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„Ha romba dõlnek legszebb álmaid,
reményeid el ne hagyjanak,
Mert sokszor a romok fölött
a legszebb virágok nyílnak.”

Johann Wolfgang von Goethe

Reményteli tavasz októberben

Már a legõsibb idõktõl fogva, az ókoron át tudta az emberiség, hogy a 
remény képes meggyógyítani a szenvedéseket, és segít elviselni a betegséget, 
katasztrófát, veszteséget és fájdalmat, amit a világban jelenlévõ bûn és rossz 
okoz. Nagy tanulság számunkra magyarok számára, hogy a remény nem csak 
az egyén, az egyes ember sajátja, hanem közösen is birtokolhatjuk, lehet egy 
nemzetnek is közös reménye.A remény az értelmûnk által meglátott, felfe-
dezett és vágyott jóra irányuló magatartásunk. Szeretnénk birtokba venni, 
de ennek elérése nem csak tõlünk függ.

Így volt 1956 õszén is, amikor egymással párhuzamosan zajló események alakították a nemzetközi 
politikát. A magyarországi forradalommal való véres és kegyetlen leszámolás megmutatta, hogy a 
Szovjetunió mindenáron meg akarja tartani a saját befolyását a térségben és ha kell, akkor teszi ezt 
a legbarbárabb módon. Így tehát a „felszabadításról” szóló anekdoták végleg a hazugság tárgykö-
rébe kerültek. (vö. Henry Kissinger: Diplomácia)A szenvedés, amelyet a magyar nép elviselt, amíg 
elkerülhetetlennek látszott, ebben a pillanatban, 1956 októberében, amikor felcsillant a szabadulás 
reménye, elviselhetetlenné vált. (vö. Alexis de Tocqueville: A régi rend és a forradalom) 

Ezzel a reménnyel teli tömeg indult el október 26-án, Mosonmagyaróváron a határõr laktanyához, 
hogy békésen ünnepelje megújulásba vetett hitét. Az egyenlõséget, a demokráciát és a független 
szabadságot hordozták szívükben a tüntetés résztvevõi, mindazt, amit csak hazudni tudott a türan-
nosz. A gyilkos golyózápor nem csak a fiatalokat gyilkolta le, a sortûz mindannyiunk reményét vette 
célba. Ezért mindannyian az áldozatok között számláltatunk, akiknek szívébe a remény helyett a 
félelem költözött. Mind a mai napig nem tudni, hány áldozata volt a mosonmagyaróvári sortûznek.

Ezekben a napokban nem csak az emlékezés a feladatunk, hanem a remény újbóli felszítása. 
Remény mindabban, amit meg akartak gyilkolni.

„Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek 
részesei lettetek, igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Tö-
rekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint 
ahogy a hivatástok is egy reményre szól.” (Pál apostol levele az efezusiakhoz, 4. fejezet)

Zsódi Viktor

Zsódi Viktor: Reményteli tavasz októberben
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Szabó Ferenc László

Szabó Ferenc László: Amikor Rákosi elvtárs egészsége „megrendült”

Amikor Rákosi elvtárs egészsége 
„megrendült”

Anasztaz Mikojan, az SZKP Elnökségének elsõ elnökhelyettese 1956. július 
18-án váratlanul megjelent az összehívott MDP Központi Vezetõségének 
Akadémia utcai nagytermében.

Élénk mocorgás és pusmogás támadt a padsorok között.
Rákosi, amikor meglátta az örményt, arca fehérebb lett, mint a nyírfák kérge 

az orosz tajgán. Az ülést berekesztették és szünetet tartottak. Rákosi megkérte 
Mikojant, hogy fáradjon az irodájába.

– Zdrásztvújtye, továris Ánásztáz!
– Zdrasztvújtye, tovaris Matvej Joszifovics!

Kezet fogtak. Mikojan nem ült le, sétált, közben Sztálint nézegette, aki még mindig a falon lógott. 
Babrált a cigarettatárcájában, majd rágyújtott.

– Matvej! - mondta – Hozzánk kell utaznod gyógykezelésre. Pártunk egészségügyi állapotodat 
nem tartja megfelelõnek. Sürgõs beavatkozásra van szükség egészségügyi állapotod romlásának 
megakadályozása érdekében...

- Matvej! - mondta tovább, pedig Rákosi éppen szólásra tátotta a száját - Hozzánk jössz és 
meggyógyulsz.

– Írd még ma a lemondásod. Holnaptól Gerõ a góré. Ponyemájes?
– Ponyemáju.
Rákosi becsukta a száját. Egymás szemébe néztek. Kezet ráztak. Mikojan megfordult és kiment a 

szobából. Lefüggönyözött autó vitte vissza a tököli szovjet légibázisra, ahonnan elrepült haza.
Rákosi leült és még sokáig ült. A piros telefonra bámult, és hirtelen ötlettel, feltárcsázta Hruscsovot. 

Forrt benne az indulat.
– Nyikita! – mondta, amikor felismerte Hruscsov hangját – Nyikita, mit tettél? A Magyar Dolgozók 

Partjának szüksége van rám.
Rákosi nyakaskodott, pedig az nem is volt neki.
Hruscsov hûvösen felelt.
– Matvej. A te egészségügyi állapotod megrendült. Nagyon sajnáljuk, hiszen te régi kommunista 

vagy, és megbízható elvtársunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy gyógykezelésre hozzánk röpülsz, és a 
kiváló szovjet orvosaink meggyógyítanak.

Rákosi összeroskadt. Forgott vele a szoba, alig bírt a lábán állni. Felhívta Bodát, hogy vigyék haza. 
Csütörtök volt, dél körül. A meglepett Boda ezredes fejére csapta a pirossávos ávós tányérsapkáját, 
összeszedte a testõröket, volt belõlük vagy húsz, de azért összeszedte.

Rákosiné Feodorová Fjodorová Kornyilová otthon tartózkodott. Maszatosak voltak az ujjai, mivel 
éppen egy köcsögöt formázott a fazekaskorongon. Ijedt arccal nézett a korán betoppanó férjére.

– Matvej! Mi történt?
– Micus – Mátyás így becézte õt: Micus Itt járt Ánásztáz, az örmény. Ázzál vádolt meg, hogy a 

szociálizmus hibáinak kijavításában nem jártam az élen. Letértem a jobb útra vezetõ útról... Konyec 
kárjeri. Gerõ a góré. Gerõ! Sose’ bíztam a mágás emberekben, s lám, igaz.
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– Azt a keservit! – vágta rá Rákosi jakut felesége, aki szenvedélyesen tanult magyarul, s különösen 
az érdekes indulatszók, közmondások érdekelték. Ha nem tetszett neki valami, gyakran kicsúszott a 
száján: ,,A kakas csípje meg!”

Este lett. A fásult, fáradt Rákosi asztalhoz ült, és megírta a lemondását. 
Idézet: ,, Tisztelt Központi Bizottság, kérem a Központi Bizottságot, hogy mentsen fel a Központi 

Bizottság elsõ titkárának tisztsége alól.”
Azután lefeküdtek. Fenyácska szelíd, halk szavakkal vigasztalta párját, és a lágy, orosz nyelv álomba 

ringatta mátyását.
– Minek is legyek még éber? – dünnyögte Rákosi, és álomba merült.
Július 26-án? Így valahogy. Pirkadt már. A vén budai hàrsfák hegyében feketerigók fütyörésztek. Fújt 

a langyos nyári szél. Rákosi és párja kilépett a káderdûlõ legvédettebb villájából, és a ZISZ - Zavod 
Imenyi Sztalina - öt tonnás fekete autóba ültek. A sorompót kezelõ ávós-bakter feltekerte a sorompót, 
feszesen tisztelgett, és a batár kigördült. (Ez az õr lõtte le Rákosi szomszédjának, a Kossuth díjas 
Kónya Lajos költõnek apját, mivel az öreg süket volt, s nem tudta mire vélni, amikor átbújt a sorompó 
alatt, a katona miért hadonászik?)

A budaörsi repülõtér betonján várakozó Iljuska-2 kormánygép mellett Gerõ, Bata és Piros álldogált.
Bata.
Tudja-e még valaki, ki volt a Bata? A turai cseléd fia?
A pesti melósok úgy említették hetven évvel ezelõtt: ,,Bata, a repülõ kalauz”. Évekig kucorgott a 

villamos utasterének nyitott fülkéjében, rácsapott a csengõre, tépkedte a rosszul perforált menetjegyet, 
mint a BSZKRT kalauza, majd kinevezték az Országos Légvédelmi Parancsnokság ezredesévé.

Piros László, a pirospozsgás hentessegéd, hat elemivel, akár Bata, vezérezredes, és az újpesti szatócs 
fiának, Gerõ Ernõ belügyminiszternek a helyettese lett. Néhány hétig úgy érezhette magát a BM 
palotájában, mint tanyasi kutya a betonúton, de errõl nem nyilatkozott.

Õk várták Rákosit és nejét. Alamuszi pillantást váltottak. Bata talán még röhögött is. Piros László 
tokás képére kiült a búbánat, amit otthon a tükör elõtt gyakorolt.

Ez a három simlis tudta, hogy a ,,rávász Ánásztáz” diszmagyart hozott Rákosinak, hogy lássák õt 
mentében is. 

Látták.
A repülõgép lépcsõje elõtt Rákosi megtorpant. A fejét tapogatta.
– Micus!
– Mi baj?
– A kalapom otthon maradt!
A gép felszállt.
Az Il-2 pilótája, Fritz János õrnagy, mellette a navigátora, Nyikolaj Nyikolajevics Guszev õrnagy, 

hátrébb Hegyi Pál õrnagy, két steward - egyik sem õrnagy - munkához láttak. Az utaskísérõ két plédet 
hozott, amit Fenya magára húzott. Hozott még, de Rákosi a vászonkabátját terítette magára.

– Horthy börtönében így szoktam meg, morogta.
Hét órát repültek, alacsonyan, 3 ezer méter magasságban, hogy a gép két utasának ne legyen 

kellemetlen a ritkuló levegõ.
Az Il-2 típusú repülõgépet a szovjet pilóták maguk között ,,tyihov”-nak becézték. Lajhár. Ez a 

típus oly lomhán szelte az eget, kész csoda, hogy le nem esett. Tyihov és utasai késõ délután értek 
Moszkvába, ahol Rákosit Szuszlov fogadta. Rákosi abban reménykedett, hogy kap belépõcédulát a 
Kremlbe, de nem kapott. Másnap kora reggel ugyanazzal a géppel és személyzettel dél felé vették az 
irányt, a Krim-félszigetre.
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Rákosi komor hangulatban volt. Töprengett. Szerette a töprengést, ifjú gimnazistaként is, akit ezért 
Babits Mihály - szegedi tanára - nem gyõzött dicsérni. Ha valamit nem értett meg, addig töprengett, 
amíg meg nem értette. Természetesen tudta, hogy kegyvesztett lett. Konyec kárjeri. Lemondatták. 
Kiakolbólították az akolból. Miért? Miért? Ki gyõzte meg Hruscsovot, hogy õt félreállítsák? Minden 
kommunistát ismert, akit Sztálin meghagyott...

Aztán fény gyúlt kopasz kobakjában: Tito!
Tito hát.
Tito, amikor Hruscsovval találkozott, nem mulasztotta volna el azon sajnálkozni, hogy ,,Rakosi” 

elvtársnak nagyon magas a vérnyomása. Annyira magas, hogy hipertitóniája van, amit Joszip Broz 
megbocsáthatatlan betegségnek tartott.

Ezt a veszélyesen hiú és nárcisztikus jugoszláv államférfit mélyen megsebeztêk és összevéreztêk 
lelkét a Lúdas Matyiban és a szegedi Délmagyarország napilapban a Sztálin haláláig róla megjelent 
karikatúrák és klapanciák. Milliók kacagták ki, amikor a magyar vicclapban a ,,Wall Street láncos 
kutyája” lett. 

A gép leszállt. Tombolt a hõség. Fenya a homlokát törölgette.
– A kakas csípje meg! – csicseregte bájos orosz akcentussal.
Szimferopolban júliusban a napsütéses órák száma 360. Jóval több, mint Ugandában, ahol bizony 

este hatkor mindig lemegy a nap.
Rákosinak a Moszkvában töltött röpke idõ alatt elfelejtettek kalapot keríteni, ezért Szimferopolban 

elsõ dolga volt, hogy az egyik testõrét elzavarta kalapot venni.
– Szalmakalapot! – kiabált utána.
Rákosi pár hét alatt ráunt arra, hogy a tenger kék vizébe lógassa a lábát. Türelmetlen, ingerült lett, 

levelek özönét zúdította a moszkvai csinovnyikokra, akik megunták Rákosit, és 1957 õszén egyetlen 
tollvonással Krasznodárba zsuppolták. Egy polgári (burzsuj), a cári idõkbõl megmaradt ötszobás 
lakást kaptak. A lakás belmagassága 3,5 méter volt. Rákosit riasztották ezek a magas falak, mégiscsak 
cellában ült-élt tizenhat évig, szabályosan szédült, ha felfelé nézett, hason meg nem szívesen feküdt, 
mert legurult volna az ágyról álmában. Krasznodár ráadásul a Kubány folyó mentén fekszik, ahol 
sok  a szúnyog, s ha egy szúnyog beszökött abba a szoba-hodályba, márpedig beszökött, lehetetlenné 
tette az alvást. Csak létrával lehetett vadászni rá. Rákosi tar koponyája néha úgy nézett ki, mint a 
pöttyös labda.

Kaptak egy háziasszonyt is, aki mosott rájuk, fõzte a káposztát és mindent leírt, mint Balzac. Mit 
csinált Matvej, hol volt, hol nem volt, mit motyogott magában, amikor szundikált délután...

Igen nagy összeget, 2000 rubelt hozott nekik havonta egy belügyes tiszt. (,,Pízt” - így mondta Rákosi, 
mert nemcsak palócosan gágogott, de olykor úgy vonyíkolt, mint a tiszahátiak.)

Nyáron megengedték neki, hogy a kies, csudaszép Gelendzsikben múlassa az idõt Micussal. Süttesse 
a pocakját dácsája teraszán, fürödjenek a környékbeli sós tavakban.

Útlevelet nem kapott. Na azt nem! Többször akart fellógni Moszkvába, de mindig leszedték a 
vonatról.

Az 1960-as évek elejére Szovjetunió hadereje jócskán megerõsödött. Hruscsov azt harsogta 
Amerikának.

– Rakétáink még a legyet is leszedik az ûrbõl!
(A szovjet fõtitkár néha mondott ilyen süketséget...) A ,,magyar ügy” rendezõdni látszott, ezért 

egyre kevesebb szó esett arról, hogy mi legyen Rákosival? Hát mi legyen. Elvitték a Kirgiz SzSzK-ba.
Ha Churchill azt mondta, hogy ,,Európának a Balkán a lágy alsófele”, akkor a szovjet birodalomnak 

Kirgizisztán volt a segge lyuka.
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Tokmok. Ezt a nevet viselte az a 26 ezer lelkes település Csüj tartományban, ahol kijelölték a Rákosi 
házaspár lakóhelyét.

Ott tengõdött hát az öreg bolsevik, aki egykor Trumannal parolázott, Sztálinnal cserélt puszikat 
a Kremlben. Ott ám!

Berakták egy másfél szobás rogyadozó házba, ahová a víz nem volt bevezetve, fából tákolt budi 
düledezett a kert végén. Jött a tél, Rákosi elment a tokmoki pártbizottságra biliket igényelni, ugyanis a 
kirgizek nem ismerik a bilit. Úgyhogy szép, nagy, zománcozott, Minszkben gyártott piros biliket kaptak, 
egyet õ, a másikat Fenya, hisz’ ki szeret 25 fokos hidegben gatyában-pöndölyben budira mászkálni?

Jeges, metszõ szél süvített a Tien-san (Mennyei hegyek) hétezer méteres bércei felõl. A bádoglavórban 
reggelre megfagyott a mosakodásra  bekészített víz...

S miközben telt az idõ, telt, Rákosi - gondolatban - mindent megbocsátott Horthynak, hanem Kádárt 
úgy megutálta, mint a babot, vagy a zsizsikes borsófõzeléket a Csillagban töltött hosszú börtönélete alatt.

Örök nyár
in memoriam Tönköl József

felgyújtottad a réteket
egy szál pipaccsal
szikráidat izzó nyárra
idõzítetted
most torkunkig ér a tûz
hullanak forró könnyeink
és izzik a föld sajog a szív
lángolnak érted
a pipacsok
elszórtad bennünk is
örök nyarad szirmait

Gyõr, 2021. június 22.

Olasz Valéria

Olasz Valéria verse
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In memoriam Gál Sándor

A nyolcvanas évek közepén ismertem meg Szencen, egy Csemadok rendezvényen. Megajándékozott 
egy verseskötettel is, s váltottunk néhány szót. Tudtam, hogy Kassán él, hogy színházi ember, s a Lacza 
Tihamér által fõszerkesztett Hét címû képeslapban is publikál. 

Kelet nagyon messze esett Pozsonytól, s a személyes találkozásoknak nem lett folytatása. S ebben nem 
csak az én másfelé kalandozásaim akadályoztak meg bennünket, hanem betegsége is. A gyomorrák, 
amelyet hosszú küzdelem során gyõzött le.

Amikor életre hívtuk a szél-járást, Sándor az elsõ pillanattól kezdve mellénk állt, rendszeresen 
küldött kéziratokat, s ránk bízta naplójegyzeteinek publikálását is, amelyekbõl végül könyv is lett 
Belsõ Univerzum címmel. 

Ezek a jegyzetek hozták meg végül az igazi barátságot.
Buzita ismerõs lett a jegyzetekbõl, s végül egy kirándulás során személyessé is vált a szépen 

berendezett családi ház, a lugas, amely alatt meg kellett kóstolni a pálinkát, amelybõl egy üvegnyi 
mindig került a hazafelé vezetõ hosszú utat elviselhetõvé tenni.

In memoriam Gál Sándor
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Utoljára 2020 februárjában sikerült Buzitára látogatni Görföl Jenõvel és Fekete Mártával, s a 
Mosonvármegye Kiadó által kiadott Gál Sándor napló köteteivel. Feleségével együtt vártak már 
bennünket, s jöttünkre vaddisznópástétom készült, s pörkölt, s természetesen az elmaradhatatlan 
étvágygerjesztõvel elõtte.

Örömmel forgatta a könyvet, s csalt be a belsõ szobába, a számítógéphez, ahol „átjátszotta” egy 
nálam lévõ „kulcsra” (ezt a szót találták ki a pendrájvra a Felvidéken) az Omega kísérlet kéziratát.

Bevallom, megrettentem a terjedelmetõl, s beleolvastam a miniesszékbe, s aztán idehaza eltettem az 
elintézendõ, olvasandó dolgok közé. Sanyi bácsi, mert 16 évnyi korkülönbség ellenére így szólítottam 
õt, azt kívánta, hogy gondolkodjak könyvvé varázsolásán.

Aztán beütött a világjárvány. Hiába terveztünk tavaly májusban egy könyvbemutatót Buzitán, s 
álmodtunk még másokat, bezárt bennünket a Pandémia.

S az idén februárban Jenõék más ügyek okán Keleten járva beugrottak Buzitára. Jött a telefon, s 
ekkor beszéltem utoljára Sanyi bácsival. Kérdezte, hogy megkaptam-e Pestrõl a Kortárs által kiadott 
verseskötetét, mert küldetett belõle. Mondta, hogy a tavaly õszi pálinkából van egy üveggel nekem, s 
ha véget ér ez a téboly, majd megisszuk. Tele volt tervekkel.

Ekkor hallottam utoljára.
A veszteséget nehéz fölmérni, nincs is meg hozzá talán a kellõ távlat. De szívemben érzem, a magyar 

irodalom jelentõs gondolkodója hagyott itt bennünket. Tovább szegényedtünk. 
Rá emlékezve közlünk néhány decemberben küldött verset, s az Omega kísérlet prózafolyamából 

egy szeletnyit. Legyen neki könnyû a föld!

A fotómelékletek Görföl Jenõ archívumából valók.
Böröndi Lajos
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A kérdés magánya
lehajtott fõvel

a földet nézve járok
mintha valamit keresnék

de semmit se találok
inkább  h a l l o m  csak

egy kõ gurulását
és vélem sejteni

hogy az ég koccan hozzám
s nem látok

se-h o v a  se-m e r r e 
nem tudni mikor van

napszállta
vagy ködös nap-fölkelte
talán csak emlékeimben

vagyok jelen itt már
újra- és mindig

az örök  s e m m i szélén
ahol az illatok

egyenként megérintenek
s akkor sem kell

lehunyni a szemem
hogy elkerülje önmagát

a lázadó értelem
mert miért is volna
a kérdés magánya

kiterítve változatlanul
ha már a nappalban is

maga az éj lapul
ahol élek s még vagyok

e  különös hazában
hazátlanul
nem tudom

fájdalmas-e a halál
pedig a fájdalmakról

vannak emlékeim
olyan is ami elmúlt

s olyan is ami visszajár
mindig kockázatos volt a lét

ha nem versbõl épült
a látható világ

Gál Sándor

Gál Sándor verse
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A felderítõ kockázata

                                                                                        Mi jót várhat egy hadvezér a békétõl?      

                                                                                                                           (Andreas Latzkó)
1.

Jó negyven évvel ezelõtt szándékomban állt írni egy „rendes” könyvet az emberiség háborúiról. 
Feltehetõen ezt a szándékomat gyermekkorom nagy háborújának élményei-emlékei táplálták 
folyamatosan, s késztettek arra, hogy az ezzel kapcsolatos olvasmányaimat kijegyzeteljem, hasonlóan 
a háborúkról kialakult véleményemet és gondolataimat is leírjam.

Az elmúlt évtizedek alatt így összegyûlt sok-sok oldalnyi jegyzet, de arra mindmostanáig nem jutott 
idõm, hogy ezt egy-egésszé, könyvvé írjam-szerkesszem. Ma pedig – hetvenhét évesen – semmi esélyen 
sincs e feladat elvégzésére. Ezért úgy döntöttem, hogy – amiként már korábban is említettem – vállalván 
egykori felderítõ voltom kockázatát, a meglévõ jegyzeteket ide másolom azon kusza mivoltukban, 
ahogy egymást követik az idõ és a történelem porondján.

Hogy például a kõbalta és az atombomba között a különbség nem etikai, hanem mûszaki.
Rövidre fogva, a háborúk alapfilozófiája változatlan, s mostanra mezítelenre csupaszítva ennyi: 

„Megöltem õket, mert meg akartak ölni.” Következzék hát mindaz, amit sikerült portyázásaim során 
a napvilágra hozni.
                                                                                        
2.

A maga idejében minden háború a legkorszerûbb volt. Hogy ki gyõzött, az nem tudás, hanem  
szerencse  dolga volt.
                                                                                     
3.

 A gondolkodó katona általában nem éli túl az elsõ bevetést. Ez az egyszerû tény sok ezer éves 
tapasztalat és még több csata ismert történetének tanulmányozása alapján  azt hiszem, mindenki 
számára egyszerû tény ma már. Még akkor is, ha látszatra ellent mond minden ész-érvnek. S az 
egésznek a lényege abban áll, hogy a gondolkodó ember kérdez, s kérdéseire válaszokat keres, 
amelyekre egy csata elõtt, a parancs elhangzásáig, semmi használható választ nem talál. Mert például 
ha felteszi magának azt a kérdést, hogy a támadás ideje alatt vele mi történik meg, nos erre a kérdésre 
nem talál – mert nincs is! – használható választ. A történés – a majdani – ugyanis négyesélyes: 1. 
megölik, 2. megsebesül, 3. életben marad, 4. fogságba esik. (A két utóbbi a szerencsésebb változat). 
Ha a harmadik változat szerint megússza az egészet, az sem jelent semmilyen biztonságot, hiszen a 
túlélõket hamarosan felkészítik a következõ ütközetre, ha az elõzõ csatát megnyerték. Ha veszítettek, 
akkor pedig azzal kell számolni, hogy az ellenség minden bizonnyal újra támad, s akkor a védekezés, 
a támadás felfogása és visszaverése lesz a föladat, ami által ugyanaz ismétlõdik meg, mint amirõl 
az elõbb már szóltunk.

Az Omega kísérlet

Gál Sándor: Az Omega kísérlet
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A támadásban és a védekezésben való részvételt a gondolkodás nagyban akadályozza, mégpedig 
az által, hogy az ember – elvben: a  katona – meglévõ védekezési ösztönét elnyomja, így a harcos 
bizonyos szempontból kiszolgáltatottá válik. És ebbéli állapotában nem úgy cselekszik, ahogy azt a 
helyzete megkívánná. Hanem ahogy a gondolatai irányítják, amelyek általában ellenkeznek a kiadott 
parancsokkal.

A mérlegelés mindig gátló tényezõ!

4.

Folytatólagosan ennél sokkal nagyobb jelentõsége van annak, hogy minden háború a béke függvénye! 
Ugyanis bármennyire abszurdnak  tûnik: a háborúhoz béke kell. Mégpedig azért, mert a háborúban 
csak a béke ereje hozhatja meg a gyõzelmet. Ha ez az erõ hiányzik, vagy elfogy, akkor a vereség 
elkerülhetetlen.

Az emberiség eddigi történelmének minden csatája, háborúja igazolja ezt a tényt. Példák százait 
sorolhatnám ide, mondjuk Nagy Sándor hadjárataitól Hirosimáig. Mert a háborúk „hõseit”,  halottait 
és túlélõit minden korban a béke szüli meg és neveli fel.

Ebbõl következik, hogy a háború feléli a békét. Embert, állatot, növényt, az épített környezetet, 
ásványokat, a tudományt s az ipart. Röviden: lezülleszti az emberi értelmet.

Történelmi tény és drágán megfizetett tapasztalat, hogy például a szárazbab, a füstölt szalonna, 
nemkülönben, lovak és zab nélkül mozdulni sem tudott volna egyetlen zseniálisan buta hadvezér sem.

Azt hiszem példának elegendõ Napóleont és Hitlert említeni.
E két hadászati zseni döntéseinek végösszegzése: Moszkva és Párizs - vagy ha úgy tetszik - Sztálingrád 

és Berlin között több millió névtelen „hõsi halott” nyugszik(?) jeltelen sírokban.
A tömegsírok pedig az örök személytelenség halmai, a békéhez nincs semmi közük. A semleges 

utódok fõhajtása pedig a legfelháborítóbb tiszteletlenség.

5.

  ... Mikheler bácsi, aki az Elsõ Világháború veteránjaként, Isten tudja mi oknál fogva Búcson 
rekedt, megnõsült, s rendes cselédi rangra emelkedett, különös, németes kiejtéssel tollfosztások 
petróleum-lámpás idejében rengeteget mesélt háborús élményeirõl. A valóság és a mese közötti csoda-
térben különös események is végbementek. „A Volgánál álltunk - mesélte Mikheler bácsi - a folyó 
vize befogyott, olyan hideg volt, hogy a madarak röptükben megfagytak. Mi meg kimentük a jégre 
csúszkálni. A muszkák a túloldalról lõni kezdtek, mi pedig le a  jégrõl,  be a zöldkukoricába.”

Hogy a keleti front az elsõ nagy háborúban közel se volt a Volgához, s hogy jeges telek idején 
a kukorica nem zöldell, az ebben a „másik valóságban”  lényegtelen volt. Mert a mesében ez is 
megtörténhetett.

6.

Micsoda lovagiatlan magatartás úgy ölni, hogy nem nézhetsz az ellenfél szemébe, hogy a gyilkolás 
teljesen személytelenné vált. Az elsõ világháború hozta meg ezt az abszurd fordulatot a történelemben. 
De a gyalogsági szuronyrohamok még valamit megõriztek az egykori lovagiasságból, az ember-ember 
elleni küzdelem különös – utolsó ? – élményébõl. Egy pilóta, egy tüzér, vagy egy géppuska kezelõje 
már semlegesen ölt. Rárepült a célra a pilóta, s elengedte a bombáit, a tüzér számára kijelölték a 



13

szél-járás

szél-járás 2021/3. sz.

irodalom

lõszektort, a géppuskák kezelõi pedig a rohamozó egységeket – érett búzát az aratók – „lekaszálták”. 
Andreas Latzkó regényhõse, aki több szuronyrohamot túlélt, tapasztalatait így foglalta össze: „A 
legfontosabb: az ellenséget nem szabad szem elõl hagyni. Nem szabad a bajonétra rámeredni, sem oda, 
ahova az ember szúrni akar. Mindig csak az ellenfél szemébe kell nézni, hogy idejében kitalálhassa 
az õ védekezését. Az õ arcából kell meglátni a kellõ pillanatot a hátrálásra. Hiszen õk mindnyájan 
egész egyformán csinálják: hajszálra ugyanúgy, mint az elsõ, az a hosszú, vad fickó az agyarakkal. 
Az arcuk egyszerre csak kisimult, mintha testükben a hideg vas lehûtötte volna minden dühüket, 
elcsudálkozva nyitják ki kerekre a szemüket és úgy néznek rá az ellenségre, mintha szemrehányóan 
azt akarnák tõle kérdezni: mit csinálsz te? Azután rendesen belekapnak a bajonétbe s egész fölösleges 
módon összevagdossák még a kezüket, mielõtt elvágódnánk.”

Íme a túlélés alfája és ómegája: megtanulni jól ölni!
Fábry Zoltán „Gyilkos élmény” címû írásának orosz muzsikja feltehetõen az egyik legnagyobb 

humanista volt...
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Tönköl József

Halottak napján
Elszunnyadtok vasmellû homokban, ezüstben,
lovas-tehenes atyai nagyapám: Joó József,
jámbor életû szent öreganyám: Toldi Teréz.
Csak én riadok föl álmomból, hogy teletömjem
a pince gyepûjét venyigével, telis-teli bogyókkal,
hogy a lesodort földet visszacipeljem a hegyre.

Rácz Adél fésülte haját
Nem fájt semmi, mikor elém állt az angyal,
szárnyával szívemhez, árva haranghoz ért,
és vasból volt hajam, vassá vált a hajnal,
és súgtam: Istenem, bocsáss meg mindenért!

