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Kozma István
birkózó (Budapest, 1939. november 27–Budapest, 1970. április 9.)

„Lajos bácsi! Sose féljen, amíg ezek a kezek fogják 

a volánt” – mondta két hatalmas tenyerét mutatva 

az ország leger�sebbnek tudott embere, valamikor 

a hatvanas esztend�k vége felé, amikor h�seink 

létezésében s legy�zhetetlenségében is hihettünk 

még. Aztán másként történt, s „Lajos bácsinak” 

is – Keresztes Lajosnak, az 1928-as amszterdami 

olimpia birkózóbajnokának, aki Kozma Istvánból, 

az ifjúsági válogatott kosárlabdázóból a földke-

rekség egyik legjobb birkózóját nevelte nekünk 

– a harmincegyedik esztendejét be sem töltött 

tanítványa koporsójánál kellett állnia nemsokára, 

összetörten, kisemmizetten, s kissé értetlenül. 

Tizenkét éves múltam ekkor, hallgattam a rádiót, 

a temetésr�l tudósító Novotny Zoltán megrendült 

szavait, zokogtam, hullt a könnyem, ami átáztatta – kés� este, ágyban voltam 

– a párnát is talán. Meglehet: nem akartam elhinni, amit – tudtam már – mégis 

muszáj volt elhinnem akkor. Mert hát azt mondta a rádió, meg az újság is írta, 

hogy megoperálták, s jobban van… aztán meg jön München, ahol megint csak 

� nyerheti meg az olimpiát, senki más, s egyébként is: Kozma, a rettenetes 

erej� Kozma Pici, a mi h�sünk nem halhat meg csak úgy…! De meghalt, négy 

nappal egy ostoba baleset után, s még azt is hallottam kés�bb, ha összetört 

kicsi autója ajtaját nem �, a saját erejével feszíti ki, életben marad.

Majd negyven éve ennek, s én egyre gyakrabban gondolok arra, hogy Koz-

ma István a legjobbkor ment el, ahogy – korábban – Pet�fi  Sándor vagy Ady 

Endre is. Nem, mert rövid élete – ahogy mondani szokás – így is kerek egész, 

hanem azért, mert jelenlétének min�ségével a maga korának lehetséges pa-

rancsát, leszorított álmait úgy sugározta �, hogy életével le is pecsételte azt. 

Önmagán túlmutató sorsával önnön folytathatatlanságát teremtette meg, mert 

ami jött, nem az � világa volt – illetve lett volna – már, neve s emléke ezért 

maradhat eszmény s példázat mindörökre, a birkózás, a sport határain kívül is 

akár. Hiszem, hogy rendkívüli testi s lelki adottságait éppen ezért kapta, amik-

kel aztán – hitt-e benne, nem tudom, de nem is lényeges – a Teremt� szándé-

ka szerint sáfárkodott. A hatvanas esztend�k Magyarországának hódító jelen-

sége volt emberként, sportolóként s – mondják, akik ismerhették – férfi ként 

egyaránt. Százkilencvennyolc centire n�tt, teste száznegyven kilósan is szinte 

egy görög szoboré, a ritka szabályos arc még birkózás közben is mosolyogni 

látszott, személyét rajongás övezte, ez nem lehet vitás. Mint örökvidám móka-

mestert is emlegetik, lénye biztonságot sugárzott maga körül, hozzá – a halál 

másnapján – Latinovits Zoltán írt himnikus levelet („Segítettél nekünk, hogy 

elhiggyük: gy�zhetünk is. […] melletted mindig biztonságban éreztük magun-

kat. […] Itt maradtál nekünk er�nek, példának.”), s mégis – Szeg� András írta 

le valahol – magányos volt valamiképp.
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Igen, a h�sök mindig magányosak valamiképp, a forradalom eltiprása utá-

ni Magyarország hazug közegében pedig törvényszer�en azzá kellett lenniük. 

