleg csak a nevével – a Török kút,
amelyet 2006-ban a Pilisi Kulturális Örökségünk Védelméért Alapítvány
építtetett újjá. Az avatásra török vendégek is érkeztek, akik érdeklődve
szemlélték a kutat.

Fotó: F. A.
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Plébániatemplom

háromszázadavárjamiséreahittelinépet,
tornyángróficsaládcímere* hirdeterényt.

Drágakeresztkútdísze,Rehákné** szépadománya.
Oltárátbudavárromjairejtegetik:

Marlokapátplébánosoroztaelálnokidőtől,
Márványkőremeketmegmenekítvenekünk***.

* a Karátsonyi család címere, amelynek felirata (a család jelmondata) ez:
„Pietate,honore,etperseverantia.”azaz:„Odaadással,hűséggelésállhatatossággal.”

** Rehák Józsefné, született Moór anna színésznő, aki egy márvány
keresztelő kutat adományozott a templomnak. (aMoórannáról szóló verset lásd
később:40.)adíszeskútaszentélybenkapotthelyet.

*** Marlok istván apátplébános maga meséli el a történetet a historia
Domusban: „1957. febr. 20-án az esztergomi Egyházmegyei Főhatósághoz a pil-
isvörösvári r. k. egyházközségnevébenkérelmetnyújtottambe,melybenengedélyt
kértemavárkápolnafőoltáradarabjainakhelyrehozásáraésahelyrehozásutánapil-
isvörösvárir.k.plébániatemplomrészérevalóátvételére.1957.márc.12-éndr.Kátay
bélac.apát,ker.esp.budaváriplébánosazegyházihatóságtólkapottkorábbimeg-
bízásaalapjánengedélytadottazoltárfeltételnélkülielszállításáraazzal,hogyazta
pilisvörösváripleb.templombanfogjukelhelyezni.”(Folyt.:22.oldal)

20
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A plébániatemplom ismereteink szerinti  legrégebbi 
fotója egy 1904-ben feladott képeslapon
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„Márc.12-énés13-ánguthistvánkétrészletbenPilisvörösvárraszállította.
Feldhoffergyörgyhelybelikőfaragónáltároltuk,akiazalapcsiszolásokatvégeztette.
asérültrészeketMiereiszgyörgyhelybéliszobrászteljeseningyenkijavította.azÉ.
M. Építőkőfejtő vállalat bp. által 1 és ½ m3 tardosi (süttői) márványkövet
szállítottunkholdampfSándor süttőikőfaragóhoz,aki többekközöttújharmadik
lépcsőt ésakettétörtmenzalaphelyettújmenzalapotkészített.azoltár felépítését
bicskeiKarleistvánirányításamellettvangorgyörgy,KoteczkiJózsefésFetteristván
végezte gondos hozzáértő alapossággal és óvatossággal. a súlyos darabok elhe-
lyezésénélWohlPéterácsmester,KimmelJánosácséstársaiksegítettek.avégsőcsis-
zolást és fényezést lada Éva végezte. a hiányzó tabernaculumajtó pótlására
Mészároslajosbudapestiötvösművész9000forintértújbronzajtótkészített,amen-
nyiben lehetett fényképek alapján az eredetit alapul véve. az ajtóba…. köveket
helyezett.atabernaculumfeletti,öntvénybőlkészült,detöröttputtóangyalfejhelyett
bicskeiKarleistvánazeredetitpontosanlemásolvafábólújatfaragott.”

A Karátsonyi-címer a plébániatemplom tornyán

Fotó: Siskovits Attila
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Marlok István plébános a lerombolt
Zsigmond-kápolnában

Mérhetetlen volt a pusztítás

Az oltár felállítása a vörösvári
plébániatemplomban

Az oltár, amelyet a plébános úr meg-
mentett a teljes pusztulástól
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8.

Városháza

Postalovaknakvoltpihenőjeazépületegykor,
Szomjuhozóutazókvígfogadójautóbb.

Közhivatalnakvettemegaztánvégülaközség.
városházamamár.(Réginevén:a„tanács”.)

Dr.RéthyZoltán

A községháza

A vén falak közt téli éjjel
A múlt ráz rozzant ablakot
És keresi a nagy királynõt*,
Ki egyszer régen itt lakott.
Most szegény ember ezer gondja
Lakja a termek polcait
És itt írják be egy nagy könyvbe
Az új világ magyarjait.

* a legenda szerint Mária terézia királynő egy alkalommal megszállt a
vörösváripostafogadóban.
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A Községháza egy századfordulós képeslapon



9.

Nem hervad Ligetünk
Utcanevek a Karátsonyi-ligetben*

nemhervadligetünk,mígköztünkélnekahősök:
bocskai,Zrínyi,hunyad’,Szondi,Dobó,Dugonics.

*aKarátsonyi-ligetutcái sorbanegymásutánmajdnemegy tökéletespen-
tametert alkotnak. (nem tudni, hogy a Dugonics utca névadója pontosan ki is
lehetett.vélhetően a nándorfehérvári diadal legendabeli, a valóságbannem létező
hősének,Dugovicstitusznakakartakemléketállítanianévadók.)

berzsenyiDániel

A közelítő tél
(részlet)

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok

Közt nem lengedez a Zephyr.

26
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A Karátsonyi-liget településrész úgy jött létre, hogy gróf Karátsonyi Jenő
felparcelláztatta itt lévő birtokát házhelyek számára
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10.

Könyvtár I.

Könyvtárpolcainéletetálmodikholtbetüsatlasz,
Szárnyrakelújraamúlt,ősöketintveelém.

UlmihajósokSchachtelein* települnekasvábok
Újhazaföldjefeléküzdeniegyretovább.

* Ulmer Schachtel = ulmi skatulya, egyszerű felépítésű folyami hajó.
ilyennelutaztakaMagyarországratelepülőnémetekazújhazába.bécsbenáltalában
szekerekreszálltakát,aSchachteleketpedigszétszedtékésfaanyagukateladták.

Ausztriában ezeket a tutajokat nevezték „sváb tutajoknak” vagy „ulmi
tutajoknak”, mert csak Ulm városában készítették őket, ezzel a dobozszerű fedett
helyiséggel. A tutaj sajátos megjelenése miatt, az ulmi hajósok kigúnyolására ter-
jedt el az „ulmi skatulya” elnevezés.

1712-től minden héten egy skatulya ment le Bécsig. Ezek a
„menetrendszerű” tutajok nagyon népszerűek volt, még a 18. században épített
ilyen típusú hajókat is skatulyának nevezték. Ulmban a mai napig ez a neve a
menetrendszerinti hajójáratnak. 

A végállomáson, Bécsben a tutajokat szétszedték, és a fát eladták. A hajó-
sok az utat visszafelé gyalog tették meg, közben kis tehertutajokat húztak, mag-
yar borral megrakva. Az ulmi piacteret ma is „Borudvar”-nak hívják.

(Vörösvári Újság, 2006. július)
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Az „Ulmer Schachtel” megérkezése a Vörösvári Napokon. A vörös-
vári németek betelepülését felelevenítő ünnepség az én ötletem alapján
került megrendezésre a Kacsa-tónál 2006. augusztus 12-én. Ezen a
napon tíz óra tájt fáklyás menet indult gyalog és szekereken a Kacsa-
tóhoz. Egy szekéren az UDJ együttes zenélt, a tónál pedig az Ifjúsági
Fúvószenekar fogadta az érdeklődőket. Rövid tűzijátékot követően egy
fáklyával kivilágított csónak, az „Ulmer Schachtel” jelent meg a tavon,
szűk fedélzetén a Nemzetiségi Fúvószenekar tagjaival. A zenés kikötés
után Boros Zoltán plébános felszentelte a vörösvári németek betele-
pülését jelképező hajót.

Fotó: F. A.



30

11.

Könyvtár II.

Könyvtárudvararómaiútmaradékaitőrzi,
Mérföldkőmutatittháromisútravalót.

Solva* felévezetettezazútezerésezeréve,
légionáriusoklábatapodtakövét.

*Esztergomrómaikorineve

PubliusPapinus:

Útépítés
(részlet)
...
Úgy kezdődik a munka, hogy barázdát 

vonnak, szélét az útnak így kimetszik,
és jó mélyre kivájva, árkot ásnak.
Majd feltöltik, amit kiástak újra,
ám másképp: fenekén, az út „ölében”,
nagy termésköveket szorosra raknak,
hogy biztos legyen és sehol se tudjon

megsüppedni az út, a felszínét meg 
fogják össze sűrűn szegélykövekkel.
S hány osztag sürög itten egyidőben!
Erdőt irt ki, hegyet lehord az egyik,
sziklát mozdít az útból el s fatörzset,
másik nagy köveket cementez össze,
s rétegben salakot, tufát terít rá,
mások ki patakot terelnek arrébb,
s vízgyűjtő pocsolyát kiszárogatnak.
...

Fordította:hegyigyörgy
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Apám az 1982. május 17-én előkerült mérföldkővel, amely ma a könyvtár-
udvarban álló három mérföldkő közül a középső. A követ Manhertz Márton
téeszelnök találta a határban, megmutatta apámnak – ekkor készült a fotó –,
majd a MÉH vállalat markolójával beszállíttatta a könyvtár udvarára.
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12.

Aurelius Respectus síremléke*

Pannonrómaipolgár,büszketekintetüharcos
nézaszemünkbe,velekétfia,keltaneje.

Jobbkezefontosiratramutattanusítvaavégzést:
légionáriuső,obsitosőszhaderő,

bőnegyedévszázadnakutánkiletetteakardot,
nyerveelérdemokánrómaiférfijogát**.

*aKarátsonyi-ligetbenkiásottrómaisíremlék1932-igaplébániatemplomdéli
falábavoltbeleépítve.atemplomátépítésekorazonbanonnankivették,ésaplébánia
udvaránhelyeztékelideiglenesen.ittvetettrászemetegyműgyűjtő,akimegvette,és
balatonszemesivillájábaszállítattaakövet,vörösvárlegértékesebbrégészetiemlékét.
Ma balatonszemesen látható, a SzindbádWellnesshotel konyhája melletti falon
(árnyasfasor1.)

**anemrómai származású légióskatonák25évi szolgálatutánnyertékel a
rómaipolgárjogotésazazzalegyüttjárókiváltságokat.

2004. január20-án láthattamelőször saját szememmel isa síremléket, amikor
grószné Krupp Erzsébet polgármesterrel és Molnár Sándor önkormányzati kép-
viselővel, kőfaragómesterrel leutaztunk balatonszemesre, hogy a Szindbádhotel
tulajdonosávalakőesetlegesvisszavásárlásáróltárgyaljunk.Sajnosadologpusztán
szándékbanmaradt...akövetkezőoldalakonlévőfotókatekkorkészítettem.
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Aurelius Respectus (jobb oldalt) és családja síremléke. A mészkőből
készült síremlék nagyjából három méter magas lehetett, felső, tim-
panonos része hiányzik. A hiányzó timpanont egy hasonló kialakítású és
stílusú aquincumi sírtábláról másoltam ide. Fotó: F. A.
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Aurelius Respectus, a vélhetően kelta származású,
római polgárjogot nyert veterán segédlégiós. Vajon visszakerül-e 
valaha is az őt és családját ábrázoló dombormű Pilisvörösvárra?

A kelta fejfedőt viselő feleség, a római viseletbe
öltözött két fiú és a büszke apa
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Aurelius Respectus a II. században Pannóniában szolgálta a Római
Birodalmat egy segédlégióban. Amikor 25 év után nyugdíjba ment, megkapta a
római polgárjogot, hozzá egy kis földet, itt, a mai Pilisvörösvár környékén, s
családja körében, végre otthont találva a világban, békében élhetett. Amikor
meghalt, timpanonos sírt emeltek neki, amelyen kelta fejfedős feleségével és
két fiával együtt faragta meg őt a vélhetően aquincumi kőfaragó mester. A kép
jobb oldalán velünk szembe néző légiós büszkén mutat az obsitos levelére,
amely egyben római polgárrá emeli. Két fia megismétli ezt a mozdulatot, míg a
szerető anya gyengéden karolja át kisebbik fia karját. (Fotók: F. A.)

Szolgáló és szolgálólány háromlábú áldozati 
asztallal a síremlék középső részén
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13.

Egy jubileumra*

Vásár téri iskola – 1938-2013.

hetvenötévebeteltemejóhírűtanodának,
Szellememesszeható,életenátigazít.

bölcstanitóiahonszeretetre,aszépreneveltek,
Sküzdeniéletenát,ígygyarapítvahazát.

*1938.december5-énadtákátünnepélyeskeretekközöttavásártériiskolát.
ajóöregalmamaterazelsőévtizedébenaMagyarKirályiállamiPolgáriiskolának
adottotthont,majdaii.világháborúutánnyolcosztályosáltalánosiskoláváalakultát.
Kezdetbencsakfiúkjártakide,későbbváltkoedukálttá.1963-ban–félévszázaddal
ezelőtt–aziskolamegnyitottakapuitagimnazistákelőttis.agimnázium1971-ben
–miután saját épületbe költözött – önálló oktatási intézménnyé vált.avásár téri
iskolát további története soránelőszörösszevontákatemplom téri iskolával,majd
ismétönállóvávált.Ekkorkapottigazánhangsúlytpedagógiaiprogramjábananémet
nyelvoktatásaésanemzetiségikultúraápolása.azelmúlt75évbentöbbezerdiák
akasztottaaválláraaballagótarisznyátapolgári,azáltalánosiskolaiésagimnáziu-
miosztályokbólezentanodafalaiközött.
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A polgári iskola új épületének avatása 1938. december 5-én
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14.

Tantestület

A Vásár téri általános iskola tanárai – 1948-1975.

Krajnyák,Szarka,greguss,Kovalik,guti,Czomba,
Rübl,Fogarassy,Pekó,bottlikiván,Magyary,

bartók,borbély,Ömböli,Szirmai,Dettre,bokorné,
Kullmann,Jáki,Pajor,Csonka,Zimányi,hidas,

Domján,Manhertz,lendvai,brenner,benke,Pajorné,
Milcz,Csákányi,takács,Dániel,Eördögh,izsó,

Mátyás,tímár,hargita,Szenthe,Keresztesy,Márton,
Papp,Rupf,Kiss,Marosy,Paál,Erdélyi,Simák,

Kómárésabelényesy,„Kistaki”,guth,bokorárpád
ÉsaKovács,saSidor,végrePogány,bagyula.

(Összeállítottama75évesvásártériiskolaballagásitablóialapján.)
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Az 1950-ben végzett leányiskolai osztály tablóképe
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15.

Önkéntes tűzoltók

tűzkakasugrikaháztetejére,atollapiroslik,
lángolazsindely,anád,hullikaláatető.

Fussonazélő,lábahabírja,savégzetehagyja,
Mentseaporhüvelyét,sáldjaacsillagait!

ámakinemmenekül,deatűzbeszalad,steszidolgát,
Óvjaazembereket,svédiaházjavait,

Fecskendősugarátapokolbugyorábabehúzza,
Összetöröttkocsibólmentiazáldozatot,

Sárvizigátonazsákokatadjafeléjjelenáltal:
áldjamegistenezértszázszoralánglovagot!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet Györgyi Gyula alapította meg 1908-ban.
Ebben Sallai Lajos kéményseprő és Niedermüller Manó lakatos segített neki. Az
alapszabályzatot 1910-ben hagyták jóvá. Az Egyesület kezdő létszáma kb. 30 fő
volt. 1914 és 1918 között nem működött, mert nagyon sok tagját behívták
katonának.A két alapító, Györgyi Gyula és Sallai Lajos az I. világháborúban
meghalt. Így az önkéntes tűzoltóság vezetőség nélkül maradt.

Az Egyesület 1919-ben Römer Ferenc kádár és Piltzinger János vezetésével
folytatta működését. Sajnos azonban nem sokáig, mert 1922-ben anyagi gondok
miatt újra abba kellett hagynia tevékenységét. 

1924-ben újra létrejött az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, elnöke Szathmáry
Zoltán lett. Szathmáry Zoltán tűzoltóparancsnok vezetésével a vörösvári
önkéntes tűzoltócsapat nagy hírnévre tett szert mint a környék legjobb tűzoltó-
csapata.

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)
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1930. Hősök napja a régi focipályán (ma: Búcsú tér) –
önkéntes tűzoltóink látványos bemutatója
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16.

Bányászok: indul a műszak

bányatelepkicsiházaiközt,habarangolokolykor,
holtnagyapámjönelém,sántit,abotjakopog.

Széncsatahőseirőlmagyaráznekem,árnyasazarca:
tárnasötétbenalantfélelemoltjabeőt,

Mégisasichta* hajön,telelesznekanépesekismét;
Kellahazánakaszén,kezdjükaműszakotel!

Dr.RéthyZoltán

Éjjeli műszak

Találkozunk az éjszakába’,
Súrolják egymást útaink,
Az én kezemben mûszertáska,
Övében csáklya s lámpa ring.
Mûszakra járunk. Õt a tárna,
Engem vajúdó kínja vár,
Köszöntjük egymást: Jó szerencsét!
S kitér utunkból a halál.

*műszak
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Bányászok sichta közben
A kép forrása: Pilisszentiván Anno... Régi képeslapok, fotográfiák

egy bányászfaluról s lakóiról. Pilisszentiváni Helytörténeti
Közhasznú Egyesület, 2009.
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17.

Bányászsors

A bányaszerencsétlenségben elhunyt
vörösvári bányászok emlékére

Elfogyazétel,avíz,areményasötét,üreséjben,
lélekatestbeszorul,nincseneléglevegő.

Mintakitélvebezártakanyálkáskriptahomályba,
Úgytapogatnakalantvárvaaszörnyühalált.

Mentenimindigyekeznekatársakajelrefigyelve:
hallik-ehalkkopogás,élnek-emégodalent?

ámdenemoldjaadermedt,ostobacsendetaválasz,
némaalentivilág,sfennaszivösszeszorul.

Fohász:

Szentborbála*,legyélmenedékükasűrüsötétben,
isteniirgalomért,égikegyértesedezz,

Óvjadamélyberekedtelesetteket,értükimádkozz,
nagyveszedelmükalattadjnekikéleterőt!

* a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők
védőszentje
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Szerencsétlenségben meghalt bányász sírja a vörösvári köztemetőben

Fotó: F. A.
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18.

Bányatelepi Szent Borbála templom

Szeglete,ablaka,lépcsejeferdeazisteniháznak,
nincsegyenesvonalaegysemabányamiatt*.

hajdanioltárképemaszűkfolyosórakitéve,
nincs,akitóvjonaszent**,hallgatamélyodalent.

*azépületferdénmegsüllyedtazalattafolytatottbányaművelésmiatt.

