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Negyvennyolc év adatott neki, magaslatokkal és völgyekkel teli politikusi 
pálya. Irodalmi sikerek, barátságok: de leginkább a magány és a melankólia 
jutott osztályrészéül, ülte meg napjait.

A magány, amely lehet termékeny is, pontosabban érték, mint ahogyan a 
klasszicisták vallották, és Csokonai is gondolta a franciák után. A szükségbõl 
erényt kovácsolva.

Kölcsey nem ivott, nem szeretett vadászni és nõzni, ahogyan korának vidéki 
nemesei ûzték el az unalmat, gyönyörûséget a haszontalannak vélt olvasásban 

lelt, s kiterjedt levelezésben. 
Költõ volt. A versírás szépsége vonzotta, de sötét fellegek árnyékolják be verseit. Komor képekkel 

festi az éppen csak ébredezõ nemzet jövõjét. Annak halálát vízionálja, szerinte a pusztulás okát nem 
külsõ ellenség, hanem belsõ széthúzás, marakodás okozza.

Mi lehet az oka, hogy olyan ismerõs ez ma is?
Harminchárom éves, amikor a Himnuszt írja, életének utolsó évében született meg a Zrínyi má-

sodik éneke címû költemény. Ez utóbbi a legkegyetlenebb darab, hiszen e táj akkor ölt szebb arcot, 
ha kipusztulunk: „Törvényem él. Hazád õrcsillagzatja / Szülötti bûnein leszáll; / Szelíd sugárit többé 
nem nyugtatja / Az õsz apák sírhalminál. / És más hon áll a négy folyam partjára, / Más szózat és más 
keblü nép; / S szebb arcot ölt e föld kies határa, / Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.”

De elég csak fölidézni a Himnusz utolsó versszakát, és feltehetjük a kérdést: kit szánunk? Az ele-
settet, a szerencsétlent, a nyomorultat. Akkor is, ha maga tehet sorsáról? Az „Isten, áldd meg” után 
„Szánd meg Isten a magyart”. Akkor is? Akkor is szánd meg.

A Himnusz keletkezésének, befejezésének napja a magyar kultúra napja. Azt ünnepeljük, annak 
örülünk, hogy minden jóslat ellenére megmaradtunk. Hogy kultúrát teremtettünk azon a talajon, 
amelyet az ezernyolcszázas évek elsõ felében törtek fel, és vetettek be. Nem Kölcseyt ünnepeljük, 
nem is a Himnuszt: magunkat. Arra alig gondolunk, hogy a romantika nagyjai által kicsiszolt magyar 
nyelvet micsoda szennyezés éri nap mint nap.

Hogy akkor leszünk méltó utódai Kölcseynek, ha megtisztítjuk a magyar kultúrát attól a piszoktól, 
amit a modernnek nevezett kor és az erõszakosan nyomuló mûveletlenség patinának gondol. 

Hogyan is mondja Kölcsey Ferenc a már idézett vers elsõ szakaszában? 

„Te lásd meg, ó sors, szenvedõ hazámat, 
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S õ védtelen küzd egyedûl,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s végveszélybe dûl!”

Kölcsey, az ember

Böröndi Lajos

Böröndi Lajos: Kölcsey, az ember
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Saitos Lajos

Vízfény-víztükör

Jövök – jövök le a hegyrõl
mert arra vitt utam
a Királynék Városából
a Bakony lankája felõl
jövök az õszi bágyadt
napsütésben a szürke 
aszfaltcsíkon a Balaton-
mellyékére Fûzfõn át
Kenesére szemkáprázatos
innét a tó az öböl mentén
hol már-már véled át-
csap a víz a nádason
a vasúti töltésen ország-
úton sehol egy lélek a 
fárasztó szezon után de
még az örökké ide tartozó
pecások sem telepedtek le
ki megunt kempingszékükre
s a víz oly nyugalmas
tiszta mint egy fenséges
tenger – meg kellene állnom
úgy érzem s betelni a 
csodával amely mindig 
más és más – ez benne a
csoda hogy most nem
ugyanaz mint volt tegnap
tegnapelõtt s nem az lesz
az utánam jövõnek a
látvány meg kellene állnom
hogy örökre a retinámra 
vakuzzam s elvigyem 
szeretteimnek télire de
csak gurulok tovább mert
éppen arra vitt utam…!
 

Saitos Lajos versei
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Régi albérletek

Az utcát már rég átkeresztelték
Népköztársaságról Várkörútra
de a ház még ma is áll hol elsõ
albérleti szobámra leltem – 
s lettem falusi fiúból városlakó
de hol vannak a jóságos asszonyok
kikhez ditirambust írhatnék mostan
hol Irmus néni aki a szállást szerezte
hol Juliska néni ki befogadott 
s hol a házbéli Mária néni ki 
lányként megjárta Auschwitzot
én meg csak szégyenkezem és 
pironkodom mert nem bírtam szóra
hogy beszéljen és valljon hisz’ 
minden panasznak elmondhatója – 
s hol a régi házbeliek mind…
hol Szarka Géza a vitézzé lett
író és társaságalapító igazgató
és hát hol Erzsi tanító néni aki
midõn megtudta hogy verset írok
megállt a küszöbömön és csak
annyit mondott: ne haragudjon
én ezt nem néztem ki magából
s ott a küszöbön csak hebegtem
és habogtam hogy hát a költés
nem is kinézet dolga…
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Zentai László

Virágvölgybõl a város felé

Cintia elindult autójával, az öreg Suzukival a város felé. Munkahelyét 
majdnem húsz esztendeje ugyanezen az útvonalon közelítette meg. Állandó 
éjszakás nõvérként dolgozott a városka kórházában. Befelé menet a hátsó 
szélvédõjét világította meg az esti napsugár. Zavarta a vezetésben, de lassan 
beletörõdött, hogy a lemenõ, de még sármosan izzó korong esténként hátulról 
ostromolja. Ahogy felért a keskeny aszfaltút tetejére, meglátta a város büszke 
toronyegyüttesét. Tavasztól õszig minden este ugyanaz a panoráma tárult elé, 
de soha nem tudott betelni a látvánnyal. Télen rideg, ezüstszikrákat sugároztak, 
nyáron csillámló fényjeleket adtak, és az autó leeresztett ablakain kristálytisz-

tán hallotta a harangok zúgását. Este hatkor lépett szolgálatba a sebészeti osztályon. Pontos volt, soha 
nem késett. A nappalos nõvérpártól átvették Herminával a betegek eseménynaplóját, s már indultak 
is a kórtermekbe. Cintiának minden beteghez volt egy-két jó szava. 

    – Pista bátyám, mindjárt hozom az esti gyógyszerét. Látom, megint kibújt a karrögzítõ kötésbõl 
– mondta a tizenegyes szobában fekvõ embernek. – Nem leszünk így jóban! – korholta mosolyogva. 

A szomszéd négyágyasban Márton papa zsörtölõdött, merthogy megint nem vitték ki a nappalosok 
az ágytálat, õ meg nem bír fölkelni az ágyból. 

  – Jól van, Márton bácsi, mindjárt kiviszem, adja csak ide! – emelte fel a beteg ágyáról, s már öntötte 
is a tartalmát a fürdõszobai vécébe.

    Végigszaladt a férfiosztályon, aztán a nõvértársával a nõi betegek szobáit keresték fel. A nõk nem 
elégedetlenkedtek, fegyelmezetten betartották a szilenciumot és az orvosok utasításait.  Cintia a nõvér-
pult számítógépén ellenõrizte az esti gyógyszerkiosztást. Katonás precizitással sorolta Herminának, 
aki az elõre felszámozott tégelyekbe tette a pirulákat. Tálcára rakták és együtt osztották ki az esti 
adagokat. Egyúttal összeszedték a vacsoramaradékokat, mert nem minden beteg ette meg a soványka 
sajtot, azokkal a reggel óta összeráncosodott vizeszsömlékkel. A fehér kancsók langyos, íztelen teáját, 
azt a „néger lábvizet” – ahogy a bentlakó betegek nevezték – senki sem itta meg. Zsúrkocsijukon nagy 
csörömpöléssel szedték össze a kancsókat, csészéket a nõvérek. Majdnem mindenkinek volt hazai 
itókája, amit többnyire a hozzátartozók spájzoltak be.

Cintia este tizenegykor indult éjszakai „vizitre”. Lekapcsolta az égve hagyott lámpákat, kikapcsolta 
a televíziókat, megigazította a félrecsúszott takarókat. Amikor a folyosó végére ért, az utolsó, külön 
ágyas szobában arra kérte a frissen mûtött, balesetes beteg, hogy késõbb, ha teheti, jöjjön vissza hozzá, 
mert úgysem tud elaludni a fájdalomtól. 

– Rendben van, Zoltán, majd visszajövök. Legyen türelemmel! – mosolygott az õszülõ férfira. 
– Köszönöm, kedves! – hálálkodott amaz, nagy sóhajtással.
     Zoltánt, aki egyébként helybéli lakos volt, nyitott csigolyatörésekkel és bordarepedéssel hozta a 

helikopter egy, a városhoz közeli baleset helyszínérõl. Azonnal mûteni kellett, mert félõ volt, hogy a 
csigolyaszilánkok elzárják az idegpályákat és lebénul a sérült. Majdnem hat órán keresztül operálták, 
estére iszonyú fájdalmai lettek, mert elmúlt az érzéstelenítés hatása. Ópiumszármazékot fecskendeztek 
az infúziós palackba, s úgy csatlakoztatták a jobb vénába épített kanülbe. A mûtét óta már a második 
adag folyt le, de vérsûrûsége miatt az orvosok nem engedélyeztek neki altatót.

Már majdnem éjfél volt, amikor a virágvölgyi nõvér visszajött Zoltánhoz. 

Zentai László: Virágvölgybõl a város felé
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– Leülhetek ide maga mellé az ágy szélére? – kérdezte.
– Persze, nõvérke, megtisztelne vele – válaszolta Zoltán.
– Cintia vagyok – mosolygott a lány.  
– Gyönyörû neve van. Nagyon fáj az egész hátam – panaszolta. – Majdnem megõrülök! – emelte 

magasabbra a hangját. Amúgy nagyon akart panaszkodni, merthogy a férfiak amúgy is, rettenetesen 
tudják magukat sajnáltatni. 

– Nem lesz semmi baj, legyen nyugodt, el fog múlni – próbált lelket önteni belé a lány, aki negy-
vennél nem sokkal volt fiatalabb.  

– Kérem, nõvérke, kérem, Cintia, öljenek meg! Ezt nem lehet kibírni – fogta meg hirtelen a lány kezét.  
– Dehogynem lehet kibírni! Az ember nagyon sok mindent képes elviselni. Higgye el, nem olyan 

egyszerû meghalni! Meg különben is… – nézett tágra nyílt, gesztenyebarna szemeivel a férfira. – Azért 
hozták magát ide, hogy meggyógyítsuk. Ebben ugye egyetértünk? – kérdezte, majd közelebb hajolt 
Zoltánhoz és kicsit huncutkodva mondta: – No, akkor megyek, uram! Próbáljon aludni! Gondoljon 
valami gyönyörû emlékre! Jó éjszakát! Holnap este újra bejövök.

Zoltánnak nagyon ismerõsnek tûnt Cintia minden mozdulata: ahogy kiment a kórterembõl, ahogy 
becsukta az ajtót, ahogy elköszönt. A hangja, a mélybarna szemei, de nem tudta hova tenni az emlé-
keiben. Azt tudta, hogy nem a feleségéhez hasonlít a nõvérke kedvessége, arcmimikája, járása. „Az 
asszonyé gyorsabb, a lányé kecsesebb” – gondolta, de akkora fájdalmat érzett a csontjaiban, hogy 
abbahagyta ezt a buta összehasonlítgatást.  

Reggel ötkor arra ébredt, hogy a takarítónõ hangosan zörög a vödörrel, a felmósópartvist többször 
a vaságy lábához üti. Panaszkodott is Herminának, a másik éjszakás nõvérnek. Az nem volt annyira 
kedves, csak annyit mondott, hogy „itt a felmosóruhák hosszabb életûek, mint a takarítónõk”. Letette 
a reggeli gyógyszeres dobozt, kicserélte az infúziós palackot, sebtapasszal megerõsítette a vénájába 
szúrt kanült, és ment kifelé.

   – Nõvérke! – szólt utána Zoltán. – Cintia nõvér már hazament? 
   – Nem, dolga van, de este biztosan bejön magához.
    Nemsokára a konyhások hozták a reggelit. Ócska volt. Olyan, mint hajdanában a kaszárnyában. 

Vaj, kenyér, egy szelet vékony parizerrel, meg valami vizezett tej. Borzalmas íze volt. Talán cukrozták 
is, hogy ihatóbb legyen. Zoltánnak az asszony megígérte, hogy majd mindig hoz otthonról hazait, ami 
jóízû és ehetõ. 

„Csak az önuralom segíthet, ha az ember túl akarja élni ezt a fájdalmat, meg ezt a kórházat is” – 
tûnõdött Zoltán. Felesége már kilenckor megérkezett, de nem engedték a kórterembe, mert indult a 
fõorvosi vizit. A fõdoktor maga jött elöl, s egy kicsit mulatságos is volt, ahogy libasorban masíroztak 
befelé a többiek. Az osztályos orvos, a kezelõorvos, a fõnõvér, a nõvérek, meg egy-két orvostanhall-
gató. Cintia nem volt köztük. Nem is lehetett, hiszen éjszakás. A kezelõorvos magyarázott, a fõorvos 
úr csak a lázlapot vette kézbe, de azért figyelt a kezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra.

– Hogy érzi magát, uram? – kérdezte, de nem nagyon figyelt a válaszra. – Rendbe fog jönni, legyen 
nyugodt! – mondta. – Maradhat pár napig az ópiumos infúzió, de napi két palacknál nem lehet több! 
– magyarázta a csapatnak. – Nem szenvedélybetegeket nevelünk, hanem gyógyítunk – tette hozzá és 
elsõként lépett ki a kórterembõl.

Zoltán szép nevû felesége, Ottília asszony nagy szatyorban hozta a hazai „kiegészítõ ellátmányt”. 
Még az este sütött almás pitét, majdnem fél tepsire valót rakott a mûanyag dobozba. 

– Megkínálhatod a nõvéreket, ha nem veszik tolakodásnak! – magyarázta. – Nehogy megedd az 
egészet egyszerre! – figyelmeztette. – Persze, ha elfogy, sütök majd másikat! – toldotta meg és az urára 
nevetett.  Érezte, hogy a nyár eleji erõs szél szénakazallá változtatta a hajkoronáját. A mosdótükör 
elõtt megigazította a frizuráját, mert valóban nagyon kócos volt. Kifújta magát, s leült az ágy szélére. 
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Ugyanoda, ahova az este Cintia. Nézte az emberét. Nézte, de nem szólt semmit. Percekkel késõbb, 
hirtelen kibuggyant belõle: 

– Miért nem hagytad, hogy az a barom beelõzzön? Örülhetsz fiam, hogy élve maradtál! – vetette 
oda aggodalmaskodva.

– Jól tudsz vigasztalni, szívem! – vágott vissza a férje. – Itt vagyok, megmaradtam és ez a lényeg. 
Majdcsak meggyógyulok és ennyi.

Pokoli meleg lehetett odakinn, mert amikor Ottília kinyitotta az ablakot, iszonyú forróság ömlött a 
kórterembe. Dél körül a kinti ablakszárnyra szerelt hõmérõ 36 Celsius-fokot mutatott. Odabenn úgy 
állították be a légkondicionálót, hogy 20-21 foknál ne legyen melegebb, mert a friss mûtéti sebeknek 
nem tesz jót a meleg. A konyhások meghozták az ebédet és bejött mögöttük az egyik nõvérke. Meg-
kérdezte, hogy segíthet-e az étkezésben, de az asszony mondta, hogy majd õ megeteti az urát. Zoltán 
az ágyvéghez rögzített gézkötéllel felhúzta magát ülõhelyzetbe, kifordult az ágy oldalához és maga elé 
fordította az éjjeliszekrény mozgatható oldaltámláját. Megpróbált önállóan enni, ám mégis segíteni 
kellett, mert nagyon remegett a keze. A húslevesbe csak belenyalt, mert az csupán ételízesítõ kockát 
látott, húst biztosan nem. A sárgaborsó fõzelékbõl valamennyit evett, de annak is meghagyta a felét. 
A linzerkarikát megette, a házi pitékbõl is mohón befalt öt kockát. Valahogy felállt és a járókerettel 
elcsoszogott a vécéig. A felesége segíteni akart, de nem engedte.

– Hagyjad, szívem! Majd magam – mondta. – Ha valami baj van, úgyis szólok – tette hozzá és be-
zárta maga mögött a fürdõajtót. Amikor kijött, Ottília már cihelõdött.

– Mennem kell, mert még ki kell szaladnom a földhivatalba. Tudod, végre töröltetni tudjuk a házról 
a jelzálogjogot. Majd holnap megint jövök – ígérte. Homlokon csókolta Zoltánt és gyorsan kiment. 
Már közeledett a hatvanhoz, de negyvennek sem nézett ki.

Unalmasan teltek az ebéd utáni órák. Elmaradt a fõorvosi körjárat. Néha ugyan benéztek a nõvé-
rek, de amúgy semmi sem történt. Bekapcsolta a televíziót, lerúgta magáról a takarót, mert melege 
volt. Egyetlen esemény zavarta meg a délutánját. A nappalos nõvér hozta az új palackot, lecserélte 
az állványon lógó üressel, belefecskendezte az ópiumszármazékot, bekötötte és kiment. Öt óra felé 
már az éjszakás ápolónõkre gondolt. Különösen Cintia izgatta. „Az a lány valakire nagyon hasonlít. 
Az egész lénye annyira ismerõs” – gondolta megint. Fájt mindene, de azért siettetni akarta az idõt. 
Megcsörrent a mobiltelefonja. Az asszony hívta és eldarálta, hogy túl van a hivatalon, már hazafelé 
tart. Holnap délelõtt megint be fog jönni, csak ne lenne ilyen pokoli hõség, már az aszfalt is megolvadt. 
Éppen letette a telefont, amikor beköszönt a lány:

– Jó estét, Zoltán! Megjöttem, s ha csend lesz és nem lesz semmi bonyodalom, akkor megint bejövök 
magához. Jó? – mondta.

– Oké! Nagyon kedves öntõl – válaszolta alig leplezett boldogsággal a férfi. Legszívesebben táncra 
penderült volna, de ezt ugye, csak lélekben tehette, mert az infúzió is ágyhoz kötötte. Gyógyszerki-
osztásnál újra találkoztak, de az esti „mérgeket” nem õ, hanem Hermina tette az éjjeliszekrényre. 

Már majdnem éjfél volt, amikor Cintia a kórterembe lépett. Mentegetõzött, pedig nem kellett volna.
– Este hoztak egy nénit, aki leesett a szobai létráról. Nagyon nyûgös volt, meg a medika sem igazán 

tudta, hogy mit kell ilyenkor csinálnia. Nem értem, hogy miért tesznek éjszakai ügyeletbe orvostan-
hallgatókat. Persze ez nem az én dolgom – mondta. – Hogy érzi magát? Még mindig vannak erõs 
fájdalmai? – kérdezte és már ült is az ágy szélére. 

– Tegnap egész éjjel azon tûnõdtem, hogy magácska kire emlékeztet – kezdte Zoltán. – Nem tudtam 
megfejteni, hogy miért annyira ismerõs nekem, de abban biztos voltam, hogy nem elõször találkozom 
a mozdulataival… ? magyarázta a lánynak, majd hirtelen megkérdezte: – Cintia, itt él a városban? 

– Igen. Anyámmal meg a barátjával…
– Azt hittem, hogy férjnél van – kíváncsiskodott tovább Zoltán.
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– Nem fogok én sohasem férjhez menni – nevetett a lány a férfira. – Az anyámnak sem sikerült az 
életben tisztességes emberbe botlania, akkor nekem miért sikerülne. Tudja, az anyám csak szívbõl 
tudott szeretni és ez lett a veszte.

   – Jaj, ne bolondozzon! Attól, hogy az édesanyjának nem sikerült, maga még megtalálhatja a párját 
– nevetett a lányra. Nem is sejtette, hogy ezzel a mondatával szóözönt indít el az éjszakás nõvérben. 
Olyan hévvel kezdte mesélni az anyja élettörténetét, hogy Zoltánnak tátva maradt a szája.

   – Az anyám egész kicsi koromtól folyton arra nevelt, hogy a férfiak hûtlenek, hogy a férfiaknak 
csak addig kell a nõ, amíg megkapják, hogy csak házicselédnek használják az asszonyokat, hogy foly-
ton áldozatot kérnek, de õk nem képesek semmi hasonlót meghozni a másikért – sorolta, miközben 
levegõt is alig vett.

 – Maga ezt mind elhitte az anyjának? – nézett Zoltán a lányra hitetlenkedve. 
– Elhittem minden szavát. Az anyám sokat mesélt nekem egy legendás szerelemrõl. Egy olyan 

kapcsolatról, amirõl azt hitte, hogy az soha nem fog megszakadni. Évtizedekig õrzött egy képet arról 
a fiúról, akibe úgy beleszeretett, hogy felrúgott minden szokványos társadalmi szabályt. Összeveszett 
az egész családjával. Vakon ment a fiú után. Nem érdekelte, hogy mit mondanak a sajátjai. Zoltán! Az 
anyámnak az a fiú volt a szerelme, a példaképe, az apja, a kedvese, a tanítója – sorolta Cintia. Érzõdött, 
hogy gátlások nélkül, egyre szabadabban engedi ki a gondolatait. Látszott, hogy megkönnyebbült, s 
talán nem csak az anyja védelmében mondta, amikor ennyire kitárulkozott. – Látja, uram? Az anyám 
is ennyire sebezhetõ volt. Most én is gyanútlanul mindent elmeséltem magának. 

    Hirtelen úgy pattant fel az ágyról, mintha csínytevésen kapták volna.
– Most mennem kell, mert még gyanús leszek, hogy az egész éjszakát magánál töltöm.
Ugyanazokkal a mozdulatokkal hagyta el a kórtermet, ahogy az elõzõ éjszaka. Zoltán utána akart 

kiáltani, hogy megkérdezze: „holnap este újra visszajön?” Valójában azonban csak gondolt erre. Nem 
merte mondani. Talán azt sem, hogy már is hiányzik a társasága. Mindkét este, amikor a lány odaült 
az ágy szélére, megmagyarázhatatlan érzés kerítette hatalmába. Nem tudta miért, de nagyon érezte. 
A lélek hasonlósága, a mozdulatok párhuzamossága olyan idõemléket ébresztett benne, aminek nem 
találta az eredõjét.

Múltak a napok. Lassan – igaz, járókerettel! – már ki tudott menni a folyosóra, de csak nappal 
tanulta újra a járást. Éjszaka nem akart mászkálni. Éjszaka szégyellte, hogy ennyire magatehetetlen, 
ennyire kiszolgáltatott. Majdnem kifúrta a kíváncsiság ragályfenéje, de éjszaka nem akart elmenni a 
nõvérpult elõtt, mert akkor összetalálkozott volna Cintiával. 

Vasárnap éjjel mégis kimerészkedett. Már nem kellett a járókeret, de a folyosói korlát mellett haladt, 
hátha egy-egy bizonytalanabb lépésnél mégis kapaszkodnia kell. Megállt egy kicsit, mert elfáradt. 
Büszke volt arra, hogy önállóan jár, hogy nem kell a segítség. Most érezte elõször, hogy gyógyítják. 
Valaki követte. Cintia nõvér hangját hallotta:

  – Remek, Zoltán! Magabiztosan jár. A felesége tudja már? Ugye, megmondtam, hogy meggyó-
gyítjuk – nevetett a meglepett férfira. Ahogy melléje ért, megkérdezte: – Megint bemenjek magához 
beszélgetni?

– Jöjjön csak, nõvérke! Jöjjön, mert az édesanyjáról nem mondott el mindent! – próbálta nyomaté-
kosabban hívni a lányt. 

    Éjfél is elmúlt, amikor a nõvér belépett Zoltán szobájába. Pontosan tudta, hogy a betege még 
nem alszik. Ismét odaült az ágy szélére.

– Tudja, Zoltán, az én anyám a poklok kínját küzdötte végig. Apámtól olyan régen elvált, hogy 
nem is emlékszem az arcára. Egyedül nõttem fel. Õ dolgozott, én meg hol itt voltam, hol ott voltam, 
de sohasem otthon. Akkoriban haragudtam rá, pedig gimnazistaként már régen észre kellett volna 
vennem, hogy anyám folyamatosan õrlõdik, mert neki semmi sem sikerül… 
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– Mikor vette észre? – vágott közbe a férfi.
– Nem tudom. Talán amikor az elsõ sztrókot kapta – válaszolta. – De ebben nem vagyok biztos. 

Nagyon megijedtünk a nagynénjeivel együtt. Emlékszem, mondta is az idõsebbik, hogy „ugyanúgy 
járt, mint az anyja”. Még valami mást is mondott, de arra nem emlékszem pontosan. Egy egyetemista 
fiút szidtak, aki teherbe ejtette, aztán az abortusz után megszûnt a kapcsolatuk. 

– És az édesanyja most hol él?
– Említettem már a múltkor, hogy velem meg a barátjával, aki nagyon rendes ember. Talán az elsõ 

az életében.
Zoltán nézte a lány arcát, nézte a barna szemeit, ahogy ártatlan tisztasággal néznek az övéibe. A 

tekintetébõl parázslott elõ az a régi emlék. Vívódott, hogy rákérdezzen, mert egyelõre még nem akart 
csalódást okozni, de azért mégis elõhozakodott vele:

  – Én is nagyon szerettem egy lányt. A pokolba is elmentem volna érte. Szeretek magával beszél-
getni, mert rengeteg dologban hasonlít a néhai kedvesemre. Ne értsen félre, nem udvarolni akarok 
magának. Nõs vagyok, szeretem a családom, de ha az ember öregszik, akkor egyre gyakrabban keresi 
az emlékeit – jelentette ki mosolyogva. –  A minap nem ön utasított, hogy meneküljek a szép emléke-
imbe? – kérdezte hirtelen, majd így folytatta: – Látja, nõvérke, sikerült! Ehhez maga kellett meg az 
édesanyja… Mondja meg neki, hogy szerettem õt!

Cintia értette is a dolgot, meg nem is. Afelõl semmi kétsége nem volt, hogy Zoltán az õ vallomá-
saiban találta meg azt a hajdani diáklányt, akit szeretett, és akit esténként most õ testesített meg. 
De ebbõl még nem következett az, hogy Zoltán volt az a fiú, akiért az édesanyja tûzbe ment. Annyit 
érzett csupán, hogy közük lehet egymáshoz.  



11

szél-járás

szél-járás 2022/1. sz.

irodalom

Házimozi

Pereg a film, feltárul a múltad,
filmkockákba zárt éveid emlék-kavalkádja,
idõutazás a mozi celluloid szalagján.
Ifjú korod merítkezik a lencse fókuszában,
boldog békeidõk irigyelt polgáraként
fakuló képsoron üzensz a mának
a földhöz ragadt szegénység káprázatáról,
az õszinte könnyekben fürdõzõ vágyakról,
megelevenedett halottaid gyanús mosolyáról.
Hisz még nem tudtad,
honnan is sejthetted,
hogy már akkor elkészült a csapda,
az ördögi terv az öregkor kifosztására,
szeretteid elvesztésére,
a halhatatlanságba vetett hited
elárulására.

Emlékháló

Emlékeimbe kapaszkodik tûnt ifjúság fakó képe,
a felhõtlen napoknak keserédes íze,
hisz még önfeledt vidámság uralta létünket,
s a gondtalanság mámorában szívtuk magunkba
féktelen jókedvek bódító illatát,
kicsúfolva a nesztelenül osonó évek terheit, súlyát,
mert hittünk a szerelem szó varázsigéjében,
a mindent elsöprõ jókedv erejében
legyõzve az átélt rettenetek búját
s a sorjázó emlékekbõl kiválasztva
mindazt, mi gyógyírként szolgálhat
az alkonyba merülõ lét málladozó útján.

Vitéz Vilmos

Vitéz Vilmos versei
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Zsinóros kapukulcs

Abban a félreesõ utcában még most is sokan csak úgy felkötötték egy zsi-
nórra a kapukulcsot, befelé lógatva. Ez a szokás a „jószomszédok idejébõl” 
maradt fenn, amikor mindenki beszélõviszonyban volt egymással, és ha elfe-
lejtett élesztõt venni az üzletben, akkor átfuthatott a szomszédasszonyhoz, a 
„készenlétben álló” kulccsal kinyitva az ajtót. Ha baj volt, akkor is egymáshoz 
fordultak elõször, mert nem volt mobiltelefon, vezetékes is csak néhány akadt 
az egész településen.

