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Magyarország, 1956

Alázuhant, már csak az öntudatlan
rángás jelezte: minden véget ért.
Egy varjú szállt el a börtönudvar
fölött, élet volt, ennyit ért.

Vagy ez volt az új kezdõpont, ami
után jön második felvonás?
Himbálózott még kicsit a kötélen,
mint aki mégis túlélte a halált.

Egy kis csönd lett, bevégeztetett,
nem volt nagy megrendülés.
Csak egy haza volt, múlt idõ,
és minden szó nehéz.

Semmi nem változott, leszedték
késõbb a vastag kötélrõl, mint egy rongyot.
Nem szólt harang se érte, senki még
egy imát sem mondott.

Böröndi Lajos



4

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

irodalom

Kerék Imre versei

Éjszaka
Olyan közeli most az ég,
mintha együtt nézném veled.
Nyújtott kézzel érinthetem
a Medvét, Göncölszekeret.

Hallom a hangod is, pedig
csönd kívül-belül, semmi zaj,
míg roppant  tengelyén az égbolt
elfordul csillagaival.

Dal
holdba nyújtózó fa lennék
te meg sudár szarvas lennél
dörgölõznél oldalamhoz
árnyékomban megpihennél

agancsod kifényesítném
gyöngyöt pergetnék nyakadra
jobban kívánkoznál hozzám
mint a szép híves patakra

Kerék Imre
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Kerék Imre

Szeretõim nevére
Zsuzsanna szája akácméz,
   édesen kínálja magát.
Margit hûvöskék szeme mágnes,
   kõcsipejéhez odaránt.
Mária mellén csillag ég,
   fején villanyfény glória.
Irén vágyamat bûvöli
   nyurga, kemény combjaira.
Ilona karja nyírfagally,
   madárfészekkel hajlatán.
Júlia szép leány, haja
   virradhatatlan éjszakám.
Éva öle halálos csapda,
   csattanó vasveszedelem.
Anna csókja darázsfullánk,
   itt sajog, izzik nyelvemen.
   

Aki te voltál
nem akinek a szemem látott
fölszikráztatja most hiányod
azt aki valóban te voltál
csak épp nem láthatlak sehol már

lüktetsz egy másfajta közegben
már örökké megszületetlen
asztalon virágtalan váza
jelenléted hûlt folytatása

az ágyon hol öleltük egymást
kitölthetetlen ûr dereng lásd
bennem halvány remény csak annyi
tudjalak végképp megtagadni



6

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

irodalom

Szabó Ferenc László

1986-ban az akkor 94 éves Imre Pista bácsival sokat beszélgettem Szegeden, 
Alsóvárosban, a Farkas utcai házában, szemben a Gazsó kocsmával. Nagyon 
szerettem.

Székely volt. Drága kisöreg. Azzal büszkélkedett, hogy még felmászik a fára, 
elhívott Szatymazra, ettem is annyi õszibarackot, hogy este nem gyõztem az 
árnyékszékre járni. Mûgyûjtõ volt. Olyan sárgarézkanalat is õrzött, amelynek 
nyelére Rákóczi Ferenc monogramja volt felvésve.

Számomra viszont az volt a legizgalmasabb, hogy személyesen ismerte Tö-
mörkény Istvánt.

A Tömörkény név csinált. Steingassnernek született. (A Wikipédia azt írja: ,,Ausztriai eredetû sváb 
családban született”. Hülyeség. Nem sváb volt. S most eszembe jutott hogy három-négy éve a Bécsi 
Naplóban olvastam Ködöböcz Gábor egri irodalomtörténész írását, aki Gárdonyi Gézát ,,svábozta” 
le. Ó sem volt sváb.. Herczeg Ferenc volt sváb, Rákosi Szidi, Jávor Pál, vagy Weißmüller, a Tarzan.)  

Tömörkény három évet leltöltött Boszniában, a 46. gyalogezredben, legénységi állományban, császári 
prófunton, és mint õrmester szerelt le, Bécsben.

Tömörkény apja vendéglõs volt, és az ugyancsak vendéglõs Kiss Palcsi leányát vette feleségül, 
Emmât, 1884. november 28-án, Szegeden. Szabadidejében irogatott, azokat megmutatta Gárdonyi 
Géza szegedi újságírónak. Gárdonyi, aki maga is Ziegler volt, elmagyarázta Steingassner Istvánnak, 
hogy ezzel a névvel nem szerencsés magyar írónak lenni, ezért biliárdozás közben rábökött az elé 
kiterített térképre, és a mutatóujja alatt a ,,Tömörkény”.volt. Egy falu valahol Szeged környékén. Így 
lett ,,Tömörkény”. (Közben jókat nevetek. Sinkovits Imrének is elmagyarázta 1942-ben a kiképzõ 
tisztje, egy sületlen bunkó, hogy magyarosabb nevet válasszon. Sinkovits közölte az altiszttel, hogy 
neki tökéletesen megfelel a saját neve. Vagy ott van a horvát származású, csákánydoroszlói Csákányi 
László – Foxi Maxi! – legkedvesebb színészem, aki ugyan megváltoztatta kacifántos nevét, mégsem 
maradhatott a Nemzeti Színház tagja, mert volt mersze(!) a Szovjetunió ellen harcolni... Besorozott 
magyar baka volt. De ez egy másik történet.... Buta XX. század.)

Tömörkény leszolgálta a három évet, Boszniából, Bécsbõl hazajött, újságíró, majd kicsit késõbb a 
szegedi múzeum igazgatója lett. Pontosabban a szegedi Közmûvelõdési Palota igazgatója, 1904-ben. 
Ehhez az álláshoz segített neki Löw Immánuel, a szegedi fõrabbi. Méltóságos úr lett, de nem engedte, 
hogy úgy szólítsák.

(Megjegyzem: Tömörkénynek még érettségije sem volt. Apja tönkrement, mielõtt befejezhette 
volna a tanuimányait).

- Hogy nézett ki?
- Ki?
- Hát Tömörkény.
- Jól. Pedáns embör vót. Reggel dógozott, délben ledõlt, aludt egy csöppet, oszt’ estefelé mög ha-

zamönt.

Tömörkény

Szabó Ferenc László: Tömörkény
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Tömörkény stílusát már sokan elemezték. Egyik kedvencem a ,,Csárda télen” novellája. Így kezdõdik: 
,,Télen nem olyan a csárda, mint nyáron, annyi bizonyos, azonfelül körülbelül talán már nem is csárda.”

Tökéletesen kifejezi Tömörkény stílusát. (Hogy ezen Karinthy Frigyes milyen jót nevetett!)
- De mégis! Hogy nézett ki ? Magas volt? Kövér, sovány?
- Mér? Én hogy nézek ki?
- Jól.
- Ilyesforma volt. Kicsit vékonyabb. Az igazgató úr szerette a sört, mint minden némöt. Vót künn 

a pusztán kisebb fõdje, ott dógoztam neki napszámba’. Permetëztem.
- Mit?
- A barackot!

Móra Ferenc 1904-ben lett a szegedi múzeum, Bocsánat – Közmûvelõdési Palota – munkatársa, a 
természettani tárt rendezte át. 

Móra és Tömörkény között valamiféle ezoterikus kapcsolat volt, de ebbe most ne ,,menjünk” bele. 
Csak egy példa: Móra a könyvtárban pakolászott. 

- Feri! Gyere! - kiáltott Tömörkény.
Móra lelépett a létráról és az irodába felé indult. Hatalmas robaj hallatszott a háta mögött. Össze-

roskadt az öt méter magas tölgyfa-könyvespolc. Ha Tömörkény nem szól, Mórára zuhant volna több 
mázsa fa és könyv.

Elõírás volt, kötelezettség, hogy a szegedi múzeum igazgatója régészkedjen is. Tömörkénynek nem 
igen volt ehhez kedve, délfelé elfogyott vagy meleg lett a söre. Többször megkérte beosztottját, Móra 
Ferencet, hogy menjen ki a tanyavilágba. Régészkedjen õ. Móra örömmel megtette, juhász õsei voltak, 
szerette a friss levegõt, és nem volt ellenére a kúpászkodás. Mórát ma is úgy tartják számon, mint az 
egyik legsikeresebb magyar régészt, pedig errõl semmi bizonyítványa nem volt. Mondjuk ki ápertén: 
nem volt régész. Beleszokott.

Pista bácsinál volt egy fénykép, amelyre felhívtam Péter László, Szeged legnagyobb tudósának 
(Bálint Sándor mellett) a figyelmét. A fénykép Tömörkényt ábrázolta. Nem tudom mi lett vele. 

- Pista bácsi. Finom ez a barack. El sem hiszi, hogy Bécsben micsoda vacak barackokat árulnak. 
Kemény, mint a kõ, és nincs íze.

Tûnõdött. Legyintett.
- Tömörkény azért fiatalom meghalt. Ötvenéves volt - mondtam.
- Aznap jócskán felöntött a garatra, és kabát nélkül mönt haza. Tüdõgyulladást kapott. Istën nyu-

gosztalja. 
- Nagyon mögsirattam. A fia Kossuth-díjas gyárigazgató lett. Itt nem messze a ,,kenderfonóban”. 

Ösmertem a Lacit - mondta a 94 éves Imre Pista bácsi.
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Helyzet
          (Mizser Attilának)

Amikor éppen huszadszorra mentem 
világgá, szólt a rádió, azóta 
is magában beszél az elhagyott, vén
szobában, amit feltört pár suhanc, ki-

rámolva szinte mindent, csak a régi 
orosz rádiót hagyták beszúrva a
konnektorba. Azon agyalok, olyan
az egész, mint köröm alatt a tüske.

Kijátszom minden adumat. A hanyag,
préda sötétség, akár a vakablak,
a lövöldében a hurkapálcikán
egy verseskönyv várja, hogy jól célozzak.

Termékeny hiány
               (Böszörményi Zoltánnak)

A sziget, mint a vers végén a pont, már
ha van neki olyan. Két párhuzamos
közé szorult, korhadó, vén ladik. A
nemlét, ha beleül, innentõl aztán

nyugodtan vágyakozhat õ, kívánhat
bármit, akár a bizalom hûséges
villámcsapásait is beleértve.
A hazugság felöltöztet, szelídít,

megbocsátom neki, hogy a fordítva
rám adott világot magára veszi,
pedig akinek nem inge, ne vegye
magára, ahogy az Isten mondaná.

Fellinger Károly

Fellinger Károly versei
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Tûzmadár
              (Markó Iván halálára)

A szent túlélés egyedüli módja
a pesszimizmus, ez tartja bennünk a 
reményt tisztának és elérhetõnek.
Amikor Istenre hivatkozunk, már

teljességgel ateisták vagyunk, csak
olyan ruhát veszünk magunkra, amit
elõtte kíméletesen kimostunk, 
s a pulóvert, nadrágot, inget, mellényt 

próbafülkében már rég felpróbáltuk.

Haladék

Amikor ma bementem beteg édes-
anyámmal a belgyógyásznõhöz,
aki levetkõztette, sírhatnékom 
támadt, szerencsére mögötte álltam,
nem láthatott engem, nem kellett, hogy meg-
vigasztaljon, amiért vagy harmincegy-
néhány kilót lefogyott, csont és bõr, hat
hónapja nem tud már nyelni, a hasán 
keresztül Peggel etetik, itatják,
az ismert koncentrációs táborok 
felszabadított, vézna túlélõi 
jutottak az eszembe, láttam a fél-
szemû erõszak tompa förtelmeit,
miközben a bekapcsolt rádióból 
hallani lehetett az orosz vadász-
repülõk fülsiketítõ, torz hangját, 
amint megtámadják Ukrajna támasz-
pontjait, s mivel az orvosnõnek más egyéb
dolga is akadt, a tíz perce pucér 
anyámat betakartam a szvetterrel,
anyámat, aki a remény mentsvára 
számomra, az egyetlen biztonságos 
atombunker, amin egyedül csakis
a teremtõ Istennel osztozkodom.



10

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

irodalom

Czirok Ferenc

Moson – és Magyaróvár – története a római korig vezethetõ vissza, a te-
lepülés Pannónia tartomány északi határán terült el. A Honfoglalás után, 
mikor István király megszervezte a feudális keresztény államot, jött létre 
Moson vármegye, az ispáni székhely pedig Moson lett. A mosoni ispáni várat 
nagy valószínûséggel I. András létesítette 1046 és 1051 között. A váron kívüli 
település értékelhetõ nyoma a várároktól délre feltárt templom maradvány. 

Moson fejlõdését visszavetette Ottokár cseh király támadása 1271-ben, 
amikor a cseh sereg felégette, feldúlta a települést, s a vármegye székhelye 
Magyaróvár lett. 

Moson a kereskedelem központjává fejlõdött a késõbbi századokban, a törökdúlás után – utoljára 
1683-ban vonult erre Bécs felé Kara Musztafa serege – megélénkült a gabonakereskedelem, a vízi 
út szerepe felértékelõdött. Templomát 1751 és 1757 között építették. Lakosai jórészt német ajkúak 

Moson vármegye irodalmi élete
Böröndi Lajos

Böröndi Lajos: Moson vármegye irodalmi élete



11

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

irodalom

voltak, a XIX. században zsidó lakossága megnõtt, kiépült ipara. A Kühne Mezõgazdasági Gépgyár 
a település leghíresebb, s legrégibb ipari létesítménye, amely Kühne Ede akkor „alapított”, amikor 
megvásárolta a Pabst-Krauss mûveket. Az 1865-ben kiadott képes prospektusban már szerepelt a 
háromsoros vetõeke, a négysoros mosoni dobvetõgép, különbözõ sorvetõgépek, és saját rendszerû 
kanalas vetõgép. A hazai viszonyokat ekkor még kívülrõl szemlélõ ifjú felismerte, hogy a magyar 
mezõgazdasági gépgyártás csak akkor lehet a külfölddel versenyképes, ha egy-egy géptípus tömeges 
elõállítására rendezkedik be.

Moson fejlõdésében az elsõ világháborút lezáró békediktátum hozott törést, amikor a megcsonkított 
vármegye Magyarországon maradt települései határvidékké váltak, s elvágva a kereskedelmi utaktól 
vegetálásra ítéltettek. Ezt csak tetézte zsidó lakosságának 1944 májusában történt gettóba zárása. 
Ebben a városrészben – akkor már az egységes Mosonmagyaróvár része – hozták létre a „vármegye” 
gettóját, s innét szállították õket elõször Gyõrbe, majd Auschwitzba. A németajkúak háború utáni 
kitelepítése aztán a teljes pusztulás szélére sodorta a városrészt. Pedig hajdan zenei egyletek, sporte-
gyesületek mûködtek itt, s a Fehér Ló Szállodában élénk közösségi élet folyt.

A hajdani Moson vármegyének nevet adó település 1989 után nagyon lassan tért magához, közép-
iskolát létesített, civil szervezetek alakultak, de lakói még ma is úgy érzik, hátrányban van Moson 
Magyaróvárral szemben.

Magyaróvár története is a római korig vezethetõ vissza, valamikor Ad Flexum néven polgári és 
katonai település volt itt. Középkori felemelkedése Moson pusztulásához kötõdik, a várispánság 
ezután települt ide. 

1354-tõl királynéi birtok, Erzsébet királyné Budához hasonló jogokkal ruházta fel. Azonban Mária 
Terézia a királynék õsi birtokát 1776-ban lányának, Mária Krisztina fõhercegnõnek adományozta 
hozományul Albert tescheni herceggel kötött házassága alkalmából.

Ez ugyan megtörte a lendületes fejlõdést, de egyúttal a gazdasági képzés fellegvárává is tette Magyar-
óvárt. 1818-ban indult meg az agrár felsõoktatás abban az intézményben, amelyet Albert fõherceg 
alapított. Magyarország elsõ ilyen intézete története folytán számtalan névváltoztatáson ment át, a 
magyaróváriak azonban csak Akadémiának nevezik. Ez az intézmény meghatározta a város kulturális 
életét a Piarista iskolával együtt, amely a vármegye elsõ ilyen intézményeként alapíttatott 1739-ben.  
A vármegye értelmisége két bölcsõjének nevezhetõ ez a két intézmény, kulturális éltének meghatározó 
személyiségei is e kettõben iskoláztattak, ezekhez kapcsolódnak.

1939. július elsején Mosont és Magyaróvárt Mosonmagyaróvár néven egyesítették, de a két város 
csak az elmúlt század hetvenes éveinek végén épült össze. Lélekben talán még ma sem. Az eltérõ 
nyelvû, összetételû lakosság egy várossá forrása ma is várat magára.

Magyaróvár újkori történetének szomorú fejezete 1956. október 26-a, amikor a határõr laktanyánál 
eldördült sortûzben száznál is több munkás, értelmiségi és diák életét oltották ki.

Moson vármegye kevert népességû és nyelvû vármegye volt, az elsõ nagy háborút követõen válto-
zott ez meg csupán. Ez persze befolyásolta az irodalmi élet – ha volt egyáltalán ilyen– fejlõdését is. 
57 településébõl 28-at csatoltak 1921-ben Ausztriához, majd a második háború után Horvátjárfalut, 
Dunacsúnyt és Oroszvárt a második csehszlovák köztársasághoz, Csehszlovákiához. Ez a hatalmas 
csonkítás minden téren megakasztotta a fejlõdést, 1945 után a régió tudatos sorvasztásra volt ítélve. 
Ide büntetésbõl helyeztek embereket, értelmisége, valahai közigazgatási kara elmenekült, 1956-ban 
többen Nyugatra emigráltak. Nem véletlen, hogy a XIX. század reményt nyújtó anyagi és szellemi 
gyarapodása után a szürkeség, a letargia uralta a várost és maradék falvait.

Mint mindenütt, Magyaróváron és Mosonban is a reformkor generálta a szellemi életet, s az ura-
dalom, s a szaporodó hivatalok nyomtatott termékek iránti igénye is megnõtt. Czéh Sándor nyomdász 
nevét kell megemlítenünk, aki 22 évesen 1835-ben kezdte meg tevékenységét. Közel egy évszázados 
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munkálkodása alatt könyvtárnyi nyomtatvány került ki sajtója alól, ennek azonban csak töredéke 
maradt fenn. Elsõ jelentõs mûve egy magyar-német szótár volt. Ez jelzi, hogy az iskolai igényeket is 
megcélozta, s azt is, hogy a település nagyrész (70%) német ajkú polgárokból állt.

A gazdasági akadémia tanítása nyelve is német volt, így nem véletlenül érezte otthon magát az itt 
„tanuló” Nikolaus Lenau, aki a térség irodalmi életének elsõ fecskéje volt.

A Torontál megyei Csatáson született, magyarul és németül 
egyaránt tudott. Verseit németül írta. Diákéveit magyar fiúk közt 
töltötte el. A gimnáziumot Sátoraljaújhelyen kezdte és a pesti 
piaristáknál végezte. Utána a pozsonyi Jogakadémián, majd a 
magyaróvári Gazdasági Akadémián készült az életre. Lenau 1818. 
szeptember 8-án nagyszüleihez köl tö zött, Stockerauba.

1822 õszén – valószínûleg barátja, Kleyle Frigyes biztatására 
– Magyaróvárra ment, hogy a Magyaróvári Gazdasági Felsõbb 
Magántanintézetben mezõgazdasági ismereteket szerezzen. Lenau 
bejárt az órákra, egy keveset tanult is, élte a többi gazdász életét. 
Sokat lovagolt a Lajta partján, kirándult barátaival, hegedült és 
verseket írt. A Magyaróváron töltött rövid idõ nem múlt el nyom-
talanul, mert költeményeiben több helyütt felelevenednek a Mo-
soni-Duna, a Hanság és a Lajta képei. Nyughatatlan természete 

Óvárról Bécsbe vitte, itt jogot hallgatott, majd az orvosi egyetem hallgatója lett.
Versei a romantika jegyeit tükrözik, némi melankólia is átjárja õket. Magyaróváron az úgynevezett 

Lénau-ház õrzi emlékét a Fõ úton Pozsony felé, állítólag itt lakott, s a Vár udvarán egy kõpad, amit 
Lénau-padnak neveznek, mert a legenda szerint sokat idõzött ott. S közel hozzá található szobra 
is. Stockerauban Nemzetközi Lénau Társaság is mûködik, ez már tartotta Magyaróváron is közgyû-
lését. A két város egyébként testvérvárosi kapcsolatokat ápol. 

Személyes ismeretségben volt Vörösmartyval, késõbb Petõfivel is, de kölcsönös elismeréssel stílusban 
és világfelfogásban is hatottak egymásra. 

Távol, idegen helyen
Tépem ezt a rózsát.
El is vinném szívesen,
Édes lányka, hozzád.

De míg oda juthatok,
Elrepûl sok óra
S hervadt lészen és halott,
Mert siet a rózsa. … 
(Távolban, Reviczky fordítása)

A XIX. században meginduló szellemi életet – lapok jelentek meg, egyletek alakultak – megroppan-
totta az elsõ világháborút követõ, a megyének nagyobbik felét elcsatoló „békeszerzõdés”. A település 
elveszítette értelmiségének, hivatalnoki karának nagy részét. A gazdasági akadémia szerepe – ame-
lyik az egész országból verbuválta hallgatóit – is csökkent. Ennek ellenére egy-egy itt tanuló diák az 
irodalmi életben is jelentõs alakká vált.

Fekete István nevét kell említenünk, aki két évig élt Magyaróváron a Magyaróvári Magyar Királyi 
Gazdasági Akadémia hallgatójaként.
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1924-ben érkezett a városba. Barátság fûzte Láng Rudolf tanár-
hoz, vadászati íróhoz, akinek köszönhetõen indult el az irodalmi 
pályán. Fekete István 1968-ban jelentette meg Barangolások címû 
elbeszéléskötetét, amit az akkor 150 éves akadémiának ajánlott.

A város és az Akadémia emléke mûveiben is tetten érhetõ. 
A Szigetköz és a Hanság, valamint Magyaróvár belvárosa a tanin-
tézetnek helyet adó Vár épületével, a Lajta több ágával, a hatalmas 
kiterjedésû gyönyörû park, amelynek közepén a kollégium található, 
Fekete Istvánt is megihlették. Korabeli írások szerint tanulmányai 
végeztével egy kis csomag kézirattal hagyta el Magyaróvárt. Sziget-
köz pedig késõbb is kedvenc területei közé tartozott.

Emlékét egy impozáns szobor is õrzi. 2016. november 10-én a 
mosonmagyaróvári várhídon avatták fel Trischler Ferenc pécsi szob-
rászmûvész Fekete István író, volt óvári gazdászról készített szobrát.

Kormos István valóban e táj szülötte, de csak kora gyermekkorát töl-
tötte itt, viszont kései verseiben ennek az idõszaknak emlékei is felszínre 
törnek. Például a Búcsús metszet a mecséri  Villonokról címûben, amely 
a Szegény Yorick kötetben jelent meg.

1923. október 28-án született Mosonszentmiklóson, Kops Balázs és 
Kormos Anna törvényes gyermekeként Kops István néven. A Kormos 
családnevet 1944-ben vette fel. Szülei földmûves napszámosként dolgoztak 
a Héderváry-birtokon. Édesanyja 1925 nyarán egy következõ szülés szö-
võdményeibe belehalt, akárcsak újabb fia. Az apa ekkor egy másik Kor-
mos-lányt vett feleségül, majd hamarosan a fõvárosba költöztek. Istvánt 
anyja halála után a cselédsorban élõ nagyszülõk kezdték nevelni. 1928-ban 

õk is Budapestre költöztek. István az elemi népiskolát Gyõrben kezdte el, 1948–1949-ben a Vörösmarty 
Gimnáziumban a Dolgozók Gimnáziumában elvégezte az V. és a VI. osztályt, a hetedikbõl kimaradt. 
1939-tõl biciklista-kifutóként dolgozott. 1940–1946 között tisztviselõ egy gyarmatáru-kereskedésben. 
Háromszor nõsült, elsõ felesége bohém élete miatt ált el tõle. Második a kitûnõ költõ, Rab Zsuzsa volt.