**Szentborbála,aháromrészbőlálló(triptichon)oltárképfőalakja.ahaj-
danioltárképmaatemplomszűkoldalfolyosójánakfalánlátható.
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A Szent Borbála-oltárkép a templom szűk folyosóján

Fotó: F. A.

A Szent Borbála-oltárkép eredeti helyén
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19.

Hősök tere

némabetűkkelasápadtkőbebevésveanévsor:
Kétiszonyúharagúháboruhőseiők.

adriamélyevagyitthonicinteremőrziazálmuk,
Don-kanyarárka,kopáralpesijégtemető,

Ottanalusznakazostoba,némamagányban,
vakszemeikreborulvégtelenéjihomály.

Dr.RéthyZoltán

Hősök napja

Ma hõsi szívrõl, hõsi vérrõl
Regét regél a cserfalomb,
Ma megtanulhat imádkozni,
Ki imádságot sohse mond.
Ma nincsen sváb és nincsen tót se,
Ma mindenki büszkén magyar,
Ma értjük egymást s hogy e föld az,
Mely ápol s egykor betakar.



49

Az I. világháborús emlékmű a Hősök terén 1944-45-ben. Baloldalt
a hősök mécsestartója, jobboldalt az országzászló rúdja, a talapzaton a
Trianon utáni Magyarország ábrázolása
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20.

Kitelepítésre várva*

nagymamaférjeaháborubanelesettahazáért,
Őtpedigímehazaszámüzetésbeveti?

Özvegyigonddalkisbatyujávalamesszibemenjen?
Képes-eélniafa,melygyökerétvesziti?

*nagymamám,özv.Fetter Jánosnéneve1946-ben felkerültakitelepítettek
listájára,amitkifüggesztettekatanácsházán.Édesapám,FogarasyMihálynevenem
voltrajtaalistán.

Oldalról egy szűk ajtón keresztül fényesség áramlik a labirintusba, s
gyönyörű sváb énekek szűrődnek ki. Belépve, megdöbbentő látvány tárul elém:
nyers deszkákból összeeszkábált alkalmatosságok sorakoznak a keskeny teremben,
fölöttük jókora batyuk lógnak a mennyezetről. A középső ládának üvegteteje
van: imakönyv, ruhadarabok, használati tárgyak, fényképek az üveg alatt: egy
élet, egy sors jelképei. Ahogy szomorú valóság és jelkép egyben mindegyes
mennyezetről lógó batyu is, a kiállítás alcímében is visszaköszönve: Bölcsőben
ringattak, batyuval kidobtak.

(Részlet a 2006. június 1-jén a Terror Házában „Német sors Európában –
sváb sors Magyarországon” címmel megnyílt időszakos kiállításról szóló
cikkemből. Vörösvári Újság, 2006. június)
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A Terror Háza kitelepítési kiállításának egyik terme
batyukkal és koporsóra emlékeztető ládákkal

Fotó: F. A.
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21.

Rózsalányok erénydíja*

Úriajándéktiszta,erényes,szűzhajadonnak,
lagzirabővenelég,sházraisjuthatakár.

MígaKarátsonyigrófokbirtoka,pénzeelégvolt,
többtucatifjuleányéleterévbejutott.

* 1881-ben, Rudolf trónörökös és Stefánia hercegnő egybekelésekor gróf
Karátsonyiguidóföldesúrfranciamintára20000forintosalapítványttett,amelynek
jövedelméből évenként egy-egy erényes hajadont házasítottak ki felváltva
Pilisvörösváron, Solymáron, illetve Pilisszentivánon. 1882-től 1914-ig 33
rózsaesküvőre került sor. az utolsó vörösvári rózsapár Schön teréz és Pilczinger
Jánosvolt.1913-banesküdtekegymásnakörökhűséget.
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Mirk Teréz, aki mint rózsalány 1898-ban
kötött házasságot Kozek Józseffel. A felvétel
egy mariazelli zarándoklaton készült a Mária-
szobor előtt. 

(A kép forrása: Fogarasy-Fetter Mihály:
Pilis-vörösvár története és néprajza)
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22.

Búcsú

templomiszentnaponáradajókedv,vígzeneszólal,
Svábrokonokhadaímsátorosünnepetül.

Ringlispílrefelülvesikítanakifjakerősen,
gyermekekaprajamígdodzsemelőttepedez.

bóvlibanisméttúrhatapolgár,sörszagaárad,
Esteabálbanatáncfékeitőlszabadul.

Dr.RéthyZoltán

Búcsú

nagyboldogasszonyoltárképén
Kezetcsókolanapsugár,
Skitengerentúlvándoroltki,
lélekbenazishazaszáll.
Fehérremeszeltházikókban
Megsültakacsasakalács,
gyerekrevárahintalova,
legényrealeánysatánc.
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Amikor a „vurstli” még a Vásár téren volt...
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23.

Hajdani szőlőskertjeinkről

gondosanápoltdúslevüszőlejehíresetájnak,
Placska,garancs,Ziribárkincseamézizübor!

Semmiféle szántóföldi termék nem terem a határban oly mértékben, hogy
azt pénzthozó jövedelmi forrásnak nevezni lehetne, sőt az a helybeli lakosság
belszükségére is gyakran kevés. Legfeljebb kukoriczából, krumpliból vesznek be
némelyek csekély pénzt. Fő jövedelemforrás: a szőlőművelés és gyümölcstermelés.
Ez mindenik jókarban van. Nemcsak saját határán van a községnek szőlője,
hanem a szomszéd garancsi pusztát is, mely egészen szőlő, a vörösváriak bírják.
A bor mellett a friss szőlőeladás sem megvetendő. Tagosításkor két hold föld
hasíttatott ki községi faiskolának, de ez futóhomok, s csak akácz neveltetik rajta.
Még a tagosítás előtt beültetett 197 hold akác most már szép erdő.

(Galgóczy Károly: Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegye mono-
graphiája)
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Ma is használatos régi bálványprés a Pacsirta utcában. A nagyjából
5 méter hosszú és 2 méter magas monstrumot a felirata szerint 1881-
ben készíttette Josef Braun. A prés ma is tökéletesen működik.

Fotó: F. A.
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24.

Szüret

Őr-hegyalattdagadoznakaszőlők,mustszagaárad,
Préslevecsordulalá,készülaholnapibor.

vígzeneszólamafusson,lányokatűzzetek,ifjak!
bortideénnekemis,balga,kimostnemiszik!

Szüreti mulatságra

Hölgyek, Urak most rám figyeljetek:
Száraz gigával tovább ne menjetek!
Jó borral kell meglocsolni azt,
Abban az igazság, az adhat vigaszt.

Mert jól kigondolta Noé apánk,
Hogy üresen sose legyen kupánk.
A szőlővesszőt ezért betette
Bárkájába a vihar előtt este.

Másnap kitört hatalmas vízözön,
Hitetleneknek Isten így üzen.
Emlékezvén mind e szörnyű napra,
Verjünk szaporán egy hordót csapra.

Áldjuk Noét és a szőlőmunkást,
Reájuk igyunk jó áldomást.
Igyuk a jó Othellót és Nohát
Éljen a szőlő és a bor. Vivát!

S ha leszáll az este, nyolc óra tájt.
Ne kerüljétek el a zenetanodát.
Annak sramlizenés nagytermében,
Szüreti bál leszen jó kedélyben.

Lehet ott jó bort inni számosat,
Meg lehet forgatni a lányokat.
Szerelem s bor hevíti ha vágyad:
Kapkodd frissen, ügyesen a lábad. 

Végül nem mondok én alávalót,
Elárulom: a talpalávalót
A Bravi Buam fogja húzni,
Őket kell ráadásért nyúzni.

De szavaim én tovább nem toldom,
Mert igen kiszáradt már a torkom.
Tisztelettel emelek süveget:
Ide nekem egy borosüveget!

Isten megáldja mindnyájunkat!
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Szüreti mulatság résztvevői
(A kép forrása: Fogarasy-Fetter Mihály: 

Pilis-vörösvár története és néprajza)
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25.

Vörösvári sör

árpa-malátaalapjaasörnek,íztadakomló,
Mesterefőzikiittallgäuimintanyomán.

Jósörözőbenavendégéltetimennyeivoltát.
Rotburgersörevár,teljenakrigli,pohár!

A családi vállalkozás 1993-ban kezdte el működését Pilisvörösváron. A
két évig tartó előtanulmányok és az üzem fél éves felépítése után a város egy
olyan sörfajtával lett gazdagabb, amely megfelel a német minőségi előírásoknak
is. 2000-ben a sörfőzde egy bajor stílusú sörözővel bővült, majd 2003-ban
elkészült a fedett kerthelyiség, mely nagyobb rendezvények lebonyolítására is
alkalmas. 

Jáki András tulajdonos: 
„Édesapám a nyolcvanas években élelmiszer-ipari beruházásokat vezetett, s

amikor a kilencvenes évek elején önállósodni akart, a pékség és sörfőzde jött
számításba. Jó választás volt, hogy az utóbbi mellett döntött, hiszen a környéken
azóta számos pékség működik, sörfőzde viszont egy sem.

A technológia a bajorországi Allgäuból, egy helyi sörfőzőmestertől
származik: helyben főzzük és mérjük ki a sör javát. Igyekeztünk a környezetet is
az ottani színvonalhoz igazítani.”

(Forrás: www.rotburger.hu)
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Régen is szerették a jó sert Vörösváron 
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Arcélek

26.

Csonka József
tanár, iskolaigazgató, Vörösvár díszpolgára

Csonkatanárúr:rómaijellem,jópedagógus,
bölcs,szigorúvezető,nagyszerüférfiuvolt.

Csonka József kitűnő pedagógus és igaz ember volt. 1938-ban került
Pilisvörösvárra, a Hóman Bálint kultuszminiszter által felavatott polgári
iskolába, melynek először beosztott tanára, később igazgatója lett. A háborúban
és az utána következő években nehéz volt helytállni, nehéz volt embernek
maradni. De Csonka József megpróbálta, és neki sikerült. Beosztottjaihoz
sohasem a hatalom birtokában szólt, hanem mindig a kollegialitás és az
emberség vezérelte. Szerettük őt, mert őhozzá mindig bizalommal fordulhat-
tunk, soha senkit meg nem bántott, és akin lehetett, mindig segített. A tanulókat
nagyon szerette: szigorú volt hozzájuk, de mindig mint igazgató bácsi, és nem
mint igazgató úr szólt hozzájuk. A történelem volt a kedvenc tantárgya, és ezt
úgy tanította, hogy minden tanuló megértette, és már az órán megtanulta.
Szerette az irodalmat is. Sok cikke és novellája jelent meg különféle ifjúsági
lapokban és az iskola évkönyveiben. 

Fogarasy-Fetter Mihály
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1971-ig az általános iskola és a gimnázium egy intézményen
belül működött, Csonka József igazgatásával
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27.

Jolán néni
Berencsvári (Kralovich) Gyuláné, 

szül. Kullmann Jolán, polgári iskolai tanár, 
a vörösvári polgári iskola megalapítója és

első igazgatója, Vörösvár díszpolgára

iskolalétrehozója*,direktora,legjelesebbje.
Életepéldaadó.hálaövezzenevét!

* Jolánnéni1924-benhoztalétremagánpolgáriiskoláját,amelyhároméven
át a sajátházában, atáncsicsutca 3-banműködött. 1927-ben az államátvette az
iskolát,amelynekigazgatójaazelsőidőkbenJolánnénivolt.
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Jolán néni és tanítványai a polgári iskola
Puskin utcai régi épületének udvarán

(A kép forrása: Fogarasy-Fetter Mihály: 
Pilis-vörösvár története és néprajza)
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28

Dr. Rübl János
tanár, Vörösvár díszpolgára 

Doktora* ésokitójaaföldtannakmega-rajznak
vásártéren,aholasszonyaistanitott.

Műveltembereketnevelőatenyérnyihazának:
Szellemeéshumoramindigispéldamarad.

*Doktoridisszertációjánakcíme:aPilisvörösvári-medencegeomorfológiája

Dr. Rübl János legendás tanáregyéniség. Szellemisége, humánuma, játé-
kossága, tudós kíváncsisága ma is bennünk él, egykori tanítványaiban.  Ez a
rendkívüli kincs, tudás, a természet és a tudomány iránti tisztelet egész életünk
során elkísér már minket. Csak rendkívüli tanáregyéniségek képesek arra, hogy
ily mértékben és maradandóan hassanak tanítványaikra, s ne csak a valódit, az
igazat is láttassák velük. Dr. Rübl János tudós tanár, olyan, akivel későbbi tanul-
mányaim során is kevéssel találkoztam. Neki köszönhetem, hogy negyed
évszázaddal érettségi bizonyítványom kézhezvétele után is szilárdan hiszek az
emberi humánum nagyságában, a természet örök csodájában, a tudomány, a
ráció diadalában a babonaság és ostobaság fölött. Bátran ki merem jelenteni, dr.
Rübl János tanár úr életem egyik meghatározó személyisége. 
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Koszorúk és virágok borítják el 
dr. Rübl János tanár úr ravatalát
Fotó: F. A. 
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29.

Jáki Lajos
tanító, Vörösvár díszpolgára 

néhaiJákilajostanitóaleventecsapatnak
voltaparancsnokaéssportkörökelnökeitt.

Edzettifjakatégőhonszeretetretanított:
„Éptest,lélekerő,rajtatokállajövő!”

A Levente Egyesület

A Levente törvényes intézmény volt, amelyet az 1921. évi LIII. törvény
értelmében hoztak létre.

Minden falu és város köteles volt megalakítani egy helyi levente szervezetet.
A cél világos volt: a tömegsport elterjesztése és az ifjúság iskolán kívüli nevelése.
Ez azonban csak ürügy volt. A valóságban az ifjúság katonai előkészítéséről volt
szó. Ez már 1939 előtt is egyértelmű volt: a leventekiképzés a két világháború
között a hagyományos magyar katonaerényeknek megfelelő neveléssel akarta az
ifjúságot testileg és lelkileg felkészíteni a haza védelmének nemes feladatára.

A leventekötelesek évente legfeljebb 10 hónapig és hetente legfeljebb négy
óra hosszat voltak kötelesek részt venni a kiképzésben. A leventekötelezettség a
12. életévtől a befejezett 23. életévig tartott, ill. addig, amíg a fiatalembert
tényleges katonai szolgálatra behívták.

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)
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Jaki Lajos, a levente szervezet későbbi elnöke
kerékpáros csapatával Máriaremetén
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30.

Hidas György
tanító, tanár, Vörösvár díszpolgára

népzenekincseitértőnszedvecsokorbaelőször*,
Összekötötteamúltésajelenfonalát.

lelkesmentoratáncosainkifjúcsapatának.
Életepéldaadó:ritkaazilytanitó!

*1989-benkiadottnépdalgyűjteményénekcíme:volksliederundvolkstümliche
WeisenausdemliederschatzderwerischwarerDeutschen

Gyuri bácsi war zu seiner lebzeiten nicht nur in seinem Heimatort, sondern
in ganz Ungarn, sogar in Österreich und Deutschland bekannt und beliebt als
Kulturgruppenleiter. Georg Hidas-Herbst gehörte zu den Wenigen, die es nach
dem Zweiten Weltkrieg gewagt hatten, sich öffentlich zum Deutschtum zu
bekennen. Er war in seinem ganzen Leben als Deutschlehrer und Kulturgrup-
penleiter damit beschäftigt, eine neue Generation heranzuziehen, die sich
erhobenen Hauptes zu ihrem Deutschtum bekennt und öffentlich als Deutscher
auftreten. Er hat mit seinem Lebenswerk die Geschichte von Werischwar kräftig
mitgeprägt und allen Deutschen in Werischwar ein Beispiel gezeigt. Georg
Hidas-Herbst hat uns mit seinem Leben den richtigen Weg gezeigt, welchen wir
in der Zukunft zu genen haben.

Fogarasy-Fetter Mihály



71

Gyuri bácsi a tánccsoport lelkes tagjaival
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31.

Janka András
tanító, Vörösvár díszpolgára

Don,voronyezs,KijevésUszmanhadifoglyaötévig,
Ésmiutánszabadul,Rákosizárjabeőt.

Forradalomleverésekorismétsorsaabörtön,
nemtörimégsemegőtzsarnokokócskahada.

Bandi bácsi nem véletlenül vívott ki magának tiszteletet mindenhol, ahol
megfordult. Szókimondása, bátorsága, egyenessége, meggyőződésének nyílt
felvállalása imponáló volt. Ennek egyik példája, hogy a 60-as években – amikor
sok pedagógus nemcsak vallásos hitét tartotta titokban, hanem ha lehetett, még a
papokat is elkerülte – Bandi bácsi rendszeresen, feltűnő barátsággal, hosszasan és
kedélyesen beszélgetett az iskola udvarán Marlok István plébános úrral, nyíltan
vállalva ezzel saját hitét is, és más hívők iránti szolidaritását is.

Mindemellett Bandi bácsi nyitott, érdeklődő és barátságos ember is volt. Ha
leállt valakivel beszélgetni, számtalan kérdést tett fel. Érdeklődése őszinte volt,
ezért sosem volt terhes, soha nem tűnt faggatásnak vagy kíváncsiskodásnak. Még
most, az utolsó években is mindig humorral, jókedvűen beszélt, soha nem
panaszkodott, magát soha nem sajnáltatta, inkább igyekezett jókedvet, derűt,
optimizmust sugározni maga körül.

(Részlet Gromon István polgármester gyászbeszédéből. 2012. január 12.)
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Bandi bácsi tevékeny, küzdelmes életéről beszél
díszpolgári címének átvételekor, 2007. október 23-án

Fotó: Török István
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32.

Oláh Imre
tanár, iskolaigazgató

Kultura,bölcseletéskifogástalanöltözet,ízlés:
Ígyjelenítimegőtképzeletünkbenamúlt.

iskolaélénévekenáltaljóvezetővolt,
Szellememábanisél,intvevezérliutunk.

Nemcsak a középiskolában és főként nem csak középiskolás fokon tanított.
Hanem mindenütt és mindenkit. A műveltség, a kulturáltság, a tiszta gondola-
tok, a szabatos beszéd lételemei voltak. Mindig választékosan öltözködött, és
mozdulatai is megfontoltak, elegánsak voltak. Viselkedéséhez illemtankönyvet
lehetett volna igazítani. Valódi úriember, gentleman volt, akinek mindig
élvezetes volt a társaságában lenni, szellemének bűvkörébe kerülni.

A humanista ember életkedve, a hívő ember alázata és az alkotó ember
nyughatatlansága egyaránt jellemezték őt. Mindezen felül kedves és bölcs humo-
ra volt, amely nemcsak kellemes társalgóvá tette, de segítette őt a társadalmi és
a magánéleti tragédiák elviselésében és túlélésében.