  (Bágyogszovát, 2004. december 27.)

Varga József világgá megy
Kerestelek, Adél, s megtaláltalak,
Szovát szép egérõl süt ránk a Hold, a Nap.
Egy fûszálon megyek, lesz hazám, de másik:
ringass, rózsám, ringass, a föltámadásig!

  (Bágyogszovát, 2016. december 8.)

Tönköl József versei 
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Joó József karikatúrái
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Csáky Anna

A balatoni éj csodái

Az égrõl világló alkonyi lángok
kihunyó tûzként arcomon lobognak,
a leszálló esten álom és varázslat:
Siófok, Füred, Almádi, Badacsony,
Tihany, Zamárdi, Lelle, keszthelyi part
fényei csillagok, sorra kigyúlnak...
Micsoda üdülõk, házak paloták!
Igazi teremtett csodák köröttem,
a pompa, a szépség száz ölelése
nyarat ünnepel féktelen örömben.
Gyönyörû kertek, mélyzöld robbanások,
az éjféli fürdés pogány ünnepe
végigiramlik ajzott hullámokon,
elalvó vitorlák, csillogó lámpák,
egymásba omló, szomjas ifjú párok,
a gyönyör harmata forró ölekben,
szélesre tárva ki a holdas éjnek...

Mint vékony selyempapír, szakad a csend,
könnyû pára száll, indul felém a szél,
a mélykék végtelent felgöngyölítve.

Csáky Anna verse
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Lõrincz Sarolta Aranka

Az öreg palóc halász

Korán volt még. A felkelõ nyári nap éppen csak kibukkant a keleti égbolt 
peremén, máris munkához látott. Az Ipoly folyó északi oldalán meghúzódó 
kis falu házainak ablakait játékos vidámsággal végigsimította, felkeltve a 
bent alvókat. A falu öreg halászának háza ablakát is megtalálta, besurrant 
az üvegen és leült az öreg szemhéján. Az öregnek azonnal kiröppent az álom 
a szemébõl. Kikászálódott az ágyból, belebújt a nadrágjába és rendbe tette 
magát. Komótosan kiballagott a ház végében lévõ kamrába, hogy összeszedje 
halászeszközeit, majd elindult az Ipoly felé, hogy nyári szenvedélyének hódoljon. 

Halászni mindig azzal a reménnyel indult, hogy egyszer kifogja a folyóban 
élõ legnagyobb halat. Meg volt gyõzõdve arról, hogy ott van az valahol az Ipoly mély vizében, csak õrá 
vár. Egyszer talán rámosolyog a szerencse, és a halászhorgára akad a folyó legnagyobb hala, akkor 
aztán mindenkinek eldicsekedhet halász szerencséjével.

 Fejére tette elmaradhatatlan sildes sapkáját, amelyen kisebb, nagyobb halászhorgok fityegtek, 
készenlétben, ha egyet is elvinne a nagy hal, legyen helyette másik. Lassan komótosan ballagott és 
élete párjára gondolt, aki a reggeli készülõdésére felébredve megint elkezdte a szokásos zsörtölõdését. 

Ha fogsz valamit, öreg, nekem haza ne hozd, mer én nem fogom a büdös haladot pucógatnyi! 
Vidd, ahova akarod!
Az öreg halász már megszokta oldalbordája zsörtölõdését, olyan volt ez a fülének, mint a 

szúnyogzümmögés, ezért nem is felelt rá semmit. Ám, ha élete párja csak egyszer is kihagyta volna 
ezt a kora reggeli mormogást, akkor bizony hiányzott volna neki.

Óvatosan ereszkedett lefelé a nagy partról, az Ipoly felé. A kora reggeli harmat a rét füvén úgy 
csillogott a reggeli napsütésben, mint megannyi gyöngyszem. Az öreget azonban egyáltalán nem 
érdekelte a fûszálakon csillogó harmat gyöngye. Nem volt õ ábrándozós lélek, két lábával nagyon is 
a földön járt. Kitartóan lépegetett megszokott halászhelyére, oda, ahol a legmélyebb volt a víz, ahol 
a nagy halat sejtette. Óvatosan leült a fûzfabokrok rejtekébe, alig mozdítva meg az ágakat, mégis 
ezernyi szúnyog pezsdült fel körülötte és a füle mellett muzsikálni kezdtek. A szúnyograjra ügyet 
sem vetett, nagy nyugalommal telepedett le a kis székére. Tapasztalt halászként tudta, hogy a nap 
egyre fokozódó ereje el fogja ûzni a vérszívókat. Elõvette halászbotját, majd az uborkás üvegbe rakott 
sok giliszta közül kivett egyet, ráakasztotta a megfelelõ horogra, és széles mozdulattal bedobta a 
legmélyebbnek tûnõ vízbe. A várakozás, a folyópart álmosító csendje, rátelepedett és lassan álomba 
ringatta. Feje hátrahanyatlott és a jótékony álom teljesen a birtokába vette. Ezt az alvás módot még 
a háborúban sajátította el, amikor a végkimerülésig hajtották õket és a meggyötört, fáradt test még 
menetelés közben is álomba tudott merülni. Két keze erõsen markolta a halászbotot és fél álomban 
is azt várta mikor rándul a bot. Nem törõdött az idõ múlásával, türelmes volt, tudta, hogy a kitartás 
meghozza a maga gyümölcsét. A halászbot mozdulatlan maradt, nem volt kapás. A nap már magasra 
kapaszkodott az égi rétekhez vezetõ lajtorján, amikor a vízhez pajkos, suhanc gyerekek jöttek, hogy 
vesszõbõl font kosarakkal õk is kipróbálják a halász szerencsét. Meglátták az öreget, amint hátra 
hanyatlott fejjel ült a kis székén, halászbottal a kezében. Huncut kacsintással egymásra néztek, majd 
csendben lebuktak a víz alá. Egyszer csak nagyot rándult a bot az öreg kezében. 

Lõrincz Sarolta Aranka: Az öreg palóc halász
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Hí, az anyját, kapás van! - ébredt fel azonnal. 
Hirtelenjében rántott egy nagyot és a botot kikapta a vízbõl. A levegõbe emelve látta, hogy a horgon 

egy rossz bakancs lóg egykedvûen csorgatva magából a folyó vizét. 
Azt a rézangyalát ti csibészek! - kiáltotta mérgesen, majd tovább cifrázta a dolgok ilyetén alakulását. 

A csibészek pedig csúfondárosan vihogva futottak biztonságos távolba, mert tudták, hogy az öreg 
nem ismer kegyelmet az ilyen tréfálkozásért.

Jóska bátya, megvan a nagy hal, meg lehet sütnyi! - kiáltották még ráadásul és szerteszét futottak 
az öreg haragja elõl.

Jóska bátya látta, hogy futásban nem versenyezhet a csibészekkel, nem foglalkozott többé velük, 
inkább nagy szakértelemmel új horgot erõsített a zsinórra, arra új csalit, majd nyugalmat erõltetve 
magára, újból bedobta a vízbe, hogy újfent próbálkozzon a halász szerencsével.

Úgy tûnt az öreg halász körül megállt az idõ, csak a folyó vize folyt egykedvûen tovább. Ez volt a 
látszat, mert az idõ nesztelenül, csupasz lábakkal futott az ég közepe felé. A falu felõl déli harangszó 
hangját hozta a szél. Az öreg amint meghallotta a harangok szavát, levette fejérõl sildes sapkáját, és 
nagy fohászkodásokkal várta az ebédet. Tudta, nemsokára jön kisebbik fia Péter az ebéddel, mert 
élete párja nem venné a lelkére, ha õ éhen halna. A háta mögött már hallotta is a bokrok ágainak 
súrlódását és kamasz fiának hangját. 

Apa van kapás?
Csitt, fiam, ne zavard el a halakat! - óvatoskodott az öreg, majd kezébe vette a lábast, és kanalazni 

kezdte a sûrû levest. A fiú szó nélkül átvette apja kezébõl a halászbotot, és áhítattal tartotta. Amikor 
az öreg elfogyasztotta az ebédet, visszavette a botot, a fiút pedig fürödni küldte. Annak sem kellett 
kétszer mondani, futott a Kétvízhez, aztán csak a csobbanás jelezte, hogy fejest ugrott a folyóba.

A nap kitartóan lépegetett tovább az égi réteken, már messzire hagyta a delelõt, amikor váratlanul 
megállt mellette a falu plébánosa, aki minden napos sétáját végezte a folyó partján.

Az öreg tisztelettel megemelte a halászhorgokkal díszített sapkáját és köszöntötte az esperes urat.
Jóska bácsi, van e kapás, lesz e vacsorára halpecsenye? - érdeklõdött Isten szolgája. 
Majd meglátjuk, mint a vak mondta. - titokzatoskodott az öreg.
Amúgy hogy szolgál az egészsége? Ugye, mindig alább, alább?- érdeklõdött tovább az esperes.
Dehogy alább, esperes úr, inkább mindig feljebb, feljebb. - felelte huncut mosollyal az öreg. 
Hogyhogy feljebb? - csodálkozott az esperes.
Hát úgy esperes úr, hogy még egy éve a bakancsom orrát vizeltem le, egy fél éve a térgyemet, most 

meg mán bevizelek a gatyámba. 
Az esperes, aki értette a tréfát, nagyot kacagott az öreg huncut magyarázatán, majd jó halfogást 

kívánva a falu felé vette az irányt. Még útközben is rázta a nevetés, amikor Jóska bátya magyarázatára 
gondolt. Az esperes úr már a falu irányába, a nagy parton kapaszkodott felfelé, amikor rándult egyet 
a halászbot. Alig tudta az öreg tartani, nagy ívben meghajlott, majd nem kettétört.

Ez az! - kiáltotta önkívületében az öreg.
Megvagy jómadár, megfogtalak, most mán az enyim vagy, el nem engedlek! 
A hal azonban nem bukkant fel a víz színére, csak a zsineg körül fodrozódó hullámok mutatták, 

hogy hol van, valahol lent a mélyben. Nagy erõvel rángatta, húzta a botot, hátha kiszabadul, de a horog 
erõsen fogva tartotta. Nagyot kiáltott a fia után, aki nem ment messzire az apjától, hátha segíteni kell. 

Péter fiam, kapásom van, gyû gyorsan!
A fiú hanyatt homlok rohant az apjához, hogy segítsen a nagy halat kifogni. A hal körbe, körbe 

úszkált a vízben, de fel nem bukkant. Végre együttes erõvel kirántották a partra. Csillogó, pikkelyes 
testével ott ugrált elõttük, dobálta magát a parti fûben, kopoltyújával levegõ után kapkodva. Hatalmas 
harcsa volt, lehetett vagy tizennyolc kiló és természetesen falánk, figyelmetlen, mert a csalira akadt 
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kisebb halat kapta be nagy mohóságában. Ez lett a veszte. A horog nem engedte el a kis halat, a 
nagy hal meg nem engedte el a kis halat. Fogva volt hát a kis hal és fogva volt a nagyhal is, horgostól, 
gilisztástól, így lett mindkettõ az öreg halász zsákmánya. Az megsaccolta és kimondta a szentenciát.

Lehet egy méter a farkuszonyával együtt!
Ekkorra már a folyóparti füzesben halászó fiúk is oda gyülekeztek. Egyikük, olyan minden lében 

két kanál odalépett a halhoz és kihúzta a szájából kilógó kis halat. A hal hasa lelappadt és mindjárt 
kisebbnek látszott. Az öreg méregbe gurult és szidni kezdte az oda kotnyeleskedõ fiút, de hiába a 
dolog már megtörtént. Végül elfogyott a hal levegõje csak tátogott erõtlenül egyre ritkábban csapva a 
farkuszonyával. A folyóparton messzire szállt a hír, hogy Jóska bátya kifogta a nagy halat. A gyerekek 
apraja, nagyja az öreg halász körül tolongott, mindegyik látni akarta a zsákmányt. Megérezték az 
esemény súlyát és egyediségét. 

Vigyük végig a falun, hadd lássák az emberek a nagy halat! - rikkantotta valamelyik suhanc. 
Nem kellett kétszer mondani, elindult a díszmenet a falu felé, elöl az öreg halász a fiával, kezükben 

a gyerekek vesszõbõl font kosara, amelyben a nagy hal feküdt. Mire a faluba értek, már mindenki 
tudta, a nap nagy eseményét. Lassan mentek végig az úton, mint a processzió. Az emberek kiálltak 
a házak elé, belenéztek a kosárba, majd elhûlve, elismerõleg kiáltották: Hû, de nagy hal Jóska bátya, 
ebbõl lesz ám jó vacsora! 

Az öreg büszke nyugalommal nyugtázta a dicsérõ szavakat, és valahol a lelke mélyén végtelen 
elégedettség vert gyökeret. Lám, mégis érdemes volt kitartóan halászni, mert meg lett az eredménye.

A nagy halnak csak az öreg élete párja nem örült, mert ki nem állhatta a folyami hal ízét, állította, 
hogy büdös, iszapszagú. Ám mindezek ellenére elnézte az öreg nagy halászszenvedélyét, ha itt- ott 
morgott is érte, mert okos asszony volt, hiszen a halászat mégiscsak tûrhetõbb, mint egyéb más férfi 
szenvedély.
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Kerék Imre

Osztályrészem
(Parafrázis Berzsenyi versére)

Partra szállottam, levonom vitorlám
Boreas haragja lecsillapult már –
Gyermek-emlékek zsongnak bennem darázsként:
    ünnepek rendje,

kristály-éjszakák, édes must, pohárból
kortyolva lassan: odakint zsizsegve
szétolvadoztak arcunk bíborában
    csillagi pelyhek.

Majd húsvéti dombról tojás-dobálás,
zászlós menet, föltámadási ének,
barkaágak nyuszifül-puhasága
    a tenyeremben.

Évek múltán, ifjúkoromban én is
ízleltem lányok zsarát-forró csókját,
vígalmak adtán táncolni hevültem
    muzsikaszóra ...

Most már mondhatom megelégedetten:
van szõlõm, kicsi házam s nyugalomban
telnek napjaim, nem háborgat semmi,
    ha eltûnõdöm.

Csak pár Múzsa, s néha egy-egy barát jön
bogozgatni dolgait a világnak,
szemközt Badacsonnyal, ahol Egry
    mûve sugárzón

rögzítette az ég s föld közti térnek
ezer próteuszi átváltozását,
amit utódainknak is elõtárt
    míves ecsetje –

S nézzed: Gulács, Szigliget orma szemben
a déli parttal, vidít fáradt elmét,
itt állunk, habzó kékjük nem-szûnõen
    szûrve szemünkkel

Kerék Imre versei
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Farkas Gábor verse

Chloéhoz
Chloé, merre bolyongsz füves
martok mentiben? A zöld liget árnya rejt?
Vagy tán zengedezõ patak
tükrén nézegeted a tavasz éledõ
játszi kedvét: halk csobogás
csillant légbe-szökõ halat? –
Berket járni magadban oly
búsító ugye, most: tegnapi kedvesed
míg mással mulatozva, friss
szénaboglya tövén vált csókot s ölelést?

Farkas Gábor

Eljött az a világ...
Evokáció Márai Sándor: "Olyan világ jön...” címû versére.

Vitriollal öntik le a szépet.
A becsület átok, suttogóvá tett.
Szenved aki látja, arcát nem takarja,
aki vakot játszik árulóvá lett...
 
Halál vár a szépre.
Erõszak a jóra.
A jellem szelleme végleg csûrbe ment...
 
Most õk itt az urak.
A pénz. 
Az irigység.
És a gyûlölet.
 
Olyan világ jött el,
hol a tehetségtelen,
a rút és a jellemtelen
királlyá lett.
 
Meghalt a kor, melyben az igazak éltek...
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Saitos Lajos

Évszakok hullámverése
 „Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,

Levegõ, felhõ, jó és rút idõ,
Kik által élteted minden alkotásod.”

(Assisi Szent Ferenc)

Az ötödik évszak
ez a semmihez se fogható
semmirekellõ idõ
napéjegyenlõségtõl napfordulóig
egyszerre zúdította nyakadba
a nyár minden sarát mocskát
   a tél locspocsát

Átmenet nélkül dõlt ki a szélben
a századot (de micsoda századot
háborúkkal országcsonkítással
kitelepítéssel és lakosság-
cserével terhes nagyképû
huszadik századot) látott
diófa is a Balaton-parti portán
hogy lombja hamvából
    még neked is jutott

Máskor meg gyümölcsét
kéretlenül szerteszórta a mókusoknak
szeptember-október határán
delelõjén hogy boldoguljanak
kik amúgy is alamizsnára
   ítéltettek a tétlen télben…

Évszakok sajduló hullámverése ez
ami ott vörösödik 
izzik most már örökétig
   a sebbel-lobbal lebukó
   Nap hármasoltárán.

Saitos Lajos verse
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Garamvölgyi György

Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában
1969–1994

Mottó 1. „Õrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, 
ne vesszenek el emlékezetedbõl egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is.” Mózes ötödik 
könyve 4.9.
Mottó 2. „Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a 
nap, amikor feláll valami rohadék és azt mondja, hogy mindez meg se történt!” Eisenhower 1945.

Bevezetõ 

Garamvölgyi György nyugállományi rendõr ezredes vagyok, 25 évet szolgáltam a Belügyminisz-
térium állományában. Telnek-múlnak az évek és azt érzékeljük, hogy a fejekben egyre jobban ösz-
szekeverednek az évszámok, az események. Fõként emiatt gondoltam könyvet írok, hogy a sok évnyi 
rendõri szolgálatom emlékeire, tapasztalataira támaszkodva próbáljam felidézni 1956 utóéletét és 
a rendszerváltás történéseit szûkebb hazámban, Gyõr-Moson-Sopron megyében. Természetesen az 
országos események mentén.

Ha valaki az 1988 elõtti rendõri múltjáról írni akar és azon gondolkodik, hogy a „Dolgozó nép 
szolgálatában” cím mennyire kifejezõ? Hatalmasat téved! A helyes cím „A  párt vezetõinek, a rendõr-
ség vezetõinek szolgálatában.” De, finomítottam, és a könyv címe „25 év a politika és a rendõrség 
szolgálatában” lett.

Bízom benne, hogy sikerül olyan eseményeket felidézni, amelyek sokak számára újdonságot 
jelentenek, vagy korábban már hallott és olvasott történeteket más szempontból is megmutat. 

Garamvölgyi György: Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában – 1969–1994

honismeret
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Bizonyára lesznek olyanok, akik hiányolni fognak néhány eseményt, csalódottak lesznek az általuk 
várt kényes kérdések elmaradása miatt, vagy vitatják egy-egy megállapítás helyességét. A jó és rossz, a 
helyes és helytelen, a törvényes és törvénytelen, térben és idõben más-más elbírálás alá esik. Különösen 
igaz ez politikai rendszerekben, vagy akár csak választási ciklusokon átnyúló eseményekre és annak 
olyan résztvevõire, akiknek mindenkor a hatályos törvényeknek történõ megfelelés a legfontosabb.

Nagy tévedések valószínûleg nincsenek, de szubjektív ítéletek lehetnek az emlékezések sorában. 
Elképzelhetõ, hogy néhány eseményre mások másként emlékeznek. Ne tételezzék fel a valóság 
szándékos elferdítését, hiszen hányszor fordul elõ velünk, hogy évekkel ezelõtti családi események 
idõpontján, alakulásán képesek vagyunk vitatkozni családtagjainkkal és mindannyian meg vagyunk 
gyõzõdve igazságunkról.

I. Elõzmények

Mielõtt belemerülnék „belügyes” élményeim közreadásába –a fiatalabb olvasóim kedvéért – rövid 
történeti áttekintést és betekintést szeretnék adni arról a szolgálatról, ahol 18 évet eltöltöttem. Ez 
pedig az állambiztonsági szolgálat, azon belül elhárítás (III/III. Osztály), a „politikai rendõrség”.

1949 decemberében a 4.535/ 1949/268/MT számú rendelettel létrehozták az Államvédelmi Ható-
ságot (ÁVH). A rendelet szerint azért, hogy felderítse a dolgozó nép ellenségeit. Az ÁVH mûködését 
kezdettõl fogva a szovjet tanácsadók felügyelték. 1984-ben még dolgozott szovjet tanácsadó a Belügy-
minisztériumban. A legfontosabb feladat akkor, természetesen a belsõ ellenség elleni harc volt. A piros 
parolis ÁVH csak hivatásos állományúakból állhatott, lényegében az volt a rettegett csapat. Az ún. 
kék ávósok, a karhatalmisták, kísérõ-, biztosító-, objektumõrök, tehát elnevezésüknek megfelelõen, 
ténylegesen karhatalmi feladatokat láttak el. Sorozott állomány volt, hivatásos tisztikarral. Az ugyan-
csak az ÁVH alá tartozó határõrséget nevezték zöld ávósoknak. 1956 után jött létre a rendszerváltásig 
mûködõ belügyi szervezet, az Állambiztonsági Szervezet.

A népfelkelés leverése során a „pufajkások” soraiban nagyon sok volt ávós harcolt, késõbb szép 
számmal képviseltették magukat a „Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem” kitüntetettjei között. 
(A tévhittel ellentétben ez a kitüntetés nem jár semmiféle kedvezménnyel, pl. kiemelt nyugdíj stb., az 
egyetemi felvételin a gyerekeiknek biztosított bizonytalan elõnyön kívül.) A pufajkás elnevezéshez: 
a szovjet hadseregnél rendszeresített téli öltözet (steppelt vattakabát) viselése után kapták nevüket. 
Ugyanis a szovjetek az oldalukon harcolókat egységes öltözettel fegyverzettel látták el. Együtt járõröz-
tek, kutatták fel és vették õrizetbe az „ellenforradalmárokat”.

1957-ben az ÁVH-sok igen nagy számban visszaszivárogtak a BM: soraiba. 1963-ben – mesélik 
– Kádár tartott egy értekezletet a BM-ban, ahol azt kiabálta, hogy „… itt ülnek elõttem ezekben 
a sorokban azok is, akik engem megkínoztak.” Ekkor következett egy nagy tisztogatás, amelynek 
során 1956 elõtt kompromittálódott ávósok nagy részét a BM-bõl elbocsátották. Egy-két év után 
rehabilitálták õket, hogy vezérigazgatóként, vagy a kultúra és a sport vezetõiként kárpótolják õket 
az „elszenvedett” hátrányokért. 

Az állambiztonsági szolgálaton belül, 1957 és 1973 között, a belsõ elhárítás volt a legkevésbé 
felkészült. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy 1956 után ez a szolgálat volt a rendszer 
legfontosabb támasza, így állományát különös figyelemmel válogatták össze a párt számára politikai 
szempontból teljesen megbízható munkás- és parasztszármazású fiatal munkásokból, akiknek többnyire 
személyes okuk volt arra, hogy ellenszenvet érezzenek a volt földbirtokosokkal, gyárosokkal, papokkal 
szemben. Ezek a legmélyebb belsõ meggyõzõdésbõl végezték munkájukat, magatartásuk helyességére 
a pártpolitikától kapták a megerõsítést. A belsõ elhárítás a párt alázatos kiszolgálója volt. Ez a régi, 
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sokuk iskolázatlan, de nagy szakmai tapasztalattal rendelkezõ és politikailag egyértelmûen párthû 
idõsebb korosztály, amelyre a párt minden körülmények és feltételek között számíthatott – már csak 
azért is, mert a belügyön kívül sehol sem tudtak volna hasonló egzisztenciát találni – csak a hetvenes 
évek végére váltak meg a szolgálattól. 

Az idõsebb generáció kiöregedésével jól képzett fiatalok jöttek. Volt közöttünk tanár, jogász, ag-
rár,- és gépészmérnök, teológus, nyelvész. A szakszolgálatok iskolázottságának, felkészültségének 
értékelésénél megfordult a sorrend, a másik két szolgálat, a hírszerzés és a kémelhárítás mögénk 
került. Teszem hozzá valamennyien két diplomával rendelkeztünk, mert elvégeztük a Rendõrtiszti 
Fõiskolát is. Jelentõs szellemi tõke volt felhalmozva a III/III. (belsõ elhárítás) osztályon az „ideológiai 
harchoz” a belsõ ellenséggel szemben. 

De vajon ki is volt a belsõ ellenség? A válasz egyszerû és kézenfekvõ. Egy-egy idõszakra vonatko-
zóan elõ kell venni a kongresszusi határozatokat és azokból egyértelmûen kiderül. Ugyanis akik, vagy 
aki ellen a pártnak fel kell lépnie, az a belsõ ellenség. Célpontjai voltak a belsõ elhárításnak a volt 
uralkodó osztály tagjai, persze egyre visszafogottabb mértékben, hiszen jórész kihaltak. Nem szabad 
megfeledkezni az egyházról sem, noha az sem volt már igazán a „fõ irány”. Az egyház nem igazi el-
lenség, mert nem az állam belsõ rendje, pontosabban nem a párt hatalma ellen tõr. A legfontosabb: 
„a szocializmustól idegen eszmék és nézetek”, vagyis a tudomány, a kulturális és mûvészeti élet. Ez 
jelentette a nagy ellenséget, mert itt felkészült emberek bizonyították volna az elmélet, az állam és a 
pártvezetés hibáit, ez pedig veszélyeztette volna a hatalmat. Különösen ártalmas dolog, fekete bárány 
volt a filozófia és a szociológia, ritka eset, de külön politikai bizottsági határozat született ellene. 

Na de vissza a kezdetekhez, mert nagyon elkalandoztam.

II. A Belügyminisztérium állományába kerültem

1969. május 8-án kezdtem rendõri szolgálatomat a Gyõr-Sopron megyei Rendõr-fõkapitányságon 
– KEOKH (Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központ Hivatal) Hegyeshalomban – közúti határát-
kelõhelyen (FEP) mûködõ csoportjánál, rendõr alhadnagyi rendfokozattal, elõadói beosztásban, 
polgári ruhásként. A hivatal vezetõje Pongrácz Ferenc rendõr alezredes, aki komoly munkásmozgalmi 
múlttal rendelkezett. Az iroda pedig Gyõrben a Turista szállodában mûködött. A hegyeshalmi cso-
port vezetõje Göncz Sándorné rendõrfõhadnagy. Fõ tevékenységünk a beutazó vízum kiadása volt. A 
kérelmezõk többsége úgy hitte, hogy a Külügyminisztérium kirendeltsége vagyunk és ezért „konzul 
úrnak” szólítottak bennünket.

Hogy is mûködött a Hivatal? Az állambiztonsági szervek 1962-es szervezeti átalakítása nyomán 
kialakított fõcsoportfõnöki rendszerben a KEOKH a BM. II. Fõcsoportfõnökség II. Csoportfõnök-
ségnek (Kémelhárítás) egyik alosztálya lett.

A vezérelv a következõ volt: „… nem adható vízum annak a külföldinek, akinek az ország terültén 
való tartózkodása az állam érdekeit, a közrendet, a közbiztonságot sérti vagy veszélyezteti.” (24/1966. 
(IX.25.) számú Korm. rendelet (1) bekezdés)

A nyugati országok állampolgárainak beutazásakor, akár hivatalos keretek között – tehát a magyar 
minisztériumok, fõhatóságok meghívására érkeztek Magyarországra-, akár magáncélból látogattak 
hazánkba, a kérelmet a KEOKH intézte. A hivatalos beutazók tartózkodási engedélyének kiadását a 
hivataltól a szakminisztériumok kérhették, míg a magáncéllal beutazók a KEOKH minden esetben 
a központi nyilvántartásban a KKA-ban (Központi Kémelhárítási Adattár) illetve a TN-ben (Tiltó 
Névjegyzék) ellenõrizte, de szükség esetén kikérte az illetékes operatív osztály (III/I.,  III/II., III/
III.) véleményét is. A nyilvántartásban való ellenõrzés azt jelentette, hogy az érintett személy adatait 
telexen elküldtük a BM-ba, onnan 30-40 percen belül megjött a válasz, a másik ellenõrzési forma a 
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Tiltó Névjegyzékbe történõ priorálás. Ez egy misekönyv nagyságú és terjedelmû, kék kötésû könyv 
volt, mely tartalmazta azok nevét, akik az országba nem léphettek be, vissza kellett tartani õket, vagy 
belépésük esetén valamelyik operatív osztályt kellett értesíteni. Manuálisan kellett priorálni. TN-be 
való felvételre mi is tehettünk javaslatot, illetõleg folyamatosan frissítenünk kellett. Törlést a BM III/
III. Fõcsoportfõnökségnél lehetett kezdeményezni.

1967-ben a Belügyminiszter 026. számú parancsában szabályozta a vízumkiadással kapcsolatos 
tiltó és korlátozó rendelkezéseket. a teljesség igénye nélkül néhány kategóriát felsorolok, amelyben 
szereplõ külföldi személyeket TN-be kellett venni:

- fasiszta, revansista, militarista és más ellenséges emigráns szervezet tagja,
- a SS tagjait, a Volksbund Magyarországról kitelepített vezetõit,
- az állam elleni, a háborús és népellenes, illetve béke és emberiség elleni bûntett miatt elítélteket, 

vagy ezzel gyanúsíthatókat,
- azokat a volt magyar arisztokratákat, nagytõkéseket és földbirtokosokat, a volt horthysta erõszak-

szervek vezetõit, hivatalos állományú katona-, rendõr-, vagy csendõrtiszteket, akik az MNK-val szemben 
ellenséges tevékenységet folytatnak,

- azokat az emigrált, illetve disszidált egyházi személyeket, akik az MNK-val szemben ellenséges 
tevékenységet folytatnak.
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Nem kaphattak vízumot:
- a meghívólevéllel nem rendelkezõ, csoportosan beutazni szándékozó egyházi személyek, egyházi 

jellegû szervezetek és segélyszervezetek vezetõi és tagjai (Actio Catholica, Mária Kongregáció),
- jehovisták, nazarénusok és más szekták prédikátorai.
Külön eljárás volt az egyházi személyek beutazási kérelmének elbírálásánál. Figyelembe kellett 

venni, hogy vannak közöttük olyanok, akiknek beengedése politikai, illetve operatív célból haszno-
sítható. Így viszont kaphattak azok az egyházi személyek, akik az ÁÉH (Állami Egyházügyi Hivatal) 
meghívólevelével rendelkeztek. Vagy a vízumkérelmezõ személyes meghallgatása után – egyéni elbí-
rálás alapján – vízumot kaphattak az igazoltan rokonlátogatás céljából beutazni szándékozó egyházi 
személyek, papok, apácák.

