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Ami késik, nem múlik ? 

Iratok Molnár Gergely 
két kitüntetéséről 
Amióta belépett a százon túliak 
társaságába a dorozsmai illetősé-
gű Molnár Gergely, egészségi álla-
potáról rendszeresen tudósítha-
tunk, és mindig oda lukadunk ki, 
hogy jól van. Azt is megírtuk, 
többször is, neki is van egy igazi 
születésnapja, meg egy hivatalos. 
Annakidején azt hallottuk, termé-
szetesen tőle, hogy a majsai határ-
ban látta meg a napvilágot 1897 
tavaszán, de akkoriban az volt a 
tanyai szokás, csak azt anyaköny-
vezték, aki biztosan megmaradt. 
Na, ő három évszázadra is befize-
tett vele. Megnéztük most a sze-
mélyi igazolványát, meg a zsold-
könyvét is, november 16-a szere-
pel hivatalos dátumként, de szü-
lőföldként nem Kiskunmajsa em-
lítődik, hanem Dorozsma. 

Most is nála jártunk, és a lehető 
legfontosabb hír, hogy változatla-
nul jó egészségben telnek napjai. 
Ha a születésnap családi változatát 
nézzük, betöltötte már a száznyol-
cadikat, ha a hivatalosat, akkor is 
ahhoz közelít már. Ősszel leírtam, 
ha én lennék a honvédelmi mi-
niszter, belenéznék az asztalfiába, 
és előkeresnék a morzsalékok kö-
zül valami alkalmas kitüntetést az 
első világháborúban már szolgált, 
és még élő legidősebb magyar ba-
kának. Most az a hír jutott el hoz-
zánk, hogy kapott valamit. Balga 
fejjel rögtön gyönge szavunk sike-
rének könyveltük el: lám, máris 
kitüntették. 

Tévedtünk. Valamit kapott, de 
nem azt, amire számíthatnánk. 
A Hadtörténeti Múzeum munka-
társai az 1918. április 18-án kelt 
hadparancs másolatát hozták el, 
kiegészítve az ugyanannak az esz-
tendőnek október 1 -jén megismé-
telt - másodszori - kitüntetése ok-
iratának másolatával. Az első sze-
rint a M. Kir. 5. n. gy. e. állomá-
nyában II. osztályú ezüst vitézségi 
érmet kapott az ellenség előtt ta-
núsított vitéz magatartás elisme-
réseként, több társával egyetem-

Molnár Gergely 

ben. A későbbi keltezésű szerint a 
M. Kir. népfelkelő gyalogezred pa-
rancsnoksága arról tudósít, hogy 
az I. oszt. ezüst vitézségi érmet 
másodszor kapta meg néhányad-
magával. 

Két kitüntetésről esik szó 
ugyan, de valójában egyiket se 
kapta meg. Hallani hallott róla, 
de ennél több nem jutott el hoz-
zájuk. Nagy lehetett akkor már a 
káosz a fronton, vagy a parancs-
nokságon. A másik bökkenő ma-
gyarázható a száznyolc évvel is, 
tény, hogy a fölsoroltak közül 
egyet se tudna ismerősként emlí-
teni. 

Tavaly, miután talán elsőnek 
adhattunk hírt a biztosan betöl-
tött százhét évéről, megindult a 
fölfedező sajtónyüzsgés Dorozs-
mára. Eljutott a hír Szekszárdra is, 
Szeri Árpád kollégám a világhábo-
rúról gyűjtögette könyvbe szánt 
anyagait, eljött tehát Dorozsmára 
is. Akkoriban temettek el valakit 
százhat éves korában, utolsó ma-
gyar bakaként az első háborúból. 
Hohó! Ilyet ne mondjatok, az 
utolsó köszöni szépen, de jól van! 
Állítólag ö hívta föl talán a Had-
történeti Múzeumot, fölvilágosít-
ván a kutatókat. Hitték vagy nem, 
nem tudni, bejelentették telefo-
non, látni szeretnék. Két héttel ez-
előtt ketten aztán eljöttek, ma-
gukkal hozván az említett hadi 
dokumentumok másolatát, és 
legnagyobb ámulatukra valóban 
itt találták az időközben száznyol-
cadikba lépő - vagy már be is töl-
tött - eleven hadfit, Gergő bácsit. 