Egyszerű, szegény alföldi családból származott és tehetségével, szorgalmával
nagyon magas megbecsülésre tett szert. Egész életében segítette ennek elérésében
az az erkölcsi tartás, amit családjából hozott, és lelkében mindig erősen meglévő
református hite. Szellemisége, hite, erkölcsisége, műveltségének varázsa továbbra
is gazdagítani fog minket. Emlékét örökkön megőrizzük.

(Részlet Grószné Krupp Erzsébet polgármester gyászbeszédéből. 2006. júl. 14.)
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Elegancia, választékos stílus, ízes beszéd, meggyőző, higgadt
érvelés, magas műveltség, európai szellemiség, humanizmus, toleran-
cia, szerénység, humor: ez volt Oláh Imre

Fotó: F. A.
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33.

Dr. Réthy Zoltán
körzeti orvos, a vörösvári „Stefánia” 

Anya- és Csecsemővédő Intézet megalapítója,
költő, Vörösvár díszpolgára

Óvtaakisdedet,édesanyátmegacsonkahazánkat,
Erdélybenszületett,sotthonalettaPilis.

verseketírt* trianonról,búsmagyarokigazáról:
„honnakasokszületőgyermekadújrareményt.”

Félévszázadonistúlgyógyítottaanépet
testéslélekokos,jónevüorvosaként.

*1938-ben„Énígy imádkozom”címmel jelentmegverseskötete.2008-ban
ugyanezzelacímmeljelentettemmegösszegyűjtöttverseinekkötetét.

RészletPuszta(Katona)Sándor„aStefánia10évesjubileumára”
c.verséből,melyetdr.RéthyZoltánnakírt1933-ban:

Tíz éve áll a Stefánia háza,
Tíz éve él benn a szeretet,
Tíz éve, Istenem, izmos magyar jövő,
Megmentettél mennyi gyermeket!

Megtartani mindegyes magyart,
A gyermeket, bennük leszünk nagyok.
Hallod, orgonál a Pilis rengetege,
S csendülnek jövőbe zengő kardalok!
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Réthy doktor úr rendel
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34.

Bába néni
özv. Fetter Jánosné szülésznő

Férjuraifjanaháboruáldozatáulesettrég*,
iskolapadbaezértszorgosanújrabeült,

bábatanonckéntbújtaagótbetüsorvosikönyvet.
Özvegyenésegyedültartjaelárvafiát.

Majd’hatezernégyszázgyereketsegitettavilágra,
áldásjártanyomán:boldogörömsszeretet.

*FetterJánosazi.világháborúbantengerészként,aknásztiszteskéntszolgált.
halálánakkörülményeirőlapámígyír:„Miutánén1917.május21-énmegszülettem,
apámmégmindigahaditengerészetnélszolgált.Mikor5hónaposvoltam,szabadsá-
got kért október 10-ére, hogy láthasson engem. Október 9-én, az indulása előtti
napon ő és néhány tengerésztársa azt a feladatot kapta, hogy hatástalanítsanak
néhánytengeriaknát.azegyikaknafelrobbant,ésvalamennyienszörnyethaltak.”

Tanúságot teszek, hogy Mari néni hivatásban nagyszerű szakmai felké-
szültséggel rendelkezett. Tudjuk, hogy az emberpalánták sokszor születésük előtt
megkezdik a rendetlenkedést, és különböző problémákat okoznak, gondot
anyjuknak, az orvosnak és a bábának, kiknek az a feladatuk, hogy ezeket a ren-
dellenességeket idejében észrevegyék. Elmondhatom, hogy Mari néni a diag-
nózisokban sohasem tévedett. Két szót írt fel egy cédulára, egy küldönccel
elküldte, hogy mire készüljek. Öröm és megnyugvás volt az ő nyugodt, hozzáértő
segítségével dolgozni. 

(Részlet dr. Réthy Zoltán gyászbeszédéből. 1976. szeptember 28.)
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özv. Fetter Jánosné mint bábaképzős növendék
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35.

Marlok István
apátplébános, helytörténész, Vörösvár díszpolgára

Szomszédkisfalu* gyermekevolt,akiős-anyanyelvén
adtatovábbazigétnémetnyelvümisén.

hosszúévekenátpapkéntszolgáltafalunkban–
helytörténetirántelkötelezvemagát.

*Pilisszentiván

Marlok István 1947-től volt a község plébánosa, 1987-ben, röviddel
aranymiséje után vonult nyugdíjba.

Lelkipásztori hivatása mellett az egész vidéket érintő helytörténeti
kutatómunkát folytatott. A hazai németség eredetének kutatásával, ősi német
családfák felállításával, a község múltjának megismertetésével elévülhetetlen
érdemeket szerzett. Azokban a nehéz években, amikor a nemzetiségi anyanyelv
használata nem volt kívánatos, Marlok István apátplébános úr német nagymisét
tartott, és életben tartotta a nyelvet és a hitet.

Ő volt az az ember, aki a vörösváriakat a bölcsőtől a koporsóig kísérte. A
szenteltvíztől az utolsó kenetig kísérte az életünket, tanította a gyermekeinknek
a hittant, barackot nyomott a fejükre és focizott a fiúkkal. ... Bár eltávozott
közülünk, életével, munkásságával úgy távozott, hogy örökre itt hagyta lába
nyomát. 

(Részlet Grószné Krupp Erzsébet polgármester gyászbeszédéből. 1995.
december)
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Marlok István apátplébános sírja a vörösvári temetőben 
Fotó: F. A. 
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36.

Vass Márton
kántor, Vörösvár díszpolgára

templomiénekekáltalaszólaltakmegelőször
Úgy,ahogyzengenikelldallamotésütemet.*

Karnagyatemplomi,bányászésiparoskörikarnak,
Kórusversenyekensokszorelismerikőt.

* vassMártonnak kántoriműködése kezdetén számos problémával kellett
megküzdenie.Errőlígyírapám„akikitthagytáklábuknyomát”c.könyvében:„a
kezdeti időszak igen nehéz volt. a templomi éneklés a falu évszázados rossz
beidegződésén alapult. Ritmustalanul, nyújtottan éneklő, de rendkívül lelkes tem-
plomlátogatókat ismert meg. az akkor még harmóniumkísérettel folyó népének
rendszerezése komoly feladatot és nem kis ellenállást váltott ki. »Mi mindig így
énekeltünk,ésígyisfogunk«–mondták.amikormegkezdteazénekeklejegyzésétés
harmonizálását, kitűnt, hogy a muzikális fülű vörösvári emberekben a kezdeti
ellenállás után remek partnereket talált. Ennek eredménye még ma is hallható a
németnyelvűmisékgyönyörűésértékesénekeiben.”
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Vass Marci bácsi és kórusának tagjai temetésen
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37.

Gróf Karátsonyi Guidó*

földbirtokos, Vörösvár kegyura

armeniábóljöttekazőseihonnividékre,
SzépSzamosújvárlettnékikazújanyaföld.

vadtörökökkelvíttakelégszergyilkoserővel**,
bánátusban*** ezértbirtokokilletikőt.

Dúsvagyonátnemesemberimódramegosztjaaközzel,
bőkezü,nagyMecenász,életepéldanekünk!

* az örmény származású család legjelesebb tagja, az 1848-49-es szabad-
ságharcban a pesti nemzetőrség egyik megszervezője. nemzeti érzelműsége, a
szabadságharcbanjátszottszerepemiattabukásutánmegfosztottákbirtokaitól,ám
– vélhetően az előkelő osztrák Stahremberg családból származó feleségének is
köszönhetően–hamarmegbocsátottakneki.nemsokraráosztrákbirodalmi,majd
magyargróficímetkapott.Életesoránszámosnagyértékűalapítványttett,híresvolt
művészetpártolásáról,budaipalotájánakképtáráról.apalotaszínháztermébenrend-
szeresenszínháziésjótékonyságiesteket,koncertekettartottak.többszörfellépettitt
lisztFerencis,akiagrófszemélyesjóbarátjavolt.

**acsaládcímerébenláthatóérdekescímeralak–egyjobbmancsábankar-
dot,balmancsábanlevágotttörökfejettartó,kétlábonállópárduc–isbüszkénerreutal.

***bánát,bánság:atisza-Marosszöge.aKarátsonyiakbirtokaitorontálés
temesvármegyébenvoltak.abirtokközpontbeodránvolt.ittkétkastélytéskegyúri
templomot is építettek.grófKarátsonyi Jenőbánlakra tette át a birtokközpontot,
ahol mintagazdaságot hozott létre. bánlaki kastélyában értékes műtárgyakat és
régiségekethalmozottfel.többekközöttegyeredetiegyiptomimúmiátis.
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Fényképfelvétel gróf Karátsonyi Guidóról. A fotó a Borsos és Doctor
fotográfiai műteremben készült. A cég társtulajdonosa az a Borsos József volt,
aki festőművészként is beírta nevét a magyar kultúra aranykönyvébe. A fénykép
Gyurkó Péter tulajdonában van. (Gyurkó Péter édesapja gróf Karátsonyi-
Keglevich Imrének, az utolsó vörösvári grófnak volt titkára és intézője.
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38.

Gróf Karátsonyi Jenő
földbirtokos, Vörösvár kegyura és díszpolgára

gazdagapánakahűkövetőjeagyűjtögetésben,
Képtárábabudánsokremeketvetetett.

ámtrianonbanelúsztakabánátusbeliföldek,
Dobrakerültekezértműremekekspaloták.*

* gróf Karátsonyi Jenő nem tudta visszaperelni bánáti birtokait, ezért
elszegényedett.Kénytelenvolteladnibudaipalotáját,árverésrebocsátanihíreskép-
tárátésapalotaberendezését,valaminteladnipilisvörösváriuradalmánaknagyrészét
is. (Ekkor parcellázták fel a Karátsonyi-ligetet is.) a Krisztina körúti romantikus
stílusban épült palotát (Fancsali János kutatásai szerint) a náci német állam vette
meg, hogy a német szellemet terjesztve birodalmi iskolát építsenek ide. a gróf
Karátsonyi guidó által a XiX. század közepén megálmodott impozáns épületet
lebontották,ámaháborúelőrehaladtamiattaziskolábólnemlettsemmi.a1950-es
évekbenaKohó-ésgépipariMinisztériumormótlan,szocreálstílusúépülettömbje
foglaltaelazegykoriKarátsonyipalotahelyét.Maegytávközlésicégirodaházaként
szolgálazépület.
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Gróf Karátsonyi Jenő
Benczúr Gyula olajfestménye

A nyíregyházi Jósa András Múzeum tulajdona
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39.

Imre gróf
Vörösvár utolsó kegyura

Keglevichőseihorváthonbóljöttekagrófnak,
anyjaKarátsonyi-vér,guidoleánygyereke.

hogyneenyésszentörzsökegróficsaládnak,
nagybátyjánakutóbbmegfogadottfialett.*

birtokot,ékszereketmegaszámosadóslevelet
Őörökölteezért,törtemiattafejét.

Mittrianonacsaládtólelnemorozhategészen,
államosítjaapártátkosidőkelején.

nincstelenúrkénthagytaelvégülaföldivilágot.
Jószivübácsikavolt,kitszeretettafalu.

*azutolsóvörösváriföldesúr,grófKarátsonyi-KeglevichimregrófKeglevich
gyula ésKarátsonyi ilma fia volt.gyermektelennagybátyja, grófKarátsonyi Jenő
adoptáltaőt,hogya családi vagyonmaradékát átörökíthesse rá.Mivel imregróf is
gyermektelenülhaltmeg,aKarátsonyicsaládgrófiágakihalt.Ezazonbanekkormár
nemvoltérdekes,mertakommunistadiktatúraamúgyismindentelvett tőlük.
(agróficímetKarátsonyiguidószereztemegannakidején.)



Gróf Karátsonyi-Keglevich Imre 
a Máltai Lovagrend egyenruhájában
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40.

Moór Anna*

színésznő

Júliaszépszerepétőjátsztaelőszöranemzet
nyelvénszínpadonitt–tapsotaratvasokat.

Ünnepevoltmagyaroknakamintdobogórakilépett
Fényescsillagakénttháliapapjainak.

* Ővoltazelső–maiszóvalélve–színházisztár.afeljegyzésekszerint
egyikalakításátfélórástapssalfogadtaamagyarszórakiéhezettközönség.Kazinczy
Ferencígyemlékezikmegróla:„Szava,állása,mozgásai,különösenazamesterikéz-
tartásiscsudálástérdemle.”KésőbbaszínészettőlvisszavonulvaRehákJózsefpesti
ügyvédhezmentfeleségül,aki1828-banbirtokotvásároltvörösvárott,ésveleegyütt
ideköltözött.RehákJózsefkb.60éveskorábanvörösvárpostamesterelett.

Rehák Józsefné, sz. felsőőri Moór anna 1842-ben halt meg. az akkori
Solymár utcai temetőben temették el. tetemét 1927-ben exhumálták és átvitték a
jelenlegi temetőbe,ahola sírjaa temetőközepénhelyezkedikel.2014 januárjában
kezdeményeztem,hogysírjátanemzetiEmlékhelyésKegyeletibizottságnyilvánít-
sa védetté a nemzeti Sírkert részeként. Kezdeményezésemre a bizottság 2014.
februáriülésénegyhangúlagvédettényilvánítottaasírt.
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Moór Anna sírja a vörösvári temetőben
Fotó: F. A. 

Moór Anna (1815)
Donáth János festménye
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41.

Gróf Apponyi Albert
Vörösvár első díszpolgára*

apponyivoltmagyaroknakszónokanagy-trianonban,
Mindentelkövetett:szétneszakadjonahon.

lánghevüszózatasoksüketantantfülretalálott.
Űzöttprédagyanántvérzikelárvahazánk.

* a képviselő-testület 1921. május 22-i határozata a díszpolgári cím
odaítéléséről: „Pilisvörösvár község képviselő-testületeapponyialbert grófot 75-ik
születésnapja alkalmából és 50 éves közérdekű munkásságának elismeréséül egy-
hangúlelkesedésselPilisvörösvárközségdíszpolgáráváválasztjameg.indokok:
a nemes gróf kimagasló politikai pályafutását a mi választókerületünk megbízó
levelével kezdvén meg: közérdekű munkásságával a magyarság történelmének,
kultúrájának, hírnevének annyi díszt szerzett, hogy díszpolgárrá választását köte-
lességünknekkellelismernünk.”apponyialbert1933-banbekövetkezetthalálaután
az iránta érzett tisztelet jeléül a képviselő-testület a községháza előtti teret „gróf
apponyialberttér”-neknevezteel.
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Gróf Apponyi Albert
László Fülöp Elek festménye



42.

Dr. Hóman Bálint
kultuszminiszter, Vörösvár díszpolgára*

Dicstelenéskeserűahalálaajóratörőnek,
Célja,haeszközöketszentesitésigazol.

Érdemevásártérenaziskola,ámnevetiltott.
Pálcáttörtavilágélete,sorsafelett.

*„Pilisvörösvárképviselő-testülete1921.május22-énhoztamegadíszpolgári
címrőlszólóhatározatát.Dr.hómanbálintvallás-ésközoktatásügyiminiszternek
köszönhetjük,hogy1938.december5-énpolgáriiskolátavathattunk.Márgyermek-
korábangyakrantöltöttenyáriszünidejénekegyrészétPilisvörösvárottanyainagy-
szüleinél,akiknekamaiMűvelődésiházhelyénvendéglőjükvoltaXiX.századmá-
sodikfelétől.EzazúgynevezettKelemen-félekocsmaazországúttalpárhuzamosan
épült,és5ablakkalnézettaFőútra,ajtajaazépületjobbszélénnyílott.Eztazépü-
letetherbstMihályazelsővilágháborúutánmegvette,lebontatta,és1926-bantöbb
termesvendéglőtépíttetettahelyén.hómanbálintgyermekkorábanjátszótársa,sőt
ideig-óráigiskolatársavoltherbstMiskabácsinak.Mikoraztánaz1930-asévekben
szóbakerültegypolgáriiskolaépítése,mindenerejévelésbefolyásávaltámogattaazt.”

(Fogarasy-FetterMihály:akikitthagytáklábuknyomát)

A törvényhozás munkájában az ország 1944. márciusi német megszállása,
majd az októberi nyilas hatalomátvétel után is részt vett. 1944 végén Szálasiék-
kal együtt visszavonult a Dunántúlra, később német területre menekült tovább.
Amerikai fogságba került, ahonnan a magyar hatóságok 1945-ben hozták haza.
1946-ban a Népbíróság mint háborús bűnöst életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélte. A per során Szekfű Gyula és Kosáry Domokos kiálltak mellette. A bünte-
tést a váci fegyházban töltötte, ahol szervezete nehezen viselte a megpróbáltatá-
sokat. A jól megtermett férfi a beszámolók szerint rövid idő alatt 60 kilogramm-
ra fogyott. 1951. június 2-án hunyt el. (Forrás: Wikipedia)
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Dr. Hóman Bálint (jobb oldalt) átveszi a díszpolgári címről szóló
oklevelet 1938. december 5-én a községházán. A kép bal oldalán gróf
Karátsonyi-Keglevich Imre látható 

(A kép forrása: Fogarasy-Fetter Mihály: Pilis-vörösvár története és
néprajza)



43.

Fedor Lajos
1956-os mártírunk

bátorpestifiúkköztharcolaforradalomban,
vérétontjakiottgépkarabély-sorozat.

Sírjánköztemetőbenezáll:„Meghaltahazáért.”
Kedves,halkszavusrác,nemfeledünksohael!

*1956-banhaltmegbudapesten.az 1956-os forradalomés szabadságharc
egyetlenvörösváriáldozataő.húszévesenhalthősihalált.Csendes,szerény,vissza-
húzódófiatalembervolt,olyan,akialégynekseártott.1956magasztosésvérzivataros
napjaibaneztahalkszavú,otthonülőfiútszüleimégsemtudtákotthonmarasztani.
vette a kabátját, és egyik társával együtt két nappal a végzetes orosz támadás
megindulásaelőttbudapestretávozott.EgyhéttelkésőbbholtantaláltakráaPalace
Szállóban,nemmesszeattólahelytől,aholalegsúlyosabbharcokfolytak.