A személyes meghallgatások során – nemcsak az egyházi személyek esetében – a különbözõ ope-
ratív szervek hírigényét is figyelembe kellett venni. Információt kellett gyûjteni a magyar emigráció 
szervezeteire, vezetõire, programjaira, sajtótermékeire, kiadványaira vonatkozósan. Továbbá az Eu-
rópában állomásozó USA hadsereg objektumainak elhelyezkedésére, állományára, fegyverzetére, 
mozgásukra vonatkozóan.

Tippszemély kutatást végeztünk a hírszerzés és a kémelhárítás részére a megadott igények alapján. 
Így érdekesek voltak a beutazó újságírók, mérnökök, a tudományos életben dolgozók, üzletkötõk, 
gyakori beutazók, katonai objektum közelében élõk, katonai objektumban dolgozó polgári alkalma-
zottak, idegenforgalomban dolgozók, sportolók. 

Ha a központ kevésnek tartotta az operatív információk számát, akkor azt csináltuk, hogy a magyar 
emigráció lefoglalt lapjaiból kiollózott anyagokból gyártottunk operatív értékû jelentéseket, mintha 
ezeket az információkat személyes meghallgatások során jutottak volna tudomásunkra.

Még egy gondolat erejéig visszatérve a Tiltó Névjegyzékhez és a magyar emigrációhoz. Az MSZMP 
Politikai Bizottsága 1988. december 13-ai ülésén foglalkozott utoljára az emigráció kérdésével. Ad-
digra már elkezdõdött az „ötvenhatosok” egyes tagjait sújtó korlátozó intézkedések, például a Tiltó 
Névjegyzék felülvizsgálata. A politikai vezetés úgy vélte, hogy az ország érdekei szükségessé tették 
a magyar emigrációhoz való viszony javítását. A továbbiakban kerülték az „emigráció” kifejezést, a 
disszidensek, emigránsok „külföldön élõ magyarokká” alakultak át.

III. Kémelhárító lettem (III/II. Csoportfõnökség)

1970. május 4-én magához rendelt a Fõkapitányság Politikai Osztályának vezetõje, Dr. Dejczõ 
Károly rendõr ezredes és közölte, hogy május 11-tõl a III/II. Kémelhárítási Alosztály Hegyeshalmi 
Csoport állományában folytatom szolgálatomat, mint nyílt állományú polgári ruhás politikai nyomozó. 
Az utasítás váratlanul ért, ugyanis az állományba vételemkor azt közölték velem, hogy a KEOKH 
szolgálatot követõen, figyelemmel a polgári végzettségemre, a Gyõri Magyar Vagon és Gépgyárban a 
katonai gyáregységben fogok SZT-állományú tisztként szolgálni. De parancsa az parancs, kérdés nincs. 
Május 11-én jelentkeztem Hegyeshalomban Matics Ferenc rendõr századosnál, a csoportvezetõnél, 
aki elõéletében cukorrépa felvásárló volt Ácson a cukorgyárban. A jelent kezésemre a válasz a követ-
kezõ volt: „Na mi van mester, vége a jó világnak, itt robotolni kell, bassza meg. Jól meggondolta ezt 
az egészet?” Rettegett vezetõ hírében állt. A megjelenése sem volt lebecsülendõ, kb. 2 méter magas, 
robosztus testalkatú, fekete hajú, sötét bõrû, kék svájcisapkát viselõ kémelhárító! Stílusa olyan volt, 
mint a sorkatonai bevonulásom napját követõ reggelen ébresztõ szobaparancsnoké. Hát így indult 
a regényes, nagyon vágyott kémelhárítói karrierem. Vele együtt 8 fõs volt a csoport. Egy szolgálati 
gépkocsink volt gépkocsivezetõvel, és mindenkinek volt „Pannónia” szolgálati motorkerékpárja. 
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Irodáink a vasútállomás melletti vöröstéglás parancsnoki épületben voltak. Közösen voltunk a HÕR 
parancsnokokkal és az ügyeleti központtal. Ugyanebben az épületben volt a külföldiek részére fenn-
tartott presszó is.

Hegyeshalom ekkor olyan volt, mint a filmbéli Casablanca a második világháborúban. Kémek, hazai 
és idegen ügynökök, csempészek, vagondézsmálók és seftelõk paradicsoma. Államközi egyezmény 
alapján Magyarországon dolgoztak az osztrák vasutasok, fináncok és vonatkísérõk, rendõr nyomozók. 
Ez utóbbiaknak volt a feladatuk ügynöki hálózat kiépítése és foglalkoztatása a magyar vasutasok 
körében, illetve az osztrák ügynökök foglalkoztatása. 

Kibogozhatatlan kapcsolatok alakultak ki és mûködtek „gazdasági-üzleti” vonalon, elsõsorban a 
magyar és az osztrák vasutasok között. De! Szinte kimeríthetetlen vadászterülete volt Hegyeshalom 
valamennyi állambiztonsági szakszolgáltnak és a rendõri bûnügyi szolgálatnak. Dolgozott itt a hírszer-
zés, a kémelhárítás, a katonai elhárítás és a HÕR-felderítés. Az irodánk átjáróház volt, egymásnak 
adták a kilincset. Természetesen nem tétlenkedett a másik oldal sem, hisz számukra is aranybánya volt 
Hegyeshalom. Az itt dolgozó és szolgálatot teljesítõ osztrákok szabadon mozoghattak a községben, 
de azt nem hagyhatták el. Elvileg!

Több esetben kaptunk jelzést, hogy osztrák nyomozók a mosonmagyaróvári szórakozóhelyeken 
megfordultak, ott kapcsolatokat alakítottak ki hölgyek körében. Ezeket a találkozásokat operatív úton 
rögzítettük és továbbítottuk a gyõri III/II. Kémelhárítási Osztálynak. Kedvelt szórakozóhelyük volt 
a MOKKA presszó, ahol gyakorlatilag bárkivel kapcsolatba kerülhettek, így akár az itt állomásozó 
szovjet katonai egység tisztjeivel is, akik ugyancsak a tiltás ellenére megjelentek a szórakozóhelyen. 
Egy ilyen esetben, jelzésünk alapján, a szovjet elhárítási a III/II. Osztály közremûködésével „játszmát” 
kezdeményezett és sikeresen folytatott le.

Remek operatív pozíciókat lehetett teremteni a terület adta lehetõségeket kihasználva. Szinte 
minden szférában és közegben – fináncok és vasutasok, vendéglátás, utasellátó, spedíció, IBUSZ – 
fogalakoztattunk ügynököket.

Az információszerzés kimeríthetetlen tárháza a parancsnoki épületben folyamatosan mûködõ, a 
már korábban említett csak külföldiek részére fenntartott, valutás „Vöri” névre keresztelt bár-presszó 
volt - a „mûintézet” a nevét az üzletvezetõ, dekoratív hölgy, dús vörös haja után kapta. Ami információt 
ügynökök útján nem tudtunk megszerezni, azt itt „legálisan” megszereztük.

De most lássuk, hogy nézett ki a III/II. Kémelhárítási Csoportfõnökség szervezeti felépítése és 
feladatköre 1972-tõl: a Csoportfõnökségnek 11 osztálya volt.

Mûködési területünk a mosonmagyaróvári járás volt. Hogyan mûködtünk?
A központi szervek, nemcsak a III/II. Csoportfõnökség, hanem a III/I. és III/III. Csoportfõnök-

ségek is a hírigényeiket leküldték a megyei alosztályoknak, ahonnét továbbították a Sopronban és 
Hegyeshalomban mûködõ csoportokhoz. Valójában valamennyi III/III. Fõ Csoportfõnökséghez tar-
tozó szolgálatot kiszolgáltunk. Össz állambiztonsági feladatok végrehajtása címén együttmûködtünk 
a III/IV. Csoportfõnökség HÕR elhárításával és a HÕR felderítõ szolgálattal. Össz belügyi feladatok 
címszó alatt pedig a rendõrség közbiztonsági-közrendvédelmi és bûnügyi szolgálatával.

Elsõdleges feladatunk az 1961-es BT. (Bûntetõ törvénykönyv) különös részében felsorolt állam 
elleni – politikai – bûncselekmények, azok megvalósítására – elkövetésére – irányuló magatartási 
formák felderítésére és az ezzel gyanúsított személyek operatív feldolgozása volt. Az infor mációszerzés 
hálózati személyek – ügynökök –, hivatalos-, kapcsolatok útján és más operatív eszközök, módszerek 
(lehallgató eszközök telepítése, levélküldemény ellenõrzése, konspirált figyelés, konspirált házkutatás) 
felhasználásával, alkalmazásával történt. 

Az 1961-es BTK. : a szocialista állam társadalmi és gazdasági érdekeinek védelme áll a szabályozás 
középpontjában. Büntetendõ: a lázadás, kártevés, rombolás, merénylet, izgatás, a közösség megsérté-
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se, hazaárulás, hûtlenség, kémkedés, ellenség támogatása, összeesküvés, egyesülési joggal visszaélés, 
tiltott határátlépés, hazatérés megtagadása, rémhírterjesztés, bûnpártolás, feljelentési kötelezettség 
elmulasztása.

Közös jellemzõjük: mindegyik bûncselekmény bûntett esetében rendkívül szigorúak a szankciók, 
a büntetés végrehajtása általában fegyházban történik, büntetendõ az elõkészület is, mindegyik 
bûncselekményhez feljelentési kötelezettség társul, túlnyomórészt célzatos elkövetést feltételeznek, 
elkövetésük esetében mindig a magyar törvényt kell alkalmazni, függetlenül az elkövetés helyétõl és 
az elkövetõ állampolgárságától.

A Csoportfõnökségek ügyrendjén túl, különbözõ belügyminiszteri parancsok és utasítások konk-
retizálták a feladatokat és adtak iránymutatást a végrehajtás módjára. Ezekbõl néhány fontosabbat 
felsorolok:

- Az MNK Belügyminiszterének 0024. számú PARANCSA (Bp. 1966. június 3.) 
Tárgy: A Belügyminisztérium szervének az imperialisták fellázító politikája elleni harcáról és a 

további feladatairól.
- Az MNK Belügyminiszter helyettesének 0019. számú UTASÍTÁSA (Bp. 1965. október 30.)
Tárgy: A volt ellenforradalmárok elleni elhárító munka.
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- Az MNK Belügyminiszterének 026. számú PARANCSA (Bp. 1967. szeptember 25.)
Tárgy: A vízumkiadással kapcsolatos tiltó és korlátozó rendelkezések szabályozása.
- Az MNK Belügyminiszter helyettesének 004. számú PARANCSA (Bp. 1969. augusztus 27.)
Tárgy: A társadalomra veszélyes, ellenséges személyek kiválasztása és ellenõrzése.
A fentiekbõl következõen, csoportunk az alábbi feladatok végrehajtására és információk megszer-

zésre „szakosodott”: Kémkedéssel és egyéb bûncselekményekkel kapcsolatos információk beszerzése 
a Hegyeshalomban dolgozó osztrák és magyar vasutasok, fináncok, osztrák rendõrök, idegenforgalmi 
és utazási irodák dolgozói körében, körébõl, együttmûködve más szakszolgálatokkal (HÕR elhárítás, 
HÕR felderítés).

A III/II. Csoportnál folytatott „mûködésem” alatt három olyan feldolgozást folytattunk, melyeket 
kémgyanús magatartásra utaló információk alapján kezdeményeztünk.

Mosonmagyaróváron, ügynöki jelentés alapján, egy az államigazgatásban dolgozó hölgyet gyanúsí-
tottunk kémtevékenységgel aki „postaláda” szerepét töltötte be. Az USA magyarországi követségének 
egy magyar származású, diplomata státuszú alkalmazottjával találkozott és rajta keresztül tartott 
kapcsolatot az ausztriai és amerikai magyar emigrációval. Vállalta levelek és kisebb csomagok továb-
bítását, illetve fogadását. Több alakalommal küldött ki a Szabad Európa Rádiónak címzett leveleket. 
Behozott emigrációs sajtótermékeket, azokat az ismeretségi körében terjesztett, illetve a lakásán tartott 
baráti összejöveteleken azokból felolvasott. Az operatív feldolgozás során egy ügynököt beszerveztünk, 
akinek a közremûködésével lehallgató eszközt telepítettünk. A lehallgatás során keletkezett anyagból 
kiderült, hogy a hölgy és a diplomata között szerelmi kapcsolat volt. A találkozók során a célszemély 
tájékoztatást adott a lakosság hangulatáról, munkahelyén folyó tevékenységérõl, munkatársairól és 
a munkahelyi vezetõjérõl. Az ügy realizálását a BM. III/II-1. Osztály (USA hírszerzés elhárítása) 
hajtotta végre.

A másik mosonmagyaróvári ügy az ipari-gazdasági kémkedés kategóriájába tartozott. Az egyik 
stratégiailag jelentõs állami nagyvállalat, fontos, bizalmi beosztásban dolgozó mérnöke – gyanúnk 
szerint – anyagi ellenszolgáltatás fejében üzleti, gazdasági, gyártmányfejlesztési adatokat adott át 
francia üzleti partnerének. Ez ügyben is foglalkoztattunk ügynököt, alkalmaztunk operatív technikát 
– telefon lehallgatást, szoba lehallgatást, fotótechnikát – és igénybe vettünk zárttechnikai szakértõt 
ahhoz, hogy bejuthassunk a célszemély lakásába, hogy ott titkos házkutatást tudjuk végrehajtani. Ezt 
az ügyet a BM. III/II-6. Osztálynak (Ipari elhárítás) adtuk át. 

Hegyeshalomban egy osztrák vasutast tartottunk operatív ellenõrzés alatt, aki gyanúnk szerint 
osztrák és magyar ügynökökbõl álló rezindentúrát irányított. Ennek az ügynek a kimenetelét nem 
ismerem, mert elkerültem Hegyeshalomból.

Kiutazók védelmi jellegû eligazítása és beszámoltatásuk:
A szocializmus ereje teljében igencsak szûkre szabta azok körét, akik külföldre utazhattak. A 60-

as években még csal párszázan tehették ezt meg, fõleg politikusok, mûvészek, sportolók vagy egyes 
erre predesztinált szakmák képviselõi (kereskedõk, fuvarozók, idegenvezetõk), illetve olyan szakmai 
szervek elkötelezett elvtársai, akiknek külföldi látogatása a szocializmus építéséhez hozzájárult.

Az igénylõket a munkahelyükön is „megfogták”, nehogy disszidáljanak. Az ideológiai háború során 
a politika attól félt, a külföldrõl hazatérõkben túl jó benyomás alakul ki a nyugati világról. Persze, 
akik kimehettek, számíthattak arra, hogy megfigyelik õket.

Egy állampolgár magáncélból, tehát nem hivatali vagy munkahelyi kiküldetés által, külföldre 
háromfélre minõségben utazhatott: egyéni látogatóként, egyéni turistaként, vagy az utazási irodák, 
társadalmi szervek által szervezett társutazásuk részvevõjeként. A polgárok kiutazási kérelemmel 
fordulhattak az illetékes szervhez, de az utazás lehetõségének megtagadása indoklás nélkül is „jogos” 
volt. A nyugati utazások és a vízumkiadási gyakorlat szigorú volt.
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Aki látogatóként akart nyugatra utazni, annak útlevél abban az esetben járt, ha egy nyugati rokon 
írt meghívólevelet, hitelesítette azt, és ezt az igénylõ csatolta a kérelem mellé. Ezzel évente egyszer 
lehetett utazni.

A turista útlevéllel háromévente egyszer lehetett utazni.
A látogató útlevélhez 50 dollár, a turista útlevélhez 70 dollárt lehetett kiváltani. Több valutát nem 

lehetett kivinni az országból, aki ezt megszegte, bûncselekményt követett el. A vásárolt valuta meny-
nyiségét és a keretbõl még fennmaradó összeget, az útlevél mellékleteként szolgáló „valutalapon” 
tartották nyilván.

Az útlevélkérelemhez munkavállaló esetén csatolni kellett a szakszervezeti és a párttitkári aláírást, 
illetve egyetértési joga volt.

Általában nem lehetett kiutazásra javasolni az olyan személyeket, akiknek a hozzátartozói illegá-
lisan hagyták el az országot, a hazautazás megtagadásának bûntettét követték el, vagy a rendszerrel 
szemben ellenséges magatartást tanúsítottak.

Az állami és katonai titkok birtokában lévõ, különösen fontos munkakörben dolgozó személyek 
magánjellegû utazása csak feltétlenül indokolt esetben volt engedélyeztethetõ. A munkahely vezetõjé-
nek fel kellet hívni az utazó figyelmét arra, hogy csak az utazás céljával összefüggõ és kivitelre enge-
délyezett iratot, dokumentációt viheti magával, állami és hivatali titkot természetesen nem közölhet 
senkivel. Figyelmeztették, hogy kerülje a provokációkra lehetõséget adó helyzeteket. Csomag vagy 
üzenet átadására vonatkozó megbízást ne vállaljon el, és amennyiben ez elõl kitérni nem tud, hazaté-
résekor adjon errõl tájékoztatást. Ellenséges tartalmú propagandaanyag behozatala természetese tilos 
volt, és amennyiben a nyugati szervek a szocialista országok elleni ellenséges tevékenységre, adatok 
kiszolgáltatására akarták rábírni, akkor az illetõ országban lévõ magyar külképviselettõl kérhetett 
védelmet, segítséget.

A külföldön szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében beszámoló készítésére kötelezték a kül-
földrõl hazatért szakembert, melynek tartalmaznia kellett a munkaprogram teljesítését, a meglátogatott 
szervek és intézmények felsorolását és az ott megismert egyéb adatokat is. Ezeknek a jelentéseknek 
egy példányát mi kaptuk meg és továbbítottunk a központ felé.

Hazatérés megtagadása esetén vizsgálat indult, amelynek során jegyzõkönyvet vettek fel. Ebben 
tisztázták, hogy vállalati javaslat alapján vagy anélkül utazott-e a kiküldött, megvizsgálták az illetõ 
személyi, családi, munkahelyi körülményeit (volt-e külföldi hozzátartozója, a magatartása milyen 
anyagi, érzelmi, politikai okokra vezethetõ vissza). Ellenõrizték, hogy követte-e valaki mulasztást 
az illetõ kiutazásának engedélyezésekor, és ha a disszidensnek volt kormány-, vagy ebéd kitüntetése, 
akkor annak visszavonására történt-e intézkedés.

A hivatalos céllal kiutazók esetében – az Útlevél Osztály jelzése alapján – a munkahelyükön kerestük 
fel õket a személyzeti osztályon, vagy ahol volt külügyi referens, annak az irodájában történt az eliga-
zítás és beszámoltatás. Mint már foglalkoztam vele, írásos jelentéseket készítettünk. Ezek értékelését 
követõen a téma jelentõségétõl függõen ismételt találkozót szerveztünk, de már az Útlevél Osztályra. 
Ezen beszélgetésen már jelen volt az útjelentésben foglaltak iránt érdeklõdõ szakszolgálat embere is. 

Egyéni kiutazási kérelmezõk esetében, az eligazításra alkalmas személyek kiválasztása a következõ-
képpen történt: a kérelmezõ az MRFK Útlevél Osztályára adta be igényét, ahol a nyilvántartásokban 
történt ellenõrzést követõen, a szakszolgálatok igényei alapján, kiválasztották és rendszerezték a 
kérelmeket, majd tájékoztatást adtak. A szakszolgálatok a számukra operatív szempontból érdekes 
személyeket beidéztették az Útlevél Osztályra, ahol az elbeszélgetés és az eligazítás megtörtént. A 
hazatérése után jelentkeznie kellett és be kellett számolnia.

Az utazási iroda – IBUSZ – által szervezett csoportos utak esetében, a csoportvezetõ utaskísérõt 
készítettük fel és számoltattuk be. Az utaskísérõ általában az iroda alkalmazottja volt. Attól függõen, 
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hogy milyen összetételû volt a csoport és milyen céllal hová utaztak, hálózati személyt – ügynököt – is 
utaztattunk a csoporttal.

A beutazó külföldi állampolgárok ellenõrzése:
A belügyi vezetés a növekvõ idegenforgalom „differenciált” ellenõrzésére 1967 tavaszán egy úgy-

nevezett Központi Kémelhárítási Adattár (KKA) értesítõ rendszert hozott létre, amely arra szolgált, 
hogy kiszûrje azokat a személyeket, akikrõl feltételezhetõ volt, hogy Magyarországon hírszerzõ vagy 
egyéb ellenséges tevékenységet kívánnak folytatni. A rendszer úgy mûködött, hogy a KKA minden-
nap reggel 9 óráig megkapta a KEOKH-tól az elõzõ napon beutazottak névsorát. A BM: III/II-8, 
vagyis az idegenforgalom és az amnesztiával hazatértek közti elhárítást végzõ Osztály az adatokat 
naponta ellenõrizte az adattárban, kiválasztotta az ellenõrzésre kerülõ személyeket. A megyei rendõr 
fõkapitányságok politikai nyomozói osztályai vezetõinek naponta 12 óráig adott le körtáviratot „KKA 
Értesítés” címmel, mely azoknak a személyeknek az adatait tartalmazta, akik elõzõ nap utaztak be az 
országba, és szerepeltek az adattárban. Ezek az adatok „landoltak” nálunk, meg kellett állapítanunk 
tartózkodási helyüket, azonosítani kellett õket, figyelnünk kellett a mozgásukat, javaslatot kellett ten-
nünk az operatív ellenõrzés szükségességére, illetve annak mértékére. Az ellenõrzés tapasztalatairól 
jelentést kellett készítenünk. 

A megyei politikai nyomozó osztályok vezetõi felelõsek voltak az általuk védett területükre beuta-
zó nem szocialista állampolgárságú rokonlátogatók ellenõrzéséért és az elhárítás megszervezéséért. 
Az ide vonatkozó belügyminiszteri parancs azt is felsorolta, hogy hol, mely intézményekben kellett 
állandó jellegû operatív hálózatot kiépíteni. Ezek a minisztériumok külügyi, illetve protokoll osztá-
lyai, az IBUSZ, a MAVAD, MTSH, megyei idegenforgalmi hivatalok és a kijelöl szállodák voltak. 
Tehát minden- a külföldiekkel érintkezõ – szerv külügyi részlege szóba jött. A parancs mellékleté-
ben, a végrehajtási utasításban részletesen szabályozták az elhárítási, biztosítási feladatokat. Ennek 
értelmében a hivatalosan, ideiglenes jelleggel Magyarországon tartózkodó nyugati állampolgárok 
tárgyalásain minden esetben hálózati személynek is jelen kellett lenni és a hivatalos program végez-
tével – ellenõrzés céljából – „kalauzolnia” kellett. A kísérõ illetve a tolmács is hálózati személy volt, 
illetve a szálláson – a kapitalista állampolgárok fogadására kijelölt szállodákban - „szálloda titkár” 
minõségben operatív tisztet kellett alkalmazni. Amennyiben gépkocsit igényelt – az IBUSZ fedésével 
létrehozott gépkocsiparkból – azt beszervezett sofõrrel bocsátották a külföldi állampolgár rendelke-
zésére. Az elhárítás és a hírszerzés még a vadászatokon is jelen volt, de gyakran nemcsak a vadász 
mellé kísérõnek kijelölt személy volt az ügynök, hanem még a vadõrök is. A kémelhárítási, hírszerzési 
feladatok ellátása mellett – a fenti szervekbe telepített hálózati személyek – tippkutatást is végeztek, 
azaz beszervezésre alkalmas kapitalista állampolgárok felderítésével is foglalkoztak.

A III/II-6. Osztálya közlekedési objektumok (vasúti szerelvények, hajók, pályaudvarok) rend szeres 
titkos és nyílt átkutatását szervezte, elrejtett kémutasítások, ellenséges propagandaanyagok és csem-
pészáruk felderítése céljából.

Az országon keresztül utazó nem szocialista állampolgárságú hajósok, vasutasok között is hálózatot 
kellett létesíteni.

Volt politikai elítéltek és külföldrõl amnesztiával hazatértek utóellenõrzése:
Az MNK Elnöki Tanácsának 1963. évi 4. számú Törvényerejû Rendelet alapján közkegyelemben 

részesültek többek között azok:
- akiket a bíróság a felszabadulástól 1956. október 23-ig elkövetett államellenes bûntett miatt elítélt,
- akiket háborús bûntett miatt ítéltek el, ha szabadságvesztés büntetésük kétharmadát letöltötték,
- akiket 1956. október 23. -1957. május 1. között elkövetett államellenes bûntett miatt, vagy ellen-

forradalmi tevékenységükkel összefüggésben más bûntett miatt ítéltek el (Õket a III/III. Csoport-
fõnökség ellenõrizte),
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- akik a felszabadulás óta 1963. évi március hónap 20. napjáig engedély nélkül hagyták el az országot 
(Õket pedig a III/II. Csoportfõnökség ellenõrizte).

Az amnesztia során négyezer 56-os elítélt, számos korábbi háborús bûnös szabadulhatott, márpedig ez 
töredéke volt a letartóztatottak számának. Az 1970-ben kihirdetett közkegyelem során 1840-en léphettek 
ismét szabad levegõre, de még 1972-73-74-ben is engedtek ki ötvenhatosokat a börtönbõl. A teljes jogi, 
politikai, erkölcsi rehabilitációhoz az ún. semmisségi törvények alapján jutottak. Az elsõ semmisségi 
törvény 1989-ben, a második 1990-ben, a harmadik 1992-ben, a negyedik 2000-ben került kihirdetésre.

Az MNK Belügyminisztere a 0024. számú (Bp. 1966. június 3.) parancsában megindokolja az am-
nesztiával hazatértek ellenõrzésének fontosságát:

„Az ellenséges ügynökség illegális telepítési lehetõségeinek elhárítására fokozni kell erõfeszítéseinket. 
A hazatérések engedélyezését és annak ügyintézését a jogszabályoknak megfelelõen differenciáltan és 
kellõ körültekintéssel kell intézni. Az amnesztiával hazatértek ellenõrzését hatékonyabbá kell tenni. ... 
Az amnesztiával hazatért személyek jegyzõkönyvi meghallgatásánál az ellenséges hírszerzõ szervek kém-
tevékenységére vonatkozó adatok mellett állandóan törekedni kell a fellazítás alkalmazására vonatkozó 
adatok összegyûjtésére.”

Mint korábban említettem valamennyi más szolgálat igényét is kielégítettük, így hálózati úton 
mi ellenõriztük a járásban az amnesztiával hazatérteket, a volt politikai elítélteket, volt horthysta 
erõszakszervek tagjait és az antidemokratikus elemeket. Feladatunk volt továbbá a jelentõsebb álla-
mi ünnepségek rendjének biztosítása, de évente mindent felülírt az 56-os évfordulóval kapcsolatos 
intézkedések sorozata.

A különbözõ nyilvántartási formákban szereplõ személyek ellenõrzésére elsõsorban ügynököket 
foglalkoztattunk.

Az amnesztiával hazatértek – 12 fõ volt szétszórva a járásban – ellenõrzésére kettõ fõt foglal-
koztattunk, de érdemi információkhoz nem jutottunk. 

A volt politikai elítéltek körében három fõt foglalkoztattunk, õket a börtönben szervezték be. Ma 
úgy mondanánk, hogy vádalkut kötöttek velük. Õk nagyon jó lehetõségekkel rendelkeztek, operatív 
szempontból értékes információkat szolgáltattak.

A volt horthysta államigazgatási-és erõszakszervek tagjai körében három nõi ügynököt foglalkoztat-
tunk. Ebbõl kettõt még 1956 elõtt a mosonmagyaróvári Politikai Nyomozó Alosztály szervezett be, és 
még 56 után is vállalták az együttmûködést. Az egyikük hadiözvegy volt, férje repülõsként szolgált a 
II. világháborúban, és egy légi csatában lelõtték. 56 után azért vállalta továbbra is az együttmûködést, 
mert erõs érzelmi szálak fûzték a kapcsolattartójához. A másik hölgy egy közismert nagypolgári család 
leszármazottja volt, egyedül élt, kiváló hírszerzõ lehetõségekkel rendelkezett. Egzisztenciális okok 
miatt vállalta tovább az együttmûködést. Kapcsolat megszün tetésekor „titkos munkatársi” minõsítése 
volt. A legmagasabb ügynöki minõsítés, amit megbízhatósága és eredményes munkája alapján kapott. 
A harmadik hölgy ugyan a 60-as években lett beszervezve idegenforgalmi területre, de szintén egy 
jómódú polgári család tagja volt, kiváló hírszerzési lehetõségekkel.

Mindhárom hölgyet én „örököltem” majd „vittem” magammal a III/III-hoz. Késõbb az idegenfor-
galmi területen dolgozó hölgyet tovább-foglalkoztatásra átadtam a III/II. Alosztálynak.

Ennek az ellenõrzés alatt álló antidemokratikus társaságnak az összetétele a következõképpen nézett 
ki: egy-egy fõ lovas tábornok, magyar királyi folyamõr ezredes, rendõr detektív, hadirokkant honvéd 
százados, aki az orosz fronton veszítette el az egyik lábát, egy a királyi légierõnél szolgált tiszthelyet-
tes, aki kitalált történetei után a rendszerváltáskor vitéz és alezredes lett, három csendõrtiszt, akik a 
zsidók deportálásában vettek részt, és két volt mosoni földbirtokos.

Feleslegesen nagy operatív erõket kötöttek le ezeknek a személyeknek az ellenõrzése, társadalomra 
veszélyességük a nullával volt egyenlõ.
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Kiemelten fontos feladataink voltak minden év októberében az „ellenforradalmi” események 
évfordulóinak – október 23 és október 26 – idõszakában. (Október 26-án történt a sortûz a határõr 
laktanyánál Mosonmagyaróváron). Az „ellenséges erõk” fokozottabb ellenõrzésére a Belügy miniszter 
utasítást adott ki (BM. 07/1966. sz.), melyben általánosságban is és konkrétan meghatározta feladata-
inkat. A lényeg, hogy az ellenforradalom megünneplésének elõkészületére utaló információkat kellett 
beszerezni, az elõkészületeket meg kellett akadályozni.

