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Keresztapám, Dr. Kapócs Ferenc születésének századik évfordulója 

megünneplésére írt megemlékezésem – 2020.10.17. 

megemlékezés Százhalombattán 

 

Drága, Keresztapám, 100 éves lennél, s ez még földi viszonylatban 

sem kevés… Te most remélem az Atya segítségével az égi örök 

vadászterületen ünnepelsz velünk, hiszen ezen ünnepi 

megemlékezésünkkel újra földközelbe hívunk Téged.  

Sajnálom, de előre kell bocsátanom: ez nem szokványos ünnepi 

köszöntő, egyrészt, mert nem tudom, hogyan kell ilyet mondani, 

másrészt, mert képtelen vagyok NEM csapongani gondolataimmal. 

A keresztlányod emlékezik most elsősorban a keresztapára, s ez 

magával vonja azt, hogy több életszakaszban összefonódott 

kapcsolatunk felidézésekor személyes élményeimet, én-

szempontjaimat bevonom, hogy az általam megismert valódat meg 

tudjam világítani mások számára is.  

A szóösszetétel, kereszt és apa: ez a kombináció kettős feladatra, 

szerepre utal. A kereszt: vagyis a szellemi érzület, a gondolat- és 

érzésvilág tükrözése, képviselete, a másik fél terelése ez irányban. 

Nem szokványos hited, felfogásod volt, bár erről csak egyszer, 

stockholmi utunk szabad perceiben tettél említést, illetve, inkább 

azt mondom, nevén nevezted a számosra Legfőbbet, a vezérlő 

elvet, a Megfoghatatlant, a vezérlő Hatalmat, Erőt. Ez nem volt 

igazán az, amit a halandók többsége Istennek, Atyának, 

Mindenhatónak nevez. E mögött én nem egészen egy nagybetűs 

személyt érzékeltem. Az a pillanat tudatosította bennem, Te erről 

nem akarsz behatóan, részletesen beszélni, inkább nem tudsz 

igazán, megfoghatóan erről beszélni, ez valahol a 

legeslegbelsődben élő valamiféle vezérfonál életed útjain. Az a 

pillanat egyfajta szellemi útmutató, ún. terelés is volt számomra 

egyben egy fenti, örök világ megsejtése felé.  

A szóösszetétel 2. tagja, az „apa” kifejezés mögött én azt a személyt 

értem, aki szeret, védelmez, képviseli érdeked, őrződ, s ez a 

„szereped” életed végéig jelen volt életemben.  
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Többféle, jelentős életszakaszomban voltál jelen fontos, 

meghatározó jelleggel: 

Dezső anyai nagyapám jó barátjaként, szinte fiaként, anyám 

fiatalkori, nemes értelemben vett barátjaként, ún. póttestvérként, 

majd apám későbbi igazi jó barátjaként megszületésemkor 

keresztapai, egész életemre szóló megbízást fogadtál el, vállalást 

tettél – így kezdődött a kettőnk földi kapcsolata. Egyetlen megtalált 

kép őrzi ezt az eseményt a Hegyalja úti kertben, jelenlegi 

otthonomban, ahol a Bazilika prépostja nagyapám barátjaként 

engem megkeresztelt. (Sajnos, most nem találtam meg ezt a képet.) 

Erre a jelenetre 0 hónaposan sajnálatos módon nem pontosan 

emlékszem.  

Találtam egy képet, amikor István bátyám első áldozó volt, mellette 

én vagyok 8 évesen. Ott középen az a jóképű szemüveges 

fiatalember a Kapócs Feri, a keresztapám. Enyhe derű, visszatartott 

mély érzelem – már itt is látható jellegzetes arckifejezésed.  

 

Emlékezetemben, s a kép alapján is a következő jelentős évszám 

kapcsolatunkban, amikor 10 évesen, első áldozóként is ott voltál 

velem, bár akkor már nem egyedül, hanem egy nagyon csinos, 
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elegáns, igen kedves hölggyel, a feleségeddel, az én későbbi jó, 

szeretett keresztanyámmal.  

Nézzétek meg keresztapám arcát! Ez az ún. „félmosoly”, a 

visszafogottan, visszatartottan megnyilvánuló érzelem kifejeződése, 

amely mögött mégis sejthető a belső, mély érzület – sokszor volt 

látható arcodon. Itt mintha még valamiféle büszkeség is 

megjelenne arcodon, látjátok, érzitek Ti is?  
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Ugyan ezt az arckifejezést fedeztem fel azon a képen is, amely 

gimnazistaként, 15 évesen készült, s anyám, bátyám is látható rajta.  

