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sok kitűnő alkotás van. Ha neki magának kellene
kiemelnie néhányat a sok közül, bizonyára ő sem
tudna választani, hisz hozzá épp olyan közel állt a
Szolnoki Művésztelep I. számú pavilonjának új-
jáépítése, mint a tiszakürti arborétum fogadóépü-
lete, vagy Dévaványán a helytörténeti múzeum
terve.

Épületek tervei mellett szívesen foglalkozott
beépítési tervek készítésével, kisebb városrende-
zési tervekkel. Nagy közös munka volt Szolnok.
Tabán rendezési terve, mely a város egyik leg-
régebbi területének városszerkezetileg értékes
része átmentését célozta, az épületállomány teljes
átépítése mellett. Folytatásaként ő készítette az ott
megépült lakóházak terveinek a nagyrészét is.

Ezzel párhuzamosan folyt egy hasonló mun-
ka, melyet szintén ő készített, Csongrád település-
magjának az úgynevezett ..Belváros" rehabili-
tációja kapcsán. Itt egy összefüggő területen vi-
szonylag sok régi lakóház maradt meg, el-
fogadható állapotban. Miután ezek lakóépület-
ként hosszabb távlatban már nem voltak haszno-
síthatók, de mint népi építészeti értékeket a város
meg akarta őrizni. Új funkciót kaptak és szak-
szerű felújításuk volt a feladat. A cél olyan mű-
szaki megoldás kitalálása volt, mely használ-
hatóvá teszi az épületeket, de mégis megőrzi azok
karakterét, arányait és ahol lehet szerkezeteit is.
Ennek a nehéz feladatnak a megoldása révén, az ő
tervei nyomán újult meg jónéhány ház és lett
belőle kubikus múzeum, hangulatos étterem,
vendégház stb.

A SZOLNOKTERV megszűnése után társas
vállalkozásba fogott, hogy ott folytassa az általa
választott és szeretett szakmát. Haláláig az AXIS

Kft tagja és tervezője volt. Utolsó munkái, a
Körös-Maros Nemzeti Park részére készített ter-
vek közül jelenleg is építés alatt van több épület
természetvédelmi területeken: Kardoskúton,
Szarvason, Dévaványán, amit ő már soha nem
láthat készen.

Különleges tehetség volt, kiváló szín- forma-
és arányérzékkel, térlátással. Mindig mindent
szakmai szemüvegen át nézett és látott. Terveiben
mindig a tiszta egyszerű logika testeseden meg és
ettől voltak jók az épületei.

Ez az út ért véget 2002 februárjában. A sors
úgy hozta, hogy ahol a végső búcsút vettünk tőle,
az is az ő alkotása volt. Elment, de műveit ránk
hagyta, melyeket naponta láthatunk, ezért mégis
csak köztünk maradt, s általuk él bennünk tovább.

Pista, nyugodj békében!
Pár Nándor

A lelkek szolgálatában

In memóriám
Koppány János címzetes főesperes

(1909—1990)

Az elmúlt évszázadban Jászalsószentgyörgy
községben Varga Sándor és Koppány János
plébános több mint nyolc évtizeden át szolgálta a
község lakóit. Úgy érzem, hogy ebben a rohanó
világban erkölcsi kötelességünk, hogy valamilyen
formában megemlékezzünk róluk. Koromnál fog-
va csak Koppány Jánost ismertem (aki élete során
személyemre és oályámra is nagy hatással volt),
ezért elsőként az ő életútjának felkutatására és
bemutatására vállalkoztam.
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1909. július 28-án Koncsek János néven,
Koncsek János kőművesmester fiaként látta meg
a napvilágot Jászberényben. Édesanyja varrónő
volt. (Később a '30-as években magyarosította
Koppány Jánosra a nevét.) Az itt töltött gyer-
mekkoráról mindig szívesen beszélt a hajdani hit-
tanórákon. Egész életében Jász-
alsószentgyörgyöt ápolta, kie-
melt figyelmet szentelt húga
gyermekeinek, akik gyermekko-
ruk nyarait a falu parókiáján
töltötték. Koncsek József test-
vére káplánként mellette szol-
gált egy rövid ideig.