Az eseményekkel kapcsolatos ügyek operatív feldolgozását fel kellett gyorsítani. Az ügynökségeket 
el kellett igazítani annak érdekében, hogy minden tudomásunkra jutó, a rendet, a biztonságot zavaró 
jelenségekrõl azonnal tegyenek jelentést. Fokozott ellenõrzés alá kellett vonni az ellenforradalom alatt 
volt hatalmi szervek vezetõit, fegyveres ellenforradalmárokat, galeri jellegû és huligán szerevezõdéseket. 

Indokolt estben kezdeményezni lehetett a bûntetõ eljárás kezdeményezését, rendõri felügyelet (REF) 
alá helyezést, lakóterületrõl történõ kitiltást és rendõrhatósági figyelmeztetést.

Úgynevezett „Biztosítási tervet” kellett készíteni az adott elhárítási terültre vonatkozóan. Ebben 
konkrétan meg kellett határozni, hogy milyen operatív eszközöket és módszereket alkalmazunk, 
veszünk igénybe, hol, kivel szemben, menni ideig. Hol, milyen területeket, esemény helyszíneket kívá-
nunk ellenõrizni. Mely hivatalokban, intézményekben, üzemekben intézkedünk az állam elleni izgató 
tartalmú anyagok elõállításra alkalmas eszközök használatának ellenõrzésére (sokszorosító gépek, 
írógépek). Az ellenõrzéssel megbízott titkos ügykezelõk (TÜK) adatait rögzíteni kellett.

A „Biztosítási tervet” minden évben, szeptember 15-i határidõvel kellett elkészíteni és jóváhagyásra 
felterjeszteni a megyei rendõrfõkapitánynak. 

Mosonmagyaróváron kiemelt objektumként kezeltük a Mezõgazdasági Akadémiát és a hallgatói 
kollégiumot. Általában október elsejétõl vezettük be az operatív intézkedéséket, a postai küldemények 
ellenõrzését, a telefonok lehallgatását (a nyilvános telefonokat is), a sokszorosító-stencligépek hasz-
nálatának és biztonságos elzárásának ellenõrzését. Egyéb hivatalokban és üzemekben a stencilgépek 
munkaidõ utáni biztonságos elzárását a rendõrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai ellenõrizték.

Ezeket a rezsim-intézkedéseket nemcsak az 56-os évfordulók idején vezettük be, hanem minden 
állami ünnep alkalmával, március 15-én, március 21-én, április 4-én, május 1-jén, augusztus 20-án.

A teljesség kedvéért ide tartozik, hogy a területünkön használatos valamennyi stencilgép és nyom-
datechnikai eszköz – az Akadémián az írógépek is – nyilvántartásba lett véve, valamint írásminták 
lettek biztosítva. Ugyanígy kézírásmintát kellett beszerezni a társadalomra veszélyes, bármely állam-
biztonsági nyilvántartásban szereplõ személyektõl is. Ezeket országos nyilvántartásban biztosították 
az írásszakértõk részére. 

A társdalomra veszélyes személyek nyilvántartása – most 1956-ról van szó – a Mosonmagyaróvári 
Rendõrkapitányság Politikai Alosztálya által, 1959 januárjára elkészült FELTÉRKÉPEZÉS címû 
anyagára épült. Ez az anyag Mosonmagyaróváron és a járás területén 1956-ban alakult ellenforradalmi 
bizottságokról és jobboldali pártokról, azok tagjairól készült. A városban 280 fõt, a járásban pedig 
567 fõt listáztak. Ebbõl a listából válogatták ki azokat a személyeket, akik nyilvántartásba kerültek és 
ellenõrzésüket meg kellett szervezni. Az ellenõrzésük kiterjedt a munkahelyükre, a lakó környezetükre, 
életvitelükre, társasági életükre, kapcsolataikra, azok jellegére, meg nyilatkozásaikra.

Kik voltak õk? A Nemzeti Tanács (városi és járási) az ún. 5-os Bizottság tagjai, a Katonai Tanács 
tagjai, a Nemzetõrség szervezõi, az Akadémia Zászlóalj és az üzemi Munkás Tanácsok szervezõi.

Továbbá azok, akik el lettek ítélve és amnesztiával szabadultak, vagy közbiztonsági intézkedéssel 
voltak érintettek (õrizet, internálás, rendõri felügyelet). Mosonmagyaróvár és a járás területén ez 
67 fõt számlált. Ezeket a nyilvántartási anyagokat folyamatosan felülvizsgálták és azokat, akiknek a 
társadalomra veszélyességük megszûnt, törölték a nyilvántartásból. De ez nem volt jellemzõ, hisz az 
ellenségképet garantálni kellett. 
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A nyilvántartásban maradottakkal szemben az élet normális menetének befolyásolására, akadályo-
zására az ilyen típusú intézkedések tárházából lett alkalmazva: munkahelyi, szakmai és egzisztenciális 
elõmenetel korlátozása, külföldi-, magán-, turista- és szakmai kiutazások korlátozása, lakásigények 
elutasítása, alkotómûvész mûveinek cenzúrázása, publikálásuk tiltása, munkahelyi pozícióból ki-
szorítás, sok esetben ezek az intézkedések a családtagokra is ki lettek terjesztve, például a gyerek a 
középiskolai és egyetemi felvételiének akadályozása, megnehezítése.

A nyilvántartások „frissítése” során 1970-es évek végén, 1980-as évek elején megjelenõ belsõ el-
lenzékkel szemben ugyanezek, vagy még ennél is durvább intézkedések lettek alkalmazva. Például 
házkutatások, lefoglalások, agresszív figyelés. Az említett nyilvántartás „frissítés” kapcsán jegyzem 
meg, hogy 1950-es évek elején létrehozott ún. „kulák lista” még csak 1972-ben lett felülvizsgálva és 
megsemmisítve. Ugyan már „holtlista” volt, de olyan terjedelmû, hogy felülvizsgálathoz be kellett 
hívni a tartalékos állambiztonsági tiszteket.

A „kulák lista” a földtulajdonnal, mezõgazdasági gépekkel, állatállománnyal rendelkezõ parasztság 
tulajdonáról készített lista. A kulákok megbélyegzése mindennapos volt, igazolványukban ott virított 
a nagy „K” betû, de még iskolás gyermekeik neve mellett is ott szerepelt az osztálynaplóban.

Visszatérve a biztosítás tervben foglaltakhoz. Október 22-tõl október 27-ig 24 órás gyalogos és gép-
kocsizós járõrszolgálatot kellett szervezni a város területére. Mosonszentjánoson, Hegyeshalomban, 
Rajkán és Lébényben a rendõrség állományából, munkásõrökbõl, önkéntes rendõrökbõl, szervezett 
járõrök látták el a szolgálatot. Kiemelt figyelmet kellett fordítani a sortûz helyszínére, a temetõkre, az 
emlékmûvekre. Meg kellett akadályozni a csoportos megemlékezéseket, koszorúzásokat, meg kellett 
elõzni és akadályozni a rendkívüli eseményeket (ellenséges falfirkásokat, falragaszokat, röplapozást). 
Figyelemmel kellett lenni a csoportosulásokra. A Belügyminisztérium különös figyelemmel volt a 
mosonmagyaróvári történésekre, ennek alapján a „BÛNÖS VÁROS” bélyeg volt. Ezt a minõsítést 
fenn kell tartani, ennél fogva itt történnie kellett valaminek. Négy óránként kellett telefonon és telexen 
jelentést tenni a BM. Központi Ügyeletére. Mikor már a sokadik nemleges jelentés ment „fel”, egy 
aluliskolázott, nehéz tiszt, ügyeletvezetõ, ordítva, nyomdafestéket nem bíró szöveg kíséretében közölte, 
hogy nem fogadja el a jelentéseimet, felszínes az ellenõrzés, nem tárja fel az illegális elõkészületeket. 
Teszem hozzá a kutya nem akart, nem mert itt semmit sem tenni. Na de a parancs az volt, hogy négy órán 
belül jelentsem a sikeres felderítést. Gyors operatív intézkedésre került sor. A járõröket két csoportba 
osztottam, a szórakozóhelyeket vettük célba. Az egyik csoport „alkotott”, a másik fele felderített. Két 
helyszínen, szórakozóhelyek mellékhelyiségeiben találtunk „Ruszkik haza!” és „Éljen a forradalom!”  
feliratokat. A helyszínekre kirendeltük a rendõrkapitányság bûnügyi helyszínelõjét, aki rögzítette az 
ellenséges feliratokat, mi pedig elkészítettük a szükséges dokumentumokat és intézkedtünk, hogy az 
üzletvezetõk takarítsák el a feliratokat. Ezután szóban jelentést tettem a „fõhatóságnak”. A reakció 
a következõ volt: „ugye megmondtam, ott mindig történik valami.”

A rendszer stratégiája volt, az 56-os forradalomról való hallgatás és hallgatásra készetetés. 56 
örökségének sokáig csak „földalatti”, illetve emigráns létezése volt egészen a demokratikus ellenzék 
megjelenéséig.

Ez idõ tájt „divattá” vált az Ausztria felõl léggömbökkel történõ ellenséges tartalmú röpcédulák, 
röplapok kisebb ajándékok bejuttatása. De Mosonszentjánosra, Mosonszolnokra és Hegyeshalomba 
konkrétan névre szóló leveleket is bejutattak. A célba érkezés függött a széljárástól és a szélerõsségtõl. 
Két fajta léggömb érkezett, az egyik a hagyományos „búcsúi lufi”, ezzel érkeztek a rövid üzenetek. 
Hosszú madzagon lógtak a levelek, hogy könnyen elérhetõek legyenek, a fúvókák nem voltak szoro-
san elkötve, kb. 10-15 perc alatt, mire a határon átértek, kiengedtek. A másik léggömb az komolyabb 
volt, Amerikában gyártották, kb. egy méter átmérõjû volt és porózus, selyemszerû anyagból készült. 
nagyobb súlyú és mennyiségû ellenséges tartalmú röplapot, propagandaanyagot tudtak bejuttatni vele. 
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Ezek a léggömbök kb. 25–30 percet tudtak a levegõben tartózkodni és általában Mosonmagyaróvá-
ron és környékén landoltak. Két esetben vitorlázó repülõgéppel sértették meg a légteret és szórtak 
le röpcédulákat. Az egyik esetben a berepülõ sportrepülõnek Újrónafõ tréségben kényszerleszállást 
kellett végrehajtania. A helyszínre érkezésünkkor a gépben a pilótán kívül nem találtunk semmit. 
Mosonszentjános térségében megszabadult a terhétõl. A gép pilótáját õrizetbe vettük, értesítettük a 
gyõri III/II. Alosztályt, akik a további intézkedést lefolytatták.

Még egy bekezdés erejéig az idegen-és utasforgalomban, a vendéglátásban folyó elhárító tevékeny-
ségrõl. Hegyeshalomban és Rajkán a Vám és Pénzügyõrség állományában is szerveztünk ügynököket, 
õket elsõsorban a saját kollégáinak a megfigyelésére foglalkoztattuk, de operatív akciók végrehatásába 
is bevontuk õket. Késõbb SZT-tisztekhez lettek kapcsolva. Az utazási irodákban és az utasellátóban 
dolgozó ügynököket rezidentúrába szerveztük, és az elsõ idõszakban rezidens, majd szintén SZT-tiszt 
foglalkozott velük.

Mosonmagyaróváron a nagyobb és látogatott szórakozóhelyekre szerveztek, szerveztünk ügynököket. 
A „szerveztek” szóhasználatot meg kell magyaráznom. Ugyanis a város helyzetébõl adódóan, úgy mint 
Hegyeshalomban ügynököket foglalkoztatott rajtunk kívül a Katonai Elhárítás, a HÕR-felderítés és 
a rendõrség bûnügyi szolgálata. Az volt ám a totális elhárítás egyik formája. A káosz és az átfedések 
megelõzésére rendszeres együttmûködési megbeszéléseket tartottunk, ahol jegyzõkönyvbe foglaltuk 
egymás hírigényét, lehetõségét és a konspirációs szabályokat a dekonspirációk elkerülése végett.

Operatív szempontból kiemelt vendéglátóhelyek voltak a „Fekete Sas” szálloda és étterem, a „MOK-
KA” presszó és a „Széchenyi” étterem. A többi szórakozóhelyre szükség szerint irányítottunk vagy 
szerveztünk ügynököket, de széleskörû, megbízható társadalmi kapcsolataink is voltak.

Mire utaló információk szerzésre lettek felkészítve az ügynökök? Feltûnõen költekezõk, valutázók, 
seftelõk, orgazdák személyére, külföldiekkel kapcsolatos keresõ, velük gyakran vagy rendszeresen 
találkozókra, elsõsorban hölgyek személyére, ún. harmadik országos találkozókra, konspiráltaknak 
tûnõ találkozókra, hazatérés megtagadására, embercsempészetre, ellenséges propagandaanyagok 
behozatalára, terjesztésére.

1972-ben egy szervezeti átalakítást követõen megszûntették a III/II. Csoportot és a HÕR-ség szer-
vezetébe integrálták a KEOK Hivatalt. Volt választási lehetõség az állomány részére, HÕR-ségnél 
útlevélkezelõként vagy vízumkiadóként, a mosonmagyaróvári rendõrkapitányságon bûnügyi nyomo-
zóként, vagy Gyõrben a Fõkapitányságon valamelyik szakszolgálatnál elhelyezkedni. Aki nem tudott 
választani, az leszerelhetett. Négyen mentünk Gyõrbe, ebbõl ketten mentek a III/II. Alosztályra, 
egy fõ az igazságrendészetre, én pedig a III/III. Alosztályra. Hatan a HÕR-séghez mentek, ketten a 
rendõrkapitányságra, egy fõ pedig leszerelt. A „gazdátlan” ügynököket hárman vettük át, és a folya-
matban lévõ ügyeket is vittük magunkkal. A kiöregedett ügynököket és a hírszerzõ lehetõséggel már 
nem rendelkezõket kizártuk a hálózatból.

(Folytatjuk)  

A szerzõ felvételét Sandra Polke készítette.
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Oros László

A remény évei

   Gyermek- és ifjúkoromban sokszor megkérdeztem az édesanyámat meg 
a nagyapát is, hogy milyen emlékeik vannak 1938 novemberérõl. Azokról az 
idõkrõl, vagy csak arról a napról, amikor a magyar csapatok bejöttek a falu-
ba. Érdekes módon, mindketten a reményt, a magyarság megmaradásának 
reményét látták ezekben a napokban. Nem értettek õk a politikához, meg 
az események történelmi hátterét sem ismerték, de azt tudták, hogy ezután 
már félelem nélkül használhatják az anyanyelvüket és a magyar nemzeti 
ünnepeken büszkén viselhetik majd a piros-fehér-zöld színû kokárdát. Az 
iskolai tantervben pedig hivatalosan is benne lesz a magyarok története.

Édesanyám megmutatta azt az olvasókönyvet is, amibõl eddig a „ha-
zánk múltja” fejezetben a csehek történetét, a Nagymorva Birodalmat 
meg a Csehszlovák Köztársaság megalapítását sulykolták a fejükbe. Ma-
gyarokról ott alig esett szó, és ha mégis, akkor leginkább az elnyomók 
szerepében láttatták õket… Nos, ezért is várták olyan nagy örömmel a 
felszabadító magyar katonákat.

Az iskolában ugyan hivatalosan nem tanították a magyar történelmet, 
azonban voltak olyan tanítóik is, akik szívükön viselték a magyarság 
ügyét. Ilyen volt például Karl Géza evangélikus tanító, aki eredetileg 

gépészmérnöknek készült. 
Mivel a szakmában akkoriban 
nem tudott elhelyezkedni, így 
aztán egy tan folyam elvégzése 
után tanító lett belõle. Karl 
Géza 1930 és 1935 között, öt 
évet tanított az evangélikus iskolában.

A tanító úrnak nagyon jó hangja volt, szeretett énekelni 
és kitûnõen játszott a hegedûn! Az énekórán például kórust 
alakított az osztályból. Ilyenkor aztán leült az elsõ pad szé-
lére, hóna alatt a hegedûvel és a Rákóczi szabadságharcról 
mesélt… Majd az álla alá tette a hegedût és eljátszotta a 
„Balogh Ádám a nevem, ha vitéz vagy, jer velem” címû kuruc 
nótát. És gyönyörûen zengõ hangon énekelte a strófákat… 
De nem csak énekelte, hanem mindegyikhez egy-egy 
történetet is elmondott a régi idõkbõl. A gyerekek pedig 
tátott szájjal hallgatták… Bizony, így nevelte õket – a ma-
gyar dalok segítségével – a haza szeretetére meg a magyar 
történelem megismerésére…

Amikor aztán eljött 1938 õsze, a faluban is pattanásig 
feszült a helyzet. Mindenki az eseményeket figyelte, várta 
a híreket… és persze a „hazatérésrõl” beszéltek.

Oros László: A remény évei



38

szél-járás

szél-járás 2021/3. sz.

honismeret

Végül november 2-án, az ismert bécsi döntés értelmé-
ben a Felvidék magyarlakta részeit valóban visszacsatolták 
Magyarországhoz.

A hatalom persze elõzõleg betiltotta a magyar zászlók 
kitûzését – pedig majdnem minden házban készítettek 
egyet-egyet –, de a kokárdák viselését is. Sõt, statáriu-
mot hirdettek, a vendéglõk nyitvatartási idejét csak 18 
óráig enge délyezték, este 20 órától pedig kijárási tilalmat 
rendeltek el. A tilalom ellenére azonban mégis sokan el-
jártak azokhoz a házakhoz, ahol rádió volt, meghallgatni 
a híreket.

Az egyik este a hazaigyekvõkre rálõttek a csendõrök 
és egy lányt – bizonyos Varga Esztert – a lábán sebesí-
tették meg. A pontos körülményekre ma már senki sem 
emlékszik, de a megkérdezettek zöme úgy tudta, hogy 
aznap az evangélikus leányegylet tartott összejövetelt, 
hogy az énekkaruk begyakorolja a magyar Himnuszt, 
illetve elpróbálják azt a mûsort is, amivel majd a bevonuló 
honvédeket fogadják. Mivel tudták, hogy a kijárási tila-
lom miatt estig nem maradhatnak, hát korábban mentek 
haza. Ekkor történt az a bizonyos esemény, miszerint 
a csendõrök valamilyen tüntetést, vagy lázadást véltek 
„felfedezni” és a fegyverüket is használták.

Varga Esztert az egyik lövés hátulról térden alul érte. A golyó széttörte a csontot és majdnem le 
kellett térdben vágni a lábát…

November 10-én aztán megtörtént a várva várt ese-
mény: a csehszlovák csendõrök elhagyták a falut, míg 
Tallós felõl bevonult a magyar honvédség! Ezeket az 
örömteli eseményeket Danajka Lajos (1925–2012) hely-
történészünk már feldolgozta és leírta, így nem akarom 
ezt idézni, csapán kibõvítem édesanyám emlékeivel: A 
lakosság diadalkapuval és virággal köszöntötte a kato-
nákat. Valódi örömünnep volt ez, amibõl mi gyerekek is 
kivettük a részünket – mesélte édesanyám. Ünneplõbe 
öltözve, kezünkben kis zász lókkal vártuk a bevonulókat. 
Az iskolában már napokkal elõtte tanultuk a Himnuszt és 
a Hiszekegyet… Én, mint az evangélikus népiskola tanu-
lója kaptam azt a megtisztelõ feladatot, hogy virágcsokrot 
adjak át a bevonulók parancs nokának. Tizenegy éves vol-
tam, kisnövésû és amikor odaért a lovon ülõ tiszt, bizony 
mélyen le kellett hajolnia, hogy átvegye tõlem a csokrot…

Majd jöttek a szürke hétköznapok, de így is rengeteg 
élmény várt még a gyerekekre. Decemberben például 
a Magyar a magyarért mozgalom segélycsomagokat 
osztott a szegényebb családoknak, de a jól tanuló is-
kolások is kaptak egy-egy szép könyvet az anyaországi 
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gyerekektõl. Az Örök Magyarország címû kötetrõl van 
szó, amely 1938 karácsonyán jelent meg Budapesten, a 
„magyar könyvkiadók és könyvkereskedõk ajándékaként 
a felszabadult felvidéki magyar testvéreknek.” 

Ebben az idõben érte az a kedves gesztus a falut, 
amikor a Budapesten és a fõváros környékén élõ fel-
sõszeli születésû lakosok három díszes emlékzászlót, 
valamint 100 pengõ készpénzt hoztak és adtak át ünne-
pélyes keretek között a szülõfalujuknak. Az adományt 
Boda Miklós (1873–1956) plébános vette át a község 
nevében.1

Hasonló jellegû figyelmesség jött Orosházáról is: 
„1938 karácsonyán Orosházáról érkezett egy küldöttség, 
és falunk mindkét felekezetének egy-egy hatalmas ország-
zászlót hozott ajándékba. Ezek a zászlók 5 méter hosszú-
ak, 140 cm szélesek voltak, középen magyar címerrel.”2

Orosházáról azonban egy másik küldeményt is kap-
tak. Pontosabban mondva Horváth Gyulától, a gyopá-
rosi elemi iskola nyugalmazott igazgatójától. Horváth 
Gyula3 tanító úr ugyanis egykor Felsõszeliben látta meg 
a napvilágot és most, hogy szülõfaluját is visszacsatolták 
az anyaországhoz, meglepetést készített a szeli iskolá-
soknak, felekezeti megkülönböztetés nélkül. A kétszáz 
pengõ értékû ajándéka apró országzászlócskákból és 
cukorkából állt, amit a község elöljárósága nevében a 
két iskola vezetõje – Bory Antal a római katolikus és Kövesi Géza az evangélikus iskola igazgatója –, 
valamint a gyerekek is nagy szeretettel köszöntek meg a tanító úrnak.

Nos, ennek apropóján jelent meg egy cikk az orosházi újságban, ahol név szerint négy tanulót is 
megemlítenek – mégpedig Rucz Erzsébet, Kertész Tibor, Danajka László és Szalay Zoltán nevét – sõt, 
az utóbbi levelét be is mutatták: „Kedves Tanító bácsi, köszönik a Felsõszeli iskolás gyerekek azt a Horthy 
Miklós képet, meg azt a szép kis országzászlót, a cukrot is és azt a nagy képet, amelyiken Magyarország 
térképe van. Amikor látjuk, hogy országunk úgy szét van darabolva, akkor szívünk majd meghasad. Re-
méljük azt, hogy ha felnövünk, akkor helyre hozzuk a mi anya országunkat. Isten veled kedves Horváth 
tanitóbácsi. Írta Szalay Zoltán III. évf.”4 tanuló a levelében.

Apró történetek ezek a visszacsatolás idejérõl, a boldogságról és az emberek határtalan kedvessé-
gérõl, amely ma is megdobogtatja és melegséggel tölti el a szíveket…

Az élet azonban tovább haladt úgy a faluban, mint a felekezeti iskolákban. Ezeket az eseményeket 
most nem szeretném részletezni, de a leventékrõl azért okvetlenül szólni kell. Ez a fogalom ugyanis 
újdonság volt a szeli gyerekek, meg egyáltalán az itteni ifjúság számára.

A fiatalabbak kedvéért elõször talán azt kell tisztázni, hogy kik is voltak a leventék, illetve mi volt 
az a bizonyos leventeszervezet.

A leventeszervezetek lényegében a katonai elõképzést biztosították Magyarországon a húszas 
évektõl egészen a második világháború végéig. Ez a szervezet a 12–21 év közötti fiúk katonai elõkép-
zését, illetve nemzeti szellemû nevelését szolgálta. A testnevelés mellett nagy hangsúlyt fektettek a 
fegyelemre és a vallási nevelésre. Ami pedig a szervezeti felépítését illeti, vissza kell menni egészen 
Trianonig. A békediktátum ugyanis kimondta, hogy Magyarországnak nem lehetett sorállományú, 
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képzett hadserege. Ezért aztán a tilalom kijátszására a testnevelésrõl alkotott 1921. évi LIII. törvény 
alapján alakították meg a leventeszervezeteket. Ezek irányítását késõbb a Honvédelmi Minisztérium 
vette át. Mikor aztán 1944-ben a nyilasok kerültek hatalomra, a leventéket is harcba vetették. Ez 
azonban már egy másik történet lenne…

A fentiekbõl tehát az is kitûnik, hogy kezdetben a leventék a cserkészekhez hasonló nevelésben 
részesültek, majd az 1939. évi honvédelmi törvény alapján az iskolások, és az ifjúság kötelezõen a 
levente egyesület tagjai lettek. 

Természetesen ugyanez vonatkozott a felsõszeli fiatalokra is. Azokra, akik a két háború között 
még a cserkészetet sem ismerték – Szeliben akkoriban nem alakult cserkészcsapat –, de 1938 no-
vembere után kötelezõen õk is a leventemozgalom tagjai lettek. Az iskolai órarendbe bekerült a 
„levente-foglalkozás”, amelyet heti rendszereséggel végeztek. Sõt, viselték a levente egyenruhát is 
a jellegzetes Bocskay-sapkával.

A felsõszeli leventeszervezet megalakulása tehát a visszacsatolás után történt. A következõ év 
tavaszán a gyõri evangélikus iskola felvette a kapcsolatot a felsõszeli evangélikus iskolásokkal. Ez 
lényegében abból állt, hogy a két iskola tanulói leveleztek egymással, ami végül egy-egy kölcsönös 
látogatásban csúcsosodott ki.

Elõször a szeli ev. iskolások látogatták meg a gyõrieket. Erre 1939. június 5-6-án került sor, amikor 
két felejthetetlen napot tölthettek Gyõrben. Mátis István (1908–2005) ev. lelkész és három tanító 
kísérte el a 36 iskolást. Errõl a kedves eseményrõl a gyõri ágostai hitvallású evangélikus keresztyén 
egyházközség iskolaszékének jegyzõkönyve is beszámolt.5

Nem sokkal utána a gyõriek is viszonozták ezt a látogatást. Ennek azonban sokkal nagyobb visz-
szhangja lett, hisz tudósított róla a Harangszó címû országos evangélikus képes hetilap is. Ebben 
azonban nagy mértékben közrejátszott a politika és a propaganda is. A gyõriek látogatása ugyanis 
nem csupán egyszerû iskolai találkozó akart lenni, hisz június 25-én 70 gyõri levente tervezte láto-
gatását Szelibe, hogy üdvözölje a sebesült Varga Esztert.

Mert hát Varga Eszter története akkoriban a felvidéki magyarság szabadság iránti vágyának 
szimbóluma lett. És ezt propaganda célokra is kihasználták…

A fent említett leventék látogatását az alábbi újságcikkben olvashatjuk, ahol kihangsúlyozták a 70 
leventét.

70 gyõri levente indul június 25-én a hazatért Felsõszelibe Horváth Sándor tanító, tartalékos fõhadnagy, 
levente fõoktató vezetésével.

Visz egy emlékalbumot és 70 forró szív meleg szeretetét annak a felsõszeli magyar leánynak, akit az 
õszi nehéz napokban cseh csendõrök puskagolyója nyomorékká lõtt. – Akkor Felsõszelit még Horné 
Saliby-nek csúfolták. Izgatottan várta a lakosság a bécsi döntést. Itt is, ott is embercsoportok. A szö-
vetkezetbõl cseh csendõrök tántorogtak ki és belelõttek a tömegbe. Egy leányt térden alul eltaláltak. A 
csont hosszú gyógykezelés után összeforradt ugyan, de a 17 éves evangélikus leány, Varga Eszter élete 
végéig hordozza Benes hordáinak gonosz jegyét.

70 gyõri leventék! Nagyon melegen szorítsátok meg a felsõszeli Varga Eszter kezét! Magyar véretek és 
hittestvéretek Õ.6

A valóságban azonban „csak” negyven tagú küldöttség érkezett Szelibe, amirõl Horváth Sándor 
tanító tudósított. Ebbõl a hosszabb írásból is olvassunk el néhány részletet:
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Hõs magyar leány7

Megszállott területen sok színmagyar falu lakossága vágyódott a Csonkaföldhöz való visszatérésre. Ez 
a vágyódás egyre fokozódott az 1938. évi õszi hónapokban.

Így volt ez Felsõszeliben is. A színmagyar falu lakossága azokban az izgalmas napokban néma gyûlö-
lettel nézte a cseh csendõröket. Öt csendõr volt a faluban. Csak nappal mertek kimenni az utcára. Akkor 
is csak úgy, ha mind az öten együtt voltak. A határba például fényes nappal sem mertek kimenni. Féltek. 
Nappal is kerülték azokat a derék magyarokat, akiket évek hosszú során megfigyelés alatt tartottak, akiket 
korábban derûre-borura kihágási címeken bírságoltattak… Sok ilyen magyar volt. Tehát sok kerülgetni 
valójuk volt a faluban. Éjjel pedig egyáltalában nem mertek kimozdulni a laktanyából. Ha valaki nem 
akart bevonulni a mozgósítás alkalmával: csak ki kellett. mennie a határba. Nem mert kimenni érte 
semmiféle cseh hatósági közeg.

Minden idegszálával vágyódott mindenki vissza a Csonkaföldhöz. A leányszívek is megdobbantak. Az 
evangélikus leányegylet az iskolában 1938. november 2-án összejövetelt tartott. Semmi bizonyosat nem 
tudtak hazatérésükrõl: mégis erõs hittel arról beszéltek és arra készülõdtek, hogy miképpen fogadják 
majd a felszabadító honvédeket. Énekkaruk – nem törõdve a veszedelemmel – a Himnuszt és a magyar 
Hiszekegyet tanulta.

20 órakor a cseh rendelkezés szerint mindenkinek odahaza kellett lennie a faluban. Ezért az evangélikus 
leányok 19 órakor csendben a leányegyletbõl hazamentek.