 

 

 

 

 
Felsős korom és gimnazista éveim emlékei összemosódnak, bár 

mindig jelen voltál egy-egy jelentősebb eseménynél: Istvánnal 

táncversenyen való részvételünknél, győzelmünknél, amit drága 

Dezső nagyapám betanításának köszönhettünk. Ott voltál 

nyolcadikos ballagásomnál is.  

Büszkén értesültél sikeres egyetemi felvételimről, DE valahogy 

mindig a háttérben maradtál, csendes szemlélőként, figyelőként, 

kísérőként.  

Ez a tulajdonságod különösen meghatározó, jellemző volt Rád 

későbbi kapcsolatunkban is, illetve a hozzám tartozó társ 

vonatkozásában is: figyelni, követni és elemezni a történéseket, a 

megfigyelt személy cselekvéseit, tetteit, megnyilvánulásait, 

reakcióit, s csak egy hosszabb idő után egy-egy röviden, tömören 
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megfogalmazott megjegyzéssel adtad tudtul véleményedet, illetve 

tettél megfelelő lépéseket.  

Ez szinte vezér-tulajdonságoddá, cselekvési módoddá, 

magatartásoddá vált, a későbbiekben tárgyaló partnereid, 

munkatársaid tekintetében is. Legalábbis én így láttam ezt.  

De ne szaladjunk még ennyire előre!  

Mivel az élet változó, az élethelyzetek sokszínűsége is sokféle 

reakcióra késztet, illetve késztetett. Látszólag ellent mond az 

előbbiekben említetteknek, amely az ún. „visszahúzódottságodat”, 

a háttérben maradásodat hangsúlyozta, az az esemény, amikor 

diplomám megszerzése után felkerestél minket, s elhívtál sétálni. 

Csak sétánk után tudtam meg, hogy szüleimnek előzőleg 

elmondtad, szeretnél engem munkatársként magad mellé. Most 

már odaát biztosan tudod, hogy ők ezt ellenezték, szakmai 

pályafutásomnak az ELTÉ-n a gátját látták ebben. De én – talán 

életemben először ilyen fontos kérdésben – ellentmondtam nekik, s 

másképpen, melletted döntöttem. Belső megérzésem jó volt, amit 

életem későbbi alakulása is igazolt.  

       

De akkor a Keresztapa győzött. Halk, kérlelő, ígéretes, változatos, 

sok utazással járó jövőt sejtető, felvázoló szavai, kitárulkozó szavai 

meggyőztek. Őszinteséged, hogy elsősorban megbízható embert 

keresel magad mellé – hát, ez imponált nekem! A bizalmad, a hited 

bennem, hogy a fiatal, éppen hogy csak végzett volt egyetemista 

képes lesz szakmailag is felnőni egy új, számomra ismeretlen, nehéz 

feladathoz, de főleg az a tény, hogy emellett Te védelmet, 

biztonságot nyújtasz nekem, hiszen ezt éreztem gyerekkorom óta, 

ezt hallottam a szüleimtől, hogy ők biztosan számíthatnak Rád 

mindig, ha ők, akkor persze én is, meg persze az, hogy a 

biztonságérzet számomra mindig is talán a legfontosabb volt, így 

mind ez azonnali döntésre késztetett.  

Nemhogy nem bántam meg, de ma már biztosan tudom, hogy 

helyes döntést hoztam. Nemcsak azért, mert Általad ismertem meg 

azt az embert, akivel 2 hónap híján 47 éve élem együtt életemet.  
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Fontos döntés volt, mert Veled töltött időszak minden tekintetben 

CSAK adott nekem.  

Belépésem az Általad vezetett KESZ-be (MTA Kutatási Ellátási 

Szolgálata) bővítette kapcsolatunkat a főnök- munkatárs viszonnyal. 

Az első perctől kezdve BIZALMAT adtál, szavak, utasítások nélkül 

helyet, pozíciót biztosítottál. De főleg Önállóságot. Lehetőséget 

adtál, biztonságos védő keretet, megteremtetted a burkot, de 

helytállni, bizonyítani, elfogadást kivívni, nekem kellett egyedül. 