Ami késik, nem múlik? Mi 
magunk megmaradnánk a tava-
lyi biztatásnál, ami az asztalhát 
illeti. A világ minden kincséért 
se akarnánk versenyt hirdetni az 
orosz elmegyógyintézetből sze-
rencsésen és örvendetesen haza-
menekített második világhábo-
rús katona és Gergő bácsi között, 
csak tanúsítani akarjuk, hogy jó 
egészségben találtuk, szerető le-

származottai köré-
ben. Nem kell or-
szághatárokat és ál-
lampolgársági törvé-
nyeket kerülgetve 
fölfedeznünk, csak a 
kezünket kell ki-
nyújtanunk érte. 

Az tudja ezt igazán 
átérezni, aki benne 
jár már a száznyolca-
dikban. Talán máris 
kimondhatjuk, a leg-
idősebb derék baka, 
visszavonhatatlanul. 
Igaz, már nem kaszál 
a kertben, mint pár 
évvel ezelőtt, a mala-
cokat se eteti, és ká-
nikulában se tartja 
negyvenmázsa búza 
alá a zsákot, de Szik-
sósfürdőre még ki-
ment nézelődni, és 
pihenget inkább. Is-
ten éltesse jó sokáig! 

Fotó: Schmidt Andrea HORVÁTH DEZSŐ 

Nemcsak az életét, de lábát is megmen-
tették a makói kórházban annak a férfinak, 
akit a hónap elején ütött el a vonat Kis-
zombornál. Nem véletlen baleset történt: a 
férfi elkeseredésében öngyilkos akart lenni. 
Most már azonban hálás azért, hogy küz-
döttek érte az orvosok. Hasonló bravúros 
műtétet eddig még nem hajtottak végre az 
intézményben. 

„Másodszor születtem meg a makói kórház-
ban" - mondta tegnap lapunknak a negyven-
két esztendős, apátfalvi Márton Sándor. A 
férfi, aki nagyon hálás az életét megmentő 
orvosoknak, a gondos ápolóknak és a gyógy-
tornásznak, már kisebb sétákat is tesz a kór-
teremben - persze, egyelőre még járókerettel. 
Pedig, mint annak idején megírtuk, május 
10-én délután kis híján halálra gázolta a vo-
nat Kiszombornál. A baleset következtében 
igen súlyos sérüléseket szenvedett: bal lába 
kis híján leszakadt, combcsontja ugyanis el-
tört, térdízülete megnyílt, a lábát csak a 

comb külső felületén lévő izmok, illetve a bőr 
tartotta, egyéb sérülései miatt pedig ráadás-
ként légzési és keringési elégtelenség alakult 
ki nála. Valószínűnek tűnt, hogy a komoly 
vérveszteséget is elszenvedett, életveszélyben 
lévő férfi Szegedig nem bírta volna ki az utat, 
ezért a szakszerűen és rendkívül gondosan 
eljáró mentősök a makói kórházba szállítot-
ták. 

