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Életem döbbenetes óráit szerezte Tóth Istvánné,
Stégner Éva A kakucsi Liebner család című össze-
állításával, amelyben emlékezéseket és doku-
men tumokat gyűjtött egybe a Liebnerekről. Én
is az ő leszármazottjuk vagyok, édesapám korán
elhunyt édesanyja Liebner Róza a gazdag föld-
bir tokos Liebner József lánya volt. Döbbenten
né zem a családfát, a „nábobnak” (A nábob halála
címmel írt róla apám regényt) tíz (!) gyereke szü-
letett, de egymás után haltak meg. Csak Sán dort
ismertem, és Jánosról hallottam sokat, fényes pa -
pi karrier várt rá, de fiatalon, harminchét évesen,
1925-ben elhunyt. Apám édesanyját még fiata-
labban, harmincévesen vitte el a tüdőbaj. A ná -
bob 1925-ben halt meg, s az addig kemény kéz-
zel őrzött vagyon nagy része köddé vált Mon  te
Carlóban. Apámnak adósságokkal, jelzáloggal
ter helt öröksége tatárszentgyörgyi kétszáz hold -
ja maradt, végrehajtóval súlyosbítva. Nagyot só-
hajtott, midőn államosították. Ta tár szentgyör -
gyön gyerekfejjel, Kakucson felnőttként jártam
feleségemmel, s még találkozhattam olyanokkal,
akik ismerték a családot, vagy a falu ból jártak
föl a kastélyba a két gyerek (György és testvére,
a nyolcévesen elhunyt Tibor) gondozá sára. Őket
a kastély emeleti szárnyában tartották, a Liebne -
rek a „lenti” részben éltek, ahová a gye rekek
csak akkor mehettek le, amikor vendégek érkez -
tek. Ilyenkor matrózruhában ténferegtek, s vá-
gyakozva szemlélték a teli tálakat. (Ők min den
este tejbegrízt vacsoráztak.)

Liebner József volt a kakucsi katolikus egy-
házközség világi elnöke, s nagy érdemei voltak
a Szent Kereszt templom felépítésében. A temp-
lom 1928-ban készült el, a nyolcvanadik évfor-
du lóra fényképekkel illusztrált Emlékkönyvet
adott ki a kakucsi egyházközség. Bevezetőjében
Beer Miklós, váci püspök a következőt írja: „Biz-
tos vagyok abban, hogy minden olvasó talál
ebben az Emlékkönyvben neki szóló személyes
üzenetet, a megvalósult célok adta bátorítást.”
Az egyik üzenet az, hogy áldozatosan, összefo-
gással, megértéssel és szeretettel az első pilla-
natban elérhetetlennek látszó célok is megvaló-
síthatók. Ezen eszmények jegyében működött és
szerveződött újra a KALÁSZ és a KALOT helyi
szervezete. 1946-ban Kálvin János a KALOT if-
júsági elnöke versben fogalmazta meg célkitű-
zésüket. Nem a líra remeke, de gondolatai máig
sem veszítettek időszerűségükből. „KALOT or-
szá gunk olyan intézménye, / Mely a széthúzásnak

teljes ellensége, / Célja a kultúránk, hazánk emelése,
/ Nem az örökös egymás elvesztése. //Országunk
KALOT legényei / Nemzetünk erős reményei. / Újjá-
építés szorgos munkásai, / Isten és haza élő törvényei.
// Ami szép, jó és hasznos, azt mi / Meglátjuk és meg-
tanuljuk ott. / Végre tudja meg mindenki, hogy / mit
képvisel s mi az a KALOT!” Míg némi elnézéssel e
sorokat olvastam, arra gondoltam, vajon ma a
különféle ifjúsági szervezeteket, mozgalmakat
ugyancsak nemes célok hevítik?…

Elhivatott plébánosok és káplánjaik tettre kész
civilek, kiváló tanítónők támogatásával terem-
tettek igazi hitéletet. A fényképek sokat elárul-
nak. Karácsonyi koncert, 2004-ben. Tekintélyes
lét számú kórust vezényel Nits Márta karnagy.
Mi nistránsok 1951-ből. Mekkora állhatatosság-
ról árulkodik a számuk! Elsőáldozók csoportja
1982-ben, majd egy másik képen 2007-ben. Egy
budapesti templomnak is díszére válnék a szá-
muk. Zarándokok csoportképei — Passió-éneklés
2006-ban. Taizéi találkozóra érkezettek vendég -
lá tása 2001. december 8-tól, összesen 97 ven dég
töltötte napjait kakucsi családoknál és az iskolá-
ban. A templom külső és belső renoválása. A temp-
lomtető megújításai; az önkormányzat 1 millió
200 ezer, az egyházközség 3 millió 487 ezer fo-
rinttal járult hozzá az Egyházmegyei Hatóság
által kiutalt 1 millióhoz.