Nyílt utasítások, igazgatói ráhatások nélkül azért a hátam mögött 

éreztetted a többiekkel, hogy bízol, hiszel bennem. Ez igazi emberi-

szellemi, igazi keresztapai nevelés, ráhatás volt számomra, mert 

megtanítottál alkalmazkodni, figyelni a másikra, elfogadni 

segítséget, bántást is tűrni, MEGÉRTENI másokat. Prédikációk nélkül 

rámutattál a szorgalom, a kitartás, az erőfeszítés fontosságára, s 

nem utolsó sorban az erkölcsi tartásra. Mivel igen szoros emberi és 

munka kapcsolatban voltunk, nap - mint nap tanúja, megfigyelője 

voltam szavaidnak tetteidnek, magatartásodnak, Elvárásaidnak. 

Elvárásaid pedig voltak, sőt nagyok! Szigorú voltál munkatársaiddal, 

mint ahogyan magaddal is. Nem követeltél mást, többet, mint amit 

Te mutattál, tettél. Talán velem kissé szigorúbb is voltál 

félelmedben, hogy nehogy kivételezzél velem. De tudod, ez csak 

látszólag sikerült. A levegőben érződött, s ezt egy idő után külföldi 

partnereid is megjegyezték, akik nem mindig tudták, hogy a 

tolmácsod a keresztlányod, hogy a Főnök mennyire ragaszkodik 

hozzám, szeret engem. Ezt a Rád jellemző módon, mint már 

említettem, VISSZAFOGOTTAN valósítottad meg.  

S nehogy magadat meghazudtold, félteni, óvni nagyon tudtál, na 

meg odafigyelni. A Tanács ülései alatti vacsorák közben tolmácsként 

bizony nem nagyon tudtam enni. A vacsora végeztével felvitetted 

szobámba az ennivalót. Így nemcsak gondoskodtál rólam, de ezáltal 

eltávolítottál, megóvtál az esti, olykor duvajkodásba, 

részegeskedésbe átcsapó összejöveteleken való részvételtől, 

megkíméltél a férfiak részéről történő esetleges inzultálásoktól.  

Ez voltál Te!  

Sokat utaztunk együtt, Te a KESZ Igazgatójaként, a KGST-ben az 

MTA magyar Meghatalmazottjaként, s én, mint tolmácsod, s idővel, 

erőfeszítések, s apám hathatós szakmai segítségével, 
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magyarázataival szakmailag is fejlődve, főelőadóként. Ezek az 

ülések igen kimerítőek, hosszúak voltak, agyi, lelki és fizikai 

megterhelést is jelentettek számunkra, hiszen különböző nemzetek 

különböző küldöttei voltak jelen eltérő felkészültséggel és eltérő 

emberi minőséggel, mind ez bizony Téged – főleg Téged! – igen 

csak próbára tett. Soha, egyetlen esetre sem emlékszem, amikor 

egy esemény, egy nem megfelelő szakmai-emberi magatartás, 

reakció látványosan kihozott volna a sodrodból. Pedig néha több 

ilyen is akadt, de Te akkor is – látszólag csak persze –„nyugodt 

maradtál, nem borultál ki, nem kiabáltál, durva, sértő szó nem 

hagyta el szádat. Csak hanghordozásodból, felhúzott 

szemöldöködből, megkeményített arckifejezésedből lehetett arra 

következtetni, ez nagyon nem tetszett Neked, fel vagy háborodva, 

ezt elutasítod. Nem vívtál hosszú szócsatákat, röviden, tömören, 

higgadtan, objektíven, határozottan fejtetted ki álláspontodat, 

esetleges ellenvéleményedet.  

Ha nem sikerült dűlőre jutnod, maradt a fehér asztal melletti 

beszélgetés, illetve meggyőzési út, mód. Csak semmi nagy nyilvános 

összecsapás, a másik nyílt legyőzése, megsemmisítése.  

 

Ez a „háttérmunka”, ez a finom, szelíd metódus, amely azonban 

soha nem tévesztette szem elől a kitűzött célt – számomra 

példamutató, követendő, utánozni való magatartás, eljárás volt. 

(Annyira, hogy később, egy nagy munkaváltás után több évtizedes 

tanári munkám során is ez is mérvadó, követendő volt számomra.)  

Ezzel a hozzáállással megőrizted méltóságod, s megőriztetted a 

másik méltóságát is.  

Ez is Te vagy, illetve voltál drága keresztapám!  

 

Külföldi útjaink nemcsak munkából álltak. Megteremtetted, ha csak 

rövid időre is a helyszínnel, a várossal, annak nevezetességeivel való 

megismerkedésünket is. Ez által nekem is életre szóló élményt 

nyújtottál, sok-sok szép megismerését tetted lehetővé, ezért is 

nagyon hálás vagyok Neked.  