Ott azonnal a műtőbe vitték, ahol a jobb 
mellkasfelét becsövezték és onnan nagy 
mennyiségű vért, illetve levegőt távolítottak 
el. Ezzel a légzése stabilizálódott - mondta el 
lapunknak a beavatkozást végző egyik se-
bész, Vangel Róbert osztályvezető főorvos. Az 
életmentő beavatkozást követően a legna-
gyobb kérdés az volt: sikerül-e megmenteni a 
súlyosan roncsolódott bal lábat is? A hasonló 
műtétek még a makóinál sokkal jobban fel-
szerelt kórházban sem számítanak rutineljá-
rásnak, itt pedig korábban egyáltalán nem 
végeztek hasonló operációt, hiszen ilyen ese-
tekben a stabilizálást követően a nagyobb 

centrumokba szokták továbbküldeni a sérül-
tet - erre azonban most nem volt lehetőség, 
így az időközben megérkező másik sebészor-
vossal, Lipták Attilával együtt nekiláttak a 
combcsonttörés és az izomsérülések rekonst-
ruálásának. Az összesen bő négy órán át tar-
tó műtét végül minden tekintetben sikerült -
az intenzív osztályon egyébként az operáció 
után egy hetet töltött a beteg, lélegeztetőgép-
re kapcsolva. 

Vangel Róbert azt mondta: páciensének 
ugyan még hátravan néhány kisebb csont-
műtétje és a jövő héten pótolni kell a combjá-
ról a sérülés miatt néhol hiányzó bőrt is, ám 
minden reménye megvan arra, hogy a lábát 
tökéletesen használni tudja. Márton Sándort 
egyébként nem baleset érte: elkeseredésében 
várta a sínen a vonatot, mert hiába van két 
szakmája is - kazánfűtő és könnyűgépkezelő 
- nem tudott elhelyezkedni. Most már örül, 
hogy megmentették, és azt mondja, reméli, 
hamar lábra állhat. 

SZABÓ IMRE 

Csütörtökön kezdődik az ünnepi könyvhét 
Bár a 76. ünnepi könyvhét hiva-
talosan csak csütörtökön nyílik, 
már ma is lesznek kapcsolódó 
programok: 18 órakor Czenéné 
Vass Mária nyitja meg Betűvetés 
- Könyvaratás 2005 címmel a 
Bába Könyvkiadó könyvkiállítá-
sát az új szegedi Bálint Sándor 
Művelődési Házban. A Szemel-
vények a szegedi szabadkőmű-
vesség 135 éves történetéből cí-
mű kötetet 19 órakor ugyanott 
mutatják be. A vendégek: Tóth 

Béla, Tandi Lajos és Majzik Ist-
ván. A házigazda: Kiss Ernő. 

Csütörtökön 16 órakor a 
SZAB-székházban Ilia Mihály 
irodalomtörténész mutatja be 
Péter László 14 írás József Attilá-
ról című új könyvét. A beszélge-
tést Tandi Lajos újságíró vezeti. 
A 76. ünnepi könyvhét hivatalos 
szegedi megnyitóját csütörtökön 
17 órakor a Dugonics téren tart-
ják: Máder Béla, az egyetemi 
könyvtár Pro Urbe-díjas főigaz-

gatója mond köszöntőt, majd a 
rókusi általános iskola diákjai 
népi játék és néptáncbemutatója 
következik. Ugyancsak 17 óra-
kor kezdődik a Grand Caféban 
Bíró Yvette Időformák - A film-
ritmus játéka című kötetének 
bemutatója. A Somogyi-könyv-
tárban 17.30-kor Blazovich 
László Szeged rövid története cí-
mű kötetét a szerzővel beszélget-
ve Tandi Lajos mutatja be. 
Könyvheti Közéleti Kávéház 18 

órakor a Virág cukrászdában: 
Hat évtized a katedrán - életút 
könyvbemutatókkal. A vendég: 
Rakonczai János főiskolai tanár, 
a beszélgetőtársak: Kovács Mik-
lós főiskolai tanár és Molnár Im-
re egyetemi tanár. A Bálint Sán-
dor Művelődési Házban 18 óra-
kor Sz. Lukács Imre Tábor a 
pusztán - A Halál színpadán cí-
mű kötetéről a szerzővel és Maj-
zik István kiadóigazgatóval házi-
gazda Kiss Ernő beszélget. 