Varga Eszter 17 éves hajadon is elindult hazafelé. Már majdnem hazaért a község túlsó végén lakó 
szüleihez. Akkor ment arra a cseh csendõrjárõr. A cseh csendõrök lövöldözni kezdtek. Szerintük tüntetés 
miatt fegyverüket kellett használniuk. 

A faluban csend volt. A cseh csendõrök cigányputrik mellett mentek el. Egyik putriban odahaza a 
cigánypurdék cincogásba és viháncolásba kezdtek. Ezt vélték rémületükben tömeges tûntetésnek. 

Varga Esztert az egyik lövés hátulról térden alul érte. A cseh csendõrgolyó széttörte a csontot és majdnem 
le kellett térdben vágni a leány lábát.

A cseh rabság alóli felszabadulásért elszenvedett fájdalomban való együttérzése jeléül ezen hajadon 
számára a Gyõr-Újvárosi leventeegyesület mûvészi kivitelben emlékkönyvet készített. Ezt az emlékköny-
vet aláírták az egyesület tisztikara, választmánya. oktatói és leventéi. Ezt a könyvet díszes és értékes 
ajándéktárgyak kíséretében elvitte az egyesület 40 tagú küldöttsége. Ott 1939. június 25-én a felsõszeli 
leventeegyesülettel és az evangélikus leányegylettel közösen rendezett megható ünnepély keretében adta 
át Horváth Sándor csoportparancsnok, emléklapos százados Varga Eszter magyar leánytestvérünknek. 
Könny csillogott a szemekben, midõn Varga Eszter megköszönte a feléje áradó szeretetet és figyelmet.

Ennyit hát röviden azokról a napokról – a visszatérés mámoros örömérõl –, ami szüleink és nagyszü-
leink számára felejthetetlen élményt jelentett. Mi is így gondoljunk ezekre a nagyszerû eseményekre.
  

1  Friss Újság, Budapest, 1939. január 1.
2  Danajka Lajos: Mesélõ utcák, SZECSOX Kft. Dombóvár, 2008, 49. old.
3  Horváth Gyula 1891. április 1-én született Felsõszeliben, Horváth Lajos és Szabó Viktória gyermekeként. A 

szülõk 1883-ban kötöttek házasságot a r. katolikus templomban. 
4  Orosházi friss hírek, 1939. február 9.
5  Jegyzõkönyv az iskolaszék ülésérõl, 1939. június 7.
6  Harangszó, 1939. június 18.
7  Harangszó Naptár 1940. évre, Gyõr, 1939
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Tuba László

A mosonmagyaróvári piarista iskola története
2. rész

Az iskola tanári kara

1994. július 1-jével a tantestület kérésére a Piarista Rend Magyar Tartomá-
nya lett a Keresztény Általános Iskola és Gimnázium fenntartója. Igazgatónak 
augusztus elsejétõl a rend Pályi Gábor kémia-fizika szakos szerzetest küldte 
Mosonmagyaróvárra, aki az 1994/95-ös tanévet 30 világi pedagógussal, 9 óra-
adóval, Németh László mosoni plébánossal és Takáts Béla nyugdíjas lelkésszel 
vitte végig. Pályi Gábor a budapesti piarista gimnázium után hittudományi 
fõiskolát végzett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett ké-
mia-fizika szakos oklevelet. 1979-ben került Kecskemétre, ahonnan Moson-
magyaróvárra helyezték, ahol elsõsorban arra törekedett, hogy kialakítsa az 

iskola családias légkörét. Elengedhetetlennek tartotta a nevelõi példamutatást és az igényes tudásra 
nevelést. A piarista hagyománynak megfelelõen arra törekedett, hogy az alkalmas, de szociálisan 
perifériára szorult gyerekeket is beiskolázzák. Bizakodását egy interjúban így fogalmazta meg: „Re-
méljük, hogy sikerül az itt tanuló diákok számára széles horizontot nyitni a szellemi értékek, a keresztény 
szeretet és az igazi boldogság felé.” (Kisalföld. 1997. jan. 2. 8. p.) Nyolc éven át, a 2001/2002-es tanévig 
irányította az iskolát, nevéhez fûzõdnek az alapozó évek, a mostoha mûködési körülmények javítása, s 
az intézmény stabilitásának megteremtése. Elõdje dr. Thiesz Józsefné igazgatóhelyettesként folytatta 
munkáját. 1994. szept. 14-én Pályi Gábor és a tantestület több tagja vett részt Szõke Gyula kanonok, 
korábbi magyaróvári plébános gyõri temetésén, aki haláláig a szívén viselte az iskola sorsát, s ahol 
lehetett, segítette munkáját. 

Mindenszentek napján délelõtt a Piarista Diákszövetség helyi tagozata helyezett el virágokat az 
egykori magyaróvári gimnázium piarista tanárainak sírjánál, délután a Kossuth Lajos Gimnázium 
tanár- és diákküldöttsége dr. Tóth Tiborné igazgató vezetésével koszorúzta meg a piarista és civil ta-
nárok nyughelyeit. Ez a jó kapcsolat továbbra is fennmaradt a város két gimnáziuma között. 1999-ben 
a magyaróvári piarista gimnázium alapításának 260. évfordulóján közös programsorozatot szervez-
tek, amely a Piarista Napok rendezvényeivel kezdõdött közös koszorúzással a piarista sírkertben és a 
Kossuth-gimnázium tanárainak sírjánál. Dr. Tóth Tiborné szerint a nagy elõdök összekapcsolják a két 
iskolát, Pályi Gábor azt emelte ki, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium a rendszerváltás elõtt is ápolta a 
piarista gimnázium emlékét (lásd 1989-ben az alapítás 250. évfordulójára megjelent iskolatörténet), 
s amíg a rend vissza nem kapta intézményét, annak utódintézményeként vállalta a középfokú oktatás 
feladatát Mosonmagyaróváron. November 7-én a magyaróvári templomban megtartott szentmisén 
Borián Tibor, a veszprémi Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola igazgatója mondott szent-
beszédet, s fellépett a két magyaróvári gimnázium és a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnázium kórusa, 
négy szólista és a budapesti piarista gimnázium zenekara. Ebben a tanévben már 10 munkaközösség 
mûködött az iskolában. Pályi Gábor 1995 márciusában választott tagként részt vett a négyévenként 
esedékes tartományi káptalan összejövetelén, ahol dr. Kállay Emil személyében új tartományfõnököt 
választottak. Tanév végén a szokásos módon zajló rekollekció vendégelõadója Farkas István, a kecs-
keméti piarista iskola igazgatója volt.

Tuba László: A mosonmagyaróvári piarista iskola története
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2001 nyarán Fórián Szabó Zoltán atya vezetésével a tartományfõnökség rendházat alakított ki, 
amelybe Pályi Gábor, Adamát Lajos és Sárközi Sándor házfõnök költözött, ezzel három fõre emel-
kedett Mosonmagyaróváron a piarista szerzetesek száma. Közös megegyezéssel a rendházra kapott 
pénzbõl felújították a tornaterem parkettáját, új kazánokat és konyhai gépeket szereztek be. Adamát 
Lajos számítástechnika-matematika szakos és Sárközi Sándor magyar–német szakos pap-tanárral új 
tanerõk kerültek a tantestületbe. Sárközi Sándor házfõnök Szeged és Kecskemét után került Moson-
magyaróvárra a szerzetesi élet és munka szervezettebbé tételére, a rendház és kápolna csinosítására. 
Érkezése után a megyei napilapnak nyilatkozott: „Nagy örömömre egy rendkívül jól képzett, hivatásukat 
szeretõ kollégákból álló tantestületet találtam itt… Ami szomorú, az az intézmény állaga.” (Kisalföld. 
2001. szept. 17. 7. p.) Kedvesnek találta a diákokat és szeretett koedukált osztályban tanítani, úgy 
érezte, hogy nemcsak a tantestület, hanem a diákok is befogadták. Színházlátogatás és focimeccsek 
szervezését tervezte a közeljövõben.

2002. szeptember 2-án a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon harangja köszöntötte 
a diákokat az évnyitó ünnepségen. Dr. Kállay Emil rendfõnök celebrálta a szentmisét, Farkas István 
új igazgató köszöntötte a diákokat, Hiller István az Oktatási Minisztérium államtitkára nyitotta meg 
a tanévet. Pályi Gábor Veszprémbe távozott, a helyébe érkezõ Farkas István teológiát és matematika 
– fizika  –  technika szakot végzett, 1988-tól a kecskeméti piarista gimnáziumot igazgatta. Nem volt 
számára ismeretlen Mosonmagyaróvár, hiszen többször járt itt, egyházi szertartásokat, lelkigyakorla-
tokat vezetett a korábbi években. 2002 nyarán az Oktatási Minisztérium egyházi ügyek titkárságának 
vezetõjévé nevezték ki. Õ szerkesztette 300 keresztény pedagógus közremûködésével a katolikus 
kerettantervet. Óváron fontos feladatának tekintette a diákok szabadidõs programjainak szervezését 
és példásan mûködõ ökumené ápolását, hiszen református és evangélikus vallású gyerekek is jártak 
az iskolába. Érkezésekor ezt nyilatkozta: „ A legszebb tapasztalat köt ide, ugyanis 1990 és 1993 között a 
Piarista Iskola születésénél bábáskodtam ebben a városban… Kalazanci Szent József tervét szeretném itt 
és most továbbvinni. Ezt õ a »Pietas et litterae« jelmondatban rögzítette, vagyis a »Hitre és tudásra nevelés« 
eszméjét jelenti ez… Mint piarista elsõsorban erre az értékre szeretném nevelni a fiatalokat”. (Hitvallás. 
2002. dec. 2. p.) Farkas István igazgatóként a hagyományok átadása, a család–gyermek–iskola együtt-
mûködésére és a keresztény remény fenntartására törekedett. Aktívan részt vett a város közéletében, 
az ünnepségeken (adventi gyertyagyújtások, márc. 15., 1956. okt. 26.) gyakran szerepeltek az iskola 
tanulói. 2003-ban 150–200 fõ látogatta az általa szervezett Moson Megyei Kultúrkör elõadásait.

Két tanév után 2004 õszén Sárközi Sándor vette át a túlfeszített tempóban dolgozó Farkas Ist-
vántól az iskola vezetését, aki továbbra is tanított a mosonmagyaróvári iskolában. Sárközi Sándor 
hangsúlyosan törekedett békés, alkotó légkör kialakítására a tantestületben, és mindent megtett a 
mostoha mûködési körülmények javításáért (fizika szaktanterem, sportudvar, ikertermek kialakítása 
stb.). Igyekezett a szülõi munkaközösséget még jobban bevonni az iskola életébe. Addig három igaz-
gatóhelyettessel mûködött az iskola, a 2004/5-ös tanévtõl egyedül Fitus Tibor látta el a munkakört. 
2005 májusában Cséfalvay Attila testnevelõ tanár a Gyõr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért díjat 
kapta sport tagozatban. A tantestület hosszabb erdélyi kirándulásra indult, amelynek elsõ állomása 
Kolozsvár volt, majd a csíksomlyói pünkösdi búcsún vettek részt, utána Erdély szép tájait járták be. 
A 2005/6-os tanév után Sárközi Sándort saját kérésére elhelyezték Mosonmagyaróvárról.

Szerepét ismét Farkas István vette át. 2009 augusztusában a piarista tanárok szokásos tanévkezdõ 
továbbképzése és lelkigyakorlata Bakonybélben volt, ahol a lelki fölkészítést Jelenits István piarista 
szerzetes, teológus vezette. Matusz Péter Pál mûvésztanár a 2009/10-es tanévben a Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány Trefort Ágoston közoktatási díját vette át az iskolában végzett mun-
kájáért. Vida István újságírónak így vallott a kitüntetés átvétele után: „Alapvetõen reménykedõ ember 
vagyok. A hit, a haza, a család, az elfogadó szeretet és az esztétika szép értékrendjét próbálom megélni és 
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ezt tanítványaimnak is átadni”. (Kisalföld. 2010. jan. 20. 7. p.) Nem sokkal ezután Farkas István atyát 
érte magas megtiszteltetés: 2011. augusztus 20-án Navrasics Tibor miniszterelnök- helyettes adta át 
neki a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést oktató-nevelõ munkásságáért, 
a közoktatás átalakítása és az egyházi oktatási rendszer újraindítása érdekében végzett tevékeny-
ségéért. 2013-ban a pedagógusnapon Mosonmagyaróvárért kitüntetéssel köszönte meg a város a 
piarista iskola érdekében végzett munkáját, 2015-ben pedig ugyanezért a település legmagasabb 
kitüntetését, a Pro Urbe Mosonmagyaróvár díjat vehette át. Ekkor már négy éve nyugdíjas volt, a 
dunaszigeti plébánián látott el papi szolgálatot.

2013-ban a tartományfõnök Farkas István igazgatói megbízását visszavonta, és a Nagykanizsáról 
érkezett Vereb Zsoltra bízta a piarista iskola irányítását. Vereb Zsolt 1978-ban végezte el a piaristák 
rendi teológiai fõiskoláját, utána az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika 
szakon diplomát. Több piarista gimnáziumban tanított (Bp., Kecskemét, Vác, Nagykanizsa), Moson-
magyaróvárra jövetele elõtt Közép-Amerikában szolgált. Örömmel jött a városba, s vezetõként fõbb 
céljául az emelt szintû tagozatos képzés bevezetését, a nyelvoktatás hatékonyabbá tételét jelölte meg 
azzal a további elhatározással, hogy iskolája jó értelemben vett vetélytársa legyen a rivális Kossuth 
Lajos Gimnáziumnak. 2013-tól a patrocíniumi ünnepségek keretében az iskolai közösség egy-egy 
tagját jutalmazzák jó munkájáért Fazekas József díjjal. Az elismerésnek nevet adó Fazekas József 
halászi születésû neves piarista tanár volt, egykori magyaróvári piarista diák, a kitüntetett pedig az 
lehetett „ … aki emberségével, szeretetével,elkötelezett hitével, szolgálatkészségével, jóságából fakadó 
derûjével a közösséget gazdagítja és erõsíti.” (Piaristák MA. 2013. III. sz. 20-21. p.) Elsõként Nagyné 
Bolla Éva részesült a közösség figyelmességében, aki már negyedik éve szervezte a híres felvidéki 
Ghymes Együttes koncertjét Mosonmagyaróváron a diákoknak, szülõknek és a helyiségbe még beférõ 
idegeneknek. E hangversenyeken örömmel szerepeltek a piarista kórus tagjai. Nagyné Bolla Éva az 
iskola igazgatójának támogató hozzájárulásával minden évben támogatóktól szedte össze a Ghymes- 
koncert megrendezéséhez szükséges pénzt. 2014-ben Borsicsné Molnár Márta a felsõ tagozatosok 
magyar tanára kapta a Fazekas József-díjat tanórai munkáján túl az olvasóversenyek iskolai megren-
dezéséért, a Simonyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesírási versenyre és a Kazinczy Ferenc szép 
kiejtési versenyre való felkészítésért. Utána Fitus Tibor igazgatóhelyettes lett a díj kitüntetettje, aki 
Borsicsné tanárnõhöz hasonlóan 1990 óta a tantestület tagja, fizika tanár. 2014-ben mesterpedagógus 
minõsítést szerzett. Pénzesné Börzsei Anita 2015-ben a városi pedagógusnapon kapott Polgármesteri 
Elismerõ Oklevelet, magas színvonalú szakmai tevékenységének méltánylásaként. A hit- és erkölcstan 
tanításához írt tankönyvét 2015-ben Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazták. Varga Virgilné könyvelõé 
lett a díj a következõ esztendõben. Nyolc gyermeke járt a piarista iskolába, öt itt is érettségizett. Az 
iskola gazdasági ügyeinek intézésén túl gyermekeivel azóta is a piarista kápolnába járnak misére, s 
énekükkel és gitáros szolgálatukkal teszik teljesebbé az áhítatot. Nyaranta Hegymagason a Ghymes 
balatoni hangversenyén is zenélnek. Angyal Adrienn a hédervári Timaffy László tagiskola matemati-
ka-fizika tanára 2018-ban a középsuli.hu oldal szerkesztõségének Óvodától diplomáig magyarul – Év 
tanára 2018 díjat érdemelt ki internetes szavazáson egy magyarországi és két külhoni társával együtt. 
Ugyanezen évben a Fazekas József-díjat Gyetvai Anna kapta 25 év óta végzett odaadó munkájáért. 
Fitus Tibor 2019-ben a városi pedagógusnapi ünnepségen a Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanára 
kitüntetést vehette át a piarista iskolában végzett áldozatos tevékenységéért. A 2019/20-as tanévtõl 
Vereb Zsolttól Zsódi Viktor hittan szakos piarista tanár vette át az iskola vezetését, aki elõtte a rend 
szegedi és budapesti iskoláiban tanított. Vele együtt ötre emelkedett a rendház piarista szerzeteseinek 
száma. Budapesten egy rendtársával koordinálta a piarista gimnázium átköltözését új helyére. Talán 
azért is került Mosonmagyaróvárra, hogy a piarista iskola új épületének kialakítását, s ott az oktatás 
elindítását levezényelje.
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Keresztény nevelés, vallási ünnepek

Kalazanczi Szent József azzal a céllal alapította a piarista rendet, hogy a szegény sorsú gyerekeket 
megtanítsa a korszerû tudományok alapjaira és a keresztény neveléssel felkészítse õket az emberhez 
méltó életre. A kegyes tanító rend célja ma is az, hogy korszerû tudást adjon növendékeinek és a tár-
sadalom hasznos tagjaivá, keresztény emberré nevelje õket. E kettõs cél elérése érdekében a moson-
magyaróvári piarista iskola elsõsorban a keresztény családok gyermekeit várja, de legalább olyanokat, 
akik nyitottak a vallásos értékrendre, hiszen a közösség életét a keresztény hit- és erkölcstan határozza 
meg. Ezért már a nagycsoportos óvodások számára szervezett iskolanyitogató foglalkozásokon is sze-
repelnek a kereszténységhez kapcsolódó programok: karácsony, gergelyjárás stb. A keresztény lelkület 
elmélyítését szolgálják a lelkigyakorlatok, a heti két óra hittan, erkölcstan és egyháztörténet, a Biblia 
megfelelõ részeinek közös olvasása, értelmezése, a havonkénti rekollekció gyónási lehetõséggel, a 
heti szentmisék, a vasárnaponkénti diákmisék, elmélkedések és elcsendesedések, a tanítási napokon 
elhangzó reggeli imák, az egyházi ünnepek programjai és számos más alkalom. A kápolna 1994. július 
15-i újraszentelése óta az órarendbe beépítve itt vannak a heti osztálymisék, évente hat alkalommal 
az összetartás misék és kiemelkedõ ünnepeken a Szûz Mária Királynõ és a Szent Gotthárd Plébáni-
atemplomban tartott szentmisék. A kápolna 1961-ig a magyaróvári plébánia kezelésében mûködött, 
ezután elõadóteremmé alakították, szentélyét elfalazták, a keresztény iskola a kényszerû helyhiány 
miatt tornaszobának használta. Két mellékoltárát az átalakítás után a magyaróvári plébániatemplomba 
vitték, padjai a várbalogi templomba, harmóniuma az ipartelepi Szent Kereszt kápolnába került. A 
piaristák Mosonmagyaróvárra kerülésekor csaknem eredeti állapotába állították vissza, felszerelését 
adományokból egészítették ki. Pápai Lajos megyéspüspök végezte el az újraszentelését, azóta meg-
határozó helyszíne az iskolai közösség vallási életének. A heti hittanórákat a piarista atyák, a város 
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katolikus lelkészei és világi hitoktatók mellett Kiss Miklós evangélikus esperes és Csáfordy Julianna 
református lelkész tartja. Minden évben szép eredményeket érnek el a piarista iskola diákjai az Egy-
házmegyei Hittanversenyen. Minden év tavaszán szentmise keretében végzik el a szentáldozást a 3. 
osztályosok, s részesülnek a bérmálás szentségében a nyolcadikosok és a gimnazisták.

A tanév kezdete elõtt továbbképzésen, lelkigyakorlaton vesznek részt a tantestület tagjai, 2011. au-
gusztus 22–24. között például Bíró László püspök elmélkedései segítették õket a lelki feltöltõdésben. 
A lelki összeszedettség visszanyerésére, fokozására szolgál havonta a rekollekció, amelynek során az 
elmélkedéseket a piarista atyák, vendég papok és világi hitoktatók végzik. Utána gyónási lehetõséget 
biztosítanak a tanulóknak, majd az osztályok az osztályfõnökkel beszélik meg a hallottakat. Lelki 
napokat a keresztény iskolában is tartottak vendég atyákkal, piarista szerzetesekkel. Nagyböjtben 
2–3 napos lelkigyakorlat segíti a húsvétra való felkészülést, ezt több osztály külsõ helyszínen végzi.

Fontos ünnepe a piarista közösségnek a minden évben november végén, december elején meg-
tartott Patrocínium, a rendalapító pártfogó Kalazanci Szent József ünnepe. Ezen az iskola diákjai, 
tanárai, piarista öregdiákok, szülõk és vendégek vesznek részt. 2003. november 27-én a magyaróvári 
plébániatemplomban celebrált szentmisét a védõszent tiszteletére dr. Pápai Lajos megyéspüspök, 
utána a Flesch Károly Kulturális Központban emlékeztek a rendalapítóra. 2006-ban Kalazanci 
Szent József születésének 450. évfordulójára dec. 2-án dr. Erdõ Péter bíboros-érsek celebrált misét 
a magyaróvári plébániatemplomban. Utoljára Habsburg Frigyes temetésén 70 évvel elõbb járt bí-
boros a városban. Erdõ Péter most jelenlétével és méltatásával bátorította a piaristákat munkájuk 
folytatására. Felidézte a piarista rend alapítójának életútját, szólt a katolikus iskolák múltbeli és mai 
szerepérõl és advent üzenetérõl. 2007-ben Janus Julius pápai nuncius volt a Patrocínium keretében 
tartott szentmise fõ celebránsa, a szertartás olasz, magyar és német nyelven folyt. Kiszelka Mariann 
itt vette át a tanári munkája elismeréseként kapott Szent Gellért-díjat. Jelenits István piarista teo-
lógus celebrálta az ünnepséget nyitó szentmisét egy év múlva a magyaróvári templomban, amelynek 
egyik mozzanata volt a hagyományos Biblia-verseny gyõzteseinek megjutalmazása. A misét követõen 
színvonalas kulturális mûsor kezdõdött az egyetemi kar aulájában az iskola énekkara és színjátszói, 
valamint Császár Sándor énekmûvész és Szilli Ilona zongoramûvész részvételével. 2011-ben a zsúfolá-
sig megtelt magyaróvári templomban Farkas István igazgató mutatta be az ünnepi szentmisét a rend 
alapítója tiszteletére a város és a megye képviselõinek jelenlétében. Kótai László plébános ünnepi 
beszéde után a tizedik osztályos gimnazisták Böröndi Lajos tanár-költõ jelenetével emlékeztek az 
óvári piarista gimnázium alapítójára, Zsidanits Istvánra. 2019-ben a Patrocíniumon elõször ünne-
peltek együtt a mosonmagyaróvári és a hédervári diákok. Ezt két helyszínen helycserével oldották 
meg: a Szent Gotthárd plébániatemplomban Radnics Zoltán váci piarista atya miséjén vett részt a 
tanulók egyik fele, a másik fele az egyetemi kar dísztermében zenei elõadásnak örvendhetett. Itt 
mutatták be a megbízott építész-iroda munkatársai az Ipartelepre tervezett új piarista iskola épüle-
tének terveit. Október 11–14-én a lengyelországi Piarista Ifjúsági Találkozóra Mosonmagyaróvárról 
14 piarista diák és két kísérõ tanár utazott Krakkóba.

1994-ben a piarista iskola elsõ tanévében november 28-án gyújtottak elõször gyertyát az adventi 
koszorún az iskola emeleti folyosóján, amit karácsonyig minden hétfõn megismételtek. December 
5-én a magyaróvári plébániatemplomban zajlott le a Mikulás-ünnepség ünnepi mûsorral és a gyer-
mekeknek szóló ajándékozással. December 21-én szünetelt a tanítás, 8 órától volt rekollekció a ka-
rácsonyi elõkészület jegyében, amit gyóntatás, majd közös szentmise és karácsonyi mûsor követett a 
plébániatemplomban, ezt követõen az iskolában karácsonyoztak az osztályok. Délután a tantestületi 
karácsony alkalmat adott a hónap névnapjainak megünneplésére. A kápolnába iskolai karácsonyfát és 
betlehemet állítottak, a karácsonyi szentmiséket Pályi Gábor igazgató celebrálta. Azért írtuk le kissé 
részletesebben az elsõ piarista tanév eseményeit, mert már itt kialakult a karácsonyi ünnepkör késõbb 
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hagyományossá vált megünneplése, amely 
idõvel mindig gazdagabb lett. 2009-ben pél-
dául elõször szerepelt adventi koncertjével 
(Piarista Advent) az egyetemi kar aulájában 
a felvidéki Ghymes Együttes, amely azóta is 
alkalmat ad a piarista iskola énekkarának 
a szereplésre. A meghitt adventi alkalmak 
sora több eseménnyel bõvült az évek során. 
Hagyománnyá vált, hogy az 5. osztályosok 
betlehemessel készülnek, amit a karácsonyi 
szünet elõtt az egész iskolának bemutatnak, 
december 24-én pedig a város gyermekeinek 
adják elõ a Szent Gotthárd templomban. 
Advent elején kezdõdik az angyalka gyûjtõ 
verseny, megnyílik a jótékonysági kézmûves kiállítás és a szülõi munkaközösség vására, a diákok 
fölkészülnek a Családi Átmeneti Otthonában és az Idõsek Otthonában elõadandó mûsorra, s termé-
szetesen soha nem marad el a karácsonyi ajándékosztás.

A húsvétra való fölkészülés hamvazószerdán szentmisével és hamvazással kezdõdik. A diákok 
nagyböjti lelkigyakorlata szentmiséken, elmélkedéseken és egyéb foglalkozásokon teljesedik ki. 2020. 
február 19-én hamvazószerdán Mohos Gábor püspök mutatott be szentmisét a piarista kápolnában, aki 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik szervezõjeként beszélt a fiataloknak a hazai esemény 
jelentõségérõl a nagyböjt kezdetén. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (márc. 25.) egyúttal a piarista 
rend születésnapja is, ezért a Mária-ünnepeket a piaristák különös buzgalommal ünneplik. Szerepel a 
piarista iskola minden tanévi programjában Kisboldogasszony ünnepe (szept. 8.), Szûz Mária névnapja 
(szept. 12.) és a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe (okt. 8.). Elõször Farkas István igazgató szervezte 
meg 2005 õszén hagyományteremtõ szándékkal az iskola dolgozói és diákjai számára Máriakálnokra, 
a kegytemplomba a zarándoklatot, amit a résztvevõk gyalog vagy kerékpáron teljesítenek összekötve 
egy kis sportolással a helyi sportpályán. 2011. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén az egész 
iskola kerékpáros zarándoklattal látogatott el a kegytemplomba, ahol szentmisén vettek részt. 2007. 
május 19-én az iskola Dunakilitiig szervezett kerékpáros és gyalogtúrát a községi önkormányzattal a 
falu elõtt 400 méterre lévõ Fehér-képig. Itt Szokoli Sándor polgármester emlékezett meg Boldog dr. 
Batthyány-Strattmann Lászlóról és a helyi egyházközség képviselõje Szent Kristófról az úton lévõk 
védõszentjérõl. Ezután Lupus atya szentelte fel a megújult Fehér-képet, ahová 3 új agyagkép került a 
már méltatott két személyrõl és Máriáról. Az eseményen a mosonmagyaróvári Kislaptáros zenekar 
játszott. A vallásos nevelés nemcsak ezekhez az alkalmakhoz kötõdik, közvetetten, rejtetten jelen 
van az órákon, kirándulásokon, kulturális eseményeken, beszélgetésekben. Az elérendõ célt Salamon 
Gézáné hitoktató fogalmazta meg a 20. évfordulóra tervezett évkönyv egyik írásában: „Reméljük, hogy 
mindezzel Istenre, hitünk gazdagságára tudjuk diákjaink figyelmét fordítani, szívükben kapukat tudunk 
nyitni, és Isten segítségével hívõ, vallásos felnõttekké válnak.”

(A befejezõ rész az írás terjedelme miatta a követlezõ számban olvasható.)
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Két keréken Szepességben

Köteles László

Augusztus 8-án az utolsó sátor is elköltözött a Gombaszögi 
völgybõl, ahol a Szepességet, Galíciát és a Felsõ-Gömört is bejá-
ró Honismereti Kerékpártúra utolsó táborhelye volt. Közel száz 
kerékpárossal, több mint háromszáz kilométer megtétele után 
itt ért véget az idei kerékpártúra. A megtett távolság nem puszta 
száguldozás volt. Útközben templomokat, múzeumokat, temetõ-
ket, tájházakat, nemzeti emlékhelyeket és természeti értékeket 
kerestünk fel és megemlékeztünk a már méltatlanul elfeledett 
személyiségekrõl, történésekrõl. Elmondhatjuk: a túra ismét mozgó 
mûvelõdési tábor volt.

A gyülekezõ az év júliusának utolsó péntekén volt, a Lubló vára 
alatt megbúvó Komlóskertben (Chmelnica, Hobgart) találkoztunk. 
Ez a festõi szépségû német, pontosabban cipszer jellegû falu a Poprád 
folyó völgyében fekszik. A résztvevõk az egész túrára is jellemzõ zu-
hogó esõben verhették felt sátraikat. Az elsõ nap a rövid esõmentes 

idõt kihasználva meglátogattuk a festõien szépen felújított Lubló várát. 1412-ben Zsigmond király itt 
kötötte azt a szerzõdést, amelyben 13 szepesi várossal együtt Lublót is elzálogosította a lengyeleknek,  
akik 1772-ig  innét kormányozták a szepesi városokat. E várban õrizték egy ideig a lengyel koronázási 
ékszereket is. Másnap reggel a  túrázókat mindnyájuk legnagyobb meglepetésére magyarul búcsúztatta, 
a Nyitráról származó Zita Pleštinská, a vendéglátó község polgármestere, egyben parlamenti képviselõ. 
A következõ megálló Podolín volt, ahová még 1886-ban „német szóra” adták a kis Krúdy Gyulát. Az 
õ regényei hangulatát idézi még most is Podolin fõtere és az általa is regényben megörökített „Podo-
lini kísértet”szobra. A városka piarista kolostorában rejtõzködött egy rövid ideig II. Rákóczi Ferenc 
a bécsújhelyi szökése után. 1950-ben pedig a hatalom urai kényszertábort szerveztek a kolostorban, 
ahová 533 szerzetest hurcoltak el egész Csehszlovákia területérõl.