 

Egy, látszólag nem jelentős, de szerintem Rád igen jellemző, s 

nekem fontos epizódot szeretnék feleleveníteni, amely sok évtized 

után is többször eszembe jut. Stockholmban vagyunk, s kivételesen 
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van egy szabad délutánunk. Meghallottad, hogy a moziban vetítik a 

Keresztapa című filmet, amely akkor nagy újdonságnak számított, 

nagy híre volt. Nagyon el akartál menni, de én lebeszéltelek arra 

hivatkozva, hogy otthon is vetítik, itt nem értjük meg svédül. Hát 

nagyot tévedtem! Itthon csalódással vettük tudomásuk, híre hamva 

sincs a filmnek. Iszonyúan csalódottnak láttalak, ilyennek igen 

ritkán. Engem furdalt a lelkiismeretem, bocsánatot kértem, de a 

tényen már nem változtathattam. Nem tettél szemrehányást, sem 

akkor, sem később. De a szemedben szomorúságot láttam, ezt ma 

sem felejtem, ma is bánt. Lehet, hogy szomorúságod nemcsak az 

elmaradt film-élménynek szólt, hanem inkább annak, hogy nem 

éreztem meg, mit szeretnél, hogy ez talán igazi kívánságod volt. Ez 

még ma is bánt, mert bizony ritkán, igen ritkán beszéltél vágyaidról, 

érzéseidről.  

 

Még két, további életemet, kapcsolatunkat meghatározó 

eseményre szeretnék kitérni.  

Házasságkötési szándékunkról értesülve Te titokban – erről csak 

később szüleimtől értesültem halálod után, hogy - lenyomoztattad 

későbbi férjemet, illetve személyesen is utánajártál 

körülményeinek, mert a Gondoskodás, a Védés, Megóvásom a 

legfontosabb volt számodra.  

Ez vagy, voltál drága Keresztapám!  

 

Igen, büszkén és örömmel vállaltad a kettős tanú szerepét 

Bátyámmal közös esküvőnknél. Ünnepi beszéded szerencsére 

megőrizte a magnószalag, amelyet kérésemre jó testvérem 

megtalált (nekünk nem sikerült), s most ti is meghallgathatjátok. Azt 

javaslom, hogy ez az ünneplés megkoronázásaként hangozzék el. A 

képek, amikor tanúként aláírsz, önmagukért beszélnek.  

Újabb kiemelkedő történés kapcsolatunkban: meglátogattál minket, 

amikor elsőszülött fiam 3 hónapos volt. Nézzétek keresztapám 

arcát, mintha az ő unokája született volna meg! Ez egy boldog, s egy 

kiengedett, felszabadult arc!  
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Ez is Te vagy drága Keresztapám!  

 

A végére hagytam, hogy ha netán leginkább egy zárkózottabb 

ember benyomását keltettem volna visszaemlékezéseimmel, 

bemutatok egy másik arcodat is, a „mulatni” is szerető embert, aki 

élvezni tudta az örömteli, felszabadult pillanatokat is.  
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Az alábbi felvétel az MTA Székház borospincéjében készült.:  

 

 
 

 

Drága Keresztapám summázva: KÖSZÖNETTEL tartozom Neked 

azért a sok-sok apró és nagyobb pillanatért, amikor fejlődésemet 

lelki, szellemi tekintetben elősegítetted, s a számomra nem könnyű 

földi életemben védelmet nyújtottál. Köszönetet mondok Neked 

azért is, hogy Általad egy nem mindennapi keresztanya adatott meg 

nekem, továbbá, hogy két „öcsém” lett Gábor és Imre személyében, 

akik hűen a Te példádhoz drága feleségeikkel együtt segítenek, 

védenek lelkiekben, s ténylegesen is a mindennapokban. 

Gyermekeik által kibővült a családom, ennek örömét sok esetben 

érezhettem már.  

Látod drága Keresztapám munkád folytatódott, folytatódik, közös 

lépéseink tényleges kiértékelését majd odaát közösen tesszük meg. 

A viszontlátás biztos tudatában emelem a képen az asztalon 

odakészített egyik pezsgőpoharat: Isten éltessen, s további jó 

szellemi fejlődési munkát és tevékenységet kívánok Neked odaát! 
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keresztlányod, Judit 

 

(Mészáros Ottóné Dr. Szenes Judit írása, 2020.) 