Azóta nagyot fordult a világ: a szenioros formájú mobiltelefon még a leg-
öregebbek zsebében is ott lapult, lépten-nyomon unokázós csalókról lehetett 

hallani, a szomszédokat fokozatosan a temetõbe kísérték, majd a rokonok világhálón árulták a házu-
kat. Így kerültek vadidegenek az utcába. De a zsinóros kapukulcs nem csak az idõseknél maradt meg, 
az utódok közül is többen átvették a szokást. Nincs ennél praktikusabb: az ember fellógatja befelé a 
kapukulcsot, s nem kell csengõszóra kifutni, a közeli, távoli, rokon vagy ismerõs egyszerûen kinyitja 
maga a kaput, majd besétál. Benn aztán zárt ajtókra lelhet, de az mindegy, legalább már az udvaron 
van. Régmúltból itt ragadt falatnyi bizalom.  Ebben az utcában élt még pislákoló fény az öregek jóhi-
szemûségébõl – így sok kapukulcs lógott békésen a cipõfûzõkön.

Õ magányos nõként azért „haladt a korral”: a fotocellás, bekamerázott kovácsoltvas kapuk szo-
katlan látványa arra ösztönözte, hogy ne lógassa csak úgy fel lépten-nyomon a vaskos kulcsot. Éjjelre 
azelõtt is bevitte a verandára, s ha elment otthonról, a kulcsot a táskájába csúsztatta. Csupán nappal 
maradt „nyitott” a világra.

Most azonban elfeledkezett. Külföldön élõ egyetlen lányáról álmodozott, aki csak évi egy-kétszer 
jár haza, s miközben elöntötte a gyermeke utáni vágyakozás, rutinszerûen dobta be a kapun a kul-
csot, csak úgy belógatta, majd autóba ülve elindult a közeli városba bevásárolni. Amikor késõ délután 
visszatért, rögvest eszébe jutott a kulcs. Hát az bizony tényleg ott lógott a sötétbarna zsinóron, már 
nem emlékszik, mit kötött rá egykor a megboldogult férje, tartós, bakancsba való cipõfûzõnek néz ki. 
Szerencsére a házszám elég jól eltakarja a zsinórt, csak a felsõ csücske látszik ki az utcáról.

Már alkonyodott. A nyári naplementék igen inspirálóak tudnak lenni, ám most inkább ijesztõ 
vértengernek tetszett az égbolt, talán a belsõ feszültség tette, önkéntelenül összerezzent, pedig nem 
szokott félni, rég hozzáedzõdött a magányhoz.

Óvatosan nyitotta ki a kaput. Miért is vált meg a kutyájától?! Öreg volt, el kellett altatni. Az legalább 
csaholna, ha mégis… Lassan lépdelt a hátsó terasz felé, majd hirtelen megtoppant. Egy fehér inges 
férfi üldögélt ott békésen, háttal neki, az õ kedvenc hintaszékében ringatódzott! Elõre-hátra, s mintha 
õ lenne a ház gazdája, békésen nézte a kertet. Õ olyan halkan ment be a teniszcipõjében, hogy a férfi 
észre sem vette, nem fordult hátra.

Megmerevedett a csend, összeszorította a torkát, átvonta karjait – ijedtében még a táskáját is a mel-
lére szorította. A mobiltelefonért kellene nyúlnia, de hát kit hívjon?! A szomszédban élõ fiatalokat? 
Meg sem bírt mozdulni. A férfi különben is ártalmatlannak tûnik. Talán ötven körüli, s lám, most 
cigarettát vesz elõ és rágyújt, ismerõs mozdulatok. Kimerevedett kép. Talán mégis õ?! 

Jakubecz Márta

Jakubecz Márta: Zsinóros kapukulcs

irodalom
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Amikor a csónakkal ellökték magukat a parttól a võlegényével, Géza sokáig integetett utánuk a 
fûzfa alól. Sohasem feledte sóvárgó tekintetét. Csak azon szokott akkortájt csodálkozni, hogy Gábor, 
a késõbbi férje nem vette észre a barátja tekintetében gyúló félreérthetetlen tüzeket. Soha nem fejezte 
ki õiránta az érzelmeit, de õ legbelül megsejtette, hogy Géza irányíthatatlan szenvedéllyel rajong érte.  
S ezt a zabolátlan érzelmet fogta aztán mégis gyeplõbe. Egy ideig bírta csak a közelükben, végül egyik 
napról a másikra elköltözött az ország túlsó végére, Kassára. Csak itt-ott hívta fel õket, például a lányuk 
születésekor, és egy-kétszer semmitmondó üzenetet küldött karácsonyra, eleinte hagyományos képes-
lapon, késõbb behavazott tájat szedett le az internetrõl, azt küldte el a közösségi oldalon keresztül. 

Eltûnt az életükbõl. Õ nem bánta ezt, szinte megkönnyebbült. Szerette a férjét, de azért kicsit 
félt Gézától, nehogy összezavarja a lassan összerakott puzzle-idillt, az otthon törékeny biztonságát. 
Utólag ismerte fel, hogy nem csak Gézától, sokkal inkább önmagától félt... Mióta férje néhány éve 
infarktusban elhunyt, társa lett a magány, hiszen orvos lánya kedvezõ ajánlatot kapott Frankfurtba. 
Nem akarta visszatartani. Berendezkedett a magányra. 

Volt egy utcabeli, aki számtalanszor felajánlotta a segítségét, hogy lenyírja a füvet, szívesen átjáro-
gatott volna, kiszemelte õt magának. De õ nem kért ebbõl, a férfi taszította. Éles, levegõt hasító zavaró 
varjúhangja volt, s közelében mindenre gondolt, csak férfi mivoltára nem. Ezt ma úgy mondják, hogy 
„nem mûködik a kémia”. Valami ilyesmi, nyilván. Úgyhogy a fûnyírót továbbra is egyedül járatta, és 
az ágyban kizárólag olvasni szokott. 

Mi történik itt? Lidércszerû álom vagy rázuhant valóság? Átkozott kulcs, ostoba zsinóros kapu-
kulcs! Hogy lehet a mai világban belógatni a kulcsot?! Miként maradt ilyen ómódi? Akár egy baltás 
gyilkos is állhatna itt!

De nem – ez nyugisan cigarettázik, vakítóan fehér az inge, s amennyire hátulról kiveszi, ápolt úri-
ember hatást kelt. Teljesen befészkelte magát a hintaszékbe! Mintha mindig itt ült volna… A hamut 
meg csak úgy leszórja a frissen kövezett teraszra – ez izgatottságról árulkodik. Egy ilyen fehér inges 
ápolt férfi nem hamuzná tele a talajkövet, elfeledkezett magáról. Befelé néz. Mégis õ az?

Megindult az irányába, de elfeledkezett a járdára indázó bojtorjánról, nagyot botlott benne.
A férfi felugrott, megfordult és a segítségére sietett, megragadta a karját.
– Anna, hát hazaértél végre? – segítette fel gyengéden, és spontán magához ölelte.
Nem kapott levegõt. Minden felgyorsult. A kimerevedett kép, a csend, a belsõ merengés után hir-

telen Géza karjaiban?! Mégis olyan egyszerû volt, tiszta képlet.
– Hogyan kerültél ide Kassáról? – préselte ki magából elfúló hangon.
– Szolgálati úton vagyok és gondoltam, ha már a közelben járok, megnézlek titeket. Hiába csöngettem. 

Egy ideig az utcán ácsorogtam, majd odajött egy nénike, kicsit beszélgettünk, s elmondta, mi történt. 
Azt tanácsolta, hogy nyugodtan üljek le a teraszon, ha az ismerõsöd vagyok – már ha lóg a kapukulcs. 
Akkor biztos csak elugortál valahová. Ne haragudj, amint látod, bejöttem. De már régóta itt ülök…

– Örülök. 
– Bocsáss meg, nem tudtam, mi történt Gáborral. Õszintén sajnálom. Miért nem értesítettél?
– Minden olyan hirtelen történt. Másokról is elfeledkeztem a tragédiakor.
– Ki fogok menni a sírjához. Ez borzasztó.
– Igen. Te hogy vagy? Mivel foglalkozol? –kérdezte, és már indult is, hogy kávét fõzzön.
Szó esett üzletrõl, házasságról, csalódásokról. Válófélben van, régóta nem élnek egy házban a fele-

ségével. Gyereke nem született, egy reklámcéget alapított, ami elég jól felfutott. A munkának él. No 
jó, néha akadt azért egy-egy barátnõ…

irodalom
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Peregtek a szavak, lassan alkonyodott. Gábor neve többé nem hangzott el. Mindketten pontosan 
tudták, hogy a látszat ellenére mindig is õ volt a „harmadik”. Legbelül érezték, noha õk ketten sohasem 
vállalták ezt fel. Túlságosan szerették Gábort, akit mindketten különösen értékes embernek tartot-
tak. Maradtak a sejtelmek és a biztonság lanyha nyugalma. A szenvedély a lelkükben burokba zárva.

Az este is leszállt, gyertyát gyújtottak a teraszon. Elõkerült a bor, illett volna korábban megkínálni 
õt száraz veltelínivel – kedvenc italára jól emlékezett még a régmúlt idõkbõl. A bor a poharakba került, 
utána meg csend lett. Nem beszéltek többé. Mérhetetlen, mázsás csend. Súlya volt, de stabilitása is: 
nem kellett izegni-mozogni benne, kényelmesnek mutatkozott, mert lehullottak a szerepek.

Géza sehová sem indult, szóba sem jött a közeli város szállodája, még csak fel sem merült bennük.
– Megyek, behozom a kapukulcsot – indult Anna az utca irányába.
– Várj, elõbb bejárok az udvarra, az utca végén parkolok. Nem tudtam, pontosan melyik ház… 

Aztán levágom azt a cipõfûzõt a kulcsról. Kissé elavult megoldás, nem gondolod?
– A zsinóros kapukulcs hadd maradjon! –kacagott Anna. Vannak dolgok, amikhez megma-

gyarázhatatlan módon ragaszkodunk.
Mire a teraszról behúzódtak a házba, sötétség borult az udvarra. A kapun hagyott zsinórt bohó-

kásan táncoltatta meg a nyár esti szellõ, a kulcs szokott helyén, a verandaablakban tért nyugovóra.
Megszokás. Még a változás is belesimul.

Száraz Pál

Kínai porcelán étkészlet
Arthur Balfour Anglia kelet Manchester választókerületében tartózkodott, 

mikor a skóciai edinburghi kastélyba hatalmas láda érkezett. Ez a kastély már 
vagy ötszáz év óta családjának õsi fészke volt. Az apró Balfourok itt nõttek 
fel, innen repültek szerte a világba. Arthur is itt töltötte gyermekkorát, hogy 
mint az admiralitás elsõ lordja teljesítse kötelességét. A mostani Balfour lord 
politikával foglalkozott. Egyik vezetõje volt a konzervatív pártnak. Most is 
pártja érdekében tartózkodott távol õsei kastélyától, és így nem értesült azon-
nal a hatalmas láda érkezésérõl.

A láda, mint ahogy a feladószelvény igazolta, Pei–Ping-Hü-bõl érkezett.
Hamolton, a fõkomornyik – rendkívül lelkiismeretes alkalmazott – térképrõl megállapította, hogy 

a fent említett város belsõ Kína legeldugottabb sarkában fekszik, ahová csak kétsávos út vezet Lü-
Nam-Csi-ig, hol a nagy Sárga folyó hajózhatóvá vált. Itt a ládát valószínûleg úszótutajra (dzsunkára) 
rakták. Hetekig tartó úsztatás után kerülhetett csak vasútra, hogy egy tengerparti kikötõbe érjen. 
Itt felrakták az Egyesült Királyság Skóciájába, vagyis Angliába, induló teherhajóra. A hatalmas láda 
tehát – a fõkomornyik számítása szerint – legalább közel fél évet utazott.

Hamolton elsõ pillanatban azt hitte, hogy valami tévedés van a dologban. De a hatalmas ládán ott 
állt angolul is a lord neve és címe. Így tehát átvette a küldeményt. Majd kis habozás után felbontotta 
(kinyitotta) a ládát. 

Száraz Pál: Kínai porcelán étkészlet 
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A láda tartalma meglepõ volt. Háromszázhuszonhat darabból álló kínai porcelánból készült, 
csodálatosan szép, kézi festésû étkészletet tartalmazott. A rendkívül gondosan csomagolt darabok 
mindegyike valóságos mestermû volt. Elragadóan finom rajzú, arany, vörös, kék és zöld sárkányok 
öltögették nyelvüket a bámulókra. Miután minden egyes darabot gondosan kicsomagoltatott, lezárta a 
szobát, ahol a háromszázhuszonhat darab, kincset érõ porcelán, katonás rendben várakozott a lordra.

Egy hónap múlva megérkezett a lord. Miután megszemlélte a porcelánt, így szólt a fõkomornyikjához:
– Hamolton! Én sohasem rendeltem Pei-Ping-Hü-bõl porcelánt. – Feltette monokliját és kezébe 

vette a csészét. – Bár rendkívül boldog lennék, ha az enyém lenne ez a gyönyörû készlet. Nézze ezeket 
az apró sárkányokat! Ezeket a színeket! Elragadó!

– Valóban! Sir! Csodálatos! – felelte Hamolton õszinte bámulattal.
– Ki a feladó?
– Valami Ly-Csu-Csan nevû egyén.
– Azonnal írok egy levelet Pei-Ping-Hû-be, és megérdeklõdöm az ügyet, határozott a lord.
A levél elment. Hat hónap múlva megérkezett a válasz:

Pi-Ping-Hü, 1928. június

Nemes Lord!
Tiszta szívembõl kívánom, hogy a Mennyei Fényesség árassza el arcodat, és nagytiszteletû Atyád 

arcát is. Gyermekeid nõjenek nagyra, és mint gazdag és befolyásos közhivatalnokok álljanak majd 
egykor – halálod órájában- ágyad körül, odakészítve a legszebb és legdrágább koporsót, mely orszá-
gotokban csak kapható, hogy ezzel is bebizonyítsák, milyen jó és szeretõ gyermekeid!

Egyben arra kérlek, bocsásd meg szerény szolgádnak, Ha-Csu-Csan-nak és porcelánkészítõ-mû-
helyének kis pontatlanságát. De miután gondosan az elért minták után készítettük ezt az étkészletet 
és a kézfestés kissé hosszadalmas munka, csak most tudtunk elkészülni. 

Ezzel a megrendeléssel különben megboldogult dédatyád tisztelte meg dédatyám szerény mûhelyét, 
mikor 1781-ben kutatóútja alkalmából Pei-Pong-Hü-t, tiszteletreméltó õseim városát útbaejtette.

Mégegyszer kérlek, bocsásd meg ezt a kis késedelmet alázatos szolgádnak: Li-Csu-Csan-nak

U.i. Tiszteletreméltó dédatyád a megrendeléskor csengõ aranyban kifizette a készlet árát.
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Szállj, pillangó!
Kóbor János halálára

Szállj, gyönyörû pillangó,
az égbõl arany napsugár pereg
áttetszõ, feszes szárnyaidra,
világos-sárga, narancs-okkerek.
A nap-hajú mezõkön lila, kék,
piros szín-terek,
pipacs-bíborral habos a rét,
s hullámzik, hív száz berek,
de te ne fordulj vissza,
csak szállj tovább!
A nap könnyed majd felissza.

Szállj, gyönyörû pillangó!

Siratod tán a kék eget,
mely esõvel mosdik nyáridõben?
Az õsszel kigyúló fák fénye lett
vagy a ködös erdõ fáklyalángja,
mely rabul ejt még ma is?
Talán a bimbók kibomló vágya,
a fûben megbúvó haris,
a sikongó haraszt fogva tart?
Gyümölcsfák ágain futó madárõrület,
zaklatott, szélfútta kósza hang
csiklandja dalra szánt füled?

Sok itt a káprázat, illat, délibáb,
most tart a nap delelõt,
de te ne nézd, –  szállj tovább! – 
miként szorongnak õszi ködben
a bokrok hullás elõtt!
Szállj, ahogyan száll egy lepke
illanó, könnyes sóhaja,
mintha a nap ideszédült lelke
zokogva búcsút mondana.

Csáky Anna

Csáky Anna verse
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Kihulltál belõlünk, kék üstökös,
bár csillagod sok, még  marad itt,
s lelked gyönyörû virága
talán nyitja szirmait.
Nézz a pergõ napsugárra:
égbe billenõ fejed koszorúzza,
ne gondolj többé ideátra,
kivérzõ szívekre, csak a TÚL-ra!

Bennünk a hulló fájdalom-könnyek
sötét gyöngyöket mosnak,
minden cinegénk szárnyaszegett lett,
ereje nincs a mosolynak,
az éj csillaga, holdja
bennünk ma szívig ég el,
s minden bánatunk, keservünk
homlokunkra ül ki éjjel.

Szállj, gyönyörû pillangó,
szivárvány-hidakon égve,
szórd  ki szét szárnyaid hímporát
a táguló messzeségbe!

Csáky Anna
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Te
Te árva Isten,
téged ki fog kézen,
ki vezet el innen?
Te menhelybõl kivett autista,
tenamegájjcsakpistagyerek!
Megint mit csináltál?
A gyufával játszottál?
A késsel játszottál?
Jószágra nem ügyeltél?
Tekeregtél?
Lelenc-Isten, most mi lesz veled,
nincs már maradásunk,
hogyan szöktesselek,
agyon ne üssenek?
Túl a világon,
túl a túlvilágon
hol lészen szállásunk?

Éjszakai naplójegyzet
Zalán Tibornak

A vonagló õsz hideg
ölében matatok
Néma fehér vihogás a köd
A semmi mosolya
Kiterített halott a folyó
fölé hajló fûzfák
hajukkal simogatják
Isten véres labdát
dob felém
a Holdat
Elkapom
és játszani megyek

Barna T. Attila

Barna T. Attila versei



19

szél-járás

szél-járás 2022/1. sz.

irodalom

Vác, 1996

A Dunán imbolygó komp dadog 
reflektorfényben a börtönudvar 
sóhajtó priccsen a rabok 
hallgatják a nótát rekedt ordítozást 
ökrendezõ õrtorony 
görnyedezik a falon 
hajba kapnak bokrok árnyai 
húgytócsa gõzölög sárgán 
akár a félelem 
az öreg Dezsõ bá’ 
meg csak húzza hogy akácos út ha 
a hegedûhang 
botorkál a vízen 
a túlsó parton kutyák kórusa 
kíséri vonyítva 
a pulton üres poharak egymásnak esnek 
késpenge villan a Hold recsegve 
széthasad az ég fekete inge 
szemedbe freccsen 
a virradat
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Garamvölgyi György

Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában
1969–1994

      
(Folytatás az elõzõ számtól)

A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején megyénkben is az állam-
biztonsági és bûnügyi ifjúságvédelmi vonalon dolgozóknak egy számukra új 
problémával kellett szembe nézniük, a beat-hippi jelenségnek keresztelt „moz-
galommal”. Megjegyezni kívánom, hogy a rendõrség már az 1960-as évektõl 
megfigyelés alatt tartott különféle fiatalokból álló csoportokat, galeriket, akiket 
huligánokként kezeltek. A galerikhez tartozó fiatalokat külön galeri nyilván-
tartásokba vették fel. A beat-zene térhódítása is külön „megpróbáltatások” elé 
állította a rendõrséget. Egy- fajta tanácstalanság volt a szolgálatok körében, 
hiszen egy olyan társadalmi jelenséggel, szubkultúrával találkoztak, aminek 

a lényegi mondanivalója a vietnámi háború ellenzése, a pacifizmus volt, mindez a rendszer számára 
tulajdonképpen akár pozitív és támogatandó is lehetett volna. Azonban társadalmilag veszélyesnek 
tartott magatartási jegyeket véltek a hippikhez kötni, mint a „munkakerülés, a szexualitás felfokozása, 
ferdehajlamok kifejlesztése, kábítószer élvezete”.

Akkoriban adataink szerint a fiatalok túlnyomó része nem tudatosan, inkább kedvtelésbõl, szóra-
kozási igényének sajátos kiélése érdekében fordul a jelenség felé. A veszély elsõsorban abban jelent-
kezik, hogy politikailag zavaros és ellenséges beállítottságú elemek igyekeznek maguk köré gyûjteni 
tájékozatlan, a jelenség lényegét nem látó fiatalokat.

„Rongyosok” néven operatív ellenõrzés alatt tartottunk egy gyõri, iskolán kívüli fiatalokból álló 
laza csoportosulást. Általában nem egy állandó helyen, hanem a város parkjaiban jöttek össze, télen 
pedig a „vasutas” kultúrházban találkoztak. Néhányan közülük alkalmanként garázdálkodtak, de 
említésre méltó rendzavarásra soha nem került sor. Külsõ megjelenésüket a teljes elhanyagoltság 
jellemezte, hosszú haj, szakáll, rongyos, többszörösen foltozott ruha, szakadozott, kifordítva viselt 
báránybõr mellény. Hangadójuk, akit „Ricsi” néven ismertek, egyébként színházi statiszta volt, külsõ 
megjelenésében hasonulni igyekezett a hippikkel. Piszkosan és elhanyagoltan járt, feltûnõen nagy 
szakállt növesztett és mezítláb közlekedett a Baross úton.

Mint idõsebb, „mûveltebb” és tapasztaltabb személy – tekintélyét növelte, hogy költõ és festõmûvész-
ként mutatkozott be – a fiatalok körében gyakran fejtegette, hogy „nyugaton minden meg van engedve 
a fiatalok számára, szólásszabadság, szabad elv hirdetése van”. Arról beszélt, hogy a „kommunista elv 
nagyon szép, csak nálunk nem úgy gyakorolják, ahogy szeretné”. Szerinte Krisztus újjászületése meg-
oldaná az összes társadalmi problémát, mert akkor a „Krisztusi elv érvényesülne, emberi egyenlõség, 
vallásos erkölcsök és a természethez való visszatérés valósulna meg”. Szovjetellenes verseket is írt.

A csoportot sikeresen bomlasztottuk, nyílt rendõri intézkedésre nem került sor. „Ricsi” személyével 
pár évvel késõbb is találkoztunk, röpcédula terjesztés kapcsán került ismét látókörbe.

Ugyancsak a hatvanas évek végén új divat jelent meg a fiatalok körében. A legkülönbözõbb, angol 
nyelvû, feliratos gombjelvények, amerikai és angol zászlók viselése a ruházaton. Az amerikai hadsereg 
egyenruházatának mintájára készült, „gyakorló” ruhák divatja is „bejött”.

Állampolgári bejelentés útján jutott tudomásunkra, hogy Gyõrben a „Vörös Csillag” szálloda par-
kolójában egy férfi gombjelvényeket árusít, 6–12 forintos áron. A helyszínen igazoltattuk a férfit, egy 

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

honismeret
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25 éves, építész-tervezõ, törökbálinti lakost. Elmondta, hogy tettenéréséig kb. 25-30 db jelvényt adott 
el. Utazótáskájából még közel 100 darabot foglaltunk le.

A nála talált jelvények feliratai angol nyelvûek voltak. A fordítás utáni magyar szöveg: „Hippi va-
gyok”, „Szükségem van a pénzedre”, „Ne dolgozz hippi”, „Mit nézel?”.

A lakásán megtartott házkutatás során néhány tucat fentiekhez hasonló és még más feliratú jelvé-
nyeket találtunk: „Szeretkezz ne háborúzz”, „A szüzesség luxus”, „Több LSD-t akarok”, „Felsõbbrendû 
ember vagyok”, „Szeretem Maót!”.

A kihallgatása során elmondta: egy angol nyelvû folyóiratban olvasta, hogy egy angol lány jelvény-
készítéssel tett szert mellékkeresetre. Ezt jó ötletnek tartotta és õ is elkezdett jelvényeket gyártani. 
Ismerõseitõl mûanyaglapot szerzett, a feliratokat õ maga rajzolta az említett lapban megjelent minták 
alapján, majd óra számlap védõburát ragasztott a jelvényekre. Értékesítésének egyik központi helye 
az Eötvös Klub Budapesten. Az intézkedés során a jelvényeket lefoglaltuk, õt pedig rendõrhatósági 
figyelmeztetésben részesítettük.

E témával kapcsolatos országos parancsnoki értekezleten elhangzottakból próbálok jegyzeteim 
alapján kiemelni néhány „gyöngyszemet”:

„Jelvénye, a feliratok tartalmát tekintve, mintegy három csoportba sorolható:
a) Politikailag ellenséges tartalmú, izgató jelvények. Ilyenek többek között a „Ne dolgozz hippi”, 

„Hippi hatalom”, „Szeretem Maót”, hogy az ilyen és ehhez hasonló tartalmú jelvények készítése, 
terjesztése és viselése, a hasonló eszmék és nézetek propagálása az ifjúságra káros hatású, politikai 
veszélyeket rejt magában.

b) Nemi szabadosságra és kábítószer élvezetre felhívó jelvények: „Szuper lányra van szükségem”, 
„Szexuális partnert keresek”, „Lány kerestetik, gyakorlat nem szükséges”, „Több LSD-t akarok”, 
„Szeretem az LSD-t”.

c) Egyéb hippi jelenségre felhívó jelvények:
Ezek is csak látszólag ártatlanok, mert a „Nekem minden mindegy, Én hippi vagyok”, Hagyjatok 

békén”, és más feliratok társadalomellenes magatartást, közömbösséget és cinizmust szülnek”.
Útmutatást kaptunk az alkalmazható intézkedéséket illetõen:
A nyomozói és közrendvédelmi állományt idõben és részletesen el kell igazítani, hogy az olyan 

izgató szövegû jelvények viselõit, mint a „Ne dolgozz, aludj”, „Szüzesség luxus”, „Hippi ne dolgozz”, 
Szeretem az LSD-t”, Több LSD-t akarok”, állítsák elõ, figyelmeztessék és a jelvényeket vegyék el. 
Amennyiben a jelvény szövege nem izgató tartalmú, de a felirat az idegen nyelvû szöveg miatt nem 
megállapítható, azt igazoltatás után vegyék el.”

Az 1970-es évek elejétõl a fiatalok egyre nagyobb számban keresték a kábítószerhez hasonló bódult-
ság elérésének lehetõségét. Elõször volt a pálmázásának, majd szipuzásnak – „Pálma” nevû ragasztó  
és más szerves oldószerek gõzeinek mûanyag zacskóból való inhalálása –  nevezett módszer, majd 
következett a gyógyszer és az alkohol. A gyógyszerekhez a fogyasztók recepthamisítással, kórházi 
lopással és gyógyszertári betöréssel jutottak hozzá.

Két olyan ügyünk volt, amelyben operatív feldolgozás alatt álló fiatalok Gyõrben az Egészségügyi 
Szakközépiskola egy tanulóját, a nõvérszálló két lakóját, Sopronban a Gyógyszer-asszisztensképzõ 
Intézet egy hallgatóját akarták rábírni, hogy részükre gyógyszert szerezzenek.

A legnépszerûbb gyógyszer, amelyre alkoholt fogyasztottak a Parkán volt. A Parkán gyógyszert 
eredetileg a parkinson kórosok kezelésére alkalmazták. Parkán fogyasztó fiatalok arról számoltak 
be, hogy 2-4 tabletta bevétele esetén járásuk bizonytalanná vált, mintha a lábuk a talajba süppedne, 
a járda hullámos lenne. Úgy érezték, mintha kis bogarakat látnának és a környezetük furcsává vált. A 
kábítószer használatot ebben az idõszakban rendõrségi kérdésként kezelték. Így elmaradt a megelõzés, 
gyógyítás, rehabilitációt szolgáló intézményrendszer kialakítása.

honismeret
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Az Állami Ifjúsági Bizottság végül 1977-ben hozott határozatot „Tájékoztatás és intézkedések a 
ragasztószer szippantásáról” címmel.

Az 1980-as évek elején a köhögéscsillapítók ún. kodeinszármazékok kombinálása alkohollal, az 
évtized közepétõl a máktea fogyasztás, illetve intravénásan Hydrocodin alkalmazása.

A mák iránti érdeklõdést mi sem érzékelteti jobban, mint hogy Kópházánál fegyveresen õrizték a 
mákültetvényeket.

Új egyházi törekvések tapasztalhatók az ifjúság megnyerésére, megjelenik a keresztény könnyûzene, 
az elsõ beatmise. Az ÁEH illetékeseivel egyeztetve intézkedési tervek készültek az új irányzat hatásának 
csökkentésére. Ennek keretében a KISZ feladatául tették, hogy vonzó konkurenciát teremtsen a zenei 
áhítatokkal szemben. Ugyanakkor a fiatalokat befogadó templomok lelkészeivel is „elbeszélgettek” 
az egyházi illetékesek, egyházi feletteseik.

A 80-as évek ifjúságának egyik alapélménye az alternatív, underground, punk zenekarok megje-
lenése. De az underground zenekarok tagjainak tevékenysége semmiképpen sem fért bele- és egyre 
kevésbé is akart beletartozni – az állami, hivatalos kultúrába. Leginkább a tiltott, legfeljebb a megtûrt 
kategóriába kerülhettek, és ezzel együtt az állambiztonság látókörébe.

A rendszer alapvetõ politikai törekvése volt az ifjúság függésének kialakítása, fenntartása, a nem-
zedéki csoportok bármilyen szabad szervezõdésének korlátozása, akadályozása.