Nemcsak az életét, a lábát is sikerült megmenteni 

Bravúros műtét Makón 

A két sebész, Lipták Attila (balról) és Vangel Róbert a műtét óta figyelemmel kíséri Márton Sándor felépülését Fotó: Szabó Imre 

Fürst János szerint méltatlan körülmények között dolgoznak a szimfonikusok 

Szegednek kellene egy koncertterem 
Szegednek szüksége lenne egy kulturális 
központra, mert sem a túlterhelt nagy-
színház, sem pedig az akusztikai szem-
pontból rossz TIK nem alkalmas arra, hogy 
nagyzenekari koncerteket befogadjon - ál-
lítja Fürst János karmester. 

- Három éve vagyok a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezetője, szívemhez 
nőtt az együttes és a város is. Ezért szóvá 
kell tennem, hogy a Festő utcai próbaterem 
kicsi, pocsék, és az évadzáró koncertünk 
kapcsán újra bebizonyosodott: alkalmatlan 
arra, hogy egy Mahler-szimfónia, vagy bár-
milyen nagyzenekari darab előadására tisz-
tességesen fel lehessen készülni benne. Be-
szereltek ugyan légkondicionálót, de az za-
jos, beállíthatatlan. Elkeseredtem, amikor 
megláttam, hogy kifestették, mert ez azt 
jelzi: nem is gondolkodnak a probléma 
megoldásán - mondja a Szegedre Párizsból 
visszajáró Fürst Iános karmester. A nem-

zetközi zenei életben elismert dirigens az 
elmúlt hetekben a finnországi Tamperében 
a helyi szimfonikusokkal dolgozott, és az 
ottani tapasztalatok késztették arra, hogy a 
szegedi zenekar érdekében szót emeljen. -
Tamperében tizennégy évvel ezelőtt akkor 
építettek egy csodálatos kulturális közpon-
tot, amikor az ország még mélyponton volt. 
Mégis fontosnak tartották, hogy erre is ál-
dozzanak. Én nemcsak a „kisebbségi sport-
nak" számító klasszikus zenéért szólok, ha-
nem a többi műfajért, a dzsesszért, a köny-
nyűzenéért is. Világszínvonalú előadókat 
nem lehet ilyen körülmények közé meghív-
ni. Sajnálom, hogy a külföldön is elismert, 
kitűnő szegedi muzsikusok idehaza méltat-
lan körülmények között kénytelenek dol-
gozni. 

Fürst professzor szerint a nagyszínház cso-
dálatos ékszerdoboz, de túlterhelt, és nem is 
szimfonikus koncertekre való. Úgy véli, nagy 
baj, ha egy ilyen komoly kulturális tradíciók-

kal és jelentős mai értékekkel rendelkező vá-
rosban ez az egyetlen hely, ami nagyszabású 
hangversenyeket befogad. 

- Elkeseredtem, amikor az egyetem tanul-
mányi és információs központját profi mó-
don kipróbáltuk. Tíz perc után kiderült: 
nagyzenekari koncertekre az is alkalmatlan. 
Egy picivel nagyobb körültekintéssel, gondo-
sabb akusztikai tervezéssel lehetett volna egy 
olyan termet is kialakítani, ami nem csak 
kongresszusok, kamarakoncertek számára 
alkalmas - állítja a kínai vendégszereplésére 
készülő Fürst János, aki orvosként dolgozó 
francia feleségével nemrégiben a szegedi zsi-
nagógában kötött házasságot. Szerinte több 
olyan kihasználatlan épület található Szege-
den is, ahol - miként más vidéki városokban 
is - megoldhatnák a zenekar székház- és te-
remgondjait. Példaként Győrt említi, ahol 
egy régi filmszínházat alakítottak át koncert-
teremmé. 

H. ZS. Fotó: DM/DV Fürst János az évadzáró filharmóniai koncerten 