A plébánosok közül Vincze Dezső esperes 2000-
ben Kakucs posztumusz díszpolgára lett, ugyan-
ez a posz tumusz kitüntetése Bartl József atyának,
s még négyen kaphatták meg egyebek mel lett a he-
lyi egy házban és -ért végzett tevékeny ségük elis-
meréséül. S ha elmegyünk édesapám sírjához a Far-
kas réti temetőbe, azon is márványtábla hirdeti, hogy
ő ugyancsak Kakucs posztumusz díszpolgára.

Édesapját Szalay Károlynak hívták. Nem is-
merte, mert amikor kiderült, hogy elcsábította
Liebner Rózát, a nábob agyon akarta lőni, de meg-
kegyelmezett neki azzal a feltétellel, hogy eltűnik
az országból. Így aztán Szalay Károly Franciaor -
szágba távozott, s követte a családja is (ugyanis
családos ember volt a jószágigazgató). Nem vé-
letlenül írta édesapám Ballada régi dolgokról című
versében: „Ki volt az apám, nem tudom, / hol van a
sírja, nem tudom, / ámbár az is lehet, hogy él, / némely
ember szép kort megér. // Mindeneset re elhagyott / még
mint idétlen magzatot, / édesanyám meg hordozott, /
a kedves, és csak hallga tott. // S hogy nem fért már szí-
vébe több / kín, a kastélyból megszökött, / de vissza-
vitték, s zár mögött / tartották, mint egy bűnözőt.”

Öccsének már Rónay György volt az édesap -
ja, s őt is nevére vette. De a családban neki sem
volt maradása, lenézték, idegennek tekintették.
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Rózsi halála után Pesten élt, ismét megnősült, az
iskolai szünidőben apám két hetet tölthetett
náluk, a többit Kakucson élte végig.

Részletesen foglalkozik a Liebnerekről szóló
könyv Sándorral, aki apja halála után elherdálta a
birtokot. Elképesztő összeget vett ki a Magyar An-
gol Bankból, majd eljátszotta, eltékozolta az örök-
ségét. Mikszáth Kálmán tollára illő dzsentri allűr-
jeivel sikerült tönkre tenni magát is. Maga a
történet, a megesett, elzárt lányanyával, a puská-
val fenyegetődző családfővel, a fattyúnak nézett fi-
úval ugyancsak félelmes epikus anyag, egyes ele-
mei nemcsak A nábob halálában, hanem a Képek és
képzelgésekben is olvashatók. Amikor apám a fia-
talságáról mesélt, néha hitetlenkedtem, ilyen nincs,
gondoltam. Igaz volt. Mint ahogy az is, hogy ott-
honát a gödöllői premontreieknél találta meg, jó né-
hány tanárát, elsősorban Her mann Egyedet, az egy-
háztörténet és Bacsó Vili bácsit, a matematikust.

Sándor még megmaradt birtokát 1929-ben a
Nem zeti Bank zárgondnokság alá vette, s részes mű-
velésre adta ki kakucsi földművelőknek. A befolyó
jövedelem egy része a banké lett, amely gondos-
kodott Sándor és édesanyja ellátásáról. 1942-ben,
anyja halálát követően Sándor Pestre került. Hogy
miből élt, rejtély. Recski fogoly lett ő is, kiszabadu-
lása után néhány hetet nálunk töltött, aztán eltűnt.
Nem emlékszem halála évére, aligha nem a Nyírő
Gyula kórházba mentünk szerény hol mijáért, egy
kopott kofferért, amelyben néhány használati tár-
gya volt. Hihetetlen figura, elképesz tő sors. Csodál -
tam apámat, hogy egyetlen szó nélkül befogadta,
s lehetetlen kívánságait teljesítette. (Csak márkás ci-
garettát szívott, ez maradt a hajda ni urizálásból.)
Életútjának mozaikjait, mint a Liebnerek gazdál-
kodásáról írtakat is adatközlők emlékeiből bravú-
rosan rakta össze a könyv szerkesz tője.