„Magányos farkassá”, ahogy Balczó Andrásra tekintettek, „összeférhetetlen kü-

lönccé”, ahogy Latinovitsot emlegették akkor, vagy mint a labdarúgó Varga Zol-

tán, aki a „sorba” öntudatlanul vagy öntudattal beállók „sztárrá hanyatlása” he-

lyett – 1968-ban – a menekülést választotta inkább. Kozma, Balczó vagy a ná-

luk fi atalabb, még a pályafutása elején állt Varga lénye, a versenyben tanúsított 

magatartása valóban a „mi is gy�zhetünk” hitét adta meg, adta vissza nekünk, 

�ket csodálva ki-ki az eltiport, elfelejtett-elfelejtetett h�si létre eszmélhetett 

néhanap, ha � maga – a szurkoló – szeretett volna az akkor már (még) elnyerni 

látszott kényelmes nyugalomban élni, akkor is. Kozma István – aki a világ vala-

ha élt egyik legjobb birkózója volt! – tüneményes életének nem a két olimpiai 

(1964, 1968), a három világbajnoki (1962, 1966, 1967), az Európa-bajnoki 

(1967) meg a tizenöt magyar bajnoki cím volt a lényege, hanem a létezés ama 

s�rített kérdése, amelyre a hazugság s a még eleven értékfelismer� képesség 

metszéspontján � átélhet�, a lelket – egy-egy pillanatra legalább – a hazugság 

fölé emel� példás választ adott. Példát arra, aminek 1968–70 után – s nemcsak 

Magyarországon! – egyre kevésbé lett tere már, amikor a h�si lét formáját, s 

annak emlékezetét �rz� lélek még inkább magára maradt. Aki életét vigyáz-

ta, talán e rohanva közelg� (világ)állapotnak nem akarta kitenni �t, s hogy mi, 

hátramaradottak eszméljünk e példán, ezért szólította el.

N. Pál József 

Kristó Gyula
történettudós, középkorkutató

(Orosháza, 1939. július 11–Szeged, 2004. január 24.)

2009. január 24-én öt éve, hogy életének 65. évé-

ben elhunyt Kristó Gyula akadémikus, a szegedi 

egyetem professzora. Munkásszül�k gyermeke-

ként Orosházán született. A  helyi Táncsics Gim-

náziumban érettségizett, majd Szegedre került, 

ahol el�bb magyar–történelem, majd latin szako-

kon szerzett diplomát. Érdekl�dése egyetemi évei 

során a magyar középkor története felé fordult. 

Tehetségének és legendás szorgalmának köszön-

het�en már els� írásaiban felt�n� érettséggel 

végezte el egy-egy szakmai probléma tisztázá-

sát. Fiatalon szerzett tudományos fokozatokat; 38 

éves csupán, amikor a történettudomány doktora 

lett. Professzori kinevezést 1978-ban kapott, aka-

démikusságra 1998-ban érdemesítették. Pályája 

végig a szegedi egyetemhez kötötte. Kivételesen gazdag életm�ve 101 könyv-

b�l, további 25 szerkesztett kötetb�l, egészében pedig 600-at meghaladó 
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szakközleményb�l áll. Alkotásai mind kivételes forrásismeretér�l, rendkívüli 

szakirodalmi tájékozottságáról, éles szem� megfi gyel�képességér�l, gondol-

kodásának vaslogikájáról nyújtanak bizonyságot; mindehhez pedig közérthet� 

közlésmóddal és élvezetes stílussal jellemezhet� kit�n� íráskészség társult.