Kormos rajongott a francia költészetért, mint ismert, 1963-ban Párizsba ment, s Párizs felszabadító 
hatással volt költészetére. Többen magyar Villonnak nevezték, s népi szürrealistának. 1977. október 
6-án este, lakásában halt meg, az infarktus percek alatt végzett vele. A Farkasréti temetõben nyugszik.

Kormos István gyermekkora színhelyeit a hetvenes években fedezte fel újra, fiatal gyõri költõk 
istápolója volt, akik ma is szeretettel gondolnak rá. Falujában emléktábla õrzi nevét, s Mosonmagya-
róváron lakótelepet neveztek el róla. 

Sokan emlékeznek még arra a költõi estre, ami a városi könyvtárban zajlott Nagy Lászlóval együtt 
nem sokkal halála elõtt. Mosonmagyaróváron óvodát is neveztek el mesehõsérõl, Vackorról.

Még nem fedezte fel Mosonmagyaróvár híres szülöttjét, Hárs Ernõt, aki 1920-ban Magyaróváron 
született az Akócs-malomban. A magyaróvári piaristáknál végzett 1938-ban kitûnõ eredménnyel. 1938-
1943 között a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye tem Közgazdaságtudományi Karán 
tanult. 1943-tól katona volt. 1945–1946 között a Földmûvelésügyi Minisztérium segédelõadója volt. 
1946-tól 30 évig a Külügyminisztérium gazdaságpolitikusa, majd a nemzetközi szervek fõosztályának 
munkatársa volt. A külügybõl 1976-ban – e dolgozat írójának tett vallomása szerint – egy politikai 
hiba miatt eltávolították, akkortól fogva írásaiból élt. 

Halk szavú, a mindennapok világára figyelõ lírikus, akit az emberi lét végsõ kérdései foglal-
koztattak. Tisztítótûz címû verseskötete és a Hullámgyûrûk címû prózai emlékezései jelentõsek.  
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Húsz saját kötete (versek, tanulmányok és egy szakkönyv a diplo-
mácia világáról) mellett gazdag mûfordítói életmûvet hozott létre, 
fõként német, olasz és portugál nyelvû alkotások magyarra átülteté-
sével. Ezek sorából kiemelkedik két eposz: Torquato Tasso A meg-
szabadított Jeruzsálem, illetve Luís de Camoes mûve, A Lusiadák, 
amelynek magyarra fordításáért a portugál államtól megkapta a 
Tengerész Henrik Érdemrend lovagkeresztjét, valamint Francesco 
Petrarca Diadalmenetek címû, korábban magyarul kiadatlan mû-
vének tolmácsolása. 

Szerencsés volt a szerelemben, amely élete nehézségein átsegítet-
te. 1939-ben ismerte meg a tizenhat esztendõs Sándor Juditot, aki 
zeneakadémista volt még, amikor 1944 végén, Budapest ostromakor 
házasságot kötöttek. Hatvan évig éltek boldog házasságban.

Hullámgyûrûk címû 1990-es prózai kötetében vall magyaróvári 
gyermekkoráról, s megismerjük belõle a korabeli Magyaróvár min-
dennapjait.

A kilencvenes évektõl gyakorta hívták Mosonmagyaróvárra író-olvasó találkozókra, s 2008-ban a 
Piarista iskolában a piarista öregdiákok találkozóján külön köszöntötték abból az alkalomból, hogy 
hetven éve maturált az intézmény falai között.

Szülõvárosa még adós emlékének õrzésével, felfedezésével.
A fentiekben lezárt életmûveket említettünk, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a történelmi 

vármegyéhez, annak elpusztítása után teljesedtek ki, de õrzik annak szellemiségét. A rendszerváltást 
követõen sok minden megváltozott, az elvágott gazdasági kapcsolatok helyreálltak, s egy idõben – a 
kilencvenes években és az ezredfordulón – élénk kulturális kapcsolatok is kezdtek szövõdni a régióban. 
Ezek azonban mintha mára elsorvadni látszanának. 

A vizsgált idõszakban olyan, az irodalomban jelentõs szerepet betöltött személyiség nem élt itt, aki 
innét származott, s életmûve itt teljesedett ki. Ez akár természetesnek is tûnhet a történelem tépázta 
vármegyére pillantva, de hiányzott, s ma is hiányzik az a megtartó erõ, s a szándék, hogy kulturálisan 
helyrebillenjen az egyensúly a szellemi és gazdasági élet között. Hogy együtt épülhessen emberi jövõ 
e gazdagodó régióban.
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Saitos Lajos

Ha költõ hal meg
(T. I. – tudni illik…)

Mikor meghalt a költõ
Nem volt még emlékmûve
Csak életmûve volt
És dísz-sírhely ami várta
A sebtében kiásott gödörrel
S egy diófa koporsó várta
Jobbról mellette feleségei
Volt neki hites társa kettõ
Balról szeretõi állottak
Volt neki – volt neki tizenkettõ
S a sírba eresztõ kötélen
Megannyi csomó képzelt göcsben
Ne csússzon meg a gyász-huszárok
Kezén sírba eresztéskor 
A Kháron-ladikja-koporsó
És sírba tételkor kézen-közön
Zengtek brongtak a harangok is
Mert amikor nagy költõ hal meg
Az istenek is rínak – s amikor
kicsi – csak a kórus zokog.

Várakozás
Egy nyakigláb istenség
kockázik kártyát vet
tenyeredbe ír

legyen mibõl jósolnia 
hogy eljõ a keresztrõl 

menekülõ-
mûvész emberfia…

Saitos Lajos versei
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A jókai jóember
Nagyapám, az utolsó jókai molnár elmkékére

 

Egy szép kora nyári napon egy vándor ballagott a Kis-Duna partján Jóka irá-
nyába. Már esteledett, éppen alkalmas alvóhelyet keresett, amikor a fák között 
fényt vett észre. Közelebb érve látta, hogy egy vízimalomból jön a világosság.

Egyszer csak kinyílt az ajtó, és a mindentudó molnár lépett ki rajta. Kezében 
elemózsiás tarisznyával lépkedett le a malom lépcsõjén, amikor észrevette a 
vándort.

– Adjon Isten, jó ember! A falut keresi vagy eltévedt tán? – kérdezte barát-
ságosan.

– Adjon Isten magának is! A városba igyekszem, és éjjeli menedéket keresek. 
Nincs szükségem nagy kényelemre, elalszom én akár egy ilyen malomban is – intett az épület felé.

A molnár csak ingatta a fejét.
– A malomba nem engedhetem be, jóember. De amott kényelmesen aludhat – mutatott a fák között 

megbújó fészer felé. – Legyen a vendégem egy kis vacsorára!
Letelepedtek a fûbe és falatozni kezdtek. A vándort furdalta a kíváncsiság, miért nem mehet be a 

malomba.
– Sok évet kell tanulni, hogy valakibõl molnár lehessen ebben a malomban – mondta a kék szemû 

férfi mosolyogva –, de ha szeretné, kitaníthatom. Akkor majd bemehet.
– És mi lenne, ha mégis megnézném, ami benn van? – akadékoskodott a vándor.
– Akkor nem jól járna. Ne tegye! – nézett mélyen a szemébe a molnár.
A vacsora után elbúcsúztak, a vándor bekuckózott a fészerbe, de csak nem hagyta békén a kí-

váncsiság. Odalopózott a malom ablakához és bekukkantott. Benn a molnár épp a lisztet töltötte a 
zsákba. De nem akármilyen lisztet! Úgy ragyogott, mint valami drágakõ. Hirtelen kihunyt a ragyogó 
liszt fénye, majd egyszerû fehér porrá változott. A molnár fel se pillantott, indult kifelé. Mire kiért a 
malom elé, a vándor eltûnt. Helyén egy szürke gém nyújtogatta a nyakát.

– Figyelmeztettem – mondta halkan a molnár –, nem hallgatott rám. Ez a malom a kis-dunai 
tündérek varázslisztjét õrli. Ha egyszerû halandó meglátja, a liszt elveszti varázserejét, és a tündérek 
számára ehetetlenné válik. Ha a tündérek nem tudnak varázskenyeret enni, nem lesz erejük vigyázni 
a Dunára, és akkor sok rossz történhet.

A gém csak állt, nem szólt, mit is mondhatott volna. Fejét forgatva nézegette magát.
– Ez a büntetése. A tündérek törvényei szerint a kíváncsiskodók vízimadárrá válnak, és addig kell 

madár képében élniük, amíg õk jónak látják. Az a dolguk, hogy vigyázzák a malmot. Ne féljen, van-
nak már itt páran! Ezzel füttyentett egyet, és az éj csendjét szárnyak suhogása töltötte be. A malom 
környékét ellepték a gémek, kárókatonák, kócsagok.

– Mennem kell – mondta a molnár magukra hagyva a madarakat, és visszaballagott a malomhoz. A 
következõ pillanatban apró fények jelentek meg a víz fölött, megérkezett a tündérkirálynõ szitakötõk 
által húzott fogata a népes kíséretével együtt. A lámpásokkal repülõ tündérek halk zenét játszottak, 
és repülve táncoltak. Mindannyian megálltak a férfi elõtt.

Gyökeres Kinga

Gyökeres Kinga: A jókai jóember
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– Sikerült utódot találnod, Lajos molnár? – kérdezte a királynõ.
– Sajnos, még nem. Talán majd legközelebb – felelte az szomorúan.
A tündércsapat varázsliszt híján elrepült. A molnár tudta, hogy a tündéreknek nem lesz erejük 

megvédeni a folyót és lakóit. Ha õk nem teszik meg, vajon lehet-e bízni az emberekben, hogy vigyáz-
zanak erre a kincsre?

Száraz Pál

A Nap
– Mai témáról szóló novella kellene – mondta a szerkesztõ – Valami friss, 

érdekes dolog… Igaz is, említetted, hogy van ilyen anyagod, és csaknem kész.
– Igen, emlékszem valamire – mondta lassan az író. Arca felderült. Vékony 

ujjait szemüvegének sötét üvegére nyomta. – Fiatalokról, fiataloknak – mondta. 
– Helyes… meglesz.

Néhány nap múlva behozta a szerkesztõségbe a kéziratot, melynek a címe 
két szócska volt: „A Nap”.

Heten voltak, két fiú és egy lány. Más-más városban laktak, és más-más 
egyetemeken tanultak. De itt, a Zoboron csak egyszerû turisták voltak mindany-

nyian, akik feljöttek a csúcsra, hogy köszöntsék a napfelkeltét. Fiatalos kíváncsiság és a hagyományok 
tisztelete hozta össze õket.

Ébren virrasztották át az éjszakát a sziklák között, a tábortûz mellett a szeles, kék éjben. A sült 
krumpli megégette ujjaikat, s kacagva riogatták egymást a csapongó denevérekkel. Sok vidám és 
szomorú dalt énekeltek, és sok történetet – szomorút és vidámat – meséltek el.

Most pedig dermedten és némán álltak a kõkorlátnál, arrafelé tekintettek, ahol a Napnak fel kel-
lett tûnnie. Elõttük, a mélységben köd gomolygott a Nyitra folyó fölött, ezüstszínû hajnal hasadt, a 
szél cibálta a lány haját és sálját. Mindenkit saját gondolatai foglalkoztattak. Az elmúlt év egy májusi 
napjának hajnalán történt.

Az ég és a folyóköz összeolvadt a messzeségben. Nem választotta szét a horizont megszokott vonala… 
mindenütt – fent és lent –csak ég volt, és a fiatalok úgy érezték, mintha kõhajón úsznának ezen az égen.

Valaki halkan megjegyezte:
– Nézzétek, most kezdõdik.
De a Nap nem ott bukkant fel, ahol várták. Nagyon magasan, fent az égen egy tûzpiros csík gyúlt 

ki, mely gyorsan, szemlátomást növekedett, s lüktetõ, izzó gömbbé változott át. Azután ez a gömb 
felfúvódott, és szétpukkant, mint valami szappanbuborék, s most már két málna-piros Nap libegett 
lassan-lassan távolodva egymástól. Az alsó, mint valami fénylõ ék nyújtózott végig a tájon, a felsõ 
pedig a hajnal kibontott zászlajaként színezte be a fél eget.

– Üdvözlégy, Napocska! – hallatszott egy csengõ leányhang.
– Te jártál körtáncot az ókori szittyákkal? – kérdezte az egyik diák, mire mindannyian nevetni 

kezdtek.
Nem emlékszem rá – felelte a lány. – Akkor még nagyon kicsi voltam.

Száraz Pál: A Nap
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Minden vallás, minden babona, a világ minden legendája a Nap-kultuszból ered – folytatta a diák, 
és rákönyökölt a korlátra. – S ez nem véletlen. Az õsember nem ismerte a természeti törvényeket, de 
megértette, hogy a Nap az élet forrása. Így keletkeztek az elsõ isten-alakok: a kegyetlen Amon-Ra az 
egyiptomiaknál, a ragyogó Héliosz a görögöknél, az aranyfürtû Baldur az ókori germánoknál, a vörös 
Jarilo pedig a szlávoknál… Valamennyien a Nap éltetõ hatalmának megtestesítõi voltak. A mellettük 
álló nyurga fiú ravaszkásan elmosolyodott. 

– Pedig ez az impozáns égitest tulajdonképpen nem más, mint apró porszem a mi csillagvárosunk, a 
Tejút legszélén! A Napot a sárgafényû csillagok kategóriájába soroljuk, méretei pedig más csillagoké-
hoz képest igen szerények… Hatvanezer fényév választ el bennünket a galaktika középpontjától. Bár 
egyes tudósok szerint valamikor réges-régen a mi Napunk sokkal közelebb volt a centrumhoz. Akkor 
még fehér csillag volt, sokkal fényesebb, mint ma… - A fiú elhallgatott, majd halkan hozzátette: - De 
ez persze csak feltevés.

Nézzétek! – kiáltott fel a harmadik, egy barna bõrû diák. – Micsoda színek! Arra, most kelet felé a 
legszebb cinóber… Azután ez a gyors átmenet a meleg, arany-pasztell tónusokba… Istenem. Nézzétek 
ott hátul még mindig sötét ultramarin és azúrkék… Itt meg!… - Mindkét karját lelkesen tárta a Nap 
felé. – Micsoda színek! Ó, Nap, mondd el nekem, áruld el titkodat, hogy milyen ecsettel lehet lefesteni 
téged, milyen színekkel visszaadni nagyszerû lángolásodat?!... Hallgatsz…

A fiú csüggedten felsóhajtott, s a beállt csendben megértõen mondta valaki:
– Szakmai titok.
– Természetesen szakmai titok! – kiáltott fel a negyedik diák, aki izmos fiú volt, és kék pulóvert 

viselt. – Ez a gigantikus úszó kohó olyan, mint a mi Martin-kemencéink. Hõmérséklete körülbelül 
hatezer fok a felületén, el tudjátok ezt képzelni? Középpontjában pedig hihetetlen a hõség… több 
millió fok. Sûrû, elektron-gázfelhõ… Rettenetes nyomás… Ugyanakkor pedig hatalmas energiasu-
gárzás. Másodpercenként négymillió tonnával csökken a Nap tömege!

– Érdekes – mondta a történészhallgató. – Mibõl egészíti ki akkor a hõ készleteit?
– Nos, hát éppen ez a „szakmai titok” – sóhajtott fel a pulóveres fiú. – Nem tudjuk, hogy a Nap 

mi módon újítja meg energiáját… Úgy látszik, valamiféle bonyolult láncreakció játszódik le benne…
Elhallgatott, majd csendesen megszólalt:
A jövõ emberei megtanulják, hogy saját maguk állítsák elõ a napenergiát… - s még halkabban 

folytatta: – Ezek az emberek a Földön fognak Napot gyújtani.
„Nap”… - ismételte az ötödik diák. – Furcsa jelenség a „Nap”! egyetlen szó, melynek a világ majd-

nem minden nyelvén, minden nyelvjárásban és tájszólásban ugyanazok a gyökerei: szolnce – oroszul, 
Sonne – németül, soleille – franciául, sun – angolul, sole – olaszul, son – perzsa nyelven… S figyeljétek 
meg: ezek a nyelvek különbözõ nyelvcsaládokhoz tartoznak, teljesen különbözõ az etimológiájuk… 
De a „Nap” mindegyiknél egyformán hangzik! Tudományos talány…

A nyelvészhallgató levette szemüvegét, rálehelt, és megtörölte szemüvegzsebkendõjével.
A fizikaszakos diák rágyújtott, miközben felült a sziklára. Mindenki gondolataiba mélyedt, s min-

denki ugyanarról gondolkodott.
A történészhallgató a hatodik fiúhoz fordult: - Nos, mit szólsz mindehhez Péter? Mivel egészítenéd 

ki a mi himnuszunkat?
Péter hallgatott. Kissé távolabb, a kislány mellett állt. Egymás szemébe néztek, s mindketten két 

tündöklõ Napot láttak csak maguk elõtt. 
– Péter… - akarta feltenni kérdését a történész, de a csillagász megfogta a karját, és halkan ezt 

mondta:
– Nem kell zavarni.
– Hogyan, és ez minden? – kérdezte a szerkesztõ, feltekintve a kéziratból. 
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– Igen, ez minden – felelte a szerzõ.
– Már megbocsássál… Se tartalma, se meséje, se eleje, se vége… Mit akart egyáltalán azzal a Nappal?
Az író hallgatott.
– Nos, találjunk hát ki valamilyen befejezést… Mondjuk így: „Azon a reggelen a lány Péter felesége 

lett”, vagy valami hasonlót. Jó?
Az író szótlanul kinyújtotta kezét, tapogatózva összeszedte a kéziratlapokat, lassan eltépte, és az 

asztal mellett álló szemétkosárba dobta a papírokat. Aztán felállt, és botjával tapogatózva a kijárat 
felé indult. A szerkesztõ zavartan nézett utána. Az ajtónál az író megállt. Várt egy kicsit, és háttal 
állva csak ennyit mondott:

– A lány nem lett Péter felesége. Péter… megvakult az autóbalesetben, a lány pedig meghalt…

Mindig visszatalál
A nyitott ablakon befújt a tavaszi szellõ, Edit megborzongott és összehúzta 

magán kopott köntösét. Nem volt már fiatal, és bár korábban sosem hitt benne, 
a kor elõrehaladtával egyre fázósabb lett. Felidézte, ahogy évtizedekkel ezelõtt 
megmosolyogta magában azokat az idõseket, akik még nyáron is hosszú ujjú 
felsõt viseltek. Már nem mosolygott rajtuk. Egy évvel a hetvenedik születés-
napja után még a tavaszi napsütés sem tudta felmelegíteni, pedig a napokban 
már tizenöt fok fölé kúszott a hõmérõ higanyszála. Fel nem foghatta, hogy 
miként vészelte át a telet, hogy nem fagyott meg a kopogós, januári napokon. 
A kanyarban már a május integetett, úgyhogy a lelke kicsit megnyugodott, nem 

bírta a sötét, téli estéket. A madarak trillázása is könnyített lelkén, ez volt az egyik oka annak, hogy 
még akkor is nyitva hagyta az ablakokat, amikor már a köntöse alá egy vékonyabb pulóver is került. 

Kopogtak. Edit, nehogy hasra essen, megigazította papucsát, és elindult a bejárati ajtó felé. Bár nem 
voltak kétségei, hogy ki áll majd a barna lábtörlõn, azért a pulzusa kicsit megemelkedett. Miklós volt 
az. Az egykoron daliás, tekintélyt parancsoló tisztbõl, mára egy vékony, májfoltos férfi lett. Miklós 
apukája harcolt a második világháborúban és a pokoljárást kisebb karcolásokkal túlélte. Kifogyha-
tatlan volt a történetekbõl, amiket rendszeresen meg is osztott Miklóskával. A kisfiú szabályosan 
habzsolta apja szavait. Ahogy közeledett a tetõpont, úgy dõlt közelebb apjához, nehogy lemaradjon 
egyetlen szaváról is. A végtelen mondatlánc körbetekerte minden gondolatát, így õ is a hadsereget 
választotta. Büszkén feszített egyenruhájában és rendszerint kihangsúlyozta, hogy mostantól már két 
katona van a családban. 

Miklós, közel a hetvenöthöz, inkább egy hajléktalanra hasonlított. Évek óta nem törõdött a külse-
jével, meg azzal sem, hogy mit szólnak hozzá az emberek. Kinyúlt ruhákban járkált az utcákon, és a 
szégyen leghalványabb szikrája sem gyúlt ki benne. Fakó inge és ballonkabátja úgy lógott rajta, mint 
madárijesztõn a zsákvászon. A kabátját le sem vette, úgy ült le a friss virágoktól illatozó konyhaasz-
talhoz. Edit a konyhapulthoz lépett, elõvett egy pipacsoktól hemzsegõ tálcát, ráhelyezett két bögrét 
és az asztalra tette. Aztán a tûzhelyhez ment, és levette róla a teáskannát. 

Kaszás Kornél

Kaszás Kornél novellája
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– Most fõztem. Kérsz? – kérdezte Edit, és a teáskannára bökött. 
– Milyen tea? – kérdezte a férfi, miközben sûrû bajuszát piszkálta. 
– Gyümölcstea – válaszolta a nõ. – Azt szereted, nem? 
– Azt hiszem, néhány korty gyümölcstea most jólesne. 
Edit felemelte a kannát és töltött. A gõzölgõ ital, aranyszínû patakként csorgott a bögrékbe. Utána 

a pulton félbevágott egy citromot, és a levét a poharakba facsarta. Mézet már korábban rakott a teába, 
így elkészült az ízletes innivaló. Ujjaikat a bögrére görbítették, és óvatosan szürcsölték, mint félénk 
kolibri a virág nektárját. 

Legalább tíz perc telt el így, csendben, nyugalomban. Edit a konyha falán ketyegõ órát hallgatta. Még 
az apjától kapta, aki a környék legismertebb órásmestereként dolgozott. Pontos volt, alapos, és nagyon 
szerette a szakmáját. A falióra pedig ékes bizonyítéka volt idõtálló munkájának, hiszen megmondta 
a lányának, ez az óra még akkor is mûködni fog, amikor az én ketyegõm már régen megállt. Igaz, hogy 
az évek múlásával egyre halkabban ütötte el a másodperceket, de sosem késett. 

Fél tizenegy volt. A környék kiürült, mert ide, a kertvárosi részre egyre több fiatal család költözött, 
most pedig javában munkaidõ volt. Csak egy-egy tehetõsebb család engedhette meg magának, hogy 
egyedül az apa dolgozzon, amíg az anya otthon vigyáz a gyerekekre. 

A távolból öblös ugatás hallatszott. Edit már szinte várta, hogy Miklós mikor hozza fel kedvenc 
témáját, a kutyákat. Akik napközben magára hagyták a családi házukat, azok – akármilyen barátságos 
környék volt – rendszerint vásároltak egy házõrzõt. Ezek a termetes négylábúak nem tettek különbséget 
idõs vagy fiatal között, válogatás nélkül mindenkit megugattak, aki a felségterületükre lépett. Miklós 
rendszeresen a házõrzõk célpontjává vált, amikor céltalanul rótta a környék utcáit. 