Fedorlajosnővére,Erzsinéniígyemlékezikvisszaarra,hogyanhoztákhaza
öccsének holttestét az ostromlott budapestről: „amikormegtaláltuk a helyet, ahol
lajost eltemették, szólni is alig tudtunk.Zokogvaálltukkörüla sírhantot.Később
odajötthozzánkegyférfiésbemutatkozott:aközelbenlévőPalaceSzállóigazgatója
volt. Kérte, hogy kövessük őt. Elvezetett minket a Palace Szállóba, ahol lajost
megölték.Elmondta,hogyamikoraharcokelcsitultak,bejöttmegnézni,hogymilyen
károk érték az épületet. a lift mellett megtalálta lajos személyi igazolványát, őt
magátpediglentaliftaknában.atestétkétgéppisztolysorozatlyuggattaát.azigaz-
gatóegyládábafektetteaholttestetéselszállítottaaRákóczitérre.Őmagatemetteel,
személyesen.atérenlévőembereksegítségévelkihantoltukaládát,akordérafektet-
tük és hazavittük.november 20-án hatalmas tömeg gyűlt össze a vörösvári teme-
tőben.anemzetőröksortüzemellettMarlokistvánplébánostemetteelazöcsémet.
a következő évben sírkövet állíttattunk a sírra a következő felirattal:MEghalt a

haZáÉRt.FEDOR laJOS.1936.v.11.–1956.Xi.8.KORai ElMÚláSODat FáJ-
DalMaSan SiRatJUK.SaJgÓ SZÍvÜnKbEn ŐRiZZÜK EMlÉKEDEt.”
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44.

Agócs Attila
szobrász- és életművész, tanár

Jóhumorú,filozófikusalkatú,nagyszerüművész,
Szobrakevésszületett,életevoltmagamű.

Szétszórtmindentszellemeékes,dúsvagyonából
bölcstanitónkshaverunk:rektorakocsmapadon.

Ha magadat ki tudod művelni, meg a szférákat megmozgatni önmagad-
ban, akkor tudsz jó szobrot csinálni. És nem fordítva. Igazándiból az erőteljes
dolgok valaha is – akár tudományos, akár művészi munkáról legyen szó – akkor
születtek, ha az alkotójuk belül igaz volt. Magát olyanná tette. Ha egyszer
igazán jó szobrot faragok, akkor ettől lesz jó.

Az én egyéni életemben talán az volt a baj, hogy sok minden nem volt
benne praktikus. Nagyon szeretném elmondani, hogy a valóság nem azonos a
praktikummal. Ez azért nehéz, mert az ember a valósághoz való viszonyát úgy
tudja lemérni, hogy ütközteti vele. De nem ez a valóság. A valóságban benne van
az is, ami tebenned zajlik. Belül. Nem csak az a valóság, amikor te a másikkal
találkozol. Az is, de nemcsak az… Ha szót váltasz vele, ha nem, akkor is létezik
benned… és talán sikerül valahogy szoborba faragnom, de lehet, hogy verset írok
belőle, nem tudom.

(Agócs Attila vallomása önmagáról és művészetéről Cseh Katalin inter-
jújában. Megjelent az Opus c. kulturális folyóirat 1993/1-es számában.)
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Agócs Attila pilisszántói házának udvarán
Fotó: Rásonyi Győzőné
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45.

Erőss Zsolt
hegymászó, egy évtizeden át Vörösvár polgára

MountEverestetalábatapostaazégközelében,
vadhimalájahegyénvívtacsatáisorát:

„Rajta,habírjaaláb,steleéleterővelalélek,
Sorsom,alétemahegy:másznicsakegyretovább!”

– George Leigh Mallory angol hegymászó, amikor megkérdezték tőle,
miért akarta megmászni a Mount Everestet, azt felelte: „Mert ott volt.” Elég
ennyi filozófia ahhoz, hogy valaki megmásszon egy 8000 méter feletti csúcsot?

– Sokat gondolkodtam mostanában ezen. Főleg azért, mert a magas
hegyekben rendkívül sok kockázattal jár a mászás, és az ember kénytelen
eltűnődni, vajon miért is vállal ennyi őrültséget. Mallory idejében megvolt még
a hegymászásnak az a vonzereje is, hogy olyan helyeken jártak a hegymászók,
ahova még ember nem tette a lábát, olyan csúcsokat hódítottak meg, amiket
előttük még soha senki... Úgy gondolom, ma elsősorban próbatételt jelent a
hegymászás, minden csúcs kihívás. Az ember kíváncsi önmagára, arra, hogy mit
bír, sikerül-e kiállnia – akár élete kockáztatásával is – a próbát, s ha épen,
egészségesen jut le egy-egy veszélyes csúcsról, többnek érzi magát, és ez örömmel
tölti el.

(Vörösvári Újság, 1996. augusztus)
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Erőss Zsolt önarcképe a Pamír hegység egy névtelen csúcsán
miután „Hópárduc” lett a „szovjet hétezresek beyűjtögetésével”

(A kép forrása: A Békási-szorostól a Mount Everestig.  Erőss Zsolt
fotóalbuma)
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46.

Bihari Sándor
festőművész

Őrzikaképekalélek,acsendhaloványragyogását,
asszonyitestcsodaszépfellobogómelegét.

hallom,aszívehadobbanafellegekéjsürüjében,
lágyametisztragyogássóhajazégtükörén.

Az egyetlen dolog, amiből ihletet tudok meríteni, az a természet. És
mindegy, hogy egy szép női testre avagy az égre csodálkozom rá. Én például
Vörösváron tanultam meg, hogy milyen gyönyörű az ég, itt tanultam meg eget
festeni. A természet tanít bennünket, és nem fordítva. Nagyon sok festőnél pont
az a baj, hogy meg akarja erőszakolni a természetet, rá akarja erőltetni saját
magát. Anélkül, hogy rácsodálkozna. A természetre egyedül csak rácsodálkozni
lehet. Ha ötszáz évig élnék, akkor is tudnék ámulni kifogyhatatlan csodáin.

(Vörösvári Újság,      )

Én a csendet és a nyugalmat szeretem. Egész életemben a széphez
kötõdtem... Ha látok egy gyönyörû tájat, vagy megbámulok egy lélegzetelál-
lítóan szép nõt, akkor a világ keserves dolgai megszûnnek a számomra, és csak a
szépséget vágyom megragadni.

(Vörösvári Újság, 2004. szeptember)
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Ezt a fotót nagyon szeretem...  Első beszélgetésünk
alkalmával készítettem róla otthonában
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47.

Wenczl József
koreográfus

Régvoltőseitáncátátörökítiamának,
Mozdulatokgyönyörét,szépivülépteiket.

Műveitihletikévszakok,ünnepek,emberisorsok.
Színpadonéledamúlt,krónikaez,csodaszép.

Ezeket a táncokat, tánclépéseket kisgyerekkorom óta ismerem és szeretem,
mondhatni, hozzátartoznak a személyiségemhez. Ezeket alakítgattam, variáltam
tovább.  Ugyanakkor tudatosan törekedtem arra, hogy más tájegységek táncait is
megismerjem és beépítsem a koreográfiáimba. A magyarországi németek
kultúrája rendkívül színes és izgalmas, köszönhetően annak, hogy sokféle hatás
érte az évszázadok során. Többször is jártam gyűjtőúton Baranya, Tolna és Bács-
Kiskun megyében. Előfordult, hogy egy-egy ismerős zenekar hívott, nézzem
végig a műsorukat, és hogy az ottaniak hogyan táncolnak rá. Így aztán
elmentem, ültem a zenekar mellett 8 milliméteres filmfelvevőmmel, és rögzítet-
tem mindent. Itthon azután leírtam a táncokat. ... A koreográfiáimban mindig
törekedtem az életszerűségre, a természetességre. Igyekeztem bennük bemutatni a
szülőföldem hagyományait, az itt élő emberek mindennapjait és ünnepeit.

(Részlet a Wenczl József koreográfussal ötvenéves művészeti  
jubileuma alkalmából készült interjúból. Vörösvári Újság, 2011. május)
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Fotó: Hatvani László
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48.

Tuti néni
Hoffer Károlyné, sz. Zs. Dobozy Erzsébet

Ősifamíliabüszkeutódaebölcsnemesasszony.
atyjaabánffynagyúrkertbelipásztora* volt.

hajdanibonchidahíresurátmaisemlitigyakran,
verseiőrzikamúlttitkaitésmosolyát.

*grófbánffyMiklós, bonchida ura „kerti pásztoroknak” nevezte a kerté-
szeket.

Élve a lehetôséggel, az »Erdélyi Versáliában« megnézhettem mindazt a
kincset, amit a Losonczi Bánffyak évszázadokon át összegyûjtöttek, amit avatott
kezû történetíró, Biró József A bonchidai kastély címû könyvében hitelesen
megírt. Mert Lovász bácsi, az öreg inas türelmesen végigjárta velem a kastély
minden zegét-zugát, földszinten és emeleten. A négy bástyából kettô könyvtár
volt. Az egyik az Ó, a másik az Új. Az Ó-könyvtárban csak Corvinából volt öt
darab. Elképesztô, felmérhetetlen kincset érô könyvanyag. Láttam a kék, a sárga,
a fehér szalont, minden díszeivel és festményeivel. Jártam a fekete ébenfa burko-
latú gyöngyházberakásos kínai szobában, a hatalmas ebédlôben, a biliárdterem-
ben, kártya- és dolgozószobákban. A Mária Terézia-lakosztályban, ami számom-
ra életre szóló élmény maradt, és amibôl az utókor, Erdély s az egész kis magyar-
hon vesztére semmi, de semmi sem maradt. Mert a kastélyt a II. világháborúban
nagyrészt kifosztották, majd kilángszórózták és lebombázták. 

(Zs. Dobozy Erzsébet: In memoriam gróf Bánffy Miklós. Részlet.)
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Tuti néni a Bányász emlékszoba
avatásán 2008 novemberében

Fotó: F. A.
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49.

Zelenai István

bányamérnök, sportrepülő,
Pilisvörösvárért emlékérmes

Kékegekenrepülő,kiamélybenakőszenetvájja,
Fellegeketzaboláz,séletetóvodalent.

Külhonikőszénbányátbiztoskézzelirányít,
SitthonaMáv-alagút* újulatervenyomán.

nyugdijaséletemostsemihaszna,desűrü,tevékeny:
gyűjtiamúltjavait,ápol,idézhagyományt.

*apiliscsabaialagutatazőirányításával,azáltalafeltaláltkorszerűeljárással
újítottákfelannakidején.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993.
(III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított jogkörében eljárva Zelenai István nyu-
galmazott bányamérnök részére a pilisvörösvári bányászat írásos és tárgyi
emlékeinek felkutatása, összegyűjtése és a nagyközönség számára történő bemu-
tatása, valamint a bányászélet erkölcsi és szellemi értékeinek átörökítése terén
kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet
adományoz.

(Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2012.
(IX. 27.)  Kt. sz. határozata)
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Zelenai István a Bányász emlékszoba
avatásán 2008 novemberében

Fotó: F. A.
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50.

vitéz Fogarasy-Fetter Mihály

tanító, tanár, könyvtáros, helytörténész,
Vörösvár díszpolgára

Gyakorta hangoztatott mondása volt: „Leben, und
leben lassen!”)

Édesapámmiketéltát,olyhihetetlenelőttem:
Don-kanyarágyutüzét,bolsevikelfajulást…

Embersége,humánumapercresehagytamagára,
Éltésélnihagyottpoklokonátisakár.

Min den em ber bol dog sze ret ne len ni. Ta lán ép pen azért va gyunk bol do -
gok, mert nem ér tünk el min dent, és nem is ér he tünk el min dent, ami re vá gyó -
dunk. Shakes peare egyik sze rep lõ je azért volt bol dog ta lan, mert az élet meg adott
ne ki min dent, ami re vá gyott. Sze ren csét len ség és bol dog ta lan ság, ha min den ölé -
be hull az embernek… mert ak kor je lent ke zik az una lom és a de pres  szió. Hi szen
a bol dog ság ott ke let ke zik, ahol a küz dés ad ja az örö met.

(Részlet önéletírásából)



111

Misére menet, kezében a német 
nyelvű énekeskönyvvel
Fotó: Rásonyi Győzőné



Most, hogy Mis ka bá csi már el ment, el mond hat juk, hogy õ nem csak ta nár,
könyv tá ros és hely tör té nész volt, ha nem pél da mu ta tó em ber is. Olyan em ber, aki
min den mun ká ját lel ki is me re te sen, szor gal ma san és alá zat tal vé gez te. Fá rad ha -
tat la nul ta ní tot ta az is ko lá ban a né met nyel vet, gya ra pí tot ta, gon doz ta a könyv -
tá rat. So kan em lék szünk még ar ra, ho gyan cso ma gol ta sa ját ke zû leg új ság pa pír -
ba a ki köl csön zött köny ve ket, ho gyan tûz te rá juk a gem kap csot, és ho gyan fi gyel -
mez te tett min den kit ar ra, hogy a köny vek re vi gyáz ni kell. 

Halk be szé dé vel, egye nes tar tá sá val, ko moly te kin te té vel ön kén te le nül is
tisz te le tet kel tett az em be rek ben. Ki egyen sú lyo zott ság, ön fe gye lem és mér ték tar -
tás su gár zott be lõ le. Olyan em ber be nyo má sát kel tet te, aki el fo gad ta sor sát, az
em be ri élet korlátait, a min den ko ri adott hely ze tet, és igye ke zett ki hoz ni be lõ le
azt, ami tõ le tel lett. Min dig új és új cé lo kat tû zött ma ga elé. Sem a kül sõ tár sa -
dal mi kö rül mé nyek, sem az élet ne héz sé gei, sem be teg sé gek, sem ko rá nak elõ re
ha la dá sa nem aka dá lyoz ta meg ab ban, hogy te vé keny ked jen, al kos son.

Op ti mis ta, nyi tott em ber volt: a ne héz sé gek el le né re tu dott örül ni an nak,
ami jó, szép. Meg vi gasz tal ta a ter mé szet szép sé ge, egy vi rág zó meggy fa, egy igaz
em be ri szó. Szí ve sen be szél ge tett min den ki vel. Sze re tett kér dez ni, és sa ját gon do -
la ta it is szí ve sen osz tot ta meg má sok kal.

Hû sé ges em ber volt. Egész éle té ben ra gasz ko dott if jú ko ri cser kész tár sa i hoz,
ta ní tó kép zõs osz tály tár sa i hoz, volt ka to na tár sa i hoz, is ko lai kol lé gá i hoz, ba rá ta -
i hoz. Ra jong va sze ret te az õt egye dül fel ne ve lõ öz vegy édes any ját, hû sé ges tár sát,
Iboly ka né nit, gyer me ke it és azok csa lád ját. Na gyon büsz ke volt uno ká i ra, és
bol do gan gyö nyör kö dött déd uno ká i ban.

De nem csak kor tár sa it tisz tel te, ha nem a múlt nagy ja it, ér té ke it is. Meg be -
csül te vörösvári õse in ket, nem ze ti sé gi múl tun kat és ha gyo má nya in kat. Szen ve dé -
lye sen gyûj töt te Vörösvár tör té ne té nek min den moz za na tát: ada to kat, ké pe ket,
do ku men tu mo kat. Ugyan ak kor ma gá é nak val lot ta és tisz tel te a ma gyar tör té nel -
met, nem ze ti pél da ké pe in ket, nagy író in kat és köl tõ in ket is. 

És tisz tel te a Te rem tõt is. Pár be széd ben állt Is ten nel, hitt az örök élet ben, és
igye ke zett meg tar ta ni mind azt, amit a ke resz tény élet rõl ta nult. Fo lya ma to san
szá mot ve tett sor sá val, ön ma gá val, tet te i vel, õszin tén szem be né zett hi bá i val és
eré nye i vel egy aránt.

Mis ka bá csi mér ték adó em ber volt. Év ti ze de ken át õ volt a kis szá mú he lyi
ér tel mi ség egyik osz lo pos tag ja. Vál lal ta szár ma zá sát, kül de té sét, itt hon ma radt
kö zöt tünk, ve lünk és ér tünk élt és dol go zott a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as és
90-es évek ben egy aránt. Fe le lõs sé get ér zett és vál lalt ta nít vá nya i ért, a fa lu egész
kö zös sé gé ért.

(Részlet Gromon István polgármester gyászbeszédéből. 2007. március 13.)
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Életöröm, szeretet, szolgálat, alázat, imádság
Tettel erős igazán, munka szül érdemeket.

Másodikrész

2014.01.25.–03.06.
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Hittel-lélekkel

A plébániatemplom színes üvegablakai
Fotók: Rásonyi Győzőné

51.

Szent Ágoston

hippoipüspök,nagyfilozófusarégivilágnak,
Könyvetisírtlegalábbszázkötetekrevalót.

Püspökidíszben,pásztoribottallátjukaszentet*.
„veddésolvasd”** őt,hőszeretetretörőt!

*avörösváriplébániatemplomSzentágostontábrázolóüvegablakátavörösvári
polgáriiskolaadományoztaazintézményfennállásának10.évfordulójaalkalmábóla
templomnak. az üvegablak Zsellér imre munkája. 420 pengőbe került. Ezt az
összegetkétjótékonycélúműsorosesttelteremtettékelőaziskoladiákjaiéstanárai
1933decemberében.

**„Egyszercsakfiú-vagyleányhangothallokaszomszédházból.Énekelt,sezt
ismételgette: tolle, lege! tolle, lege! vedd és olvasd! vedd és olvasd! … vissza-
nyomtamkönnyeimáradatát,sfelugrottam,mertsemmimást,égiparancsotláttame
jelben,hogynyissamkiaSzentírást,solvassamelaszemembeötlőlegelsőfejezetet.”

(RészletSzentágoston„vallomások”c.híresművéből)
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52.

Szent József és a gyermek Jézus

„áldjaazistenatisztesipart!”:szinesablakonírva.
József,azácsezalattvésigerendafokát.

Jézus,agyermekalécmaradékokatilletiössze,
Szentjele,sorsaimez:golgota-hegyrekereszt.

Szent József Dávid király nemzetségéből származott. Mivel a »vezéri pálca« már
elvétetett Juda törzsétől és Dávid házától, Szent József a szegény kézműves emberek közé
tartozott: ács volt. A Szentírás a legnagyszerűbb elismerést írja róla: Igaz ember volt. Az
Újszövetség hajnalán ő a hallgató szent, akinek szavát nem jegyezte le a Kinyilatkoztatás,
de példaképül áll minden keresztény előtt, mert ő az, aki állandóan figyelemmel és
készséges lélekkel fogadta az égi indításokat. Ez a lelkülete tette alkalmassá arra, hogy a
Szent Szűz jegyese, a Megtestesült Ige nevelőapja, a Szent Család őre legyen. Azt az
egyedülálló kiváltságot kapta, hogy földi pályafutása befejezésénél a Boldogságos Szent
Szűz és Jézus Krisztus volt jelen.

(Forrás: http://katolikusradio.hu)
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53.