Javában folyt a „rock-diszkó háború”, az elõbbi mûfaj kitermelte magából azt a három zenekart, 
amelyek leginkább problémát okoztak a hatalomnak, legfõbbképpen nagy tömegtámogatottságúk és 
szokatlan hangvételük okán. A botránybandáknak kikiáltott P. Mobil, Hobó-Blues Band, Beatrice 
trióból ez utóbbira sikerült akkora nyomást gyakorolni, – rendõri ellenõrzések, engedély megvonás – 
hogy 1981-ben bejelentették feloszlásukat.

A fentiekbõl is egyértelmûen kitûnik, hogy az együttesek és elõadók fellépésein ott voltak az ál-
lambiztonság emberei. Egy Bródy koncert emlékeit, ahol, mint „cenzúra” ott voltam, hadd osszam 
meg önökkel. Bródy János köszöntötte a hallgatóságot: „Köszöntöm azokat, akiknek sikerült jegyet 
venniük és itt vannak, és azokat is, akiknek nem sikerült, de itt vannak.” Félreérthetetlenül a jelenlévõ 
állambiztonsági tisztekre célozva. A köszöntõ nem csak itt volt jogos, hanem színházakban, kabarékon, 
templomban, minden nyilvános elõadáson, bármiféle társadalmi összejövetelen. 

Az ifjúsági rock-kultúra – s azon belül inkriminált punk és újhullám – rendõri megrendszabályozása 
Magyarországon is eljutott a politikai perek idõszakába.

A leghíresebb per a CPg együttesé. Tagjait nagy nyilvánosság elõtt a csoport tagjaként folytatóla-
gosan elkövetett izgatás bûntettében találták bûnösnek. Az együttes tagjait 2-2 év letöltendõ börtön-
büntetésre ítélték. 

Ezzel egy idõben zajlott a Mosolyzenekar pere. Tagjait nagy nyilvánosság elõtt csoport tagjaként 
elkövetett izgatás vádjával ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre. 

A veszprémi Közellenség tagjait szintén izgatás vádjával különbözõ idõtartamú – 1 év 4 hónaptól 
1 év 8 hónapig tartó – letöltendõ börtönbüntetésre ítélték.

Ügyszerû feldolgozás eredményeként, melyet a mi osztályunk folytatott, a Gyõri Auróra Cirkáló 
együttessel szemben a bíróság a zenekar vezetõjét a Szovjetuniót vagy általában a kommunistákat 
becsmérlõ, gúnyoló dalszövegeik miatt, nagy nyilvánosság elõtt elkövetett közösség megsértése bûn-
tettében találta a bíróság bûnösnek és 1 év próbára bocsátotta.

A nem szervezett fiatalok és szakmunkásképzõ intézetekben tanuló fiatalok körében szerzett 
tapasztalataink azt mutatják, hogy növekedett részükrõl a fasisztoid, szovjet-, kommunista és társa-
dalomellenes megnyilvánulások száma.

A belsõ elhárítási rendkívüli eseményeket elkövetõk többsége az ifjúság ezen rétegébõl került 
ki. Jellemzõjük, hogy ezek a primitív, politikailag képzetlen, tájékozatlan fiatalok, akik esetenként 
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cselekményüket indokolni sem tudták, vagy a kábítószerpótló anyagok és a szeszesital együttes 
hatásának tulajdonították. Közülük kerültek ki a szélsõséges cselekményekre is aktivizálható an-
tiszociális csoportok.

Néhány ügyet bemutatok:
1974-ben „Tavaszi” fedõnéven dolgoztunk fel tíz fõs, fiatal felnõttekbõl álló gyülekezet, akik nemzeti- 

és vörös-zászlókat gyûjtöttek össze Gyõr városában és a „Radón” máglyán elégették azokat. Tervük 
volt arra, hogyan zavarják meg a tavaszi ünnepség-sorozatokat. Ellenséges tartalmú transzparenseket 
készítettek és ezekkel tervezték, hogy felvonulnak május elején. Házkutatás során az egyik szervezõtõl 
fegyvert és lõszert is lefoglaltunk. A csoportból három fõt letöltendõ börtönbüntetésre ítéltek.

1975-ben „Hansági” fedõnéven egy gyõri szakközépiskola három tanulója ellen folytattunk nyo-
mozást szervezkedés és fegyverrejtegetés gyanúja miatt. Vidékrõl bejáró tanulók voltak, akik a két 
gyõri szovjet laktanya környékén mûködõ szórakozóhelyeken ismerkedtek szovjet katonákkal, akiktõl 
fegyvert és lõszert szerettek volna vásárolni. Ez a szovjet katonai elhárítás tudomására jutott, akik 
tájékoztattak bennünket. Közös akciót szerveztünk, hogy megismerjük a fiatalokat és intézkedjünk 
velük szemben. Az egyik katona feladatul kapta, hogy kössön üzletet – lõszert adjon el – egy megjelölt 
helyen és idõben. A találkozó létrejött, a három fiatalból ketten megjelentek. A találkozót és adásvételt 
rögzítettük, majd a helyszín elhagyását követõen õrizetbe vettük õket. A csoport vezetõjét másnap 
reggel vettük õrizetbe a vasútállomáson.

A csoport vezetõje és szervezõje elmondta, hogy olyan fiatalokat szándékozott maga köré gyûjteni, 
akik gyûlölik a szovjeteket, mert „igában” tartják az országot, illetve vállalják, hogy fegyveres akci-
ókat hajtanak végre szovjet katonai objektumok ellen, és „vérüket adják” az ország függetlenségéért 
folytatott „harcban”. Két osztálytársát sikerült megnyerni, de folyamatban volt további osztálytársak 
„szondázása”. Õt végrehajtandó-, két társát felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

1978-ban a gyõri 401-es Ipari Szakmunkásképzõ Intézet több tanulója mûhelygyakorlaton 10 és 20 
filléresekbõl horogkereszteket reszeltek és azokat nyakláncon és karláncként viselték. A felügyelet 
lazaságát kihasználva a forgácsoló szakmunkás tanulók forgópisztolyok készítésébe is belekezdtek. 
Egyet összeszereltek, amit kiloptak a tanmûhelybõl, azzal a szándékkal, hogy egy hozzáértõvel hasz-
nálhatóvá tegyék. A megkeresett szakértõ azonban az alkatrészeket beszolgáltatta. Divatot csináltak 
abból, hogy szabadidejükben egymásra horogkeresztet és nyilaskeresztet festettek, találkozásaikkor 
egymást karlendítéssel és „heil” kiáltással üdvözölték. Magukat újfasisztáknak vallották.

1986-ban „Hubertusz” fedõnéven Sopronban a Bécsi-dombon „mûködõ” 12 fõs csapatot tartottunk 
feldolgozás alatt. Egy használaton kívüli borospince volt a találkozási helyük. Italoztak, gyógyszereztek, 
általuk szerzett fasiszta szövegû dalokat énekeltek, majd éjfélkor útra keltek és végig randalírozták a 
várost, közben ellenséges szövegeket firkáltak az épületek falára. Egy alkalommal az õket figyelmez-
tetõ önkéntes rendõrt úgy bántalmazták, hogy kórházi ápolásra szorult.

Általában a fiatalok körében nagyon népszerû volt a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar nyelvû 
adásának, elsõsorban Cseke László zenei mûsorának hallgatása, vele való levelezés, zeneszámok ké-
rése. De teljesítették Cseke László kérését is, ami a lakosság hangulatára, közérzetére vonatkoztak. 
A postai küldemények ellenõrzése során a forgalomból kiemelték azokat a leveleket, amelyek a zene-
számok kérésén túl, a már említett Cseke kérésnek eleget téve hangulati jelentéseket tartalmaztak. 
A csoportos és nyilvános SZER hallgatásának egy kirívó példáját említem meg, amikor 1979-ben az 
egyik gyõri gimnázium diákjai óraközi „hosszú szünetben”, az iskola elõtti nagy forgalmú térre nyíló 
tantermi ablakokba kietették a táskarádiót és teljes hangerõvel szórakoztatták az utca emberét. A 
párt utasítására a SZER zenei mûsorának ellensúlyozására hozták létre a magyar rádióban a Komjáti 
György zenei kívánságmûsorát. Ennek mintájára a Gyõri Rádió is beillesztett a mûsorába egy köny-
nyûzenei blokkot, melyet nagy sikerrel Cserjés László szerkesztett és vezetett.
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A Szabad Európa Rádióval kapcsolatban néhány kevésbé ismert részletet osztanék meg. Mint az 
elõbbiekben említettem, hogy bizonyos témájú, SZER-nek címzett leveleket az állambiztonsági szol-
gálat postai küldeményeket ellenõrzõ részlege elkoboz. Egy másik részleg rögzíti a SZER hallgatóinak 
telefonüzeneteit. A rádiófigyelés 1953-tól Budapesten a Naphegyen, majd 1959-tõl 1995-ig a Rádió 
és Mûsorfigyelõ Szerkesztõség megszûntéig a rádióvétel és adás szempontjából kiváló adottságokkal 
rendelkezõ Gödöllõn végezték. 1981 és 1991 között a rádiófigyelõ szolgálat többek között a SZER, 
az Amerika Hangja, a BBC, a Deutschandfunk, az Izraeli Rádió és a Vatikáni Rádió adásaiból vá-
logatott. Az arra érdemes anyagokat display-operátorok írták le diktafon kazettáról.

A különbözõ rádióadók mûsoraiból a forrás pontos megjelölésével rögzíteni kellett minden po-
litikailag fontos magyar vonatkozású anyagot, tekintet nélkül annak hangvételére vagy témájának 
érzékenységére. A mûsorok közötti válogatás fõbb szempontjai voltak:

• magyarországi belpolitikai események és külföldi visszhangjaik,
• a magyar ellenzék, egyházak tevékenysége,
• a magyar emigráció képviselõinek nyilatkozatai, interjúi,
• a határon túli magyarság életének eseményei,
• reagálások a magyar sajtó publikációira,
• külföldi szakemberek véleménye a magyar gazdaság és társadalom kérdéseirõl,
• a rádiók önálló gazdasági blokkjainak sorozatjellegû, elemzõ vitamûsorai.
A leírt anyagokból 1983-tól napi ún. piros csíkos „szigorúan titkos”, „belsõ használatra” minõsí-

tésû MTI kiadás készült. A rádiófigyelés anyagai elsõsorban az ország felsõ vezetésének a bizalmas 
tájékoztatását szolgálták. Ma sem tudni pontosan, személy szerint kik tartoztak ebbe a szûk körbe, 
az viszont ismert, hogy a Belügyminisztérium, így a III/III. Fõcsoportfõnökség is, a Honvédelmi 
Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala és a „pártközpont” 
még nyers állapotban azonnal megkapta. A nyolcvanas évek végére azonban egyre többen, így fõszer-
kesztõk, vállalatvezetõk is kaptak tájékoztatást.

A következõkben a kiemelt oktatási intézményekben folyó állambiztonsági tevékenységgel foglal-
kozom:

Amikor átvettem az ifjúsági vonal vezetését, irányítását a megyében állambiztonsági szempontból 
fontos felsõfokú oktatási intézmény volt a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem, valamint a Moson-
magyaróvári Mezõgazdasági Akadémia. A Gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõiskola még 
a tervezés idõszakában volt. Mindkét intézmény a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium 
(MÉM) Szakoktatási Fõosztály felügyelete és irányítása alá tartozott. A fõhatósággal – csoportfõnöki 
engedéllyel – személyes kapcsolatot tarthattam, nem kellett közbeiktatnom a központi osztályokat. 
Természetesen egyeztetési és jelentési kötelezettségem volt. Annál is inkább, mert mindkét objektum 
„aranybánya” volt a III/I. és III/II. Csoportfõnökség számára. De állambiztonsági, rendõri szempontból 
autonóm területek voltak, a III/III-as kapcsolattartó – „belügyes összekötõ” – tudta és jóváhagyása 
hiányában egyetlen belügyminisztériumi szolgálat sem „tehette be a lábát” az intézményekbe. Mint 
vonalvezetõnek, nekem volt a feladatom a kapcsolattartás. Sõt amikor osztályvezetõ helyettes lettem 
sem adhattam át az objektumokat, csak azután, hogy kineveztek rendõrkapitánynak. 

Az intézmények szakmai és politikai történelmük, múltjuk okán jelentõs külföldi kapcsolatokkal 
rendelkeztek a tudományos élet területén és a magyar emigrációban. A „Soproni Division” az 1956-
os magyar emigráció történetének egy igen különös epizódja, mely érdekessége ellenére kevésbé 
ismert a magyar közvélemény elõtt. A történet szereplõi a soproni Erdõmérnöki Fõiskola egykori 
hallgatói, akik 1956-os forradalom következményeként Kanadában, Brit Kolumbia tartományban, 
Vancouver városában, az University British Columbia keretében fejezték be Sopronban megkezdett 
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tanulmányaikat és szereztek erdõmérnöki oklevelet. 1957-ben, a Division indulásakor Roller Kálmán 
dékán vezetésével 28 oktató és egy irodai alkalmazott, valamint 196 hallgató kezdte meg a munkát. 
A Division majdnem teljes önállóságot kapott, a diákok magyarul folytathatták a tanulmányaikat, 
ismerõs oktatóiktól tanulhattak. A beiratkozott hallgatókból 28-an 1958-ban, 70-en 1959-ben, 20-an 
1960-ban és 23-an 1961-ben szereztek erdõmérnöki oklevelet. A többség ma is Kanadában él, de él-
nek az Amerikai Egyesült Államokban és Európában is. Néhányan a rendszerváltás után visszatértek 
Magyarországra. Az 1956. november 4-én emigrált hallgatók és oktatók ünnepélyes visszafogadására 
1990. november 4-én került sor Sopronban.

A mosonmagyaróvári Mezõgazdasági Akadémiát kettõs trauma érte tíz év leforgása alatt. Elõször, 
amikor 1946-ban a kollektív bûnösség alapján a német anyanyelvû, német nemzetiségû oktatókat, 
kutatókat, alkalmazottakat és azok hozzátartozóit, a III. számú Áttelepítési Miniszteri Bizottság 
névjegyzéke alapján, 156 fõt Németországba, Hessenbe és Baden-Würtenbergbe kitelepítettek. Õk 
más megyékbõl kitelepített svábokkal ún. honfitársi szervezeteket alapítottak az egyházakon belül. 
Ilyenek voltak a „Magyarországi Németek Honfitársi Egyesülete”, „Evangélikus Segélyszolgálat”, 
„Katolikus Egyházi Segélyszolgálat”.

Másodszor, 1956, amikor – a Személyzeti Osztály jelentése szerint – 4 oktató és 89 hallgató hagyta 
el az országot. 44 fõ elsõéves, 21 fõ másodéves és 15 fõ harmadéves hallgató. Õk többségében Ausztri-
ában telepedtek le, közel a határhoz, a Fertõ tó környéki településeken. Tehát ennek a két felsõoktatási 
intézménynek kellett megszervezni az operatív védelmét, mint az elhárítás szempontjából érzékeny 
területekét. Késõbb kapcsoltuk ide a Gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõiskolát. A védelem 
és egyéb feladatok megszervezéséhez operatív hálózatot szerveztünk, hivatalos és társadalmi kapcso-
latokat létesítettünk. Indokolt esetben más operatív módszereket és eszközöket alkalmaztunk.

Az általános feladatokon túl a konkrétumok a következõek voltak:
• Ellenséges, ellenzéki tevékenység megjelenési formái, politikai irányzatainak felismerése, felde-

rítése, szervezõ tevékenységük, térnyerésük megakadályozása,
• nemzedéki csoportok bármilyen szabad szervezõdésének korlátozása, akadályozása,
• a magyar szellemi kapacitás és tudományos eredményének védelme,
• tudományos-mûszaki hírszerzés (A nyugati intézményekkel, alapítványokkal kialakított magánjel-

legû kapcsolatokhoz történõ kiutazási kérelmeket igyekeztünk pozitívan elbírálni, ha lehetõség látszott 
a nyugati tudományos és kulturális élet olyan területére történõ behatolásra, melyek az államközi 
kapcsolatokon keresztül elérhetetlenek),

• adatok beszerzése a magyar emigráció szervezeteire, vezetõire, tevékenységükre vonatkozóan.
Ez esetben az objektumvédelmi feladataink végrehajtásában foglalkoztattuk a hálózatot, valamint 

bevontuk a hivatalos és társadalmi kapcsolatokat. A hálózat az állambiztonsági szervek titkos segítõ-
társainak összessége. Tagjait az állambiztonsági szervhez fûzõdõ munkakapcsolata alapján minõsíti:

• az ügynök, általában terhelõ vagy kompromittáló adatok kényszere miatt, esetleg anyagi érdekbõl 
mûködött együtt velünk,

• a titkos megbízott (tmb), elvi, hazafias meggyõzõdés vezérelte munkájában,
• a titkos munkatárs, (tmt), a hálózat kipróbált tagja, aki magas fokú áldozatkészséggel végezte a 

legbonyolultabb hálózati feladatokat is, mivel tapasztalata és képzettsége alkalmassá tette erre, sõt 
rezidensi feladatokat is ellátott,

• a rezidens, operatív tiszt irányítása és ellenõrzése mellett vezethette a hálózati személyek egy 
csoportját.

1972 elõtt a hálózatnak csak két kategóriája volt, az ügynök és az informátor. Mûködésem alatt 
oktatók körében az összes intézményben egy tmt, egy tmb és egy rezidens segítette a munkámat. A 
hallgatókból álló hálózat létszáma pedig nyolc és tíz fõ között mozgott. Az õ beszervezésük, általá-
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ban a III/IV. Csoportfõnökség segítéségével, elõfelvételis katonai szolgálat alatt történt, magadott 
igényeink alapján. Havi két alkalommal ütemeztünk találkozókat, illetve egy biztosító találkozót, ha 
valamilyen oknál fogva az eredeti idõpont nem volt megfelelõ. Általában „T” (találkozási) vagy „K” 
(konspirált) lakásokban történtek a találkozók, ahol a kapcsolataink írásban készítették a jelentést a 
feladatok végrehajtásáról és azt fedõnéven írták alá. Sopronban volt kapcsolatom, aki az egyházi re-
akció elhárítása vonalon volt foglalkoztatva hosszú távú foglalkoztatási terv alapján. Õ egy-egy feladat 
végrehajtásáról postafiókon keresztül juttatta el a részjelentéseket. Általában nem kellett postafiókot 
ürítenem, mert a „K” ellenõrzés (postai küldemények ellenõrzése) gondoskodott arról, hogy kivegye 
a forgalomból a jelentést. Egyébként egy folyosón voltunk velük.

Nem tartottam indokoltnak nagyobb létszámú hálózatot szervezni, mert olyan szintû eredményes, 
hivatalos és társadalmi kapcsolatrendszerem volt, hogy operatív úton sem tudtam volna többet pro-
dukálni, és ezt a felsõbb szakmai vezetés is tudomásul vette. Megerõsítette ezt a Belügyminiszter 
„Hivatalos és társadalmi kapcsolati kör bõvítése és erõsítése” tárgyú 09/1975. számú parancsa, mely 
szerint: „Az állambiztonsági szervek alakítanak ki rendszeres munkakapcsolatot illetékességi terüle-
tükhöz tartozó minisztériumok, intézmények, vállalatok stb. azon vezetõivel (továbbiakban hivatalos 
kapcsolat), akik beosztásuknál, hatáskörüknél fogva kellõ áttekintéssel rendelkeznek az adott terület 
helyzetérõl, és készséget tanúsítanak az állambiztonsággal összefüggõ adatok szolgáltatására, az 
operatív munkát elõsegítõ egyes személyi és tárgyi feltételek biztosítására.”

Hogy kik voltak õk?

Hivatalos kapcsolatok: rektorok, fõigazgatók, dékánok, MSZMP és KISZ titkárok,
Társadalmi kapcsolatok: tanszékvezetõk, hivatalvezetõk, egyetemi könyvtár- és nyomdaigazgatók, 

kollégiumigazgatók, évfolyamfelelõs tanárok, személyzeti és tanulmányi osztályvezetõk stb. egészen 
a portásokig.

Jó kapcsolatom volt a gondnoksággal, a takarító személyzettel, sokat segítettek! Széleskörû személyes 
és egyesekkel, fõleg fiatal oktatókkal, tanársegédekkel, adjunktusokkal baráti kapcsolatban álltam. 
Az egyetemek élete átláthatóvá lett téve.

Mondhatnám némi nagyképûséggel, mûködött és eredményesen a „totális elhárítás”.
Az egyetemi oktatók nagy számban rendelkeztek külföldi kapcsolatokkal, részben a már említett 

korábbi történések okán és a tudományos munkájuk következtében. Több oktató és kutató állt kapcso-
latban külföldi tudományos kutatóintézetekkel. Az egyetem egyik docense az ENSZ tagszervezetében 
a FAO-ban – Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szervezet – töltött be jelentõs pozíciót. Évente több 
alkalommal utazott New York-ba, Rómába és Genfbe, de járt a fejlõdõ afrikai országokban is, de erre 
még a késõbbiekben visszatérek. Voltak oktatók, akik esetenként meghívást kaptak – a docens Úr 
közbenjárására – más ugyancsak ENSZ tagszervezet – IFAD (Nemzetközi Mezõgazdasági Fejlesztési 
Alap, UNIDO (Iparfejlesztési Szervezet) – szakmai programjaikra, konferenciáikra. 

Általában nem ez volt a jellemzõ. A MÉM Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya szabályozása úgy 
szólt, hogy az intézménynek kiutazási és meghívási tervet kellett készítenie, és részükre meg kellett 
küldeni. A tervjavaslatokat mielõtt a miniszterhelyettesi értekezlet elé terjesztették, egyeztették az 
állambiztonsági szerv képviselõjével (SZT-tiszttel). Ez már akkor a második egyeztetés volt, hiszen a 
tervezet elkészítésében az érintett egyetemek „összekötõi” is részt vettek, hisz ez volt az a lehetõség, 
amikor olyan személyeket tudtunk „bejátszani” a tervezetbe, akik alkalmasak voltak a hírigényeink-
nek a kielégítésre. 

Egyébként általános érvényû rendelkezés volt, hogy nyugati országokba csak fontos államérdekbõl 
volt engedélyezhetõ a kiutazás.
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A hivatalos kiküldetésre utazó személyek kiválasztásáért a tanszékvezetõ és a dékán volt a felelõs. 
Majd javaslatot tett a rektori tanácsnak. Ezt követte a felterjesztés a NKF-nek. A jelöltnek több 
szempontból is meg kellett felelnie. A legfontosabb kritérium a politikai megbízhatóság, a szocialista 
rendszerhez való hûség volt. Na ehhez megvoltak a „panel” szövegek, mert ha erre a kitételre õszin-
te választ adtak volna a javaslattevõk, igencsak kevesen utaztak volna nyugatra. Figyelembe kellett 
venni továbbá a kiutazni kívánó személy magatartását, életvitelét, szakmai felkészültségét, elemzõ 
és értékelõ képességét, az új iránti fogékonyságát, a tapasztalatok hasznosítására irányuló készségét, 
nyelvismeretét, családi körülményeit, sõt a külföldi kapcsolatait is. A kiutazásra javasolt személyrõl 
a pártszervezet – vagy a KISZ – titkára is készített jellemzést. Ekkora választék volt a kérelem eluta-
sításához, senkinek nem kellett törnie a fejét az indokláson.

A kari párt – és KISZ – titkárnak a magánkezdeményezésû utazások esetében is elõzetes vélemé-
nyezõ, illetve egyetértési joga volt. Különösen fontos munkakörben dolgozó személyek magánjellegû 
utazása csak feltétlenül indokolt esetben volt engedélyezhetõ. Legtöbbször megvolt a „feltétlen indokolt 
eset”, ahogy az operatív érdek megkívánta. Ha csak így tudtuk honorálni a nekünk nyújtott segítséget.

A külföldön szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében szakmai és politikai beszámoló készí-
tésére kötelezték a külföldrõl hazatért szakembert. Ezekbõl a jelentésekbõl egy példányt mi kaptunk 
meg, és ha indokoltnak tartottuk, meghallgattuk a jelentést készítõ személyt. Mindenféle túlzás nélkül 
mondhatom, hogy számtalan sok, nagyon „fajsúlyos” operatív értékekkel bíró, hasznosítható – hír-
szerzési, katonai, politikai, tudományos és gazdasági – információt szereztünk.

Az elõbbiekben már említett ENSZ-szervezetben tevékenykedõ tanszékvezetõ New York-ban kap-
csolatba került egy amerikai-német fizikussal, aki az egyik ENSZ-autonóm szervezetének, a COPUOS 
(Világûr Békés Felhasználásának Bizottsága) tagja volt. Közös érdeklõdési körük és munkaterületük 
nyomán komoly szakmai kapcsolat alakult ki közöttük. Mint kiderült, ez a személy fizikusként egy 
NATO haditechnikai eszközöket fejlesztõ polgári cég egyik szekciójának vezetõje volt. Több esetben 
hívta meg kapcsolatunkat bemutatókra, egy esetben meghívottként Münchenbe egy európai koordi-
nációs konferencián is ott lehetett. Mivel diplomata útlevéllel rendelkezett, így kockázat nélkül tudott 
a határokon áthozni fontos anyagokat. Az anyagok és beszámolók értékelését követõen az a döntés 
született, hogy minden anyagot átadunk a szovjet hírszerzésnek. 

Ugyanez a hivatalos kapcsolat algériai ENSZ-küldetése során, jelentõs üzletet készített elõ a gyõri 
Vagon és Gépgyár számára tehergépkocsik gyártására.

Egy másik professzor, akinek a hobbija volt a vasútmodellezés, a vasúttörténet, vasúti építmények, 
mûtárgyak kutatása és a Vasútmodellezõk Nemzetközi Szervezetének tiszteletbeli elnöke volt, Európa 
vasútvonalainak korszerûsítésére, fejlesztésére vonatkozóan adott stratégiailag fontos információkat.

Az egyik egyetem Géptani Tanszékének professzora franciaországi tanulmányútjáról olyan az autó-
gyártáshoz kapcsolódó tervdokumentációkat hozott el, amit az IKARUSZ gyár tudott a fejlesztések 
során felhasználni. A fejlesztési folyamat egy fázisán ez anyag alapján túlléphettek és ezzel jelentõs 
megtakarítást értek el és idõt nyertek.

A politikai Bizottság 1961. június 6-ai ülésén foglalkozott átfogóan az emigráció helyzetével. Az 
elõterjesztés úgy látta, a BM felderítõ és elhárító szervei nem használják ki kellõ mértékig az ellenséges 
szervezetek bomlasztására adódó lehetõségeket, az emigráció és disszidensek különbözõ rétegei felé 
irányuló akciók nincsenek kellõen koordinálva.

A BM. III. Fõcsoportfõnökség 1972-ben kiadott ügyrendje szerint a III/I. Csoportfõnökség feladatai 
közé tartozott, hogy felderítést folytasson a magyar emigráció szervével szemben: 

„… folytatja a reakciós emigráns szervezetek terveinek, tevékenységének felderítését és intézkedé-
seket tesz e tervek keresztezésére, illetve a reakciós emigrációs erõk dezorganizálása, bomlasztása. 
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Akcióival és javaslataival elõsegíti a lojális emigráció szervezeteinek és csoportjainak tevékenységét.”
Még a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején is a felderítés fõ iránya a magyar emigráció 

volt. Míg a belsõ ellenzék meg nem jelent. Két irány volt, az egyik a reakciós emigráció, - a volt ural-
kodó osztály és erõszakszerveinek tagjai, illetve szervezõdéseik – a másik pedig az 56-os.

„Zsákszámra” és rendszeresen szállítottuk az emigrációs sajtótermékeket – Nemzetõr, Új látóhatár, 
Életünk, Új Európa, Irodalmi újság, Kapocs, Bécsi Napló, Magyar Mûhely – könyveket, nyomtatvá-
nyokat. Prezentáltuk részben a kanadai, részben az amerikai magyarok szervezeteinek nevét, címét, 
vezetõségük névsorát, elérhetõségüket, programjaikat, életvitelüket, magyarországi kapcsolataikat, 
azok jellegét stb. Ugyanezt tudtuk produkálni európai viszonylatban elsõsorban Ausztriában és Né-
metországban élõ magyarságról és szervezeteikrõl.

Lehetõségeink eddig terjedtek, errõl a területrõl olyan személyeket nem tudtak beszervezni, akik 
direkt politikai feladatokat végrehajtottak volna. Beszervezés nélkül is jelentõs információkkal segí-
tették az állambiztonsági szerv munkáját, annak ellenére, hogy többségük nem azonosult a pártálla-
mi politikával. Éppen az utóbbi miatt lettek volna alkalmatlanok olyan feladatra, mint befolyásolás, 
dezorganizálás, bomlasztás.