Kristó Gyula egyedülállóan sokrét� szakmai életm�vet alkotott. A magyar 

történelem kivételesen hosszú id�szakában mozgott otthonosan. Éppúgy 

els�rangú kutatója volt a magyar �störténetnek, az Árpád-kornak, mint a ve-

gyes-házi királyok korának. Tudós szakértelme azonban nemcsak a sz�ken vett 

történettudomány területére korlátozódott. Maradandó alkotások sora f�z�dik 

nevéhez a nyelvtudomány, a fi lológia, a historiográfi a, a demográfi a, a törté-

neti segédtudományok több ága – kivált a diplomatika – területén is. Gazdag 

életm�vének számos darabja naprakész jártasságról árulkodik a régészet, a 

néprajz, az irodalom- és a m�vel�déstörténet, a történeti földrajz és a telepü-

léstörténet kérdéseiben egyaránt. Kristó Gyula igen sok m�fajnak volt szinte 

felülmúlhatatlan mestere. Mind Magyarország legkorábbi és középkori történe-

tére nézve, mind egy-egy sz�kebb történelmi kérdés monografi kus feldolgo-

zása terén számos összegz�, korszer� összefoglaló m�vet tett le az asztalra. 

A  részletkérdések minuciózus vizsgálata sem volt azonban idegen t�le, s�t, 

forrásismerete itt kamatozott csak igazán, hiszen mindig a számításba vehet� 

teljes forrásanyag ismeretében és felhasználásával formált egy-egy kérdésben 

véleményt. A hagyományos értekez� írások mellett a Kristó-életm� maradandó 

értékét képezik a forrásfeldolgozások is, legyen szó kritikai kiadásról, kom-

mentárkötetr�l, szöveggy�jteményr�l vagy éppen oklevéltárról. Nemcsak tudo-

mányos, hanem tudományszervez�i és szerkeszt�i teljesítménye is leny�göz�; 

több mint két tucat munka létrejöttének viselte gondját, közöttük olyanokét, 

mint az 1994-ben napvilágot látott Korai magyar történeti lexikon vagy a Sze-

ged történetét korszer�en feldolgozó öt terjedelmes kötet.

Monumentális életm�vét Kristó Gyula nem világtól elvonult szobatudós-

ként alkotta meg. Tevékeny részese volt a helyi, az egyetemi és a tudomá-

nyos közéletnek; m�ködött rektorként, dékánként, tanszékvezet�ként, tagja 

volt számos testületnek és bizottságnak. Alapított tanszéket, kutatóm�helyt, 

tudományos vállalkozásra szövetkez� konzorciumot, doktori iskolát, kiadvány-

sorozatot, amelyek szárba szökkenése, felvirágzása többnyire kiapadhatatlan-

nak hitt alkotóerejének köszönhet�. Kiváló pedagógusként tanárnemzedékek 

tekintik tudós mesterüknek, sok fi atal kutató pedig nevel�jét, elindítóját, segít� 

és ért� konzulensét tiszteli benne. Szellemi hagyatéka a magyar középkor-

tudományban hosszú ideig meghatározó igazodási pont marad; azok pedig, 

akik barátként, tanítványként és munkatársként közelr�l is megtapasztalhatták 

egyenességét, emberségét és segít�készségét, jó szívvel, hálás érzülettel �rzik 

magukban emlékét.

Almási Tibor
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Pék Pál
költ�, irodalomkritikus, tanár 

(Nagykanizsa, 1939. július 26–Nagykanizsa, 2008. július 24.)

Pék Pál neve az eltelt évtizedek alatt összeforrt 

Nagykanizsával. Valahogy úgy, ahogyan Czuczor 

Gergelyé Gy�rrel, Juhász Gyuláé Szegeddel, Csor-

ba Gy�z�é Péccsel – és folytatható a sor. Jóllehet 

vidéki költ�nek lenni sosem volt könny�, ám az is 

igaz, hogy a vidéki városok, ezek a szellemi vég-

várak sokkal büszkébbek hírességeikre, mint a 

f�város, melyben oly könny� nyom nélkül elt�nni. 