– Az a fekete meg akkora, mint egy farkas – szólalt meg minden elõzmény nélkül a férfi. 
– Amelyik a Tölgyfa utcában van? – kérdezte két korty között Edit. 
– Talán ott, igen. 
– Kerüld el legközelebb. 
– Nem olyan könnyû ám az. Ez a kutya már messzirõl kiszagolja, hogy jövök – itt Miklós hatás-

szünetet tartott. – Amikor pedig a közelébe érek, úgy ugrik neki a kerítésnek, mint valami vadállat. 
– Csak a házat védi – csitította Edit. 
Miklós még motyogott valamit maga elé, aztán elhallgatott. Megint lehetett hallani a falióra 

ketyegését, meg a madarakat, akik ugyanazt a dallamot fütyülték újra és újra. Újabb hosszú percek 
teltek el így, némaságban. Amíg Miklós egy kekszet rágcsált, addig Edit letörölte a konyhapultot. A 
szüleitõl örökölte, hogy nem bírta a tétlen ücsörgést. Az apja otthon is állandóan bütykölt valamit, 
az anyja meg naponta többször is képes volt kitakarítani. Undorodott a portól és a piszoktól, ezért 
náluk a legutolsó székláb is csillogott. Edit ezt hozta magával, nem szerette haszontalannak érezni 
magát. Most, hogy már beköszöntött a jó idõ, szívesen kertészkedett is. Délutánonként, miután jól 
felöltözött, kiköltözött a virágok közé, és teleszívta tüdejét mámorító illatukkal. 

Az elmúlás dohos szaga lengte be az étkezõt, ahol Miklóssal ücsörögtek. A férfi néha körülnézett 
a napfényes helyiségben, motyogott valamit, aztán kortyolt egyet a teájából. Mennyire lassan iszik, 
gondolta Edit. Felemelte a teáskannát, a férfi mellé lépett, és öntött egy kis teát a bögréjébe. Miklós 
elmosolyodott, és köszönetképpen biccentett egyet aszott szilvára hasonlító fejével. Miközben ivott, 
lassan körbehordozta tekintetét a falakon. Nyakcsigolyái keservesen nyekeregtek, ahogy elfordította 
a fejét, még a dereka is megreccsent közben. A tekintete egy fotón akadt meg, és le sem tudta venni 
róla a szemét. Lerakta a poharat, kitolta a székét, felállt, és rozoga lábain elindult a kép felé. Megállt 
elõtte, és hosszú perceken át nézte. 

– Õk kik? 
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– Az unokák – sóhajtott nagyot Edit. 
– Hárman vannak? 
– Négyen – válaszolta és megtörölte a szemét. – Dorka az elõzõ hónapban született. 
– Aranyosak. 
– Azok. Igazi tündérek. Egy nagyszülõ szebbet nem is kívánhatna náluk. 
Miklós megfordult, és visszacsoszogott a helyére. Leült, magához húzta az egyik, asztalon heverõ 

újságot, és lapozgatni kezdte. Közben Edit hozott néhány szem krumplit a kamrából, mindet meg-
mosta, majd elkezdte hámozni õket. A krumpli pucolás felénél járhatott, amikor Miklós összehajtotta 
az újságot, és megszólalt:

– Mennem kell, a feleségem már biztosan aggódik. 
Akár hányszor hallotta ezt a mondatot Edit, összeugrott a gyomra. Miklós annyiszor köszönt el 

így tõle az elmúlt esztendõk során, mérhetetlen fájdalmat okozva ezzel. De nem volt mit tenni. Ha 
egyszer úgy döntött, hogy elindul, senki sem állíthatta meg. Makacs volt, mint egy öszvér, aminek 
köszönhetõen számtalan helyes döntést hozott az életében. És számtalan rosszat is. A legutolsó rossz 
lépése az volt, hogy úgy határozott, nem szedi be a gyógyszereit. Erõs katonatiszt vagyok, az orvosság 
gyengéknek való. Azóta már azt is elfelejtette, hogy valaha a hadseregben szolgált. Az orvosok szerint 
kisebb fajta csoda volt, hogy a memóriazavara ellenére, mindig tudta, hogy hol van az otthona. 

Edit nem tudott haragudni a férjére. Kikísérte az elõszobába, megsimította egykoron széles vállát 
és kinyitotta a bejárati ajtót. A szíve úgyis hazahozza, gondolta magában az asszony. Valahogy mindig 
visszatalál. 

szél-járás
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Garamvölgyi György

Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában
1969–1994

      
(Folytatás az elõzõ számtól)

Titkosszolgálati kislexikon

A rendszerváltás óta számos titkosszolgálati kifejezés került be a köztudat-
ba és a könyvembe is. Valószínû azonban, hogy a nem beavatottak nincsenek 
pontosan tisztában az ügynök, a hálózat, a szigorúan titkos tiszt, az operatív 
tiszt és ezekhez kapcsolódó más szavak jelentésével. Teszem zárójelbe, de 
azért „ügynököznek”. A megértés kedvéért tekintsünk át néhány divatba 
jött kifejezést.

Közhellyel kezdeném, ügynökök mindig voltak, vannak és lesznek. Ez 
a sokszor második õsinek nevezett foglalkozás valószínûleg egy idõs vagy idõsebb annál, amit a 
„legõsibb” foglalkozásnak neveznek és amelyet egyébként ugyancsak gyakran vesznek igénybe 
hírszerzés céljából. A titkosszolgálat az állam érdekeinek védelmében, titkos eszközökkel dolgozó 
állami szervezetek összefoglaló elnevezése. Feladataik közé tartozik elsõsorban az információszer-
zés az adott állam ellen irányuló, külsõ és belsõ titkos tervekrõl és cselekedetekrõl, a potenciális 
ellenfelek stratégiai és gazdasági helyzetének titkairól.

A kormányzati döntéshozatal szempontjából elengedhetetlen a védett, illetve nem nyilvános infor-
mációk megszerzése, elemzése és értékelése. Ehhez, illetve az állam – ma a nemzet – biztonságára, 
érdekérvényesítésére fenyegetést jelentõ tényezõk tevékenységének, terveinek, céljainak feltárásá-
hoz a szolgálatok speciális eszközrendszere szükséges. Egyes döntések megfelelõ elõkészítésénél 
akkor is nélkülözhetetlen a titkosszolgálati információgyûjtés, ha egyébként nem az országot érintõ 
fenyegetésrõl van szó. Általában minden ötödik évben minden titkosszolgálat belül átszervezõdik. 
Csak az eszközök, módszerek maradnak ugyanazok.

Az információk „megrendelõi” a politikai, gazdasági és tudományos élet, valamint a honvédelem 
legfelsõbb irányítói. A megrendelést a fõcsoportfõnökségtõl a hierarchia útján osztották el a külön-
bözõ csoportfõnökségekre, majd a munka el végeztével az „eredmény” bekerült az elemzõ- értékelõ 
osztályra és innen bocsátották a megrendelõk számára felhasználásra vagy eladásra.

Többször merült fel a kérdés, hogy mi a különbség a hírszerzés és az elhárítás között? A hírszerzés 
alapvetõen offenzív tevékenység, fõ funkciója az állam meghatározó érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges információk megszerzése és elemzése. Az elhárítás defenzív tevékenység, fõ funkciója az 
ország biztonságát más államoktól (kémelhárítás) vagy szervezett csoportoktól kiinduló kormány-
politikát, nemzeti érdekeket sértõ tevékenységtõl (belsõelhárítás) megvédeni.

Az ügynök szó jelentése: A titkosszolgálatok hivatásos tagjait az Egyesült Államokban ügynöknek 
nevezik. Ez az elnevezés beszivárgott a magyar nyelvbe is, ami sok értelmezési zavart okoz. Ha-
gyományosan ugyanis Magyarországon gyûjtõnéven a titkosszolgálat hivatásos tagjait – az operatív 
tisztek által beszervezett külsõ személyeket hívták ügynöknek. Nem kívánom megkeverni a kedves 
olvasót, de az ügynök minõsítés egy hálózati kategóriára megmaradt, mégpedig azokra, akik terhelõ 
vagy kompromittáló adatok alapján lettek beszervezve. Más kategóriákat titkos informátoroknak, 
megbízottnak /tmb/ és titkos munkatársnak nevezték. Az ügynök szónak a magyarban meglehetõsen 

Garamvölgyi György: Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában
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pejoratív hangzása is volt. A rendszerváltás után a sajtóban, tömegtájékoztatásban a korábbi tit-
kosszolgálatok hivatásos tagjait a tiszt helyett ügynöknek nevezték, ha negatív benyomást akartak 
kelteni, mint Medgyessy Péter ügyében. A D–209-es „ügynök” tulajdonképpen szigorúan titkos 
állományú hivatásos tiszt. A késõbbiekben egyre inkább elmosódott az ügynök szó pejoratív jelen-
tése, de a hivatásos állomány és a beszervezett személyek elnevezései közötti keveredés fennmaradt.

A Szigorúan Titkos Tisztek (SZT) az állambiztonsági szervnél, mint hivatásos tisztek voltak 
fõállásban, de kihelyezve az adott elhárítási területre az oda megfelelõ polgári végzettséggel. Ez 
volt a fedõfoglalkozás, ahol szakemberként dolgoztak például hivatalvezetõ-, fõtitkár-, irodavezetõ-, 
intézményvezetõként, de még hosszan lehetne sorolni. Tehát az SZT-tiszt civil munkahelyen dol-
gozott, de a Belügyminisztérium állományához tartozott.

Érdemes számba venni, hogy ki mindenki végzett beszervezést és vezetett hálózatot. Lássuk: a 
III-as Fõcsoportfõnökség öt csoportfõnöksége I, II, III, IV, V, katonai hírszerzés, a HÕR felderí-
tés, a büntetés végrehajtás, (fogda, ügynökség) a rendõrség bûnügyi és társadalmi tulajdon védelmi 
szolgálatai, a belbiztonsági szolgálat (a fegyveres testületeken belüli bûncselekmények feltárására 
irányuló titkosszolgálati jellegû munka). Az elhárítót is elhárították!

Beszervezés: A beszervezés az operatív munka egyik legkockázatosabb része volt, elõfordult, hogy 
több éves elõkészítés elõzte meg, mely során a célszemélyrõl „mindent” megtudtunk és minden adatot 
ellenõriztünk. A beszervezés lépései a tippkutatás, a kiválasztás, a tanulmányozás – terv alapján -, 
alkalmasság esetén a személyes megismerés, ezt követi a beszervezési hely is idõpont megválasztása, 
a meghívás módjának meghatározása, a beszervezési beszélgetés tervezése, a beszervezés. Továbbá 
intézkedés kidolgozása a sikertelen beszervezés esetére. A beszervezés alapját képezhette a fennálló 
rendszer iránt elkötelezettség, presszió, illetve anyagi ellenszolgáltatás. A beszervezést követte a 
kiképzés, a feladat meghatározás, a foglalkoztatás, beszámoltatás, ellenõrzés.

Nem érdemes elmélkedni, hogy kik írtak alá. Az informátori szerepkört vállaló személyek his-
tóriája ellentmondásos momentumok sokaságát magába rejtõ valóság. Ahány informátor, annyi 
jellem, sors, annyi emberélet. Egy beszervezési beszélgetés során túlzottan is magára van hagyva a 
beszervezési jelölt, amikor dönt. Mást diktál a lelkiismeret, mást az önérdek vagy a félelem. Talán 
tudta mi a helyesdöntés, de nem tudta, helyes-e a helyeset választani.

Elnézést kérek, de egy kicsit hosszabban foglalkozom ezzel a témával, mint a legkockázatosabb 
és ebbõl következõen a legfontosabb operatív feladattal, a beszervezéssel. A beszervezett személy, 
a titkos információszerzés „csúcs” alanya, semmi nem pótolja, a legmodernebb technika sem. A 
jelölt kiválasztását, azaz a „tippkutatást” a célszerûség például az operatív helyzet, a jelölt hírszerzõ 
lehetõsége, személyisége, távlati célok stb. vezérelte. Általában valamilyen konkrét feladat elvég-
zésére, az esetek nagy részében feldolgozás alatt álló ellenséges tevékenység felderítésére kívántuk 
bevonni a hálózatba a jelöltet. Egy hálózati személy keresésénél fontos szempont volt, hogy az a 
közeg, ahonnan információt kellett szereznie, egyenrangú félnek tekintse. A tippkutatásnál figye-
lembe vettük, hogy a jelölt bevezethetõ-e az ellenséges csoport tagjai közé, rajta keresztül befolyást 
gyakorolhatunk-e erre a közegre. 

A hálózati személyek beszervezésénél kétféle módszert alkalmaztunk: az egyik a gyors módszer, 
amelynél gondos elõkészítés után egy beszélgetés is elegendõ a sikerhez, a másik a fokozatos, ilyen-
kor az operatív tiszt a jelölt által végrehajtott néhány feladat teljesítésétõl függõen, több találkozást 
követõen hajtotta végre a beszervezést. Egyházi személyek esetében általában a hosszú tanulmá-
nyozást követõen fokozatos módszert alkalmaztunk.

Az operatív tiszt a tanulmányozás eredményeképpen összegyûjtött információk alapján felállította 
a beszervezés alapját: tények, adatok révén alakította ki a jelöltben az együttmûködési hajlandóságot 
és vonta be az illetõt a hálózati munkába. Ez lehetett hazafias alap: a kiszemelt vállalta a szocia-
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lista vívmányon fokozott védelmét, lehetett terhelõ alap: valamilyen bûncselekmény elkövetéséért 
járó szankció kerül el, lehetett kompromittáló alap: erkölcsi botlásnak nyilvánosságra hozatalától 
mentesült, vagy ritkább esetben anyagi juttatásért mûködött együtt a jelölt.

A „tényeleges ügynökök” beszervezése gyakran könnyen ment. Az állambiztonsági szerv III/III–1. 
Osztálya és vidéki egyházi vonalai elõszeretettel szervezte be a papság erkölcsileg megtört tagjait.

Lássunk erre egy példát, egy kitalált történetet:
„Keresztes” fn. (fedõnevû) szerzetes jó kapcsolatokkal rendelkezett ellenséges tevékenységet végzõ 

papi személyekkel. Jó kapcsolatai voltak egyes felsõ egyházi vezetõkkel is. Beszervezését célszerû-
nek láttuk, mivel tud tájékoztatni bennünket az ellenséges személyek tevékenységérõl. Személyére 
politikai terhelõ adattal rendelkeztünk, amit azonban nem tartottunk elegendõnek beszervezéséhez. 
Tudtuk, hogy nõi kapcsolatokkal rendelkezik. Operatív kombináció során végrehajtottuk az egyik 
nõi ügynökünk „Keresztes” mellé történõ bevezetését, és az ügynöknõ helyes magatartása és jó 
munkája alapján sikerült „Keresztes” szexuális életét technikai és fotó formájában dokumentálni. 
Ezek az adatok fontos biztosítékai voltak a beszervezésnek. A velünk való együttmûködést vállalta, 
mert félt, hogy kitudódik erkölcstelen élete.

Ha már a nõi ügynökrõl szó esett. Foglalkoztatásuk során történtek cifra esetek. Több kompliká-
ciót okozott már a nõügynökök gátlás nélküli felhasználása, ún. erkölcsi kompromittáló akciókban 
– mint a fenti példában. Ez az esetek többségében nem hozta meg az operatív hasznot, viszont az 
ügynök – és elõfordult, hogy az operatív tiszt – elzülléséhez vezetett. Bizony a nõügynököknek is 
lehetett magánélete, s esetenként ráunva az ellenséges erkölcsi kompromittálására, bízvást dönthetett 
úgy, legalább kiegészítésként enyeleg egy kicsit az operatív tiszttel.

A kompromittáló anyagok a római katolikus papok és fõpapok esetében a következõkbõl álltak 
össze: a cölibátus megszegése, titkos családalapítás, deviancia – köztük a homoszexualitás, pedofília 
vagy más idevágó defektus – s jóval ritkábban anyagi javakkal való visszaélés.

1992 õszén kiszivárgott az ügynöktörvény tervezete. Felütötte fejét a pánik, aki érintett volt, félt, 
hogy kiderül az igazság az egyes történetek, a hétköznapi hõsiességek és a kényszerû megalkuvások 
között. Sok volt az áldozat, az ellenálló – mint valamikor a partizán szövetségben – aki élete és eg-
zisztenciája árán, de bátran megtagadta az együttmûködést, akit kényszerítettek, aki tessék-lássék 
nyilatkozatot tett, aki semmitmondó dolgokat jelentett, ha írt is jelentéktelen volt.

Mindenki abban bízott, hogy nem találnak rá vonatkozó adatokat, ami az állambiztonsági szervek 
valamelyikével való szervezett együttmûködésre utal. Aki jelentéseket írt, még ha ártatlanokat is, 
részesévé vált a „gépezetnek”. És nem sejtette, nem tette-e nagyobb szolgálatot. Nem gondolhatta 
komolyan, hogy a tõle származó információkat soha semmire nem használták. A legveszélytelenebb 
információt is elõ lehetett venni, ha a szervek értésére akarták adni valakinek, hogy rajta tartják 
a szemüket.

Jelentéktelennek tûnõ dolgokkal lehetett „operálni”. Csak egy munkahelyi flörtöt jelentett a 
hálózatiszemély, amit õ semmitmondónak értékelt. De ennek alapján a kérdés lehetett feltenni a 
célszemélynek: „Kivel is sétálta maga a Rába töltésen május 8-án este 7 óra után?” „Egy kollé-
ganõmmel.” „Van maguk között valami?” „Néha szívesen beszélgetünk, ennyi az egész.” „Na jól van, 
mi is így tudjuk.” Jelentéktelen ügy, nincs folytatása, illetve mégis csak van. Az illetõ megértette.

A klérusban okkal keltett riadalmat, hogy az ügynöktörvény kapcsán mindenre fényderült. Sze-
rintük az ügynöktörvény tervezete körül keltett hangulat politikai indíttatású, mint az egyház elleni 
támadásra és az egyházi személyek lejáratására.

Az egyik katolikus püspök üzente a politikusoknak: az egyházat a pokol erõi sem gyõzhetik le. 
Már az új rendszerben is ellenséget láttak. A katolikus hierarchia mindig akkor találja magát nehéz 
helyzetben, ha saját tévedésével kell szembenéznie. A katolikus egyház úgy véli: az egyházi ügynö-
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kök nem az egész társadalom ellen vétettek, ezért nincs szükség arra, hogy nagy nyilvánosság elõtt 
bocsánatot kérjenek. A Magyar Katolikus Püspöki Kar magára nézve elutasította az átvilágítást.

A múlt tisztázásától elzárkózó merev reakciókból úgy tûnik, a katolikus egyház vezetése nem 
kívánta megosztani híveivel, hogyan egyensúlyoztak negyven éven át az üldözöttség és a megalkuvás 
határán. A rendszerváltás után senki sem akadt a katolikus egyházban, aki gyengeségét bevallva 
bocsánatot kért volna.

Az ügynöktörvény eredeti javaslatához képest szûkült az átvilágítandók köre, az egyházak vezetõi 
kikerültek belõle, de a törvény 4. §-a szerint „Az egyházak arra hatáskörrel felruházott tisztségvi-
selõinek, illetõleg területeinek a megkeresése alapján az általuk meghatározott egyházi tisztséget 
betöltõ személyek tekintetében a belügyminiszter, illetõleg a honvédelmi miniszter végzi el az 1§ 
szerinti ellenõrzést és a megállapított adatokról tájékoztatja a megkeresõt.” A törvény tehát az 
egyházakat csupán a lehetséges és nem a kötelezõ ellenõrzés körébe vonja.

Végül az egyházi vezetõk ügynõk múltjáról szóló dokumentumok sem maradhattak titokban, 
hozta a döntést 2007. február 8-án a Fõvárosi Bíróság, egyben több felekezethez tartozó személyi-
séget nyilvánított közszereplõnek.

Varga László (1995-ben az Iratfeltáró Bizottság tagja) történész szerint az elmúlt rendszer 
„végóráiban”, tehát 1989 elsõ felében az ÁB szervek hálózatában – a hírszerzés /III/I./ ebben nem 
szerepel – összesen 7940 fõt foglalkoztattak. Közülük 1041 volt titkos munkatárs /tmt/. 6700 volt 
titkos megbízott /tmb/, továbbá 199 volt ügynök. A hálózati személyek 22,5 százaléka tagja volt az 
MSZMP-nek.

Gyõr-Sopron megyében 1987 december 31-én a III/III. Osztály 86 fõs hálózatot foglalkoztatott, 
1 fõ titkos munkatárs, 79 fõ titkos megbízottat és 6 fõ ügynököt. A fogadásukra 5 „K” lakást és 4 
„T” lakást létesítettek. Állományukba tartozott 3 fõ „SZT”-tiszt.

A hálózati személyek számának megoszlása szakvonalanként:Ifjúsági vonalon 24 fõ, egyházi 
vonalon 20 fõ, kulturális vonalon 23 fõ, politikai elítéltek vonalán 19 fõ.

Még visszatérve az ügynöktörvényhez, hogy teljes képet kapjon az olvasó: 1993. február 4-én 
Dr. Boross Péter az országgyûlésben benyújtotta az elsõ 8955. sz. törvényjavaslatot az „Egyes fontos 
tisztséget betöltõ személyek ellenõrzésérõl”. 1993. október 27-én benyújtották a módosított 22994.
sz. törvényjavaslatot, amit az Országgyûlés végül elfogadott. 1994. április 5-én kihirdetésre került 
az 1994. évi XXIII. törvény „Egyes fontos tisztséget betöltõ személyek ellenõrzésérõl”.

Az Országgyûlés a demokratikus államélet tisztaságának elõmozdítása érdekében alkotta ezt a
törvényt. E törvény meghatározza azon személyek körét, akiket ellenõrizni kell, hogy teljesítettek-e 

szolgálatot a BM III/III. Csoportfõnökségnél, az Államvédelmi Hatóságnál /ÁVH/, a BM Politikai 
Nyomozó Fõosztályán vagy ezeknek a szerveknek adtak-e jelentést vagy kaptak-e tevékenységükért 
illetményt. Teljesíttek-e szolgálatot 1956–1957-ben karhatalmi alakulatban. Akik a fenti szervektõl 
döntéseikhez tájékoztatást kaptak. Tagjai voltak-e Nyilaskeresztes Pártnak.

Az ellenõrzés meghatározott köre:
 1) az országgyûlési képviselõk,
 2) az Országgyûlés által megválasztott és eskütételre kötelezettek,
 3) a Kormány tagjai,
 4) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
 5) a politikai, a címzetes, a közigazgatási államtitkárok és az azonos jogállású állami vezetõk,
 6) a fõváros polgármestere,
 7) a nagykövetek
 8) a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari fõnöke, a Határõrség országos parancsnoka és az 

országos rendõrfõkapitány,
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 9) a Magyar Rádió, a Magyar Televízió elnökei és a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója,
10) a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezettek és a rendõrkapitányok,
11) a Magyar Nemzeti Bank alelnökei,
12) a Magyar Honvédség parancsnokának, vezérkari fõnökének, a HÕR országos parancsnokának 

és ORFK vezetõjének helyettesei,
13) a minisztériumi fõosztályvezetõk és az azonos jogállású állami vezetõk,
14) a megyei közgyûlések elnökei, a városok és fõvárosi kerületek polgármesterei és a fõváros fõ-

polgármesterének helyettesei,
15) a MR, az MTV, MTI vezérigazgató helyettesei
16) a rendõrkapitányok,
17) a többségi állami tulajdonban lévõ egyetemek és fõiskolák rektorai, dékánjai, fõigazgatói és 

tanszékvezetõi,
18) a hivatásos bírák,
19) az ügyészek

Az ellenõrzést két vagy több – három bíróból álló – bizottság hajtotta végre. A bizottságok a
Legfelsõbb Bíróság elnökének egyetértésével, az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága 

által jelölt és az Országgyûlés által határozott idõre megválasztott bírókból állt. Kilenc bíró tíz év 
alatt, csaknem tizenegyezer embert ellenõrzött és mintegy kétszázat talált „könnyûnek”. Ennek 
elmarasztaló jogi következménye nem volt! Az átvilágító bizottság 2004-ben önfelszámolta magát.

