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Herczegh G6za,jogtud6s 2010 jarrufirl6ban bek6vetkezett 6tl6nyegtil6se 6ta Nagykaposr6l, a
sztil6hely6r6l is sugarozza szellemis6g6t a magyar vil6gba - ezt a csak emberi fon6sb6l
ered6, nem megrijul6, hanem folyamatosan termel6d5 energift.
Akrircsak a huszadik szinad egyik legnagyobb ir6ja, az egyetemes 6s magyar mrivelts6g
eltulajdonithatatlan r6sze, MSrai S6ndor, aki eset6ben ugyancsak l6nyegtelen, merre 61te
6let6t, mert sug6rforr6sa Kassiir6l ered.
Madfch Imre az egyetemes kult':lr6nak elmozdithatatlan epit6elerne M Ember Tragldifijinak
alkot6ja Losonchoz k<izeli sztil6hely6r6l, Als6sztregov6r6l 6s ottani nyughely6r6l vil6git
nektink, m6g ha nagy miive avllilg <isszes jelent6s konyvtar6ban fellelhet6 is.
II. R6k6czi Ferenc fejedelem, aki ugyancsak ennek a szellemi t6ptalajnak 6s a bodro gk6zi

Borsinak a sziil<ittje, akit Sz6chenyi Istv6n el6tt kimondatlanul is a legnagyobb magyamak
tartottunk, ma mir a kassai Szent Erzs6bet d6rnb6l kdveti jelkepes figyelernmel
botladozSsainkat a t<irtdnelem ttljfrr', mi pedig idSnk6nt oda zar6ndokolunk, annak
meger6sit6sere, hogy nem vagyunk t6velyg6k.
Ok, egytittesen nem csak a helynek, hanem az emberis6g egyeterness6g6nek a gdniuszai. De
gondolkod6suk 6s kot6d6siik miatt - noha 6lt6k 6letiik egy rlszlt San Diegoban, Rodost6ban
vagy Hilgftban - els6sorban a mieink. Emlithetn6nk erre p6ldak$t Piumfuny P6tert, aki
ugyancsak ennek ak1tszin 6ven 6t anernzet v6gvrirak6nt szolg6I6 t6rs6gnek a sztildttje, aki
szerzetesi nemzetek fol6ttis6ge ellen6re a nemzet 6s az orszhg egys6gesiil6se erdek6ben volt
hive egyszere a ,,b6rsonyos rijrakatoliz6lfsnak" 6s a vall6sszabads6gnak. Ezt a szellemi
iizenetet sughrozta ide, a kdzeli nagyvfiradi sziilet6se ellen6re a messzi R6m6b61 vagy a honi
Nagyszombatb6l. Es azok a reform6tus pr6dik6torok, mind a negyvenn6gy, akik lelktik,
szivtik 6s elk<itelezetts6giik r6v6n v6llaltrik a g6lyarabshgot a szolg6lat6rt, plldht mutattak az
itthoniaknak 6s a nagyvil6gnak, ak6rcsak az eperjesi v6sztrirv6nysz6k SldozaIai a Habsburg-
fele korai abszolutizmus durva korszak6ban, a kereszt6nys6g sz6gyenkor6ban. Felemel6 6rz6s
a nyomdokukban jhrni.
A szolg6lat szent iigy. Nincs mel16kn6vi villtozata. A legteljesebb kifejez6se: Isten szolghja.
LebocsStkozva a fiildre: az ertber szolgfija. Jelent6s6t visszaforditva: miniszter, amin nem a
k6kf6nnyel vi11og6 aut6k el6kelo utasait kell 6rtentink, hanem akdzszolg6t. Ami ez alattvan,
vagy k6nyszerk6nt jelenik meg, azmaga a szolgas6g.
Herczegh GEza a nemes szolg6latot vhlasztotta feladatul 6s 6letc6lul. Ut6dai, rem6lhet6, hogy
6t tekintik zsin6rm6rc6nek.
Kezdjiik a szfrmadist 6let6nek emberolt6nyi kiteljesed6s6t6l.
P6csett a Janus Pannonius Egyetemen 1967-ben saj6tosan kezdte rijra szakrnai 61et6t, mert
egyetemi diplom6jrinak megszerz6s6t kdvet6en Budapesten, a kommunista fllamhatalom
kcizpontjanak kozels6g6ben, hozz6 hasonlatos 6rt6kkozpontu felfog6st mag66nak va116 ember
nem futhatott be szakmai karriert.
Noha sohasem tudhatjuk hol sztiletik a szellemi 6rt6kfelismer6s, hol van a meghatfuroz6dds
kezdete. Lehet, hogy itt a k<izelben P616con volt ez a kezdet, ahol ifukotirrr*. a nyarut
ttiltotte? Vagy az tinerlel6s szempontjab6l a m6sodik vil6ghfboru v6g6nek szornyti
tapasztalatai jelentett6k ezt, arrrit a ,,Foggal 6s k6nimmel", ha161a el6tt k6t 6wel megjelent
reg6ny6ben foglalt <issze, a V<ir<is Hadsereg 6ltal elkovetett szrirnytis6geket risszegezve?
Az 6letmri egyes r6szleteit azonban nem ktil<in-kiil<in kell vizsg6lni, hanem folyamat6ban.
Szakmai, tud6si arc6l6nek kialakul6sa 6s kiteljesed6se szempontjSb6l nagyon fontos
nevel6apjanak tdrt6n6szi hivatfusa" ami okrin szellerni 6s szakmai kibontakoz6sa Szegedhez
kdtdtte. Itt kezdte egyetemi ianulmiinyait, ket kihin6 szellernii ember befoly6sa alatt. Az
egyik, szakmailag is meghatiiroz6 egy6nis6g Btu;a Lfuszl6 volt, a maryar folyamatoss6g
let6tern6nyese, aki apai <iroks6ge 6s hangstilyozottan 6nmaga r6v6n - S6rospatak, Kolozsv6r,