Szent Rókus

Pestiseseknekazorvosa,mígmagaislebetegszik.
Elvonulekkorezértrengetegmélyefelé.

hűkutyavisznekiételt,angyalazírtasebekre.
Pestisaholkiütött,hívtaeSzentetanép*.

*amikor1414-benKonstanzbanfelütötteafejétapestis,elrendelték,hogya
ferencrendiszerzetesképmásáthordozzákvégigazutcákon.adühöngőjárványépp
olyhirtelenszűntmeg,ahogytámadt,ésSzentRókusnevétazegészkeresztényvilág
megismerte.aXiv-Xvi.századiDél-FranciaországbanésÉszak-Spanyolországban
sokházhomlokzatárakerültekfelav.S.R.betűk(viveSaintRoche–ÉljenSzent
Rókus),hogyoltalmazzaazottlakókatapestistől.

(Források:
Diósistván:aszentekélete
http://www.katolikus.hu/szentek;
wikipedia.hu)
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54.

Szent Borbála

Ostya,kehely,zöldpálmalevél(jelképeszüzeknek),
Pallosalábaalatt,általaélteszakadt* –

Ígyragyogátüvegenborbálatörékenyalakja.
hátulabányaüzemtornyaaszentneküzen:

„Sújtólégesajárat,abányászkériesengve,
Óvjadamélybemenőt,lángneemésszeelőt!”

Szent Borbála legendája

Vértanu szentet az atyja bezárta torony magasába:
„Nem fog térni talán Jézusi hitre a lány.”

Ám Borbála titokban a Krisztust mégis imádta,
Atyja levágta fejét – szörnyü kegyetlen! – ezért.

Gyilkos atyát iszonyú istennyila csapta le rögtön**,
Így büntette az ég ördögi bűneiért.

*Esztelen,elvakultapjasajátkezűlegfejezteleborbálát,mertazatyaitilalom
ellenéreáttértakeresztényhitre.

**MivelSzentborbálalegendájaavillámlássalkapcsolódottössze,kultusza
különösenazolyanszakmákkal forrottössze,amelyekarobbanással, tűzzelállnak
kapcsolatban;ígylettabányászok,kohászok,tüzérek,tűzszerészek,ágyú-ésharang-
öntőkvédőszentje.aközépkorivárosokbanapuskaporostornyotgyakranneveztékel
róla,hogyaszentsegítsenmegóvniaztafelrobbanástól.anekitulajdonítottcsodák
egy része arra a hitre épült, hogy tisztelői nem halnak meg gyónás és a betegek
keneténekfelvételenélkül.aművészekgyakranábrázoltákőtkezébencibóriummal
(ostyatartó,kehely)ésszenteltostyával.

120



121



122

55.

Szent Flórián

Rómaicenturió,ahiténekvértanuhőse,
Kultuszamindenelőttnémetekáltalerős.

Dézsasazászlószentjele,ablakonoltanilátjuk.
árvizeket,stüzeketfékezahitteleszent.

Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári had-
sereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is
keresztény lett. Flórián kitöltvén a szolgálat éveit mint kiszolgált katona
Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett) telepedett le. Diocletianus
császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta,
hogy az Enns-parti Laureacum-ban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt,
útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielőtt még
beért volna a városba, önként föltárta keresztény voltát. Elfogták és Aquilinus
bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kővel vessék a
folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították
le Flóriánt. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből és eltemette. A
sír fölé később templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok
gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian (Linztől
délre). Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt
el. Árvizek és tűzvészek ellen védő szent.

(Diós István: A szentek élete; http://www.katolikus.hu/szentek)
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56.

Szent Mihály

angyalokállhatatoskapitánya,erőshitüharcos,
Ördögöteltiporő,szörnyüpokolbataszít.

Pallosarémületesgonoszokközt,reszketasátán.
Mennyeibékefelettőrködikegyreaszent.

Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok
közül. A mennyei seregek fejedelme, az Egyház oltalmazója, küzdelmeinek párt-
fogója. Ősi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak is, főleg ha a
pogányság ellen, a hitért küzdenek. A világ végén harcolni fog minden hívő ker.
lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. A haldoklókat is oltalmazza, majd
átvezeti őket a másvilágra.

(Magyar Katolikus Lexikon; http://lexikon.katolikus.hu)

Szent Mihály lova
halottszállító saroglya. Fából készült, négy lábbal ellátott eszköz. Teme-

téskor a koporsót helyezték rá, melyet aztán négy ember a vállára emelve a sírhoz
vitt. Nevét feltehetőleg onnan kapta, hogy a kora középkortól Magyarországon is
a temetők és a temetés védőszentjeként tisztelték Szent Mihályt.

(Magyar Néprajzi Lexikon)
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57.

Szent Vendel

hercegi* várpalotátnyomorultkalyibáracserélő
Szenterejűremetéttisztelipásztorinép,

botjanyomába’vizekfakadoznak**,azemberekáldják,
védiazállatokat,barmokatésjuhokat.

* a vörösvári plébániatemplom üvegablakán látható levetett korona Szent
vendel királyi származására utal, a feljegyzések szerint skót vagy ír herceg volt.
KultuszátMagyarországraasvábtelepesekhoztákbe.

„Szentvendelaszázadhazaisváb(német)parasztkolonizációjánaklegjel-
legzetesebb patrónusa, szimbolikus útitársa. … Péliföldszentkereszt búcsújáróhe-
lyéreSolymár,vörösvár,Pilisszentiván,Pilisszántóésmáskörnyékbelifaluksvábés
tótnépezeneszóvalzarándokoltelamaháromoktóberivasárnapon,amelynekköze-
pébevendelnapjaesik,hogyjószágaiértkönyörögjön.Ezekvoltakavendel-búcsúk,
másnévenvendel-vasárnapok.”(bálintSándor:népünkünnepei)

** „legendája elmondja, hogy vendel mindig a legjobb legelőt kereste a
juhoknak,ésfáradságotnemkímélvejártanyájávaladombokat,szívepedigszünte-
lenülremetecellájautánvágyott.Ezavágyaolykedvesvoltistenelőtt,hogyangyalok
jöttek, és nyájával együtt fölemelték és elvitték a cellájához. Csakhogy a cella
közelében nem volt víz a juhoknak. vendel ekkor felfohászkodott, majd a földbe
szúrtapásztorbotját,ésmindjártbőforrásfakadtaföldből.”

(Diósistván:aszentekélete;http://www.katolikus.hu/szentek)
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58.

Szent Anna és a gyermek Mária

Máriaanyja,megáldottisteniszentkegyelemmel,
názáretbe’kiél,férjuraSzentJoachim,

Édesanyákjóságoserőshitügyámolitója,
hozzádszállazimánk:„álddmegagyermekeket!”

Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége,  s mindketten Júda
nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem
volt gyermekük. ... Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a temp-
lomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot
akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a
megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának
terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joachimot ez a
megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem
marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok
közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és
megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyer-
meket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük.  Az angyal
azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel.

(Diós István: A szentek élete; http://www.katolikus.hu/szentek) 
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59.

Nagyboldogasszony

Máriamennybemegy,ünnepeeljött,zengjenazének!
helybenanapjabucsú:szentörömésvigalom.

ablakonáldottrózsakezében,azégbefelindul,
templomotóvjaaSzűz,balhitetinnenelűz.

Két évvel azután, hogy Krisztus legyőzte a halált és az égbe emelkedett,
az egyik napon, Krisztus utáni vágyakozásban, lakhelyének szobácskájában könnyek
között sóhajtozott Mária, és íme, egy angyal nagy fényességbe öltözötten, ott
állott előtte ragyogva, köszöntő szavakat mondott neki ilyenféleképpen: – Üdvöz
légy, kit megáldott az Úr! Fogadd annak köszöntését, ki megparancsolta Jákob-
nak megáldását a próféták által. Íme – mondotta –, egy pálmaág, a paradicsom-
ból küldötte tenéked az Úr, hogy ezt majd a koporsód előtt vitesd, mikoron
három nap múltával testedből fölvétetsz a mennyekbe! Íme, vár már tereád a te
Fiad, együtt a trónusokkal, angyalokkal és az összes mennyei erőkkel. 

(Szent Melitónnak, Szárdesz püspökének könyve Szűz Mária mennyekbe
való átviteléről. Diós István: A szentek élete; http://www.katolikus.hu/szentek) 
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60.

Szent Imre herceg

hosszuhajú,csupaszállú,kékszemüimrekirályfi:
tiszteliegykoranép,hitteliéletetélt.

baljánkardja,ahercegijelkép,szépliliomját,
Szűzierényejelétjobbkezetartjaelénk.

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet
vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha
a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom,
illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet
akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alatt-
valódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz
keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem
az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó
cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján
meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy
koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisak-
ja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható
ellenségeid ellen.

(István király intelmei Imre hercegnek)
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61.

Szent Erzsébet

Pompásrózsacsokorral* ölébenajószivüasszony
Színesüvegrekilépmélyrelesütveszemét,

Pírlepiistenijótól–szóigazát,amimenti…
Szívnekerőtadekép,historiánkmeseszép:

lágykenyeretkosarábabetéveegyesteelindult
Rászorulókhozaszent.(Máskorisámodament!)

„Mitviszel,asszony?”–kérdiazostobasógora,henrik.
„Rózsaaz,illatozó!”–mondjaaválaszadó.

„álnokenőibeszéd,kenyerünklopodittigazából!”
Földrelehullakosár:bennearózsacsupán.

*„Erzsébetettöbbnyirerózsákkalakötényében,kosarábanábrázolják.Ennek
eredeteazalegenda,melyszerintférjehalálautánErzsébettovábbraisgondoskodott
a szegényekről.Egy alkalommalkenyereket vitt gondozottjainak,mikor sógorával,
henrikkel találkozott. annak kérdésére, hogymit visz kosarában, Erzsébet tartva
attól,hogyesetlegmegtilthatjáknekiajótékonykodást,ígyválaszolt:rózsákat.Mikor
megmutatta,akenyerekhelyettillatosrózsákvoltakkosarában–eszerintistennem
akarta,hogyaszentasszonyhazudjon.”

(Forrás:Diósistván:aszentekélete; http://www.katolikus.hu/szentek)
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62.

Szent István király

Mindenigazmagyarokvezetője,reményeazégben,
Óvdmegarégihazát:szőketiszátsaDunát,

Kunságnakmezejét,Kárpátokezüstkoszorúját,
Fertőtésbalatont!Kérünk,véddmegahont!

névtelenszerző
(XVI. század)

Himnusz Szent István királyhoz

Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.

Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú sírástól szemei.

Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
Kertésze e kertnek István király vala:
Behomályosodott örvendetes napja.

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra.

Reménységünk vagyon benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak hív királynéjában.
Még éltedben minket ennek ajánlottál,
És szent koronáddal együtt feláldoztál.
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63.

Szent László király

Szentlászló,magyaroksegedelmeabajban,avészben,
Széthullóhazahív,nincskenyerünk,seborunk,

Széles,erősválladravegyedmagyaroknakasorsát,
Űzdelabajkeverőt,adjhitet,életerőt!

Mikoron az oroszok bejöttek vóna Magyarországban, és nagy dúlás után
nagy nyereséggel hazatértek vóna, utánok válta az szent királ. És mikoron jutot-
tanak vóna [...?] pusztájában, holott minden eledelök elfogyott vóna, az szent
királ kiméne az seregből, és imádságában kenyereg vala Úristennek, hogy ki
régen Izrael népét megelégöjtötte vala mennyei kinyérrel az pusztában, azonkép-
pen ez szegén keresztyén népet es ne hagyná éhhel meghalni. Íme, csoda dolog!
Felkelvén az szent imádságról és az tábor felé erede, hát íme, nagy sok sereg
szarvas és gímök elejben jövének, és számtalan bivalok, kik mind levetvén az ő
keménségöket, nagy szilígyen az táborra menének. Azt látván, nagy hálákat és
dicséreteket adának Úristennek és az szent királnak, ki miatt olyan nagy irgal-
masságot érdemlettek vóna, és ki mind elég szerze magának életre az istenadta
ajándékból. Annak okáért is az szent királ nevét elváltoztatván kegyes királnak
hívják vala mindenek, mert mind szegénnek, bódognak úgy adja vala magát,
hogy inkább szerettetnék, hogynem féltetnék.

(Szent László királynak legendája az Érdy-kódexből. Részlet)
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64.

Az erdei kápolna

Szűzanyaésasegítőszentektiszteletére
áldatikisteniházmásfélszázadelőtt.

Szombatonénekek,áhitatésimaváltjaacsendjét,
Pünkösdszépidejénbúcsuraáradanép.

Pilisvörösvár község mellett, a Kálvária hegy lábánál áll egy egyszerű
kápolna, a Hétfájdalmú Szűz és a tizennégy segítő szent tiszteletére. Sem égi
jelenségek, sem csodálatos gyógyulások nem hívták fel a figyelmet a kicsi temp-
lomra, de évről évre zarándokok nagy tömege érkezik ide. A tizennégy segítőt a
német nép igen tiszteli. A kegyhelyükhöz való elzarándokolást szükségszerű-
ségnek érzi… Habár itt is helyénvaló a Mária-tisztelet, az emberek mégis hang-
súlyozni akarják a segítő szenteket. ... A mostani kápolna már a második ezen a
helyen. Az elsőt Spiegelberger Gáspár pilisvörösvári lakos építtette 1780 körül.
Akkoriban itt még erdő volt. Ezért nevezték el erdei kápolnának.

(Bonomi Jenő: Die Kultstätte der vierzehn Nothelfer in Pilisvörösvár. –
A pilisvörösvári tizennégy bajban segítő szent kegyhelye)
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Az erdei kápolna az 1970-es években
Fotó forrása: Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza
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65.

Úrnapi körmenet

lombsátorbanaszentség,négyoltárközepében,
Egyrecsakáradanépzengveazünnepidalt.

áhitatoldjaaráncokat,Úrszavaáldvakiárad,
tarkavirágokonátszökkenajószagunyár.

Dr.RéthyZoltán

Körmenet

A büszke térdek meghajolnak,
A sok kis kéz virágot hint,
A földre szállott Isten mellett
Hitet teszünk szívünk szerint.
Egy utat jár a falu népe,
Egy nyelven egy imát dalol,
A lengõ zászlók erdejében
Egy lett a Pásztor és Akol.
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Az 1978. évi úrnapi körmenet egyik kápolnája
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Ember az időben

66.

A karácsonyi orosz légitámadás áldozatai

betlehemünnepe,Jézus,agyermekmegszületettma,
hívekatemplomiszótboldoganútraviszik.

gyilkoserővelhullanikezdenekekkorazégből
Ördögiszerkezetek,hívekelébelemind.

vérözönésiszonyatmaradottan,jajgatazutca,
Egytucatáldozatotharcidühföldbetemet.

Csendesesővelkönnyekethullatazégasirokra
Oldvaarémületetésahaláliszonyát.

Az 1944. december 24-i orosz légitámadás áldozatai:

apollóniaMárton(33)
FeketeFerenc
Feketeilona
győrianna,Jugovászherkulesneje(42)
ismeretlenkatona
izsákistván(58)
Kammereristván(16)
KesselbauerEdit(19)
KruppMárton(50)
MagorMargit(16)
PellerMárton(34)
vitéznagygábor,CsorbaSáraférje(budapesti)

Megjegyzés:vélhetőenazismeretlenkatonavitéznagygáborralazonos.
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Magor Margit, Kesselbauer Edit, Apollónia Márton, Krupp Márton és
Peller Márton sírja a temetőben

Fotó: F. A.
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67.

A „málenykij robot”-ra elhurcolt vörösváriakról

Egyszálnyáriruhábanazútratereltekiőket
Sztáliniálnokukáz,rémületes,cinikus.

Elseköszöntekafoglyokdöbbentotthoninéptől,
Stávolinémahegyeklettekabörtöneik.

Félvebeszéltekarabságbólazutánhazatértek,
Egy„kicsimunka”soránlelkükiseltöretett.

Télen sokszor olyan hideg volt, hogy odafagyott a kezünk a téglához.
Embertelenül nehéz munkát végeztünk, de élelmet alig kaptunk: naponta egy
kanál káposztalevest és egy marék burist, főtt búzát. Minden kis vétséget kegyet-
lenül megtoroltak rajtunk. Emlékszem, egyszer egy apró kihágásért sötétzárkába
vetettek engem. A zárkában alul víz volt, a vízből két tégla emelkedett ki, arra
lehetett ráállni. Leülni vagy lefeküdni nem tudtam, a hátamat a cella falának
vetettem, így álltam ott órákon keresztül… Senkinek nem kívánom azt a
gyötrelmet, amit akkor átéltem…

Mi tudjuk csak igazán, mi az éhezni, fázni, mi tudjuk csak igazán, mit
jelent az, hogy otthon…

(Kimmel Ferencné, Erzsi néni visszaemlékezése a „malenykij robot”-ban
átélt szenvedéseire. Részlet a „Valahol Oroszországban. A Kimmel-házaspár igaz
története” c. írásból. Vörösvári Újság, 1999. augusztus)
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68.

A Herbst-kocsma

hajdanikocsmaaszíndaraboknaktágteretenged,
báliszezonbanigennépszerüvoltezahely.

lagzikonegykoronittmulatoztakazifjak,avének,
Éjjelenolykoratáncmennyezetigdagadott.

A kultúrház helyén valamikor az 1880-as években a „Kelemen-féle”
korcsma állott. ... Herbst Mihály vendéglős ezt a Kelemen-féle épületet való-
színűleg az I. világháború alatt vagy előtt vásárolta meg. Herbst Mihály a
Kelemen-féle épület lebontása után 1926-ban Adelmann Mátyás kőművessel
többtermes vendéglőt építtetett, majd 1929-ben Schön Mátyás építész nagytermet
épített színpaddal az eddigi épület folytatásában, a Szabadság út irányában. ...
(Az épületet 1982-ben bontották le.)

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)

Volt egyszer egy művelõdési ház. Vagy másképpen a Herbst-vendéglõ (koc-
sma?). A vörösváriak nagyon szerették, és még ma is nosztalgiával gondolnak rá.
Na igen. Itt szépen elfért egymás mellett az önképzõkör, a színjátszó csoport, a
dalárda, a zenekar. Itt bontogatta szárnyait a tánccsoport, és a bálokon talán
még ezer vendég is elfért benne.

(Részlet Laknerfi László kulturház-igazgató írásából. Pilisvörösvár Ma,
1989. október)
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Így nézett ki a Kultúrház, azaz a volt Herbst-kocsma épülete
boldogult ifjúkoromban. Ide jártunk Amphora-bulira, és számos
pohár kommersz cseresznyepálinkát megittunk itt...