A zuhogó esõben, az út, az 1848/49-es forradalmi seregnek több fõtisztet adó valamikori kis né-
met-szláv kisközségbe, Toporcra vezetett. A település  Görgey Artúr honvédtábornok, Irányi Dániel, 
Sáros és Felvidék kormánybiztosa szülõfalvaként is ismert. Történelmi értéke van a községi temetõben 
található Görgey- sírkertnek is. A túrázók itt megemlékezéssel és  (eléggé sajátosan) a Kossuth nótával 
tisztelegtek a Görgey-család kiemelkedõ egyéniségeinek emléke elõtt. A fel-felizzó Kossuth-Görgey 
vitát átengedtük a történészeknek. Az útszélén álló, általunk már többször meglátogatott Görgey 
kastélyt a szocialista mezõgazdaság tette tönkre. Erre az enyészetre, demokrácia fedõnévvel, a hata-
lomváltási vadkapitalizmus tette fel a koronát, pontosabban tette végleg tönkre. A kastélyt jelenleg 
egy késmárki székhelyû polgári társulás igyekszik saját erõbõl helyrehozni és a kastélyt visszaállítani 
eredeti pompájába.

 A kisközségbõl  gyönyörû hegyi legelõk és fenyvesek között kanyargó út vezet a Toporci hágón 
(802 m) át a Magurántúli régióba, a gorálok által lakott völgyekbe. A lengyel–szlovák határon élõ szláv 
népcsoport nevét a lengyel góra, „hegy” jelentésû szóból eredezteti. A hágón átkelve már csak több 
kilométeres gurulás következett a „hûtlen” Dunajec folyó partján terpeszkedõ, az 1300 évek elején 
épült Vörös Kolostorhoz.  Cyprián barát a szemközti, a már a lengyel (szóhasználatunk szerint galíciai) 

barangoló
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oldalon fekvõ Korona-hegyrõl (Trzy Korony) repült le kezdetleges siklórepülõjével. Hogy a korabeli 
szóhasználat szerint az „ördög szekerének” nyoma sem maradjon, mindenki okulására Szepesbéla 
városka fõterén égetették meg szerkezetét az egyházi méltóságok. 

A menetrendszerûen érkezõ esti hûs tátrai esõben tiszteletremél-
tó megpróbáltatás volt a táborverés a Dunajec partján. A következõ 
nap tutajozással kezdõdött. A gorál tutajosaink legnagyobb megle-
petésünkre, a „keletiekrõl” szóló anekdoták ellenére csak kofolát 
fogyasztottak. A magyarázat rövid volt: „Pszt! A rendõrök velünk 
is fújatnak, hogy fogyasztottunk–e alkoholt.” A végállomásról, a 
Balti tengertõl a Szepességbe vezetõ, a már közel három évszáza-
da épített „Borostyán úton” tértünk vissza. Mivel a kerékpárok 
velünk utaztak, így a Dunajec áttörés természeti csodavilága 
visszafelé már kerékpárról is megtekintõvé vált. Utána a jelenleg 
aktuális szlovák-lengyel határt átlépve, a valamikori legészakibb 
magyar vár Nedec volt a túra célja. Kevésbé ismert tény, hogy a 
trianoni osztozkodás után Lengyelországnak is sikerült 27 községet 
lekanyarítani a történelmi Magyarország területébõl. Jellemzõ a 
testvéri szláv torzsalkodásra, hogy a határvitát véglegesen lezáró 
egyezményt a két ország csak 1958-ban írta alá. A festõi szépségû 
helyen fekvõ Nedec várában is csak érintõlegesen van megemlítve 
a közel ezer éves nemzeti múlt. A múltat idézõ magyar feliratok 
már csak a vár temetõjében találhatóak. 

Éjszakai zuhogó esõ után szép nap virradt. Elkezdõdött a 
kerékpártúra egyik legkeményebb, több mint ötszáz méternyi  
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szintkülönbségû szakasza. Elsõ megálló Szepesófalu temetõje volt, Jólészi Császár Rezsõ, a sír-
felirata szerint 48-as honvédfõhadnagy síremlékénél. A síremlék elõtt tisztelegtünk az 1848 –as 
szabadságharc hõsei emléke elõtt. Említésre méltó, hogy a túránk után, a cikk szerzõjét levélben 
kereste meg a település hivatala, hogy ismételten lehetõséget adnak neki,  Császár Rezsõ sírhelyének 
kifizetésére, magyarul a sírmegváltására. 

 A következõ útszakaszra érdemes idézni Krúdy Gyula szavait: „Tündérországon, Magyarországon 
át vezetett az út a határszélre, és az utazó megtanulta hazáját csodálva szeretni. És a Magurán oly szik-
lakeményen csengett a magyar szó és magyar szokás, mint a sasok kiáltása visszhangzik a bércek között” 

Minden kerékpáros számára felejthetetlenné lett, a közel 20 km-es meredek emelkedõ a Magura 
hágóra (949 m) és 10 km-es ereszkedés a Poprád völgyébe.  Szepesbélán utolért a hagyományos esõ, 
de még a Petzval fotográfiai múzeumot bemutató hölgyet sem riasztotta el. Õ is a múzeum elõtt, a 
szabad ég alatt tartott elõadást szepesbélai születésû és a korának egyik legsokoldalúbb feltalálója Josef 
Maximilián Petzval életérõl, munkásságáról. Mivel õ volt az elsõ a jelenlegi értelemben vett fényképé-
szeti objektív, lencserendszer, a Petzval-portré objektív megalkotója. A technikai érdeklõdésûeknek, 
fotográfusoknak szívbõl ajánlott a fényképészeti ritkaságokkal bõvelkedõ múzeum meglátogatása.

A nagyon forgalmas közutakat kikerülõ, de a kulturális és történelmi gyöngyszemeket felfûzõ 
kerékpárutak itt kezdõdnek. Utunk a nagyõri Mednyánszky kastély, Mednyánszky László kiállítása, 
az helybéli lakosok által gondozott utolsó várúrnõ, Czóbel Margit sírja mellett vezetett. Kerékpárról 
csodálhattuk meg Késmárk városa értékeit, a középkori várat, kockaköves fõutcát, ahonnét Kassá-
val ellentétben nem adták el az eredeti évszázados kockaköveket, az 1896-ban ültetett millenniumi 
hársfát, az utolsó még haloványan látszó magyar feliratot – „Gyógyszertár”. Közösen látogattuk meg 
gr. Thököly Imre hamvait õrzõ evangélikus új templomot és az építészeti és szakrális kincset, a régi 
evangélikus fatemplomot.  
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Utunk „Európa tetején” pontosabban az észak-déli vízválasztón keresztül vezetett át egy-két 
cigány telep mellett a Hernád völgyébe, Betlenfalvára. A kiskempingben a járványügyi helyzet és a 
zord idõjárás miatt szinte csak túrázóink táboroztak. 

A következõ napon, a Szepességet kelet-nyugat irányban bejáró utunkat Iglón kezdtük, ponto-
sabban az iglói temetõben. A temetõ bejáratán egyedülálló hatalmas felirat üdvözli a gyászolókat, 
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emlékezõket: Viszontlátásra. Számunkra a temetõ fontos nemzeti értéke, az Igló védelmében 1849. 
február 3-án elesett honvédek síremléke. Az elhanyagolt és elfeledett honvédsírt még 1990-ben a 
túrázók tisztították ki és hozták rendbe. Igaz, hogy a fémbõl készült feliratát késõbb ellopták. Az 
eredeti képek alapján sikerült újraöntetnünk. Ez a tábla van jelenleg is a síron, míg az azóta megkerült 
eredeti felirat a városi múzeumba került.

Lõcsén, a fõtér elhúzódó rekonstrukciója miatt csak a mellékutcácskákon lehetett közlekedni. Eb-
ben volt segítségünkre, a gyerekkorában magyar szóra adott vezetõnk Viera Skoumalová. Lehetõvé 
tette megtekinteni a Lõcsei Múzeum lerakatában, az 1919-ben, a cseh sokolisták által szétvert Lõcsei 
honvédszobor darabjait. Vezetésével bejárhattuk  Lõcsei Pál mester múzeumát, a városházát, a fõtér 
építményeit. Sõt megmutatta a szétvert honvédszobor helyére eredetileg elhelyezett virágtartót, melyet 
a helyiek nemes egyszerûséggel csak „cseh kehelynek” neveznek. Hasonlóan megmutatta a honvéd-
szobor helyére állított Štúr szobrot is. (Forradalmár helyére ellenforradalmárt!) 

Aki Szepességet meg akarja ismerni, az nem hagyhatja ki a Branyiszkói hágót, ahonnét tiszta idõben 
belátni szinte egész Szepest. Mi sem hagyhattuk ki. A hágón egy kis erdõcskében eldugva található 
egy az 1849-es eseményeket felidézõ kopjafa, melyet gödöllõi alkotói a sorsára hagytak. Sajátos fintora 
a történéseknek, hogy egy szlovák helytörténész Ladislav Bernát vette pártfogásába. A kikorhadt és 
kidõlt kopjafát visszaállíttatta és továbbra is õ törõdik vele.  

A hágó lábánál található Korotnok község temetõjében található az 1849. február 5-i gyõztes 
Branyiszkói csatában elesett honvédek síremléke. Az emlékoszlopot még 1990-ben leltük meg egy 
akácosban. A túrázók több órás munkával kiszabadították és kitisztították környékét.  Korotnok kis-
község dicséretére legyen mondva, hogy a temetõ rendbehozatalakor a síremléket körbe kerítették és 
lépcsõt építettek hozzá. Az itt elhelyezett nemzeti színû koszorúkat a következõ látogatáskor is meg 
lehet találni.  

Ellenkezõ példa is akad. Szepesváralján a temetõben, az eredeti 48-as honvéd síremléket megcson-
kították és feliratát kegyeletsértõen, halottgyalázóan átírták. Legyen örök szégyene a városka volt és 
jelenlegi vezetésének! 

A szepesváraljai komor élmények után, meghatóban lett részünk Szepesolasziban. A városka csak 
lehetõségként volt feltüntetve programban, de az innét származó  szlovák ismerõsünk unszolt, hogy 
azért látogassuk meg.  Vásárhelyi Pál szülõházán még 1996-ban kétnyelvû emléktáblát helyeztek el és 
ezt kerestük fel. A felújított házból kijövõ tulajdonos hölgy elõször megkérdezte, hogy „Vászarhejit” 
(Vásárhelyi fonetikusan szlovákul) keressük-e. Az igenlõ válaszunk után a legnagyobb megrökönyö-
désünkre megköszönte, hogy ilyen sokan meglátogattuk ezt a helyet és tisztelgünk a városka híres 
szülötte emléke elõtt. Ennek emlékére egy üveg finom itókát is adományozott a résztvevõknek. 

Szepesgörgõn tisztelegtünk az 1918-as, a cseh légiók ellen vívott egyenlõtlen hõsi honvédõharcok-
ban Trencsénykutasnál elesett Görgey fivérek síremléke elõtt. Másnap reggel a betlenfalvai templom 
kertjében álltunk meg  és tisztelegtünk egy földbe süllyesztett sírkõ elõtt.  Rajta az alig olvasható 
felirat: Montskó István, Pro Patria, Trencsénkutas. Felidéztük egyik barátunk ezzel kapcsolatos so-
rait:   „Felmerült a gondolat, hogy vajon érdemes-e, szabad-e ezt az 1918 végi drámát felidézni? Az elsõ 
világháború végén egy új, addig ismeretlen állam jelenti be igényét Észak-Magyarországra. Az ország az 
elvesztett világháború után a káoszba süllyedt, nem volt képes megvédeni magát. És akkor egy maroknyi 
magyar, a Montskó-különítmény elhatározta, hogy útját állja a beözönlõ hódítóknak. Állt a maroknyi 
magyar ott, a Vág-völgyében, saját testével útját állva a beözönlõ hadaknak, a cseh légióknak. A gyõztes 
által támogatva, felszerelve, a hódító magabiztosságával fellépve lépték át a magyar határt. Beleütköztek 
a maroknyi magyar ellenállásába. Akik elsõként visszaverték õket. Azonban újabb és újabb egységek 
özönlöttek be. A magyarok nem hátráltak, a végsõkig helytálltak. Elestek: a hazáért. Értelmetlen volt 
az ellenállás? Szinte senki nem tud róla? Lehet, de a mindhalálig becsülettel helytállásból adtak példát.”
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A templomtól továbbindulva értünk a  
Hernád-áttörés, új szóhasználatban, a Szlovák 
Paradicsom bejáratához. S ekkor elkezdett esni 
az esõ. Az egyre erõsebb zivatar ellenére közel 
félszázan (pontosabban 48-an) indultunk el egy 
felejthetetlen szurdoktúrára. Létrák, sziklák, 
hidak, hidacskák, sár, pocsolyák és a hûségesen 
követõ zuhogó esõ tette felejthetetlenné a közel 
hat órás túrát. A résztvevõk közül utólag senki 
sem sajnálta és meglepetésünkre még egy nátha 
sem tette emlékezetesebbé ezt az utat. Este a 
túra saját énekprogrammal tisztelgett, a túrát 
és táborainkat fellépéseivel gyakran megtisztelõ 
Dinnyés Jóska meg nem élt 73. születésnapján, 
a szerzõ, énekes, daltulajdonos emléke elõtt. 
Azon az estén számunkra Õ lett a Kossuth díj 
méltó viselõje.

A következõ nap a Mengyelejev táblázat szinte 
minden elemét rejtõ Szepes-Gömöri Érchegység 
gerinceit kellett észak-déli irányban kerékpárral 
legyõzni. Közel 20 km-es emelkedõ vezetett át 
a Gölnic völgyébe. A hegyek után következett 
a csak gyalogosan, vagy kerékpárral bejárható 
varázslatos Sztracenai kanyon. Hát bizony min-
den kerékpárosban megmaradt a méltán hírhedt 
Dobsinai szerpentinen történõ több kilométeres 
gurulás Dobsina városába. A valamikor virág-
zó, mostanára csak az etnikumi problémákról 
ismert városka temetõjében szerény emléktábla 
õrzi, az 1945. június 18-án, a kitelepítés után 
visszatérni szándékozó, német és magyar nem-
zetiségû, a csehországi Pøerov vasútállomásán 
legyilkolt dobsinai lakosok emlékét. A kerék-
pártúra, még a hallgatás idõszakában, már 1990 
nyarán is itt tisztelgett emlékük elõtt. A szerzõ 
számára örökre emlékezetes marad, hogy mikor 
végigjárta a túra útvonalát a temetõben általa 
megszólított idõsebb hölgy csak németül, vagy 
magyarul beszélt. Könnyeivel küszködve idézte 
fel hozzátartozói és ismerõsei tragédiáját.

A nyári táborairól ismert Gombaszögi völgy 
lett a túra utolsó táborhelye. Sõt, itt már a meg-
szokott esõk is elmaradtak és már napsütésben 
lehetett kerekezni. A Gombaszögön elhelyezett 
Lõcsei honvédszobor másolata, Kuntapolca, 
Csetnek, Rozsnyó lettek a túra utolsó állomás-
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helyei, az utolsó nap megállói. Este már a hagyományos tábortûz, közös éneklés és búcsúzkodás 
lett a túra záróakkordja.

Az idei Kerékpártúra nehezen indult. A járványhelyzet, korlátozások tették bizonytalanná a meg-
valósítását. Az elsõ idõpontra csak alig 30 jelentkezõ volt, míg végül a cudar idõjárás ellenére közel 
százan biciklizték át történelmi tájainkat. Kiemelnénk, hogy a kerékpártúrákra most is jellemzõ: a 
szolidáris viselkedés. Köztudott, hogy egy láncnak is a leggyengébb láncszem szabja meg az erõs-
ségét. Így, ha nehéz a terep (mint az idén többször is elõfordult), akkor alkalmazkodtunk azokhoz, 
akik lassabban tudnak haladni. Ez természetes itt, fõleg most, mikor a legfiatalabb résztvevõ hat, a 
legidõsebb 69 éves volt! 

Ilyen rossz idõ mint az idén, még nem volt kerékpártúrák történelmében. Viszont nem volt olyan 
résztvevõ, aki a rossz idõ miatt hagyta volna abba a túrát! Igaz voltak olyanok, akik minden esõ 
után elhatározták, hogy hazamennek, már csak még egy napot maradnak s végül az utolsók között 
búcsúzhattunk el tõlünk. Külön elismerésként hangzott, hogy még az idén vissza szeretnének jönni 
barátaikkal az általunk bejárt helyszínekre, érdekességekhez. 

Jövõre vár bennünket a 48. Honismereti Kerékpártúra. Értékeink bemutatását azért is tartjuk 
fontosnak, hogy kialakuljon a résztvevõkben a felelõsségtudat múltunk, jelenünk és jövõnk iránt.
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Kovács László

Meghaladható-e Trianon, a száz éves tragédia?
Száz éve írta alá Magyarország két képviselõje a világtörténelem aligha-

nem legrosszabb békeszerzõdését. Nemcsak a magyarok, egész Közép-Euró-
pa számára rengeteg szenvedést, újabb háborút, kitelepítéseket, diktatúrákat 
hozott, indokolt, hogy ez ma is fáj. Siránkozás és harag helyett azonban 
az évfordulón elsõsorban arról érdemes beszélni, hogyan lehet Trianon 
sötét árnyékán túllépni, hogyan lehet e nemzeti tragédia következményeit 
meghaladni

A történelmi térképre tekintve körvonalaiban is valóban gyönyörû volt 
a közel ezer éven át fönnálló Magyar Királyság, a Kárpátok karéja egy 

valódi természeti és gazdasági egységet védelmezett. Fölosztásának gyökere abban rejlik, hogy a 
mohácsi vész, az Oszmán-török Birodalommal szemben századokon át vívott önvédelmi harcok 
következtében az ország jelentõs része elnéptelenedett. A török kiûzése után a Dél-Alföldön és 
Erdélyben hiányzó munkaerõt – részben szervezett, részben spontán bevándorlás és áttelepítés 
révén – nagyszámú nem-magyar lakosság pótolta: németek, szerbek, románok, szlovákok, ruszi-
nok. Ezek a „nemzetiségek” 1848-ban már nyelvi jogokat, sõt autonómiát igényeltek maguknak. 
A kiegyezést követõ évtizedekben a nemzeti ellentéteket enyhítette az egyéni jogokat biztosító 
1868-as nemzetiségi törvény, valamint a szerb és a román egyház autonómiája, de súlyosbította 
az asszimilációt erõltetõ hivatalos politika. 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia szomszédja-
inak területszerzõ törekvései és az európai nagyhatalmak érdekellentétei kirobbantották az elsõ 
világháborút. A történelmi lehetõség fölismerése vezérelte a bécsi birodalmi parlament tekintélyes 
képviselõjét, a cseh Masaryk professzort és néhány horvát politikust, hogy Angliába, illetve Fran-
ciaországba emigráljon és ott – velük rokonszenvezõ politikusok és újságírók közremûködésével 
– kampányt indítson az Osztrák-Magyar Monarchia földarabolása érdekében.  Az “elnyomott né-
pek” önrendelkezési törekvéseinek fölkarolásával az antant-hatalmak morálisan igazolni akarták 
a háborút. A szenvedések és a gazdasági kimerülés mellett a függetlenség és a sosem álmodott 
kedvezõ határok ajánlata vezetett 1918 októberében a Monarchia összeomlásá hoz, területének a 
nemzetiségi elvre hivatkozó földarabolásához. A gyõztes nagyhatalmak párizsi békekonferenciája 
az új határokat stratégiai, közlekedési és gazdasági szempontokra hivatkozva rendkívül részre-
hajlóan állapította meg, így történt, hogy három és fél millió magyart akarata ellenére az újonnan 
létrehozott Csehszlovákia és Jugoszlávia, valamint a több mint kétszeresére megnövelt Románia 
területéhez csatoltak. Olyan színmagyar városok kerültek idegen fennhatóság alá, mint Kolozsvár, 
Nagyvárad, Rozsnyó, meg a magyar történelemben kiemelt szerepet játszó Pozsony és Kassa, és 
olyan színmagyar területek, mint a Székelyföld és a Csallóköz.

Vitathatatlan, hogy a versailles-i park egyik palotájában aláírt békeszerzõdés megsértette az I. 
világháború utáni rendezés egyik alapelvét, az önrendelkezés elvét, amikor a népszavazást elutasít-
va a magyar nemzet egy harmadát más nemzetek fennhatósága alá rendelte. Az új Közép-Európa 
magyar és más nemzeti kisebbségeinek a sorsa a türelmetlenség, a diszkrimináció, a másodosztályú 
állampolgárság lett. A trianoni béke egész Közép-Európa számára a viszályok magva lett. Ezt Hitler 
és Sztálin jól ki tudta használni Közép-Európa leigázására. A rendszerváltozáskor azt reméltük, 
hogy a kommunizmusból szabaduló országok önként követik a nyugati példát, és a kisebbségeket 
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elnyomó régi politikát fölváltja a türelem és az õszinte megbékélés. 1990. május 31-én az Magyar 
Országgyûlés hat akkori parlamenti pártja elfogadott egy közös nyilatkozatot., amely elvárta a ha-
tárainkon túli magyarsággal szemben az egyéni és kollektív kisebbségi jogok teljes körû biztosítását. 
Mindenki bízott abban, hogy az európai integrációban az államhatárok elveszítik jelentõségüket. 
Nem a magyar kormányokon múlt, hogy olyan kevés valósult meg ebbõl. Sajnos Európa még ma 
sem látja, hogy a nemzeti kisebbségeket kollektív jogok, csoportjogok illetik meg, s hogy ezek alapja 
a helyi és regionális önkormányzat, az autonómia joga.

Sokan azt hiszik, sõt egyesek hirdetik is, hogy a rendszerváltozást követõen, különösen pedig 
három, mesterségesen létrehozott föderáció, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia fölbomlá-
sával lehetõség volt a magyar határok módosítására, legalább a határ menti, még magyar többségû 
területek visszacsatolására. Sajnos száz év alatt a magyar kisebbségek száma és aránya jelentõsen 
csökkent, a városokban a magyarság kisebbségbe szorult. Az 1975-ös Helsinki Záróokmány ugyan 
lehetõvé teszi, hogy kölcsönös megegyezéssel megváltozzon egy nemzetközi határ, azonban épeszû 
ember, aki akár csak felületesen ismeri Magyarország hét szomszédjának gondolkodását, tudja, 
hogy „egyetlen barázdát sem,” egyetlen falut sem készek átengedni Magyarországnak. De ha vala-
melyikük erre mégis hajlana, minden állam és nemzetközi szervezet lebeszélné róla, félve a prece-
denstõl, a láncreakciótól. Marad tehát az erõ, a háború? Bármely erõszakos fellépés, sõt ennek a 
puszta fölvetése Magyarországot megfosztotta volna minden gazdasági és politikai támogatástól, 
kizárta volna az európai integrációból, és a NATO-tagság esélyétõl megfosztva kiszolgáltatta volna 
a környezõ országok politikai és katonai beavatkozásának. És hányan támogattak volna háborúval 
járó katonai föllépést?  Mindebbõl azonban korántsem következik a hallgatás, a tegnapi vagy a mai 
helyzetbe történõ beletörõdés, a passzivitás politikája.

A történelem nem ismer példát arra, hogy egy nemzeti kisebbség egy évszázadon át annyira 
ragaszkodjon nyelvéhez és kultúrájához, mint a magyar, és ez önmagában is bíztató. A világban 
lassan, de biztosan terjed az emberi jogok tisztelete és az önszervezõdés gyakorlata. Sorolni tudjuk 
a példákat a jól mûködõ autonómiákról: a Finnországhoz tartozó, de svédek lakta Aland-szigetek, 
Dél-Tirol, Katalónia, újabban pedig Skócia és Wales. Kanada esete is azt mutatja, hogy az angol 
és a francia etnikum különválasztása, Quebec autonómiája tartja egyben az országot. A svájci 
autonóm kantonok évszázadok óta biztosítják a konföderációban élõ németek, franciák, olaszok 
és rétorománok békés együttélését. Finnországban a svéd is hivatalos nyelv, a közigazgatási egy-
ségek kétnyelvûek, ha a kisebbség a lakosság legalább nyolc százalékot alkotja, vagy száma eléri a 
háromezer fõt. Az Egyesült Államokban a spanyol mára a gyakorlatban második nyelvvé vált: a 
pénzkiadó automatáktól a repülõtéri bejelentésekig általános a kétnyelvûség, és az sem zavarja az 
amerikaiakat, hogy Florida déli részén ma a spanyol nyelv az elsõdleges. A dél-tiroli osztrákok jogait 
nem a merényletek, hanem a nemzetközi támogatással folytatott kétoldalú tárgyalások biztosítot-
ták. Az európai gazdasági integráció pedig fölszámolja a nemzeti alapú elzárkózást, újraélesztheti 
a szétvágott, de összetartozó régiókat.

Közép-Európa országaiban a többségi nemzetek mentalitásának kell megváltoznia, a magyar 
kisebbséget nem elnyomni, diszkriminálni, bántani kell, hanem megelégedetté tenni. Ezt nagyban 
elõsegítené, ha a nemzetközi közösség egyértelmûen és határozottan magáévá tenné a nemzeti ki-
sebbségek széleskörû jogainak elvét, az autonómiát is beleértve. A magyar diplomáciának alapvetõ 
feladata lenne bemutatni, hogy ez számos nemzetközi probléma megoldásának az útja. Arra kell 
koncentrálni, ami visszautasíthatatlan: a papíron, szerzõdésekben már létezõ jogok maradéktalan 
biztosításához. Türelmes felvilágosító munkával, hivatkozva a pozitív nyugat-európai példákra és 
gyakorlatra, barátokat és támogatókat kell szerezni külföldön. 
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De a magyarországi társadalmon és politikán is sok múlik. Szoros együttmûködésre kell törekednie 
a Kárpát-medence magyar pártjaival. Kívánatos a határontúli magyar közösségek belsõ ellentéteinek 
csökkentése és ezzel a magyarországi választók lanyhuló aktivitásának az erõsítése. Ösztönözni 
kell a magyar nemzetiségû szülõket az anyanyelvû oktatási lehetõségek maximális kihasználására, 
bemutatva a magyar mûveltség megszerzésének fontosságát és kézzelfogható elõnyeit, a magyar 
tudomány nagy eredményeit. Minden eszközzel erõsíteni a kisebbségek magyar identitását, hogy 
megmaradjanak a következõ száz évre is.

közművelődés

A magyar küldöttség aláírja a szerzõdést
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Mezey László Miklós

Egy utóvédharcos jegyzetei  
múltról és jelenrõl

Historia est magistra vitae

Amikor az általános iskola ötödik osztályában elkezdtük a történelmet tanulni, 
a legelsõ órán Párducz József tanár úr a füzetünk elsõ oldalára fölíratta velünk 
tantárgyunk örökérvényû mottóját: „Historia est magistra vitae” – azaz „A 
történelem az élet tanítómestere”. Akkor talán csak sejtettem ennek az axiómá-
nak a valódi jelentését. Azóta volt idõm meggyõzõdni a hasonló bölcs szólások 
igazáról, miszerint „Aki nem ismeri a múltat, az nem értheti a jelent, és nem 
tudja tervezni a jövõt”. Vagy szellemesebben: „Aki nem ismeri a történelmét, 

az arra ítéltetik, hogy újraélje”; másképpen: „Aki a múltat nem ismeri, az a jövõt nem érdemli”. Ezzel a 
magamévá tett gondolattal és erõs meggyõzõdéssel szemlélem jelenünkbõl a múltat a jövõ érdekében.
      
A lebutított, majd kitagadott Jókai

Ahogy én látom, egy hajdani középiskolás eredetiben tudta idézni a latin klasszikusokat, Cicerót 
vagy Horatiust; egy mai érettségizett fiatalnak az anyanyelv szabályaival is gyakran meggyûlik a baja. 
Száz év távlatából már látszik: lépésrõl lépésre haladunk az igénytelenség lefelé vezetõ útján – hová 
is? Itt van mindjárt az iskolai kötelezõ vagy ajánlott olvasmányok kérdése. Az ezredforduló táján 
sok szó esett arról, hogy a diákok számára „nehéz” olvasmányokat leegyszerûsítõ tömörítvények, 
cselekménykivonatok formájában adjuk a kezükbe. Konkrétan az Egri csillagokat és A kõszívû ember 
fiait rövidebb összefoglalók, kivonatok formájában ismerjék meg a tanulók. Errõl a kérdésrõl számos 
hozzászólást közlõ vita is lefolyt a Könyv és Nevelés címû folyóiratban; abban – mondhatnám, termé-
szetesen – úgy foglaltam állást (lásd: A „lebutított” Jókai. Könyv és Nevelés, 2009. 1. sz. 47-49. p.), 
hogy mindenképp az eredeti, autentikus szövegeket kívánatos a diákokkal elolvastatni. (Ráadásként 
persze nyugodtan nézzék meg a regények filmváltozatait is, már csak irodalmi mû és filmadaptáció 
összehasonlító esztétikai vizsgálata szempontjából is.) Akkor arról írtam, ne akarjuk megspórolni 
a hosszadalmas tájleírások, jellemrajzok, eszmefuttatások, a teljes autentikus szépirodalmi szöveg 
megismerésére szánt idõt, mert e mûvek – a cselekmény ismeretén és a mondandó megértésén túl – a 
szellem és a lélek pallérozására is szolgálnak. És nem utolsó sorban e szövegek ismerete révén alkot-
hat képet a diák a letûnt századok gondolkodásmódjáról, emberképérõl, miliõjérõl, atmoszférájáról, 
illetve irodalmi ábrázolásmódjáról. Egyszerûbben szólva: így lesz hiteles képe nemzete múltjának 
egy mozaikkockájáról. 