Ami a megyei egyetemi, fõiskolai ifjúságot illeti, mondhatjuk, hogy általában politikai passzivitás 
jellemezte õket. A hagyományõrzéssel kapcsolatban szervezett programjaikon túl más összejövetelrõl 
nem volt tudomásunk. Az ellenzék részérõl tapasztaltuk, hogy különbözõ módon, elõadások, író-olvasó 
találkozók, filmvetítések szervezésével próbálták a fiatalokat megnyerni, érdeklõdésüket felkelteni 
programjaik iránt. Eredménytelenül!

szél-járás



29

szél-járás

szél-járás 2022/1. sz.

honismeret

A prágai magyar katonai attasé 
hétköznapjai 1935-ben
Magyar katonai attasék már 1920-tól jelen voltak Prágában, azonban a 

trianoni békeszerzõdés rendelkezései miatt az 1920-as évek végéig csak rejtve 
végezhették munkájukat. A két világháború közötti idõszakban hat magyar 
katona tiszt volt attaséként delegálva Prágába. Közülük az egyik legkiemel-
kedõbb Ujszászy István õrnagy (majd késõbb, attaséként lett alezredes).  Négy 
évig, 1934-tõl 1938-ig teljesített szolgálatot a csehszlovák fõvárosban. A katonai 
attasék egyik fõ feladata a hírszerzés kézben tartása az adott országban, a 
kémhálózat mûködtetése, az adott ország haderejérõl, katonai potenciáljáról 
bárminemû információ szerzése. A hírszerzõi tevékenység mellett azonban 

reprezentációs, diplomáciai funkcióik is voltak. Õk képviselték az ország hadseregét az adott államban. 
Ujszászy István 1934-ben került Prágába és kezdte meg katonai attaséi mûködését, egészen 1938-ig volt 

ott jelen. Lakatos Géza alezredest váltotta ebben a pozícióban, aki 1928 óta töltötte be ezt a tisztséget. 
Ujszászy István (felvételünkön) a Prágába való megérkezését követõen kézbe vette a magyar hírszer-

zés irányítását az országban. Emellett a titkos tevékenysége mellett azonban attaséi mivoltából adódó 
feladatainak is eleget kellett tennie. Hogy pontosan milyen feladatokat is látott el, ahhoz az attaséi 
jelentéseiben foglaltakon keresztül nyerhetünk bepillantást. Többek között olyan attaséi jelentések 
által, amelyekben havi rendszerességgel összegzi hivatalos érintkezéseit a csehszlovák szervekkel, va-
lamint olyan iratokból, amelyekben részletesen beszámol egy-egy hivatalos megjelenésrõl, eseményrõl.

Az elsõ olyan jelentést, amelyben összefoglalta elõzõ hónapban tett hivatalos érintkezéseit a 
csehszlovák szervekkel, 1935 márciusának elején küldte a februári 
eseményekrõl. Négy dátumot emelt ki. Február huszadikán az atta-
sé távbeszélõn keresztül jelentette, hogy megbetegedett. Valamivel 
több mint egy héttel késõbb pedig Budapestre küldött Prágában 
megszerzett katonai szolgálati segédleteket. Egy hivatalos látogatást 
is megemlít. Eszerint megismerte a hónapban Prokop Kumpost ve-
zérkari alezredest, akit elsõ benyomásra jó megjelenésûnek írt le. Õ 
volt akkor a bukaresti csehszlovák katonai attasé.1  Kumpost továbbá 
a csehszlovák hírszerzésnél is dolgozott, majd 1937-tõl a varsói cseh-
szlovák katonai attasé lett és ott folytatta hírszerzõi tevékenységét is, 
miután a németek bevonultak Prágába.2 

A március már jóval mozgalmasabban telt a prágai magyar katonai 
attasé számára. Már a hónap elején egy meghívást kapott a csehszlo-
vákoktól a Tátrába egy sítanfolyamra, amelyet a Prágában szolgálatot 
teljesítõ katonai attaséknak szerveztek. Ugyanezen a napon, március 
2-án egy másik meghívást is kapott. Ez pedig egy írásbeli meghívó a prágai helyõrség ünnepére a 
köztársasági elnök születésnapja okán. Ujszászy négy nappal késõbb írásbeli válaszában elfogadta a 
meghívást a sítanfolyamra. Emellett a 2. vkf. osztálytól kérte meg egy bizonyos Karg György okmányait 
is. Karg Györgyöt Ujszászy folyamõr törzsszázadosként említi, azonban ez vagy elírás, vagy egyszerû 

Keller-Deák Kristóf
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tévedés lehet részérõl, ugyanis ilyen rendfokozat ekkor nem létezett a magyar folyamõrségnél. Egy 
nappal késõbb, eleget téve a másik meghívásnak, részt vett a köztársasági elnök ünnepén. Ez Prágá-
ban a várat is magába foglaló várnegyedben a Hradzsinban volt, és itt nevét felírta a vendégkönyvbe 
is. Az esemény utáni napon kapta meg a csehszlovákoktól a hivatalos tájékoztatást az attaséknak 
rendezendõ sítanfolyamról. Ezt a sítanfolyamot március 10. és 17. között tartották meg a felvidéki 
Csorbatón. Ezalatt az idõ alatt attaséként látogatást tett a tátraszéplaki kiképzõ sítanfolyamnál is.3  
A tanfolyammal kapcsolatban egy személyes hangvételû levelet is írt a Honvédelmi minisztériumnak 
azzal kapcsolatban, hogy engedélyezik-e részvételét.

A csorbatói sítanfolyamról az attasé véleménye az volt a jelentések alapján, hogy nem volt más, 
mint csehszlovák propaganda a más államok katonai küldöttjei részére. Bemutatták nekik a Tátrát, 
miközben hangsúlyozták, hogy amit látnak, az csak az elmúlt évek cseh fejlõdésének eredménye, és a 
magyarok alatt itt minden parlagon hevert. Természetesen Ujszászy ezt igyekezett megcáfolni többek 
között az angol és az olasz katonai attasékkal folytatott beszélgetései során. Maga a sítanfolyam az 
attasé szerint nem volt komoly és inkább a szervezetlenség jellemezte. Negatívumként említi, hogy 
mindössze egy oktató altiszt volt.4 

A tanfolyamról való visszatérése után nem sokkal a csehszlovák vezérkar által szervezett ünnepi fo-
gadáson vett részt március 22-én. Ezt a prágai katonai attasék számára rendezték, egy díszebéd keretein 
belül. A jelentésbõl kitûnik, hogy a csehszlovákok az attasé bevonásával kívántak lovakat vásárolni Ma-
gyarországról. Amennyiben valóban Magyarországról kívánnának lovakat vásárolni, ebben az esetben az 
attasé kilátásba helyezi, hogy meg tudja adni a Honvédelmi Minisztérium támogatását. Március végén 
újabb meghívást kapott Ujszászy, ezúttal egy áprilisi lóversenyre, ahova a díszbizottságba kérték fel 
tagnak. A hónap végén pedig a csehszlovákok szolgálati lovat ajánlottak fel a magyar katonai attasénak 
esetleges használatra. Március 30-án még egy újabb meghívásban volt szerepe, ezúttal azonban nem õ 
a meghívott, hanem õ továbbította, méghozzá a csehszlovák lovas szövetség elnökének, a „6. budapesti 
nemzetközi lovas mérkõzésre”. A jelentés végén az attasé megjegyzéseket fûzött a márciusi eseményekhez. 
Ebben egyrészt feljebbvalói döntést kért, hogy elfogadhatja-e a csehszlovákok által felajánlott szolgálati 
lovat. Szerinte aggályos lenne az ajánlat elfogadása, mert ebben az esetben ez precedens lenne, és a 
budapesti csehszlovák attasé is kérhetne lovat és ezzel akár, Ujszászy szerint, alkalma lenne budapesti 
laktanyákba is bemenni, ez pedig nem feltétlenül lenne kívánatos. Hozzátette, hogy ezt több másik attasé 
kollégájának is felajánlották, eddig csak a román fogadta el.5 

1935. április 30-án írta Ujszászy István azt a jelentését, amelyben az áprilisi hivatalos érintke-
zéséket sorolta fel. A hónap elején, eleget téve egy meghívásnak, részt vett a Szokol tornaegylet 
bemutatóin. Április 5-én és 6-án pedig eleget tett korábbi, márciusi meghívásnak egy csehszlovák 
lóversenyen, ahol tiszteletbeli bizottsági tagként volt jelen. Ezen az eseményen személyesen is to-
vábbította a márciusban már említett meghívást a budapesti nemzetközi versenyre. Április 10-én a 
csehszlovák vezérkar rendezett a katonai attaséknak hivatalos fogadást, amelyet Ujszászy teázásként 
írt le. Egy héttel késõbb udvariassági látogatást tett a csehszlovák hírszerzést is magában foglaló vk. 
2. osztályon. Másnap a csehszlovákok keresték meg Ujszászyt, hogy közöljék vele, milyen tervezett 
lóbeszerzéseket szeretnének Magyarországon, amelyhez korábban az attasé segítségét is felajánlotta. 
Április 24-én írásbeli üzenet érkezett a csehszlovákoktól az attasénak, hogy a már korábban sokat 
emlegetett nemzetközi lovasversenyen a csehszlovák hadsereg nem kívánja képviseltetni magát. A 
hónap utolsó, feljegyezett eseménye pedig egy üzenetváltás a magyar attasé és a csehszlovák Nem-
zetvédelmi Minisztérium 4. osztálya között.6 

A májusban történt hivatalos eseményekrõl nem lelhetõ fel jelentés a levéltárban, így a következõ 
idõpont június 27-e. Ekkora írta meg Ujszászy István a júniusi hónapról szóló jelentését. Június 3-án 
egy megkeresés érkezett az attaséhoz a csehszlovák lovas szövetség elnökétõl, aki szeretett volna részt 



31

szél-járás

szél-járás 2022/1. sz.

honismeret

venni a korábban már sokat emlegetett budapesti nemzetközi lóversenyen, és ehhez kért jegyet az 
attasén keresztül. Pár nappal késõbb szintén csehszlovákok keresték meg az attasét, hogy beutazást 
kérjenek Magyarországra egy százados számára, aki az osztrák pünkösdi körrepülésen venne részt. 
Június 9-én már fordított a helyzet, ekkor a magyar katonai attasé fordult a csehszlovák hatóságokhoz. 
Egy bizonyos Dréhr Endre százados számára kért igazolást arról, hogy az I. világháborúban szerezett 
sérülése miatt Karlsbadban (ma Karlovy Vary) ápolták. Június 9-én újfent egy beutazási kérelem ügyé-
ben fordultak a magyar attaséhoz. A jelentésben Ujszászy egy bizonyos Kessler János nevét említette, 
aki egy szegedi labdarúgó mérkõzésre csapattal együtt beutazást kért. Továbbá ezen a napon fejlemény 
még, hogy a csehszlovák lovas szövetség titkára közölte Ujszászyval a budapesti lóversenyre érkezõk 
nevét, azt azonban nem tudta megmondani, mikorra érkeznek, pedig az attasé szerint, megígérte 
neki, hogy tájékoztatja errõl. Június 19-én több prágai katonai attaséval együtt Ujszászy is megjelent 
egy hivatalos bemutatkozáson az újonnan hivatalba lépõ nemzetvédelmi miniszternél. A hónap végén 
Ujszászy közölte a magyar 2. vkf. osztállyal, hogy júliustól szabadságot vett ki. A hónapban utolsó 
eseményként pedig egy bizonyos Havel alezredes és Bürger õrnagy számára kért beutazási engedélyt 
Magyarországra. Megjegyzést az új nemzetvédelmi miniszterrel való találkozásához fûz Ujszászy. 
Véleménye szerint Frantisek Machnik (felvételünkön) egy agrárpolitikus, aki igen csekély katonai 
szaktudással rendelkezik, franciául nem beszél, de németül igen.7 

Ezt követõen július 1-tõl Ujszászy István prágai magyar katonai attasé nyári szabadságra ment. 
Szabadságának végérõl a következõ összefoglaló jelentésében olvashatunk, miszerint augusztus 21-
én közli a szabadságáról való visszatérését. Azonban ezalatt a majdnem két hónap alatt is végezte 
attaséi munkáját. Errõl árulkodik az, hogy júliusban elõször meghívták, majd a hónap végén el is 
fogadta az invitálást egy csehszlovák gyakorlatra a Felvidék keleti részén. A június 19-én történt 
bemutatkozásáról a nemzetvédelmi miniszternél, egy hónappal késõbb, augusztus 22-én megkapta 
az ott készült fotót is. Másnap megkapta a terveit annak a kelet-felvidéki had gyakorlatnak, amely-
re meghívást kapott. Ezen a hadgyakorlaton pedig katonai attaséi minõségében augusztus 24. és 
augusztus 29. között vett részt. Egy másik hadgyakorlat miatt a Felvidék 
nyugati részét abban az évben már korábban bejárta, arról viszont nem 
írt jelentést. Ilyen utazásokat az attasé két okból tehetett, vagy azért, mert 
tanulmányútra ment, hogy beutazza az ország egy részét, vagy, ahogy 
jelen  esetben is, a hadgyakorlat megtekintése közben utazott. Valamint 
utazásokat tett még a beépített embereitõl származó információk még 
jobb, személyesen történõ megismerése miatt is.8  A havi összefoglaló je-
lentésben leírt hadgyakorlaton tapasztaltak alapján megjegyezte Ujszászy, 
hogy az ültetetéseknél nem mindig sikerült a protokoll szerinti rangsort 
megtartaniuk a csehszlovákoknak, hanem inkább a saját szövetségi vi-
szonyaik alapján ültették le a különbözõ országok katonai attaséit. A 
gyakorlaton, a magyar attasé elmondása szerint, a csehszlovákok által 
nyújtott tájékoztatás hiányos és felületes volt. Ettõl függetlenül Ujszászy 
a szállást és az ellátást kifogástalannak ítélte meg.9  Továbbá egy teljes jelentést szentelt a magyar 
attasé a hadgyakorlat ideje alatt a Felvidéken megtapasztalt hangulatról, amely a magyar lakosságot 
jellemzi. Ebben az iratban több olyan esetet is leírt, amikor magyar katonai egyenruhája miatt kitün-
tetett figyelemben részesült a helyi magyar lakosság részérõl. Bártfafürdõtõl Eperjesen át Kassáig 
nem egy esetben fordult elõ, hogy jókívánságokkal, virággal halmozták el, illetve biztosították arról 
többen is, hogy továbbra is magyarok, magyarnak érzik magukat és összetartanak.

Egy ilyen utazás a magyar katonai attasé számára magyarok által lakott területen a ritka alkalmak 
egyike volt. Ezt jól tudta Ujszászy is, aki a hadgyakorlatról szóló jelentése végén ezt meg is indokolta. 
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Véleménye szerint „mivel ilyen alkalom ritkán adódik, szükségesnek tartottam, hogy a nép szaváról és 
hangulatáról külön jelentést tegyek”. Zárásként megjegyzi, hogy az itteni magyarok hûségére biztosan 
lehet számítani a késõbbiekben. Továbbá felhívja a magyar katonai vezetés figyelmét, hogy a csehek 
törekvései sokszor visszatetszést szülnek a szlovákság körében is, akik másodrendûnek érzik magukat. 
Ezt a jelentést Budapesten az elolvasását követõen azzal a megjegyzéssel zárták, hogy egyetértésüket 
fejezték ki az attasé által leírtakkal.10 

A szeptemberben végbement hivatalos érintkezésekrõl az adott hónap végén írott jelentésében szá-
molt be az attasé. Ebben azzal kezdte, hogy a hónap elején újfent beutazási kérelmek miatt keresték 
meg, hogy három csehszlovák tiszt egy nemzetközi repülõversenyre mehessen. Szeptember 5-én egy 
érdekes kéréssel fordult a magyar katonai attasé a csehszlovák hivatalos szervekhez. Elmondása szerint 
„támogatást kért a lakásában tapasztalható kommunista kellemetlenkedések ellen”. Példaként említette 
a sértõ telefonhívásokat, csengetéseket és kutyamérgezést is. Egy héttel késõbb információt kapott 
arról, hogy csehszlovák lóvásárlási bizottság érkezik Magyarországra. Szeptember 12-én kapott választ 
a csehszlovák hatóságoktól a kommunista zaklatásokkal kapcsolatos kérésére. Ebben tájékoztatták, 
hogy panasza ügyében rendõrségi közbelépést kértek. A szeptemberi jelentésben az utolsó idõpont a 
hónap 13. napja. Ekkor újfent egy meghívást kapott egy csehszlovák repülõversenyre.11 

Októberben elõször részvétét tolmácsolta Václav Kopal tábornok, a prágai Országos Katonai Pa-
rancsnokság parancsnokának halála miatt, majd október 12-én részt is vett a tábornok temetésén. 
Azt követõ napon lóversenyen vett részt Pardubicében. Október közepén a nemzetvédelmi miniszter 
köszönetét kapta kézhez. Ebben a miniszter megköszöni Kopal tábornok kapcsán a részvétnyilvánítást, 
a koszorúküldést és a temetésen való jelenlétet Ujszászynak. Október 17-én a magyar attasé, több 
másik attaséval együtt a csehszlovák illetékes szervektõl tájékoztatást kért a csehszlovák hadsereg át-
szervezésérõl. Illetve jelezte, hogy továbbra sincs válasz Dréhr ügyében, akivel kapcsolatban korábban 
már volt szó, hogy igazolását kérné sebesülésének kezelésérõl. Az igazolás továbbra sem érkezett meg, 
és az attasé igyekezett megsürgetni. Ebben a hónapban másodszor vett részt lovas rendezvényen. Ok-
tóber 26-án a csehszlovák nemzeti ünnep alkalmából a többi katonai attaséval együtt jókívánságaikat 
tolmácsolta. Október végén pedig összefoglaló jelentést írt és küldött a Kelet-Felvidéken megtekintett 
hadgyakorlatokról, amelyben összefoglalja a látottakat és tapasztalatait is.12 

1935-ben az utolsó, egy hónapot összefoglaló hivatalos tevékenységét bemutató jelentést utoljára 
november 30-án írt Ujszászy, amelyben a novemberi eseményekrõl számolt be. Az attasé három 
fontosabb dátumot említett meg. Elsõként november 4-ét, amikor megkapta a korábban megtekin-
tett kelet-felvidéki hadgyakorlatokon róla készült képeket. November 6-án közölte a csehszlovák 
hatóságokkal, hogy alezredessé léptették elõ. A hónap végén pedig tájékoztatást kapott a nemzetvé-
delmi minisztertõl az 1936-os csehszlovák költségvetésrõl és szolgálati könyveket is kapott. Ujszászy 
megjegyezte, hogy mindezek ellenére a korábban, több attaséval együtt kért tájékoztatást a hadsereg 
átszervezésérõl, de arról eddig semmilyen válasz nem érkezett.13 

Az attasé decemberi hivatalos tevékenységérõl összefoglaló jelentés nem készült, sem 1935-ben, 
sem 1936-ban nem található ilyen irat. Így elmondható, hogy 1935-bõl 10 hónapjának ismerjük – saját 
maga által írt jelentéseibõl – a hivatalos, katonai attaséi minõségében ellátott feladatait Ujszászynak.

Egy katonai attasé szerepe nem csupán a titkos hírszerzési tevékenységre szorítkozott. Ennél jóval 
tágabb hétköznapi, hivatalos, diplomáciai, reprezentációs funkciókat is el kellett látnia. 1935-ös iratok-
ból kitûnik, hogy ebben az évben kifejezetten a különbözõ eseményeken való részvétel hangsúlyozottan 
jelen van, köszönhetõen a sok meghívásnak, legyen az egy egyszerû lóverseny, vagy egy protokollárisabb 
állami ünnepség, vagy hivatalos szerv által rendezett fogadás. Különösen a különbözõ lóversenyeken 
való részvétel emelkedik ki igazán a jelentéseket olvasva, amely rendezvény minden bizonnyal fontos 
találkozási helynek számított. Ujszászy esetében jelen vannak még a különbözõ katonatiszteknek 
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adandó beutazási engedélyek, valamint katonai vonatkozású hivatalos ügyintézések, például igazolás 
kérése. Az attasé hétköznapjai tehát fõként hivatalos látogatásokkal, eseményeken való részvétellel 
és esetenként iratokkal, engedélyekkel való ügyintézéssel is teltek. Fontos volt a kapcsolattartás a 
csehszlovák katonatisztekkel, így jelentõséggel bírtak a velük való találkozások, beszélgetések, amik 
nem utolsósorban fontos információszerzési alkalmat is adtak az attasé számára.

Elmondható tehát, hogy amíg a felszín alatt zajlottak a hírszerzési mûveletek és természetesen ezzel 
együtt a csehszlovákok elhárítás akciói is, addig továbbra is szép számmal akadtak olyan feladatok a 
mindennapokban, amelyeket, mint katonai attasénak kellett elvégeznie. Ezek a hétköznapinak, pro-
tokollárisnak tûnõ tevékenységek azonban jelentõséggel is bírtak. Hiszen egy-egy ilyen alkalom az 
információszerzés mellett fontos kapcsolatépítési lehetõség volt akár a csehszlovák katonatisztekkel, 
akár más országok katonai attaséival is.
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Oros László

Wass Albert, az erdélyi havasok szerelmese

Neve sokáig tabu volt és semmit sem tudtunk róla. Az iskolában nem tanították, 
személye a hallgatás homályába merült, könyvei pedig hozzáférhetetlenek voltak. 
Nem csak nálunk, hanem Magyarországon is. A rendszerváltás után aztán lassan 
olvadni kezdett körülötte a jég, feloldódott a tilalom, és egyszeriben a könyvei 
is kaphatók lettek. Személyisége és az irodalmi megítélése azonban továbbra is 
vitatott és megosztó maradt. Vádolták sok mindennel, többek között azzal, hogy 
együttmûködött a fasiszta vezetéssel, hogy antiszemita volt… Sõt, ma is sokan 
támadják, hazaáruló emigránsnak tartják, míg mások szívvel-lélekkel mellette 
vannak és védik õt… Kérdezhetnénk hát, hogy ki is volt valójában ez a Wass Albert.

Nos, az alábbiakban róla, illetve a könyveirõl lesz szó. Különösen az egyikrõl, amely igencsak a szí-
vemhez nõtt…

Wass Albert 1908. január 8-án született a Kolozsvár melletti Válaszúton, és nem is akárhol, hanem 
egy gyönyörû kastélyban. Gróf volt, és egy régi református erdélyi arisztokrata család sarját tisztel-
hetjük benne. Õ azonban sohasem dicsekedett a származásával.

 Kolozsvárott érettségizett 1926-ban a református kollégiumban, utána gazdasági akadémiát végzett 
Debrecenben, majd Németországban és Franciaországban tanult erdészetet és kertészetet. 1932-ben 
tért vissza Erdélybe, ahol beteg édesapjának segített volna, de behívták a román hadseregbe sorka-
tonai szolgálatra. 

Ott, és persze máshol is megtapasztalhatta a kisebbségi sors keserveit, meg a Romániává vált 
szülõföld mostoha viszonyait. Nem is szólva arról, hogy magyar 
arisztokrata létére remekül mûködõ gazdasága volt, vallásban 
pedig a kálvinisták hitét követte. És mindez bizony szálka lett 
az új urak és a román ortodox vallásúak szemében… Akkor 
történt fordulat az életében, amikor 1940 nyarán Erdély egy 
része újra visszakerült Magyarországhoz. A magyar Mezõgaz-
dasági Minisztérium erdészfelügyelõnek nevezte ki Dés tele-
pülésre… és ebben az idõben kezdi szerkeszteni Kolozsváron 
az Ellenzék címû lapot.

1942 tavaszán katonai kiképzésen vesz részt, amit zászlósi 
ranggal fejez be. 1943-ban a keleti frontra került. Hõsiesen 
harcolt az orosz és a román seregek ellen – amiért német Vaske-
resztet is kapott –, majd a Tisza vonaláig kellett visszavonulnia 
az egységével. Végül 1945 húsvétján, hogy mentse a családját és 
a saját életét, Sopronnál átlépte a határt. Inkább a nyugatot, az 
emigráció keserû kenyerét választotta az orosz fogság (vagy a 
román megtorlás) helyett. A román bosszú azonban így is meg-
született, hisz 1946-ban a néptörvényszék háborús bûnösként 
halálra ítélte. Utána viszont már sohasem látta a szülõföldjét, 
az annyira szeretett Erdélyt, de Magyarországot sem.

Oros László: Wass Albert, az erdélyi havasok szerelmese 
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A földönfutóvá vált gróf elõször Németországban telepedett le, ahol egy bajor faluban kapott er-
dõmérnöki állást. Itt kezdte írni számomra legszebb regényét, A funtineli boszorkányt, amely végül 
1959-ben jelent meg. A háromkötetes mû fõ alakja egy igézõen szép lány, aki az erdélyi havasokon 
él. A magára maradt kislánynak azt jósolta egy cigányasszony, hogy akit az ágyába fogad, az meg fog 
halni. Ennek elkerülése érdekében inkább felköltözött a hegyekbe, azonban a sorsát így sem tudta 
megváltoztatni…  Az olvasmányos, lenyûgözõen szép történetbõl megismerhetjük Erdély jellegzetes 
tájait és legendáit is.

Az író következõ állomása Hamburg lett, ahol egy építkezésen kapott éjjeliõri állást. Itt született 
meg az Adjátok vissza a hegyeimet! (1949) címû mûve, amely az erdélyi magyarság és a kisebbségi lét 
megpróbáltatásairól ad hû képet, de rávilágít a Trianon okozta sebekre is.

Wass Albert 1951-ben érkezett Amerikába, ahol elõször egy farmon dolgozott, majd a floridai 
egyetemen tanított. Itt azt is érzékelhette, hogy az amerikaiak alig tudnak valamit Erdélyrõl. Saját 
kiadóvállalatot alapított hát, ahol egymás után jelentette meg a témával kapcsolatos kiadványokat, 
de a saját mûveit is. Ekkor látott napvilágot a másik fontos mûve, a Kard és kasza (1974), amely a 
könyvtáramban is megtalálható. Enyém nem az elsõ kiadás, hanem a marosvásárhelyi székhelyû 
Mentor Kiadónál 2011-ben megjelent kötet. Egyébként ez a kiadó adta az olvasók kezébe a teljes 
Wass Albert életmûsorozatot.

Visszatérve azonban az íróhoz, meg kell még említeni, hogy 1996 nyarán az akkor már 88 éves 
Wass Albert magyar állampolgárságért folyamodott. A minisztérium ugyan hosszú huzavona után ki 
is állított errõl egy igazolást, melynek érvényessége egy évig szólt, de Wass Albert végül mégsem jött 
haza. 1998. február 17-én önkezével vetett véget életének. A végsõ kívánsága szerint hamvai Erdélyben, 
a marosvécsi egykori Kemény-kastély kertjében, Kemény János mellett nyugszanak.

Az írásom elején említettem, hogy a történetben Wass Albert könyveirõl is szó lesz, különösen 
az egyikrõl. Megmondom õszintén, hogy eleinte némi tartózkodással, óvatosan vettem kezembe a 
mûveit. Attól féltem ugyanis, hogy a szövege bonyolult és misztikus, olvasása pedig nehézkes lesz. 
Mikor azonban elolvastam A funtineli boszorkány megkapó történetét, olyan érzésem támadt, mintha 
magam is átélném az eseményeket. A szerzõ elvitt az erdélyi 
havasokra, és a maga könnyed, olvasmányos stílusával – a 
mû izgalmas cselekménye mellett– bemutatta az ottani életet 
is. Ezekután már élvezettel vettem kézbe a könyvtáramban 
lévõ további könyveit, különösen A kastély árnyékában címû 
mûvét, amelyet nagy becsben tartok. A könyv elsõ kiadása 
még 1943-ban a budapesti Révai Kiadónál látott napvilágot. 
Az én példányom a mû második kiadása, amely 1980-ban 
jelent meg az amerikai Ohio állam, Youngstown városában, 
a Katolikus Magyarok Vasárnapja kiadásában. 

A kötet báró Varjassy család sorsán keresztül mutatja be 
az erdélyi magyarság szétzüllesztésének történetét.

Megismerhetjük belõle az 1890-es évek vége és az elsõ 
világháborút követõ néhány esztendõ eseményeit. Azt a fáj-
dalmas idõszakot, amikor a családi birtok román kézre kerül 
és az kezd elenyészni, de a magyar nyelv is háttérbe szorul.

Wass Albert fenti munkája azért is értékes számomra, mert a szerzõ a kor egyik legjobb (és talán a 
legszebb) magyar szí nész nõjének, a szintén emigráns sorsot választó Szeleczky Zitának (1915–1999) 
ajánlotta! Sõt, a címlapon ott talál juk a mûvésznõ pecsét jét is: Library of Zita Szeleczky. Aki viszont 
már nekem dedikálta a mellékelt fényképét.
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Szeleczky is 1945-ben hagyta el az országot és a népbíró-
ság ugyancsak elítélte a háborús maga tartása miatt. Elõször 
Ausztriában, Olasz or szágban, majd Argentí ná ban élt. Végül 
1962-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol 
Wass Alberttel is felvette a kapcsolatot és idõnként együtt 
szolgálták a magyar ügyet. Szeleczky a rendkívüli tehetsé-
gével és vonzó megjelenésével ott is belopta magát a nézõk 
szívébe. Hiszen sokan emlékeztek még azokra a filmekre, 
mint például a Rózsafabot (1940), Egy éjszaka Erdélyben 
(1941) vagya Sziámi macska (1943), ahol olyan varázslatos 
eleganciával játszotta el a szerepét. 