A kijátszható átvilágítási törvény menekülõ kiskapukat hagyott, hagyatéka csak a társadalom
megtévesztésére jó. Akik papírt lobogtatnak, hogy õket átvilágították, s nem találtak róluk semmit, 

azok is keveset bizonyítanak. Csupán annyit, hogy nem voltak nyilasok, karhatalmisták, III/III-asok. 
De ettõl még lehettek: III/I-es hírszerzõk, III/II-es kémelhárítók, katonai hírszerzõk és katonai 
elhárítók, „SZT” tisztek, „T” lakás gazdák, fogdaügynökök, társadalmi kapcsolatok. Sõt, lehettek 
III/III-asok, de az átvilágító bírónak akkor és ott a négy levéltári bizonyítékból aláírt beszervezési 
nyilatkozat, aláírt jelentés, aláírt pénzügyi nyilatkozat, 6-os karton nem állt rendelkezésére legalább 
kettõ, továbbá a beszervezõ, a kapcsolattartó állambiztonsági tiszt vallomása nem volt meg, vagy 
ha megvolt, akkor sem volt terhelhetõ – mert többen szándékosan felejtettek –, ebben az esetben a 
bírák kénytelenek voltak érintetlenséget igazoló papírt kiállítani.

A „Duna-gate” és következményi
Nem tehetem meg, hogy ne foglalkozzak egy fejezetben a „Duna-gate” botránnyal és következ-

ményeivel, dacára annak, hogy e történések idején már nem szolgáltam a III/III-as ügyosztályon.
Magyar Bálint beszélt elõször a magyar Watergate-rõl az ellenzéki szervezetek illegális állambiz-

tonsági megfigyelése miatt, a sajtó is rá kapott a washingtoni párhozamra. „Nixon” nem volt, nálunk 
csak állambiztonsági vezetõk és belügyminiszter bukott bele az ügybe, de magyar viszonylatban a 
botrány így is nagyot szólt. Az 1990-es választás elõtti hónapokban a Duna-gate volt a vezetõ téma, 
ez vezetett a III/III. megszüntetéséhez, a botrány ugyanakkor azóta is gazdagítja a titkosszolgálatilag 
irányított rendszerváltás toposzát. 

Amit tudunk: 1989 szentestéjén a III/III-as csoportfõnökség egyik tisztje, Végvári József rendõr 
õrnagy Budapesten a Hõsök terei éjféli istentisztelet elõtt leszólította az MDF-es /Magyar Demokrata 
Fórum/ evangélikus lelkészt, Roszik Gábort, hogy felajánlja segítségét a III/III-as csoportfõnökség 
leleplezésében. Azt mondta, bizonyítani tudja, hogy a cég a köztársaság október 23-ai kikiáltása és a 
rendszerváltásnak megágyazó alkotmánymódosítása ellenére titokban továbbra is dolgozik az ellen-
zékre. Lehallgatják telefonjaikat, felbontják a leveleiket stb. Másnap, amikor Végvári volt ügyeletben 
az állambiztonság elvileg szigorúan õrzött Néphadsereg utcai objektumába becsempészte a Fekete 
Doboz két munkatársát, Lovas Zoltánt és egy operatõrt. Lekísérte õket a pincébe és ott lefilmezték 
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a megfigyelésekrõl szóló dokumentumokat, valamint azokat az egymásra dobált zsákokat, melyek 
az azokban a napokban zajló titkos iratmegsemmisítés maradványait, az állambiztonság mûködését 
bizonyító iratokat tartalmazták. A felvételeket a „demokratikus ellenzék” pártjai, a FIDESZ, és az 
SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége) 1990. január 5-én közösen hozták nyilvánosságra.

A Bányász Moziban tartott nemzetközi sajtótájékoztató után kitört a botrány. A rendszerváltás 
nagy titkosszolgálati botránya körül a Duna-gate a politikai legendák és összeesküvés-elméle-
tének legjobb táptalajává vált. Az ellenzék alkotmányellenes megfigyelésénél tartósabb teher az 
állambiztonsági iratok nagyipari eltüntetése és zsarolási potenciálként való felhasználása. Egyes 
történészek és szaktekintélyek szerint a Duna-gate ügy csupán titkosszolgálati legenda. A botrány 
során a „fekete bárány” szerepét választották a III/III-ra, miközben deponálták annak legfontosabb, 
kompromittálásra alkalmas iratait a III-as Fõcsoportfõnökségen belül.

Itt e témánál fontos felidézni egy az ügynöklista készítéséhez kapcsolódó riportot. A „Leleplezõ” 
címet viselõ ország krónika könyvújság 2000/3. számában beszélgetést közölt Dr. Horváth József 
egykori III/III-as csoportfõnökkel, „Bedarált és kicserélt ügynökkartonok” címmel.

Ebbõl az ügynöklistára vonatkozó részbõl idézek: „… a miniszter, az államtitkár vagy a miniszter-
helyettes utasítást adott két embernek, hogy a központi nyilvántartásban lévõ kartonok alapján állítsák 
össze az ügynöklistát, de nem a teljes körût, csak a III/III-asokét…” „A kijelölt két ember hivatalból 
összeállított egy bizonyos listát. Igen ám, de közben történt valami. A botrány kirobbanása és a lista 
összeállítása közötti idõben az operatív tisztek beavatkoztak az ügybe. Erkölcsi kötelezettségüknek 
érezték, hogy a nekik hûségesen dolgozó ügynökök anonimitását biztosítsák. Ezért a kartonok egy 
részét megsemmisítették, s ezeket olyanokkal pótolták, amelyekbe a megfigyelt célszemélyek neveit 
és nyilvántartását tették vagy fiktív adatokra cserélték.” Hogy mi az igazság? „Az igazság odaát van:”

1990. január 12-én megjelenik a Belügyminiszter 2/1990 sz. parancsa „a titkos operatív eszközök 
és módszerek alkalmazásának felfüggesztésérõl:

1) A titkos operatív eszközök és módszerek alkalmazására vonatkozó utasítások, belügyi rendel-
kezések alkalmazását a Belügyminisztérium III/III. Csoportfõnökség központi és területi szerveinél 
azonnali hatállyal felfüggesztem.

2) A BM III/III. Csoportfõnökségnél, illetve területi szerveinél folyamatban lévõ, további feldol-
gozást igénylõ ügyeket a BM. III/II. Csoportfõnökség vegye át.

1990. január 18-án a kormány megszünteti a BM III/III-as ügyosztályát, s a parlamenti választá-
sokig megtiltja mindenféle operatív titkosszolgálati eszköz alkalmazását.

1990. január 25-én a botrány kapcsán lemond Horváth István belügyminiszter. Már elõtte távoz-
ni kényszerült beosztásából Dr. Horváth József rendõr vezérõrnagy, a belsõ elhárítás vezetõje és 
Pallagi Ferenc, belügyminiszter-helyettes, az Állambiztonsági Szolgálat fõnöke, aki ellen a Katonai 
Ügyészség hivatali visszaélés büntette és szolgálatra jelentõs hátránnyal járó s elöljárói intézkedés 
elmulasztása büntette miatt emelt vádat. Az ügy megrovással lett lezárva.

A Duna-gate botrányra Német Miklós kormányfõ végül kénytelen volt radikális lépéssel reagálni: 
- egy minisztertanácsi rendelettel /26/1990 MT-rendelet/ a volt III. Fõcsoportfõnökséget leválasztotta 
a Belügyminisztériumtól és szétdarabolta a volt állambiztonsági szolgálatot. Ezzel egyrészt meg-
szüntette az addigi hatalom koncentrációt, másrészt elkülönítette a nyomozati jogkörrel rendelkezõ 
és kényszerintézkedésre is jogosult rendõrségtõl, – az újonnan létrejött szervezet pedig az 1990. évi 
X. törvény értelmében a kormány alá helyezte, – a nemzetbiztonsági- már nem állambiztonsági – 
szolgálat vezetõit a Minisztertanács nevez ki és menti fel.

A jogszabályt átmenetinek szánták, mégis ez volt hatályban még öt évig. Igaz, a kormány tett még 
egy kísérletet arra is, hogy kidolgozzon egy ilyen irányú törvényjavaslatot, de ennek benyújtására 
már nem maradt ideje.

honismeret
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Ezekkel a lépésekkel az akkori kormány gyakorlatilag meghatározta azt a struktúrát, amelyre 
épülhetett az új jogszabály. A szervezeti átalakulás ugyanis a következõket jelentette:

- a III/I. Csoportfõnökségbõl megalakult a Magyar Köztársaság Információs Hivatala,
- a III/II. Csoportfõnökségbõl jött létre a Nemzetbiztonsági Hivatal,
- a III/III. Csoportfõnökség jogutód nélkül megszûnt,
- a III/IV. Csoportfõnökségbõl létrejött a Katonai Biztonsági Hivatal,
- a III/V. Csoportfõnökség pedig beolvadt a Nemzetbiztonsági Hivatalba.
Ettõl kezdve Magyarország négy titkosszolgálattal rendelkezett. A fent említett három mellett 

a korábban is a Belügyminisztériumtól elkülönülten mûködõ Magyar Néphadsereg Vezérkar 2. 
Csoportfõnöksége nevet viselõ katonai hírszerzés 1990. február 14-én átalakult Katonai Felderítõ 
Hivatallá. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló ma is hatályos törvény 1995-ben született meg: 
1995. évi CXXV. törvény.

Summázva: a rendszerváltás politikai harcaiban a III/III., a belsõ ellenzék elleni elhárítási 
munkát folytató szolgálat elleni küzdelem kiemelt szerepet kapott. A korabeli liberális pártok, az 
SZDSZ és a FIDESZ benne látták a fõellenfelet, különösen, mivel a III/I., a polgári hírszerzés 
részérõl már korábban történtek óvatos kapcsolat felvételi lépések az ellenzék annak érdekében, 
hogy a szolgálatot és annak Magyarország számára hasznos tevékenységét át lehessen menteni a 
rendszerváltás utáni idõszakra. Az ország új politikai vezetése felismerte, hogy a titkosszolgálatok 
az új állam- berendezkedés számára is elengedhetetlenül fontosak, és teljes felszámolásuk jóval több 
kárral, mint haszonnal járna, hiszen nem állt rendelkezésre egy megfelelõ szakmai képzettséggel 
rendelkezõ másik gárda, ami átvehette volna a legfontosabb feladatok ellátását. Ebben a politikai 
helyzetben az a kompromisszum alakult ki, hogy az egységes állambiztonsági szervek egy részét, a 
III/III-as szolgálatot jogutód nélkül megszüntetik és a közvélemény elõtt õk viselik az egész korábbi 
állambiztonsági szolgálattal kapcsolatos ellenérzések terhét. Tevékenységi körüknek egy részét, ami 
továbbra is fontos maradt, az eleinte nagyrészt a III/II. Csoportfõnökség korábbi tagjaiból verbu-
válódott Nemzetbiztonsági Hivatal vette át. Olyan ez, mint Örkény ismert novellájában, mikor a 
lótetemet áthúzzák egyikbõl a másik utcába.

Számos szakértõ indokolatlannak tartotta ezt az éles megkülönböztetést, és inkább az egyéni 
szakmai és politikai tevékenység és felelõsség vizsgálatát tartotta volna helyesebbnek az egész 
állambiztonsági szolgálat vonatkozásában. A politikai döntés azonban megszületett, ennek értel-
mében csak a III/III. hivatásos munkatársai és hálózati személyei viselték a politikai, morális és 
egzisztenciális felelõsséget.

A szolgálat többi ágához tartozó személyek bizonyos védettséget élveztek. A belpolitikai küzdelmek 
logikája azonban gyakran felülírta ezt a hallgatólagos megállapodást, agy például Medgyessy Péter 
miniszterelnök elhallgatott III/II–es múltját a FIDESZ vezette ellenzék teljes mértékben kihasználta.

Idézet az Alkotmány Bíróság 60/1994 (XII.24) AB Határozatából: „Országgyûlés Nemzet-
biztonsági Bizottsága 1991. október 9-én kelt 3236. számú jelentése, amely a korábbi lusztrációs 
törvényjavaslatok elbírálása céljából készült, megállapítja, hogy a volt állambiztonsági szervezet 
valamennyi operatív csoportja a parancsuralmi rendszer fenntartását, erõsítését szolgálta, s vissza-
térõ megállapítása szerint e titkosszolgálatok belpolitikai elnyomó feladatot láttak el.”

Kiszely Gábor történész írja az „Állambiztonság 1956-1990” címû könyvének bevezetõjében: 
„Az elmúlt esztendõk során a politikai rendõrség egykori tagjai azzal az érvvel próbálnak holmi 
önlegitimációt teremteni szolgálatukat illetõen, mely szerint a jogállamok sem nélkülözhetik a 
titkosszolgálatokat…” „Csak éppen a jogállam és a diktatúra közötti alapvetõ különbséget hagyják 
figyelmen kívül.”
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Számomra is nyilvánvaló, hogy a jogállami titkosrendõrség abban különbözik a totális álla-
métól, hogy szigorúan alkotmányos keretek között mûködik. No, de akkor hogyan kerülhetett a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 27. §-ának /3/ bekezdésébe az a 
rendelkezés, amelynek értelmében a szolgálat tagja köteles végrehajtani a jogellenes tevékenyégre 
irányuló utasítást is, kivéve, ha azzal nyilvános bûncselekményt követne el. Szerintem a jogellenes 
tevékenység nem jogállami tevékenység. Szerintem ennek tisztázása elõtt nincs erkölcsi alap a nem 
jogállami titkosszolgálatok vagy azok tagjainak és ügynökeinek bármiféle minõsítésére, még kevés-
bé megbélyegzésükre. Mielõtt erkölcsileg kivégeznék a volt ügynököket azért, mert személyekrõl, 
csoportokról, eseményekrõl stb. jelentést tettek, jó volna felmutatni azt a törvényt, rendelkezést, 
amely ma ugyanezt tiltja. Én még nem találtam meg!

1988. Kineveztek rendõrkapitánynak.

szél-járás



30

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

honismeret

Oros László

Magyar érzelmek és nosztalgiák a Felvidéken

A két háború között ugyanolyan nehéz sorsa volt a felvidéki magyarságnak, 
mint egykor az osztrák császárságban, mondjuk a Bach-korszak idején. A ha-
talom akkor sem akarta meghallani az emberek véleményét és jogos kérelmeit, 
de nem tudta elviselni a kritikát sem. És hát ugyanez történt 1918 után az új 
államalakulatban, a Csehszlovák Köztársaságban is. Nem vette figyelembe a 
magyar kisebbség jogait, érzelmeit – persze másokét sem –, így hát belekötött 
mindenbe, ami magyar volt és esetleg veszélyeztette volna az érdekeit. És tette 
ezt legtöbbször a felsõbbrendûsége tudatában, olyan esetekben is, ami ma már 
akár kicsinyesnek vagy nevetségesnek tûnne.

Ugyanakkor megszaporodott a besúgók népes tábora is, akik nyomban tudatták a felsõbb szervekkel, 
esetünkben a járási vezetõkkel vagy a községben állomásozó csendõrökkel a helyzetet. Ennek ellenére 
voltak a falunkban – Felsõszeliben– bátor, szívvel-lélekkel is magyar emberek, akik megvédték az igazu-
kat, és ki mertek állni a hatalommal szemben. Ezek közé tartozott például Endreffy János evangélikus 
lelkész és a felesége, Boda Miklós plébános, Stéger Kálmán orvos vagy Karl Géza és Bellus Sándor 
tanítók. De megemlíthetném akár Soós Mihály helyi állatorvos és Lénárth János gazda nevét is, habár 
õket némileg más pozícióból. Mert hát õk a jó bort, az italozást meg a mulatozást sem vetették meg.

Az alábbi események fõszereplõje ezúttal az utóbbi három személy lesz – vagyis a tanító, az állat-
orvos és a gazda –, akik története annak idején bekerült az országos hírlapokba is.

Kezdem talán a gazda – Lénárth János mosolyt fakasztó történetével –, aki 1926 májusában állt a 
pozsonyi törvényszék elõtt, mégpedig zászlógyalázás bûntette miatt.1 

A sajtó nyomban felkapta az ügyet és a Prágai Magyar Hírlap2  nagy betûkkel közölte a tudósítását: 
Zászlógyalázás illuminált állapotban Felsõszelin

Hogy az ügy mennyire volt komoly, vagy inkább humoros, az az alábbi történetbõl kiderül.
Egyébként az ötvenes éveiben járó Lénárth János gazda neve közismert volt akkoriban úgy a falu-

ban, mint az egész galántai járás területén. 
Nos, a pozsonyi törvényszék ezúttal azzal vádolta, hogy 1925. október 28-án, a köztársaság nem-

zeti ünnepén igencsak felöntött a garatra, és amikor meglátta a közeli trafik épületén a csehszlovák 
nemzeti zászlót, kifakadt:

– Minek lóg ott az a rongy? – és közben súlyos szavakkal illette a lobogót. 
Mikor aztán a trafikos figyelmeztette, hogy ma nemzeti ünnep van, Lénárt gazda „cinikusan fel-

nevetett”. Ezen ténykedésével a köztársaság színeibõl készült zászlót meggyalázta, illetve a köztársaság 
tekintélyét lealacsonyította – állt a vádiratban.

– Megértette a vádat? Bûnösnek érzi magát? – kérdezte a bíró.
– Hát, egy szó, mint száz, az akkurát úgy történt.
– Ne kérdezzen, feleljen a kérdésemre – mondja az elnöklõ bíró.
– Az akkurát úgy történt, tekintetes fõtörvényszék – folytatja a vádlott – egy kicsit beittunk, kérem 

alázatosan – a Bugyi András korcsmájában. Mikor kigyüttünk, megláttam a zászlót és hát egy kicsit 
elkeseredtünk, mert hogy eszünkbe jutott a régi világ.

– Jó, jó, mondja csak, aztán mi történt? – faggatja tovább az elnök.

Oros László: Magyar érzelmek és nosztalgiák a Felvidéken
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– Hát semmi, megkövetem az urakat. A trafikos mondta, hogy respektussal legyek, így hát elhall-
gattam. Meg a sógor is oldalba lökött, hogy gyün a csendõr… Ennyi az egész.

– És igaz-e, hogy a trafikos felvilágosítása után cinikusan fölnevetett.
– Úgy nevettem én, mint máskor szoktam – válaszolta. Erre aztán nagy derültség tört ki a teremben…
A tanúk végül igazolták, hogy Lénárth gazda tényleg mélyen tekintett a kancsó fenekére.
Ezek után az ügyész, aki a vádat képviselte, a rendtörvénybe ütközõ vétség címén kérte Lénárth 

megbüntetését. A bíróság pedig nyolcnapi fogházra ítélte a vádlottat, de a büntetés végrehajtását két 
évre felfüggesztette.

– Megértette? Nyolc napot kellene ülnie, de mi elengedjük, ha két év alatt megjavul és nem követ 
el újabb hasonló valamit.

– Megjavulok, meg bizony – felelte az elitélt. Majd még hozzátette: ülnyi nem kõ és hát a falu bö-
csülete is meg van mentve.

Így hát az ügyész is belenyugodott az ítéletbe és Lénárth gazda is békében hazamehetett.

•
Nos, ez volt Lénárth János esete a csehszlovák zászlóval. Nevetni is lehetne rajta, mert valóban 

megmosolyogtató a történet… Azonban gondoljunk csak bele, hogy egy ilyen apróság, valójában sem-
mitmondó ügy a pozsonyi kerületi törvényszék elé került. Máskor ezt elintézte volna a községi tanács 
egy dorgálással, netán pénzbírsággal és el van felejtve a dolog. Nem is szólva arról, hogy mindez ittas 
állapotban történt, vagy legalább is így volt jelentve az ügy…

A törvényszéknek azonban most is, mint általában az ilyen ügyekben, példát kellett mutatni az 
izgága, állandóan elégedetlenkedõ magyaroknak.
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•
Hasonló tárgyalása volt 1926. novemberében Bellus Sándor katolikus tanítónak is, aki viszont 

izgatás vádjával került a törvényszék elé.
A huszonöt éves tanítónak az volt a bûne, hogy 1925-ben, Szent István napján a templomban a 

„Hol vagy angyalok tündöklõ csillaga” címû egyházi dal melódiáját játszotta az orgonán, mire a hívõk 
rázendítettek arra a dalra, amelynek szövege segítségül hívja István királyt.

Bellus, mint vádlott kijelentette, hogy õ egy más szövegû egyházi éneket játszott, amelynek meló-
diája azonban ugyanaz, mint az inkriminált egyházi dalé. Az egyik tanú hasonlóképen vallott, mire 
a bíróság rövid tanácskozás után felmentõ ítéletet hirdetett ki.3 

•
 Harmadik történetként megemlítem még dr. Soós Mihály helyi állatorvos és társainak esetét, akik 

némileg rosszabbul jártak Bellusnál. Õket a Kossuth-nóta énekléséért állították bíróság elé. 
 A Kossuth-nóta dallamát kellett elénekelni a vádlottaknak a pozsonyi bíróságon – írta vastag betûkkel 

a Prágai Magyar Hírlap a Felsõszeli esetrõl. A pozsonyi tárgyaláson az állatorvos mellett még további 
három személy, illetve a helyi cigányprímás állt a bíróság elõtt. 

Az volt ellenük a vád, hogy az 1934 októberében rendezett tûzoltóünnepélyen a Fogyasztási Szö-
vetkezet kocsmájában a Kossuth-nótát énekelték. 

 A vádlottak viszont azzal védekeztek, hogy õk nem is a Kossuth-nótát énekelték – amirõl különben 
sem tudták, hogy annak dalolása tilos –, de hasonló dallamra énekelték a „Kis kertemben nincsen lakat, 
jaj, de szép szeretõm akadt” kezdetû népdalt. 

 Az egyik bíró kérésére a vádlottaknak el is kellett énekelni ezt a népdalt, hogy így a bíróság megy-
gyõzõdjék arról, vajon a két nóta dallama valóban azonos-e. A vádlottak pedig egymásra kacsintva 
– magukban némi büszkeséget és talán elégtételt is érezve –, nagy hanggal elõadták mindkét nótát.

 A bíróság aztán rövid tárgyalás után két vádlottat fejenként tizennégy napi fogházra ítélte, mert a 
tanúként kihallgatott járási hivatali tisztviselõ azt állította, hogy õk valóban a Kossuth-nótát énekelték 
és nem ezt a népdalt. A többi vádlottat a bíróság felmentette. 

Az államügyész a felmentõ ítélet és az enyhe büntetés miatt, az elítéltek pedig a kirótt büntetés 
miatt föllebbeztek.4 

A fenti történet azt is bizonyítja, hogy a szeliek igencsak szerettek nótázni, dalolni vagy alkalomad-
tán mulatozni is, akárcsak a napjainkban. 

 Egyébként Soós doktor úrnak volt még jónéhány hasonló esete, ami a pozsonyi bíróság elé került. 
A harmincas évekbõl többet is találtam a lapokban. Kettõt még bemutatok, mert hát ezek azért nem 
csak a mulatozásról szólnak.