Ez egy régebbi fotó a „Kuli” belső teréről. Őszintén szólva már
nem emlékszem, hogyan nézett ki belülről a színházterem az én
időmben, amikor egy „Kulturális seregszemlén” gimnazistaként
előadtam Harpagon nagymonológját a színpadon...
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69.

A Karátsonyi-kastély

grófokemeltékhajdane„kastélyt”–ígytitulálták.
Úrilakáslegelöl,műhelyekéskocsiszín,

Majdistállók,fészerek,ólak,alattaapince:
harmincméterahossz,félfaluisbelefér.

Paplakioldalonárnyatadónagykert,televaddal…
Régenezígylehetett,márabizonytöredék.

Címereveszve,aboltivesegykorifőkapusincsmeg,
Srégifalaknaketájtcsakfele-harmadaáll.

azt,amimégakorábbivilágbólmegmenekültitt
védelemilletimeg:óvva,becsülvelegyen!

A vörösvári kastély

A Templom téri épület, amely az akkori telekkönyvezés szerint az 1-es
helyrajzi számot viselte, téglalap alakú volt, középen hosszúkás udvarral.
Kapuja fölött a Karátsonyi család majolika címere volt látható, amely a
Zsolnay-gyárban készült. A Templom térre néző helyiségekben lakószobák
voltak, hátrébb pedig konyha, kamra és kocsiszín. Leghátul voltak az istállók, a
pince és a magtár. Hátul ki lehetett menni a gazdasági udvarra, ahol a
disznóólak, oldalt egy szűk átjárón pedig a plébánia felőli részre, ahol a tyúkólak
és a lucernás volt. A kert a plébániáig és a mai Iskola utcáig húzódott.

(Romló kastélyok, fogyó birtokok. A Karátsonyiak története. Vörösvári
Újság, 2005. .....)

agróficsaládfényeskastélyaiközülháromtragikussorsrajutott.lásd:a152-
153.oldalon.
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Indul a nászmenet Gyurkó Péter, gróf Karátsonyi-Keglevich Imre
intézője esküvőjén 1944. június 27-én a Templom téri uradalmi házból,
vagy ahogy a helyiek akkoriban emlegették: a kastélyból. A háttérben
jól látszódik a boltozatos kapubejáró, fölötte a Karátsonyi család
címerével. A kaput, a kerítést és a téglalap alakú telket körbevevő
épület közel felét később elbontották. A helyén két új házat építettek az
új tulajdonosok. Szerencsére az épület többi része, a hatalmas bolto-
zatos pincével együtt még ma is megvan. 

A fotón középen gróf Karátsonyi-Keglevich Imre látható a Máltai
Lovagrend egyenruhájában. (Mellette megy Serédi állomásfőnök.)
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Karátsonyi Jenő kastélya Beodrán (Bánság, Torontál vármegye).
Új tulajdonosa 1932-ben gőzgéppel leromboltatta és

építőanyagként értékesítette. 
Fotó: Klösz György  

A Karátsonyiak pilisszentiváni vadászkastélya. A II.
világháborúban nem érte kár, utána azonban a falubeliek szét-
szedték, és téglánként elhordták a benne tárolt textilanyagokkal
együtt. Hírmondó sem maradt belőle...
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A gróf Karátsonyi Guidó által romantikus stílusban építtetett
Krisztina körúti palota.  Fia, gróf Karátsonyi Jenő kénytelen volt
értékesíteni a benne felhalmozott műkincseket és bútorzatot. Az
épületet a német állam vásárolta meg, abból a célból, hogy a
helyén birodalmi iskolát hozzanak létre. 1938-ban lebontották, ám
az iskola sohasem épült fel. Az ötvenes években egy jellegtelen
épületet emeltek a sokak által megcsodált hajdani palota helyén.
Az alsó képen a palota bálterme látható. 

Fotók: Klösz György
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Ferenc József Vörösváron

Milleniumkorafelségátutazottafalunkon:
Községházaelőttnagytömegéltetiőt,

izgulabíró,elnekeverjebeszédfonalátmost,
hízelegegyrecsakő:„Éljenabölcs,adicső!”

tetszikanyalfabeszédakirálynak,azarcapirulva.
várjaanépakegyét,árad-erájukelég?

„Mittehetekfaluért,mihiányzik?”–kérdiacsászár.
Ímjönaválaszelő:„Kelleneegykiseső!”

hökkenacsászár:„nemvagyokisten,égretekintsen!”
Sindulahintajamár,porzikazútanyomán.

ámabiróraazostobaválaszarossznapokathoz,
Szidjaanépeleget,advaa„tumpau”* nevet.

**Dummerbauer=butaparaszt
Az eredeti anekdota így hangzik (magyarra fordítva): Miután Ferenc József

király és császár 1896-ban Budapesten felavatta az első földalatti vasutat, Pilis-
csabára utazott, és megtekintette az új katonai tábort. Délután visszament Buda-
pestre. Útközben megállt a vörösvári községháza előtt. A falu apraja-nagyja össze-
gyűlt, hogy ünnepélyesen fogadja a császárt. A község bírója rövid köszöntő beszédet
tartott. Az üdvözlés után megkérdezte a császár: – „Mi újság Vörösváron? Minden
rendben van? Nincsen valamire szükségük?” – „Minden rendben van, felség, csak
túl nagy a hőség, minden kiég. Eső kellene!” – hangzott a válasz. – „Sajnálom, de
esőt nem tudok adni, nem vagyok Isten!” – válaszolta a császár, és továbbindult a
főváros irányába. Az egész falu megharagudott a buta bíróra. Eső helyett inkább
valami mást kellett volna kérnie, mondták az emberek. Ettől kezdve a vörösváriak
a bírót „Tumpau”-nak csúfolták. A következő évben új bírót választottak.
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Ferenc József császár a millenniumi ünnepségek
keretében megrendezett állítkiállításon 
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71.

Az Őr-hegy*

hószagu,jéghidegéjjelenéberenőrziazálmunk,
Kétszelidormaközöttszarvasaszélbeszagol.

Fenyveseújraeredtiszonyúhevütűzesetóta**,
bányaahátamögöttszüntelenülzakatol.

* „azŐr-hegy neve a 48-as szabadságharc idejéből származik. Ekkor egy
nagyfarönkötástakbeahegytetejénaföldbeésbekentékszurokkal.Eztkellettvolna
meggyújtani,havalahonnanellenségközeledik.anagylángotmégafővárosbanis
láttákvolna.azótahívjákeztahegyetStrázsa-hegynek(maŐr-hegynek).”

(Fogarasy-FetterMihály:Pilisvörösvártörténeteésnéprajza)

** 2000.május 27-én leégett a hegyen lévő fenyves egy része, amit később
újratelepítettek.
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Az édesapám által elképzelt vörösvári címeren központi
helyen szerepel a helyiek kedves hegye, az Őr-hegy. Alatta a
viadukt, lejjebb az egykori várra emlékeztető motívum, majd a
bányászjelvény, jobboldalt szőlőlevelek és szőlőfürtök láthatók
utalva arra, hogy egykor e faluban virágzó szőlőkultúra volt. Fölül
a település sváb neve, alatta születési dátuma, azaz az első bete-
lepülők megérkezésének éve szerepel. Szóval minden együtt van e
nem hivatalos címeren, amit Vörösvárról tudni kell...

A bronzplakett Bajnok Béla szobrászművész alkotása.
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72.

„Száll a 424-es...”
Gyermekkori emlék*

Szállasinen,tüzetőrölagyomraavasparipának,
lessük,ahogyzakatol,csusszanahídnakalá.

Füstjekorommalazarcomatellepi,tüsszögökegyre,
Kéménymélyeiszony,koppanakőahidon.

* gyerekkorunkban mi, Kápolna utcai srácok egyszer elhatároztuk, hogy
kavicsokatdobálunka424-esgőzmozdonykéményébeaKálváriautcaihídról.Én
nemvoltamtúlzottanvagánygyerek,úgyemlékszem,végülnemmertemmegten-
ni…Ellenbenanagyobbsuhancokazzalisszórakoztaknyáron,hogykitudjaátdob-
niasorompónálaszemélyvonatotúgy,hogyakőbemegyanyitottablakon,éskijön
avagonmásikoldalánlévőn.Persze,ebbőlazutánnagybotránylett…
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Erről, a Kápolna utcától nem messze lévő Kálvária (akkor
Hámán Kató) utcai vasúti hídról néztünk bele a 424-esek
kéményébe. Ma már nincs meg a híd, a vasútvonal korszerűsítése
során lebontották, és helyébe új, modernebb híd épült

A fotó forrása: Vörösvári Újság, 2012. június

Gyerekkéntn mindnyájan csodáltuk a 424-es sorozatszámú
gőzmozdonyokat, de felnőtt koromban is kivívja a tiszteletemet...
2001 májusában a MÁV nosztalgiajáratot indított a Nyugatitól
Esztergomba, amelyet ez a 424-es húzott hatalmas füstfelhőt
eregetve...

Fotó: F. A.
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73.

„Régi idők focija”
Focizás a Tő dűlői réten

Régiidőkbenarétrefociznigyakortalementünk,
Rúgtukabőrtkihevülttesttelakertekalatt.

Richtár,lóránt,gromonokésaholicskaafutball
ászaivoltak.Ezén:csetleni-botlanijó.

Egy vonalban futott a csatársor. Mintha valami szélroham vitte volna őket
előre. Bazsó feje előrehajolt, majd hátra, mellette a center, aztán a jobbszárny.

– E-gyen-lí-teni! – zúgott a közönség. – E-gyen-líteni!
Oldalról vágódott rá a hátvéd, de nem tudta elválasztani a labdától.

Majdnem a taccsvonalig sodródott. Éles szögben látta a kaput – abban egy
vékony alakot. Egy lépést tett a labdával – és aztán…

– Góóól! – zúgott a közönség.
Dermedt csönd. A szélső úgy maradt megmerevedve egy mozdulatban.
És akkor egy kábult, csodálkozó hang.
– Kivédte! A léc fölé tolta…
A taccsvonalnál állt, és nem mozdult. A lábában érezte a gólt, a

cipőjében.
– Már a hálóban láttam – mondta valaki a háta mögött.
Lassan leereszkedett a földre, ordítani tudott volna a dühtől. Mint aki

csak most értette meg, hogy nem sikerült.
(Mándy Iván: A pálya szélén. Részlet.) 
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Gáborházi Károly: Futballozó gyerekek  – 1982 (tempera)
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74.

Sátorozás az Iluska-forrásnál
Kamaszkori emlék*

„háromegésznaponát”**megszálltukafrissvizüforrást,
Sátratütöttcsapatunk,négycsudakedvükamasz.

Erdeiéletetélniakarvavadonbanaludtunk,
hallvakiséjizenét:fákneszeit,zörejét.

„természetnekalágyöle”mélyénszellememérett:
Óvni,vigyáznivalómind,amitistenadott.

* valamikor másodikos-harmadikos gimnazista koromban ütöttünk sátrat
Kápolnautcaibarátaimmalaziluska-forrásfelett,azegykorierdészházmegmaradt
pincéjeelőttitisztáson.

**RészletWeöresSándorverséből:
„Három egész napon át
Bújtam erdő vadonát,
Gombamezőt, sziklatetőt. 
Bejártam…” stb.
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Gáborházi Károly: Az Iluska-forrásnál – 1982 (tempera)

Karcsi bácsi nagy betegen, emlékezetből festette a képet, ezért nem
felel meg minden mozzanatában az eredeti helyszínnek, mindamellett
üde színvilága, természetessége és a belőle áradó életszeretet miatt ez
az egyik kedvencem.
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75.

Télen a Pilis tetején
Kamaszkori emlék

ZúzmarafedteatájatatélderekánaPilisben,
hegyrefelérve,fiúk,jégpalotábajutunk:

„Minthaezerpicicsengetyülenneafákraakasztva…”
„Minthavivaldi-zenétjátszanagallyonajég…”

Úgyéreztük,atündérekbirodalmaezéppen,
természetremekétegyrecsodáltukezért.

negyvenegyévekazótaleteltek,azéletemillan:
hegytetejénecsodátújranemélhetemát.

Téli haiku

Csipketerítőt
horgolt a tél – s most dermedt
ujjait ója.
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A hőfödte Pilis a gimnázium
tetőteréből fényképezve

Fotó: F. A.
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76.

A viadukt

Ívealattagyerekkorképeimúltatidéznek,
triptichonénnekemez,távoliédenitáj.

Fennamagasbanasínenfújtatalángbelümozdony,
lentcsobogó(nevenincs),kistutajunkvisziel.

Szélfúj,zizzenanádas,arétenbékahadéled.
Kisfocipályaamott,ugrokalabdaután…

Dombokonindulasíszezon,áteseképpenalécen,
Korcsolyapályaató,fájakezem,sabokám…

Az első vonat 1895. november 17-én haladt át Vörösváron és Óbudáig
ment. A vonatot minden állomáson lelkes emberek fogadták, akik – ha volt
bátorságuk hozzá – a következő állomásig ingyen utazhattak.

A gyerekek azonban, akik akkoriban felszálltak rá, féltek, úgyhogy a
vezető megállt és a síró gyerekeket kiszállította az Őr-hegynél. A gyerekek aztán
gyalog mentek haza.

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)
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A viadukt régen. Mennyit játszottunk itt Lóránt Ferivel... A boltívek
akkor még nem voltak betonnal burkolva, középütt peddig egy kis
patakocska csordogált... 

Foto: Mravinác Péter
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77.

Szüreti felvonulás

apraja-nagyjaavárosinépnekatérrekitódul,
gyöngyözagyöngyösibor,vígzenemesszihatol.

SzépszekerekkelaDózsánfelvonulókvigadoznak,
Pónilovonpulyahad,nagypapadalrafakad.

A szüreti mulatság szokását a németek a magyaroktól vették át. Vörös-
váron azok a kocsmárosok rendeztek szüreti mulatságot, akiknek nagyobb kocs-
ma volt a birtokukban. ... Az ünnepség résztvevői időben elmentek a megbeszélt
helyre és sorba álltak a menethez. Elől állt a fúvószenekar, utána fiatal párok
következtek. A legények csikósruhában lovagoltak, a lányok pedig magyar
népviseletben vonultak fel. Fejüket művirágból készített virágdísz ékesítette. A
párok után következett egy feldíszített kocsi, melynek a bakján két legény ült
magyar népviseletben. Ők hajtották a lovakat. A hátsó ülésen ült a „bíró” a
„feleségével”. Utánuk egy szüretelő csoport következett, majd további népvise-
letbe öltözött lovasok. Magyar népviseletbe öltözött iskolás lányok és fiúk ültek
egy gazdagon feldíszített hintón. Utánuk következett a legszebb szőlőfürtökkel
díszített szüreti koszorú. A szüreti koszorút két magyar népviseletbe öltözött
legény vitte két leány kíséretében, akik szintén magyar ruhában voltak. A menet
a vendéglőben fejezte be körútját, amelynek táncterme az alkalomhoz illően
szőlőfürtökkel és füzérekkel gazdagon fel volt díszítve.

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)
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Szüreti koszorú 1937-ben
A kép forrása: Fogarasy-Fetter Mihály: 

Pilisvörösvár története és néprajza
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78.

Farsangtemetés

Meghalafarsang,gyászolanép,siratókkaragajdol.
Rusnyapofájuhalottdeszkaközöttkucorog.

gyászzene,mécsesakézben,apaptemetésreimátmond.
Könnyeketámnemagyász,harskacagásszülimeg.

A farsangtemetést a következőképpen tartották: Egy legény befeküdt egy
teknőbe, a többiek pedig fehér lepedővel (szemfedő) betakarták. Egy másik
legény lányruhába öltözött. A legények körbe hordozták a „koporsót” a szobá-
ban, a „lány” sírva ment utána, és egy borospohárból „szenteltvizet” hintett rá. 

Más német falvakban egy férfinak felöltöztetett szalmabábut tettek a
kocsmában az asztalra. Egy legény, aki szerette a bort, beszédet mondott az élet
mulandóságáról. Ezután a legények a falu végére vitték a szalmabábut, és ott
eltemették.

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)
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Farsangtemetés 2000-ben
Fotó: Sax Ibolya
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79.

Tutajhúzó verseny

húzza,cibálja,ragadja,eresztikötélnekavégét
Mind,akisorbabeáll.győzniakarvalahány.

Publikuméltetijócsapatátnyereségretörően.
Sachtelapartraelér,gyorscsapatéababér.

A tutajhúzó verseny ötlete az elmúlt évi „Ulmer Schachtel”-szentelés kap-
csán merült fel Pándi Gáborban, a vörösvári sportélet egyik meghatározó szemé-
lyiségében. Az előző évi esemény inkább a hagyományokat, a történetiséget
hangsúlyozta, és az ulmi skatulyát, tutajt, mint szimbólumot állította a közép-
pontba. Az idei esemény nagyon is valóságos fizikai teljesítményt jelentett, külö-
nösen a nyílt kategória, ahol a Kacsa-tó teljes szélességében kellett áthúzni a 9 fős
csapatoknak a tutajt egyik partról a másikra. A csapat 10., lehetőleg legkisebb tagja
a tutajon utazott, és neki kellett partra ugornia, hogy aztán a néhány méternyire
lévő zászlót megérintve Pándi Gábor versenybíró megállítsa a stoppert.

A délelőtti nemzetiségi kategóriában a táv felét kellett csak teljesíteniük
a versenyzőknek. Ekkor „álltak kötélnek” a vörösvári képviselő-testület és a
német delegáció csapatai is. De benevezett például a Piliscsabai Német Önkor-
mányzat is. Igazi közösségi esemény, zajos és vidám, önfeledt szórakozás lett a
dologból.

(Részlet az első vörösvári tutajhúzó versenyről összeállított
tudósításomból.  Vörösvári Újság, 2007. augusztus)
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Az első tutajhúzó verseny 2007 augusztus 11-én
Fotó: F. A. 
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80.

Motoros találkozó a Kempingben

tétovavéntetoválttagakrómcsodachopperenőrül…
ifjutitánbevadul,füstölakétgumija…

JönCsokibácsibabettán,smondja:„Öcsém,izirájder!”
blueszeneszólmegarock,bőgnekavadmotorok.

Honda, Yamaha, Kawasaki, Aprilia, Suzuki, BMW, Moto Guzzi, Cagiva,
Harley Davidson és még ki tudja, hányféle márkájú motor parkolt vagy éppen
duruzsolt mély, basszus hangon a Kempingben mindenütt. A fõszerep ezen a
találkozón nyilvánvalóan a choppereket illette. A különlegesen – mondhatni:
mûvészien átalakított – feldíszített-cicomázott showmotoroknak nem pusztán a
száguldás a lényegük, mint a sportmotoroknak, hanem egyfajta életérzés, élet-
stílus, amit az 1969-ben forgatott Easy Rider (Szelíd motorosok) címû, legen-
dássá vált film jelenített meg elõször. Az elsõ chopperek is azok a gépek voltak,
amelyet a film szereplõi, Peter Fonda és Denis Hopper számára alakítottak át. A
rendezvényre felvonult chopperekben még azok a nézõk is elgyönyörködhettek,
akik életükben nem ültek motoron, s ki nem állhatják a benzingõzt…

(Lóerõk, sör, napfény és blues. 
III. Lightos motorostalálkozó Vörösváron. 