Szeleczk y Zitát 
1993-ban a magyar 
bíróság felmentette 
a vádak alól és re-
habilitálta. Öt évvel 
késõbb, 1998 õszén 
hazajött – úgymond 
meghalni. 1999. jú-
lius 12-én, 84 éves 
korában hunyt el Érden. Végakaratának megfelelõen Ne-
kézsenyben, a család kriptájában helyezték örök nyugalomra. 

Visszatérve a Szeleczkynek dedikált kötethez – a könyvtáram 
egyik legbecsesebb darabjához –, el kell mondani, hogy ez volt 
Wass Albert leghíresebb és legsikeresebb mûve. Kíméletlen 
õszinteséggel tárja fel benne azokat a történéseket, amikor az 
erdélyi magyar föld lassan átcsúszik az oláhok kezébe. Meg-
döbbentõen hiteles ez a korrajz, amely egyben a magyar nyelv 
dicsérete, az erdélyi táj szépségeinek megelevenítése, illetve 
nagyszerû krónikája a magyarság történetének is.
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Kovács László

Adalékok a hontalanság éveinek történetéhez
A magyarok csehországi deportálása

A felvidéki magyarság immár egy évszázados történetének legfájdalmasabb 
korszaka az 1945-tõl 1948-ig terjedõ idõszak volt, melyet nevezhetünk valóságos 
„vészkorszaknak”, hisz az egész közösség megsemmisülése csak hajszálon 
múlott. A történészek a korszakot általában a „hontalanság vagy a jogfosz-
tottság” évei jelzõvel illetik. Minden szépítés nélkül kimondhatjuk azonban, 
hogy ebben az idõszakban a csehszlovák állam politikájának egyik legfontosabb 
célja a csehszlovákiai magyarság valamilyen módon való megsemmisítése volt.

Mikor és hogyan kezdõdött ennek a gyalázatos politikai célnak a tervezése, 
megvalósítása? A londoni emigráns csehszlovák kormány berkeiben, de a 

fasiszta Szlovák Államban mûködõ illegális Kommunista Párt köreiben is már a háború alatt meg-
fogalmazódott két alapelv. Az egyik, hogy a németeket és a magyarokat tegyék felelõssé Csehszlovákia 
1938-as felbomlásáért, és háborús bûnökért mindkét népcsoportot a kollektív bûnösség bûnében 
marasztalják el, s ennek következtében meg lehet szabadulni tõlük a kitelepítés módszerével. Az 1945. 
április 5-én elfogadott kassai kormányprogram tételesen megfogalmazta ezt a politikai irányvonalat.

Ennek a kormányprogramnak az elõzményei közül hadd idézzünk néhány mondatot felelõs cseh-
szlovák politikusoktól.

Edvard Beneš a londoni emigráns kormány vezetõje, késõbbi köztársasági elnök nyilatkozta 
1943-ban a Sztálinnal való moszkvai tárgyalások után: „Nagyon sokan azt mondják: Meg kell a 
magyarokat semmisíteni. Magam nem vagyok ilyen radikális. Egy nagyhatalom beszélhet ilyen módon, 
de mi nem tudnánk ilyesfélét megvalósítani. Ezért az országból való eltávolításuk, kitelepítésük lehet 
csak számunkra megvalósítható.”

Gustáv Husák, késõbb szlovák belügyi megbízott az arcátlan történelemhamisítás módszerét al-
kalmazva mondta az alábbiakat 1944-ben: „A szlovák parasztnak és munkásnak, akiket kiszorítottak 
a déli területekrõl és századokon keresztül a hegyek között elnyomtak, meg kell ismét kapnia ezeket a 
régi szlovák területeket.” 

Daniel Okáli, késõbb a kitelepítési bizottság egyik vezetõje ezt így fogalmazta meg: „A majdan 
megalakuló kormány egyik legfõbb célja a szlovákiai magyar kisebbség feltétel nélküli likvidálása.”

A kormányprogramból következõen az alábbi tervezetek születtek: Vagyonelkobzással járó 
egyoldalú kitelepítés, a magyarok esetében Magyarországra. A magyarok széttelepítése és erõszakos 
deportálása, elsõsorban Csehországba, szintén vagyonelkobzással. Reszlovakizáció, szintén vagy-
onelkobzás terhe alatt. Lakosságcsere Magyarországgal (az ottani szlovákok önkéntes jelentkezése, 
az itteni magyarok kijelölése alapján).

Mivel a világháborút lezáró 1945 júliusában tartott potsdami konferencia nem egyezett bele a 
magyarok egyoldalú teljes kitelepítésébe, ezért a csehszlovák kormány és a Szlovák Nemzeti Tanács, 
valamint a megbízottak testülete (szlovák kormányzati szerv) kényszerbõl a lakosságcserében 
való megegyezést kezdte szorgalmazni. A magyar fél ebbe szorított helyzetében beleegyezett.  A 
lakosságcsere-egyezmény megkötésére 1946. február 27-én került sor. Ám a csehszlovák fél még 
ezután is szorgalmazta legalább 200 000 magyar, mint háborús bûnös egyoldalú kitelepítését is, ezért 
a magyar fél a lakosságcsere végrehajtását próbálta elodázni. Ekkor indult meg azoknak a zsaroló 

Kovács László: Adalékok a hontalanság éveinek történetéhez
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intézkedéseknek a sora, mellyekkel ki akarták kényszeríteni a lakosságcsere végrehajtását, és amelyek 
kegyetlensége a mai napig megdöbbenti az emlékezõket.

A tervek végrehajtásának sorát az úgynevezett Beneš dekrétumok nyitották meg. A 88-as dekrétum 
1945 októberében elrendelte az állampolgárság nélküliek munkakötelezettségét. Ennek értelmében 
már 1945 októberének végétõl decemberig 10 ezer felnõtt magyar munkaképes férfit deportáltak 
Csehországba. Ezek nagy része azonban tavaszra már hazaszökött. 

Közben a Szlovák Nemzeti Tanács rendelete értelmében 1946 júniusában elkezdõdött az egyetemes 
történelemben eddig nem ismert akció: a reszlovakizálás. A reszlovakizálás alapelve egy fikció volt, 
mely szerint: Szlovákia minden lakója eredetileg szlovák volt, csak idõvel elmagyarosították, ezért 
most visszakérheti szlovák nemzetiségét, vagyis reszlovakizálhat. Ez persze olyan kényszer alatt 
történt, hogy aki reszlovakizált, az megmenekült a vagyonelkobzástól. Egy általánosan elfogadott adat 
szerint 108 ezer család, összesen 352 ezer személy reszlovakizált.  Ezek egy része késõbb az 1951-es 
népszámláláskor ugyan magyarnak vallotta magát, de igen nagy részük, illetve leszármazottaik ma 
is szlovák nemzetiségûek. 

Mivel az elsõ deportálási akció nagyobb részt eredménytelen volt, ezért a csehszlovák fél a 
lakosságcsere kikényszerítésére mintegy zsaroló akcióként szintén a 88-as beneši dekrétum szélesebb 
körû értelmezésével november 19-én elkezdte egész családok Csehországba való deportálását.  Ezt 
már akkor kezdték elõkészíteni, mikor a párizsi békekonferencia plénuma elutasította az egyoldalú 
kitelepítésre vonatkozó csehszlovák indítványt. A Szlovák Telepítési Hivatal már augusztus 6-án elõre 
jelezte, hogy a 88-as dekrétum rendelkezéseit erõszakos kényszerítõ eszközök alkalmazásával is végre-
hajtja. A csehszlovák kormány pedig október 13-án beleegyezését adta a csehországi deportáláshoz, 
mégpedig a Telepítési Hivatal irányelvei alapján. Ezek az irányelvek pedig az erõszak alkalmazását 
is lehetõvé tették. 

Hogy ezek az „erõszakos kényszerítõ eszközök” mennyire embertelenek voltak, ezt a Somorjai 
járáshoz tartozó Szemet és Gútor esetén mutatjuk meg. 1946. november 16-án katonai egységek zárták 
körül a falukat, majd kidobolták, hogy a lakosság egy része Csehországba lesz áttelepítve. Az elõre 
elkészített névjegyzék alapján kijelölt családoknak egy katona és két civil kézbesítette a csehországi 
munkaszolgálatukat elrendelõ végzést. A kijelöltek erõszakos elhurcolására elõször Szemeten novem-
ber 19-én került sor. E napon kijárási tilalmat rendeltek el, az ellenállókat puskatussal összeverték 
és megkötözték, a passzívan viselkedõket puskacsõvel kényszerítették a teherautóra, majd utánuk 
hajigálták holmijukat és némi élelmiszert. Gútoron kezdetben hasonlóan játszódott le minden, mint 
Szemeten. Egészen november 19-ig, amikor is a faluban elszabadult a pokol. A gútoriak ugyanis, 
amikor azt tapasztalták, hogy a szomszédos Szemet község lakóit megkötözve és véresen viszik 
keresztül a falujukon, megijedtek és csónakokon igyekeztek átmenekülni a Duna magyar oldalára. A 
Duna védõgátján cirkáló csehszlovák határõrség a mintegy 240 menekülõre tüzet nyitott, az arccal 
Magyarország felé evezõ 48 esztendõs Sindler Ferencet hátba lõtte, aki a helyszínen életét vesztette.

A menekülõk egy része a sortûz ellenére átjutott Magyarországra, akiknek ez nem sikerült, azok a 
falu különbözõ helyein rejtõztek el. Ez utóbbiakat a másnapi, november 20-i razzia során egyenként 
begyûjtötték, s a somorjai vasútállomásról szintén útnak indították Csehország felé.

A gútori esetet a Szlovák Tájékoztatási Hivatal szerint a magyarországi propaganda idézte elõ, mely 
a magyar lakosságot meggondolatlan cselekedetekre izgatja. Hogy Sindler Ferencet a csehszlovák 
katonák lõtték le, arról egy szót sem szól.

A gútori eset egy a sok közül. Szinte mindenütt, mind a huszonnégy, akkor magyarok lakta járásban, 
ahonnan Csehországba deportálták a magyarokat, hasonló esetek történtek.

Végül mindezen zsaroló nyomás hatására megindult a lakosságcsere Csehszlovákia és Magyarország 
között 1947. április 12-én. Míg Magyarországon önként jelentkeztek (nagyon sok esetben magyarul sem 
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tudó) szlovákok, addig Csehszlovákiában kijelölték a bizottságok a kitelepítendõket. Magyarországról 
a szegényebb sorsú szlovákok jelentkeztek elsõsorban, míg Csehszlovákiában inkább a módosabb 
paraszti rétegeket jelölték ki áttelepítésre. A lakosságcsere 1948 decemberében ért véget. Ez idõ alatt 
89 660 magyart telepítettek át Magyarországra, míg Csehszlovákiába 71 787 szlovák települt át.

Az elmondottakból látható, hogy a felvidéki magyarság vészkorszaka valóban az 1945–1948  közötti 
idõszak volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az intézkedések felértek a genocídium, a népirtás 
fogalmával. Hisz egy soknemzetiségû államot néhány év alatt nemzetállammá változtatni csakis 
népirtással lehet. Ezekre a népirtó intézkedésekre emlékezünk a kitelepítettek napján. A következ-
ményeket, különösen a Beneš dekrétumok vagyonjogi vonatkozásait máig szenvedjük, és fogyásunkhoz 
a deportálás, az áttelepítés és a reszlovakizáció is jelentõsen hozzájárult.
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Simon Zsuzsanna

Magyar Katalin emlékezete
Mosonmagyaróváron az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára 
szervezett városi ünnepségek és megemlékezések középpontjába Magyar Katalin 
(1940–1956) emlékét állították. 2021. október 23-án kiállítással, filmvetítéssel, ok-
tóber 26-án színpadi mûvel, november 5-én síremlék avatással adóztak emléke elõtt.

Ki volt Magyar Katalin?
Magyar Katalin 1940. április 20-án született Budapesten. Édesapja Magyar 

Ferenc, édesanyja Monai Janka. Szüleivel, testvérével Mosonmagyaróváron lak-
tak. Itt íratták be 1946 õszén Katalin nevû leányukat a II. sz. Állami Általános 

Leányiskolába. A legutolsó évet, a nyolcadik osztályt 1954. június 23-án fejezte be kiváló eredménnyel.
Az általános iskola után a budapesti Török Pál utcai Képzõ-, és Iparmûvészeti Gimnáziumban 

folytatta tanulmányait. Festõ akart lenni. A fõvárosba került Katalin életét, mint nagyon sokakét, a 
történelem hamarosan tragikussá tette. 1956. október 23-án a tüntetéssel kezdõdõ események fegy-
veres harccá terebélyesedtek. Katalin is belekerült a forradalom viharába. 

Hõsiessége akkor kezdõdött, amikor a rádióban felhívásokat olvastak be, véradásra szólítva a 
lakosságot. Osztálytársaival már a 23-ai sortûz napján elhatározták, hogy jelentkeznek véradónak a 
Karolina úton, majd beállnak a Tétényi úti kórházba önkéntes ápolónak. 

Mentõautóval, vöröskeresztes karszalaggal a karján járt Kati is a fõváros különbözõ helyeire sebe-
sülteket összegyûjteni. A kórtermekben hamar megtanulta a sebek tisztítását, kötözését. Haját fehér 
kendõsávval kötötte be. Amikor késõbb Hegyeshalomba, vagyis az osztrák határ közelébe mentek 
teherautóval gyógyszerekért, visszafelé jövet megállt az autójuk Katalin szüleinek háza elõtt, s a 
szüleinek elmondta, hogy beállt ápolónak, s hogy a kórház termeiben nem csak magyar sebesülteket 
ápolnak, hanem orosz katonákat is, akiket több ápoló nem akar elsõsegélyben részesíteni, mivel 
ellenségnek tekintik õket. Katalin már ekkor is kitûnt közülük s ennyit mondott: itt nincs ellenség, 
csak sebesültek vannak! Ez a magatartása váltotta ki az orosz katonák szimpátiáját Katalin iránt. 
Szülei kérlelték, ne menjen vissza Budapestre, maradjon itthon. Féltették leányukat a harcban álló 
fõvárostól. Katalin csak ennyit mondott:  Megígértem, hogy visszamegyek, s becsület is van a világon! 
Ezzel átölelte szüleit és visszautazott a fõvárosba.

November 7-én Katiék mentõautóját Terézvárosba hívták egy 9 éves sebesült kisfiúhoz, akit a 
Liszt Ferenc téren tettek az autóba. Hárman ültek a kocsiban. Katona Sándor gépkocsivezetõ, egy 
gyári munkáslány és Katalin. Elindult az autó, de a közeledõ szovjet harckocsik elõl be akartak 
húzódni egy mellékutcába, ahol viszont szembe találták magukat egy újabb szovjet harckocsival, 
mely géppuskatüzet zúdított rájuk. A kisfiú fejét lövedék roncsolta szét, s Katalint is találat érte. 
A munkáslánynak és a sofõrnek sikerült kimenekülni a gépkocsiból és kúszva igyekeztek egy ház 
közelébe, ahol megbújhatnak az innen-onnan süvítõ golyózápor elõl. Onnan kiabált Katinak a 
sofõr: – Kati gyere! Õ azonban már érezte, hogy gyorsan fogy az ereje, s csak ennyit mondott:– 
Szevasztok, én meghalok! A sofõr még visszamászott az autóhoz Katin segíteni, de amint kihúzta 
õt az autóból, az utcán újabb lövéssorozat érte, mely már halálos volt, Kati szíve megszûnt dobogni. 
Testét november 10-én a Tétényi úti kórház díszkertjében hantolták el. Egy fakeresztet nyomtak a 
sírhantra, melyre olajfestékkel írták rá nevét és életkorát.

Simon Zsuzsanna: Magyar Katalin emlékezete
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Drága szüleinek Körmendy Béla római katolikus hitoktató küldött levelet:
Kedves Barátom! Nekem jutott az a nehéz feladat, hogy közöljem Önnel a szomorú hírt: kislánya, 

Katika 1956. november 7-én hõsi halált halt Budapesten, a Liszt Ferenc téren. A Tétényi úti kórházban 
vállalt betegápolást. Angyala volt a kórháznak. Önfeláldozó szeretettel virrasztott a sebesültek mellett. 
Ápolta, vigasztalta õket. November 7-én betegért ment ki a mentõszolgálat. Õ is velük ment. Egy súlyos, 
haslövéses sérültet vettek fel. A Liszt Ferenc téren nagy tûzharcba kerültek. Itt érte a halálos sorozat. 
Bemutattam érte az engesztelõ szentmisét. Itt temettük el, mélyen megrendülve, a kórház parkjában, 
díszsírhelyen 1956. november 10-én. 

Tudom, minden emberi vigasztalás kevés most. Kérem az irgalmas Jézust, vigasztalja meg összetört 
szívüket. Mély együttérzéssel maradok Körmendy Béla, rk.hitoktató, lelkész

Bp. 1956. nov. 10.
1957 tavaszán a Tétényi úti kórház vezetése kérte Kati szüleit, hogy a kórház kertjében eltemetett 

lányuk tetemét hantolják ki. A hozzátartozókat Vasbányai Ferenc, a Somlói úti Fiúkollégium nevelõ-
tanára kísérte a sírhelyhez, akit e kegyeletes cselekedetéért késõbb elbocsájtottak munkahelyérõl. 
Az exhumálás után Mosonmagyaróvárra szállíttatta édesapja, s a magyaróvári temetõ bejáratához 
közel, az öregtemetõnek nevezett részen temették el. De megnyugvást nem talált, s a családot sem 
hagyták békében. Kati édesapját elbocsátották a Magyaróvári Akadémia Tangazdaságából, és egy 
évre internálták. Kati földi maradványait még itt az óvári temetõben fél évvel késõbb egy kettõs 
családi kriptába helyezték át, de miután a család végleg Gyõrbe költözött, édesapja 1977. június 1-jén 
átszállíttatta lánya s idõközben elhunyt nagyanyja földi maradványait a gyõri Nádorvárosi temetõbe. 
(20. parcella, c. sor, 69. sír)

Magyar Katalin mosonmagyaróvári emlékhelyei
1996. október 23-án, Csete Lajos általános iskolai tanár állhatatos kutató- és emlékállító tevé-

kenységének köszönhetõen került emléktábla általános iskolája belsõ udvari falára. Az intézmény 
azóta minden évben megemlékezik néhai tanítványáról.

2020-ban az elhunyt hozzátartozói levélben keresték meg Mosonmagyaróvár Város Ön-
kormányzatát, melyben az Önkormányzat hozzájárulását kérték Magyar Katalin földi marad-
ványainak az Óvári Köztemetõbe való végleges visszahelyezése céljából.Az Önkormányzat a 
kérelem nyomán támogatását fejezte ki a sírhely áthelyezése tárgyában, ezért kérelemmel fordult 
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a Nemzeti Örökség Intézetéhez, melyben indítványozta, hogy a gyõri Nádorvárosi Köztemetõben 
található sírhely a nemzeti sírkertbõl törlésre kerüljön és a mosonmagyaróvári sírhely váljon a 
nemzeti sírkert részévé. A Nemzeti Örökség Intézete NÖRI/224–2(2021) számú, 2021. február 
24-én kelt levelében hozzájárult, hogy Magyar Katalin földi maradványait exhumálják és át-
helyezzék a Mosonmagyaróváron található Óvári Köztemetõbe. Az újratemetés tárgyában az 
Önkormányzat nyilatkozatot állított ki az új és méltó sírhely felajánlásáról. A lehetõségek isme-
retében a sírhelyet Katalin családtagjai választották ki. (Öregtemetõ, 10. csoport, i sor, 23–24.sír) 
A sírhelyet az Önkormányzat Magyar Katalin – és szülei Magyar Ferenc és Magyar Ferencné – 
hamvainak elhelyezése céljából, megváltási díj nélkül biztosította.Az Önkormányzat az ifj. Mesz-
lényi János által az új síremlékre tervezett dombormû elkészítésének megrendelését és teljes költ-
ségviselését vállalta. A Nemzeti Örökség Intézetével a kapcsolat folyamatos, jelenleg a védettség 
áthelyezésére vonatkozó döntést várjuk. (Fehérné dr. Bodó Mariann jegyzõ írásbeli tájékoztatása 
alapján.2021. november 8.)

Magyar Katalin földi maradványainak mosonmagyaróvári végleges visszatemetése után, síremlé-
két 2021. november 5-én avatták. Megemlékezõ beszédet dr. Iváncsics János alpolgármester, áldást 
Farkas István piarista atya mondott.

Forrás: Suba György: Magyar Katalin vértanúsága, Kiskõrös, 2014.

szél-járás
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Deák Ernõ 

A káosz mint az élet rendje  
– Lénárd Sándor (1910–1972) világa

Lénárd Sándor személye feltehetõen kellõképpen ismert, ezért még be-
mutatkozásként sem kell kitérnem életrajzára. Sokkal fontosabbnak tartom 
ismertetni az õ világát, amelynek lényege a realitás és a virtualitás sajátságos 
egybeesése. A továbbiakban jelenségként mutatok arra, mekkora különbség 
van/lehet a konstruált vagy rekonstruált filozófiai tételek és rendszerek és az 
ember mindennapi életében megnyilvánuló megtapasztalások és a belõlük 
fakadó következtetések között. Mielõtt belépnénk Lénárd világába, fel kell 
fednünk a címben megadott párosítás ellentmondásosságát. Õ ugyanis koránt-
sem azonosította, sõt, éppen ellenkezõleg, ellentétpárként kezelte a káoszt és a 

rendet, olyannyira, hogy az egyik látszólag kizárja a másikat. A káosz viszont oly mértékben uralkodik, 
hogy az élet (menet)rendjének mondható.

Magyarázatul két lényegbevágó utalással mutatnám be Lénárd Sándor világát. Elsõként Cicerót 
említem, aki a Tusculumi beszélgetésekben külön kitér a számûzetés kérdésére. Ha az ember megveti 
a tisztességet és a pénzt, mi az, amitõl félnie kell? Cicero úgy látja, hogy a számûzetést a legnagyobb 
szerencsétlenségek közé kell sorolni. Fejtegetése alaptételeként így határozza meg: a számûzetés nem 
más, mint visszatérés nélküli állandó utazás. És mégis – teszi hozzá – ilyen utazások töltötték ki a 
legjelesebb filozófusok életét. Eltekintve attól, hogy Lénárd Sándor klasszikus mûveltsége révén Ho-
ratius mellett Cicero is megfér, Tusculuma és Lénárd „láthatatlan háza” már csak a hasonló helyzet 
miatt is egymás mellé állítható; kiemelve, mit jelentett életében a számûzetés, menekülés, emigráció. 
A másik Karl Jaspers Grenzsituation határhelyzet fogalomkörére vonatkozik, amely lényegesen érinti 
Lénárd Sándor életvitelét. Jaspers életbevágó helyzeteket említ, viszont megtudható tõle, hogy nem 
határ- vagy végállomásként, vagy nem csak így tekinti ezt a tõle származó fogalmat, ugyanis szerinte 
a határhelyzet egyben átmeneti állapotnak is felfogható; két különbözõ helyzetképbõl következik, 
hogy az egyik átmenet a másikba. Mégis, a határhelyzetek megtapasztalása a tudatban egybeesik a 
létezéssel. Ugyanakkor olyan léthelyzeteket különböztet meg, mint: küzdelem, szenvedés, bûn, halál, 
amelyek létében érintik az embert. Amennyiben ilyen megközelítésben láttatjuk Jaspers tételét, kéz-
zelfoghatóbb, ha sorsfordulóként adjuk meg a német szó tulajdonképpeni jelentését.

A Ciceróra és Jaspersre való utalás eleve filozófiai háttérül kínálkozik arra vonatkozóan, mennyire 
helytálló az adottságok, alaphelyzetek megértésére és elemzésére tett kísérlet. Bonyolult fejtegetések 
helyett mintegy in medias res idézzük magát Lénárd Sándort. Völgy a világ végén címû könyvében (németül 
1963, magyarul 1967) bemutatkozásul a hajótöröttekkel példálózik, akik egyéni sorsukat szuperlatívu-
szokban mondják el, úgyszólván eltúlozva, hogy az õ esetük a legdrámaibb, sõt, a legtragikusabb. Saját 
sorsfordulójának õ is ilyen felsõfokú egyediséget tulajdonít, csakhogy rögvest viszonylagossá tompítja, 
nehogy azt higgye az olvasó, az õ életének drámaisága, sõt, tragikuma nem fokozható. Mégsem könnyû 
kikövetkeztetni, hogy az egyéni sors mennyire illik másokéhoz, mennyire általánosítható:

„[…] harmincnyolcban vágtam neki a világnak, egy kis kofferral, pénz nélkül, hiányos nyelvtudással 
és egy útlevéllel, amelyben már benne állt, hogy »külképviseleti hatóságaink« […] bajba jutott hono-
sainkat sem anyagilag, sem más módon nem támogathatják”.

Deák Ernõ: A káosz mint az élet rendje – Lénárd Sándor (1910–1972) világa
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Aztán mégis megvilágítja sorsfordulójának hátterét, miért, mit jelentett 1938-ban elhagyni Ausztriát, 
hogy teljes bizonytalanságban Olaszországnak vegye útját:

„Európában vihar vonult fel, üvöltõ diktátorok álltak a kormányhídon, színes ingekbe bújt oppor-
tunisták fújták a visszhangot.” (23)

Lénárd Sándor hányatott életének ez az alaphelyzete, lelkileg áthidalhatatlan, gyógyíthatatlan 
trauma. Ennek súlyát mi sem világítja meg jobban, mint az a tényállás, hogy fél oldalára bénultan, 
halálához közel is megrázó példaként mondta tollba feleségének egyik, apjától hallott történetét, 
hozzáfûzve saját gondolatait:

„»Egy megvadult elefánt pusztított a faluban. Buddha elé ment, megállt vele szemben. Végtelen 
könyörülettel, végtelen szeretettel nézte az elefántot. A megvadult elefánt megnyugodott, hátat for-
dított és lassan elment.«

„Sokáig hittem, hogy a történet igaz, hiszen apám is végtelen könyörülettel, végtelen szeretettel 
oldotta meg problémáit. De késõbb átéltem Hitler, sõt Sztálin korát és elvesztettem meggyõzõdésemet, 
hogy egy Gautama Buddha még segíthet az emberiségen.”

„Immár apámra gondolok, és szomorúbb vagyok, mint valaha.”
A nyakába szakadt nyomorúság, helyesebben a kényszerhelyzetbõl adódott, de végsõ fokon önként 

vállalt menekülés felidézése mégis olyan mélységeket tár fel, hogy egyenesen Vergilius Aeneasára 
utal, mit jelentett számára az a tizenöt év, amely a müncheni tárgyalások lázas napjaitól a riói ba-
nánfák árnyékáig tartott: Infandum renovare dolorem – elmondani a kimondhatatlan szenvedést. 
Ebben a vészhelyzetben döbben rá, majd vetíti ki említett munkájában traumatikus következtetését:

„Nem értem, hogy kerültem partra. Ha csak egy kis rend volna a világon, ha a logika elõrevilágí-
tana, régen el kellett volna pusztulnom. De nincs rend, éhezõk nem mindig halnak éhen, fegyencek 
átmásznak a börtön falán, s egyes hajótörötteket a homokra vet a hullám.”(23.)

Habár Lénárd Sándor sorsfordulója már 1918-ban kezdõdött, amikor apjával Fiume után Bécsben 
kötöttek ki, mivel az I. világháború végén szükséghelyzet állt elõ a család életében. Apjának végül is 
sikerült Bécsben munkát találnia, majd Klosterneuburgban házra szert tennie, s ennek következtében 
tudott otthont teremteni a család számára. A bécsi évek, évtizedek minden jel szerint nem szûkölködtek 
ugyan drámai kihívásokban, a fiatal Lénárd emlékeiben látszólag mégsem hatott végzetesen mindaz, 
amin át kellett esnie, különösképpen amikor apja, a családfenntartó Lénárd Ödön 1924-ben, 46 éve-
sen Bécsben elhunyt. A tizennégy éves kamasz látszólag beilleszkedett környezetébe. Leérettségizett, 
majd a bécsi egyetemen az orvosi karra iratkozott be.

Ezzel szemben a Rómában eltöltött évek teljesen kiforgatták életvitelét, s ennek következtében 
anarchistának vallva magát a hajléktalanság, kialvatlanság, egyszerûen a létbizonytalanság cinikus 
tagadóvá süllyesztette világnézetileg is. Amikor már az utolsó villamoson is végigjárta a várost, arra 
várt, hogy betérhessen az egyik templomba aludni. Ilyen helyzetben szólította meg a különben kávé-
házból ismert Monsignore Cabillaud:

„Kicsit csodálkoztunk mind a ketten.
– Szép, hogy ilyen korán eljön a misére!
Semmi okom sincs rá, hogy hazudjam.
– Monsignore, nem a misére jöttem. Régen elvesztettem már a hitemet. Már azt sem tudom, 

mire jó.” 1 

De most térjünk vissza a Jaspers tételével megvilágított alaphelyzethez. Egy nap a láthatatlan házban 
c. elmélkedésének (1969, németül 1970) bevezetõjében a határhelyzetek, sorsfordulók átmenetiségének 
jelentéktelenségét helyezve elõtérbe vázolja fel:

„Az érdekes napok ritkák.
Hogy életünknek melyik napja volt döntõ fontosságú, azt úgyis csak évtizedek múltán vesszük észre. 
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Az a nap, amelyen az ember a kis kofferbe pakolja a borotvakészletét, nyakába veszi a lódenkabátot, 
és kiballag a pályaudvarra, magában véve nem érdekes nap. Az sem nagyesemény, ha az embernek azt 
mondja a fia: Apám, tökkelütött hülye vagy. S ilyen jelentéktelen napokon csúszik át az ember élete 
egy más pályára, ilyenkor nyílik meg egy más valóság, amelybõl az elõzõ lét mind álomszerûbbnek 
tûnik. ” (417.) 

