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Az újrafaragott másolat egy szempont-
ból lényegesen eltér az eredetitől. Ma már 
konszenzus van abban, hogy Kuncz Aladár 
születési éve 1885. Jancsó Elemér tette közzé  
a Fekete kolostor 1965-ös erdélyi kiadásának 
előszavában, hogy az író 1885. december 
31-én, fél órával éjfél előtt született, de szü-
letését 1886. január 1-i dátummal anyaköny-
vezték. Korábban tehát ez a két évszám jelent 
meg születési évként. Meglepő módon azon-
ban az eredeti sírkövön 1888-as születési év 
szerepel! A másolatra ugyanakkor a helyes 
évszám, 1885 került föl.

Az eredeti Kuncz-síremlék másik rejtélyét 
az adja, hogy alkotójaként a különféle feldol-
gozásokban két szobrász szerepel. Zádory 
Oszkár (valódi nevén Finta Gergely) szer-
zőségét támasztja alá elsősorban az, hogy 
a Fekete kolostorban ő a síremlék alkotója, és 
hogy szerencsés hazajutásuk után is kapcso-
latban állt az íróval.6 A szobrász hagyatéká-
ban fennmaradtak a síremlékhez készített 
vázlatok, ezeket Egri Mária kutatta fel a túr-
kevei Finta Múzeumban. Lőrinczi László is 
említést tesz róluk, sőt közli az egyik rajzot.7 
A síremlék felavatásáról ismert két egykorú 
sajtótudósításban is Zádory szerepel alkotó-

6  Egri Mária: „A »Fekete kolostor« szobrászművésze”. In: A Petőfi Iro-
dalmi Múzeum évkönyve, 8. 1969–70. Népművelési Propaganda Iro-
da, Budapest, 1969. 209–214. o.

7  I. m. 84. o., ill. 20. kép.

ként. A kérdést ezzel eldöntöttnek is nyilvá-
níthatnánk.

A sírkő jobb oldalán azonban makacsul 
és jól olvashatóan ott áll egy szignó: pátzay.  
Ennek nyomán a Kuncz-síremlék a temető-
vel és a Pátzay Pál életművével kapcsolatos 
szakirodalom nagy részében, valamint szá-
mos lexikonban is Pátzay-alkotásként szere-
pel, ezzel szemben a Kuncz Aladárral kap-
csolatos szakirodalom mindvégig kitartott 
Zádory szerzősége mellett.

Aligha túlzás kijelenteni, hogy ez az iro-
dalmi legenda csak akkor lehet kerek egész, 
ha Zádory Oszkár a síremlék alkotója. Egy 
legendás könyv, amelyet kinyomtatva már 
csak a halálos ágyán vehet kézbe az írója. 
Egy legendás síremlék, amely éppen kitalá-
lója sírjaként válik valósággá. Egy szobrász, 
aki elkészíti a képzeletbeli sírkövet a Fekete 
kolostor lapjain, majd a valódit Budapesten.  
A bizonyítékok Zádory mellett szólnak, de 
hogyan kerülhetett a sírkőre a Pátzay- szignó?

A temetőről a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben készült, a nevesebb sírokat felsoroló 
nyilvántartásban, ami jórészt lelkes helytör-
ténészek tevékenységének eredménye volt, 
a Kuncz-síremlék Pátzay Pál műveként sze-
repel. Az adatgyűjtésben részt vett az akkori 
temetővezető is, akiről tudható, hogy néha 
nagyvonalúan kezelte a síremlékekre vonat-
kozó tényeket. Okkal feltételezhető, de per-
sze nem bizonyos, hogy ő kezdeményezte az 
álszignó felvésését. Nem hiszem, hogy hami-
sítani akart, inkább meg lehetett győződve 
arról, hogy a síremlék eléggé „pátzays” ah-
hoz, hogy akár Pátzay-mű is lehetne. A téves 
adat nyomtatásban elsőként 1990-ben, a Bu-
dapesti Városvédő Egyesület által kiadott te-
metőtérképen jelent meg, amelynek adatsora 
az említett nyilvántartásra épült.

Pátzay egyébként a harmincas-negyvenes 
években valóban számos nemes szépségű 
funerális művet készített. Nem hallgathatom 
el, hogy korábbi munkáimban én is őt jelöl-
tem meg alkotóként, mert a szignó meggyő-
ző bizonyítéknak látszott. Pedig feltűnhetett 
volna, hogy Pátzay szignói általában írott 
betűsek, ezzel szemben a Kuncz-síremléken 
nyomtatott nagybetűkkel szerepel a neve.

Tatár Sándor

MESSZE…, MESSZE…

(ha tetszik) Babits-változat

Lipcse elfelejt, München elfelejt, Párizs, Madrid elfelejt,
Lecco elfelejt, Heidelberg elfelejt, elfelejt Isztanbul,
Miskolc elfelejt, elfelejt Sopron,
Pécs évszakokat vált (nagyasszony toalettet); fogalma sincs,
ki voltál, s Veszprém sem ráncolja viaduktját,
hogy színlelje legalább a
visszaemlékezés erőfeszítését.
Murten elfelejt – s, hogy nehogy kiskaput sejdítsünk,
elfelejt Budapest is.
(Tódítás! Felfuvalkodottság! Ahhoz egyáltalán
meg kellett volna jegyezniük.)
Én megjegyeztem őket. Noha az emlék, értelemszerűen,
kopik, mállik és kifakul, de – nem egy esetben –
nem okvetlenül a kép; ütős mankóim vannak:
fantázia, déjà vu…
Mint te, meg te és mindannyian nyilván,
utcasarkokat, parkokat, rakpartokat,
kávéház-teraszokat hurcolok
magammal, s mindez meg se kottyan.
A helyszínek azonban elfelejtettek már, s hogyan is hihetném,
hogy van ember rajtam kívül, akinek
nem ugyanazok nélkülem, mint velem voltak. – Én ellenben
jelentős részben ők (e helyszínek) vagyok.
Igazságtalan ez az aszimmetria.
De te, Barátom, ki mernéd-e
jelenteni: az ő oldalukon a fölény?

E „megfontoláshorizontban” különös színezetet nyer
az egyed halála.  Volt (mondjuk) bécsi Operája,
amszterdami örömnegyede, egri vára,
1 órásbolt-kirakat Genfben, Rómában 1 dómlépcsője,
egy kis, zöldes visszfény lebegtette hídja Velencében,
1 burek-bódéja egy belgrádi piacon.
Most mindezt gyászoljuk vele?

Avagy találkozott már közületek valaki
gazdátlanná vált metrómegállóval,
teázóval, szobros kúttal, akit
majd szétvetett a feszültség: ment volna
odaátra, gazdája után?
vagy az elárvultság könnyeit leplezendő pislogó
világítótoronnyal a szeles északon?