Szeged szellemi hi{romsz6g6ben 6lte a nemzetnek 6s az oktatilsnak elk6telezett lletfit. A
m6sik, takln ismertebb, Bib6 Istvtin, aki a m6sodik vil6gh6boru uti{ni magyar 6rtelmis6gi
gondolkod6s meghatiiroz6 szem5lyrs6ge volt, aki Szekfri Gyula hatilsira el tudott rugaszkodni
a tud6l6kos 6s vaskalapos nigeszm6kt6l 6s megalkotta a maryar kdzelmrilt ,,6rted haragszom,
nem ellened" elvii kritikusi megkrizelit6s6t lehet6v6 tev6 l6tdsm6dot. Aki magatart6s6val is
p6ld6t 6llitott, egyediilik6nt 6 maradt a hely6n Nagy Imre Kormanydnak tagjai koztil 1956.
november 4-6n.
Aki ilyen emberek ktizott 6rik feln6tt6, akinek ilyen hat6sok nyomiin v6glegesiil szakmai 6s

erk<ilcsi elk<itelezetts6ge 6s finomodik 6m6krendje, az hozzhjuk hasonl6 lesz. igy talin
6rthet6bb, hogy az 1960-as 6vekben mi6rt nern talSlta a hely6t Budapesten, pontosabban mi6rt
nem tal6ltak ott szirmdra helyet. Emiatt kellett P6csre mennie, ani az ottaniaknak javfua
szolgilt - 6s az 5 javht is szolg6lta. Ekkor v61t P6cs a humiin gondolkod6s saj6tos magyar
szellemi kozpont16v5.
Herczegh G6zLt illet6en azonban lehet, hogy pontatlanul 6rtelmezem az emberi arc5l, a
magatartis, a szakmai hivat6s elm6lytil6s6nek 6s az 6rt6krendi elkdtelezetts6gnek az
6rlel6d6s6t. Vannak nagy egymhsra talilISsok is, keres6s n61kti1, az &6kek, a bels6 energi6k,
vonzSsok okrin. Val6szinrileg err6l szo