Egy alkalommal Soós Mihály és három falubeli földmûves testi sértés vádjával került a pozsonyi 
kerületi bíróság elé. Történt pedig, hogy Szabó István egy szlovák nótát rendelt a szövetkezeti vendég-
lõben. Soós doktor tiltakozott a nóták miatt és a vádirat szerint rendtörvénybe ütközõ kijelentéseket 
tett. A jelenlévõ földmûvesek pedig ezzel kapcsolatban megtámadták az egyik társukat és megverték. 
A bíróság azonban csak Soós doktort minõsítette bûnösnek és 650 korona pénzbüntetésre ítélte. A 
többieket felmentette.5 

Másik alkalommal a doktor úr egy nagyobb társasággal szórakozott a kocsmában. Itt viszont a 
jelen lévõ szlovák vendégekre tettek sértõ megjegyzéseket. A vádlottak ugyan az ittas állapotukkal 
védekeztek, de a tanúvallomások alapján a bíróság mégis bûnösnek találta õket. Soós doktor ezúttal 
háromheti feltétlen fogházbüntetést kapott.6 
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Ha megnézzük ezeket az eseteket, nyilvánvaló, hogy a törvényszék nem a garázdálkodókat, nem is 
a verekedõket, hanem a szlovákok ellen megnyilvánult véleményeket büntette, illetve azt a bátorságot, 
hogy egyesek mindezt ki is merték mondani. Néha valóban úgy tûnt, hogymindezt az alkohol hatása 
alatt tették. De, aki jobban ismerte a felsorolt személyeket, az tudta: õk borozás nélkül is kimondták 
a véleményüket. Büszkék voltak ugyanis a magyarságukra, a szülõföldjükre és a hazaszeretet érzelmét 
senki és semmi sem ingathatta meg bennük…, az esetleges börtön- vagy pénzbüntetés sem.

Hát ilyen volt a világ annak idején Felsõszeliben, meg a környezõ falvakban.

 1  Prágai Magyar Hírlap, 1926. május 27. csütörtök 
 2  Prágai Magyar Hírlap politikai napilap, amely 1922. június 1-je és 1938. november 5-e között jelent meg Prágában.  

Elsõsorban a felvidéki magyar ellenzéki pártok közös fóruma volt.

 3  Híradó, Pozsony, 1926. november 3. szerda

 4  Prágai Magyar Hírlap, 1935. május 7. kedd

 5  Ugyanott, 1935. november 30. szombat
 6  Ugyanott, 1936. június 26. péntek
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Varga László

Harminc éve avatták fel Bartók Béla szobrát
Nagymegyeren

Kórustalálkozót rendeztünk június 25-én a Bartók Béla mellszobor fel-
avatásának  harmincadik évfordulóján Nagymegyeren. Haladjunk sorjában. 
Harminc éve, 1992-ben ünnepelte a Bárdos Lajos Énekegyesület megalaku-
lásának 100. évfordulóját. Erre az eseményre az egész város készülõdött. Az 
évforduló méltó megünneplését fontosnak tartotta a Csemadok Nagymegye-
ri Alapszervezete is, melynek akkor elnöke voltam. Évzáró taggyûlésünkön 
errõl határozat is született. Vállaltuk, hogy elkészíttetjük a mellszobrot az 
énekkari mozgalom kezdeteire emlékezve és Bartók nagymegyeri gyûjtése 

elõtt tisztelegve. A merésznek tûnõ tervet ismertettük Ág Tibor jeles népdalgyûjtõnkkel, karnagy-
gyal, városunk polgárával, aki öröme mellett hangot adott aggályainak, félelmeinek is. Tervünkrõl 
értesítettük a jeles magyar zeneszerzõ Budapesten élõ fiát, Bartók Béla okleveles mérnököt. Örömét 
fejezte ki és ígérte hozzájárul az anyagi kiadásokhoz is. Válaszlevelében többek között ezt írta:

„Köszönettel és nagy csodálkozással kaptam meg július 21-i levelét. A csodálkozásom amiatt volt, 
mert a komáromi Bartók emléktábla elhelyezése több mint 10 évig tartott a sok jóindulatú hatóság 
miatt, és most ha igaz, a szobor két hónap alatt a helyén lesz. Természetesen örülök a tervüknek, örülök 
ha kapcsolataink újabb eseménnyel bõvülnek és nagyon szívesen részt veszek az avatáson.”

A Csemadok szervezet vezetõsége 1992 márciusában Lipcsey György, dunaszerdahelyi szobrászt 
bízta meg szobor elkészítésével. A szerzõdésben  1992. október 24-ét  az átadás  idõpontjául. 

A helyszínt a szobrászmûvésszel együtt választottuk ki, az akkor félig elkészített nagymegyeri 
kultúrházzal szemben. A félig felépült kultúrházat nem fejezték be, helyén ma áruház  áll. A szobor 
új helyéül a Május 1. tér lett megjelölve.

 A rendszerváltás követõ forradalmi idõszakben nem okozott gondot mgfelelõ számú szponzort 
találni.  Az alkotó, Lipcsey György szobrász, betartotta szavát, október közepén már elkészült  a 
szobor, amely a mai napig büszkesége városunknak. A nagymegyeri énekkari mozgalom kezdete-
inek  100. évfordulója alkalmából 1992. október 24-én megtartottuk a megemlékezést. Az ünnep-
ség  szervezõi között ott volt a Bárdos Lajos Énekegyesületen kívül, a városi hivatal, a Csemadok 
Nagymegyeri Szervezete, és a mûvelõdési központ. A nagyszámú hazai és külföldi vendéget, 
köztük ifj. Bartók Bélát, Boros Ferenc konzult, Sunyovszky Szilviát a pozsonyi magyar kulturális 
intézet igazgatóját, Olsvai Imre néprajzkutatót, a Rákóczi Szövetség alelnökét Szabó Józsefet a 
Csemadok országos és járási képviselõit a város polgármestere  fogadta. A szobor ünnepélyes le-
leplezésére közel ötszázan gyûltek össze. Beszédet mondott Ág Tibor, Olsvai Imre és ifj. Bartók 
Béla, aki végül leleplezte édesapja mellszobrát. A város polgármestere  itt jelentette be, hogy az 
önkormányzat döntése alapján, a korábbi Május 1. tér elnevezés megszûnik és a továbbiakban a tér  
Bartók Béla nevét viseli. Az ünnepélyes eseménynél közremûködött a gyõri fúvószenekar, Zakál 
Gyula versmondó, a helyi magyar iskola leánykara, a Bárdos Lajos Vegyeskar nõi kara, valamint 
az egyesített felnõtt kórusok.

Varga László: Harminc éve avatták fel Bartók Béla szobrát Nagymegyeren  
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A szoboravató ünnepség a Szózat eléneklésével fejezõdött be, majd a jelenlévõk átvonultak a 
városi mûvelõdési központba, ahol ünnepi hangversennyel folytatódott a program. A Nagymegyeri 
Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola vezetõsége kérte a szobor másolatát az alkotómûvésztõl, és  
nyolc évvel késõbb hivatalosan is felvette a Bartók Béla Magyar Tannyelvû Alapiskola nevet.
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B. Kovács István

Latrok az erdõben

A palócok eredetérõl sokféle álláspontot fogalmaztak meg. Egyesek szerint 
már a magyar honfoglaláskor itt voltak, mások szerint a honfoglalókkal ér-
kezett „eredeti magyarság”, illetve török nyelvû katonai segédnép – kabarok, 
de van olyan felfogás is, mely szerint az államalapítást követõen betelepült 
kunokkal, besenyõkkel, illetve különbözõ más, fõleg török etnikumú közös-
séggel azonosíthatók. 

Írásomban az újkori palóc néprajzi csoportnak nevet adó egykori határõrök 
elhomályosult emlékét kísérlem meg – ahol és amennyire ez lehetséges – éle-
sebb kontúrokkal megrajzolni. 

A legkorábbi szerzõk a palócok lakóterületét a Medes hegység szûkebb-tágabb körzetébe lokalizál-
ták. Dugonics András szerint a „Mátra-högye’ táján” telepíttettek le. Pápay Sámuel szerint a palócok 
„pedig a legjobban megkülönböztetik magokat Nógrád, Gömör, Borsod és Heves vármegyék összve ütközõ 
vidékein az õ igen tsudálatos és irás által alig elõadható szóejtések által, minden magánhangzót mintegy 
Diftongussal ejtvék”. Ez a terület a Karancsot és Medest elválasztó sátorosi szorostól, az ún. Vaska-
putól a Tarna patak völgyéig, illetve a Hangony forrásvidékéig terjed. Az általam használt „Medes” 
forma „Medves”-ként ismert az irodalomban. Ez utóbbi éppoly naiv népetimológia, akárcsak a közeli 
Macskás-patak, Õzbérc, vagy Sasvár. A „meddõ” szóban is élõ kifejezés a bazaltból felépülõ hegység 
vízben szegény, terméketlen voltát fejezi ki. A Mede családnévben is él.

Megjegyzem, hogy Bél Mátyás már 1735-ben lényegében ugyanide lokalizálta az ún. Mátra-járást, s 
az ott élõk beszédjére utalva úgy fogalmazott, hogy „szomszédjaik ‘bocenok’ névvel illetik õket.” Van-
nak, akik a kifejezést félrehallás eredményének, illetve elírásnak vélik, s vannak, akik ’besenyõ’-ként 
értelmezik.

Szeder Fábián 1819-ben a palóc lakóterület kiterjedését illetõen jóval „nagyvonalúbb” volt. Szerinte 
„a’ Nógrád, N. Honth, Gömör, Borsod és Heves Vármegyei Magyarok többnyire Palóczoknak neveztet-
nek”. Õ tehát Nagy-Hontnak a magyar népét is idevette. Ez aligha független attól, hogy a szerzõ Hont 
megyei, csábi születésû. Igaz, 1835-ben annyiban pontosította, szûkítette ezt, hogy Hontban „csak az 
Ipoly és Garan táján találtatnak.” Ehhez még hozzátette: „hogy eleve Mátra vidékére szakadott, abból 
tetszik, mivel azon környéknek lakosai szüntelen Palóczoknak neveztetnek.”

Az 520–570 méter átlagos tengerszint feletti magasságú Medes az ún. Mátramöge v. Mátraláb, 
azaz a Mátraalja részét képezõ dombvidék központi részét képezi. Legmagasabb pontja eléri a 671 
méteres magasságot. A bazaltfennsík teljes területe 12,8 km². Stratégiai fontosságú hely. Míg a Mátra 
és a Bükk közé szorult, Homok néven is ismert pétervásári medencén átfolyó Tarna, illetve a vizét 
felvevõ, szintúgy a Medesbõl fakadó Zagyva (az ugyancsak itt eredõ Tarjánnal együtt) déli irányban 
fut a Tisza felé, addig a a Medest éppúgy szülõanyjának vallható Gortva észak felé veszi az irányt és 
a Rima, majd Sajó közvetítésével siet ugyanoda. A Tarnával, Zagyvával, Gortvával szemben a szintúgy 
a Medesben fakadó Bénai-patak, illetve Sõregnek a vizei viszont az Ipoly révén a Duna vízgyûjtõjéhez 
tartoznak. A Medes két oldalán vezetett az Alföldet és az északi hegyvidéket összekötõ két legfon-
tosabb útvonal: nyugaton a Zagyva völgyében, majd a Medest és Karancsot elválasztó Vaskapun át, 
keleten pedig a Mátrát és Bükköt elhatároló Tarna folyása mentén. 

B. Kovács István: Latrok az erdõben
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Ennek a kistájnak az eredeti, köztudatból kikopott tájneve az Anonymus által említett Bolhád. 
Bartholomeides Ladislaus szerint a megnevezés a Balogi hegyekre vonatkozik. Prinz Gyula viszont 
nem így gondolta. Szerinte: „Az Ipoly, Rima, Zagyva és Tarna közös hátsága egyáltalán nem gyûjtõteknõje 
az életnek, hanem csak földalaktani egység, melyet a tájképi hasonlatosság ereje kapcsol össze. A palócok 
népi öntudata semmiféle tájnak vagy vidéknek nem adott nevet, csak éppen ezt a hátságot, illetve annak 
Ipolyfõ, Fülek és Pétervására közötti fõ részét ruházta fel a Bolhád névvel.”

Lényeglátó észrevételére a témában érintett tudományszakok képviselõi sokáig nem figyeltek fel. A 
legtöbben a Cserháttal azonosították. Gyõrffy György még „szûkmarkúbb” volt, s a Cserháton belül 
is csupán a Szanda felett emelkedõ várhegyben vélte fellelni. Belitzky János viszont elfogadta Prinz 
lokalizálását, sõt azt kiterjesztette az Ipoly-torkolatig. A néprajzi irodalomban elõször 1971-ben bukkant 
fel a tájnév, mint az Ózd–Pétervásári dombvidék megnevezése. Filep Antal „a Medves hegycsoport és 
a Rima folyó közötti dombvidék népi használatú tájneve”-ként határozta meg, ami lényegében egyezik 
a Prinz által megjelölt tájjal.

A Bolhád jelentésével eddig alig foglalkoztak. Bartholomeides Ladislaus „Bolhahegy”-ként értel-
mezte. Igaza lehet. Anonymus korábana „dombság” megjelölésére használhatták – „kicsi’ értelemben 
– a„bolha” közszavunk-d képzõs formáját.

Anonymusnál ezt olvassuk (kihagyásokkal idézem): „...Árpád vezér [...] tanácsot tartván, sok katonát 
hadba küldött, hogy Gömör és Nógrád várának népét meghódítsák neki. [...] Ezeknek a hadra kelõ kato-
náknak a fejeivé és vezéreivé nagybátyjának, Hüleknek két fiát: Szovárdot és Kadocsát rendelte, meg aztán 
Hubát, a fejedelmi személyek egyikét. Ez a három úr, miután megkapta az engedelmet Árpád vezértõl, 
arról a helyrõl indult el, amelyet Pásztónak mondanak, s elõbb a Hangony vize mentén lovagolt, majd 
ezen a folyón átkelt a Sajó folyó mellett. Innen Gömör várának részein át vonultak tovább, és eljutottak 
a Bolhád-hegyig, majd a nógrádi részeken át, a Galga vizéhez értek.”

A Zagyva völgyében Pásztóig követhetõk a honfoglaláskori magyar lelõhelyek. Innen északkeletre 
fordulva, a pétervásári medencében és még feljebb, a Hangony völgyében is felszínre kerültek hon-
foglaló magyar sírok. Az Ipoly felsõ szakaszától, illetve a Karancs hegységtõl délre, a folyóhoz tartó 
patakok völgyeiben újra 10. századi temetõk jelentkeztek. Ismert egy temetõ ettõl északra is, az Ipoly 
jobb partján, Perse határából.
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Szabó János Gyõzõ szerint Anonymusnál „a régészeti adatokhoz figyelemreméltó párhuzamokat 
találunk… A vizsgált észak-magyarországi vidékeken a hódító seregek útvonalát tehát mindenütt honfog-
laláskori magyar temetkezések jelzik.” Gondolatmenetét azzal zárja, hogy „Anonymus, amikor a Bükk, 
a Mátra és a nógrádi részek meghódításának az útvonalát leírta, tulajdonképpen a megszálló nemzetségek 
elsõ szállásterületeit jelölte meg”.

Magam ezt másképpen látom. Megítélésem szerint Anonymus a legkorábbi gyepûelve külsõ 
vonalát vázolta fel a sereg vonultatásával. A Pásztótól induló honfoglalókat ezért irányítja a mai 
Bátonyterenyénél a pétervásári medence irányába, a Tarna felé, majd valahol Zabarnál a Hangony 
völgyébe, mert a legkorábbi külsõ gyepûvonal a Bükk elõhegyének számító Erdõhát (ma: Cseres) 
hegység gerincén, a Rima és Hangony völgyét elválasztó Õzgerincen (eredetileg nyilván Õrgerinc) 
húzódott. Ennek az emléke élhetett még Anonymus korában. A Sajótól visszafordultak, s a Rima 
folyásával szemben haladva, az ún. Gortvatõnél érték el a Bolhádot, majd a Gortva- és a Bénai-pa-
tak völgyében, a Medest és Karancsot elválasztó Vaskapun át folytathatták útjukat a Galga felé.

Ila Bálint felfogása mindezzel lényegében egybecseng:  „Az ún. Medvesalja vidéke Karancsaljával 
együtt a palócság fõ fészke. Itt erednek a Tarna, Zagyva és Gortva, amelyek a palóc települési tájat 
keresztül szelik, de csupán földrajzi megkülönböztetésül, mert a népi jegyek az egész tájon azonosak. 
A terület a három folyó közvetítésével települt meg; a hozzájuk csatlakozó Tarján patak Karancsalja 
felé képezte a természetes utat. A honfoglalás után a hevesi részeken elhelyezkedett törzsek és nem-
zetségek e folyók völgyein indultak tovább, hogy a nógrádi és gömöri földet birtokba vegyék. A Tarján 
patak neve és a környéken elõforduló törzsnevek azonban igazolják, hogy a hevesi kabarságon kívül a 
legkülönbözõbb törzstöredékek is otthont találtak itt.”

Valószínûsíthetõ, hogy a vizsgált terület az államszervezést követõen két, szinte tartományi 
nagyságú vármegyének, Hontnak és Borsodnak lett a része. Az önálló Nógrádnak (honti és viseg-
rádi részekbõl), Hevesújvárnak (borsodi, ill. újvári területekbõl), valamint Gömörnek (honti és 
borsodi részekbõl) való megszervezése késõbbi fejlemény. Az elsõ kettõ elnevezése (Nógrád = 
Újvár) önmagában is beszédesen tanúsítja, hogy az anyavármegyéhez képest újabb szervezésûek. 
A Medestõl északra és keletre fekvõ táj, a Gortva és Tarna forrásvidéke, az ún. Medesalja Gömör-
höz, a délre és nyugatra lévõ rész Nógrádhoz, a délkeletre esõ vidék pedig Heveshez került. Az 
átszervezés feltehetõ oka az ország határainak északi és nyugati irányban való kiterjesztése, illetve 
a dukátus intézményének Kálmán király általi felszámolása, az utóbbival kapcsolatosan végrehajtott 
közigazgatási reform volt.

Az elõbb idézett Ila Bálint szerint: „Feltehetõ, hogy falvaik jó része mind Nógrádban, mind Gömör-
ben a legkorábbi idõkben a bolondóci várhoz tartozott. Ebbõl pedig arra lehet következtetni, hogy egy 
tömegben telepítették õket Nógrádba, azután innen a Gortva-völgybe.”

Megállapítását Bakó Ferenc, Barabás Jenõ és Paládi-Kovács Attila is egyetértõen idézte. Az utóbbi 
szerzõ szerint: „Amennyiben település- és népességtörténeti alapot keresünk a palóc népcsoport körül-
határolásához, bizonyára Ila véleményét kell elfogadnunk”.

Ila Bálintnak és követõinek a betelepülés kései idõpontjára és annak módjára vonatkozó álláspont-
ja, felfogásom szerint, nem fogadható el. Jómagam a Medesalját éppenhogy a késõbb megszervezett 
Gömör vármegye magyarok által legkorábban megszállt részének tartom. Elsõ lakói õri szolgálatot 
láttak el itt, s csak a határ északabbra tolását követõen rendelték õket a bolondóci határispánság 
alá. Egyébként nem a bolondóci volt az egyetlen várispánság, amely szórt birtokokkal rendelkezett 
a késõbb palócnak tekintett tájon. Több adat is igazolni látszik, hogy az Ipoly felsõ folyása mentén, a 
Tarna, Zagyva és Gortva forrásvidékén, valamint a Bükk északi elõterében az akkori országhatárokat 
védõ, talán bizonyos mérvû autonóm státust is élvezõ õröket a határok északabbra történt áthelyezését 
követõen a Vág völgyében az északnyugati határszél védelmére szervezett, összefüggõ területtel nem 



40

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

honismeret

rendelkezõ, csupán szórt birtokokkal ellátott várispánságok, a semptei, szolgagyõri (galgóci), bányai 
és bolondóci), illetve a Morva folyó menti sásvári várispánság joghatósága alá rendelték.

Barabás Jenõ szerint, mivel „nem kaptak speciális kiváltságokat”, a korabeli források és krónikák 
nem figyeltek palócokra. Noha régtõl ismert, viszonylag kevés figyelmet kapott az az 1245-ben kiállí-
tott kiváltságlevél, amelyben IV. Béla a tatárok ellen sikerrel védekezõ sõregi várjobbágyokat és más 
atyafijaikat – 10 páncélos kiállításának kötelezettsége ellenében – felmentette a bolondóci várispán-
ság joghatósága alól. Az oklevél fogalmazásából világos, hogy a felmentés kiterjedt a básti, almágyi, 
sárosi, gedei és más atyafiaikra is. (Idõ híján éppen csak utalnék itt a szepességi gömörõrök, késõbbi 
tízlándzsások példájára, mint párhuzamra.) Feltehetõ, hogy az egykori õrök, volt bolondóci várjob-
bágyok az adománnyal járó kötelezettségnek nem tudtak eleget tenni. Ez lehetett az oka annak, hogy 
javaikat utóbb zömmel eladományozták.

A csoportnévként csak 1656-ban feltûnõ palóc kifejezés a különféle alakváltozatokban ismert 
polovec szóból ered. Ez utóbbit a kunok szláv, pontosabban oroszok általi megnevezéseként szokás 
értelmezni. Bakó Ferenc a palóc-kutatást lezáró monográfia összegzésében, Barabás Jenõ nyomán, 
úgy fogalmaz, hogy „a különbözõ török fajú, kumánnak nevezett néptöredékek [...] sokat mutatkoztak 
az ott lakó szlávok elõtt, és õk nevezték el a határõröket poloveceknek.” Az a felfogásuk azonban, hogy a 
kunok megnevezését alkalmazták volna a mátraalji határõrökre, nem bizonyítható. Az itt élõ szlávok 
nem oroszok voltak, saját tapasztalat és hagyomány híján ugyan miért nevezték volna a határõröket 
a kunok oroszok által használatos nevével? 

Kérdéses az is, hogy az itt élõ határõröket etnikai hovatartozásukat tekintve leszûkíthetjük-e a 
„kumánok”-ra? Kétségem jeleként csupán egy példát hozok fel.

A Hangony-nemzetséget Ila Bálint kabar eredetûnek vélte és elsõ foglalóként tartotta számon. 
Feltételezett etnikai homogenitásukat érzékletesen cáfolja egy 1220. évi adat. Az ott szereplõ Polouc, 
azaz: Palóc nevû sásvári várjobbágy mellett feltûnõ Vztraz (= Usztrázs) név szláv eredetû (jelentése: 
’õr’), Lampert pedig nyilvánvalóan német. Hasonló a helyzet a Medesalján is, hisz a básti illetõségû 
Itemer egyik leszármazottja Detre, a másik Lampert. 

A polovec / palóc kifejezés jelentésével kapcsolatos dilemmát feloldhatja, ha feltételezzük a kifejezés 
’vadász’ jelentését. Mint tette Pauler Gyula: „Nagyon valószínû tehát, hogy a »palócz« név csak annyi 
mint vadász, mely foglalkozásra az erdõs, köves hegyek közé hatolt kabarok mintegy utalva voltak.” 

Az államszervezés korai idõszakában a Mátraalja erdõ által borított táj – s noha írásos nyoma nem 
maradt –, vélhetõen királyi erdõispánság. Az erdõ- és vízóvók feladatköre a „makkos-bárdos” erdõk és 
„csíkászó-csukászó” vizek felügyelete és gondozása (a jelzõk Vály-völgybõl), de bizonyos értelemben az 
itt élõ õrökkel együtt a határok védelmébe is bekapcsolódhattak. 1233 körül együtt említik a mosoni 
és soproni várak õreit és erdõóvójait. (...omnibus speculatoribus et custodibus silvarum Musuniensis 
et Supruniensis castri).Az említett körülmény is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az eredetileg ‘vadász‘ 
jelentésû polowec kifejezés ráragadt az itt élõ õrökre, illetve erdõ- és vízóvókra.

Mathias de Miechow lengyel krónikás szerint az õ korában, azaz a 15/16. század fordulóján a polo-
vec kifejezésnek a vadászok („venatici”)vagylagos megjelölés mellett a  már „rapaces et spoliatores” 
(rablók, fosztogatók) jelentése is volt. 

