
Tisztelt H<ilgyeim 6s Uraim!

Engedj6k meg, hogy a csal6d nev6ben megk6sz6njem, hogy ilyen sz6p sz6mmal veliink
voltak ezen a megernl6kez6sen, 6s megkriszonjern azoh,nak, akik hosszti hetek, s6t
mondhatom azt, h6napok munk6jdval lehet6v6 tett6k, hogy ez az eri1ktibla elk6sztiljdn, 6s

ez a mai megeml6kez6s megval6suljon.

Ezen az eml6kt6blin egy Tam6si Aron idlzetet olvashatnak: ,,Az ember szive mdlydn iirdkkd
oda val6, ahol szilletett." Ez egy kev6sb6 ismert Tam6si Aron iddzet, 6n egy m6sikkal
k6sziiltem, arit talin On<ik is gyakrabban hallottak mrir, 6s ami mind a k6t besz6db6l, amit
hallottunk - mind Gabri Rudolf beszfidilbSl, mind Duray Mikl6s besz6deb6l - kitetszett, m6g
hogyha 6k nem is id6zt6k Tam6si Aront. Hogy is hangzik ez a mondat? ,,Azdrt vagtunk a
vildgon, hoglt valahol otthon leg1,tilnk benne. " Itt mondtdk m6r utiinam a folytat6st. Mindaz,
amit hallottunk, mindaz, ami abban az interjiban, ami kdzel tiz esztendlvel ezel6tt k6sziilt
ap6sommal, 6s amit most az iinnepi, jubileumi szitmdban a nagykaposi magyar hinkiadvinya
ism6t lekdzdlt, az gondolom, ez a gondolat tiikrdz6dik. A szem6lyes 6lmenyb6l is, amit
hallhattunk Gabri Rudolft61.

Ha ap6som itt lenne, akkor azthiszern k6t mondatot mondana, hogyha a saj6t 6let1t, a saj6t

6lett<irt6net6t kellene 6sszefoglalni, 6s ennek tarfisdgdt kellene figyelmebe ajanlani a
jelenl6v6knek. Az egyrk igy hangozna: hogy m6g egy ilyen kicsiny teleptil6s - melynek
hasonlit egy6bk6nt az 6n sztil6viirosomhoz, Csom6hoz a l6leksz6ma -, agy ilyen kicsiny
telepiil6s sztilottje is, ha j61 s6flirkodik arihizott talentumokkal, milyen sokra viheti. Hiszen
nemcsak a tehets6ge, a k6ts6gteleniil megl6vd tehets6ge, hanem a szorgalma is kellett ahhoz,
hogy mindazt elfie, amir6l; az imlnt hallhattunk, hogy egyeterni tanrir legyen, hogy
akad6mikus legyen, alkotmrinybir6, majd a Nemzetkdzi Bir6s6g tagtra, megbecsiilttagtra.

A mdsik mondat, amit mondana az igy hangozna - 6s szint6n ez is az interjrib6l 6s az

elhangzottb6l k<ivetkezik -, hogy mindenki tartozlk a sziil6fbldj6nek. M6g akkor is, hogyha
csak nivid id6t tdltdtt itt, 6s csak gyerekkorilban, nyaranta j6rt vissza ide, amikor mar
elkolt<iz<itt Nagykaposr6l, s6t P616cr61 is. Es igyekezzen ki-ki lehet6s6gei, tehets6ge, ereje

szerint visszaadni valamit annak a sziil6fiildnek, amelyt6l olyan sokat kapott.

Kdszdnom m6gegyszer, hogy itt voltak veliink, k<isz<indm, hogy lehet6v6 tett6k ezt a

bens6s6ges tinnepet. Isten 6ldja 6n6ket!

Ader Jdnos, Magtarorszdg kdztdrsasdgi elndke

(Elhangzott 2013. november 1,6-dn a Nagtknposi Magltar Kdzdssdgi Hdzban, Herczegh Gdza

emlhktdbldj dnak av at6ilnnep s dgdn)
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