eset6ben, hiszen nincs egy pillanatnyi meging6sa az 5letpilydja sor6n, ami aztjelenti, hogy
mindezek az &5lckozpontu hajlamok genetikailag benne talilltattak. Nem mindegy, hogy hol
6s kit5l sztiletik az ember - a kortilm6nyek a benne rejl6t csak kidomboritani, vagy elnyomni
tudj6k.
Itt sziiletett Nagykaposon, sziilei a helyi 6s a korny6kbeli szellemi elithez tartoztak, ami nem
szflrmazhsi. hanem <intudati kerd6s. L6nyege a szellemi 6s a gondolkod6si fiiggetlens6g
valamint az ezen a szinten val6 kdz6ss6g- 6s tarskeres6s. Eszerint 6piilt fel csal6dja is.
Nincsenek v6letlenek, m6g ha l6teznek is kiv6telek.
A magyar t6rsadalomban a jogdszi szakmhval kapcsolatban a 19. sziaadv6g6t6l kialakult egy
rosszhiszemri &6kit6let, aminek t<ibb oka volt, ezt most ne boncolgassuk. Ennek a
vettilet6ben anndl fontosabbak a kiemelkedri p6ldrik, amik 6ttdrt5k az el6it61et korl6tait.
Herczegh G6za egyike ezeknek. Nem csup6n a szakmaisfugSragondolok, amit a beavatottakon
kiviil csak kevesen tudnak megit6lni, mint ahogy a pillang6 szeps6g6vel sem trir6dik az
6rint6s6vel 6lmhb6l felriasztott ernber, ha odacsap. Herczegh GEza 6rtelmis6gi
szem6lyis6g6ve1 kapcsolatosan az a legink6bb figyelemre m61t6, hogy nem volt elk<itelezettle
semmilyen nigeszm6nek, el6re meghatilrozott szeml61etnek, 16t6sm6dnak. Felszabadult
6rtelmis6gi volt, aki a t6nyeknek hitt 6s a saj6t d,rt6kit6letebenbizotl, ugyanakkor v6gtelen
tiirelmess6ggel hallgatta v6g;g m6sok v6lem6ny6t. A kett6nk k6zdtti kapcsolatb6l ez az
6lm6ny hagyott bennem legm6lyebb nyomot.
Nagy ritkas6g, hogy egy szakembernek, egyetemi tanSrnak, akad6mikusnak nincsenek
nigeszm6i. Nincs el6re lecrivekelt it61ete, nem tartozik valamelyik iskoliihoz, szeml6leti
irarciathozo nem igazodlk valamely szakmai sodr6shoz. Herczegh G6za szellemileg fiiggetlen
ember volt, akit egyetlen gondolat tudott ghzsba kotni: mi lesz a sorsa nemzet6nek 6s

sziil6floldj6nek, ami az elszakitotts6gban tal6ltatik. Trirt6neti, hangsrilyozottan mondom, nem
trirt6n6szi tanulmrlnyai is err6l tanriskodnak. Nern illeszthet6k az akadlmiai tdrt6nelem-
szeml6letbe, nem bonyol6dik bele a f6lrevezet6 vitdkba, nem k6nyszertil m6sok buta
gondolatainak idlzlsere va.gy 6rtelmez6s6re. Saj6t v61em6nyt alkot, ez&. hiteles.
A p6csi Janus Pannonius Egyetemen elt<ilt<itt 6vtizedei olyan 6rt6kes ernberi kapcsolatok
kialakitilsirra is alkalmasak voltak, amire talln m6sutt nern nyilt volna lehet6s6g. Egyeteme
kdzgazdasilg tudomrinyi 6s jogi di{k- 6s oktat6i csereszerz6d6st kdtdtt az Egyesiilt A[amok-
b6li Pennsylvania 6llam6nak Indiana vilros6ban 16v6 alapitvrinyi egyetemmel az IUP-vel. Itt
ismerkedett meg a m6tyusfoldi szfirrnazilsri Ch6szar Ede professzorral, ennek az atneriku
egyetemnek az oktat6jhval, akivel tobb, mint egy fvtizedes szakmai 6s emberi kapcsolata



alakult ki. Ma mi{r mindketten a tuloldalr6l szeml6lnek benniinket birillva 6s eln6z6n.
Ennek a kapcsolatnak is k6sz6nhet6, hogy sok-sok magyar dirik ismerkedhetett meg
Amerik6val 6s ugyanannyi amerikai fiatal amaryff honnal. Lehet, hogy egyszer ennek is lesz
gyiimdlcse? Saj6tos m6don a kett6nk kdzdtti kapcsolat is ezzel akbzvetitflssel jiitt 16tre. Ez is
oka annak, hogy itt 611ok em16kt5bl6jael6It.
Az eml6kt6bla eml6khely 6s eml6kiz6hely. Eml6ket illlitaz esemenynek vay a leziirt sorsri
embemek. A nap embere, korUnk divatja vagy talinalattomoss6ga okrin nagyr6szt 6n26, mert
irgy befoly6soljiik, ne legyenek ernlekei. Aki nem ismeri a mfltat, oqtavagy ilirltaIa el lehet
kdvetni minden kor6bbi gazbmbersflget. Az eml6kekt6l, a mriltj6t6l megfosztott ember
kepl6keny, mert nincs 6raml6si medre. Akik az eml6khelyet fullitjfil<, a t6rsadalom
eml6kezet6nek megbrz6s6t isr v6llaljrik. V611a1jr{k a parti 6r szerepet, hogy ne v6ljunk
parttalawd. Herczegh G6za 6letntive kitiin6 t6mpontunk lehet ennek a v6l1al6snak a
teljesit6s6ben"

Elhangzott 2013. november l6-dn, a Nagiraposi Magtar Kdziissdgi Hdzban