Lénárd Sándor életvitelét szemügyre véve egyenesen a Paradicsomból kiûzött ember esetével 
nyomatékosíthatnánk, bár még az Édenkertre vonatkozóan sem mond le mindent kétségbe vonó 
kitételeirõl. Mert már ott is ott ólálkodott a káosz, a rend ellentétpárja. Tulajdonképpen minden a 
káoszból fakad és oda tér vissza. Az emberben mégis ott honol valamiféle sejtés, a harmónia õsél-
ménye. Oda vágyakozik vissza, mindamellett nem ábrándozva, hanem tettlegesen, cselekvõen. A 
káoszból kicsalni, oázisszerûen megteremteni a rend mikroszkopikus világát, ezt megvédeni nap 
mint nap minden zavaró körülmény és élõlény ellen. Lénárd Sándor végsõ soron következményeiben 
döntõ, határhelyzetet jelentõ elhatározása mégsem a lázadás, hanem a kitérés. Ha már Vergiliusz-
szal példálózik, tegyük hozzá: távozásakor, ha másként nem, magával vitte, megõrizte „isteneit”, 
az otthont, és mire sem vágyott jobban, mint hogy megteremtse magának a saját, egyéni otthonát, 
amikor Olaszország után Dél-Amerikát megcélozva történetesen az õserdõ peremén állapodott 
meg, és elmondhatta: „Jó helyen vagyok.” És ebben – saját bevallása szerint – nem kis szerepet 
játszott a szerencse.

Annyira feloldhatatlan helyzettel állunk szemben, hogy – ha röviden is – de el kell idõznünk a Lé-
nárd által káosznak minõsített jelenség mellett. Mint egyik tulajdonságát említi, hogy tarka, majd úgy 
látja, a káosz feledékeny, szép, hozzátéve, a káoszban minden álláspont kérdése. Ehhez nem árt tudni, 
hogy Lénárd érvei a sorozatos ismétlések, variálások ellenére sem hatnak logikusan. Tulajdonképpen 
egymásnak ellentmondóak, végsõ fokon kaotikusak. Saját életével példálózva utal múltjára, s ebbõl 
következtetve a világ kezdetével és végével kapcsolatosan megállapítja: „Tudom. Nem kezdõdött… 
Már a kezdetben a folytatás volt, mint ahogy az élet végén, a világ végén mindig ott áll a folytatás…” 
(125.) „Csak egy biztos: már a kezdetben sem volt Logosz.” (595.)

„Az élet rendje tehát a kiszámíthatatlan rendetlenség, vagyis a káosz. És ebben rejlik a lét sze-
rencséhez, véletlenhez kötõdõ esélye: a káosz függvényében létrejött, teremtett, de múlékony, rövid 
lejáratú rend.” (427.)

Mint ahogy egész „felépítésében”, érvei sokasodó ismétlésében sem lehet levonni végsõ követ-
keztetéseket; hiányzik belõlük a könyörtelen logika. Lénárd gondolatai magányos elmélkedésének 
szüleményei „menet közben” fogannak meg, hogy aztán papírra vesse õket gyertyafény, esetleg 
petróleumlámpa mellett ceruzával. Meghökkentõ egybevetése, ami elõl nem lehet kitérni:

„Ahol rend van, nem érdemes azt keresni, ami nincs. De a káoszt épp a tökéletes értelmetlenség 
jellemzi. A káoszban nyugodtan keresheti az ember, ami nincs. Keresheti a testetlen, tömeg nélküli 
neutrinót, vonalat vonhat egy kiterjedés nélküli ponton keresztül […] Rend csak körülhatárolt tereken, 
rövid percekig van.” (447.)

Lénárd Sándor gomolygó érveléseit, meglátásait továbbgondolva úgy is összegezhetnénk, hogy a 
káosz az irracionális, mindent magába foglaló minden(ség), ezzel szemben a racionálisnak tekinthetõ 
rend nem más, mint a káosz szegmense, a belõle kiszakított, behatárolható másság, amit az emberi agy 
mintegy elkülönítve „kisajátít” a mindenségbõl. Bármennyire ellenszegülésnek számítható is, végsõ 
soron a káosz függvénye, ami tele van meglepetéssel, kiszámíthatatlansággal, ugyanakkor az ember 
számára megszámlálhatatlan lehetõséggel. Bármennyire tünékeny is a rend, mégsem semmisül meg, 
hanem visszahullik a káosznak tûnõ mindenségbe, más megfogalmazásban: nem szûnik meg, hanem 
új alakzatot, sõt, tartalmat öltve ismét kiszakad, kiválik, és új rendként csábít cselekvésre, alkotásra. 
Az emberi lét ebben leli örömét és értelmét.
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A mikro- és makroszkopikus ellentmondás feloldásaként állapítható meg Lénárd észjárása sze-
rint: a végtelen és a véges egymást kizáró, ugyanakkor magába foglaló egymásrautaltsága. A káosz 
folyamatos és áttekinthetetlen, a rend áttekinthetõ, de tünékeny. Ebben a létfeszültségben szinte 
megcáfolhatatlanul mondja ki életbölcseletének magvát: 

„Az se volna jó, ha rend volna. […] Már kivesztek volna a kérdõjelek, nem volna csodálkoznivaló, 
a helyeket, ahova most a képzelet repül, már elfoglalta volna a tudomány.” (596.)

Mint ahogyan már fentebb is rámutattam, Lénárd egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy 
tulajdonképpen a káosznak köszönheti életben maradását. Vagy ahogyan õ fogalmazott: a jó dol-
gokat meg kell élni, a rosszakat túl kell élni. (124.) Vagyis az õ felfogásában a káosz tette lehetõvé 
számára a túlélést. Végsõ soron tehát a káosz a határtalan, végtelen, a rend a behatárolt, véges. Az 
elõbbi kiszámíthatatlan, az utóbbi, mivel tervezett, kiszámítható. Mindebbõl õ nem alkotott filozófiai 
rendszert, csupán körüljárta élete fordulóit, magyarázatot keresett és adott mindarra, ami megesett 
vele. Amennyiben tételként ezt elfogadjuk, akkor helyesnek mondható azon kijelentése, az ember 
és a mû elválaszthatatlan egymástól, mégis az utóbbi a fontos, a mûvész élete legfeljebb lábjegyzet a 
mûhöz. (105.) 

Ezzel Lénárd Sándor életének azon oldalára kell rávilágítani, amely teljes mértékben azonos azzal a 
rácsodálkozással, hogyan lett a pesti matrózruhás kisfiúból szakállas remete a botokud indiók kialudt 
tûzhelye helyén. (446.)

Feljegyzései között találhatók magyarázatok arra vonatkozóan, miért határozott úgy, hogy ki-
vonul a civilizációból vissza az õstermészetbe, mert úgy vélte, egyedül ott találhat olyan otthonra, 
ahol megleli a boldogságot jelentõ harmóniát, a csendet és az órához nem kötõdõ szabadságot. Napi 
életvitelével igazolta életfelfogása hitelességét. A nyugalmat adó mûveltséget kereste és ápolta, de 
nem a nagyvárosi tömegtársadalomban, hanem a technika vívmányait nélkülözõ magányban. Csak rá 
lehet csodálkozni, ha nyomon követjük, ahogyan hasonszõrû humanistákkal levelezett latin nyelven. 
Ezen világnézetté növelt életfelfogásával elfordult a merõen újat hajhászó korszellemtõl, lemondott 
a civilizáció vívmányairól, amelyeket messzemenõen a nagyvárosi élettel azonosított. Mai szemmel 
meglep, hogy már a 20. század hatvanas éveiben szembeszállt a csillapíthatatlan étvágyú papíriparral, 
mert az csak az értelmetlen betûgyártással az õserdõk pusztításához vezet. A nagyvárosi életmód ki-
tenyészti a stresszbõl eredõ neurózist, az õ megfogalmazásában a betû, az óra, a jövõbe tekintõ gond 
felnyomja a vérnyomást, és elzárja a koszorúereket. (53.) Nem utal Oswald Spenglerre, gyakorlatilag 
mégis hasonló módon gondolkodik a kultúráról, ill. a civilizációról. 

Bárhogyan is érvel, következtet, különbözõ megközelítésben szembe állítja a saját kialakított, 
rácsodálkoznivalóan egyéni világát mindazzal, ami nem az. És ezt olyan jónak találja, hogy képes 
felvenni a harcot a közvetlen környezetét hátrányosan befolyásoló lényekkel, mint a levélvágó hangyák 
(atták), vagy éppenséggel a páfrány. Végül is kimondja, leírja az örök élet titkát: nem szabad fejlõdni. 
Egyszer valahol meg kell állni. (452.) Ez a korában minden bizonnyal különcnek számító ember nem 
csupán szóban, de éppenséggel mindennapjaival képes volt elutasítani a technika, a tárgyak egyre 
fenyegetõbb hatalmát. Szinte lélegzetelállító, ráolvasásszerû kozmikus, víziónak is nyilvánítható 
meglátása, összegzésszerû következtetése:

„Évmilliókat töltött az emberiség a földön, jégkorszakokat élt át, kitalálta a nyílhegyet, felfedezte 
a búzát és még a számokat is. De azt már nem láthatta elõre – hisz káoszban élünk –, hogy számok 
fogják uralni kései unokáit, unokái napjait, óráit, hogy végül mindenki számol, számít, csakhogy 
abszolúte biztos dolgot mondjon olyasmirõl, amirõl senki sem tudja, hogy mi.” (439.) 

Aztán mi marad neki ebben a kegyetlen, pesszimizmussal teli világban? A csodálkozás (438) és 
állandó kísérõje, a Honvágy. Tizenötévi hányattatás után megvetette lábát „Paphlagóniában”, amirõl 
ismételten úgy nyilatkozott: „jó helyen vagyok”, „igen jó dolgom van”. Repesve nem gyõzi leírni, mi 
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minden jóban van része, már csak azért is, mert meglelte „hányatott élete végsõ állomását” (115.), 
deszkákból épült, fákkal körülültetett faházát. Mintegy helyébe gondolva magunkat késztetést érzünk 
arra, hogy leüljünk mellé és vele gyönyörködve hallgassuk vezetését. És akkor csak úgy hirtelen elõáll 
valamivel, ami elõl nem menekülhetett, a múlttal. „Így – miután felébredtem – felébred hû kísérõm, 
a honvágy.” (440.)

Titkos, álnok betegségnek tekinti. Rögeszmésen e körül keringenek gondolatai, érzelmi kötõdései, 
egyszerûen nem tud szabadulni tõle. Ha jobban odafigyelünk, nem nehéz kitalálni, hogy nem eleve 
újra vágyott. Hiába emlékeztette magát Rómában: „Ha új életet akarsz kezdeni, a régit be kell fejezni. 
Meg kell halnod, fel kell támadnod.” (Római történetek, 181.) Nem tudott merõen újat alkotni, s az 
újrakezdés a régi mozaikszerû összerakása volt, bizonyos túlzással, igaz, egészen más környezetben, 
áttételesen pótszer. 

„Otthon lenni jó. De tudom: akkor is megmarad a honvágyam. A honvágynak nincs akkora iro-
dalma, mint a boldogtalan szerelemnek, de rokon érzések. A honvágynak semmi köze az államhoz, 
nemzethez, még a hazához sem. A honvágy fáj. Iránya nincs. Talán a növények tudnák legpontosabban 
elmondani, micsoda: idegen talajban, idegen klímában elsorvadnak, elvadulnak.” (132.)

Ennek a kérdésnek külön fejezetet lehetne szentelni, de érjük be azzal, amit megoldhatatlan 
kiúttalanságnak lehetne nevezni. Lénárd még azt is bevallja: a honvágyba bele is lehet halni. A 
honvágyat nem lehet megszokni, legfeljebb csillapítani. „Harminc-negyven év sem gyengíti, a beteg 
legfeljebb annyit vesz észre, hogy enged.” (441.) Ide kívánkozik a római nyomorban megtalált alapél-
ménye, ami egészen más megvilágításban költögeti emlékeit: „A honvágy alábbhagy a könyvtárakban, 
eltûnik az orgonasípok közt.” (59.)

Végül is az Európából kapott borsóval példálózik. A Dél-Amerikában elültetett magokból leves 
lesz, de nem csak az: „Gõzükbõl felszáll egy elveszett világ, az elsõ és utolsó kanál közt enged a 
honvágy, feloldódik a vándor szorongása, aki még álmában is tudja, hogy akármilyen irányba halad, 
haza sohasem jut.”

Csak a borsólevesben, csak egy Schubert-kvintettben van mindig otthon.
Bármennyire további elemzést, elmélyedt elmélkedést igényelne is ez a több mint lírai önvallomás, 

nem szabad folytatni tovább. Lénárd egyik éltetõ elemévé avatta a csendet. „Hallgassuk a csendet, 
nézzük a csillagokat, merüljünk el a mindenség megoldhatatlan titkaiban, csodálkozzunk…”2 

1  Lénárd Sándor: Római történetek, 1969, Magvetõ Könyvkiadó, Budapest. Az idézet a Völgy a világ végén s 
más történetek c. kötetben 241. old.

2  A szövegben megadott idézetek Lénárd Sándor: Völgy a világ végén s más történetek, Budapest, 1973 c. 
gyûjteményes kötetének oldalszámaihoz igazodnak. – Az apjától hallott Buddha-történet a Családtörténeteim 
(Budapest, 1910) IV., Bécs c. fejezetének végén található.
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Böröndi Lajos

Nálam a képek kivétel nélkül 
szerelemgyerekek

Látogatás Borbély Károly ravazdi mûtermében

A síkvidéki embernek már a dombok, az emelkedõk is örömet jelentenek, s 
Gyõrt elhagyva szõlõk kapaszkodnak fel a domboldalra, s a Ravazdig vezetõ 
utat a Pannonhalmi Apátság impozáns épülete uralja.

Ravazdra igyekszünk – már nem elõször – fölkeresni Borbély Károly 
festõmûvészt, fõiskolai tanárt, hogy megnézzük, az elmúlt évtized kizökken-
tette e világából, vagy úgy hozzátartozik a kisalföldi tájhoz, mint az az õshonos 
növény, amit kitépni onnét csak gyökerestõl lehetne. 

Apropóul kínálkozott, ha kell egyáltalán indok a baráti látogatáshoz, hogy 
február elején Gülch Csaba, nemrégiben elhunyt költõ verseire készített dió-

fapácaiból rendezett kiállítást a gyõri megyei könyvtár.
A ragyogó februári napsütésben ébredõ táj szinte lecseppen a festõ ecsetérõl – bár mint ahogyan 

a beszélgetés közben megállapítottuk, Borbély tájai is metaforikus belsõ tájak. 
Ravazd település a megye délkeleti részén, a Sokorói-dombságon, Pannonhalmától 4 km-

re, Gyõrtõl 21 km-re található, a Gyõrt Veszprémmel összekötõ 82-es fõút mentén. A község nevének 
eredete feltehetõen a személynévként is használt magyar ravasz (róka) fõnévre vezethetõ vissza. Mások 
szerint az 1093. évi összeírás szerint lakott itt egy Ravazd nevû ember.

A múlt századi régészeti kutatások mutatták ki, hogy ezen a környéken nem jelentéktelen római 
települések voltak, melyek egészen a mai Pannonhalmáig elhúzódtak. A terület Szent László ki-

Böröndi Lajos: Látogatás Borbély Károly ravazdi mûtermében
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rály adományaként került a pannonhalmi bencés apátság birtokába. Maga a falu õsi település. 
Az Árpád-házi királyok alatt a három részbõl álló település 1137-ben Ravazd néven egyesült. A 
törökök 1595-ben dúlták fel elõször. A régi Ravazd feltehetõen a török korban pusztult el, és az 
újratelepülõk a valamivel nyugatabbra lévõ és védett völgyben építették fel falujukat. 

A település lakossága 1992-ig nagyjából másfél ezer fõs volt, mely Tarjánpuszta 1993-as leválásával 
1086 fõre csökkent. A tényleges fogyásban a vándorlási veszteség a döntõ, hisz az 1970-es években 
még a természetes szaporulat jellemezte a községet, amely a 80-as években negatívra fordult, de nem 
nagyarányúan. A többség eljáró dolgozó. Gyõrött és Pannonhalmán talál megélhetést magának.

Borbély Karcsi is Gyõrbe jár dolgozni, a tanítóképzõben dolgozik, amely ma a Széchenyi Egyetem 
része. Valamikor neves intézmény volt a gyõri képezde, mostanában kevesebbet hallani róla.

– Továbbra is mûködik nálunk a tanítóképzés, és másfél évtizede gyógypedagógiai képzés is folyik- 
válaszolja kérdésemre. – Az érdeklõdés mostanában lanyhult, a jelentkezõk száma is lecsökkent. A régi 
idõkben volt 9 tanítóképzõs csoport, most van kettõ. Van olyan, hogy kezdenek mondjuk nyolcvanan, 
utána mikor egy év múlva találkozok velük,  maradnak vagy negyvenen. Sokan eltûnnek a pályáról 
már az elsõ évben. De még többen, amikor elõször kimennek gyakorlatra. Meglátják, hogy milyen 
viszonyok vannak és milyen nehéz a dolog. Aztán meglátják az elsõ fizetésüket és kész.

– A tanítás és a festészet nálad együtt él. Azt mondtad egyszer, hogy ez életforma.
– Igen, folyamatosan velem vannak a színek. Akármerre nézek, mindig eszembe jut róla egy kép. Amit 

meg kellene festeni. Ha úgy alakul a munka, hogy nincs idõm festeni, mondjuk egy hétig, akkor már 
ideges vagyok. Akkor semmi se jó. S ha odatévedek az állványhoz, akkor rájövök, hogy ez volt a bajom.

– De Neked nem ebbõl kell megélni, s ez azért szerencse is talán.
– Hála Isten, persze, hogy ez jó érzés, mert ha ebbõl kellen megélni, a családot eltartani, az nem 

lenne jó. Annak van egy görcse. Nálam a képek kivétel nélkül szerelemgyerekek.
Persze vannak megrendelések is. Most ha az utóbbi tíz évet nézem, ebbe még belefér az alsóõri 

feladat. A burgenlandi település templomába festettem stációkat. Aztán úgy két éve festettem egy 
Szent Lászlót a lengyeleknek. Ez a kép Katowicében van.
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– Miért kellett nekik Szent László?
– A Katowice Murski nevû  településrész templomába került a kép. A második világháború 

vége felé itt magyarok, németek menekültek az oroszok elõl. 29 magyar katona megadta magát az 
oroszoknak, akik kihallgatták õket, majd másnap kivitték õket egy mezõre és mindet fõbelõtték.

A lengyelek késõbb eltemették ezeket a katonákat, és keresztet állítottak a sír fölé. A krakkói 
konzul találta ki, hogy ezeket az embereket meg kell ajándékozni valamivel. Innét jött a festmény 
ötlete.

Nagy ünnepséget kerekítettek a képátadás ürügyén. Krakkóban az érsek vette át, s a városban 
lakott egy darabig a festmény, s utána egy jó hónap múlva került Murckiba, ahol végleges helyére 
került. Hogy miért Szent László? Nem is tudom már, hogy õk találták-e ki, vagy én?

– Milyen más témák izgatnak? Ha nem kötelezõ a dolog, akkor szabadon festhetsz.

(A Murcki településen szolgáló magyarok, németek és krími tatárok a 107. német légvédelmi tüzérezred alá tartozó 
58. Heimatflak osztályban szolgáltak. Feladatuk a felsõ-sziléziai iparvállalatok védelme volt. … A magyar katonák 
hamar összebarátkoztak a helyiekkel, akik átérezték helyzetüket. Tudták, milyen egy idegen hadsereg parancsnok-
sága alatt kényszerbõl harcolni. Elõfordult, hogy vendégül látták õket. A térséget 1945. január 27-én érte el a Vörös 
Hadsereg. A németek és a krími tatárok elmenekültek, a 29 magyar katona a helyén maradt. Harc nélkül megadták 
magukat. A szovjetek értékeiktõl megfosztva barakkba zárták õket.
A front elvonulásának másnapján, január 28-án reggel a szovjetek meztelenre vetkõztették, s a közeli mezõn agyon-
lõtték a magyar foglyokat. A visszaemlékezések szerint mínusz 30 fokban, a behavazott, fagyott földön feküdtek két 
hónapon át.  A helybeliek csak akkor tudták õket eltemetni, amikor a föld felengedett. Híven ápolták a meggyilkoltak 
emlékét. Keresztet állítottak a közös síron, amelyen halottak napján mindig mécsest gyújtottak. 
2012-ben a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete a 29 áldozatból 15 fõt név szerint azonosított. Nevüket bevésték 
a 2013. április 4-én felavatott új,kétnyelvû emléktáblába. Köztük van Grendel Lajos, az azonos nevû szlovákiai 
magyar író nagybátyja, akit éppen 32. születésnapján gyilkoltak meg. In.: Kovács István-Mitrovits Miklós: Magyar 
emlékek Lengyelországban. Antall József Tudásközpont, Bp. 2017.)
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– Érdekelnek a tájak is, az egek, a hullámok.
– Azok nem igazi tájak.
– Nem, belsõ tájak. Metaforikus belsõ tájak, ahogyan mondod, s a végén az jön ki, hogy lesz egy-

féle szakrális töltése az egésznek. Aztán készítek kis figurákat is. S vannak ezek a keskeny képek, 
egész sorozat van belõlük. 

Pécshez kötõdik amit el szeretnék mondani. Pszichológiát hallgattam éppen, amikor az egyik 
elõadáson az jutott eszembe, hogy a hátsó színpadon, a figyelem mögött festek közben. Fejben. 
Azt találtam ki, hogy az embert is így kellene ábrázolni, hogy nem az anatómia fontos, hanem az 
érzések. S akkor ilyen lendületes gesztusokból épülne föl. Indulatokból. S utána kezdtem el ezt 
meg is csinálni. Az látszik, ahogyan elkezdtem ezeket a figurákat megalkotni, s elõszedtem a régi 
vázlatokat, rájöttem, hogy ezt én már korábban is csináltam. Már régen elkezdõdött nálam.

– Azt sejtem, hogy arany az egyik kedvenc színed, s ez persze a szakrális témáknál természetes 
is. Van még szívedhez közelálló szín?

– A barna, a zöld és a kék.
– Ezek nem is illenek össze.
– Dehogynem. Attól függ, hogy milyen zöld és milyen kék? Az a nem mindegy. Rám nagy ha-

tással van a tenger, annak imádom a színeit, ott is együtt van ám ez a két szín. Ahogy a part felé 
közeledsz, ilyen gyönyörû zöldes, s majd folyamatos megy át befelé abba a gyönyörû mély kékbe. 
De nem rögtön kezdtem el ezt a kéket festeni. Elraktározódik az emberben, érlelõdik egy kicsit, 
aztán azt veszem észre, hogy itt is, ott is megjelenik ez a szín. Elõbújik.

képzőművészet
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Aztán mocorog bennem az akvarell is, egy idõben sokat festettem, aztán abbahagytam. S most 
megint rávenne valami bennem, hogy térjek vissza hozzá.

– Akkor te is az egyik mûfajt a másikkal pihened ki.
– Én nagyon szeretem mindegyik technikát, s van olyan, hogy kenem a festéket az ujjaimmal, s 

akkor meg jön a pasztell. Azt is szeretem, amikor egy nagy ecsettel egy nagy lendületeset húzok, 
s jön az akril.

– Látom, nem unatkozol, tanítás, festés, szobrászkodás..
– Most, ha kinézek az ablakon, már metszem a szõlõt, lassan tavasz lesz, a föld is hív. Amikor 

1987-ben ideköltöztünk, azóta tanulom ezt a fajta életet. A szõlõmetszés szinte visszavisz a bibliai 
idõkbe. Amikor metszem a szõlõt s letisztul a tõke, az olyan, mint amikor áhítat fogja el az embert. 
Hogy az milyen jó. Nem a munkát éreztem, hanem azt, hogy formálódik egy új élet. Ilyen Noés 
hangulat fogja el az embert. De abban is lehet gyönyörködni, amikor a borok elkezdenek forrni. 

képzőművészet
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Tisztulnak, ülepednek, napról napra változik az íze, illata. A munka közben, fõként az ilyen zöld-
munkák idején alkotok. Akkor is gyönyörködök a szõlõhegyen a látványban, amikor a hátamon 
van a permetezõ.

A szellemi munka után ez nagyon jó. Azt gondoltam, hogy ha nyugdíjas leszek, a háromból már 
csak kettõ marad, a festészet és a szõlõ. De valószínû, hogy egy kis tanítás is kell, hogy maradjon, 
mert az is szenvedély.

– Javíthatatlan vagy. De mondhatnám többes számban is: javíthatatlanok vagyunk.

képzőművészet
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Neszméri Tünde

Húsz éves a Szenc és Vidéke Társulás
A 2021-es év rendhagyó volt, a jubiláló szervezetek közül többen nem 

tudták megtartani ünnepi üléseiket, vagy ünnepi programjaikat, hiszen csak 
néhány hónap volt olyan szabad, amikor rendezvényeket lehetett szervezni. A 
Szenc és Vidéke Társulás így szintén nem tartott ünnepélyt, a rá bízott fontos 
feladatokat azonban a szervezet tagjai elvégezték. A Társulás elnöke, Duray 
Rezsõ nyilatkozott az elmúlt húsz év tevékenységérõl. 

Milyen célkitûzésekkel alakult meg a Szenc és Vidéke Társulás? 
A megalakulást egy hosszabb elõkészítési folyamat elõzte meg. Elsõsorban 

magyarországi ösztönzésre Felvidék szerte alakultak a régiókban az oktatási intézményeket támogató 
szervezetek, mivel pályázni csak társulásokon, egyesületeken keresztül tudtunk. Annak érdekében, 
hogy ne minden intézmény külön pályázatot adjon be, ezek a régiós célalapok fogták össze a kezde-
ményezést, õk adták be a felmért igények alapján a pályázatot, amelyek alapján aztán a programok 
megvalósultak, illetve megvettük a szükséges eszközöket, végrehajtottuk a befektetéseket, fejleszté-
seket. Akkoriban ezekbõl a forrásokból többek között módszertani segédeszközöket vásároltunk a 
magyar tanítási nyelvû intézmények számára, ami nagy segítség volt. 

Hosszabb elõkészítési folyamatról szólt, mit értsünk ez alatt? 
Már az 1990-es évek közepén mûködött a Szenc és Vidéke Alapítvány, amely a Rákóczi Szövetség 

által kezdeményezett Város és Vidéke Célalap hálózat kezdeményezéseként jött létre, amely pályáza-
tokat hirdetett, támogatásokat osztott, hogy ezáltal is elõsegítse a magyar kultúra és oktatás ügyét. 
A szándéknyilatkozatot 1994. március 21-én Görföl Jenõ, a Csemadok járási szervezete, Kovács 
Péter, a Pedagógus szövetség járási szervezete, Szilinszký Ferenc, Éberhard község önkormány-
zata, Vojtek László, a Csemadok és az Együttélés szenci szervezete és jómagam az MKDM járási 
szervezete nevében írtuk alá. Mi alkottuk az elõkészítõ bizottságot. Az 1994. június 3-án Szencen 
megtartott alakuló ülésen részt vett Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, aki bevezetõjében 
vázolta az alapítvány mûködésének feltételeit. Miután jelentõsen megváltozott az alapítványokról 
szóló törvény, létrehoztunk egy társulást, amelyet a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 
2001. március 8-án jegyzett be Szenc és Vidéke Társulás néven. Az elsõ közgyûlés 2001. június 
24-én volt Szencen, amelyre 39 személyt hívott meg az elõkészítõ bizottság. A jelenlevõ 26 személy 
megválasztotta a munkabizottságot és az ellenõrzõ bizottságot. A munkabizottság tagjai közül 
engem választottak elnöknek, Fekete Mártát alelnöknek-titkárnak, Polák Margitot alelnöknek és 
Metzner Valériát gazdasági felelõsnek.