A magyar kutatás a„polowec”-nek megfelelõ latin kifejezést a középkori forrásokban elõforduló 
„latro, praedo, latrunculus” megnevezésekben vélte megtalálni. Horvát István 1834-ben arra figyel-
meztetett, hogy „a’ Latro, az az RABOLÓ és PRÉDÁLÓ, deák szónak egészen más jelentése volt az Õsz 
Világban, mint a‘ millyen vagyon mostanában.”Különös figyelmet érdemel, hogy a „latrinculus”kifejezés 
a „felderítõ, elõfutár, elõvéd, hivatásos fegyveres” mellett „lesben álló, leshelyen rejtõzõ fegyverest” 
is jelentett. Ezek a jelentések összekapcsolhatók a határvédelemmel, a két utóbbi „explorator”-okkal, 
magyarul „lesõkkel” rokonítja, s akár a vadászattal is összefüggésbe hozható.
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A kérdést a késõbbiekben Érdy János, majd Jerney János is érintette. Tóth Zoltán 1934-ben a 
huszárok eredetével kapcsolatban vizsgálta. „Mit jelent a latrunkulus-minõsítés, fûzhetõ-e valaminõ 
középkori harcosfajtához általában, s eltûnik-e a magyar szóhasználatból a XIV. századdal, vagy esetleg 
tovább él, esetleg némileg változott formában és tartalommal?” – tette fel a kérdést.

A kérdésre – noha az érintett tanulmányt láthatóan nem ismerte – az egri Kovács Béla válaszolt 
1969-ben. Szerinte a kifejezés „eredeti jelentése: »pénzért katonáskodó személy«, de a harcban elöljáró, 
illetve a fejedelem védelmére szolgáló személyeket is így nevezték”. Rámutatott arra, hogy „A latro szó 
a középkori szóhasználatban erõs jelentésváltozáson ment át és a ‚vadász’, de a pejoratív ‘bûnözõ, rabló’ 
értelme is kialakult.” Mint fogalmazott: „...a középkori lengyel krónikások a kunokra vonatkoztatott 
polovec nevet a hasonló csengésû polovac ‚vadászni’ igébõl magyarázták, venator, spoliator, rapax értel-
met tulajdonítva a népnévnek. Ez az értelmi változás könnyen bekövetkezhetett, különösen akkor, ha a 
katonáskodó, testõri szolgálatot ellátó kabaroknak, a latro-knak latin neve is ilyen jelentésváltozáson ment 
keresztül. [...] Az Észak-Magyarországon megismert, a polovec-kunokhoz nyelvében, testi struktúrájában 
és bizonyos mértékig életformájában is hasonló kabarokat polovec-palóc névvel illethették. Az így kapott 
népnév népies etimológia útján gúnyos csengésû ‘zsákmányoló, fosztogató, tolvaj, rabló’ jelentést nyert, 
amely a palócság körében nem szívesen hallott elnevezéssé vált.”

Az eddig elmondottak alapján úgy vélem, hogy a „lator / latrunculus”, illetve „palóc” kifejezés 
mögött nem feltétlenül kellett etnikai hátteret feltételezni, illetve keresni. Ez nem jelenti azt, hogy az 
õrök és óvók között ne lehetett volna kisebb, keleties megjelenésû csoport is.

Az ún. palóc központi terület népének újkori életmódjára (alighanem a korábbi idõkre is kiterjeszt-
hetõ érvénnyel) a pásztorkodás és kupeckedés nyomta rá a bélyegét. A bujdosókból, pásztorokból, 
katonaszökevényekbõl verbuválódott, egykoron a szláv zbojník szóból magyarított bojnyík kifejezéssel 

forrás: Magyar Néprajzi lexikon
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illetett betyárok földje ez a  táj. Azt írják a Medesaljáról 1816-ban, hogy „ezen utóbbi Szakasz majd 
nem egészen tsupa sûrû Erdõségbõl és Hegyekbõl álló, melynek az ottan legelõ Lovak, Ökrök, Sertések, 
Juhok Pásztorainak számos Tanyául szolgálnak. E mellett, az úgy nevezett Medves-Allyában több Tekin-
tetes Vármegyéknek, úgymint: Neográdnak, Borsodnak, Hevesnek határszélei, és Kis-Honthi Erdõk öszve 
jönnek. Ezen veszedelmes helyheztetésnek ez a természetes szüleménye, hogy a nevezett Tekintetes szomszéd 
Vármegyékben a Gonosztevõk és Desertorok üldöztetvén, az ide való Erdõségekbe veszik magokat, a hol is 
a Pásztoroknál menedéket találván, s vélek öszve szövetkezvén, a gonosztételének el követésére való Inté-
zeteket, távol az Emberektül magok közt koholják, és a’ leg szemesebb fel vigyázást is gyakorta ki jádzák.”

Annyi többé-kevésbé bizonyosnak látszik, hogy a „polovec” / „palóc”, illetve „latro” / „latrinculus” 
kifejezések, ha homályosan is, de kapcsolatba hozhatók a fegyveres szolgálattal, a határ õreivel és az 
erdõgazdálkodással, azaz az óvók tevékenységével.

A kényszerû életmódváltás, a betyárságnak és zsiványságnak melegágyul szolgáló pásztorkodó 
életmód elterjedése következtében – párhuzamosan a „lator” kifejezés jelentésének módosulásával 
– a palóc kifejezés megbélyegzõ, becsmérlõ, gunyoros értelmet kapott. A megnevezésükben „utat 
vigyázó” õrökbõl „utat elállók”, azaz útonálló zsiványok, rablók lettek – mások szemében. Csoda-e, 
ha mindennek következtében a palóc megnevezést az érintettek igyekeztek elhárítani?
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Ötvenhárom éve emlékeznek Szencen  
nagy szülöttjükre

Kaszás Kornél

Kaszás Kornél: Ötvenhárom éve emlékeznek Szencen nagy szülöttjükre

Koszorúzással, zenés irodalmi esttel és kiállításokkal indult  
az 53. Szenczi Molnár Albert Napok

Idén októberben már az 53. Szenczi Molnár Albert Napok vette kezdetét Szencen. A rendezvény-
sorozat koszorúzással kezdõdött a Városháza elõtti parkban, ahol sokan gyûltek össze, hogy közösen 
emlékezzenek a programsorozat névadójára, Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítóra, nyelvészre.

A Csemadok Országos Tanácsa és a Csemadok Szenci Területi Választmánya és szenci alapszervezete 
által életre hívott eseményen, Neszméri Tünde, a Csemadok elnökségi tagja köszöntötte a jelenlévõket, 
majd Nagy Zsolt búcsi református lelkész szólt az egybegyûltekhez. Ezt követõen a civil szervezetek, 
intézmények, valamint a politikai párt képviselõi helyezték el a koszorúkat Szenczi Molnár Albert 
szobránál. A megemlékezés zárásaként pedig egy torokban forrt össze a jelenlévõk hangja, és közösen 
elénekelték a magyar himnuszt.
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A megnyitóünnepség következõ felvonása a kultúrházban folytatódott, ahol Rák Lakatos Viktória, 
Lakatos Róbert és Horváth József „ringatta álomba” a nézõket, Álom címû mûsorával. Ezt követõen 
két kiállítás koronázta meg a lélekemelõ estét, hiszen két magyarbéli származású alkotó, Farkas 
Andrea és Sikula László mûveivel ismerkedhetett meg a nagyérdemû. Farkas Andrea, Üvegre festve 
címû kiállítását, Pongrácz Flóra hozta közelebb a közönséghez, míg Sikula László, A festõ geológus 
címû tárlatát Dolán György festõmûvész mutatta be. Farkas Andrea óvodapedagógusként végzett, a 
színek pedig, ahogy az alkotásairól is visszaköszön, fontos szerepet játszanak érzései kifejezésében. 
Sikula László bár geológusként és polgármesterként is dolgozott, éppen fél évszázaddal ezelõtt fogott 
elõször ecsetet, és azóta tölti meg élettel a festõvásznat. 

(Felételeinken a megnyitó résztvevõi, és Korpás Éva alkotása látható.)

Szenczi Molnár Albert Szencen született 1574. augusztus 30-án és Kolozsvárott halt meg 1634. ja-
nuár 17. Magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltõ, egyházi író, mûfordító. Dávid 
király 150 zsoltára sokak szerint az õ fordításában hangzanak a legszebben. Munkásságának egyik 
nagy elismerése, hogy arról dicsérettel emlékezett meg Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a 
magyarországi ellenreformáció vezetõ alakja is.

Életének javát külföldön élte le (Witten berg, Strass burg, Heidel berg, Alt dorf, Mar burg és Oppen-
heim). Olyan európai hírû tudósokat tudhatott barátainak, mint Johannes Kepler és Martin Opitz. 

Mûveinek többsége külföldön született, tevékenységét mégis hazája javára fejtette ki. Úttörõ jelentõ-
ségû latin szótára átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt; sok irodalmi, tudományos 
mûszónak nála olvasható elsõ magyar nyelvû meghatározása. Latin nyelvû magyar nyelvtanát a 18. 



45

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

honismeret

(Forrás: Wikipédia)



46

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

honismeret

századig kézikönyvként használták, ezáltal – a tudománytörténeti jelentõségen túlmenõen – nagyban 
hozzájárult a magyar nyelvhasználat és helyesírás egységesüléséhez. A református magyarság számá-
ra számos zsoltárfordítása, a Károlyi-biblia javított kiadá sa, Kál vin Institutiójának és a heidelbergi 
káté fordítása máig élõ hagyaték. Kiemelkedõ hatást gyakorolt a magyar irodalmi nyelv és a magyar 
verselés fejlõdésére. Ugyanakkor latinul is virtuóz módon verselt.

Dédapja a Székelyföldrõl származott, és Hunyadi Mátyás katonájaként Nápoly ostrománál harcolt, 
majd Pozsony vármegyében telepedett meg. Fiát a foglalkozása után Molitorisnak, azaz Molnárnak 
nevezték, és ezt a nevet viselte unokája, azaz Szenczi Molnár Albert apja is, aki Szenc mezõvárosban 
élõ faragómolnár volt. Albert születésekor az apa még jó módnak örvendett, késõbb azonban elsze-
gényedett, 1603-ban bekövetkezett halála után a család nyomorban élt.

Molnár Albert szülõvárosában kezdte tanulmányait 1584. szeptember 7-én. Édesanyja 1585. de-
cember 4-én bekövetkezett halála után, 1586-ban öt hónapig Gyõrben, 1587-tõl másfél évig Göncön, 
1588-tól 1590 nyaráig Debrecenben tanult. Göncön Károlyi Gáspár környezetében tanúja lehetett 
a Vizsolyi Biblia fordításának és kinyomtatásának, Debrecenben Csorba István volt a tanítómestere.

1590-ben elõbb Kassán volt nevelõ, majd november 1-jén külföldi tanulmányútra indult. Legelõ-
ször a reformáció szülõvárosát, Wittenberget kereste fel, 1591 nyarán Drezdában a Szent Kereszt 
Gimnáziumban (Gymnasium zum Heiligen Kreuz), õsszel ismét Wittenbergben, majd 1592-ben He-
idelbergben tanult. 1593. május 1-jén Strasbourgba ment, ahol fölvették a Collegium Wilhelmiticum-
ba alumnusnak; 1595. május 21-én a bölcselet baccalaureusává avatták. 1596 nyarán Genfbe látogatott, 
ahol megismerkedett az idõs Béza Tódorral. Visszatérve Strassburgba, folytatta tanulmányait, de még 
ugyanebben az évben kálvinizmusa miatt számûzték a lutheránus városból. Ekkor nagyobb utat tett 
Svájcba, Itáliába, és úgy tért vissza Németországba. 1596. december 4-én teológiai diákként felvették 
a heidelbergi Casimirianumba, és 1597. január 22-én beiratkozott az egyetemre, ahol 1599-ig tanult.

1599. október végén kilenc év külföldi vándorlás után hazatért, hogy a protestáns nemesség körében 
pártfogókat szerezzen. 1600-ig Szencen tartózkodott, és bejárta a Felvidéket. 1600. márciusban visz-
szautazott Németországba, ahol több városban megfordult (Altdorf, Heidelberg, Speyer, Frankfurt). 
November 23-tól Herbornban tanult; bizonyítványa szerint, amelyet 1601. július 19-én Johann Pis-
cator állított ki, szívesen látták volna az intézmény tanáraként, de erre nem volt lehetõség. 1601-ben 
korrektor volt Frankfurt ban Jo han nes Saur kiadójánál, 1602-ben Amberg ben házi tanítóként dolgo-
zott. 1603. január 23-án beiratkozott az altdorfi egyetemre, és ebben a Nürnberg melletti egyetemi 
városkában kezdte írni latin-magyar szótárát. A szótár elsõ részét II. Rudolf császárnak ajánlotta, 
és a könyv megjelenésekor Prágába utazott, hogy személyesen mutassa meg az uralkodónak. Itt nagy 
elismerésben volt része, többek között Kepler is vendégül látta. A császár tanácsosai meg akarták 
nyerni a jeles fiatal tanárt a római katolikus hitnek, ezért a jutalmon felül 50 forint útiköltséggel a 
bécsi egyetemre küldték. A Bocskai-felkelés kitörésekor azonban visszatért a német birodalomba.

Németországban két protestáns fejedelem, IV. Frigyes pfalzi választófejedelem és (Könyves) Móric 
hessen–kasseli tartománygróf volt pártfogója. Frigyes 1606-ban a heidelbergi Sapientia Collegi-
umban rendelt neki ellátást a tanítók asztalánál, Móric pedig 1607-tõl 1611-ig Marburgban saját 
költségén tartotta. A nagy mûveltségû, magyarul is tudó Móric számára írta Szenczi latin nyelvû 
magyar grammatikáját (1604), amelyet 1611-ben újból kiadott görög szójegyzékkel bõvítve. Szintén 
ebben az idõszakban jelentek meg zsoltárfordításai, a Heidelbergi Kis Katechismus (1607), illetve 
a Károlyi-féle Biblia általa javított kiadása, a hanaui biblia (1608). 1611. október 8-án Oppenhe-
imban feleségül vette a Luther családjából származó Ferinari Kunigundát, Conrad Vietor tanár 
elvált feleségét, akitõl utóbb két fia és négy lánya született (1612: János Albert, 1614: Erzsébet, 1617: 
Mária Magdaléna, 1618: Pál, 1620: Erzsébet Kunigunda, 1623: Mária Erzsébet). Feltételezhetõ, 
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hogy 1611–12-ben egy oppenheimi nyomdában vállalt korrektori állást. 1612-ben, egy héttel fiának 
keresztelõje után feleségét és családját hátrahagyva Magyarországra utazott, ahol többek között 
részt vett a köveskúti zsinaton.

Egy ideig felesége szülõhelyén, Oppenheimban volt nyomdafelügyelõ, majd 1613-ban családostól 
Magyarországra költözött, ahol elõbb Szalónakon, majd gróf Batthyány Ferenc dunántúli fõkapi-
tány rohonci udvarában vállalt lelkészi hivatalt. Mivel nem sikerült itt nyomdászmûhelyt alapítania, 
1614-ben Komáromba hívatta meg magát lelkésznek. 1615-ben Erdélyben tisztelgett Bethlen Gábor fe-
jedelemnél, aki a gyulafehérvári fõiskola tanárává nevezte ki, de „török és tatár hírektõl elrémítött 
gyenge, német házanépe” miatt Szenczi visszatért Németországba. Benkõ Samu szerint elképzelhetõ, 
hogy ezúttal Bethlen Gábor számára teljesített diplomáciai küldetést: az erdélyi fejedelem így próbálta 
volna felvenni a kapcsolatot a Protestáns Unióval. V. Frigyes pfalzi választófejedelem, régi pártfogójá-
nak fia, 1615 októberében az oppenheimi Szent Sebestyén-templom kántorává, és az iskola tanárává, 
majd 1617. áprilisban rektorává tette. Hivatali teendõinek ellátása mellett tovább dolgozott a magyar 
református vallásos irodalom területén.

A harmincéves háború következtében elvesztette otthonát, ekkor a heidelbergi fejedelmi udvarban 
húzódott meg. A fehérhegyi csata után a várost Tilly katonái dúlták fel; kifosztották és megkínozták 
Szenczi Molnár Albertet is, aki ekkor Hanauba vándorolt. Itt adta ki Bethlen Gábor megbízásából Kál-
vin Institutio Christianae religionis címû mûvének magyar fordítását (1624). Egy hollandiai utazás után 
a fejedelem újabb meghívására, 1624-ben végleg hazatért. 1625-tõl Kassán, 1629-ben Kolozsvárt lakott. 
Újabb magyarországi tartózkodása során nagy szegénységben élt; utóbb egészen elfelejtették, és az 
új fejedelem, I. Rákóczi György sem fogta hathatósan pártját. 1634 januárjában ragadta el a pestis.

Feltételezett sírja a kolozsvári Házsongárdi temetõben található.
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Böröndi Lajos

Böröndi Lajos: Kétszáz éve született Irányi Dániel

Necpál és Toporc 2022 nyarán

Kétszáz éve született Irányi Dániel

Már lassan megszokottávált, hogy az összeszokott négyes – Fekete Márta, 
Görföl Jenõ, s jómagam feleségestül – Felvidék neves helyeinek egyikét-másikát 
fölkeresi. Már nem is az elsõ rácsodálkozás okán, hanem a gyarapodást - vagy 
a pusztulást szemlélve, lejegyezze a látottakat.

Nem volt ez az idén sem másképp, hiszen a fõ cél Toporc volt, ahol Irányi Dá-
nielre emlékeztek az evangélikus templomban, s emléktáblát avattak annak falán. 

Toporc híres hely, többször is jártunk arra, elsõként Görgey okán is, hisz 
itt található – kegyetlenül rossz állapotban a Görgey kúria, s a temetõben a 

Görgey család sírkertje. 
Természetesen kerülõ úton közelítettünk Toprochoz, Vágbesztercénél lekanyarodva az autópályáról  

Manin környékén fogtunk szállást, s megnéztük a Manini hasadékot, amit vagy jó tíz éve jártunk meg 
elõször. Akkor is forróság volt, s a hõhullám most is megkínzott bennünket, pedig mi csak szemléltük 
a szilamászókat, akik a szinte függõleges sziklafalon gyakoroltak. A szurdok, a hasadák nem volt 
mindig könnyen átjárható, különösen autók számára voltát járhatatlan. Ezért a rakományt ki kellett 
pakolni, s a járgányokat szétszerelni, a túloldalon újra összerakni az egészet. Ezt az úgynevezett fur-
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mányosok végezék. A szó kétkerekû szekeret is jelent, s az ezzel dolgozó fuvarozók a furmánosok. 
Eredetileg német jövevényszóról van szó, A Fuhre kocsirakományt jelentett (Fuhremann/szekeres). 
A ma is használt furmányos szó innét eredeztethetõ. A furfangos és ármányos keverékének vélte a 
nyelvérzék a huszadik század elejétõl, s ebben az értelemben is használni szokták. Mikszáth is ismerte 
ezt a fogalalkozás: „furmányos tót gúnyájában.” Ez volt a helyzet 1933-ig, amikor lerobbantották a 
hegyoldalt, és aszfaltos út épült a szurdokon keresztül.
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1967-ben, hosszú erõfeszítés után a szorost állami természetvédelmi területté nyilvánították. Ennek 
köszönhetõen a szurdok  olyan hely, ahol ritka növények, gombák és állatok élnek. A gyönyörû mészkõ 
kõzetek olyan vonzerõvé váltak, amelyeket a turisták, a kerékpárosok és a hegymászók csodálnak.

(Bevallom, korábban azt gondoltam, Mikszáth  regényének, a Beszterce ostromának Beszterce-
bánya a helyszíne, most már tudom, hogy Vágbeszterce. De honnét is tudhattuk volna mi ezt valaha, 
amikor Csallóköz is Szlovák-Alföld volt, s a felvidéki földrajzi neveit magyarul csak 1989 óta kezdtük 
el ízlelgetni.)

Egy jó kis vacsora után,  természetesen haluskit ettem, s az itt kapottat csak a Kassán föltálalt 
verte, kipihenve fáradalmainkat másnap Necpál felévettük az útunkat. Persze nem egyene sen, hiszen 
az idõ megengedte, hogy elnézzünk Baross Gábor, a Vasminiszter szülõfalujába, Pruzsi nára, ahol 
szép emlékmûvel tisztelegnek a település nagy szülöttje elõtt. Munkássága mindenki elõtt közismert, 
számtalan utca, intézmény õrzi nevét Magyaroszágon. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy 1887 
októberében õ engedélyezte az elsõ villamos próbaüzemét Budapesten. Ez a közlekedési eszköz váltja 
fel a húsz éves lóvasutat a fõvárosban.

Majtínban megnéztük Gábris, az örök katona emlékmûvét, aki 81 évig szolgált a Habsburg hadse-
regben. Magyarul egyébként Skutéty László (1738–1831) volt a neve. Szobra a rendezett kis település 
központjában látható.

Ha már erre visz az útunk, természetesen meg kell állni Necpálon, ahol õrzik Petõfi emlékét, hiszen 
köztudott, hogy édesanyja innét származik.Mint ahogyan az is, hogy szlovák anyanyelvû volt, s Arany 
János szerint késõbb is nehézkesen beszélte a magyart. 

Elgondolkodik az ember, hogy akkor Petõfit miért „nem tették magukévá” a szlovákok. Ennek egy-
szerûoka van: magyarul verselt, s a magyar szabadságért áldozta életét, s magyarnak vallotta magát. 
Igaz, azt is kevesen tudják, vagy akarják szlovák oldalon bevallani, hogy a ’48–49-es szabadságharcban 
sok szlovák ajkú katona harcolt a magyar hadseregben.

Nagy Buddha Kamakurában
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No de térjünk vissza Necpálra, ahol 2020-ban Petõfi születésének közelegõ 200. évfordulójára 
emlékezve emlékmûvet avattak.

Necpálról azért is meg kell emlékeznünk, mert itt született Lahner Gyögy honvéd vezérõrnagy 1795-
ben. Az aradi vértanúk egyike õ, akinek sírja is itt található. Kötél általi halálra ítélték, hetedikként (az 
akasztottak között hamadikként) végezték ki 54. születésnapján. A kivégzése elõtt elhangzott utolsó 
mondata: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom”. 
Holttestét Csernovics Péter temesi fõispán a hóhér lefizetésével szerezte meg, és saját birtokán temet-
tette el, itt nyugodott 1974-ig, amikor is maradványai átkerültek az emlékoszlop kriptájába.

Mi az evangélikus templomot néztük meg tiszteletes úr segedelmével, akinek a felesége rózsnyói 
magyar lévén, átjött hozzánk magyar szóra a templomba. 

Evangélikus temploma 1840-ben épült a korábbi fatemplom helyén. Az épületen áll Hrúz Mária 
2000-ben felavatott emléktáblája az alábbi felirattal: „A Necpálon 1791. augusztus 26-an született és 
az evangélikus templomban megkeresztelt Hrúz Mária, a világhirû Magyar költõ, Petõfi Sándor édes-
anyja halálának 150. évfordulója emlékére. Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest, Necpál község, ev.a.v. 
egyházközség, Necpál.”