A  megállapítás, úgy vélem, érvényes a nemrégi-

ben elhunyt Pék Pálra is, aki legendás tanárként, 

nagyszer� költ�ként, majd a rendszerváltás utáni 

szellemi aktivitás légkörében, az általa megálmo-

dott, életre hívott országos hír� irodalmi folyóirat 

– a Pannon Tükör – f�szerkeszt�jeként fontos iro-

dalomszervez�i munkásságot fejtett ki. A magyar 

irodalom színe-java megjelent a folyóiratban, 

amely emléket állított többek közt Pék Pál jobb 

sorsra érdemes költ�társának, barátjának, a Weöres Sándor által is tisztelt, a 

rendszerváltás el�tt meghalt Takács Lászlónak. A még élsz, fényeskedsz cím�, 

a Pannon Tükör Könyvek els� és egyetlen darabjaként megjelent impozáns 

versválogatás Pék Pál válogatásában és szervezésében jelent meg. E tényben 

én egyszerre érzékeltem a síron túli barátság szép példáját és a szellemi ér-

tékeknek kijáró megbecsülést, amelyre ordasuló világunkban egyre kevesebb 

példa akad. Telefonon beszélgetve vele, vagy a pesti könyvhét forgatagában, 

vagy éppen Nagykanizsán, ahová többünket meghívott író-olvasó találkozóra, 

folyamatosan az önmagát és a korát pontosan ért�, azt etikai mércével mé-

r� ember benyomását keltette. Mindez visszatükröz�dik költészetében, amely 

számára a világ megértésének és jobbításának eszköze volt. Nagy örömmel 

vette kézbe a pályafutását elemz� monográfi át (Bakonyi István tollából), amely 

fontos kísérlet a líra hangos f�útvonalait elkerül�, ám elmélyültségében, köl-

t�i er�ben mégis jelent�s életm� bemutatására. A versek, ma már ez világo-

san látszik, határozott etikai álláspontot rögzítenek. Akkor is, mikor a magyar 

történelem „vérzivataros” korszakára, és akkor is, mikor a biblia örök érvény� 

példázataira utalnak. Külön színfoltot jelentenek a keleti életszemléletet meg-

fogalmazó Ven-ji versek, melyek érdekes polémiában állnak Takáts Gyula 

hasonló témakörbe sorolható szerepverseivel. A Szélcsönd és újra szél cím�, 

utolsó el�tti verskötet sejtelmeiben már érezhet� az elmúlás sejtelme, a lét-

kaland egybelátásának igénye. A korszak verseinek profetikus gesztusában a 

jelen és a múlt képei mint egymást magyarázó analógiák végs� soron az id� 

végtelen körmozgására utalnak. Mindezt csak annak jelzésére, hogy Pék Pál 

életszemlélete mennyire tág volt, s mennyire mentes a talmi nagyotmondás 

kísértéseit�l. Lírája épp arányosságával utal a költ�i önismeretre. Utolsó, még 
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életében megjelent verskötete, Az elmerült sziget (Pro Pannónia Kiadó, 2008) 

az élett�l való búcsúzás megrendít� lírai dokumentuma s egyben szellemi vég-

rendelet, amelyben újra s a korábbinál er�teljesebben kísért az indulás Fodor 

András által emlegetett, Pilinszkyt idéz� extatikus hangoltsága, ahol a biblikus 

képek a pokol és menny közé szorított emberi sors tragikumáról vallanak. Ám 

azt is észre kell vennünk, hogy a személyes halál képzete ebben a világképben 

nem végleges befejezés, hanem újrakezdés, azaz a körkörös id�ben kezdet és 

vég összeért. Valahogy úgy, ahogyan ez a hagyatkozás nagy versében, a Dies 

ad quem cím� versfüzér negyedik tételében történik:

Dereng az ég. Egy új nap kezdi

álom-röptét isten pitvarán – –

Galamb, ki szárnyát törve, boldog

létébe mégis visszajár.

Baán Tibor
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