A szervezet 2001-ben került bejegyzésre, milyen prioritásokat fogalmaztak meg? 
A Társulás az anyanyelvû oktatás támogatását, népszerûsítését tûzte ki célul, de a kulturális és 

szakrális értékeink megtartása, kiadványok kiadása is a feladataink között szerepel. Annak érdeké-
ben, hogy a magunk által megfogalmazott feladatokat meg tudjuk valósítani a pályázatokon kívül 
bejelentkeztünk a jövedelemadó 1 százalékának gyûjtésére is, késõbb ezt megemelték 2 százalékra. 
Erre 2002. január 1-jétõl volt lehetõség, akkor lépett életbe a törvény. Az elsõk között intéztük el a 

Neszméri Tünde: Húsz éves a Szenc és Vidéke Társulás
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közjegyzõi kamaránál, hogy társulásunk is gyûjthesse a jövedelemadó egy százalékát, amit közhasznú 
célokra ajánlottak fel a polgárok a befizetett adójuk után. Az volt a megállapodás, ha egy szervezet 
vezetõje több adózótól begyûjti az egy százalékot és azt másolatokkal igazolja, akkor az õ programjuk 
támogatására fordítja a befizetett forrást a társulás. Ezzel is ösztönözzük az embereket, hogy minél 
többen igényeljék a jövedelemadójuk két százalékának közhasznú célokra való felhasználását. Ezekrõl 
minden évben elszámolást készítünk, amit le kell adnunk a kereskedelmi közlönybe. 

A Szenc és Vidéke Társulás, a célalap hálózat tagjaként segíti a Rákóczi Szövetség munkáját is. 
Ez mibõl áll? 

A Rákóczi Szövetség korábbi elnöke, néhai Halzl József szenci származását sosem tagadta, amikor 
alakult a társulás is gyakran járt Szencen, segített, amiben tudott, és késõbb is évente ellátogatott Szenc-
re. A Rákóczi Szövetség által indított beiratkozási kampánynak köszönhetõen az elsõsök ösztöndíjat 
kapnak, amit õsszel adunk át, az ösztöndíj mellett értékes könyvvel is megajándékozzuk az elsõsöket 
a Rákóczi Szövetségnek köszönhetõen. Késõbb elindult az óvodai program is, aminek köszönhetõen 
ajándékcsomagot kaptak az óvodások, ezt Szencen a karácsonyi koncerten szoktuk átadni, de a többi 
magyar óvodában is rendezvénnyel kötöttük össze. Késõbb elindult a Gólyahír Program is, aminek 
köszönhetõan Babanaplót kapnak az újszülöttek szülei. Az alapiskola beíratásokkal értékes iskolás 
táskát kapnak a magyar tanítási nyelvû iskolába beíratott gyerekek. 
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Említette, hogy kiadványok kiadása is a céljuk, illetve támogatásokat adnak értékmentõ programokra. 
Kiemelne ezekbõl néhányat? 

Gútoron adtak ki egy, a község történetérõl szóló könyvet, ahhoz is hozzájárultunk, illetve a 
naptárhoz is, amit a 2022-es évre adtak ki. Egyházfán adnak ki egy egyházi lapot, annak nyomtatási 
költségeit támogatjuk. A Szél-járás kiadását évek óta támogatjuk. A szenc.sk honlap mûködését is 
segítjük. A múlt évben kiadtunk egy könyvet, a Visszatekintés az elmúlt több mint harminc esz-
tendõre Szencen címmel megjelent kötetben a várost érintõ fontos magyar eseményeket ismertetem. 
A magyar iskolát népszerûsítõ kiadványunk több is volt, hiszen az a célunk, hogy minél többen 
válasszák a magyar tanítási nyelvû oktatási intézményeket a gyermekük részére. 

Több járásbeli templom felújításához hozzájárultunk. A legtöbb támogatást a szenci katolikus 
templom javítására fordítottuk, ezt elsõsorban a személyek által felajánlott 2 százalékokból. Tá-
mogattuk az egyházfai, a magyarbéli templomot, a hegysúrit, réteit. Dunasápújfalun új templomot 
szeretnének építeni, annak tervdokumentációját támogattuk. Võkön teljesen új templom épült, 
ehhez is hozzájárultunk. A magyar oktatási nyelvû intézményeket támogattuk, és támogatjuk is, a 
magyar gyerekek színházi elõadásait is támogatjuk, kifizetjük az utazási költségeiket. A Csemadok 
Szenci Területi Választmánya által szervezett gyerektáborokhoz is hozzájárulunk. A Szenczi Molnár 
Albert Napoknak társszervezõi vagyunk. Ki szeretném még emelni, hogy Halzl József nagyapjának 
sírja a szenci temetõben van, annak gondozását is felvállatuk. Így is ápolni szeretnénk Halzl József 
emlékét. 

közművelődés
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Mit tart a Társulás legnagyobb sikerének az elmúlt 20 évbõl?
Ezt nehéz megfogalmazni, a templomok felújításával értékmentést végeztünk. A magyar iskolák 

mellett kampányt folytatunk. Pozsonyhoz közel ez nagyon nehéz feladat, de szerencsére vannak még 
iskoláink, bár egyre kevesebb, de elsõseink, iskolásaink száma az elmúlt években emelkedett. Bízunk 
benne, hogy munkánk hosszútávon meghozza gyümölcsét, ami azt fogja jelenteni, hogy a Szenci járás 
magyarsága még évtizedek múlva is itt lesz a szülõföldjén. Úgy érzem, a személyi jövedelemadó két 
százalékának felajánlása nélkül ezt a munkát nem sikerülne ilyen hatékonyan végeznünk. Ezért is 
kérjük minden évben az adózó polgárokat, hogy ajánlják fel ezt az összeget a Társulás javára. 

közművelődés
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Csillagné Krúg Mária

„Lágyan szól a kisharang,  
messze cseng a bûvös hang”

Kodály Napok Galántán

Ezt az egyszerû kánont dúdolgattam magamban, amikor megtudtam, hogy mégis lesznek „Kodály 
Napok”. Számomra, mint máig lelkes volt énekkari tag számára ünnepet jelentett a 2021.október 
eleje. (1956-ban alapító tagként énekeltem sok éven keresztül a Kodály Zoltán Daloskör-ben, majd az 
1964-ben létrejött ugyancsak alapító tagként a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkará-
ban). Végre megvalósult! Visszakaptuk a lehangoló idõszak után a közös éneklés gyönyörû élményét.
Megvalósult a Szlovákiai Magyar Énekkarok Országos Fesztiválja Galántán. Jómagam a második 
naptól voltam részese a seregszemlének. 

Az eredetileg 16 jelentkező kórusból csak 8 jelent meg. Ezért lett seregszemle és nem minõsítési ver-
seny. Nem lett volna igazságos az objektív okok miatt részt nem  vevõ kórusokkal szemben. Szombaton 
délelõtt a kórusok bemutatkozása Szalay Szilvia a Szlovákiai Magyar Zenebarátok elnöke megnyitójával 
indult. Elsõként a galántai Kodály Zoltán Daloskör szerepelt a mûvelõdési ház színháztermében. A 
kórus hozta a megszokott formáját, Józsa Mónika karnagy vezetésével magas színvonalon, gyönyörûen 
énekeltek. Másodikként a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar lépett fel az emeleti esztrádteremben. 
Karmesterük Sósik Szilárd biztosan vezette a kórust. Szépen énekeltek, jó volt hallani õket. A Ragyolci 

Kodály Napok 2021

közművelődés
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Jázmin Nõikar harmadikként lépett színpadra Tóth Ágnes vezetésével. A Fülek melletti falu nõi kara 
lelkesen és tisztán énekelt a kultúrház báltermében. Negyedikként az alistáli Te Deum Laudamus 
kamarakórus lépett fel. Kuriózumként említeném a szoprán szólamban éneklõ kisfiút. Karvezetõjük 
Oros Márta. Szépen szólt a kórus. Az õ felépésükkel volt vége az I. résznek. 

A II. rész délután folytatódott a színházteremben a komáromi Concordia Vegyeskar fellépésével. 
A vegyeskart Stubendek István vezényelte. Csak szuperlatívuszokban tudom értékelni a teljesítményü-
ket. A Pro Kultúra Füleki Férfikar Fehér Miklós karnaggyal lépett fel. A karnagy Magyarországról 
jár dolgozni a kórussal. Örömmel állapítottam meg, hogy növekedett a taglétszám. Õk egy latin misét 
mutattak  be csodálatosan. A késõbbiekben tudtam meg, hogy a tavalyi év folyamán ünnepelte a kórus 
fennállásának 100. évfordulóját. A komáromi Cantus Juventus nõi kar Orsovics Yvette vezénylésével 
mutatkozott be. A Selye János Egyetem Nõi Kara kristálytisztán szólt, a jövendõbeli pedagógusok úgy 
énekeltek, mint az angyalok. A füleki Melódia Nõi Kar ügyes karvezetõje Makainé Simon Krisztina 
hozzáértõen vezette a kórust – ez kitûnt az egyszólamú számok elõadásában. Az énekkarok fellépését 
Erdei Péter elnökletével szakmai zsûri hallgatta meg. A zsûri tagjai a magyarországi kórusmozgalom és 
zenei élet prominensei: Erdélyi Ágnes, Hartyanyi Judit, Kertész Attila, Kneipel Imre, Kocsis Holper 
Zoltán, Mindszenty Zsuzsanna voltak.

Este „Ünnepi hangversenyre” került sor a galántai római katolikus templomban. Három nagyszerû 
kórus lépett fel: a galántai Kodály Zoltán Daloskör Józsa Mónika vezénylésével, a komáromi Con-
cordia Vegyeskar Stubendek István vezénylésével, majd a Veszprém Város Vegyeskara Erdélyi Ágnes 
vezénylésével. Mindhárom kórus a maximumot nyújtotta.

közművelődés
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Vasárnap szép napra virradtunk. Még a Nap is meleget és örömöt sugárzott. Délelõtt folyamán a 
szakmai zsûri elbeszélgetett a kórusvezetõkkel és tagokkal. Erdei Péter zsûrielnök hangsúlyozta, hogy 
a zsûri tagjai most nem minõsítettek, hanem egyszerû hallgatókként értékeltek és megszívlelendõ 
tanácsokat adtak.

A Gálahangverseny egyedüli fellépõje Veszprém Város Vegyeskara vendégkórus volt Erdélyi Ágnes 
vezényletével. Micsoda színvonal, micsoda élmény! Erdei Péter szívhez szóló szavai után sor került 
a Záreczky László Díj átadására. A kitüntettek: Kodály Zoltán Daloskör, Józsa Mónika karvezetõ és 
Dunajszky Géza a Szlovák Magyar Zenebarátok tagja. A díjakat Véghné Záreczky Judit, Záreczky 
László lánya adta át. Következett a kórusok és vezetõik köszönetdíjazása. A füleki Pro Kultúra Férfi-
kar különdíjban is részesült. Bukovszky László kormánybiztos a Szlovák Köztársaság arany érdemér-
mét nyújtotta át a kórusnak. Befejezésként a közönség állva énekelte Orsovics Yvette vezénylésével 
a Bartók gyûjtemény dalait. Nagyon vidám, egyúttal megható volt. A nap koszorúzási ünnepséggel 
ért véget. Megkoszorúzták Kodály Zoltán emlékmûvet a városi parkban, valamint a Kodály emlék-
helyeket Galántán. A szünetben megnéztem a VMK két helyiségében „Örvendjen az egész világ” 
és „A szlovákiai magyar felnõtt kórusmozgalom fél évszázada a Kodály Napok jegyében”kiállítások 
képeit, dokumentumait. 

közművelődés
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Ismét zengett a dal
A közelmúltban két olyan zenei-emberi élményben volt részem, mely minduntalan eszembe idézte 

ezt a régen ismert és mindig nagyon fontosnak tartott gondolatot.
Egyik élmény a „Nemzeti Ifjúsági Kórus” 2021 évi találkozásához és koncertjeihez köthetõ, a másik 

pedig a „Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarának” nemrégiben befejezõdött tur-
néjához, melyet a jó szerencse folytán karnagyként irányíthattam Budapesten és több nagyvárosban. 

A résztvevõk mindkét együttes esetében a Kárpát-medence több országának magyarlakta vidéke-
irõl jöttek össze. Az, hogy egy nyelvet beszélünk, magától értetõdõ. Az, hogy a résztvevõk mindkét 
esetben magasan képzett muzsikusok voltak, szintén elvárható volt. De az, hogy pillanatok alatt kiala-
kult közöttük egy eredendõ jóindulat, egymásra figyelõ, egymást támogató, önmagáért és az egészért 
felelõsséget érzõ magatartás mindkét közösség esetében, az már valami sokkal mélyebben gyökerezõ, 
sokkal régebbi, nem tudatos hanem ösztönös együvé tartozás érzésébõl táplálkozott. Döbbenetes 
felismerés volt. Elgondolkodtam azon, mi az az alap, mi az a láthatatlan kötõ anyag, ami létrehozta 
és táplálja ezt a magatartást?

Kodály Zoltán szavai jutnak eszembe: „hagyomány, egyéni tehetség, lelki közösség”. Ez az erõ segít 
egy rokonlelkû emberi gondolkodás, viselkedés megszületésében.

Nos, a felvidéki magyar kórusok életében évtizedek óta munkál egy hasonló energiaforrás, ami nem 
más, mint maga a Zene. A Magyar Zene. És annak egyik leginkább „humán” formája, a kóruséneklés. 
Ezt éreztem itt 1982 óta, amikor elõször voltam Galántán, Kodály születésének 100. évfordulójának 
ünneplésén. Ez már majdnem 40 év! És azóta ez az érzés, ez a pozitív energia minden alkalommal 
érezhetõ, valahányszor idelátogattam. 

Igen. A hagyományok ápolása az a gyökér, melybõl minden alkalommal újjáéled a felvidéki magyar 
kórusélet. Az egyéni tehetség, a karnagyok, iskolai énektanárok fáradozása pedig építi a minõség soha 
be nem fejezhetõ, soha be nem fejezõdõ épületét! Nem elég valamit megszerezni, annak megtartása 
talán nehezebb is, mint azt gondoljuk. Egy sikeres hangverseny, egy kellemes turné vagy egy külföldi 
szereplés ma már nem különleges esemény egy kórus életében. De a pandémia után újra szervezõd-
ni, a korábbi igényszintet elérni vagy meghaladni, az már igazi teljesítmény! Ezt megvalósítani lelki 
közösségvállalás nélkül szinte lehetetlen. Itt az adakozó emberi magatartást, az egymásért való fe-
lelõsségvállalást és egyben jobbra törekvést értem.

A mai világ tele van felszínes, kizárólag anyagi profitra törekvõ kezdeményezésekkel, hangos mé-
diazajokkal. Akirõl nem beszélnek, nem írnak, az szinte nincs! Ebben (is!) nagyon jók vagyunk mi, 
magyarok. De meddig mehet ez a tendencia, hol a határ? Nem kellene inkább kicsit többet törõdni a 
fentebb körülírt belsõ építkezéssel, amely nem divatot, hanem jövõt épít? Fiaink, lányaink, unokáink 
életterét?

Erre gondoljanak akkor, amikor nehéz, amikor erejüket, energiájukat nem kímélik. 
Higgyék el, ezzel szolgálják leginkább a felvidéki magyar kultúra ügyét, az egész Kárpát-medence 

magyarságának megmaradását.

Erdei Péter: Bevezetõ gondolatok a Galántai Kodály Napok 2021. évi eseménysorához

közművelődés
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Rendhagyó helyszínen az idei, 
jubileumi Kadosa Pál Zongoraverseny

XV. évfolyamához érkezett 2021-ben a lévai születésû Kadosa Pál zongoramûvész, 
zeneszerzõrõl elnevezett zongoraverseny. A 15 évfolyam közel 30 évet foglal magában, 
hisz a kezdetek után gyorsan váltott a kétévenkénti megrendezésre. 1993-ban Csehi 
Ágota, akkor nyitrai, ma Komáromban oktató egyetemi tanár, zongoramûvész álmodta 
meg a versenyt, több mint egy évtizede azonban Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar 
Zenebarátok Szövetségének elnöke a verseny szíve-lelke. 

Az elmúlt három évtizedben sokan hozzájárultak a nemes versengés sikeréhez. Hálás 
szívvel és szeretettel gondolunk Duka Zólyomi Emesére, aki lelkes segítõje, támogatója 
volt magánemberként, szakemberként s csemadokosként is.

Maga a verseny a Csemadok égisze alatt, hosszú ideje a Lévai Területi Választmány 
fõszervezésében valósul meg. Vannak azonban lelkes lévai támogatók, társszervezõk. 
Korábban jelentõs szerepet játszott a Reviczky Társulás, mindig szeretettel segít a Lévai 
Magyar Asszonyok Ligája, s végül, de nagyon fontos említeni a lévai zeneiskolát, mely 
két éve felvette Kadosa Pál nevét. 

Ez a tény önmagában igazán becsülendõ, hisz a szlovák többségû városban a zeneis-
kola oktatási nyelve a szlovák, diákjainak és tanárainak többsége szlovák anyanyelvû. 
Ennek ellenére szívesen, örömmel vesznek részt a zongoraverseny szervezésében.

A 2021-es járványhelyzet szokatlan megoldást indukált. A november 18-19-re meg-
hirdetett megmérettetés idõpontjában a Lévai járás a Covid-automata alapján fekete 
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besorolásúvávált, ezért lehetetlen lett a verseny megszervezése Léván. A rendkívüli helyzetet azonban 
megmentette a komáromi zeneiskola, mely hajlandó volt átvállalni a helyszínt. Így a 15. Kadosa Pál 
Zongoraverseny 2021. november 17-én Komáromban került megrendezésre, elõször a verseny törté-
netében Léván kívül. 

Az elõzetes jelentkezésekkel ellentétben lényegesen kevesebben jöttek el, ez természetesen a jár-
ványhelyzetnek köszönhetõ. Így egy meghitt, családias légkörû alkalomra került sor a helyi zeneiskola 
koncerttermében. A 4 kategóriában versenyzõ zongoristák egy-egy barokk, klasszikus, romantikus 
illetve kortárs magyar, lehetõleg Kadosa-mûvet adtak elõ. A versenyt követõ díjkiosztás során nem-
csak az adott kategória legkiemelkedõbb versenyzõit, hanem a résztvevõ zeneiskolákat is értékelték 
a szervezõk – azaz, jutalmazták azokat az intézményeket, akik legtöbbször vettek részt a Kadosa 
Zongoraverseny egyes évfolyamaiban. E tekintetben a legnagyobb köszönet a pozsonyi M. Ruppert 
Zeneiskolát illeti. 

A verseny után a zsûriben helyet foglaló neves zongoramûvészek – Baranyai László, Ghillány Tibor, 
Kassai István értékelték az elhangzottakat, illetve saját zongorajátékukkal is elbûvölték a hallgatóságot.

(Fotó: A zsûri is szerepelt)
Kiss Beáta

Tárjuk ki a szívünket!
„Amint a villamos vezeték szertefut az országban, mind több és több faluban, kigyújtva a világossá-

got árasztó fényt, úgy lesztek ti is kulturális életünk hálózatának vezetékei. Amerre kerültök az életben, 
magatokkal viszitek a zenei mûveltséget, az értékes zene szeretetét, ...Világosságot árasztva szebbé teszitek 
majd magatok és mások életét.”

Kodály Zoltán

A pandémia okozta akadályok közös akarattal való legyõzését, elhárítását követõen, 2021. novem-
ber 13-án Zsérén, a Szent Miklós római katolikus templomban került sor a Tárjuk ki szívünket címû 
rendezvényre. A Nyitra Megye Önkormányzata, Nyitra Megye Népmûvelési Központja, a Szlovákiai 
Magyar Zenebarátok Társasága, a pozsonyi Zenei Központ és Zsére Község Önkormányzata által 
szervezett rendezvény – miként Sándor Marianna, a kedves mûsorvezetõ szlovák és magyar nyelven 
is tolmácsolta – „küldetése a szlovákiai zenemûvészet népszerûsítése” volt. A hangverseny elsõ sze-
replõje az 1971-ben alakult (egyebek mellett a Galántai Kodály Napokon eleddig öt aranykoszorús 
minõsítést szerzett) ma is kiváló formában lévõ, szépen-üdén csengõ koloni Zobor Hangja Vegyeskar 
volt. Mûsoruk: Milan Novák: Midõn a szûz magzatát, Zdenko Mikula: Köszöntsük imádással, Né-
meth-Šamorínsky István: Nyolc magyar népdal II., III., V. tétel. Zongorán közremûködött Ternóczky 
István, vezényelt Tóth Katalin.

A kórusmuzsikát hangszeres zene váltotta, a – Dobi Géza hegedûmûvész, tanár, zeneszerzõ által, 
a Csemadok Városi Szervezete keretében, több mint 50 évvel ezelõtt alapított – Komáromi Kama-
razenekar fellépése következett. A vonószenekar jelenlegi tagjai: konzervatóriumok abszolvensei, 
zenemûvészeti egyetemek vonós tanszékeinek hallgatói, valamint gyakorlati zenepedagógusok. A 
zenekar koncertmestere, Boris Borsányi vezetésével, egyben szólójával szólaltatta meg Szíjjártó Jenõ: 
Középszlovákiai népdalok – versenymû hegedûre és népi zenekarra címû „sajátos hangzású” (méltány-
talanul ritkán hallható ) értékes kompozícióját. Apropó: egy gondolat! A versenymûben feldolgozott 
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népdalok a mû felcsendülése elõtti  szólisták által való elénekeltetése a hallgatót (talán) motiváltabbá 
tehetné az érdekes, igényes hangszeres mû befogadására.

Majd ismét kóruszene következett: a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa – amely 
Szíjjártó Jenõ kitartó munkájának köszönhetõen 1964-ben alakult– vonult a színre. Az énekkar 
fennállásának 57 éve alatt számos hazai és külföldi sikert aratott, mit több kitüntetés is fémjelez: 
Pro Cultura Hungarica-díj 2000, Esterházy Emlékérem 2009, Kóta-díj 2008, Harmónia-díj 2015. A 
kórus tagjai havonta egy hétvégén jönnek össze az éppen esedékes fellépés helyszínén, vagy annak 
közelében. A rangos, sokkal több odafigyelést – publicitást érdemlõ „csapat” mûvészeti vezetõje Jó-
zsa Mónika, a Konštantin Filozófus Egyetem tanára, a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli tagja, 
vendégkarnagya Kocsis-Holper Zoltán, a Kodály Kórus Debrecen vezetõ karnagya, a soproni Kórus 
Spontánusz mûvészeti vezetõje. A fáradhatatlan, lelkes kollégák nagy mûsorát hallgatva az ötlött fel 
bennem, hogy Kodály Tanár úr bizonyára az „ilyenek” láttán-hallatán fogalmazta meg a következõ 
„üzenetét”: „Az igazi mûvészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, aki minél 
több embernek hozzáférhetõbbé teszi, az emberiség jótevõje.”

A „jótevõk” kórusának mûsorában elhangzott: Szíjjártó Jenõ–Dénes György: Csallóköz, Szíjjártó 
Jenõ–Weöres Sándor: A mesérõl, Albrecht Sándor: Missa in C. Szólót énekelt Horváth Diana, köz-
remûködött a Komáromi kamarazenekar, vezényelt Józsa Mónika és Kocsis-Holper Zoltán.

A hazai értékeket felvonultató, kiválóra sikerült rendezvény ötletgazdája és fõ szorgalmazója (most 
is) Kazán József karnagy, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának  alelnöke volt. A hangver-
senyt követõen a szervezõk nevében a mûsorvezetõ így köszönt el: „Köszönjük valamennyi fellépõnek 
a közremûködést és az igényes mûvészi munkát. Külön köszönet a zsérei önkormányzatnak és az 
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Egyházi Hivatalnak, hogy ebben a nehéz idõszakban teret adtak és támogatásukkal hozzájárultak e 
nemes rendezvény megvalósításához.”

Megszívlelésre az arra illetékeseknek! Az ilyen, és az ehhez hasonló mûsorokat fel kellene kínálni, 
utaztatni kellene, hogy elõadóik „Világosságot árasztva szebbé tegyék majd maguk és mások életét”, 
mindenütt, amerre csak járnak.

Stirber Lajos
ny. zenepedagógus

Sz e r z õ i n k

Barna T. Attila költõ (Budapest) • Böröndi Lajos költõ (Feketeerdõ) • Csáky Anna költõ (Gyõr)  
• Deák Ernõ történész (Bécs/Wien) • Garamvölgyi György ny. rendõrkapitány (Mosonmagyar-
óvár) • Jakubecz Márta író (Felsõszeli/ Horné Saliby) • Keller-Deák Kristóf történész (Budapest)  
• Kovács László helytörténész (Egyházgelle/Holice) • Neszméri Tünde újságíró (Dunaújfalu/Nova 
Dedinka) • Oros László helytörténész (Felsõszeli/ Horné Saliby) • Saitos Lajos költõ (Székes-
fehérvár) • Simon Zsuzsanna tanár (Mosonmagyaróvár) • Stirber Lajos karnagy (Komárom/Komarno) 
• Száraz Pál író, költõ (Nagyfödésmes/Velke Ulany) • Vitéz Vilmos költõ (Mosonmagyaróvár)  
• Zentai László író (Budapest) 
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A magyar kultúra napján díjakat adott át 
a Csemadok 

Egy év kihagyás után ismét sikerült megszervezni a magyar kultúra napi rendezvényt Galántán, 
amelyen átadták a Csemadok-díjakat is. 2021-ben csak online mûsorral ünnepelte a Csemadok a ma-
gyar kultúra napját, a kitüntetéseket pedig késõbbi idõpontban adták át.

A díjátadó elõtt a közönség meghallgatta a Himnuszt Dráfi Mátyás elõadásában, majd Bárdos Gyula 
mondott ünnepi köszöntõt, melyben kiemelte: a rendszerváltás óta ünnepeljük a magyar kultúra napját, 
nagy öröm, hogy a tavalyi év után végre ismét megtarthatta a Csemadok ezt a rendezvényt.Elmondta: 
„Büszkék vagyunk arra, hogy olyan nemzetnek vagyunk a tagjai, amelynek több mint ezeréves múlt-
ja van, melynek a kultúrája mindig meghatározóan fontos szerepet játszott s játszik napjainkban is. 
Emellett azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez a kötõdés egyéni és kollektív feladatokat 
és tennivalókat is jelent számunkra. Nem elég hivatkozni nagyjainkra, büszkének lenni csodálatos 
teljesítményeinkre, nekünk itt a Kárpát-medence közepén mindennapjainkban vállalnunk kell nemzeti 
hovatartozásunkat, anyenyelvünket. Soha nem volt ez egyszerû a múltban sem, s a jelenlegi kihívá-
saink is errõl tanúskodnak. Elég, ha csak a legutóbbi hazai népszámlálás legfrissebb adatait vesszük 
górcsõ alá, s azonnal látjuk, hogy szinte valamennyi régiónkban milyen nehéz feladatok várnak ránk, 
ha a jövõben továbbra is aktív részesei s nemcsak szenvedõ alanyai akarunk lenni a történéseknek.“

A díjátadón az ünnepi mûsorban Tóth Tünde szavalt, fellépett a gímesi Bencz Zsolt, aki tárogatón 
játszott. A vezekényi Benedek Máté az Almát szemétér címû népmesét adta elõ. A Peredi Férfi Dalos-
kör Jónás Katalin vezényletével peredi népdalokat énekelt. A nagyfödésemi Tóth Friderika Gyurcsó 
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István Eurpában címû versét monda el. Az Éberhardon élõ Reiter István hegedûmûvész Fritz Kreis-
ler Londonerry Air ír dalt játszotta. Elhangzott még Liszt Ferenc Magyar Ünnepi dala a Komáromi 
Concorida Vegyeskar elõadásában Stubendek István vezényletével. Petõfi Sándor A magyar nemzet 
címû versét Józsa Mónika szavalta el, majd a komáromi énekkar el is énekelte. Csorba Gyõzõ Kodály 
címû mûvét Stubendek Katalin adta elõ, amit videóról játszottak be. A díjazott, Kertész Attila vezény-
letével felhangzott Kodály Zoltán 114. genfi zsoltára. Az ünnepség végén Erkel Ferenc Himnusza is 
elhangzott, amelyet Tarnóczky István játszott zongorán, és a két énekkar együtt énekelte a közönséggel. 

Csemadok Életmû Díj egy élet munkájáért

A Csemadok Országos Tanácsa 2008. januári ülésén határozott arról, hogy Életfa díjat alapít, ame-
lyet 2009-tõl adnak át, a kitüntetést késõbb átnevezték CsemadoK Életmû Díjra. Az elmúlt években 
sok kíválóság kapta meg az elismerést. Az ide év díjazottjait is a területi választmányok javasolták, 
négyen kapták meg a díjat. 

Jókai Mária pedagógus, néprajzos, pedagógus, a Zoboralján végzett elévülhetetlen érdemeiért 
kapta meg az elismerést. Több településen alapított hagyomáynõrzõ csoportokat, Barslédecen és 
Ahán tájházat rendezett be. Számos publikáció szerzõje. Jelenleg a gímesi csemadokosokat segíti egy 
kiállítás összeállításával.

Lajos András 22 éves korától a Csemadok Dunamocsi Alapszervezetének elnöke, rendezett színda-
rabokat, több rendezvényt is elindított, többek között a nótaestet és a rétesnyújtó fesztviált is. Ma is 
aktív tagja az alapszervezetnek. 

Losonszky Margit már gimnazistaként is bekapcoslódott a kultúrális életbe az esztrádcsoport 
tagjaként, 1975-tõl titkár, majd 1981-tõl alapszervezeti elnök Hidaskörtön. Portálunk kiadójának, 
a Szövetség a Közös Célokért megalakulása óta megbízható munkatársa. 