Elemi iskoláját, majd a Ma-
gyar Királyi József Nádor
Reálgimnáziumot (a mai Lehel
Vezér Gimnázium) 1927-ben
Jászberényben végezte el.l Si-
keres érettségi vizsga után az
Egri Főegyházmegye Szeminá-
riumára jelentkezett, amelynek
jó szintű eredményes teljesítése
után Egerben, 1932. június
19-én szentelték pappá.

Ezt követően 1945-ig a következő helyeken
teljesített szolgálatot:
1932: segédlelkész Harkányban, majd Bodony-

ban
1934: segédlelkész Napkorban
1935: hitoktató Nyíradonyban
1935 segédlelkész Diósgyőrben
1936: segédlelkész Gyöngyös-felsővárosban
1938: adminisztrátor Bátorban
1940: hitoktató Jászárokszálláson
1942: segédlelkész Eger főplébániáján (bazili-

ka^
1945—89: Jászalsószentgyörgy
1945-ben Varga Sándortól vette át a plébánia ve-

zetését, amikor még a parókiához tartozott
a mintegy 100 hold föld és tanya, amelyet
később államosítottak. A templom állaga
ez időben megromlott volt a háborús sebek
és a szigetelés hiánya miatt, amelyet folya-
matosan helyreállítottak. A templomba a
villanyt a második világháború utáni első
bérmálásra vezették be."

Koppány János papi pályája során a követ-
kező egyházi elismerésekben részesült:
1961: érseki tanácsos
1974: kerületi esperes
1982 címzetes főesperes

Munkásságának méltatásához a község
történetében leírtakhoz folya-
modtam segítségül, ahonnan a
következőket idézem:

„Évtizedek óta azonban
egyedül dolgozik. Az egyházi
birtokot kiosztották, vagyona
nem maradt az egyháznak, ami a
szükséges kiadásokat fedezte
volna. Mégis a nehéz
körülmények ellenére is műkö-
dése ideje alatt a hívek önkéntes
anyagi hozzájárulásával és köz-
vetlen segítségével, többet meg-
valósított, mint elődei. Először is
az egyházi ingatlanokban oko-
zott háborús károkat kellett
kijavítani, majd azok állagát a
lehetőségekhez mérten évtize-
deken át megőrizni.

A következő felőjítások, létesítmények
készültek el:
1948: Az oltárképek regenerálása-. 3.000,— Ft
1956: A templom csatornázása: 31.000,— Ft
1959: Az orgona kijavítása: 15.000,— Ft
1959: A templom belsejének teljes kifestése Riba

János festőművész által: 104.000,— Ft
(Itt jegyezzük meg, hogy ekkor fedeztek fel
egy rést a templom mennyezetén, ami
1919-től való volt egy belövéstől, papírok-
kal volt betömve. Ezt is kijavították.)

1961: Villámhárító felszerelése, a templom ke-
resztjének kicserélése a torony tetejéről:
20.000,— Ft

1963: Ravatalozó építése a temetőben, a temető-
őri lakás kibővítése: 103.000,—Ft

1972: Új parókiaépület építése nagyon sok tár-
sadalmi munkával: 180.000,—Ft

1981: A templomkert körülkerítés: 65.000,— Ft
1983: Hangszórók felszerelése a templomban"

Ezek az adatok magukért beszélnek. Ám
mindenképpen fontos megemlíteni, hogy minde-
zek a szocializmus évei alatt születtek, amikor
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nem támogatták úgy az egyházi építkezéseket,
mint ma. Mindezekhez nagyban hozzájárult Kop-
pány János áldozatos szervező munkája.

Koppány János Jászalsószentgyörgyön eltöl-
tött évei során a kor szelleméhez igazodva
szolgálta a község híveit. Ennek egyik emlékét
őrzi a községi irattár, amely dokumentumot 1950.
január 6-án írt alá és az iskolák államosításáról
szól. A nehéz évtizedek után nyugdíjba vonult, és
testvérhúgához Budapestre költözött. Még ma is
őrzöm utolsó találkozásunk emlékét. Ám jól
megszolgált nyugdíját igen kevés ideig élvez-
hette, Budapesten 1990. március 18-án elhalá-
lozott. Életkedvét, humorát az utolsó percig
megőrizte, melyet hűen tükröz a halála előtti
utolsó napon közeli hozzátartozóinak írt levele:

„Jó volna még élni! Ehhez kedves pap
barátom szerint az kell, hogy nem szabad abba-
hagyni a lélegzést. Én meg úgy érzem, hogy arra
is ügyelni kellene, hogy a szivünk fel ne mondja a
szolgálatot."

