
„Hidd el, nyájas olvasó.. 
Karinthy Frigyes szellemes példázata jutott eszembe, amikor kereken két évvel könyvem megjelenése 

után a Honismeret 1988. 4. számának Fórum rovatában olvastam dr. Pap Tihamér cikkét. Nagyon 
jól esett, hogy ez a folyóirat is foglalkozik művemmel, hiszen eddig még a bibliográfiai melléklete sem 
regisztrálta megjelenését. Am, térjünk a lényegre! 

Ehhez tudnunk kell, hogy Szekszárd volt az egyetlen megyeszékhely, amelyről soha nem jelent meg 
út ikönyv, vagy tudományos alaposságúnak nevezhető történet. E kétes dicsőség csupán az utóbbi négy 
évben foszlott semmivé, akkor napvilágot látott Irodalmi séták Szekszárdon, Történelmi séták 
Szekszárdon, Szekszárd, valamint A szekszárdi szőlő és bor című könyvem. Minden túlzás nélkül 
mondha tom, hogy ú t törő vállalkozások voltak, hiszen a Népszava azt írta a dr. Pap által elolvasottról, 
hogy minden magyar városnak jó lenne ilyen, a Köznevelésben Tüskés Tibor pedig sikeres műfaji 
kísérletnek minősítette. Szülővárosomért, az itt élőkért vállaltam, hogy a köz javára hozzáférhetővé 
teszek annyit, amennyit már most is haszonnal forgathatnak a helybeliek és az idelátogatók. Tisztában 
voltam azzal, hogy alkotásom nem lesz hibátlan, de vállaltam a tévedés lehetőségét, mert úgy gondoltam, 
még ezzel együtt is több a kézbevehető mű a bölcs hallgatásnál. Lehet, hogy tévedtem. 

T u d o m tehát, hogy könyvemnek hibái, hiányosságai vannak, s ezeket már csak azért is ismerhetik 
rajtam kívül számosan, mert nyilvánosan többször megbeszéltem és -vitattam dr. Pap Tihamérral és 
másokkal. Ettől függetlenül mindenkinek szuverén joga, hogy észrevételeit közöl je , megjegyzéseit 
igazságként hangoztassa. Az már más kérdés, hogy a sajtótörvény hangsúlyozza: a tájékoztatás legyen 
hiteles, pontos és gyors. Ez utóbbit ne kérjük számon, annál inkább a hitelességet és pontosságot! 

Dr . Pap Tihamér nyolc „kiáltó tévedést" sorol fel, ami - véleményem szerint a töbß mint 200 oldalas, 
elődök nélküli mű terjedelméhez képest - nem lenne sok. Azért í rom, hogy lenne, mert ha valaki veszi a 
fáradságot és megpróbálja megkeresni a nekem tulajdonított idézeteket, ugyancsak meg fog lepődni. „A 
szerző szerint egyetlen esküvői jelenetet ábrázol" (Szabó Dezső képe) - írja a tudós szekszárdi 
helyismerő és kifejti, hogy ez nem igaz, mert „vasárnap délelőtti életképet", „szüretet", „búcsút" 
ábrázolt a freskó. A hivatkozott 23. oldalon azonban ez olvasható: „A sárközi népéletec szinte teljesen 
bemutat ta : a szőlőszürettől az esküvő színes forgatagán át a vasárnapi templomjárásig íveltek a képek", 
vagyis csaknem az, amit ő leírt. Ugyancsak erről az oldalról idézi, hogy ami ott látható, az nem a 
Fekete-malom. Az már szinte természetes, hogy figyelembe sem veszi az általam említett 1889-es 
évszámot, hanem 1922-es építési dátumra hivatkozik, nolott mindket tő igaz, nemcsak az utóbbi, ahogy 
ő állítja. 

A nyilvánosház helyét - meghajtom fejem - valóban jobban tudhatja nálam dr. Pap, engem viszont a 
korabeli újságok megerősítenek abban, nogy a későbbi mosoda hajdanán az volt, ami. Azt már én is 
szívből sajnálom, hogy belemagyarázható az, mintha a későbbi becsületes mosodásoké lett volna, pedig 
erről szó sincs: amikor az övék lett, már valóban mosoda volt. 

Az azonban már a szerző sajnálatos tévedése, hogy rám fogja, Csalog Zsoltot a múzeum igazgatójának 
mondo t t am. Sohasem állítottam ezt, mint ahogy - vele ellentétben - Wosinsky nevét is le tudom 
helyesen írni, s e tudósról azt sem írtam, hogy a Béri Balogh Ádám Múzeumnak volt igazgatója. (Ezt a 
nevet ugyanis egy bölcs, de máig ki nem heverhető döntés nyomán kapta az intézmény - csaknem fél 
évszázaddal a régész halála után.) Egyébként a Zsolt név a József helyett valóban tollhiba, de nem több: 
Csalog Zsolt egy évig tényleg dolgozott itt. 

Lehet , hogy a „József királyi főherceg" kifejezés „furcsa antagonizmus", de dr. Pap ezzel nem 
1986-ban találkozott először, nenem ötödfél évtizede, vitéz Vendel István Szekszárd megyei város 
monográfiája című művében, hiszen - s ezt ő is tudja - én is innét vettem. (Azt természetesen készséggel 
elhiszem, hogy akkor, 1942-ben ezt a tévedést - lévén szó a város polgármesterének könyvéről - dr. Pap 
nem hangoztatta ilyen nagy nyilvánosság előtt.) 

A Szabó Dezsőről és Wallacher Lászlóról írottak csak így, kiszakítva igazak: az idézett részben végig 
arról esik szó, hogy a gimnázium tanárai és diákjai mit alkottak múltban és jelenben. 

Az Augusz-kastélyról mondot takhoz csupán annyit: ennek az épületnek két lépcsőfeljárója van. Az 
egyik maga a torony, ahol az üvegmozaik volt (ezt színes képpel igazolhatom), a másik viszont az, 
amelyiknek a keleti oldalán soha nem lehetett, mert ott a lépcsőfeljárónak soha nem volt és ma sincs 
ablaka. Az ugyané házban működöt t Kaszás-féle könyvkereskedés egykori itteni létéről több tucatnyi 
élő tanú - köztük a könyv szerkesztője - tesz bizonyságot. 

H a mindent összegzünk, dr. Pap Tihamérnek egyetlen nyomtatot t oldalnyi szövegben hat tévedése 
akad. Ehhez csak annyit fűzök hozzá, hogy nem örülnék, ha hasonló arányok lennének könyvemben, 
még akkor sem, ha több ezer, megjelenése előtt ismeretlen adatot tartalmaz. Végszóul én is szívesen 
idézem a szerző két mondatát saját megjegyzéseire: „Számomra, számunkra e város múltja, régi élete -
hisszük - jövőjének záloga. Nem szabad téves, hiteken alapuló tudásra épített ismeretekkel »gazdagíta-
ni« a jövőt." 

Egyébként - Csokonai után szabadon - „az is bolond Szekszárdon, aki helytörténetet ír", itt 
legföljebb bírálni érdemes. Dr. Töttős Gábor 
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