És mi lett a kastély sorsa, amelyben a nábob éle-
tében olykor díszes vendégsereg gyűlt össze? Ez
is korjellemző történet: „Mikor a szovjet csapatok
bejöttek Kakucsra, egyes emberek megrohanták
szerszámokkal a kastélyt, és amit csak értek, tör-
tek-zúztak. Megbontották a tetőszerkezetet, el-
vagdosták a tartógerendákat, kiszedték az ajtókat,
ablakokat, felszaggatták a parkettát, amit tüzelésre
használtak fel. Ez az állapot oda vezetett, hogy hi-
vatalosan intézkedni kellett: vagy leállítják a tö-
rést, zúzást, és valamire felhasználják az épüle-
te  ket, vagy kiadják mestereknek lebontásra az
épületeket feléből, a többi kiszedett anyagot a köz-
ség új építői között arányosan elosztják.” Némi hu-
zavona után a kastélyt (melyet az orosz katona-
ság istállónak használt) lebontották, eltűnt a föld
színéről. Így múlt el a világ dicsősége…

Mi maradt meg? Liebner József emlékezetét
megőrzi a magyar méhészet története, amelynek
egyik dokumentumát tartalmazza a kötet. És meg-

maradnak a régi Kakucsról azok az emlékek, ame-
lyeket Rónay György írt le a Júdás könyve utó-
szavában. És sokáig illatoznak majd a kakucsi ró-
zsák, amelyekről verset írt: „Se ház, se kert, se kripta:
/ mindent elfújt a szél. De gyökerek élnek s visszakötnek
/ a születetlen születés tápláló mély földjébe, oda, hon-
nét / a holtak termékeny porából egyvérű gyökerekkel
/ nőttünk és virágzunk, kakucsi rózsák.”

Annyival kell kiegészíteni a verset, hogy a
kriptát új helyen helyreállították. 1999-ben exhumál -
ták a régi családi sírbolt romjaiban nyugvókat, majd
Opóczki György mester fölépítette az új síremlé-
ket a Stégner Éva által készített rajz alapján (a mű-
velethez ő szerzett támogatást), Balogh János ko-
vácsmester pedig egyedi vasláncokat tervezett, ezek
felkerültek a síremlék oszlopára. A két burkoló már-
ványlap egyikén a Liebner-család itt nyugvó ha-
lottainak nevei olvashatók, a másikon a Kakucsi ró-
zsákból vett idézet. Mindenszentek ünnepén
szentelte föl Orosz János püspöki tanácsos, plébá-
nos. Tíz évvel később, 2009 májusában a Liebner tör-
ténelmi emlékparkban Kapás Attila felszentelte a
család emlékét hirdető kopjafát, amelyet Horváth
István ötlete nyomán Varga László fafaragó művész
kivitelezett. Az emlékparkot az Újhartyánból Ka -
kucsra vezető út mentén alakították ki.

Itt akár be is fejezhetném e számomra felfe-
dezést és csodás órákat szerző könyvek ismer-
tetését, újból megtoldva szerzőik, mindenek-
előtt Stég ner Éva dicséretét, de Újhartyánról is két
könyv adott sok ismeretet. Az egyik, Kökényesi
Imre alapos munkája, 1980-ban jelent meg. A má-
sik az Újhartyáni képeskönyv, Varga László szer-
kesztésében. A polgármester, Manger Henrik
azt írja bevezetőjében: az emberek egyhamar em-
lékké válnak, az emlékek pedig elhalványulnak.
Ám a képek segítenek életre kelteni a múltat, s
szembesítenek a kis és nagy történelemmel. A ké-
pek jóvoltából megelevenedik a múlt, városi em-
 ber lévén számomra felfedezést jelentettek a me-
zőgaz daságról és a tanyasi életről összegyűjtött
képek, a határban dolgozókról, a cséplésről, régi
szüretelésről…

Katonák haptákban, karddal az oldalukon. Hu-
száregyenruhában és gyalogos ancugban. Gépen
ülve az orosz fronton és hadifogságban. Kitele-
pített családok. „Malenkij robotra” vittek. Aztán
boldog családok, baráti együttlétek. Menyasszo-
nyi ruhaköltemények, komolyan szemlélődő fe-
keteruhás bajszos fiatalemberek. Fúvószeneka rok,
muzsikusok a kocsma udvarán. A Fradi-öregfi-
úkkal játszó veterán Újhartyániak.

És végül színesben a mai Újhartyán; fentről és
lentről. Nepomuki Szent János szobra, a katolikus
templom, a német nemzetiségi iskola, és az idő-
 utazás végén a temető.

RÓNAY LÁSZLÓ
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