A bõ évtizede lefolyt vita azonban – ahogy manapság mondják – szintet lépett.  Tóth Krisztina 
költõnõ a nem rég azzal állt elõ, hogy a kötelezõ és ajánlott irodalmak jegyzékébõl ki kellene húzni 
Jókai regényét, Az arany embert, mert az író nõábrázolása korszerûtlen, egyáltalán nem felel meg a 
XXI. század feminista fölfogásának. Egy kortárs alkotó, mai költõnõ korszerûtlen szemlélettel vádolja 
meg a XIX. századi írót, és kiiktatná a kötelezõ iskolai olvasmányok sorából. Vagyis Tóth Krisztina a 
jelenkor kreált eszméi felõl tagadja meg a múlt egy darabkájának hiteles megismerését. Elutasítja azt 
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a nõtípust, aki odaadóan, sõt alázattal szolgálja férjét, aki nem individualista módon él a családjában, 
hanem a szeretet komoly alázatával teszi a dolgát. Rövidre zárva e gondolatsort: egy bõ évtized alatt 
Jókai „lebutításától” az író megtagadásáig jutottunk el. Mi ez, ha nem robogás lefelé a szellemi lejtõn? 
Egy kétséges hitelû eszmei divat, egy trendi gondolat kedvéért dobjuk ki az iskolai oktatásból a magyar 
próza egyik legnagyobb klasszikusát. És általa a múlt egy darabja hiteles megismerésének lehetõségét.

(Zárójeles és végtelenül szomorú megjegyzés. Amikor a fölháborodás hullámai elértek Tóth Krisz-
tinához, a költõnõ ahelyett, hogy újra átgondolta volna történelmietlen és értelmiségihez méltatlan 
kijelentését, sértettségét az egész országra kiterjesztette, mondván: Magyarország „mérgezõ ország”, 
ahol az emberek többsége korlátolt és gyûlölködõ. Vajon mit szólna ehhez az olyan avíttan gondolkodó 
hazafi, mint Jókai Mór?)

Az olvasás „haszna”

Természetesen nem azért olvasunk, hogy évtizedek múlva hajszálpontosan föl tudjuk idézni egy 
regény cselekményének fordulatait, szereplõinek alakját, vagy egy vers strófáit, hanem azért, hogy 
pallérozódjék az értelmünk, gazdagodjék a lelkünk, edzõdjék az emlékezetünk, erõsödjék szövegértõ 
képességünk, képzelõerõnk, növekedjék empátiánk, belsõ képalkotó képességünk, érzékenyebb legyen 
az érzelmi világunk. Hogy majd sok-sok olvasás után mély, árnyalatos, a részletekre is ügyelõ módon 
tudjunk mérlegelni. Mérlegelni – ismétlem, és nem mindenrõl azonnal kritikai véleményt mondani. 
(Erre a kérdésre rövidesen visszatérek.) Azért olvasunk, hogy ne legyen csõlátásunk, hanem a körül-
mények összetett képe is megjelenjék látásunk perifériáján; hogy ne legyünk szakbarbárok, hanem 
szélesebb körben tájékozottak, és tudjunk a jelenségek mélyére nézni. Ha komoly olvasás és autentikus 
szövegek ismerete nélkül nõnek föl diáknemzedékek, súlyos következményekkel kell szembesülnünk. 
Elmosódnak, fölszívódnak az öröklött hagyományok, a megtartó normák, azok a szellemi természetû 
keretek, amelyek összetartanak egy közösséget, egy nemzetet – intellektuális és erkölcsi értelemben 
egyaránt. Csökken a normakövetés készsége, eltûnik a tekintélytisztelet, a belátás és mérlegelni tudás 
képessége, az empátia érzékenysége, és – képzavarral élve – egyre terebélyesedik a gyökértelenség. A 
gyökértelenség pedig jócskán megnöveli a szellemi és morális tévelygés kockázatát.

Persze, a napi gyakorlat szempontjából vajmi kevés haszna van a magyar és a világirodalom, a ma-
gyar és az egyetemes történelem ismeretének, a múlt értékei és tanulságai megbecsülésének. Holott 
ezek, az európai kultúra alapzatát reprezentáló ismeretek a XXI. században is segítenek eligazodni 
a jelenben és tájékozódni a jövõ esélyeit illetõen. Kétségtelen, a múltból származó értékek tudása 
nem váltható át a praktikum aprópénzére, de távlatot vagy éppen mélységet ad az aktuális gondolko-
dásnak; belátóvá, mérlegelõvé, árnyalatos gondolkodásúvá teszi az embert. Vagy – a mai mindenhez 
hozzászóló, mindent kommentelõ, unos-untalan véleménymondó világban – alapot ad a megfontolt, 
érvelõ véleményalkotáshoz.

Olvasás vagy képnézegetés

Az informatika elterjedésével az utóbbi évtizedekben jócskán átalakultak a kulturális fogyasztási 
szokások. Amíg az olvasott szöveg pallérozza az értelmi, érzelmi képességeket, a számítógép képer-
nyõjén megjelenõ színes képi világ készen kínálja a látnivalót. Az intellektusnak immár nincs szüksége 
képalkotó és beleélõ képességre, megjelenítõ fantáziára, mert mintegy elõre megcsócsálva kapja a 
látványt. Azt is lehetõleg rövid vágásokkal, villódzva, hatásvadász módon. Mintha kezdenénk vissza-
térni a középkorba, amikor az írástudatlan tömegeknek a vásári képmutogatók adtak elõ lebilincselõ 
történeteket. Vaskos könyvek elmélyült olvasása helyett pár perces szórakoztató videókat nézni, ez 
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a trendi, mellõzve minden intellektuális erõfeszítést. Jókai hosszadalmas leírásai, fejtegetései helyett 
elegendõ másodpercenként fölvillanó, idegesítõ és hatásvadász képsorokat szemlélni, hogy aztán 
másnapra emléke se maradjon. 

A múlt ismerete a gyökerek ismeretét is jelenti. Aki erõsen kötõdik a gyökereihez, az kevéssé téved 
el az ilyen-olyan divatok, téveszmék útvesztõjében, azt nem lehet megtéveszteni hangzatos, ám hamis 
szólamokkal, progressziónak nevezett lázálmokkal. A gyökértelen, vagy gyökereit alig ismerõ ember 
kínosan téblábol a pillanatnyi benyomások labirintusában. Vagy ami még rosszabb, észre sem veszi, 
hogy csak tévelyeg. És ez a felületes ember félrevezethetõ, trendi divatokat utánzó, idegen mintákat 
majmoló emberré válik. Akivel például el lehet hitetni, hogy a jelen pillanata és a maga individuuma, 
aktuális vágya felülírhatja az isteni és természeti törvényeket. Hogy ma már semmi szükség az euró-
paiság megtartó pilléreire: a görög kultúra emlékeire, a római jog alapvetésére és a keresztény erkölcs 
normáira, valamint saját nemzete hagyományaira.

Informáltság és mûveltség

Igaz is – mondhatják némelyek –, minek ismerni Timár Mihály, Tímea és Noémi vagy a Baradlay 
testvérek történetét? Mi haszna van a mai élet forgatagában ásatag, XIX. századi regények ismere-
tének? Mi szükség van a romantikus hõsökre? Hiszen elegendõ informáltnak lenni, jól kiigazodni a 
jelen dolgaiban, az aktuális ügyekben.

Már az 1970-es években, a tanárképzõ fõiskolán többször elhangzott az a pedagógiai nézet, misze-
rint a gyerekeket gondolkodni tanítsuk meg, ne lexikális ismeretekkel tömjük tele a fejüket. Hallga-
tókként bátortalanul kérdeztük: mirõl gondolkodik az a gyerek, akinek nincsenek ténybeli ismeretei. 
Manapság még intenzívebben érvényesül ez a „haladó trend”, hiszen az interneten minden információ 
másodpercek alatt elérhetõ. Néhány kattintás, és már elõttünk is van a szükséges információ. Ebbõl 
is elég a kiemelt szövegrészeket átfutni, a tartalmi összefoglalókat, a keretes kiemeléseket elolvasni, a 
lényeg azokból is kiderül. A minimálisan szükséges információk percek alatt megszerezhetõk. Ahogy 
én látom, így viszont csak az ellenõrizetlen adatokra „alapozott” tájékozottság szerezhetõ meg, ami 
megannyi tudománytalan nézet, félreértés és felületes ismeret alapja. 

Valahol azt olvastam, hogy az átlagos internethasználó hat másodpercenként kattintgat. Vagyis hat 
másodperc jut egy-egy információ megtekintésére. Istenem, a Háború és béke vagy az Ulysses elolva-
sásához hány másodpercre van szükség?! Az már csak érdekesség-ráadás, hogy Lev Tolsztoj felesége 
többször is lemásolta a Háború és békét, ahogyan annak idején Esterházy Péter is lemásolta – egyetlen 
A/4-es lapra! – Ottlik Géza regényét, az Iskola a határon címû, ugyancsak vaskos könyv szövegét. Mi 
ez? Alázat az alkotó és nagy mûve iránt, az intellektus türelme. A szellem példás kitartását tisztelem 
ezekben a „mihaszna” gesztusokban.

Ahogy én látom, a föntiek következtében áll elõ az a helyzet, amikor sokaknak igen határozott 
véleménye van – alapvetõ ismeretek nélkül. És a latin memoriterek egy évszázaddal ezelõtti korától 
így jutottunk el odáig, hogy egy XIX. századi magyar klasszikus író szövege már csaknem érthetetlen 
az érettségizõ számára.

A múlt összetett, árnyalatos képe így lassan eltûnik a mai nemzedékek látókörébõl, vele mindaz a 
mûveltséganyag, amely még az én gyermekkoromban – tehát a szocialista szellemiségû iskolában is – 
a minimumkövetelmények közé tartozott. Így tûnik el lassan a könyv is gyermekeink kezébõl, majd 
nemzedékek tudatából. Velük tûnik el a nagy gondolkodók, alkotók, mûvészek megannyi évszázados 
produktuma. Így válik meg önnön múltjától a mai élet. És nem nevetve – ahogyan Marx mondta –, 
hanem öntudatlanul, nyegle vagy tompa figyelmetlenséggel. Így lesz a múlt értékeinek ismerete a ke-
vesek luxusa, hogy aztán a következõ generációk kénytelenek legyenek újraélni a múltat, és elmélyült 
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tudás, kiterjedt mûveltség, olvasottság nélkül tekinteni az ismeretlen jövõbe. Aki pedig nem a maga 
gyökereiben keres kapaszkodókat, az vagy nihilista lesz, vagy idegen mintákat majmol, és mindenféle 
divattal hagyja magát sodortatni az ismeretlenbe – naponta százával látjuk erre a példákat.

Vélemény és ismeret

Úgy látom, a közösségi médiában mindenkinek van véleménye, és csupán keveseknek van véle-
ményalkotáshoz elégséges tudása. Boldog-boldogtalan kommentel, lájkol, tehát ítélkezik, miközben 
az érvek vajmi kevéssé számítanak. A felületes és többnyire anonim véleménymondók pedig úgy 
adnak súlyt szavaiknak, hogy igyekeznek minél nagyobbat mondani, harsány vagy szellemeskedõ, de 
többnyire lapos szövegeket kiáltanak bele a közösségi média sokszor légüres terébe, vagy nagyon is 
kakofonikus zsivajába. A nagyotmondások korát éljük – láthatjuk ezt nap mint nap a képességtelen 
politikusok provokatív akcióiban, alpári megnyilvánulásaiban is. A buták magabiztosságával harsogó 
ostobák dáridóját szemlélhetjük jó ideje. Az érvek súlyának komoly szerepét átvette a megszólalás 
dörgõ vagy visító tónusa. Nem is Kossuth Lajos vagy Apponyi Albert retorikai teljesítményeire hivat-
kozom. Elegendõ emlékezni Antall József miniszterelnök megszólalásaira, körültekintõ argumentá-
ciójára, jogi és históriai szempontokkal körülbástyázott úriember-stílusára, és vessük össze egynémely 
mai miniszterelnök-önjelölt parlamenti fölszólalásnak álcázott performanszával. Mindössze három 
évtized alatt erre a szintre szállt le a politika gondolkodásmódja és retorikájának színvonala. A még 
oly tüzes szónoklatok helyét is a szánalmas ripacskodás, az arcátlan hazudozás, a sült butaság és a 
provokatív trágárság vette át. Náluk már szó sincs árnyalatos gondolkodásról, okos érvelésrõl, törté-
nelmileg távlatos, államférfiúi szemléletrõl és eleganciáról. Oda jutottunk, hogy az egyik ellenzéki 
párt oktatáspolitikusa a magyar helyesírás alsó tagozatos követelményeinek sem képes megfelelni. És 
abban a parlamenti csarnokban ágál, ahol egykor Mikszáth Kálmán. Klebelsberg Kunó vagy Teleki 
Pál emelkedett szólásra. A tudatlanság, a képességtelenség, a primitív harsányság, az arcátlan hazu-
dozás, a pökhendi beolvasás került a közjót szolgálni hivatott politikusi és emberi erények helyébe. 
Ennek megfelelõen a közbeszéd színvonala is lassan alulmúlhatatlanná válik. Így jutottunk el a hajdani 
kisdiákok latin memoritereinek ismeretétõl a mai felnõttek primitív handabandázásig, az olvasottság 
társasági megcsillantásától a harsány, ám tolakodó nagyotmondásig, a nyílt színi trágárkodásig. 

Hagyományok és emlékezõk

Azért vannak ritka szép ellenpéldák is: a hagyományok, a közösségi szellemi értékek fönntartásának 
gyönyörû és lélekemelõ példái. Egy alkalommal Incze Lászlóval, a kézdivásárhelyi – azóta az õ nevét 
viselõ – céhtörténeti múzeum igazgatójával készítettem interjút (lásd: „A magunk értékének felmuta-
tása”, avagy a második istentisztelet. Beszélgetés Incze Lászlóval, a kézdivásárhelyi múzeum igazgatójá-
val. Hitel, 1994. 11. sz. 59-67. p.). Arról kérdeztem, mi az oka annak, hogy a rendszerváltozás utáni 
esztendõkben oly sok emlékmûvet, szobrot, kopjafát állít, emléktáblát leplez le az erdélyi magyarság, 
szerte a Székelyföldön, de még a szórványvidékeken is. Incze László a maga csöndes, végtelen szerény 
modorában válaszolt: azért van így, hogy emlékjelet hagyjunk magunk után. Azért, hogy a múltat ne 
lehessen se elfeledni, se átrajzolni, hogy az erdélyi magyarság történelmét, hagyománykincsét senki 
ne sajátíthassa ki vagy tüntethesse el. Mert lehet új történelemkönyveket írni, de a temetõk sírfel-
iratait, a templomok freskóit nem lehet átrajzolni, és fõleg az emlékmûvek megilletõdött szemlélõit 
nem lehet megtéveszteni. A régi épületek, szobrok, temetõk, emlékhelyek, de még a földrajzi nevek 
is Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken, Õrvidéken, Kárpátalján, mindenütt a Kárpát-medencében – a 
magyar múlt tanújelei. Csak legyen, akinek mindezek fontosak is maradnak!
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Legyünk méltók Szent István örökségéhez

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetségünk Országos 
Tanácsa nevében nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat itt, a Csemadok 
központi ünnepi megemlékezésén, ahol  Szent István királyunkra, az orszá-
galapítóra, nemzetünk és nemzeti létünk , a keresztény államiság alapjainak 
letéteményesére, a hely szellemének megfelelõ méltó tisztelettel emlékezünk, 
felidézzük intelmeit és azon bátor cselekedeteit, bölcs döntéseit, amelyek nél-
kül ma nem tudnánk itt a Kárpát-medencében magyar nemzetrõl, államról 
beszélni és mi is azon elfeledett nemzetek közé tartoznánk, amelyekrõl már 

csak a történelemkönyvekben olvashatunk, mert idõközben eltûntek az évszázadok süllyesztõjében.
Szent István, a magyar királyság megteremtõje, apjától, Géza nagyfejedelemtõl  olyan országot örö-

költ, melyet semmilyen szilárd intézmény nem tartott össze. István volt az, aki a korábbi barbár rend 
helyébe új intézményeket létesített. Tíz püspökséget, számtalan királyi udvarházat, ötven várispánsá-
got hozott létre. Nemcsak új országot alapított, hanem új rendet is teremtett a Kárpát-medencében, 
s tulajdonképpen a mai napig az õ általa teremtett rend szerint élünk, legyen az államigazgatási, val-
lásszervezési vagy éppen nemzetek közötti kapcsolatrendszer. Intelmeiben példaértékûen érzékelteti 
a világi és egyházi hatalom önállóságát és egyben párhuzamosságát, amint a világi hatalmon belül 
elkülöníti a hatalom gyakorlását és az igazságszolgáltatás pártatlanságának fontosságát, vagy éppen 
megszabja a családi hagyományok ápolásának szerepét, egyszersmind a mások által képviselt értékek 
tiszteletben tartását.

Nemcsak a magyarsága megtartására, a magyar hagyományok továbbvitelére hívta fel fiának fi-
gyelmét, hanem a más népekkel való együttélésre is oktatta. Ha türelemmel kitartotok, megmentitek 
lelketeket — ezzel az evangéliumi idézettel kezdi egyik kevésbé ismert és idézett intelmét, amelynek 
folytatása szerint: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz életet, ha hatalmadban 
akarod tartani lelkedet, türelmes és kitartó légy.

Kárpát-medencében élõ felvidéki magyarként tehetünk-e mást, minthogy Szent István királyunk 
Intelmeibe kapaszkodva úgy végezzük mindennapi teendõinket, hogy türelmes, és másokat tisztelõ, de 
õseinket követõ magyarként próbálunk meg nap nap után értéket teremteni, megválaszolni az egyre 
újabb és újabb kérdéseket, megvívni kisebb és nagyobb harcainkat? Az ismert nehézségek ellenére 
sem szabad a látszatra könnyebb utat, a meghasonlás és megalkuvás módszereit választanunk. Ez 
egyénenként és közösségként is komoly felelõsséget jelent. Számunkra ne a beolvadás, az asszimilá-
ció, hanem az anyanyelvünkhöz, nemzetünkhöz való ragaszkodás legyen az a szoros kapocs, amely 
a megmaradást jelenti a következõ nemzedékek számára. Ezzel tartozunk elõdeinknek, de egyben 
felelõsséget viselünk utódaink, gyermekekink, unokáink iránt, hogy szülõföldünkön ismerjék gyöke-
reiket, nyelvüket, éljék meg a hagyományokat. Felelõsek vagyunk egymásért, ahogyan a méltatlanul 
elfeledett Szabó Dezsõ írta és hangsúlyozta: minden magyar felelõs minden magyarért.

Olyan államot hagyott ránk Szent István király, amelynek államigazgatási szerkezetét és keresztény 
magyar szellemiségét nem tudták évszázadokon át megingatni, pedig tatárjárás dúlta a Kárpát-me-
dencét, másfél évszázados török megszállás is terhelte, s a Habsburg fennhatóság alatt is helytállt. 
Csak az elmúlt század történései okoztak némi gondot az európai kereszténységet hordozó magyar 

Bárdos Gyula

Bárdos Gyula: Legyünk méltók Szent István örökségéhez
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államiságnak. Még a két világháború csapásai és az azokat követõ igazságtalan békediktátumok, és 
a közel fél évszázados kommunista diktatúra sem tudta teljesen elpusztítani István mûvét. A múlt szá-
zad utolsó évtizede mintha helyre akarta volna hozni saját történelmi igazságtalanságait, nemzetünk 
újra Európa felé fordulhatott, újra a keresztény eszmeiség nyújthat kapaszkodót a magyar szellemnek 
és kultúránknak, melynek szerves részét alkotjuk, mi felvidéki magyarok és a további határon túli 
közösségekkel együtt.

A Szent Korona, amellyel megkoronázták István királyt, s amelynek mása ma is ott van az egykori 
pozsonyi koronázóváros székesegyházának vagy az ipolybalogi templomnak, vagy az alsódiósinak a tor-
nyán, a határok feletti, nemzeti összetartozás szimbóluma. Olyan jelképe és éke magyar nemzetünknek, 
amely arra kell ösztönözzön bennünket, hogy méltók legyünk a Szent István-i örökséghez.

Ehhez azonban nélkülözhetetlenül szükséges, hogy mi itt a Felvidéken, végre tegyük félre vélt vagy 
valós sérelmeinket, és úgy lássuk el közösségi teendõinket, hogy az egyéni vagy éppen szekértábor- ér-
dekeinket vessük alá a valódi közösségi érdekünknek. Ne feledjük, hogy fejlõdésünk, szülõföldön való 
megmaradásunk, magyarságunk jövõje szempontjából erre van most és a jövõben is égetõ szükségünk.

Hiszem, hogy amikor éppen negyed évszázaddal ezelõtt itt a deákiak Nagy János szobrászmûvész 
alkotását, nem véletlenül, hanem tudatosan államalapító királyunk intelmeibe kapaszkodva igyekez-
tek erõt meríteni az itteni magyar közösség megmaradása számára az akkori nem könnyû meèiari 
idõszakban. Hiszem azt, hogy ha egységes akarattal és közös elszánással ma is vállaljuk Szent István 
királyunk Intelmeit, és végre nem egymással szemben, hanem egymást segítve akarunk végre csele-
kedni, akkor a következõ nemzedékek is magyarként tudnak érvényesülni õseink szülõföldjén. 

Mi, csemadokosok, tegyünk meg minden tõlünk telhetõt azért, hogy a nemzeti újrakezdés esz-
tendeje legyen egy olyan idõszak kezdete itt a Felvidéken, amikor mi magyarok végre szót értünk 
egymással és valódi szövetséget alkotva próbálunk dûlõre jutni a velünk együttélõkkel.

(Elhangzott Deákiban, augusztus 22-én. A fotón Bárdos Gyula a Csemadok elnöke és Jakócs Krisztina deáki polgármestere.)
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A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének éves munkatervében a 
sok egyéb rendezvény mellett több napos közös szabadságolás is szerepel. 
Ezt a több évtizedes folyamatot 2020-ban sajnos megszakította a világ méretû 
járvány, a Covid-19. Úgy gondoltuk, majd 2021-ben megvalósítjuk az elmaradt 
közös üdülést. Sajnos nem így történt, mivel még mindig ennek a vírusnak a 
fogságában vagyunk, kisebb-nagyobb engedményekkel ugyan, de mégsem sza-
badon. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén csak egy hosszabb hétvégét vállalunk 
és azt is itthon, az országon belül. Ehhez az elgondolásunkhoz adta az ötletet 
meghívójával Juhász Eszter, a komáromi Jókai Színház programmenedzsere, 

amikor meghívott bennünket az 55. Országos Népmûvészeti Fesztivál rendezvényeire Zselízre. Amikor 
kiderült, hogy az idõpont éppen államalapító királyunk, Szent István napján, augusztus 20-án veszi 
kezdetét, egy percig sem haboztunk és máris megszületett a terv. E köré a fesztivál köré szerveztük 
háromnapos programunkat.

2021. augusztus 20-tól a zselízi Schubert park a kedvezõ idõnek köszönhetõen is minden este be-
népesült és már délutántól a népzenétõl és néptáncosoktól volt hangos a lombos fák körül-ölelte nagy 
színpad, és este hétkor kezdetét vette a három napos országos rendezvénysorozat.

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi magának” hallhattuk a bevezetõben a Kodály Zoltán idézetet. Ez valóban 
így igaz, bizonyították a zoboralji hagyományõrzõ csoportok fiatal táncosai, akik megtanulták eleik 
táncait, megszerezték maguknak és örömmel élik azt. Természetesen érettebb és magasabb mûvészi 
színvonalon mutatkozott be a hivatásos táncosokból álló Magyar Nemzeti Táncegyüttes, amelynek 
tagjai valamikor ugyancsak újra tanulták õseik táncát. A három estén egymást váltották az együtte-
sek. Az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes, a Röpülj páva különdíjasa a kettészakított határfalu 
Nagy- és Kisszelmenc életét és lakóinak bánatát szemléltette táncukban. A közönség láthatta a Duna 
Mûvészegyüttes mûsorát, illetve színházi elõadás is helyet kapott a mûsorban. A fesztivál vendége volt 
egy szlovák zenei együttes, Berecz András és az Ifjú Szívek táncegyüttes is. Kísérõ rendezvényként 
egész idõ alatt megtekinthetõ volt Molnár Rozália „Fényszilánkok” címû képkiállítása.

A sok-sok meghívott vendég között kiemelt vendégként volt jelen a 90 esztendõs koreográfus, 
néptánckutató, Dr. Takács András, aki a fesztivál 55 évébõl kerek ötven évet szedett számokba. Sta-
tisztikája szerint az elmúlt elsõ ötven év alatt az országos népmûvészeti fesztiválokon és a kulturális 
ünnepélyeken bemutatott összesen 74 mûsorban 1.892 mûvészeti kollektíva 59.157 szereplõjének 
fellépését mintegy egymillió ötvenhatezerkilencszáz (1.056.900) nézõ látta. A hazai mûvészeti cso-
portokkal egyetemben szerepelt minden csehszlovákiai és magyarországi hivatásos, félhivatásos, 
valamint országos hatáskörrel bíró amatõr népmûvészeti táncegyüttes és szokáshagyományt mûvelõ 
kollektíva. Az államhatárok átjárhatóságának lazítása után pedig a távolabbi országok ésföldrészek 
együtteseinek tapsolhattunk, akik a vendéglátásunkat a hazai magyar tánc-, illetve folklóregyüttese-
ink viszont meghívásával viszonozták. Takács András feltette a kérdést, idézem: Kinek az érdemébõl 
került ide az országos ünnepély,  kinek jár mindenkoron a köszönet érte? Nektek,a magyar kultúrát 

Zselíz, 55. Országos Népmûvészeti Fesztivál
Szent István király ünnepe és Esterházy János év

Jégh Izabella

Jégh Izabella: Zselíz, 55. Népmûvészeti Fesztivál
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szeretve mûvelõ zselízieknek köszönhetõ, mert Ti – sok más településhez hasonlóan – a hatalomhoz 
jutott nép nevében nem romboltátok szét az öletekbe hullott Esterházy fõúri kastélyt, nem csináltatok 
marhalegelõt a gyönyörû parkból, hanem valóban a köznép szolgálatába adtátok.  A Csemadok Helyi 
Szervezetének tagjai, a színjátszó csoport tagjai és a kisváros lakói összefogtak a „téglagyáriakkal”, és 
önzetlen munkával felépítettek a park kastély elõtti részén, a patak túlsó partján egy stabil pódiumot. 
Ez lett a nyári kulturális rendezvényeik színpada. Itt tartotta elõadásait a Csemadok városi színjátszó 
csoportja” – idézet vége.

Elmondható, hogy a három nap mûsora, amelyet a programigazgató Juhász Eszter és Sándor fel-
ügyelt, remek összeállítás volt a kísérõ programokkal együtt, amelyben minden generáció megtalálta 
a kedvére valót. Mindemellett az ízek utcája is bõven kínálta a jobbnál jobb falatokat. Negyven fõs 
kis csapatunk szépkorú tagjai is nosztalgiáztak és könnyes szemmel gondoltak vissza fiatalságukra, 
amikor még õk is így ropták õseik táncát.

Esterházy év lévén mi is elzarándokoltunk Alsóbodokra, az Esterházy Zarándokközpontba. A dom-
bon lévõ kápolna felé menet elvégeztük Esterházy János keresztútját, amelyben az egyes állomások 
imája mellett részletek szerepeltek börtönben töltött idejérõl, illetve Mariska húgának leveleibõl. A 
kápolnába érve már nem csak a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának, ezen belül a pozsonypüs-
pöki alapszervezetnek tagjai voltak jelen, hanem a Csemadok Lévai Területi Választmányához tartozó 
Csemadok-szervezetek tagjai és Török Alfréd, a választmány elnöke is. A Szent István-napi ünnepi 
szentmisét a deméndi lelkiatya, Benèik Tibor mutatta be. Szent beszédében rámutatott államalapító 
királyunk, Szent István, fiához, Imréhez írt intelmeire, amelyekkel már az eljövendõ kor szellemét 
vetítette elõre, rámutatott küzdelmes életére, egyetlen fia, Szent Imre herceg elvesztése miatt érzett 
fájdalmára és arra, hogy országát és népét a Szent Koronával együtt Szûz Mária oltalmára bízta. Így 
ma nekünk is van égi édesanyánk. Felemelõ érzés volt Szent István ünnepét szentmisével ünnepelni     szél-járás
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Isten szolgájának, Esterházy Jánosnak évében az õ tiszteletére emelt kápolnában. Az ünnepi szent-
misét nemzeti imánkkal, a Himnusszal fejeztük be, majd elhelyeztük a kegyelet virágait a kápolna 
alatt lévõ sziklabarlangban, Esterházy János sírjánál és a mécsest, a zarándokközpontot létrehozó, 
Paulisz Boldizsár sírján. Csámpay Ottó, a zarándokközpont vezetõje elõadásából megismerhettük a 
park történetét, a múzeum létrehozását és megtekintettük Esterházy János a kápolna alatti sziklabar-
langba temetett hamvairól készült kisfilmet. Az ebéd után utunk a szomszédos Pogrányba vezetett, 
ahol már a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának titkára, Neszméri Tünde várt bennünket és 
boldogan mutatta meg a Csemadok új szerzeményét, egy régi parasztházat, amelyet Tájházzá alakíta-
nak. Elülsõ részét korhûen saját kezûleg már felújították, s a hátsó részének felújítása még folyamatban 
van. Mindezt Magyarország kormányának anyagi támogatásával tehették meg. A tisztaszobában és a 
konyhában már korabeli berendezési tárgyak adtak képet arról, miként éltek itt eleik. Az új Tájház a 
felújítás befejeztével a nyitrai régió szórvány magyarságának az otthonává, központjává válhat majd.