Útunk következõ állomása Toporc volt. Elõtte megszálltunk Késmárkon, ahol természetesen 
lefotóztunk mindent, amit csak lehetett. Persze elsõsorban Thököly Imrére gondoltunk járva a szép 
városka zegzúgos utcáit. A kuruc fõnemes és hadvezér itt született 1657-ben. Szép szobra erõt és 
méltóságot sugároz.
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Toporc a Görgeyek õsi birtoka, melyet 700 éven át birtokoltak. Görgey kastélya a 17. században épült, 
kerek tornyok és bástyák erõsítették. Kertjében egy 1618-ban épült kisebb kúria állott, melyet 1875-
ben lebontottak. Ebben született a szabadságharc hadvezére, Görgey Artúr tábornok. Görgeyek a 
református hit lelkes támogatói voltak, többen közülük a hitet késõbb is megtartották. Görgey János 
lelkes híve volt Thökölynek is, amiért sokan Kuruc Jánosnak is hívták. Thököly bukása után birtokait 
elkobozták, de késõbb kegyelmet kapott és visszakapta õket. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején 
újra csatlakozott a felkelõkhöz. Elfoglalta Lõcsét, majd Rákóczi Szepesvár parancsnokává nevezte ki. 
A szabadságharc után birtokait újra elvették és a családnak bérelnie kellett õket a kincstártól, melyért 
évi 20 aranyat fizetett. A birtokokat csak Görgey János – aki a császári hadsereg tisztje volt – kapta 
vissza 1779-ben Mária Teréziától katonai szolgálaiért. 1787-ben a falu 118 házában 911 lakos élt.

Ma is ali több lakosa van 1000 léleknél, ennek nagyobbik része szlovák, kisebbik cigány. 
A Görgey kúriát látogattuk meg elõször, de sok változást nemtapasztaltunk, a pusztulás lassan  

visszafordíthatatlan lesz.

Mindeddig kevesen tudták, hogy van a falunak egy másik neves szülöttje is, Irányi Dániel, aki 
200 évvel ezelõtt született Halbschuh néven. Sokgyermekes szász evangélikus családból származott.  
A gimnáziumot Eperjesen, Késmárkon és Rozsnyón végezte. Az eperjesi evangélikus kollégiumban 
bölcsészetet és jogot hallgatott, a magyar nyelvet is itt sajátította el. A joggyakorlatot Eperjesen, a 
kerületi táblánál, majd 1842-tõl Pesten végezte. 1844-ben ügyvédi oklevelet szerzett.  Megismerkedett 
Kossuth Lajossal és a reformellenzék számos vezetõjével. Választmányi tagja volt a Teleki László vezette 
Pesti Körnek, majd az 1847 januárjában megalakult Ellenzéki Körnek. Az 1848. március 15-i esemé-
nyek egyik fontos szereplõje. 1848 júliusától az elso népképviseleti országgyûlésben Pest- Lipótváros 
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országgyulési képviselõje lett, és megválasztották az 
országgyûlés jegyzõjének. Szeptemberben belépett az 
országgyulés önkénteseibõl alakított katonai egységbe, 
részt vett a pákozdi csatában. Sáros vármegye kormány-
biztosává nevezték ki.

Az 1849. április 14-i függetlenségi nyilatkozat meg-
hozatalakor az országgyûlés jegyzokönyvét vezette. 
1849. április 25-én kinevezték Óbuda-Buda-Pest telj-
hatalmú kormánybiztosává, amely tisztségét június 
5-ig töltötte be.

1849 nyarán a Felvidék egyik kormánybiztosaként az 
orosz betörés elleni felkelést szervezte. A szabadság-
harc utolsó napjaiban követte a kormányt Szegedre. A 
fegyverletétel után elfogatóparancsot adtak ki ellene, 
hónapokig Szatmár, majd Bereg vármegyében bujkált. 
Távollétében halálra ítélték. 1850 januárjában Stájeror-
szágon át Svájcba menekült, majd Párizsban telepedett 
le, ahol kezdetben tanítással és hírlapírással foglalko-
zott. Nyelvismerete és publicisztikai gyakorlata folytán 
az 1849-es magyar emigráció aktív szereplojévé vált. 
Az 1859-ben megalakuló Magyar Nemzeti Igazgatóság 
jegyzõjeként, a magyar ügy képviseletében Kossuth 
Lajossal Itáliába ment. 1861-tól Turinban a Magyar 
Nemzeti Igazgatóság tudósítójaként tevékenykedett. 
Az 1866-os események kapcsán Berlinben Bismarcknál 
tárgyalt, majd visszatért Párizsba. A Kiegyezés után, 
1868 decemberében tért vissza Magyarországra.

Ritkán vesznek ennyien a toporci evangélikus temp-
lomban istentiszteleten, mint a táblaavató napján – igaz 
a résztvevõk zöme nem helyi lakos volt. Ennek ellenére szívet melengetõ volt érezni azt az összetertó 
erõt, amelyet a hely szellem sugárzott. 

Nem mostani a felismerés, amely a hazafelé vezetõ úton bennünk is munkált: a Felvidék szinte 
minden települése õriz magában valamit múltunkból, s nagyszerû megtapasztalni, hogy ennek egyik 
látható jele a toporci Irányi-tábla. S hogy a Tátra tövében megbújó falucska többet adott a magyar 
nemzetnek annál, hogy neve feledésbe merüljön.
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Görföl Jenõ

Séta, a Kecskekapu utcai evangélikus 
temetõben Pozsonyban 

A temetõt  1793-ban nyitotta a pozsonyi evangélikus közösség. Nevét a ma 
már nem létezõ Kecske kapuról kapta, amely  egykor a várhegyet védõ fal (pa-
liszád – cölöpökbõl készített fal, erõdítmény, cölöpsor) része volt. Rajta keresztül 
hajtották ki a környezõ dombokra, rétekre legelészni az állatokat. A temetõben 
található neogótikus kápolna 1868-ban épült.

A sírkertben  a pozsonyi magyarságnak, és az evangélkiusságnak  nagyon 
sok jelese pihen. Mi most azoknak a sírjait látogatjuk meg, kik a reformkor és 
a szabadságharc eseményeivel, történéseivel voltak kapcsolatban.  Itt jegyez-
zük meg, hogy Pozsonynak is van 13 vértanúja. Ezek: báró Jeszenák János, 

Dressler Dániel, Baldini János, Barta József, Petõcz György, Nimnichter János, Gruber Fülöp, báró 
Mednyánszky László, Rázga Pál, Mészáros Dávid, Stift József, Bugyik József, Treksler Ferenc.

Kihasználva az október elejei szép idõt, no meg a pozsonyiak rendszeresen hatodikán tartott meg-
emlékezését a temetõben elhantolt két mártír, Jeszenák János és Rázga Pál sírjánál, mi is rövid sétát 
tettünk a sírkertben.

Görföl Jenõ: Séta, a Kecskekapu utcai evangélikus temetõben Pozsonyban
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A temetõbe belépve jobbra tartunk és rövidesen rátalálunk Rázga Pál sírjára. A forradalom és 
szabadságharc pozsonyi vértanúját a pozsonyiak már csak Rázga Pálként emlegetjük. Annak ellenére, 
hogy életrajzírói, vagy élete egy-egy mozzanatának felidézõi leszögezik: maga mindig Razga alakban  
írta névét. A Kecskekapu utcai temetõben lévõ sírján álló feszületen is így olvasható: Razga. Sõt: 
Paul Razga. A síremléket a család és a tisztelõk állították. Rázga Pált  azok sorába állíthatjuk, akik 
más nemzetiségûként álltak a haza, s a magyar szabadság szolgálatába. Hiszen Rázga Pál Modorban 
német anyanyelvû embernek született, s mikor német, osztrák, cseh területeken töltött papi szolgálata 
után Pozsonyba jön, 1846-tól két évig német szóval inti híveit a hazaszeretetre. Nemzeti egyesületet 
szervez, nemzetõrség felállítását sürgeti. Amikor Kossuth beszédeivel megrengeti a diétát, Rázga ezt 
a megváltás napjaként üdvözli. A Zöldfa szálló erkélyén ott áll Kossuth mellett, s németül tolmácsolja 
annak beszédét. Bár egyes krónikások azt állítják, nem is tudott magyarul. Nem baj, az utókor ezeket 
az apró részleteket majd tisztázza. Már amennyiben nem lesz nagyvonalúbb (majdnem azt írtam: 
érettebb), és az ilyen csekélységek felett nem siklik át. Mert ugyan mit  is számít annak a nyelve, aki a 
szabadság ágyúit áldja, aki tábori lelkészként Schwechatig kíséri az általa (is) verbuvált nemzetõröket, 
aki nem menekül el a városból a felelõsségrevonás elõl, bár alkalma lenne rá? 

Rázga elhatározta, hogy maradni fog, bár Komárom felé elmenekülhetett volna; barátai figyelmeztették 
erre, de õ hallani sem akart a menekülésrõl. Welden gróf bevonult Pozsonyba 40 000 katonájával. A város 
kapitánya, Vecsera nagy buzgón rendelkezésére állt Welden grófnak és még este gondoskodott arról, hogy 
Rázga börtönbe kerüljön. Ferenczy városi tanácsos egész csapat katona élén berontott az Apácza pálya 24-es 
számú lelkészlakba. Csak annyi idõt engedett a gazdának, hogy nejétõl és öt gyermekétõl elbúcsúzzék. A 
városházára vitték és azonnal vallatás alá fogták, de csakhamar a vízi kaszárnyába kísérték át, ahol néhány 
hónapig sínylõdött nyirkos börtönében. Közben Welden gróf helyébe Haynau bárót küldte a bécsi kormány 
és még aznap összeállott a haditörvényszék, hogy az összes foglyok fölött megkezdje az ítéletmondást. Rázga 
nem akarta elismerni, hogy hazájának védelme által bûnt követett el. Új terhelõ tanúk léptek föl a fogoly 
lelkész ellen, Megerle a német színház igazgatója és Baumann komikus, akik azzal álltak elõ, hogy Rázga 
az uralkodó családról több ízben sértõn nyilatkozott. Többé nem lehetett megmenteni a szerencsétlent. 
Az ítélet kötél általi halálra szólt. Az evangélikus egyház notabilitásai, majd a nõk seregesen keresték föl 
Haynaut kegyelemért; de mindez hasztalan volt. Rázga nyugodtan fogadta az ítélet kimondását.

1849. június 17-én éjszaka fölvitték õt a vár börtönébe, ahol utolsó óráit töltötte. A parancsnok Simkó 
Vilmos evangélikus lelkészt rendelte melléje, aki följegyezte amit a végzetes éjszakán együtt beszéltek: 
„Nem is én vigasztaltam Rázgát, hanem õ engem, hisz én egészen meg voltam törve”. Másnap, június 
18-án a vár mögötti Szamárhegyen kivégezték.)

Sírja többször megrongálódott, legutóbb erõs szél letörte ág károsította. Eddig a Pro Patria Hon-
ismereti Szövetség, a Petõfi Sándor Emlékmû Bizottság, a Csemadok és más intézetek, intézmények 
állították helyre, magyarországi alapítványok segítségével. 

Csak azért, hogy lássuk milyen állapotok uralkodtak Poszonyban az idõben, olvassuk el Kis–Jókai 
Takács Gyula volt honvéd visszaemlékezésének részletét: „Még mindég retteghettem hogy behívnak, 
tehát óvakodni kellett, hogy, erre okot ne találjanak, mit kerestek még folyvást, fogdostak a legcse-
kélyebb nyilatkozatér, és börtönöztek, ugy agyon lõttek is többeket, kémektõl körül voltunk véve, 
passzus nélkül sehová sem lehetett menni, legnagyobb érdemeket véltek azon gazemberek szerezni, 
ha ember társaikat szerencsétlenné tehették, ily alávaló emberek neveit feljegyezni jónak véltem a fõk 
ezek voltak – Vecsera a város polgármestere, ki szép tettéért arany lánczon függõ császár arczképét 
kapta, Záborszky József megyei fõnök és helytartó tanácsos, Czibulka rendõr fõnök a magyarokat 
kiirtani akarta, Stern zsidó egy alattomos gazember passzusvizsgáló, Bauman színész komicus ki több 
jó hazafit és polgárt feladott, kik közül többeket agyon is lõttek, volt még ilyen alávaló gazember több 
is, kiket azonban említeni sem érdemes.” Amint látjuk Baumann úr évekig dolgozott...
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Bár nem a pozsonyi evangélikus temetõben nyugszik, említsük meg a másik Rázghát, 
Rázgha Józsefet. Akit tévesen néhányszor Rázga Pál testvéreként tüntetnek fel. Unokatest-
vérek voltak. Rázga Pál 1798-ban született Bazinban, abban a városkában, ahonnét Rázgha 
József édesapja, Rázgha András evangélikus kereskedõ származott. Aki késõbb összehá-
zasodott a felsõszeli  Gyurcsy Eszterrel és Alsószeliben telepedtek le. Valószínûleg így és 
ekkor kerül a névbe az a bizonyos „h” betû. Itt született 1822-ben Rázgha József, aki a sza-
badságharc alatt  honvédtisztként harcolt. Nem is akárhogyan! A horvátokkal vívott egyik 
csatában lábán  kard által sérült, aminek következményét élete végéig viselte – bicegett.  
A szabadságharc leverése után 1850-ben tért haza, s élete végéig Alsószeliben gazdálkodott. 
Mint írják: nagytudású ember és jó gazda hírében állott. Alsószeliben halt meg 1909-ben, ott 
van eltemetve is.

Egyik régi temetõjárásom idején leltem rá sírjára. Az év március 15-én virágot is vittem a sírra, 
s ekkor ért az a szerencse, hogy találkoztam a honvédtiszt dédunokájával, Slabonné Melde Mártá-
val. Meghívott házába, ahol régi dokumentumokat mutatott, meg  a szoba falán lévõ festményeket. 
Az egyik dédapját, Rázgha Józsefet ábrázolta. Az a másik, kérdeztem kerekre nyitott szemmel a 
lelkészi ruhát viselõ férfire? Igen, õ Rázga Pál, dédapám  unokatestvére, mondta. 

Talán száz méternyire a mártír lelkész sírjától,  a temetõ magasabban fekvõ részén, ahová pár 
lépcsõt megtéve kerülünk, találjuk a vértanú feleségének sírját. Rázga Pálné férje halála után öt 
gyermekével méltatlan körülmények között élt, fõként a hívek adományaiból tartották fenn magu-
kat. A fiúk a mai Magyarországra távoztak, a két lány édesanyjával maradt és egyes adatok szerint 
az evangélikus szeretetházban éltek. Az özvegy és egyik lánya a már említett sírban nyugszik. A 
sír felkutatásában az evangélikus egyház hívei és a pozsonyi Kaszinó tagjai játszottak jelentõs 
szerepet. Megtakarítását, közadakozásból és juttatásokból történt felújítását az említettek mellett 
több szervezet intézte (a magyarországi evangélikus egyház, Csemadok, Pro Patria Honismereti 
Szövetség, stb). 

A két Rázga sír között, a temetõkaputól a Jeszenák sírbolt felé vezetõ út vége felé található Szebe-
rényi Lajos síremléke. 

Szeberényi Lajos Petõfi selmeci diáktársa, barátja volt. Maglódon született, Selmecen érettségizett, 
Pozsonyban és Pápán  teológiát és jogot tanult. Petõfivel Selmecen azonnal barátságot kötött, amint 
visszaemlékezésében a selmeci idõkre írta, mindketten szegény gyerekek voltak és õszinte barátokká 
váltak. Szeberényi ekkor az ottani magyar társaság elnöke volt, és az együttgondolkodás, az azo-
nos érdeklõdési kör is egymáshoz kötötte õket. Szeberényi azt állítja, hogy Petõfi õt mint a magyar 
társaság elnökét is tisztelte. Petõfi elsõ szereplését is Szeberényi egyengette a magyar társaságban, 
A hûtelenhez c. versét õ bírálta. 1839-ben Petõfi versikét is írt Szeberényi emlékkönyvébe, amely így 
végzõdik: „Érted ezen kebel ég, s lészen örökre hived.” Amikor Selmecet elhagyta, hogy távozását 
észre ne vegyék, az utolsó éjszakát Szeberényi lakásán töltötte. Ekkor megígérték, hogy sorsuk ala-
kulásáról tájékoztatják egymást. Egy darabig ez így is volt, pontosabban 1845-ig, amikor is Szeberényi  
engedély nélkül kiadta Petõfi néhány diákkori versét. Amikor pedig Petõfi ezt szóvá tette, álnéven írt 
bírálatot a költõ verseirõl, sõt ellenséges hangot ütött meg az egykori barátról szóló írásaiban. Késõbb 
megpróbált közeledni a költõhöz, Petõfi ekkor azonban már elzárkózott. 

Szeberényi késõbb, 46-ban újságíró lesz és Pestre költözik. A Kossuth-párti Priatel Ludu c. lap 
munkatársa. Forradalmár. Jenõi néven 1848-ban verseket is kiadott. 1851-tõl békéscsabai, makói, 
szegedi és pozsonyi evangélikus lelkész lesz. Saját verseket írt és népköltési gyûjtéseket fordított, 
publikált. Tagja volt Kisfaludy Társaságnak. Munkásságát a magyar és a szlovák közösség is megbe-
csülte, a mai napig tiszteli. Sírját a Pro Patria Honismereti Szövetség újíttatta fel, ahogyan Felicides 
Lajos honvéd  közelben álló, rossz állapotban lévõ obeliszkjén is elvégeztette a felületkezelést. 

múltunk
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Innét már tényleg csak néhány lépés a temetõkert legszebb, legmonumentálisabb síremléke, báró 
Jeszenák János sírboltja. 

Jeszenák János annak a báró Jeszenák családnak a sarjaként született 1800. január 22-én a Ven-
tur utca 20. szám alatt, amelynek Báthory István erdélyi fejedelem adott címeres nemeslevelet a 
XVI. század második felében. Unokája volt a bárói rangot szerzõ II. Pálnak, aki a tábornokságig 
emelkedett katonai pályáján. Jeszenák János 1840-ben, 44-ben és 47-ben az országgyûlés ellenzéki 
képviselõje, 1848-ban az elsõ felelõs független minisztérium Nyitra megyei fõispánja volt, majd Kos-
suth kormánybiztossá nevezte ki. A bukás után megadta magát az oroszoknak, akik kiszolgáltatták 
Haynaunak. A szabadságharcban való részvétele miatt a vérbíróság halálra ítélte, és 1849. október 
10-én Pesten golyó által kivégezték. Teteme a pesti református egyház sírboltjában feküdt névtele-
nül, ahonnan 1867. december 2-án, a kiegyezés évében hozta haza a család a szülõvárosba, ahol a 
családi sírboltba temették. Elkobzott jószágait 1859-ben kapta vissza özvegye, gróf Forgách Alojzia. 

A Borovszky Samu szerkesztette vármegye-monográfiában (Pozsony megye), amely a múlt század 
elején jelent meg, ezt olvashatjuk nyughelyérõl: „A Kisfaludy-utcza végén van a Kecskekapu mel-
letti evangélikus temetõ. Hajdan ugyanis a külvárosok is el voltak látva kapukkal. Most már csak 
az elnevezés van meg s helyén a vámsorompó áll. Az evangélikus temetõben is sok kiváló hazafi 
nyugszik. Itt porladozik Jeszenák János bárónak, a nemzeti vértanúnak teteme, a kit 1849. évi októ 
ber hó 10-én végeztek ki Pesten az Újépületben. 1867. december 2-án volt ünnepélyes búcsúztatása. 
A temetõ hátsó falához közeli, impozáns síremlékét mártírhalálának huszadik évfordulóján avat-
ták fel. A központi részén lévõ, a bárót töviskoszorúval megkoronázó angyalt ábrázoló sírkõ Alexy 
Károly szobrász munkája, aki a bécsi akadémián végzett, és maga is megjárta a várbörtönt ’48-as 
szerepéért. Jeszenák János síremlékén Gyulai Pál szép verse olvasható.„Szerette hazáját / Szívvel, 
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szóval, tettel: / Védte szabadságát / Híven, becsülettel. / Áldozott, szenvedett, / Jutalmát nem kérte, 
/ S nem küzdhetve többé, / Vérpadon halt érte.”

Alexy Károly alkotásánál nem kevésbé jelentõs a Jeszenák család sírboltja, amely az evangélikus 
temetõ egyik monumentális építménye. Tervezõje és kivitelezõje ifj. Feigler Ignác volt. A neoklasz-
szicista sírbolt romantizáló árkádokkal kiegészített oldalszárnyainak falán helyezték el a Jeszenák 
család elhunyt tagjainak sírköveit.

Petõcz György éberhardi emléktáblájára is felkerült Gyulai Pál verse, sõt Mikovényi Károly honvéd 
alezredes, a csornai hõs trencséni sírján is olvasható a következõ befejezéssel: Nem küzdhetve többé, 
mankóval beérte.

Utunk a Jeszenák sírbolttól az ifj. Feigler Ignác által 1868-ban emelt neogótikus temetõkápolna 
felé vezet. Itt két sírról, illetve a reformkor és a szabadságharc két szereplõjérõl ejthetünk néhány szót. 
Az elsõ Samarjay Károly, akinek emléktáblája a kápolna nyugati falán van.  

 Komáromi születésû, jogász, Pozsonyban tanult, s miután a jogot elvégezte ugyanott lett gyakornok. 
Mikor Wesselényi Miklós 1840-ben Gräfenbergbõl (Jeseník-fürdõ) Pozsonyba érkezett õ üdvözölte, 
ezért késõbb üldözték is. Az észak-csehországi (sziléziai) fürdõt, a Priznitz-kúrák iránt érdeklõdõk 
keresték fel szép számmal. Köztük a magyar történelem és mûvészvilág jelesei is. Az õ emléküket 
õrzi a híres bronz oroszlánszobor, Schwandthaler szobrász alkotása. Samarjay Károly 1843-ban ügy-
védi oklevelet szerzett, s mivel a versírással is próbálkozott, ismerettséget kötött Petõfivel, Jókaival, 
Lisznyaival, Pákh Alberttel. Azt Petõfinek hozzá írt levelébõl tudjuk, hogy elõször az Orczy-kertben 
találkoztak. 1844-tõl 54-ig nevelõsdködött Torontál vármegyében a Karácsonyi családnál. Itt különféle 
hivatalt is ellátott, volt fõispáni titkár is. Torontál vármegyébõl Kossuth Hírlapjának a levelezõi közé 
tartozottt. Samarjay Károlyt Jókai barátjaként említik. Levelezõi minõségében õ adott hírt a lapban 
a kikindai rácok mészárlásáról. Samarjay Károly, akit személyesen Bajza József fõszerkesztõ kért fel, 
hogy legyen a lap torontáli levelezõje, két tudósításban is beszámolt a két verseci csatáról: július 16-án 
és július 21-én. A 26 éves patvarista az idõ tájt a beodrai Karátsonyi uradalom ügyésze, Karátsonyi 
László fõispán titkára. Petõfi baráti körének tagja, három verseskönyv szerzõje.

1852-ben beutazta Skandináviát, 54-ben pedig családjával Pozsonyba költözött. Itt, amint írják föld-
birtokosként  élt, de közben elõadásokat is tartott a jogakadémián.  1875-ben az ügyvédi kamara elnöke 
lett, az evangélikus egyháznak számos ügyben volt jogi képviselõje. 1886-ban a Toldy Kör elnöke lett. 

Pozsonyban a Te Samarjay kezdetû Petõfi levélrõl már szinte mindenki hallott, tud. „...Amit rám 
bíztál, teljesíteni fogom, Frankenburgot megkérdezem, mit csinált verseiddel?” Azután megkéri, 
segítse új könyvének terjesztését: „A munka legföllebb novemberre fog kijõni. Ha van ismeretséged 
a pozsonyi fiatalok  közt, tehát charlatánkodjál ügyemben, azaz nógasd õket, hogy elõfizessenek.” 
1894-ben halt meg Pozsonyban.