Tóth Miklós a Csemadok Kecsõi Alapszervezetének elnöke, szülõfalujában hagyományõrzõ csopor-
tot alapitott, munkájának köszönhetõen eljutottak Zselízre és Gombaszögre. A Csoport tevékenysége 
felvételeken a Magyar Tudományos Akadémián is megtalálható. 

A Csemadok Közmûvelõdési Díját 2013-ban akapította meg a Csemadok Országos Tanácsa. Az 
elismerést 2014 óta adják át. 

Az idei évben kitüntették Balta Arankát, a Szõttes Kamara Néptáncegyüttes táncosát, volt szóló-
táncosát, oktatóját, aki jelenleg a viseletekre is gondot fordít. Neki köszönhetõen a Szõttes mindig 
autentikus viseletben lép fel. 

Cerovský Gyula 1978-tól tagja volt a rimaszombati alapszervezetnek és a Gömör Néptáncegyüttesnek 
is. 2007-tõl az alapszervezet elnöke, a Blaha Lujza Vegyeskórus alapító tagja és egyben kóruselnöke. 
Ma is aktív csemadokos.

Mitro Csaba is Csemadok Közmûvelõdési Díjban részesült, 15 éves korától tagja a Csemadoknak,a 
Rozmaring tánccsoport tagja, irodalmi estek és esztrádmûsorok fellépõje, az abaújszinai éneklõcso-
portot is segíti munkájával.

Nagy Teréz a Hont Néptánccsoport tagja, a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete vezetõségének 
tagja, a Mics Károly Színjátszó Csoportnak elõbb színésze, majd szervezõje, a Palóc Népdalcsoport 
vezetõje, a Palócföldi csalogány verseny szervezõje. 

A pozsonyeperjesi Rigó Sándor 1993 óta vezeti a helyi Csemadok alapszervezetet, aktív tagja 
a Kis-Duna Vegyeskarnak. Irányítása alatt szervezik meg az Énekkarok Nemzetközi Dalostalálko-
zóját, évek óta szervezi a Katica Bábfesztivált Eperjesen. 

Varga Lia és Varga Norbert, házaspárként kapta meg a Csemadok Közmûvelõdési Díjat. Lia nyitrai 
egyetemi évei alatt megalapította és vezette a Rekettyés Néptáncegyüttest és a zsérei Zsibrice gyer-
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mek hagyományõrzõ csoportot. A Losoncon megalakult a Galáris Énekegyüttes és a Fülek a Foncsik 
Énekegyüttes is a házaspár által eddig gyûjtött népdalait adja elõ. Norbert az 1990-es évek közepétõl 
aktív részese a felvidéki folklórhagyománynak. Tevékenysége sokrétû, többek között az Ipolyi Arnold 
Országos Népmesemondó Verseny ötletgazdája és szakmai rendezõje. 

Varga Éva a Lédeci Hajnalkert Hagyományõrzõ Csoportnak több mint 50 éve aktív tagja, tagja volt 
a lédeciszínjátszócsoportnak is. Célja a zoboralji, de elsõsorban az õsi lédeci szokások megismertetése 
a széles közönséggel. 

A Gyurcsó István – díjat a Csemadok 2014 óta ítéli oda. Gyurcsó István a hazai és az egyetemes 
magyar kultúra elkötelezettjeként fáradhatatlan Csemadok-munkatársként érdemes arra, hogy a 
Szövetség róla nevezze le azt a díjat, amellyel munkatársainak kiemelkedõ teljesítményét vagy a 
Csemadokban végzett sokéves munkáját ismeri el – olvasható a díj statútumában. 

2022-ben két személyiség kapta meg az elismerést. Dunajszky Géza jelenleg Pozsonyban él, korábban 
szülõfalujában Debrõdön, egyetemista évei alatt, majd kezdõ pedagógusként Nyitrán és a Zoboralján 
volt aktív csemadokos. Néhány éve közíróként és helytörténészként végez pótolhatatlan feladatot, a 
hontalanság éveinek borzalmait kutatja, és adja közre a kutatási eredményeket könyveiben. A díjazottat 
Bárdos Gábor méltatta, amit Molnár László tolmácsolásában hallott a közönség.

Jégh Izabella 15 éves korától aktív tagja a Csemadoknak. Pozsonypüspökin a tánccsoportban 
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kezdte, majd irodalmi összeállításokban, színdarabokban szerepelt. Az 1983-tól 20 éven keresztül 
alapszervezeti elnökként dolgozott, jelenleg a Pozsonyi Városi Választmány elnöke. Jégh Izabellát 
Görföl Jenõ méltatta. 

A Fábry Zoltán-díjat 2018-tól ítéli oda a Csemadok olyan kárpát-medencei, de nem szlovákiai 
személyiségeknek, akik munkásságukkal a magyarság összefogásáért dolgoznak. 

A 2022-es évben Kertész Attila egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem tanára, Liszt-díjas karnagy, 
a Magyar Kodály Társaság elnöke, a KÓTA Mûvészeti Bizottságának tagja kapta a díjat. Kórusait rend-
szeresen lépteti fel a határon túli területeken, hogy a fiatalok megismerjék a külhoni magyarság sorsát, 
az anyaországban számos felvidéki kórusnak szervezett fellépési lehetõséget. Diákjaival rendszeresen 
sikeresen kapcsolódott be a Szövetségünk által szervezett nemzetközi zenei mûveltségi vetélkedõkbe. 
Kertész Attilát Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke méltatta. 

A díjazottak nevében Jégh Izabella mondott köszönetet. Beszédében szólt arról: öröm, hogy a Ga-
lántán megtartott ünnepségen a felvidéki magyar tehetségek kapnak szerepet, ezzel is ápolva ezeréves 
kultúránkat. Fontos, hogy tárgyi és szellemi értékeinket továbbadjuk. Jéth Izabella köszönetet mondott 
a teremtõnek és a családnak. Az anyaországi hathatós támogatást is megköszönte, valamint azoknak 
a csemadokosoknak, akik a díjazottak munkáját segítik, hiszen ezek az elismerések a közösségnek 
is szólnak. Nagy feladat vár a szervezõkre, hiszen a fiatalokat megszólítva, a virtuális világból vissza 
kell hódítani õket a gyökerekhez, hagyományokhoz. Meg kell értetni velük, csak a gyökerekbe ka-
paszkodva, anyanyelvüket megõrizve tudnak megfelelõen érvényesülni, meg kell velük értetni, nekik 
kell átvenniük utánunk a stafétát – fejtette ki Jégh Izabella. 

A rendezvény végén a peredi és a komáromi énekkar a közönséggel együtt énekelte el nemzeti 
imánkat, Isten áldását kérve a magyarságra. 

Neszméri Tünde
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Január 7-én Németh Zoltán, a Gyõr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat elnöke bensõséges ün-
nepség keretében nyújtotta át Zsódi Viktor piarista igazgatónak Mosonmagyaróváron azt az oklevelet, 
amely tanúsítja, hogy az intézmény bekerült a megyei értéktárba.

Az ünnepségen jelen volt dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyûlési képviselõje, aki 
beszédében méltatta az iskola munkáját, a hajdani vármegyében betöltött szerepét. Ünnepi beszédét 
az alábbiakban közöljük:

“Ha az érték szó jelentésének teljességét szeretnénk megfogalmazni, akkor a társadalmi élet és a 
kultúra szempontjából becses, az egyén és a közösség által nagyra tartott tulajdonságban találjuk meg.

Szívet melengetõ érzés volt 2012-ben a nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló törvény 
megszületése. Hiszen a nemzeti érték fogalmát emelte olyan rangra, amely azt megilleti. A társadalmi 
élet és a kultúra szempontjából fontos, s ezért az egyéntõl és a közösségtõl nagyra tartott szellemi és 
tárgyi értékek jelentõségére hívta fel a figyelmet.

Ezt követte egy 2013-as kormányrendelet, amelynek értelmében a nemzeti értékek adatait a telepü-
lési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárakban, a külhoni magyarság értéktárában, 
a Magyar értéktárban, valamint a Hungarikumok gyûjteményében kell azonosítani és rendszerezni.

Ezért döntött a megyei közgyûlés arról, hogy létrehozza a megyei értéktárat, amely mára már száz-
nál több értéket nevez meg, von szellemi oltalom alá. Többek közt olyanokat, mint a Höveji csipke, 
a Gyõri Balett, a csornai fazekasság, vagy az óvári sajt, Mosonmagyaróvár épített öröksége – hogy a 
teljesség igénye nélkül említsünk néhányat.

Olyan értékeket, amelyek kiállták az idõ próbáját, s a történelem viharai közt is fönnmaradtak, 
õrzik elõdeink munkáját, álmait és erõfeszítéseit.

A Piarista iskola is ilyen.
Zsidanics István megyei adószedõ amikor úgy végrendelkezett, hogy „A Kegyes Tanítórend pap-

jainak adassék az óvári saját tulajdonú polgárház, valamint 10 000 forint” a vármegye rangját emelte 
azzal, hogy elsõ gimnáziumát segített megalapítani. Olyan szellemiség magjait vetette el, amely Moson 
vármegyét a fejlõdés útjára állította.Magyaróvár Fõ utcáján az akkori Városháza melletti polgárházban 
három piarista szerzetes. 

1739. november 3-án mintegy száz tanulóval elindította az elsõ és második grammatikai osztályt.
Zsidanics tudta azt, amit a korban oly kevesen, hogy a nemzet fennmaradása, a csöppnyi kis me-

gyeszékhely jövõje az oktatáson is múlik, hogy az innét kirajzott nemzedékek szétviszik az országban 
a megye hírét, annak vonzereje nõni fog.

Kevesen tudták ezt akkor, s késõbb is, de szerencsénkre mindig akadtak zsidanicsok, akik a re-
ménytelen történelmi helyzetekben sem adták fel.

Talán az sem véletlen, hogy a piaristákra esett a választása, hiszen ez az a rend, amelynek alapítója 
Kalazanci Szent József egykor Róma csavargó, szegény gyermekeit gyûjtötte össze, s kezdte el oktatni. 
Nem a kiválasztottakat.Kalazanczius által kigondolt nevelés a következõ célt igyekszik elérni: Képessé 
tenni fiatalokat a teljes emberségükben való növekedésre, azért, hogy át tudják alakítani a világot. 

A rendre bízott gyermekeknek alakulásuk és növekedésük folyamán fel kell fedezniük és meg kell 
valósítaniuk: képesek egy másféle, jobb világ építésére. 

A piarista nevelés, melynek alapja a fiatalokba vetett bizalom, sajátos tartást és erõt ad: arra hívunk 
titeket, hogy találkozzatok Azzal, aki mindnyájunk életének értelme.

Megyei értéktárban  
a mosonmagyaróvári piarista iskola

szélfúvás
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Az óvári piaristák is mindig szem elõtt tartották, hogy a gyermek tehetsége számítson, ne csak 
felekezete. Így volt ez a második világháborút megelõzõen, amikor protestáns és zsidó származású 
gyerekek is koptatták padjait.

Az iskola értéktárba emelése minden bizonnyal annak is köszönhetõ, hogy a megszûnésre ítélt, és 
1948-ban államosított intézményt szinte újra kellett alapítani, s mára ismét a térség jelentõs iskolájává 
nõtte ki magát.

Ez arra is rávilágít, hogy a múltat nem lehetett csak úgy eltörölni, ahogyan sokan vágytak és vágynak 
rá ma is, mivel búvópatakként átmentõdik az, mint a sziklák alá bújt patak, hogy aztán újult erõvel 
törjön a felszínre.
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Köszönhetõ ez azoknak, akik az újraalapításban részt vettek, és töretlenül építették az iskolát, 
visszahozták a piarista szellemiséget az ódon falak közé. Kezdve Thiesz Angélától, Lupus atyán és a 
többi piarista igazgatón át, akik az elmúlt három évtizedet jegyezték.Óvták a külvilágtól az iskolát, 
ha kellett, de meg is újították azt, és a modern kor követelményeit is elsajátították. 

Az itt tanítók vallják, a gyermekben rejlõ tehetség kibontása, felismerése a legfõbb feladatuk. Náluk 
nem csak a tanítás, de a lelki nevelés is szempont.

Ünnep a mai nap, szép elismerés a megyei értéktárba történõ beiktatás. Gratulálok hozzá, és szívbõl 
kívánok hatékony eredményes munkát a továbbiakban, hogy ezek az öreg falak az elõdökre építve a 
maiak munkáját is megõrizzék.

Fontosak ezek a pillanatok nem csak egy ember, de egy intézmény életében is. Különösen ideális 
idõpont ez az ünneplésre, hiszen pontosan két éve, 2020. január 7-én ünnepeltük itt az iskolában 
közösen a nemzeti összetartozás évének megnyitóját.
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 „Az iskolába járó gyermekeknek pedig állandóan szükségük van hiteles nevelõkre, akik segítik 
felnõni õket, mély gyökerekbõl táplálkozva, akik megismertetik õket Krisztussal és kísérik õket az élet 
útján.”- üzente Ferenc pápa az összes piarista szerzetesnek 2016-ban. Kívánom, hogy ezek a szavak 
kísérjék a diákok és tanítóik útját minden nap!”
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25 éves a nagymegyeri Kéknefelejcs Népdalkör

1996-ban  550 tagja volt a Nagymegyeri Nyugdíjas  Szervezetnek. Köztük számos  jó hangú hölgy, 
akik  Gruzmann Valéria  vezetésével kezdeményezték egy kulturális csoport megalakítását, amely 
késõbb a Kéknefelejcs nevet kapta. A hölgyek kezdeményezése alapján, még 1996-ban a csoport   
mûvészeti vezetését Ág  Erzsébet pedagógus vette át.

A csoport tagjai kezdetben csak saját szórakozásukra énekeltek. Új lendületet kapott munkájuk, 
amikor 2000-ben Ág Tibor vállalta a szakmai tanácsadó szerepét, felesége Ág Erzsébet mellett, aki-
nek jelentõs segítséget biztosított munkájában a szervezet korabeli  vezetõsége, amelynek tagja volt 
Gruzmann Valéria, aki a kultúrmunka szervezõje volt.

A Kéknefelejcs Népdalkör irányítását 2013-ban Varga Éva vette át, miután Ág Erzsébet  egészségügyi  
okok miatt  lemondott  a csoport mûvészeti vezetésérõl. A 10-12 fõs csoport minden évben ellátoga-
tott Sopronba, és fellépett az ottani dalfesztiválon. Emellett sikerrel szerepeltek a járás nyugdíjas, és 
városi kulturális rendezvényein.

2016. január 16-án Padányban, a Csemadok Dunaszerdahelyi TV javaslatára,Varga Éva, a Kékne-
felejcs népdalkör vezetõje a „ Csallóköz kultúrájáért“ kitüntetést  vette át.

A 2016-os év kiemelkedõ eseménye volt a Kéknefelejcs  Népdalkör megalakulásának  20. évforduló-
járól való megemlékezés 2016. október 16-án a VMK-ban. A  jubileumi ünnepségen részt vett a békei 
Búzavirág, nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör és Citeraegyüttes, a kapuvári Hajnalcsillag Dalkör és a 
soproni Kéknefelejcs Népdalkör. A jubiláló csoportot Polgármesteri díjjal tüntették ki.

Az ezt követõ évek is bõvelkedtek fellépésekben, sikerekben. A népdalkör tagjainak száma 15-10 között 
mozgott. Hetente egy alkalommal tartották  próbáikat  a nyugdíjas  klubban. Egy-egy  év folyamán  átlag 
15-18  fellépésük volt, többségük Nagymegyeren. A  kultúrcsoport egyik legsikere-sebb éve a 2018-as év 
volt, amikor a „Tavaszi szél vizet áraszt” népzenei verseny országos döntõjében  aranysávos minõsítést 
szereztek, valamint a Kóta minõsítés legmagasabb fokozatát az „Aranypáva” díjat is elnyerték.

Sajnos 2021. októberben tervezett emlékestet a Covid járvány miatt. Bízom benne, hogy a 2022-es 
évben  méltón tudunk megemlékezni Nagymegyer egyik aktív kultúrcsoportjáról.

Varga László, a nyugdíjas szervezet elnöke



80

szél-járás

szél-járás 2022/1. sz.

recenzió

Holdfényben minden más
Száraz Pál kisprózái

A felvidéki Nagyfödémesen élõ és alkotó író, Száraz Pál, Holdfényben címû, újabb prózakötetével 
jelentkezett a közelmúltban. A szerzõ neve mára már egyaránt jól cseng mind a hazai, mind pedig a 
határon túli olvasók fülében. Hiszen – mint ismeretes – legtöbb írását a mesék világa szövi át meg át 
– jegyzi meg a recenzens. S mind-mind példabeszéd is lehetne akár, melyekbõl tanulságok vonhatók 
le olvasójuk számára. Persze, ehhez az is párosul, hogy közel áll Száraz Pál habitusához a könnyedség. 
Hiszen nemcsak felnõtteknek, de gyermekeknek is ír mesét és verset egyaránt. Utóbbiakból éppen a 
Felvidéki Elõretolt Helyõrség címû lap hasábjain találkozhattunk nem egyszer. Vagy éppen az elmúlt 
karácsonyi ünnepkörre idõzítve adott közre gyermekverseibõl egy lapozót/füzetet Tarka lepke címmel.

Ám maradjunk a kisprózáknál, a szóban forgó kötetnek elõtörténete, hogy az író visszatérõ vendége 
(mások mellett) a Vörösmarty Társaság által évente megrendezett határon túli irodalmi napoknak, 
mindamellett rendszeresen publikál a Vár címû folyóiratban is. Történt, hogy kötetnyi kisepikai kéz-
iratával jelentkezett a Lánczos Kornél – Szegfû Gyula Ösztöndíj Alapítvány pályázatán, mint tudjuk, 
sikeresen. A pályadíj megalapozta kötet kiadását, éppen a Vörösmarty Társaság gondozásában.

„Már a novelláskötet címének olvasásakor is kíváncsiság és kérdések merülnek fel az olvasóban: 
Holdfényben. Vajon ez annyit jelent, hogy a szerzõ éjszakai álmai és ihletet hozó ébrenlétei alatt 
született írásokról fog olvasni?

Aztán megerõsödik az emberben az, hogy igen, e sokat ígérõ könyv-
ben egyszerre van jelen Száraz Pál álomvilága, annak kérdéseire, 
misztikumára és a való, õt körülvevõ világ történéseire, jelenségeire 
adott válaszok. […] Korábbi köteteihez hasonlóan (Szárda szõnyege; A 
sah drágakövei – a szerk.) […] remek stílusban és szép magyar nyelven 
megírt novellák cselekményei miért messze a szülõföldtõl játszódnak, 
messze a Felvidék gazdag múltját, izgalmas jelenét megkerülõ törté-
néseket, eseményeket írnak le – meglepve, de lebilincselve az olvasót?

Mi ez? Hûtlenség? Elvágyódás? Szándékos megkerülése annak a 
közegnek, amibe Száraz és a sorsközös szlovákiai magyarok kerültek, 
Európa galádsága folytán?

Mint a versek világa, értelmezése, úgy a novella-, elbeszélés-iroda-
lom, írások értelmezése és értékelése is egyértelmûen egyéni dolog. 
A ’kétszer születik az írás’ – esete. A világra-születés és az olvasóban 
való megfogantatás.” – Idézhetjük Bobory Zoltán Száraz Pál különös 
hûsége – Gondolatok a Holdfényben címû könyvrõl címmel megírt 
elõszavából.

A mintegy 130 lapos könyv szerkesztõje és illusztrátora, P. Maklári 
Éva is hasonlóképpen fogalmaz: „Száraz Pál különleges élményt 
nyújt az olvasónak. Novellái egy része – az oroszlánkirály lánya, a széltündér, a síró ezüstsirály – a 
mesék világából lép elénk, de történeteik emberi történetek, gondjaik, örömeik velünk élnek. Külö-
nös misztikum hatja át azokat az írásokat is, amelyek hõsei igazi emberek, akik csodákat élnek át, 
néha félelmetest, máskor gyönyörûségest: szenvedést, szerelmet, halált, boldogságot, veszteséget és 
gyõzelmet. Érdekes, izgalmas olvasmány…”
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S ha már a számoknál tartunk: az öt ciklusra osztott könyv fejezetenként 5-5 novellát tartalmaz: A 
sanghaji váza; A síró ezüstsiráy; Szerelem iskola; Szépkorúak; Titok a szigeten, s minden „téma” meg-
ötszörözõdik.

„…Szeptembertõl fõiskolás lettem, az itteni építészeti karon. Márciusban írt, figyelmeztetett a 
tavaszra, és azt ajánlotta, hogy Párizsból utazzam. De azt se bánja, ha Bécsbõl.

Azt válaszoltam levelére, hogy nem mehetek, mert sokat kell rajzolnom, vizsgák is maradtak el.
Az élet nem változott. Várni valakit, vagy az emlékekre gondolni, majdnem ugyanaz. Levelei elma-

radtak, csak a napokban kaptam tõle híradást. Értesített, hogy férjhez ment egy finn festõmûvészhez.
Boldog vagyok. Ugye azért nem haragszol?’ – írta.
Talán mégis meg kellett volna csókolnom.” – fogalmazza Annelia címû elbeszélésének befejezõ 

sorait írónk – egyes szám, elsõ személyben.
Jó szívvel ajánlom Száraz Pál újabb könyvét az olvasó figyelmébe!

Saitos Lajos
Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2021

Múltunk õrzése remény a jövõhöz
Ezzel a címmel kezdeném rövid könyv recenzióm a 2020-ban megjelent Karaffa Attila „Felvidéki 

szemmel” címû zsilett vékonyka könyve kapcsán.
Negyven kép és negyven írás van a kötetben – együtt nagyon jó érzés olvasni-nézni. Magas szín-

vonalú dokumentum felvételek mellett a szerzõ felvonultatta 
érzelmeinkre ható képeit is. Hiszen gyökereink, történelmünk 
folyamatának tárgyi emlékei, azok megóvása, átmentése, 
közszemlére tétele: nemzeti identitás tudatunknak nélkülöz-
hetetlen eleme. Kulturális emlékeit elprédáló ország számára 
nincs gazdasági felemelkedés, múltját az enyészetnek áten-
gedõ nemzet nem reménykedhet a jövõben sem.

A kötet képei és szövegei kellõképpen tükrözik a nemze-
tünk iránti szeretetet. Számunkra nagyon fontos az elköte-
lezõdés a szülõföldünk, vallásunk, kultúránk, anyanyelvünk 
és a meg maradásunk iránt. Egyszóval kimondhatjuk, hogy a 
könyvben vállaljuk értékeinket.

„Felvidéki szemmel” kötet írásaiból az olvasható ki, hogy 
a szerzõ valamiféle hidat épít Isten és az ember közé, hogy 
legyen átjárásunk. Hiszek a szövegek érzelmek fölötti hatal-
mában, hogy az életben bármi elõidézheti megtérésünket, 
így akár egy jó szöveg – írás is.

Azt viszont tudom és garantálom, hogy aki rábukkan könyvesboltok polcain, nyomban megvásárolja 
ezt a jól szerkesztett, sokak számára alapvetõ ismereteket nyújtó könyvecskét.

Száraz Pál
                                                        Karaffa Attila: Felvidéki szemmel, Pázmaneum Polgári társulás, 2020
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Két könyv, több tucat kárpát-medencei 
újságíró

Amíg nyelvünk, múltunk közös, addig sorsunk is az

Annak idején irodalomelmélet órán azt tanultuk, egy 
mûben benne van az író és az olvasó. A szerzõ megírja, az 
olvasó pedig a saját tudását és világképét is felhasználva ér-
telmezi a szöveget, ami alakíthat minket, hiszen tudást is ad. 
A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete 2021-ben két 
kötetet is kiadott, mind a kettõben kárpát-medencei, illetve 
innen elszármazott magyar újságírók írásai olvashatók.

E sorok szerzõje 2021. januárjában megtisztelõ felké-
rést kapott, hogy Léphaft Pál egy karikatúrájáról, azaz 
palikatúrájához írna-e egy gondolatsort. A felkérést szíve-
sen vállalta. Léphaft Pál egy olyan mûfaj mûvelõje, amely 
a nemzeti kisebbségi sorba szorult újságírók között fehér 
hollónak számít, hiszen karikatúrákat rajzol, amelyeket a 
kollégái a keresztneve miatt átneveztek palikatúráknak, 
már csak azért is, mert Léphaft rajzainak mély értelme 
és mondanivalója van, nem csupán kinevettet, fenyeget, 
figyelmeztet, bírál, hanem közöl és elõre mutat, ha úgy 
tetszik, nevel is. 

A GúnyhatárLéphaft karikatúrák körülírva címû 
könyvben 52 újságíró 52 rajzról mond véleményt, vannak 
ezek között viccesek és nagyon komolyak is. 

Léphaft Pál újvidéki újságíró, karikaturista, akit a sors 
olyan humorral áldott meg, amely segíti az élet nehézségein túllendülni, ezek a tulajdonságai jelen-
nek meg a rajzokon is, amelyek mély mondanivalóval üzennek a nézõnek, a Gúnyhatárban pedig az 
olvasónak is az újságíróknak köszönhetõen, akik a rajzhoz saját lelküket is adták.

Ahogy az irodalmi mû, úgy a rajz is két értelmû, illetve többértelmû, a szemlélõk számán múlik. 
Az újságírók feladata az volt, hogy írják le a palikatáráról eszükbe jutó gondolatokat. Volt olyan, aki 
a humor oldaláról ragadta meg a kép leírását, volt olyan, aki komolyabb értelmezést adott a kapott 
képnek. Léphaft Pál 52 rajza így két értelmet nyert, amikor az ember kézbe veszi a könyvet, értelmezi 
saját világa szerint a palikatúrát, és elolvashatja, hogy egy-egy újságírónak mit mond a kép. 

A másik könyv, amit a székelyföldi újságírók kiadtak a Múltból jövendõt – Történelem hazulról 
címet viseli, már ez is elég beszédes. 

A kötetben a Kárpát-medencei magyarság évszázados szétszabdaltságára utaló, azzal összefüggõ 
levélrõl, dokumentumról, fotóról, ruhadarabról írtak a kárpát-medencei újságírók. 37 igaz történet, 
melynek egy az alapja: a magyarság szétszakítottsága, a magyarságban meglévõ össztartozás érzése. 
Más-más történet, más különbözõ helyszínek, idõpontok, mégis egy tematika, a kárpát-medencei 
magyarság tragédiákkal kiövezett múltja. 
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Van, aki a dédszüleirõl ír, van aki a nagy-
szüleirõl, a történeteknek valóban egy az 
alapjuk, a szomorú történelmi tények, ame-
lyek a mai világunkat is meghatározzák. Azt 
mondhatjuk ennek a kötetnek a nagy erénye, 
hogy olyan témát boncolgat, amellyel együtt 
élünk, de nem szívesen beszélünk róla, hiszen 
37 családi tragédiáról olvashatunk, 37 sors 
nyílik meg, 37 családi eseményrõl, ami nem 
történt volna meg, ha a huszadik század nem 
olyan kegyetlen sorsot ír a magyarságnak. 

Mivel igaz történeteket írnak meg az új-
ságírók, dokumentumjellegû a kötet, hiszen 
a huszadik század története a kisemberek 
szemszögébõl nagyon fontos a múlt folya-
matainak megér téséhez. Még egy elõnye 
van ennek a kötetnek, az õseink által megélt 
történetek ez nélkül a múltba vesznének, így 
viszont fennmaradnak azok a jövendõnek, 
talán okulásképpen is. 

A 3szek.ro így ír a két kötet megjelenésérõl: „És hogy miért oly fontos ez a múltat ismerõ, mában 
élõ, de jövõbe tekintõ magatartás, azt talán a kötet megjelenése is példázza. A Múltból jövendõt – 
Történelem hazulról címû kötet ugyanis a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének második 
kötete, az elsõ, a Gúnyhatár címû is idén jelent meg. Az ötletgazda ezúttal is Galbács Pál, aki az utó-
szót is jegyzi, a szerkesztõ Szekeres Attila, a 37 szerzõ pedig 37 magyar újságíró, író a világ minden 
részérõl: Sepsiillyefalvától és Sepsiszentgyörgytõl az anyaországon, Kárpátalján vagy Nyugat-Euró-
pán át a Hawaii-szigetekig. Kell-e hát jobb bizonyíték e kötetnél arra, hogy éljünk bár szétszóratva, 
amíg nyelvünk, múltunk közös, addig sorsunk is az? Találhatnánk-e jobb közös nevezõt a más-más 
államokban élõ, a legkülönfélébb élethelyzetekben dolgozó alkotók számára, mint anyanyelvünk, 
felmenõink tisztelete, szülõföldünk szeretete?Együvé tartozásunk újabb látható, tapintható, kézzel-
fogható bizonyítéka e kiadvány – és aki Galbács Pált ismeri, tudhatja: nem az utolsó, az újabb kötet 
ötlete talán már meg is született fejében.“ 

Talán mi, felvidéki újságírók is meríthetnénk az ötletekbõl. 
Neszméri Tünde
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ajánló

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

A kötet a mosonvarmegye@gmail.com címen megrendelhetõ!