Szombaton reggel Alsósztregovára vettük az irányt, ahol már a Csemadok Nagykürtösi Területi 
Választmányának elnöke, Balogh Gábor fogadott bennünket. Megtekintettük a nemrégen felújított 
Madách kastélyt és annak parkját. A kastély alkalmazottja bõven mesélt Madách Imre kastélyban 
töltött életérõl, és megszemlélhettük azokat a tárgyakat, amelyet maga az író és családja is használt. 
A rendezett park hátsó részében áll az Ember tragédiája alakjának, Ádámnak a hatalmas szobra, 
amelynek talapzatán mindkét szervezet elhelyezte a kegyelet virágait. Az ebéd után tovább indultunk 
Mikszáthfalvára, azaz Szklabonyára, ahol az idén tavasszal újították fel azt az épületet, amelyben 
Mikszáth Kálmán fiatalkorát töltötte szüleivel, mivel szülõházát már lebontották. E ház elõtt áll az 
író mellszobra, amelynél a velünk lévõ ifi Csemadokos, Prikler Petra két öccsével, Misivel és Matyival 
együtt helyezte el a püspökiek és a nagykürtösiek koszorúját a szobor talapzatára.

Verõfényes vasárnapra ébredtünk és délelõtt a Szent Mihály templomban hallgattunk szentmisét, 
amelyet szintén Szent Istvánra emlékezve mutatott be az atya és a szentmise végén megáldotta az új 
kenyeret, amellyel azután a templomból kimenet megkínálták a híveket. Délután még a záró programra 
Zselízre mentünk, majd gazdag élményekkel és emlékekkel tértünk haza. Örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy tartalmas hosszú hétvége volt és négy régió – a pozsonyi, a lévai, a nyitrai és a nagykürtösi - 
Csemadokos-vezetõk és tagjaik találkozhattak.

                                                                  (A felvétel Szklabonyán, a Mikszáth emlékház elõtt készült.)

    szél-járás



68

szél-járás

szél-járás 2021/3. sz.

szélfúvás

Széchényi Imre grófra emlékeztek  
Balatonföldváron

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke a 2021-es esztendõ 
elején hivatalosan is meghirdette a Széchenyi-évet. A Széchenyi-család tagjai azt 
szeretnék, ha az általuk kezdeményezett kulturális programsorozathoz minél többen 
csatlakoznának, ugyanis szeptember 21-én ünnepelhetjük a legnagyobb magyar szü-
letésének 230. évfordulóját.

A Széchenyi-év egyik programjának is felfogható Balatonföldvár nyár eleji ünnep-
sége, amikor a városalapító Széchényi Imre grófra emlékeztek június 19-21-e között.

A város szervezte ünnepségsorozatot segítette a VERITAS Történetkutató Intézet 
és Levéltár, amelynek fõigazgatóját – dr. Szakály Sándort – a település díszpolgárává 
is avatták a nyitó ünnepségen.

Balatonföldvárt Széchényi Imre és Széchényi Viktor hozta létre 125 éve azzal a 
céllal, hogy fölvirágoztassák a Balatont.

Széchényi Imre alakja azért is jelentõs, mert a XIX. század végi arisztokrácia szerepe 
elhomályosult az idõk során, holott a Széchényihez hasonlók sokat tettek a köz javára.

Széchényi Imre Gróf Széchényi Lajos unokája a századforduló parasztkérdésének 
legjobb ismerõje.  A családi hagyományoknak megfelelõen Angliában tett körutazást, 
majd amerikai körútja után Somogyban telepedett le.

Amerikában két kérdéskör érdekelte: miért alacsony az amerikai búza önköltsége, 
s hogyan él az amerikai farmer, mi a titka a farmergazdaságnak. Látta, hogy az USA 
virágzásának a titka az óriási belsõ piac, valamint a demokrácia szükséges kelléke a 
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gazdasági virágzásnak. Megfigyelte a mezõgazdaságban alkalmazott technikát, mely megkönnyítette 
a munkát, és csökkentette az önköltséget. Felismerte, hogy a gazdasági fejlõdésnek kiinduló pontja 
a technika fejlesztése. Hazatérte után tapasztalatait itthon hasznosította, és Amerikai levelek címen 
tette közzé.

Somogyban iskolákat alapított, hatékonyan részt vett a filoxéra nevû gyökértetû okozta károk el-
hárításában. Törlesztéses hitelt szerzett a fonyódi szõlõsgazdáknak, melynek segítségével homokos 
talajon telepítettek szõlõültetvényeket.

De a sport területén is jelentõs volt tevékenysége, kezdeményezõje volt a Magyar Olimpiai Bizottság 
megalapításának, s atlétikai klub elsõ alelnöke is volt.

Nem véletlen, hogy a gazdag életmû jelentõségére egy szakmai kerekasztal beszélgetésen hívta fel a 
figyelmet Ujváry Gábor, a VERITAS intézetvezetõje, Nagy István agrárminiszter, Kulcsár Krisztián, 
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Estók János, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár 
fõigazgatója.

Nagy István kiemelte, hogy a magyar arisztokrácia szerepét az ország felemelkedésében próbálták 
kisebbíteni, de nem szabad elfelejteni, hogy sokuk ott volt a gazdaság és a társadalom megújításában.

Kulcsár Krisztián emlékeztetett arra, hogy lenyûgözõ az, hogy Széchényi Imre életébe még a sport 
is belefért. Fõként az általa „embersportokként” emlegetett ágazatok.

Estók szerint Széchényi Imrét be kell emelni a közgondolkodásba, hagyatéka olyan gazdag, és 
sokrétû, hogy annak kutatása gyarapítaná a mát is.

A harmadik napon tartott konferencián jelen volt és köszöntõt mondott Boross Péter egykori mi-
niszterelnök is, aki somogyi születésûként sokat tud a Széchényiek ottani munkájáról.

Az ünnepségsorozat szép pillanata volt, amikor a Balaton partján megkoszorúzták gróf Széchenyi 
Imre szobrát, aki, ahogyan Estók János mondta: „…méltatlanul kiesett a magyar közgondolkozásból”.

Böröndi Lajos
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Harmincöt éve Csemadok tábor
Augusztusban tartotta hagyományos nyári gyerektáborát a Csemadok Szenci Területi Választmánya 

Alsóbodokon. A tábor harmincöt éves múltra tekint vissza. 
Az idén 47 gyerkõc és négy felnõtt felügyelõ, foglalkoztató vigyázott rájuk, törõdött a táborozókkal, 

akik Pozsony, Szenc, Szenc- és Galánta környékérõl érkeztek. A gyerekek között nagyon sok volt a 
visszatérõ, ami azt bizonyítja, hogy a táborok jók, sikeresek, a gyerekek jól érzik magukat, szeretnek 
velünk táborozni, de hála az Istennek minden évben új arcokat is láthatunk. 

Az elszállásolás, a tábor birtokba vétele és a jó ebéd elfogyasztása után megtartottuk az ismerke-
dést, majd pókhálós játékot játszottunk, amelyben a nagyobb gyerkõcök ügyesen segítették a kiseb-
beket. (A korösszetétel 8–18 év között volt.) A nyolc nap alatt a gyerekeknek lehetõségük volt a tábor 
területén métázni, focizni, a játszóvárban játszani, társasjátékozni, bekapcsolódni a mûveltségi és 
sportvetélkedõkbe, esténként pedig elõkerültek a gitárok, a tábor lakói dalra fakadtak, dalversenyt 
tartottak. Játszóházas és kézmûves napot is tartottunk. Az idén rézdrótból és gyöngyökbõl fák, 
különbözõ színes anyagokból mini szõnyegek készültek, amelyeket azután a gyerekek ajándékként 
hazavittek szeretteiknek.  Naponta volt hajfonás és batikolás. Szebbnél-szebb sokszínû póló készült, 
az ügyesebbek  több darabot is készítettek.

A táborozók természetesen kiránduláson vettek részt.  Az elsõ  a szomszédos Pogrányba vezetett, 
az új tájházban tettek látogatást, ahol Tóth Boriska a Csemadok Pogrányi Alapszervezetének elnö-
ke mutatta be a készülõben lévõ tájházat, valamint Neszméri Tünde a Csemadok Nyitrai Területi 
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Választmányának titkára fogadta a tábor lakóit. A tájházzal való megismerkedés után átmentek az 
alapiskolába, ahol már vártak õket a Zoboralji Örökség Õrzõi Hímzõ- és Viseletkészítõ Mûhelyének 
tagjai, akik a gyerekeknek megmutatták a keresztszemes hímzést, minden gyerek panamát, tût, fonalat 
kapott és gyakorolhatott. Nagyon ügyesek voltak, szebbnél szebb alkotások készültek. 

Kirándultak Barsbaracskára, ahol a Kelecsényi-kastélyt és a hozzá tartozó templomot tekintették 
meg. Hazafele megálltak a szentkúti búcsújáró helyen is, ahol a gyógyító vizet is megkóstolták. Mindezt  
Wurczer Péter helybéli operaénekes, a Barakcha polgári társulás vezetõje mutatta be.

Az idén sem maradhatott ki Nyitracsehi, Csámpai Ottóék Jurta Látványtárának megtekintése és a 
helyi apródok bemutatója, majd utána a táborozók is kipróbálhatták magukat a régi magyar fegyverek 
használatában. 

A  nyitrai kirándulás kihagyhatatlan. A tábor lakói minden alkalommal felsétálnak a Várba, de még 
elõtte megsimogatták Corgon (a helybéli Atlasz) lábát, mert az a monda járja, hogy aki ezt megteszi,  
ismét  visszajön Nyitrára. A várban a Vazul torony mellett található az a kút, ahova pénzt dobtunk, 
mivel ez kívánságunk teljesülésének feltétele. Alsóbodokon fogadta a tábor lakóit Gálik Péter mé-
hész, aki nagyon sok új ismerettel látta el a gyerkõcöket a méhekrõl és a méz készítésérõl. A látogatás 
mézkóstolással ért véget.

Az utolsó kirándulás a tapolcsányi bölényrezervátumba vezetett, ahol a gyerkõcök megnézhették 
a bölények etetését. A rezervátum környékén kialakított szép környezetben a kisebbek a játszótéren 
játszhattak, a nagyobbak a kialakított pihenõkben beszélgetve tölthettek el egy szép kellemes délutánt.

A tábor résztvevõi minden alkalommal tiszteletüket teszika  tábornak helyszínt adó birtok felé-
pítõjePaulisz Boldizsár és gróf Esterházy János sírjánál, valamint megtekintik a tábor területén lévõ 
Esterházy Emlékparkban lévõ emlékhelyeket, kopjafákat és az Esterházy-kálváriát. 



72

szél-járás

szél-járás 2021/3. sz.

szélfúvás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a tábor vezetõinek Pongrácz Flórának, Pap Boglárkának, Ga-
lambos Erzsébetnek, aki már több évtizede a tábor orvosa is, valamint a volt táborozóinknak Farkas 
Zolinak és Neszméri Elõdnek, akik már sokadszor meglátogatják táborunkat és foglalkozásokat 
tartanak. Köszönjük a hazaiaknak is a lehetõséget, hogy immár tizennyolc éve évente két alkalom-
mal a rancson táborozhatunk, köszönjük a sok törõdést és a finom ételeket, amelyekkel kényeztetik 
a tábor résztvevõit. 

A táborbontás és az utolsó közös ebéd elfogyasztása után elõkerültek a csomagok, bõröndök, 
megérkezett az autóbusz bepakoltuk a buszba a csomagokat, majd könnyes búcsút vettünk a tábortól 
és a hazaiaktól, de sokan már a következõ nyári tábor, illetve a tavaszi olvasótábor iránt érdeklõdtek. 

Fekete Márta
Fotó: Pap Boglárka

A Széljárás Pozsonypüspökin
A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének vezetõsége a vírusjárvány ellenére nem ül ölbetett 

kézzel, hanem ahogy szokta, a tervek szerint készítette elõ a rendezvényeket. Az elmúlt évben már 
egyszer betervezte a Széljárás kiadvány bemutatását, ami a zárlatok miatt elmaradt ugyan, de 2021 
júniusában élve a zárlat feloldásából eredõ lehetõséggel, bár megszabott létszámú hallgatósággal – 
mindössze 50 fõvel-, de megszervezte a lap bemutatását, mégpedig 2021. június 27-én, amikor is egy 
kerek évfordulóval kötötte egybe a lapbemutatót. 
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Az évforduló, Dobos László meg nem ért 90-ik születésnapja,a 2020-ban elmaradt rendezvények 
egyike volt. Dobos László halála után megjelent könyvét a Breviáriumot Csanda Gábor mutatta be. 
Életérõl felesége, Dobos Éva, és édesapjával ápolt kapcsolatáról és regényérõl lánya, Éva szólt.

A Széljárás negyedéves lap bemutatását a fõszerkesztõ Görföl Jenõ és a lapkiadó, Böröndi Lajos 
vállalta. Bárdos Ágnes pedig Böröndi és más költõk verseivel tette színesebbé a lapbemutatót. A 
rendezvényt jelenlétével megtisztelte Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke, Zsódi Viktor le-
kiatya, a Piarista Gimnázium igazgatója, a Ma7 fõszerkesztõje, Molnár Judit és a Csemadok Szenci 
Területi Választmányának elnökségi tagjai, Polák Margit és Galambos Erzsébet, valamint titkára, 
Fekete Márta.
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 Görföl Jenõ elmondta, hogy Pozsonyban a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya is a lap elõfi-
zetõje és negyedévente 10 példányban kerül az olvasók elé. Rajta kívül számos magyarlakta település 
elõfizetje a folyóiratnak. Így a lap kiadásához, valamint a honi kultúra közkinccsé tételéhez nagymér-
tékben hozzájárul a helyi magyar elöljárók támogatása. A jelenlévõk egyértelmû elismerésüket fejezték 
ki a lap tartalmával és színvonalával kapcsolatban, mert hisz betölti azt az ûrt, ami a képzõmûvészeti 
alkotások bemutatásában, ahelyismeretek, történelmi események, az adott régió kultúr-kincseinek 
és történelmi múltjának bemutatása terén mutatkozik meg. Böröndi Lajos lapkiadó pedig elmondta, 
hogy a lap abból a meggondolásból jött létre, hogy valahol egységbe hozza a három határmenti régiót 
és az anyaországról erõszakkal leszakított részeket. A jelenlévõk szerint ezt a célját bizony elérte, mert 
ami pl. Magyarországon, vagy Ausztriában, vagy éppen nálunk Szlovákiában történik, arról ebben a 
régióban értesülnek az emberek.

A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének nevében a vezetõség kifejezte köszönetét, és a 
szerkesztõknek további jó munkát kívánt.

Jégh Izabella

Szent István ünnepe Deákin
Ötödik alkalommal szervezte meg az Országos Szent István Király Ünnepséget a Csemadok 

Országos Tanácsa, Galántai Területi Választmánya, Deáki Alapszervezete és Deáki község önkor-
mányzata. Az augusztus 22-én Deákin megtartott ünnepség istentisztelettel kezdõdött, majd a fõtéri 
István király-szobornál folytatódott.

A Deáki Nagyboldogasszony római katolikus templomban Tóth László, püspöki helynök, pápai 
káplán, kanonok és Édes Ákos deáki református lelkész tartottak ökumenikus istentiszteletet. Tóth 
László kiemelte, kettõs jubileum a mostani, hiszen ötödik alkalommal szervezik meg Deákin az Ist-
ván-napi ünnepséget, és 1020 éve adományozta Szent István ezt a területet az egyháznak.
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Kiemelte: Szent István valódi államalapító, akinek országában együtt éltek a nemzetiségek. István 
király célja az volt, hogy fennmaradjon a magyarság, mivel elõrelátó volt, ezért tért át a keresztény 
hitre. Bátor tett volt ez, hiszen tudta, nehézségekbe fog ütközni. De ha akkor nem tette volna meg 
ezt a lépést, ma már nem lennénk.

A pápai káplán kifejtette, örül annak, hogy Magyarország kiáll a keresztényi értékek védelmében, 
mert ezzel a Szent István-i örökség mellett áll ki.

Édes Ákos református lelkész is István bátorságát emelte ki, kifejtve: akik ragaszkodnak Istenükhöz, 
bátor terveket visznek véghez. István király életébe beleépült az imádság, közel engedte magához Istent, 
kapcsolatban maradt vele, ennek köszönhetõ erkölcsi tartása,-  embersége ebbõl táplálkozott. A törté-
nelem során megtapasztaltuk, hogy azok a tettek, amelyek nem Isten akaratából valósultak meg, csak 
pillanatnyi tettek voltak, a bátor tetteket nem mindig övezi siker az elsõ perctõl, de az idõ megmutatja 
annak helyességét, ha isteni akarat van mögötte.

A református lelkész szerint nekünk, magyaroknak nemcsak a múltunk és a jelenünk közös, hanem 
a jövõnk is, de Krisztusnak jelen kell lennie, hiszen õ a világosság, ha õ velünk van, világos a jövõnk is.

Az istentisztelet után Paterka Pál régész, a Nyitrai Kerületi Mûemlékvédelmi Hivatal munkatársa 
adott elõ. A Deáki kincsesládája címmel megtartott elõadásban kitért a község és a régió történetére, 
a templom keletkezésére, a bencések jelenlétére.

A templomról elmondta, ritkaság, ha egy templomnak olyan „padlása” van, ahol van szentély és ká-
polna, Deákin ez így volt. A padláson egyébként a bencés szervezetesek laktak, akik itt kaptak területet, 
és a természet adta lehetõségeket kihasználva gazdaságot építettek ki.

Paterka Pál azt is elmondta, 2018-ban a templom alatt megtalálták egy kolostor alapjait, a kutatások 
értelmében viszont lehet, hogy ez egy római kori villa. Bízik benne, hogy sikerül majd folytatni a régé-
szeti kutatásokat.
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Az elõadás után Hajdú Irén mutatta be a templomot, a freskókat, amelyeken a magyar szenteket 
láthatjuk. Azt viszont már kevesebben tudták, hogy  mûvész, Kontuly Béla megfestett két deáki csa-
ládot is, akik az 1938-as eucharisztikus konferenciára látogattak el. Ezek a freskók Serédi Jusztinián 
segítségének köszönhetõen készültek el. A templom legõsibb része a Szent István-kápolna, melynek 
egyik freskóján Szent István felajánlja országunkat a Boldogasszonynak. Az érdeklõdõk megtekintették 
a templom emeleti részét, a feltemplomot is, ahol a bencések szálláshelye volt.

Az ünnepség a fõtéri Szent István-szobornál folytatódott, ahol Bukovszky Dorottya elszavalta Sajó 
Sándor A veréb címû versét, majd Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke mondott beszédet.

Az ünnepi beszéd után a civil szervezetek és intézmények képviselõi, a község, illetve a szomszédos 
községek, az egyházak és az MKP is elhelyezte az emlékezés koszorúit, miközben a Csemadok Deáki 
Alapszervezetének Nefelejcs énekkara dalolt G. Bukovszky Zsuzsanna vezényletével.

Az ünnepség végén az ünneplõk a Himnusz eléneklésével kérték Isten áldását nemzetünkre.
Neszméri Tünde

Õsbemutató Komáromban
Ervin Romano Fulmek Missa brevisének bemutatójáról

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. (…) 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

 (Kodály Zoltán)
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A meghívó plakátokon örömmel olvastuk, hogy a Komáromi Kamarazenekar, legutóbbi nagysikerû 
júliusi hangversenyét követõen  újabb mûsorára invitálja a nemesebb, az élõ zenére is igényt tartókat. 
Örömünket csak fokozta, hogy a bemutatásra kerülõ mû szerzõje Ervin Romano Fulmek, a komáromi 
gyökerekkel (is) rendelkezõ, városunkban letelepedett ifjú zeneszerzõ és karmester, a helyi mûvészeti 
alapiskola tanára, a Komáromi Kamarazenekar mûvészeti vezetõje, egyben karmestere is. Mûve 
õsbemutatójára 2021. augusztus 28-án,  a Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen fogantatása ünnepének 
tiszteletére, a Szent András Bazilikában került sor. A mû tételei Kyrie (Uram irgalmazz), Credo 
(Hitvallás), Sanctus (Szent vagy), Anus dei (Isten báránya), Anima Christi (Krisztus lelke) szentmise 
keretében hangzottak el. A szentmisét Mgr. Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió Mirjam komáromi 
stúdiójának mûsorigazgatója celebrálta. 

A hangverseny közremûködõit, a Boris Borsányi koncertmesterrel az élen nívósan muzsikáló 
Komáromi Kamarazenekart, a Petra Torkošová karnagy által felkészített, kiválóan közremûködõ 
pozsonyi TECHNIK STU énekkart, az egyes tételek felettébb igényes szólóit bravúrosan megszólaltató 
Becse Szabó Ilona szoprán énekmûvészt, karmesterként Ervin Romano Fulmek avatott kézzel 
fogta össze egymásra kölcsönösen odafigyelõ mûvészi alázattal muzsikáló együttessé, s formálta a 
kompozíciót valódi „lelki táplálékká.”

A zenei élményekben gazdag elõadást, a szép estét, a teltház újfent állótapssal köszönte meg, 
miközben a tudósító emlékezetében a következõ „kodályi üzenet” ötlött fel: „Az igazi mûvészet az 
emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki minél több embernek hozzáférhetõbbé 
teszi, az emberiség jótevõje.”

Vivát Komáromi Kamarazenekar! Vivát Komárom!
Stirber Lajos

...hol füst van, tûznek is kell lennie

Az önkéntes tûzoltóság története 
Szencen és környékén

A Szenci Városi Múzeum  új részlegeként megnyílt a Tûzoltó Múzeum Szencen. Helyéül a részle-
gesen felújított 18. században épült Fogadó az Arany Griffhez gazdasági épülete szolgál, rendezett 
környezetben, nem messze a Törökházban levõ városi múzeumtól, – ahol 2014-ben jubileumi, létezé-
sének 135. évfordulójára rendezett kiállítása volt a Szenci  Önkéntes Tûzoltóság megõrzött tárgyaiból, 
emlékeibõl. 

Az expozíció gazdagsága, a kiállított tárgyak, eszközök jó állapota kínálta a lehetõséget, a Tûzoltó 
Múzeum megalapítására, így a megfelelõ helyszin elkészülte után, 2021. június 29-én ünnepélyes 
keretek között meg is nyílt a múzeum.

A múzeumban  hét táblan, szlovákul, magyarul és angolul olvaható az önkéntes tûzoltóság története 
a kezdetektõl  napjainkig. Érdekesek a kerek évfordulókra készített tablók.  A kiállítás szép darabja 
a tûzoltók ünnepi zászlója,  Szencz 1879–1925 Önkéntes Tûzoltó Testület hímzett felirattal,  valamint 
egy nagyon szép zászlórúd is. Bekötött jegyzõkönyvek, tagsági igazolványok, a tûzoltózenekar hang-
szerei közül egy dob valamint klarínét és kották láthatók a tárlókban. 
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Két történelmi fecskendõ dominál a kiállításon, a Barborka elnevezésû gépezet 1935-bõl,  és 
egy Boldogfa tulajdonában lévõ, melyet 1890- ben gyártottak Budapesten. Ezen kívül még több érde-
kes, régi gép, tûzoltó egyenruhák, valamint a tûzoltáskor használt korabeli eszközök tekinthetõk meg 
a múzeumban.  Szenc történelmében  jelentõs eseménynek számított a téglagyár leégése a múlt század 
30-as éveiben, pontosan 1931-ben, melyre egy korabeli fotóval készült poszter  emlékezteti a látogatót.  

A kiállítás az itteni Kulturális Alap és Szenc Város anyagi támogatásával, valamint a Mátyusföldi 
Muzeológiai Társaság szakmai együttmûködésével valósullt meg.

Polák Margit
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Elõdeikre emlékeztek Rajkán 
420 éve született gróf Forgách Ádám országbíró

 - Rajka valaha nagy jelentõséggel bírt az országos politikában, számos neves személlyel gazdagítva 
azt – mondta Kiss Vince polgármester azon a táblavató ünnepségen, amelyet augusztusban tartottak 
a településen. A megemlékezést, és az emlékállítást a Forgách-Forgács Leszármazottak Egyesülete 
kezdeményezte, s ezen megjelentek gróf Forgách Adám valahai országbíró utódai Szlovákiából és 
Magyarországról.

Szabó Antal, az egyesület elnöke kiemelte, hogy a falu olyan embernek állított emléket, akinek 
felmenõi már Géza fejedelem idején is jelen voltak Magyarországon.

Az eseményen megjelent Nagy István agárminiszter, a térség országgyûlési képviselõje is, akinek 
ünnepi beszédét teljes egészében közöljük:

„Egy emlékmû, egy táblaavatás az összetartozást erõsíti. Azt az élményt, hogy ahol élünk, annak 
a településnek múltja van, jövõje van.

Rajka elmúlt száz éve, a történelem szörnyûségei ezt az élményt is rombolták, lelket roncsoló 
események igyekeztek a lakóhelyet csupán lakó hellyé tenni. Pedig Gróf Forgách Ádám országbíró 
idejében még járási székhely volt, fontos csomópont Magyaróvár és Pozsony között. Aztán a 
kitelepítések és a betelepítések roncsolták a település szövetét, s a rendszerváltást követõen pedig 
Pozsony terjeszkedett erre, más ajkú népek népesítik be a falut, alakítják jövõjét. Fontos tehát, hogy 
keresse a gyökereket, a múlt azon darabkáit, amelyeket mai lakói vállalni tudnak, magukénak vallhatnak 
a nyelvi különbözõségek ellenére is.

Elég csak végighaladni a falu fõ utcáján, hogy eszünkbe jusson, ezek a régi házak, portálok vallanak 
a szép múltról, csak meg kell tanulni nyelvüket.

szélfúvás
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Öröm számunkra, hogy Rajka mai vezetõi is úgy gondolják, vállalni kell a vállalhatót, s felkutatni 
az emlékeket, megjelölni egy-egy építményt, fölnézni a templombelsõ falán található lengyel 
emléktáblára, amely a második nagy háború menekültjeinek állít emléket. Vagy elmenni a temetõbe, 
elgondolkodni egy-egy régi sír láttán, hogy az, aki benne pihen, mit tett e helyért, vagy mit ért el 
innét elszármazva. S rájön, hogy Lendva valahai országgyûlési képviselõje is innét származik, s 
ahogy a második magyar hadsereg vezetõjének, a már a nemzet emlékezetében méltó helyre emelt 
Jány Gusztávnak is vannak rajkai kötõdései.

Még nem rögzült mindnyájunkban az a tény, hogy a történelmi magyar családok egy-egy képviselõje 
mi mindent tett a nemzetért, mivel járult hozzá annak felemelkedéséhez.

Így a Forgách család is, amely már 1226-ban elnyerte Gímes földjét, s a család tagjai királyaink 
mellett töltöttek be országos méltóságokat. Így Gróf Forgách Ádám országbíró lett, de katonai 
pályán is jelentõs sikereket ért el, 1643-ban Kassa fõkapitánya, s a végvári rendszer megerõsítése 
is a nevéhez kötõdik.

Háromszor nõsült a feljegyzések szerint, s Simon nevû gyermeke, aki kuruc tábornagy volt, 
Rajkán született.

Gróf Forgách Ádám Rajkán hunyt el 1681, június 10-én.
Méltán állít hát Rajka és a Történelmi Forgách-Forgács leszármazottak Egyesülete emléktáblát 

egy olyan rajkainak, akinek számos leszármazottja él Szlovákiában is.
Hidat kíván építeni az egyesület a jelen és a múlt között – áll a mai rendezvény meghívóján. A nemes 

szándékhoz csak csatlakozni lehet és támogatni. S azt kívánom, hogy munkálkodásukon legyen áldás!”
Böröndi Lajos

Honlapajánló: Elkészült a Mosonvármegye Lap-és Könyvkiadó honlapja. Itt megtalálható a Szél-já-
rás legutóbb megjelent két száma a lap nevének menüpontja alatt. Hír14Mosonvármegye címen 
internetes hírújságunk olvasható. Könyveink, kiadványaink ugyancsak ezen a honlapon a megfelelõ 
menüpontra kattintva megrendelhetõk! Ezen a felületen léphet kapcsolatba szerkesztõségünkkel is.

SZERZÕINK

Bárdos Gyula elnök (Csemadok, Pozsony/Bratislava) • Böröndi Lajos költõ (Feketeerdõ) • Csáky 
Anna költõ (Gyõr) • Farakas Gábor költõ (Illésháza/Eliasovce) • Gál Sándor költõ (Buzita/Buzica) 
• Görföl Jenõ helytörténész (Bratislava/Pozsony) • Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Vá-
lasztmányának elnöke, a püspöki alapszervezet ügyvezetõ alelnöke • Kerék Imre költõ (Sopron) • 
Kovács László helytörténész (Egyházgelle/Holice) • Köteles László helytörténész (Szepsi/Moldava 
nad Bodvou) • Lõrincz Sarolta Aranka nyugalmazaott pedagógus (Ipolybalog/Balog nad Iplom) • 
Mezey László Mikós író (Budapest) • Neszméri Tünde újságíró (Dunaújfalu/Nova Dedinka) • Olasz 
Valéria költõ (Gyõr) • Oros László helytörténész (Felsõszeli/Horné Saliby) •  Polák Margit könyv-
táros (Szenc/Senec) • Stirber Lajos tanár, karnagy (Komárom/Komárno) • Szabó Ferenc László író 
(Bécs/Wien)• Tuba László helytörténész (Mosonmagyaróvár) • Tönköl József költõ (Gyõr) • Zsódi 
Viktor igazgató (Piarista-iskola, Mosonmagyaróvár)
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ajánló

A napokban jelent meg a mosonmagyaróvári sortûzper két tárgyalásának jegyzõkönyve 
a Mosonvármegye Kiadó gondozásában.  

A kötet a mosonvarmegye@gmail.com címen megrendelhetõ!


