
nagyszerű emlékszobrot fognak emelni, és talán 
mellette lesz az ... enyém is." 

A Dózsa alatt található parasztpieta utalhat a 
parasztvezér egyik tragikus sorsú katonájára, vagy 
a Falu jegyzőjének nemesszívű „zsivány"-ára, 
Violára, de a közelében levő kettéhasadt Kossuth-
címeres zászló miatt vélhetjük az 1848/49-es sza-
badságharc egyik áldozatának is. A menekülő 
család, a siratóasszonyok, valamint Petőfi egyik 
utolsó versének, a Szörnyű időnek első öt sora 
(székely rovásírással) történelmünk számos drá-
máját eszünkbe juttatja. A menekülő családban 
(Kossuth és Petőfi portréja alatt) két markáns arc 
vonja magára a f igyelmünket: az idős asszony 
Szályka Rózsa, akit akkor rajzolt le Szervátiusz 
Tibor , amikor moldvai csángómagyar népballadá-
kat énekelt Klézsén Kallós Zoltánnak. A bajuszos 
férfi pedig az egyik keleti magyar faluból, Csíkmé-
naságból való favágó, Péter Salamon. 

A drámai feszültséget részben föloldja az Eöt-
vös közelében levő mezítlábas parasztgyermek és 

a fiatal szerelmespár, jelezve az író (és a szobrász-
művész) jövő-reményét. 

Alig egy év alatt ez az ö tödik jelentős képzőmű-
vészeti alkotás Tatán. A másik négy: Tóth Béla: 
Tatai Diana (lovasszobor az Öreg- tó partján, a 
volt Esterházy-kastély előtt); Várady Sándor: Sa-
sok (szoborcsoport a IV. sz. Általános Iskola 
előtt); Szabó Iván: Magyary Zoltán (1888-1945) 
jogászprofesszor (dombormű a volt tóvárosi köz-
ségháza falán); Brém Ferenc: Bláthy O t t ó (1860— 
1939) gépészmérnök, feltaláló (dombormű a róla 
elnevezett szakmunkástanuló-iskola folyosóján). 

Ha sikerül megvalósítani a város barátainak régi 
tervét: Schwaiger Antal XVIII . századi gyönyörű 
Kálvária szoborcsoport jának a helyreállítását és 
Kovács Mária Velencében díjat nyert bronz Ke-
resztelő Jánosának ismét méltó helyre (valahol a 
vár közelében) kerülését, akkor Tatát nem csupán 
a vizeiért, szép parkjaiért, műemlékeiért, múzeu-
maiért, hanem szobraiért is érdemes lesz fölke-
resni. Kálmán Attila 

Seregszemle Külsővaton 
Napfény, nyárias meleg, lengő nemzeti zászlók, egy ünneplő falu képe s pa t togó katonazene hangjai 

fogadták 1988. szeptember 29-én délelőtt Külsővaton az odaérkező érdeklődőket , akik a főtéren 
gyülekeztek, szembefordulva a leleplezésre váró emléktáblával, közrefogva a költő és hadvezér Zrínyi 
Miklós szép ércszobrát . Az ünnepi szónok, dr. Szabó Miklós hadtörténész-ezredes szavaiból ki tűnt , 
hogy egy több mint három évszázaddal ezelőtt történt hadiesemény emlékére pyűlt össze csaknem ezer 
ember, s vonult fel a Magyar Néphadsereg tisztikarának népes küldöttsége, Papáról egy díszalakulat, a 
veszprémi honvédzenekar és más testületek. 

325 évvel ezelőtt itt, ezen a helyen tartott szemlét harcba induló csapatai felett Zrínyi Miklós, aki 
ekkor az összes magyar csapatok hivatalosan kinevezett főparancsnoka volt. E hadiszemle után fordul t 
meg a török ellen vívott, vesztésre álló háború sorsa. O k t ó b e r 10-én Zrínyi serege Vízvár mellett 
országos hírű győzelmet aratott, november 27-én pedig a dunántúli végvárak összevont török őrségét 
zúzta szét egy álló napon és egy éjen át tartó öldöklő küzdelemben. Ezek az előjátékai az 1664. lanuár 
20-án elindított, egész Európát felvillanyozó téli hadjáratnak, amely február 2-án az eszéki híd 
felégetésével érte el legnagyobb sikerét. Voltaképpen tehát a magyar katonaerények diadalát ünnepelték 
azok, akik itt, Külsővaton összegyűltek. 

Az ünnepély zárómozzanatánál , a koszorúzásnál derült csak ki, hogy a helyi közösségeken kívül 
milyen sok intézmény és társadalmi szerv képviseltette magát. A Zrínyi Katonai Könyvkiadó, a megyei 
múzeumi igazgatóság, a megyei irodalomtörténeti társaság és mások helyeztek koszorút az emléktáblára 
és a szoborra. A Magyar írok Szövetsége koszorúját Bárányi Ferenc költő kísérte. 

Ezután műsoros rendezvényre került sor a művelődési ház nagytermében. Elsőként Simon Aladár és 
Körösi Csaba veszprémi színművész adott elő Zrínyi Miklós műveiből részleteket, mintegy megidézve 
a nagy magyar hadvezér, költő és polit ikus szellemét, s bölcs, századokra ható gondolatait. Kovács 
Sándor Iván irodalomtörténész professzor , a Magyar Irodalmi Társaság főtitkára színes előadásában 
remek portrét adott a két Zrínyi Miklósról, a szigetvári hősről és dédunokájáról . Rámutatott , hogy ők 
ketten egyszerre hősei a magyar és horvát népnek, egyszerre ünneplik őket Magyarországon és 
Jugoszlávia horvátok által lakott területein. 

Pápa lakóit az ünnepélyen a Jókai Kör harminc főből álló küldöttsége képviselte. Ez a kis csoport 
Külsővat felé tartva a nemesszafóki temetőben tisztelgett Szalóki Sámuel honvédhuszár sírjánál, aki az 
ihászi csatában adta életét a 48-as eszmékért . 

A visszaindulás előtt ellátogattak a nagyhírű külsővati szociális o t thonba, ismerkedtek az ott fo lyó 
élettel, s megszemlélték az egyik épület falán a Béri Balogh Ádám kuruc vezér tiszteletére készült 
művészi domborműve t . Pápára érve valaki a küldöttségből történelmi leckének nevezte ezt az utat. Az is 
volt, valóban. 

Huszár János 
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