Végezetül köszönetemet fejezem ki Dolhai
atyának és dr. Kéve Tibornak segítségükért a hite-
les források feltárásában, és abban bízom, hogy a
közeljövőben Jászalsószentgyörgy lakossága,
vagy önkormányzata is emléket állít a 44 éven át
szolgálatot teljesítő plébánosnak. Sírja Budapes-
ten a Farkasréti temetőben van, ám úgy gondo-
lom, emléke sok-sok szentgyörgyi lelkében a mai
napig él.

Sallai János

Száz éve született
Wigner Jenő

Wigner Jenő (1902—1995) születésének
századik évfordulója kapcsán jónéhány meg-
emlékezést olvashatunk munkásságáról, életéről.
Ezekben elsősorban a kvantumfizikában tett
kiemelkedő felismeréséért méltatják. Nobel-díjat
kapott az atommagok és az elemi részek el-
méletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szim-
metriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért.
Miért is volt olyan nagyszerű ez a felismerés,
amelyért Nobel-díj járhatott?

A tükörszimmetria lényegét egyszerűen úgy
fogalmazhatjuk meg, hogy ha a természetben egy
jelenség végbemehet, akkor annak a tükörképe is
megtörténhet, a természet tehát alapvetően tükör-
szimmetrikus. Wigner Jenő mutatott rá először
arra, hogy a paritás fogalma a mikrorészecskék
világában, a kvantumfizikában is értelmezhető.
Az atomszerkezetért felelős elektromos erők
tükörszimmetriájának következményeiként osz-
lanak a bonyolult atomok energiaszintjei két kü-
lönböző típusú csoportra. Később kínai tudósok-
nak sikerült bebizonyítani, hogy a gyenge köl-
csönhatásoknál a paritásmegmaradás elve nem
érvényesül tökéletesen, s ebben kitüntetett szere-
pe van a neutrínónak.

A tükrözési szimmetria nem szigorúan ér-
vényes volta miatt azonban a szimmetriaelvek
nem veszítették el jelentőségüket a kvantum-
fizikában. A matematikai csoportelmélet segít-
ségével leírható absztrakt szimmetriák olyan
eredményes rendszerező elvnek mutatkoztak,
hogy segítségükkel sikerült új jelenségeket is
megjósolni. Hasonlóan a szimmetriaelvek utaltak
arra, hogy az elemi részecskék tulajdonságai
visszavezethetők néhány még elemibb részecske
tulajdonságaira, gy született meg az elemi részek
kvarkelmélete.

Hogyan lett Nobel-díjas fizikus a magyar
születésű amerikai kutatóból? Ezt ismerhetjük
meg Wigner Jenő saját kezűleg írt visszaemlé-
kezéséből, melyet Hudecz Ferenc professzor
rendelkezésre bocsátott dokumentuma alapján ad
közre a Magyar Tudomány 2002/11. számának
melléklete. Ebből és Nobel-előadásából is ki-
derül, hogy pályafutása alakulásában milyen nagy
szerepet tulajdonított kiváló tanárainak. Rácz
László a képe az egyetemen a munkaszobámban
van nemcsak az iskolában tanított, több ritka
érdekességű könyvet adott olvasásra, és ezekből
nemcsak a matematikát tanultam, de csodálatot is
szereztem a következtetések bámulatos ügyes
egymáshoz szövése iránt is. Fizikát persze Mikola
Sándortól tanultunk, és büszkén mondhatom,
hogy két év után annyit tudtam, hogy a fizika kur-
zus, a Budapesti Műegyetemen vagy a Tech-
nische Hochschulen, majdnem teljesen ismét-
lésnek tűnt fel. (Idézet a Nobel-díj átvételekor
modott beszédből.)
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