Vörösvári Újság 2003. augusztus)
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A 2004-es IV. „Light”-os motoros találkozó motorkiállításának szen-
zációja egy 1902-ben készült R. P. márkájú motormatuzsálem volt.
Műszaki adatai: kb. 700 cm3 hengerűrtartalom, szalagfékek, szíjhajtás,
vegyes vezérlés, kerékagyváltó. 

Fotó: F. A.
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Arcok a múltból és a jelenből

81.

A Mauterer-zenekar

Kétkezimesterek,egyszerügazdák,földmüvesekmind,
Durvakezüknehezültsoknapimunkaután.

ámamidőnatubát,apozantakezükberagadják
Ünnepekéstemetés,gyászsvigadásidején,

Mindegyikükzeneművészleszcsudaképpenazonnal,
MinthaalisztmegaStraussszellemelennevelük.

Marlok István plébános mesélte el a következő jellemző történetet szülő-
falujáról, Pilisszentivánról: 

Édesapja, Marlok Márton, kocsmáros volt a faluban. 1931-ben a falu
akkori plébánosa, Kász Márton egy vasárnap a templomban az ég örömeiről
prédikált.

– Tudjátok-e, kedves híveim, hogy mi az öröm? – tette fel a kérdést.
Hirtelen ő maga sem találta meg rá a választ, és így próbált meg segíteni magán:

– Öröm az például, ha a vörösvári Mauterer-zenekar játszik.
Marlok Márton szomszédja ezt súgta a kocsmáros fülébe: 
– Hallod, Marci, miért nem fogadod fel őket? Még a pap is azt prédikál-

ja, hogy milyen jól játszanak!
Ettől kezdve a Mauterer-zenekarnak 11 éven át havonta egyszer a szent-

iváni Marlok-kocsmában kellett a tánczenét szolgáltatnia.

(Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza)
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A Mauterer-zenekar Fetter István vendéglője előtt 1934-ben. Az
első sorban ül kezében szárnykürttel Mauterer János zenekarvezető,
karmester. Tőle jobbra a második Schreck Mihály, az én dédapám, aki
szintén szárnykürtöt tart a kezében.

A kép forrása: Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és
néprajza 
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82.

Schreck Mihály
A Mauterer-zenekar tagja

Dédapaegykoronismertbőgősvoltavidéken,
Kürtönisadvaelőhelybelinépizenét.

Egyszerapestizenészitudósokisérteüzentek:
látnikivánvaamintdallamotimprovizál.*

*Édesapámígyírrólaönéletírásában:„nagyapámmárkoraifjúságátóltagja
voltaMauterer-zenekarnak.Csaknyugdíjaskorombantudtammeg,hogyazenekar-
banazértültmindigMauterer János–azenekar vezetője–mellett,mert sógorok
voltak. (nagyanyám János bácsi húga volt.) hol szárnykürtön, hol nagybőgőn
játszott.Esküvőkönazvoltaszokás,hogyéjféligabläserek,éjfélutánaStreicherek
játszottak (fúvósok, ill. vonósok). nagyapám nagy zenei tehetség volt. Egyszer a
Zeneakadémiáról látogatták meg. Mivel nem volt otthon, valaki elszaladt érte a
sóderbányába. Úgy ahogy volt, hosszú kötényben (Maschviada) improvizált a
nagybőgőn.”
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Dédapám, Schreck Mihály (középütt) zenésztársai körében
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83.

Ohmüllner Márton
plébános, Vörösvár díszpolgára

Elhagyatottak,rászorulók,betegeksegitője.
lelkivigasz,szeretetvoltakagyógyszerei.

istenihitbenerőslettáltalamindazesendő.
Életefény,ragyogás;hasznos,igaz,meseszép.

*

„Papi életének fő tevékenysége a gyóntatás volt. Az ország minden részéről
jöttek hozzá a hívek, hogy mindig nyitott gyóntatószékében megtisztuljanak,
bajaikban vigaszt és eligazítást kapjanak. Nagyon szerette a szegényeket, a
betegeket és a bűnösöket. Erre tanította a székesfehérvári egyházmegye papságá-
nak nagy részét is, akiknek tanára és lelki igazgatója volt. Búcsúszavaiban is
ezeket mondta: – A boldog papi élet alapja a becsületes iparkodás az állandó
kegyelmi állapotra, a keresztek alázatos elfogadása és megszentelése, és az osz-
tatlan beállítottság, hogy az Urat akarom, és csak az Úrnak szent akaratát
akarom jó- és balsorsban egyaránt. Csak annak a papnak tanúságát fogadják el,
akinél a tanítás és az élet szent összhangban áll.”

(Fogarasy-Fetter Mihály: Akik itt hagyták lábuk nyomát)
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84.

Fresz János*

sírásó

nemcsakasírokatássa**,deéjszakaőrziarendet,
Kürttelazóraszerintjelziazéjiidőt,

Jóalabárddalarosszutonállótrendretanítja,
Slámpátgyújtogatőhajdanaköztereken.

*az1920-as évekelejétőlkét évtizedenkeresztülFresz Jánosvolt a sírásó.
igenelégedettekvoltakamunkájával,ezértmindenévbenújraválasztották.

**anagyközség1921.szeptember6-ánelfogadottszervezésiésszabályren-
deletének53§-aígyírjaleazéjjeliőrkötelességeit:

„Köteles október 1-től április 1-ig este 8 órától reggeli 4 óráig, április 1-től
szeptember20-áigeste9órátólreggeli3óráigőrjáratottartaniellenőrző-óramellett,
ezt,kürtjétaközségszerzibeéstartjajókarban.Mindenmozzanatra,lármárafelü-
gyel,azéjjelicsendzavarókatmeginti,engedetlenségesetébenfeljelenti,atüzetazon-
nal jelzi és az elöljáróságnak jelenti. tolvajlást, rablást, ha észrevesz, lármát csap,
segítségethív,atettestacsendőrségrekíséri.gondozzaaközterületek,utcáklámpáit,
azokatmeghatározottidőkbenfelgyújtjaéseloltja.végziasírásóiteendőket.”
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85.

Fetter István
hentes és mészáros mester, 

Vörösvár díszpolgára

nagyvagyonátminthajdaniszentekelosztjaanépnek,
bányászsztrájkidejénmérihozomraahúst.

Kétszeriselfogyezértmindenjava,pénzeegészen.
Szorgalomésbecsületújramagasraviszi,

MígnemaRákosipártjakifosztja,asárbatiporja.
Éltetiőtazután:hit,szeretet,saremény.

Édesanyjához hasonlóan ő is egész életében segítette a szegényeket, rá-
szorulókat házából soha senki nem távozott üres kézzel. A bajba jutott családok-
nak kérés nélkül, önszántából is segített. Hol élelemmel, hol pénzzel, hol építő-
anyaggal.

Még a fogatát is kölcsönadta hétvégeken, bárki beállított, hogy szüksége
van rá, jó szívvel odaadta.

A nehéz időkben az egész falu egyházadóját ő fizette. Támogatta az egy-
házat és a kultúrát is, anyagilag segítette a falu kórusait és színjátszó köreit.

Az 1928-as bányászsztrájk idején, nagy ínség köszöntött a bányász csalá-
dokra, a bányakonzum, ahol egészen odáig hitelben is lehetett vásárolni, bezárt,
a bányászok nem kaptak fizetést, és készleteik kimerültek.

Fetter István azonnal a bányászok segítségére sietett, üzleteiben – ígérete
szerint – ingyen kaphattak húst a sztrájk egész ideje alatt. Mire a sztrájk véget
ért, Fetter István vállalkozása a csőd szélére került.

(Fetter István hentes és mészáros mester, Pilisvörösvár posztumusz
díszpolgára. Vörösvári Újság, 2005. december)
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bartalisJános

Pilisek alól

A hegy holdfényben szikrázik,
Jegenyesor mögött hallgat az állomás.
Kis házak sora nem látszik,
Nyugszik az éjben sok kicsi gond-lakás.

Állok a tetőn és messze nézek,
Múlt évek, kínok, pokol tüze ég.
Itt még egyszer a magasba érek,
még mielőtt este lesz, este rég.

Szép Erdély, Szamos-táj!
Szőlők és zúgó Hargiták!

Ti örökön éltek,
Bús lombjaitokon
fű nő és gulya legel,
s a kertekben 
virág nyit ezer.
Én sötét halálba leromlok,
A világ térein gázolok.
Lábamnak nyoma futóhomok,
Meddig élnek apró verssorok?

De Te élsz és örökkön ragyogsz,
Könny-arccal a napba mosolyogsz.
S a vészes tájt, merre jár fiad,
mosollyal behinted az utat.

Pilisvörösvár, 1936
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86.

Bartalis János
tanár, költő 

SzépErdélyaszülőhelye,ámaPilistisimádta.
Pékutiiskolavolt,hajdanaholtanitott*.

verseitannakelőttenyugatba’közölteazOsvát.
Műveiútravalók,mívesek,álmodozók.
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87.

Zimányi Ernő
rajztanár, képzőművész 

hosszúévekenátrajzottanitottafalunkban.
Számosolajképésmellszoborőrzinevét.

ámezagazdagörökségszétszóródikatérben*,
tárlatoneztacsodátsenkiseélhetiát.

* „Megjelent néprajzi, népművészeti, irodalomtörténeti munkái, könyvil-
lusztrációi,elkallódottrajzainak,festményeinekezrei,aplakettek,amárajórésztcsak
fotókrólismertszobrok–tánmégélnekvalahol.Ésélőis.Mellettemarcképe,szélén
acímke:ManyifotóPilisvörösvárFőu.111.”

(Zimányi istván: in memoriam Zimányi Ernő. vörösvári Újság, 2011.
szeptember)

aPilisiKulturálisÖrökségünkvédelméértalapítványégiszealatt2014.már-
cius 15-énmegalakult a Zimányi Ernő Emlékbizottság, amely feladatául tűzte ki
ZimányiErnőrajz-éstechnikatanár,képzőművészemlékénekápolását,művésziés
pedagógiaimunkásságánakfelelevenítését,műveinekfelkutatásátésanagyközönség
elétárását.
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1956-os tablóképen 
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88.

Gáborházi Károly
rajztanár 

Életevégefelégyönyörűszépképeketalkot,
Mígnemaszörnyekelévégzetenemvetiőt.

ablakafákra,hegyekre,virágoskertretekintett,
lopvahalálosidőt,festiapillanatot.*

* a gyógyíthatatlan kórral küzdve élete utolsó heteiben alkotta legszebb
képeit. Emlékezetből vagy betegszobája ablakán kitekintve festett,míg az ecset ki
nemhullottakezéből…

Eddig nem értem rá festeni. Majdnem csak annyit festettem, amennyit a tanu-
lókkal foglalkoztam, és most úgy érzem, minden kiforrottan áll előttem. Technikailag
simán tudok a tartalomhoz igazodni. A földi dolgok csak felszínesen érdekelnek, és
mindjobban előtérbe kerül a lélek. A művészet is csak annyiban érdekel, amennyiben
a másik embertársamnak lelkileg segíthetek vele. Azért szeretem a szépművészetet –
és tanulmányozom sokat –, mert az emberek lelkéből fakad.

Sokat tapasztaltam földi életemben, és arra kellett rájönnöm, hogy csak annyi-
ban volt érdekes a sok tapasztalat, amennyiben embertársaim javára ezt fel tudtam
használni. Úgy hiszem, ennek tőlem telhetően eleget tettem. (Mint osztályfőnök is.
160 gyermeket neveltem.) Sokszor gondolkodtam azon, hogy mi a célja Istennek
velem. Most már tudom! Kiiktatta a földi életet, és az ég felé irányít. 

(Gáborházi Károly jegyzeteiből)



191

Önarcképe
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89.

Peller Pista
suszter 

vásottlábbelimőjavitottahokedliratéve.
(asszonyakútbaszököttlelveavízbe’halált.)

hogyhaivott,hadonászvaerősenabottalazutcán
mocskosszókatüvölt,szidjaaszovjeteket,

bolsevikérátésa„tanácsikutyákat”erősen*.
nincsbajaámemiatt:„Szól,kibolond,igazat!”

* Magam is sokszor hallottam, ahogy a kocsmából hazafelé üvöltözött a
Kápolna utcában. Egyszer a következőket kiabálta magából teljesen kivetkőzve:
„K…akommunisták!tanácskutyái!...”igenjellegzetesfigurájavoltegyhazugkor-
nak,aholigazatcsakazmondhatott,akitbolondnaktartottak…

Egyutcabeliismerősömpedigakövetkezőtmesélte:
„Énmégpontosanemlékszem,hogyPellerPistamitkiabáltmindig,amikor

részegen (de azért nem öntudatlanul!) hazafelé jött a tárnából, és pörgette a
sétabotját:»aszocializmustdöbítjük,nemakapitalizmustdöbítjük.«hogyezpon-
tosanmitakartjelenteni,aztviszontsajnosnemtudom...”
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A Kápolna utca az 1950-es, 60-as években. Az utcaképhez
szervesen hozzátartozott a „Pölerici” is, akitől mi, gyerekek nagyon
féltünk. Amikor megjelent, általában egy szál hálóingban az utcán,
majd összecsináltuk magunkat. Egyszer állítólag késekkel össze-
szurkálta a szentképet is a volt állatorvos házánál (ma ez az épület a
Tájház). Végül nagyon szomorúan végezte a szerencsétlen, bomlott
elméjű asszony: beleugrott a szemközti ház kútjába. A kutat később
meg is szüntették.

Peller Pistát inkább csak megmosolyogtuk, amikor üvöltözött az
utcán, főleg kamaszkorunkban jó heccnek tartottuk mindezt. Röhögve
meséltük másnap az iskolában. Akkor nem sejtettük, micsoda emberi
tragédiák húzódnak meg a háttérben...



194

90.

Hasenfratz János bácsi emlékezete

Kedves,nagybajuszú,szeleburdi,vidámöregember,
Fúrt-faragottügyesenszánt,szekeret,kocsikat,

traktoravárosonátpöfögútbanaszőkehatárra,
Dolgoséletevolt,ámahalálbeleszólt…

Hasenfratz János bácsi 89 éves volt, amikor kalapját huncutul végleg a
fogasra dobta, talán így szólva:

– Én már eleget láttam-éltem, sok jó kortyot ittam, s magamat kitán-
coltam. A zene most már nektek szól, édes barátaim… Ne üljetek hát ölbe tett
kézzel, pattanjatok talpra, táncoljatok, és örüljetek egymásnak, mert az élet
rövid. Ne rövidítsétek tovább saját butaságaitokkal, félelmeitekkel, lustaságo-
tokkal! Szóljon a mars, a polka, a valcer! Fújjátok hangosabban, teli tüdőből azt
a trombitát, húzzátok a harmonikát, üssétek a dobokat, vigadjatok, amíg világ a
világ… 

(Legkedvesebb képem János bácsiról. Vörösvári Újság 2010. november)
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Legkedvesebb képem János bácsiról 2002-ben készült. Egy helyi
bank prospektusához fotóztam le őt a gimnázium akkori nemzetiségi
szobájában
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91.

Vajda Sándorné, sz. Bruckner Anna

tompaMihályutcábanaház,acsaládidegenben,
árvamagányosanélt,múltatidézvesokat.

Ötvenesévekalattgenerátorokatszerelössze,
asszonyimunkahelyettgyárba’megálljahelyét.

lelketeremszinesénekeket,gyönyörűmesekönyvet,
Élvezimind,amiszép:verset,imát,dalokat.

Annus néni nagyon szeretett sütni-főzni. Tavaly ősszel kuglófot sütött
nekem, biciklin hozta át a Kápolna utcába. Csupa szeretetből sütötte. Szívből.
Hálából. Azért, hogy néha betűsorokká válhattak a meséi az újságlapokon. Pedig
nekünk kellett volna hálálkodni mindezért… Olyan finom volt az a kuglóf, soha
életemben még finomabbat, jobbat nem ettem. A feleségem szintúgy: – Tán a
szívét is belesütötte a néni? – kérdezte.

Bizonnyal bele. Ahogy szétszórta jóságát, szeretetét, életkedvét is a világ-
ra. Aranyos, kedves ember volt. Emléke így marad örökre bennünk. S ha Szent
Péter pihés angyalai szeretik a tanulságos történeteket, verseket, nótákat, s az
omlós, ízes süteményeket ott, a felhőkön túl, bizony jól járnak Annus nénivel.
Elképzelem Rafaello kis angyalkáinak másait, amint kuglófot majszolva
körbeülik őt, s hallgatják, és ő mesél nekik vagy verset mond, vagy csak jóságosan
mosolyog… Isten áldja meg a mosolyát is…

(Annus néni igaz meséi. Vörösvári Újság, 2006. szeptember)
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özv. Vajda Sándorné
1926. 02. 11. - 2006. 08. 05.
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92.

Pekó József*

kertészmérnök

Fűben,afában,arétmosolyában,amézizüborban
Szárnyalaszellememár,végtelenégahatár.

Művelifennimezőkönaszőlőtnagyszeretettel:
Mustszaguédesesőpermetezősziidőn.

*huszonötévenátvoltaKovácslászlóKertbarátKörszakmaivezetője

Mindig emlékezni fogunk rá, és ő továbbra is segíteni fogja munkánkat,
ott lesz majd, amikor gyümölcsfát metszünk, újbort fejtünk vagy akár szőlőt
telepítünk. Ott lesz a borversenyeken is, és szelíden csóválja a fejét, ha a kénezést
elvétettük. Megdicséri termékeinket az augusztus bemutatón, és együtt örül sike-
reinknek. Ott lesz velünk, amikor ősszel színpompás ünnepi ruhába öltözik a
föld, hogy a nyarat elbúcsúztassa, és ott lesz velünk tavasszal is, amikor felsz-
abadultan nagyot sóhajt, és újra életre kel az anyatermészet.

Ez a sóhaj mindig az övé is lesz. Az övé, aki úgy tudott együtt élni, együtt
lélegezni a természettel, mint senki közülünk. Senki sem értette közülünk
annyira a föld szavát, mint ő. Minden gondolatát, rezdülését érezte, értette. És
tudta, hogy a földdel, a természettel, a növényekkel, állatokkal szeretettel és
elővigyázatosan kell foglalkozni. És a legnagyobb elérhető szakértelemmel,
tudással. Hogy mindig csak építeni tudjunk, és soha ne romboljunk.

(A Kertbarát Kör megemlékezése. Részlet)
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Fotó:
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93.

Oberle János kopjafája az Őr-hegyen

Díszeskopjafahegytetején,csodaszarvasadísze,
Rajtaanapmegahold:ifjuhalottatidéz,

Képviselőt,akivárosanépétjóakarattal,
hűnszolgáljaamíg,engedinékiasors.

telvereménnyelésszeretettelajóraigyekvő
nagyszerüembervolt,példaadóhazafi.

Oberle Jánossal évekkel ezelőtt egy olyan könyvről beszélgettünk, amely
városunk építészeti értékeit mutatta volna be. Ő keresett meg az ötletével, és a
Rotburgerben vázolta fel elképzeléseit néhány pohár sör mellett. Akkor én lelke-
sen támogattam az ötletet, és elvállaltam a könyv szerkesztését. Aztán később
mégis visszaléptem, amit a mai napig bánok...

Azt a könyvet mégis meg kellene csinálni...
Az elejére ez kerülhetne:
„Oberle János emlékének.”
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Fotó: F. A.
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94.

Boros Zoltán
plébános, Vörösvár díszpolgára

Életöröm,szeretet,szolgálat,alázat,imádság
tettelerősigazán,munkaszülérdemeket.

Plébánosként Zoltán atya igazolta a belé vetett bizalmat: sokat fáradozott az
egyházközségért, sok maradandó eredményt tud felmutatni. Plébánosi kinevezésének
első napjaitól kezdve nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy templomaink, kápolnáink
kívül és belül szépek és ízlésesek legyenek, segítsék a hívek lelki elmélyülését. Szinte
minden évre jutott egy nagyobb felújítási munka, néha több is....

Zoltán atya lelki téren is sokat fáradozott a hívekért. Prédikációiban gyakran
buzdított a józan emberi gondolkodásra, a megbocsátásra, a békességre törekvésre, a
szentségek vételére, az egyházi parancsok megtartására. Hangsúlyozta az imádság
fontosságát, valamint a hit továbbadásának és a gyermekek vallásos életre nevelésének
szükségességét. Ugyanakkor Zoltán atya nemcsak hirdette, hanem maga is együtt járta
híveivel keresztény ember küzdelmes életútját. Személyes példát adott szerénységből,
emberségből, kitartásból, vallási-hitbeli kiegyensúlyozottságból, józanságból, a biztos
de szűk ösvényen járásból. Feltűnés nélkül szolgált, a szó nemes értelmében.  Nem
erőltette rá senkire a nézeteit, nem ítélte el a másképp gondolkodókat, nem helyezte
előtérbe a saját személyét. 

(Részlet a díszpolgári cím átvételekor elhangzott méltatásból. 2008. okt. 23.)
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Zoltán atya megáldja az új kenyeret
Fotó:
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95.

A Pajor-házaspár
Vörösvár tanárlegendái

nagyszerü,jópedagógusokiskolahősikorából,
Élménytnyújtanakők,nemcsakismeretet.

Egyszálkrétaakézbenelégisapusztacsodához:
Példanevelhetigaz,jellemesembereket.

– Hogyan összegeznétek vörösvári éveiteket, mi az amit a régi vörösvári
tanítványoknak elmondanátok?

– Én annyit mondhatok, hogy sosem csak egy tárgyat tanítottam, hanem
igyekeztem hozzáállást, kultúrát, értékeket közvetíteni, átadni. Ahogy már említet-
tem, a legtöbbet Vörösváron tudtam adni a gyerekeknek és legtöbbet a vörösvári
diákoktól kaptam a pályám során.

– Mivel is egészíthetném ki Robi szavait? Igen, nagyon szívesen gondolok vis-
sza a vörösvári évekre, a vörösvári gyerekek számomra valahogy különlegesek voltak.
... A pedagógus élete és munkája az értékteremtés és értékközvetítés. Meggyõzõdésem,
a nevelés a legnemesebb emberi hivatás, és hinni kell abban, hogy a munkának van
értelme és eredménye. Hogy érdemes-e? Németh László szavait idézem: „Menj el tíz
év múlva, s nézd meg, mi maradt a munkádból! De mi marad az elégetett szénbõl, a
forgólapátra hulló vízbõl, az elbomlott atomból? S mégis ezek hajtják a társadalmat!
Ugyanúgy az iskolai órák melege!”

(Részlet Selymesi Ferenc interjújából. Jubileumi évkönyv 1963-1993-2003.)
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96.

Bokor Miklósné
tanár, hajdani osztályfőnököm

„Csendlegyenott,abüdösvégén!”–szóltránkvalinéni.
(Korholigyviccesenőnéhacsibészgyereket…)

bölcsszelidentanitottillemre,saversigazára:
Érteni,élniaszót,hinniaszépet,ajót.

Pilisvörösvár min dig is a szí vem csücs ke ma rad. Cso dá la tos évek vol tak:
itt töl töt tem el a leg több idõt, ide fûz a leg több él mény. Na gyon sze ret tem en nek
az is ko lá nak az em be ri lép té két, csa lá di as sá gát. Egy olyan is ko lá ban, ahol nem
gye rek had se reg van, ahol min den ki min den kit is mer, ott le het csak iga zán ne vel -
ni. Ott a köz pont min dig a TA NU LÓ ma ga. És én ezt sze ret tem Vörösvárott,
akár az ál ta lá nos is ko lá ra gon do lok, akár a gim ná zi um ra. A szü lõ és a ta nár
kap cso la ta is egé szen más itt, mint pél dá ul egy nagy lét szá mú pes ti is ko lá ban.
Ta ná ri pá lya fu tá som so rán egyet len egy is ko lá ban sem ta pasz tal tam ezt a csa lá -
di as sá got, mint Vörösvárott.

Szá mom ra Ma gyar or szág alap ve tõ en há rom hely sé get je lent: Ke men cét,
Pilisvörösvárt és Bu da pes tet. Ke men cét, ahol szü let tem, ahol az ál ta lá nos is ko la
fel sõ ta go za tát vé gez tem, pá lya fu tá so mat ott kezd tem, Pilisvörösvárt, ahol a leg -
szebb ta ná ri éve i met töl töt tem és Bu da pes tet, ahol a csa lá dom mal együtt (a gye -
rek ko rom egy ré szét a XI. ke rü let ben töl töt tem) él tem, élek. 

(Részlet Bokor Miklósné visszaemlékezéséből a gimnázium
fennállásának 50. évfordulójára kiadott jubileumi évkönyvből)
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Vali néni férje, Miklós bácsi segítségével az osztály ajándékát bonto-
gatja a Gilde vendéglőben megrendezett 30 éves osztálytalálkozón,

2005. április 23-án
Fotó: F. A. 
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97.

Sándor Jolán
színművésznő, rendező

hajdaninépszínháznakanépszerütagjasokáig,
Sokszéppillanatottapsba’fürödvemegélt.

Széphagyományokat:egyletiszínpadiéletetéleszt
vígliliomfijaitt,ésalaMancha-lovag.

– Ha azt kérdezed, mikor kezdődött pályafutásom, mint színész, akkor
csakis azt tudom felelni, hogy már kisiskolás koromban mindig főszerepeket kap-
tam. Rákász Erzsébet volt az osztályfőnököm, ő nemcsak, hogy hagyott szerepel-
ni, hanem segítette is ilyen irányú fejlődésemet. A budapesti Gyermekszínházban
kezdtem Stúdiósként. 1978-ban Győrbe kerültem, a Kisfaludy Színházba, és ott
tanultam meg a szakmát. A Cigánybáróban játszhattam Gregor Józseffel,
boszorka voltam Tamási Áron Énekesmadár című darabjában. Győrben éreztem
meg a színész mesterség ízét. Azt, hogy kimész a színpadra, mondasz valamit, és
tapsolnak. Egyszer valamilyen darabban nem kaptam meg a főszerepet. Akkor
nagyon sírtam. Erre azt mondta a zenekarból valaki: „Mit bőgsz, utoljára Lata-
bárnak állt fel a zenekar!” Mert, mikor színpadra léptem, felállt a zenekar, úgy
szerettek.

(Részlet Hidas Ildikó interjújából. Vörösvári Újság, 2008. június)
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Sándor Jolán a Cigánybáróban, 1981-ben Győrben
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98.

Müller Marci bácsi, a jeges

Szisszenafűrész,koppanapekker*,csusszanajégtömb
Jégverem** ásitozómélyüregébealá,

Mártonbácsiavígjegesemberértiadolgát,
Óbuda-szertenevétéltetisörrelanép.

* jégcsákány

**ajégverem,ahonnanÓbudaegyrészételláttákjéggel,aMoziutcaiszülői
házudvaránvolt.Ezvoltalegnagyobbjégveremvörösváronakkoriban:1400köb-
méterjegettárolhattakbenne.

Nem is tudom, mit mondjak, visszagondolva hosszú életemre. Göröngyös,
rögös út volt, de nem panaszkodom. Akármilyen zűrös is volt a háború és a kommu-
nizmus miatt, örömmel gondolok vissza az eltelt évekre. Volt részem sok nehézségben,
betegségben, sok rosszban, de sok jóban, boldogságban is. Szép családom van. Nekik
sok mindent meg tudtam szerezni a munkám és az ismeretségeim révén. Talán azért
is, mert közvetlen, békés természetem van. Mindenünk megvolt, és főleg a családi
béke, a szeretet. Legfőképpen a szeretet...

(Müller Marci bácsi 2013 nyarán elmesélte nekem az élettörténetét, amit én
le is jegyeztem. Remélem, egyszer majd közkinccsé válhat e szép és tanulságos
történet.)
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Jégszállítás közben, vállán a pekkerrel
a Lajos utcában (1970-es évek)
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99.

Dr. Für Zoltán
háziorvos, a PIMEA* elnöke

létrehozőalapítványtPÍMEanéven,amellyel
Életetóvnisegít,smentenirászorulót.

asszonya,bátyjaisorvos,ezértjópéldacsaládjuk:
Közjavamindigafő–tenniazemberekért.

* Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány

1991-ben azzal a céllal hoztuk létre a Pilisi-medence Egészségügyi Ala-
pítványt, hogy a térség egészségügyi ellátását javítsuk, a meglévõ ellátási aránytalan-
ságokat, esélyegyenlõtlenséget csökkentsük. A megalakult kuratórium a fontos felada-
tokat sorrendbe állította. A leégetõbb tennivaló a sürgõsségi betegellátás megszerve-
zése volt, mint a korszerû mentõállomás létrehozásának támogatása, a mentés és az
orvosi ügyelet koordinálásának elõsegítése, a diagnosztika és a terápia eszközös
fejlesztése. Ezeken túl támogatni kívántuk a betegségmegelõzés, az alapellátás és a
szakellátás terén végzett tevékenységet. Felépítettük a mentõállomást hét község
lakosságarányos hozzájárulásából és az összköltség kb. 30 %-ában anyag- és munka-
óra-felajánlásokból. 1993 augusztusában egy jól megtervezett épület kulcsait adtuk át
a Pest Megyei Mentõszervezet vezetõ fõorvosa kezébe. ... Köszönjük polgártársaink
eddigi és jövõbeni támogatását, mellyel térségünkben a rendkívül alulfinanszírozott
egészségügyünket, ha szerény mértékben is, de a továbbiakban is fejleszteni fogjuk.

(Dr. Für Zoltán: A pilisvörösvári mentõállomás és a PIMEA. Vörösvári
Újság, 2004. szeptember) 
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100.

Molnár Sándor
kőfaragó mester, vállalkozó,

a Pilisi Kulturális Örökségünk Védelméért
Alapítvány elnöke

Kőfaragókésműkövesekszive-lelke*,motorja.
bármitmegfaragő:szobrokatéshegedűt…

„Ó,amanóba!”–szavátimigyöltiajónevümester:
Széptiszatáji** beszédízeitőrzieszó.

* a Kőfaragó ésMűkőkészítő vállalkozók Országos ipartestületének alel-
nöke,15.éveazipartestületáltalrendezettpilisvörösvárinemzetköziKőkonferencia
házigazdája

**atisza-tómellettiPoroszlószülötte.
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Molnár Sándor az Árpád utcában 2006 augusztusában talált
sírkőtöredékkel. A homokkőből faragott sírjel minden bizonnyal a régi
temetőből származik. 

Fotó: F. A.
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Tuti néni levele 



Egy kis verstan
Forrás: http://hu.wikipedia.org/

http://enciklopedia.fazekas.hu/

Az epigramma

azepigrammaműfajialapvonásaa rövidségésa tömörség.azókorikölté-
szetbenugyanisahalottakatjellemző(gyakranvarázsigekénthasznált)mondásokból
alakultkiaműfaj:ezváltfelirattá,kőbevésve,asíremléken(aszó'rávésés'-t,'felirat'-
otjelent).általábankételemevan:valamilyentény(tárgy,dolog,személy)ésahozzá
kapcsolódó,gyakranszellemes,ötletesmegjegyzés,gondolat,csattanó.Ennekakét
elemnekmegfelelőenvanelőkészítőrésze(előtagja)éslezárórésze(utótagja),mely
többnyire egy fordulat után következik. az epigramma témája, hangneme, célja
szerintigenváltozatos:megörökíthetgyászt,szerelmet,sokféleéletmozzanatot;van
tanító,harci,gúnyos(szatirikus)éspolitikaiváltozatais.Kedveltversformájaadisz-
tichon,demásversformákbanisgyakori.

A disztichon

adisztichon(görögül„kétsoros“)egyhexameterbőlésegypentameterbőlálló
versforma.ametrikusképlete:

____
–υ υ |–υ υ |–υ υ |–υ υ |–υ υ |–υ
Parcite praecipue vitia exprobrare puellis,
__

–υ υ |–υ υ |–||–υ υ |–υ υ |–
Utile quae multis dissimulasse fuit. (Ovid,arsamatoria,liberii,640f)

adisztichonverslábai(ütemei):

daktilus:–UU(egyhosszúszótag+kétrövidszótag:tá-ti-ti)
spondeus:––(kéthosszúszótag:tá-tá)
trocheus:–U(egyhosszúszótag+egyrövidszótag:tá-ti)

azókorigörögésrómaiköltészetben,illetveakoraiújkorhumanistakölté-
szetébenadisztichont epigrammákbanéselégiákbanalkalmazták.azepigramma
néhánydisztichonbólállt,mígazellégiaennéljóvalhosszabbkölteménytjelentett.
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A hexameter

ahexameteraklasszikuseposziköltészetversmértéke,amelyhatverslábból
áll.(amegnevezésszószerintifordításahatmérték.)általánosismérve,hogyazutol-
sóverslábspondeusésazutolsóelőttidaktilus,ettőlcsaknagyonritkaesetbentérnek
el;atöbbiverslábszabadonváltozhat.ahatverslábáltalábandaktilus(–υ υ ),az
utolsóverslábhiányos.

bármelyikdaktilustlehetspondeussal(––)helyettesíteni,habárazötödik
verslábesetébenezelégritka.acsupaspondeusbólállóhexametergyakorlatilagnem
fordulelő,deatisztadaktilusbólállóiselégritka.ahexameternekkülönfélevarián-
saialakultakki,megjelentpéldáulajambusazelsőnégyverslábban.azutolsóver-
sláblehetetttrocheusis.

ahexameterütemképlete:

A pentameter

apentameterazantikeredetűidőmértékesverselésegyiktradicionálissorfor-
mája.Elnevezése,„ötütem”,félrevezetőlehet,mivelvalójábanahexameteregyikvál-
tozatárólvanszó:eszerintapentametermódosulthexameter,melynélaharmadikés
ahatodikverslábacsonkaspondeus(vagyiscsakegyhosszúszótagbóláll),ezértfél
versláb.Ígyjönkiazötversláb:1+1+0,5+1+1+0,5.

acsonkaverslábakatszünetegészítiki.aklasszikuspentameterelsőfelében
csakazegyikdaktilushelyébeléphetettspondeus,asormásodikfeleazonbanmár
kizárólagdaktilusokbólállt.

apentameterütemképletelegtöbbször:
–υ υ |–υ υ |—^||–υ υ |–υ υ |—^
vagyis két daktilust követ egy csonka spondeus, amit cezúra választ el a

következőverslábtól(acezúrajele:||).
apentameterönállóannemhasználatos,ahexameterrelpárosulvaalkotjaa

disztichont,mely az ókor óta kedvelt versforma.talán legismertebb ókori példája
Szimonidész epigrammája a thermopülai ütközetben elesett spártaiak emlékére.
Ennekkétkülönbözőfordításábanfigyelhetjükmegapentameterlüktetését:

Itt fekszünk, Vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.

(Ponori Thewrewk Emil fordítása)
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Arramenő mondd meg Spártának hogy pihenünk s az
Ős hagyományaiért hullt el a hősi sereg.

(József Attila fordítása)

Sylvester János 1541-es Újszövetség fordításának ajánló versében találunk
példát arra, amikor a pentameter első felében a daktilus helyett spondeus áll, a
másodikfelébenazonbanszabályosankövetikegymásazütemek:

Próféták által szólt rígen néked az Isten,
s az kit igírt imé, végre megadta Fiát.

a disztichon Kisfaludy Károly óta vált általánosan ismertté a magyar
irodalombanMohácscíműművével,deklasszikuspéldaKölcseyFerenchusztcímű
epigrammájais:

Él magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most,
S égve honért bizton nézzen előre szemünk,

És te virulj, gyásztér! a béke malasztos ölében,
Nemzeti nagylétünk hajdani sirja Mohács! 

(Kisfaludy: Mohács)

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.

És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! 

(Kölcsey: Huszt)

legvégülálljonittJanusPannoniushíresepigrammája:

PannÓniaDiCSÉREtE

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!

(Berczeli Anselm Károly fordítása)



Köszönet

Köszönetetmondoka„vörösvárihexameterek”nyíltFacebookcsoporttag-
jainakazészrevételekért,tanácsokértésafolyamatosbiztatásért.

Különköszönetafotókért:
ÓváriSándornak
Rásonyigyőzőnének
PalkovicsMáriának,avörösváriÚjságfelelősszerkesztőjének
Schuckbélának

Ráadáskéntegyjátékos,jókedvűujjgyakorlatazőstílusában:

JanusPannon(gsm)ius

Titus telójára

Bőszen nyomkodod, ó, Titusom, mobilodnak a gombját.
Ájfon az, úri kütyű: száz lepedőbe került.

Úgy hiszed, így okosoknak tiszteletét el is éred.
Bár a telód okos, ím: tenmagad ostoba vagy!

(Fogarasy Attila Künikosz)
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