A másik sírban, amely elõtt megállunk, Heckenast Gusztávé.
Heckenast Gusztáv édesapja, Heckenast Mihály 1803-tól Kassán a német polgárok evangélikus 

lelkészeként mûködött. Fia Kassán járt elemi iskolába, majd Eperjesre iratkozott be, az ottani hí-
res evangélikus kollégiumba. Ott olyan, késõbb nevessé vált személyiségekkel kötött ismeretséget, 
mondhatni barátságot, mint Hunfalvy Pál, Greguss Ágost, Irányi Dániel, Henszlmann Imre. Eperjes 
ezidõtájt  felvidéki németség (de az evangélikus  magyarság és szlovákság) jeles szellemi központja volt, 
hiszen a híres kollégium mellett teológiai és jogakadémia is volt a Tarcza parti Athénban. A szerény 
anyagi körülmények között élõ család nem gondolkodhatott a fiú további taníttatásán. Heckenast 
Gusztáv sorsa akkor vett meghatározó fordulatot, amikor sógora, Wigand Ottó kassai könyvesboltl-
jába maga mellé vette tanulónak. 

Most talán pár szó a Landerer és Heckenast nyomda és a márciusi ifjak, illetve a márciusi történések 
kapcsolatáról. Petõfinek tulajdonítanak egy naplóbejegyzést, amely szerint azért itt, ebben a nyomdában  
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készíttették a Nemzeti dalt és a tizenkét pontot, mert ez a nyomda volt legközelebb a Pilvaxhoz. Sokkal 
valószínûbbnek látszik azonban, hogy a már meglévõ bizalom és munkakapcsolat volt a meghatározó. 
Hiszen a Heckenasték által kiadott Pesti Hírlap és az Életképek szerzõi közül többen – Petõfi, Irinyi, 
Vasvári, Degré,  Jókai is kötõdtek a kiadóhoz. Talán ismert az a tény is, hogy a két nyomdász, nevez-
zük most csak így Landerert és Heckenastot, sejtették a tizenötödikei történéseket, hiszen Landerer 
elõzõ este nagyobb mennyiségû papírt áztattatott be, a jövõre gondolva, és õ, aki egyébként nagy híve 
volt a készülõfélben lévõ változásoknak, tizenötödikén benn is volt a nyomdában, Heckenast viszont 
szabadságot vett, pontosabban nem ment be. Említhetjük még azt is, hogy a Kossuth-bankókat is õk 
nyomták. Landerernek a szabadságharc ügyének felvállalása miatt nagy volt a bûnlajstroma, ezért ’49 
nyarán visszavonult. Halála után Heckenast egyedül vitte a nyomdát, a könyvkiadást, a vállalkozást. 
Méltatói javára írják, hogy a szabadságharc alatt vállalt szerepük miatt tiltólistára tett több jeles 
személyiségnek õ segített. 1854-ben elindította a Vasárnapi Újságot, ahol Jókai, Gyulai és késõbb 
fõszerkesztõként Pákh Albert is tevékenykedett. Jóval késõbb eladta intézetét az 1873-ban alakult 
Franklin Társulatnak, ahol egy évig alelnöki tisztséget is vállalt.

1874-ben felépült Pozsonyban palotája, ekkor ide vonult vissza. Kiadót is mûködtetett, A német 
írók és fõként Peter Rosegger  mûvei mellett a hozzá közel álló magyar írók mûveit is kiadta. 1878-
ban halt meg.

A temetõ sarkában, a Védcölöp úti temetõfal mellett találjuk Kanka Károly nyughelyét.
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Modorban született 1817-ben. Bécsben  lett orvossá, 
de 1848/49-ben fõorvos a magyar hadseregben, majd 
ugyanott törzsorvos elõbb Görgey hadtesténél, késõbb 
a szegedi és aradi kórházban. Ismert orvos, híres sze-
mész. Nem csoda, hogy hozzá siet Tompa is a messzi 
Gömörbõl: „Közel voltam hozzátok, Pesten töltve 
egy napot, midõn Pozsonyból visszautaztam... Ilyen 
állapotban odújába siet az ember mint a bagoly mely 
a világosságot kerüli. Kanka szemorvosnál jártam...” 
– írja Tompa Mihály 1860 augusztus 4-én Hanváról 
Arany Jánosnak. Hadd tegyek ide egy másik idézetet 
is. „Mártiusban Nettivel Pozsonyban voltam Kanka 
híres szemorvosnál ki kenjõczet adott, mi azonban 
nem használt és mondta hogy a szemet operálni lehet 
de köhögni nem szabad mert nyugodtan kell feküdni. 
– De még várni is kell az operációval  míg a szemen 
egészén  megérett a hályog, és hogy jöjjek május elején. 
Mártius 15-én körülbelõl, felmentem Pozsonyba nagy 
aggodalmak között Nettivel Kankához a ki igazgató az 
Országos Kórházban azonnal megvizsgálta szemeimet 
a jobbikat érettnek találta és mondta hogy mindjárt ott 
maradhatok a kórházban szobát kapok.” 

Ez a második eset számomra érdekesebb. Ugyanis 
egy jóformán senki által nem ismert egykori honvéd-

tiszt, a Kis-Jókai Takács Gyula kéziratban lévõ naplójának részlete. De miért is sietett a híres fõor-
voshoz, kórházigazgatóhoz, Kanka Károlyhoz   gyógyulást keresni a kevésbé ismert, mindennapjait 
mondhatni szinte szegénységben tengetõ egykori honvédtiszt? Talán azért, persze ez csak feltételezés, 
mivel Takács Gyula, az akkor még fiatal honvéd hadnagy ott lovagolt az élen Görgey mellett az ácsi 
csatában, amikor az talán huszadmagával elõrevágttott és csaknam halálos vágás, kardcsapás érte 
a fején. Amint már írtam, Kanka Görgey hadtesténél volt törzsorvos. Innét ismerhette és bízhatott 
az egykori fiatal honvédtiszt Görgey törzsorvosában.

Kanka Károly jeles tudóssá vált, jelentõs volt publikációs tevékenysége is. Érdemes elolvasni az 
Adatok Pozsony városának orvosi helyrajzához c. 1865-ben az orvosok és természetgyógyászok köz-
gyûlésére írt munkáját. 1888-ban királyi tanácsosi címet kapott. Ezek után furcsának tûnhet elolvasni 
az alábbiakat:

Dr. Kanka Károly királyi tanácsos, a vaskoronarend lovagja, 65 éves orvosi gyakorlattal a háta 
mögött 91 éves korában mondhatni szegénységben halt meg. Kartársai kezdeményezésére állami 
költségen temették el és a nagyközönség soraiban gyûjtött adományokból emeltek méltó emléket 
sírján. Alkotója Rigele Alajos.
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Neszméri Tünde

„Akik túlélték a gulág poklát”
Újabb könyvbemutatón vehettek részt az érdeklõdõk a Csemadok Pozsonyligetfalui 

Alapszervezetének szervezésében. Ezúttal Flórián László, „Izvinyitye, agyin klop…” 
Akik túlélték a gulág poklát…” címû könyvével ismerkedhettek meg a látogatók. 

Egy újabb csendes hétköznap este, de a Csemadok-székház Rákosi Ernõ Nagy-
terme pezseg, mert sokan érkeztek, hogy találkozzanak a szerzõvel, és megismerjék 
a kötetet. Flórián László az író-olvasó találkozón úgy fogalmazott: „ez egy személyes 
visszaemlékezés, és nem dokumentumkötet.” A szerzõt a személyes érintettség okán, 
a történelem eme tragikus idõszaka ösztönözte arra, hogy ezeket az eseményeket az 
olvasó elé tárja. Flórián László apja átélte többek között az I. világháborút, Csehszlo-
vákia megalakulását és a II. világháborút is. A könyv életének azt az idõszakát tárja 
az olvasó elé, amelyrõl a szerzõ ezt írja a fülszövegben: „Azt hiszem, mindezekbõl a 
legmélyebb nyomot az a három és fél év hagyta életében, amelyet akarata ellenére, az akkor 
még kis családjától távol, a Szovjetunió területén, az egyik hírhedt táborban, Nusalban, 
a Kaukázuson kellett eltöltenie.”

Flórián László beszélgetõtársa Dunajszky Géza volt, aki szintén régóta tanulmá-
nyozza a történelmet, több könyv szerzõje. Az est további „szerzõi” pedig a nézõk 
voltak, akikbõl a bemutató végére kicsit elõadó is vált, és egymás után osztották meg a 
gulággal kapcsolatos családi történeteiket. És azok a fájdalmasan õszinte mondatok is 
rámutattak arra, hogy bizonyos eseményeket még az idõ sem tud megszépíteni, mégis 
fontos, hogy ne vesszenek a feledés homályába. Flórián László is a múltról írt, de a 
jövõnk érdekében tette. 

szélfúvás
szélfúvás
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Az Új Magyar Képes Újság tudósításának címét oroztuk el, hogy hírt adjunk a szeptember végén 
Oberpullendorfban (Felsõpulya) tartott XVI. Kufstein tanácskozásról. Ez a cím ugyanis összefoglalja 
a konferencia témáját, azt a két napos gondolkodást, amelynek központi gondolata az identitás volt.

A nemzetközi Kufstein-tanácskozást az Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége, a 
Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel és Felsõpulya városával együttmûködésben kétéven-
te rendezi meg. A tanácskozás elõadásai az identitás mibenlétével, meghatározásával foglalkoztak, 
különös tekintettel a Magyarországon kívül élõ magyarság kettõs identitására, amely kapcsán sokak-
ban felmerül a kérdés: a több közül melyik lehet a fõ identitás? Az elõadók megkísérelték szociális 
és történelmi keretbe helyezni a magyar identitás kérdését, feltárni az országhatárok és feloldódásuk 
identitásformáló hatását, megvizsgálni a magyar nemzeti és a kisebbségi/népcsoporti azonosságtudat 
hasonlóságait és különbségeit

„Ezzel a témával már régóta szerettem volna foglalkozni a tanácskozáson, hiszen itt nagy esély 
nyílik arra, hogy egymás tapasztalatait, problémáit megismerjük, ki hogyan küzd az identitás megõr-
zésével, kérdésével. Van-e fõ identitás? Ha igen, akkor ugye nálunk ez a magyar identitás és mi ennek 
megtartásáért dolgozunk. Foglalkoztatott az a gondolat, vajon elég-e például egy néptánccsoportot 
fenntartani vagy ehhez több is kell? Úgy gondolom, az identitás kulcskérdése a nyelvtudás, a nyelv 
oktatása. És nem elég egy kicsit beszélni, olyan szinten kellene tudni a nyelvet, hogy olvasni tudjuk 
magyar írók mûveit, foglalkozni tudjunk történelmi, kulturális témákkal” - mondta Hollós József 
szervezõ, az Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetségének elnöke az ORF tudósításában. 

Magyar nemzetpolitikai konferencia  
az ausztriai Felsõpulyán
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A konferenciát megtisztelte számos ausztriai és magyar politikai képviselõ, jelen volt többek között 
Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, Heisz Johann Felsõpulya város 
polgármestere, Frauer Ludwig a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke és Zsótér Irisz a BMKE 
elnökhelyettese, Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója, aki a tanácskozás keretében be-
mutatott Tamási Áron emlékkiállítást is megnyitotta.

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára a konfe-
rencián nyitóbeszédében elmondta, a nehéz politikai és gazdasági helyzetben az a legfontosabb, hogy 
megõrizzük az elmúlt tizenkét év nemzetpolitikai eredményeit. Hozzátette: az eredmények megõrzé-
sére azért van szükség, hogy „a magyar közösségek identitását még jobban erõsítsük”, és mindenki a 
szülõföldjén boldoguljon. Kitért arra is, hogy a rendszerváltozás óta a Kufstein-konferencia az egyik 
legfontosabb, az anyaország határain kívül zajló nemzetpolitikai tanácskozás.

Az eseményen részt vettek a nagyobb Kárpát-medencei magyar szervezetek képviselõi: Kelemen 
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetsé-
ge, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke. De elfogadta 
a meghívást Forró Krisztián, a szlovákiai Szövetség elnöke, valamint kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, 
horvátországi, délvidéki pedagógusok és a nyugat-európai diaszpóra szervezeteinek képviselõi. Így 
jelen volt Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke is. A felsõpulyai 
párbeszéd is egyértelmûvé tette, hogy megvan az erõ, az akarat identitásunk megtartására, és ren-
delkezünk az ehhez szükséges közösségi és intézményes feltételek alapjaival. Az eredményességhez 
azonban összetartásra, párbeszédre, erõs érdekvédelemre és kemény munkára van szükség – írja 
Molnár Mónika az említett horvátországi Új Magyar Képes Újságban írt beszámolójában.

A kétnapos találkozás nagy hozadéka, hogy a Kárpát-medencében élõ magyarság elsõ számú 
politikai képviselõi közösen elemezték a megmaradás lehetõségét, s annak eszközeit. A konferencia 
légkörét az egymás megértése, az elszakított nemzetrészek magyarsága iránti felelõsség jellemezte.

Böröndi Lajos  (Fotók: Bocskor László)
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Tizenkettedszer táboroztak Nagymagyaron
A Nagymagyari Kulturális Közösség augusztus elsõ hetében a szünidõ közepén szervezte meg 

Nagymagyaron a 12.napközis táborát. A 66 gyerek és fiatal egy hétre birtokba vette a Magyar Tany-
nyelvü Alapiskola külsõ és belsõ tereit. A legfiatalabb táborozó még nem volt 6 éves, de voltak 18 év 
felettiek is, akik ott voltak az eddigi táborok mindegyikén  most pedig már táborvezetõként segítettek. 

Reggel fél nyolctól délután ötig tartott a program. A keddi és csütörtöki nap volt a „kirándulós 
nap”. A tervezett programot ebben az évben is kissé felülírta a Covid-19 járvány, szükség volt bizo-
nyos rögtönzésre a szervezõk részérõl. Hétfõn a kézmûves délelõttön nemez karkötõt és labdát, bõr 
karkötõt, papírtálcát  készítettek a gyerekek, délután pedig ügyességi és sportversenyeken csapatosan 
mérkõztek meg. Kedden mátyusföldi kirándulás volt: Szenc – Török-ház, Tûzoltó múzeum, Big street 
projekt aréna – parkour edzés, Egyházfa – Pillangókert. Szerdán ismét helyben voltak a foglalkozások: 
a kisebbek bábokat készítettek, a nagyobbak begyakorolták majd elõadták A csúf kiskacsa címû mesét, a 
legnagyobbak pedig a Legyek Urát dramatizálták. A délután a mozgásé volt, a Slackline P. T. segítségével 
ugyanis fákra erõsített köteleken próbáltak egyensúlyozni, sétálni és csúszkálni a gyerekek. Pihenésként 
megcsodálták a Flúgos Futamot – a légi veterán motoros szervezet old timer jármûveit. Csütörtökön volt 
a másik kirándulás: Pozsonyba és Stomfára vitte a tábort a 2 autóbusz. A fõvárosban a Labyrinthum 
virtuális valóságába merültek el, majd ellenpontként a természetet szépségeibe feledkeztek bele a stomfai 
biofarmon. Pénteki  záró programként délelõtt hagyományosan  tekézés volt a helyi tekézõben, délután 
pedig a nagyabonyi citerazenekar mutatta be e régi és részben elfeledett népi hangszert, amelyet ki is 
lehetett  próbálni. Még mielõtt a tábor végleg sátrat bontott volna, táborzáró kvízben elevenítették fel 
az egész hét eseményeit és adtak számot a megtanult és megjegyzett új ismereteikrõl a gyerekek.

A tábor megvalósulásához és sikerességéhez nagyban hozzájárult a remek helyszín – az alapiskola 
külsõ és belsõ tereinek a használata,  a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége  támogatásának 
köszönhetõen az iskolaudvaron létrejött NAP-közis tér, ahol egyrészt a foglalkozások történtek, meghitt 
beszélgetések folytak, és nem utolsó sorban   az ebéd  kiosztására és elfogyasztására is itt került sor. 

Põcz Ibolya

szélfúvás
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Mosonmagyaróvár neve a nagyvilágban az 1956. október 26-án eldördült véres sortûzrõl ismert.  
A vidéki sortüzek közül itt szedte legtöbb áldozatát a terror. Az úgynevezett Dudás-perben mindössze 
ötvennél alig több áldozat neve szerepelt, de valójában száznál is több volt az értelmetlenül meggyil-
kolt fiatal, értelmiségi, munkás. Akiknek csak egy „bûnük” volt, felszabadultan, énekelve a zöld ávós 
laktanya elé vonultak. 

Itt az elõzõ este már beásott géppuskák várták õket. Ahol a Szózat éneklése közben haltak meg. 
A nemzeti ének vérbe fulladt. 

Könyvtárnyi cikk, tanulmány, visszaemlékezés született az alig több mint harminc évben, s tavaly 
a peranyagot A Dudás-per címen a Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó megjelentette, de az igaz-
sághoz nem jutottunk közelebb. Ma is éget sokakat a kérdés: miért?

2022-ben az áldozatokra a véres nap 66. évfordulóján az azóta már félig leégett laktanya elõtt em-
lékeztek. Novák Katalin köztársasági elnök is jelen volt, s a fájdalom és a kegyelet koszorúját helyezte 
el a Golgotán.

Emlékezõ beszédet dr. Nagy István agrárminiszer, országgyûlési képviselõ mondott. Az ebbõl 
idézett részletek közlésével hajtunk fejet.

„66 évvel ezelõtt az erre a térre érkezõ emberek tele voltak reménységgel. Terveket, álmokat szõttek 
a jövõrõl, egy élhetõ, szabadabb világról. Jöttek a gyárakból, üzemekbõl, az egyetemrõl, iskolákból, 
jöttek a városból mindenhonnan, mert a remény vezérelte õket. 

Hallották a híreket a fõvárosból, futótûzként terjedt az emberek között: repedeznek a diktatúra 
kemény falai. Nem maradhattak tétlenek õk sem. 

Jöttek hát ide, a térre, a laktanya elé. Azzal a szándékkal, hogy az elnyomó diktatúra jelképét a 
vörös csillagot levetessék az épületrõl. Felszabadultak voltak, zászlókkal vonultak és énekeltek. A 
Szózatot is elkezdték. Hazádnak rendületlenül…

S ekkor eldördültek az elsõ lövések, felkelepeltek a géppuskák. S az ének hangja helyett a sikolyo-
ké, a halálhörgések lettek úrrá a téren. Hazádnak rendületlenül. Ez az egyik üzenete az itt történt 
eseményeknek. Hazádnak 
rendületlenül.

Itt állunk e vérrel áztatott 
helyen, és azóta is azt kér-
dezzük: miért? Miért kell 
meghalni a szabadságért? 
Mitõl olyan értékes szabadon 
élni? Ki tudjuk-e mondani, 
hogy nem volt hiába? Pedig 
a felemás felelõsségre vonás 
keserû ízével a szájban ezt 
még ma is nehéz kimondani.

Már tudjuk: nem volt hiá-
ba. Megmutattuk a világnak, 
hogy milyen nagy dolog a 
szabadság.

Márai verssorai dobognak 
az emberben:

Hazádnak rendületlenül

szélfúvás
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Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik, mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Õk, akik örökségbe kapták –: Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

Igen, nekünk magyaroknak ilyen nagy dolog a szabadság. Mert újra és újra meg kellett halni érte.
És azt is jelzi, hogy magunk mögött hagytuk azt az idõszakot, amikor 1956 csodájáról csak suttogva, 

megfélemlítve beszélhettünk, és amikor tilos volt emlékezni.
Bár a nagyhatalmi politikai játszmák és az idegen katonai túlerõ miatt 66 évvel ezelõtt nem tudtak 

gyõzni, de elszántságuk, tenni akarásuk soha be nem gyógyuló sebet ejtett a kommunizmus torz 
testén. Ahogyan Albert Camus írta 1957-ben: „A leigázott, bilincsbe vert Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, mint bármely nép a világon…”

1956 hõsei csak látszólag nem gyõztek. Hiszen olyan erõt mutattak, amely hitet és reményt adott 
tíz- és százezreknek. Ahogyan Nagy Gáspár írja versében: 

Élnek és az arcuk fényes/ a szívük meg velünk dobog.
A seb, amelyet a kommunizmus testén ütöttek, elfekélyesedett, és lassan, de biztosan terjedt. Olyan 

erkölcsi diadalt vívtak ki, amely a rendszerváltással beteljesedett.
Köszönet érte!
A forradalom eszméje itt van közöttünk ma is, és a mai napig irányt mutat nekünk. A néma fõhaj-

tások, a koszorúk virágai, a mécsesek fényei ma arra emlékeztetnek mindannyiunkat, hogy merre 
vezet a közös utunk. 

Szabad, erõs és békés Magyarországot akarunk. Dolgozni, vállalkozni, gazdálkodni akarunk 
családjainkért, gyermekeink, unokáink jövõjéért, szüleink, nagyszüleink nyugodt idõskoráért. Meg 
akarjuk õrizni ezeréves történelmünket és keresztény-nemzeti kultúránkat. Közös emlékezet, közös 
kultúra és történelem nélkül elveszítjük az irányt és nem lesz Magyarország.

Ez is 1956 öröksége. Vigyázzuk és emlékezzünk rá! Tudassuk a jövõvel, hogy 1956 sokszor névtelen 
hõsei, fiatalok, sõt, gyermekek, diákok, gyári munkások, értelmiségiek, édesanyák és édesapák nem  
adták életüket hiába Magyarországért.

Isten áldja õket!   

És minden rendû népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Senki nem fogalmazta meg még ilyen pontosan azt, hogy Elég volt! 
... Ezért mentek ki a térre a mosonmagyaróváriak, hogy kinyilvánítsák: Elég volt! Mert emberi 
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életre vágytak. Itt állunk a vérrel öntözött téren, mert nem tehetünk mást. És emlékezünk. Ez több 
mint kötelesség. Mert bennünk élnek azok, akik életüket adták a szabadságért. A legnagyobbat, amit 
adhatnak.

Vérrel pecsételt szabadságunk van. Becsüljük meg nagyon.
Fájdalom és szenvedés maradt a 66 évvel ezelõtti tragédia után, amirõl ráadásul 33 évig hallgatni 

kellett. És amikor már szabad volt róla beszélni, a bûnt akkor is csak felemás büntetés követte, és 
elmaradt a bocsánatkérés is. 

Nekünk 1956 hõsei irányt mutattak. Ezért jövünk össze, ezért emlékezünk minden év októberében 
a forradalom hõseire. Kifejezzük, hogy tisztában vagyunk a felelõsséggel, amelyet elõdeink, a 66 évvel 
ezelõtti események elindítói és résztvevõi hagytak örökül. A megemlékezések, a néma fõhajtások, 
a koszorúk virágai, a mécsesek fényei mind-mind olyan – látszólag apró – jelek, amelyek segítenek 
irányban maradni. 

Látszólag apró jelek, de üzenetük örökérvényû. 
Jelzik, hogy összetartozunk. 
Jelzik, hogy szeretettel és tisztelettel viseltetünk hazánk, nemzetünk iránt.
Jelzik, hogy mi, magyarok megbecsüléssel fordulunk olyan értékek felé, mint a szabadság, a füg-

getlenség, a bátorság és az áldozatkészség.”
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Gazdag évadot zárt a komáromi 
Gaudium vegyes kar és hangszeres 

kamaraegyüttes
„Mi tehát a teendõ? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi, értékes zenével.  

Mi ennek ma a legjárhatóbb útja? A karéneklés.”
                                                                                             (Kodály Zoltán)

A fenti idézet Tanítómesterünk – Vidéki város zeneélete címû, 1937-ben írott tanulmányából való. 
Jómagam, lassan 60 éve a pályán, állítom: minden ( közben történt) változás  ellenére is ez a kodályi 
idézet mindmáig érvényes, igaz. Éppen ezért felbecsülhetetlen a kár, amelyet a tanügyünket, nevelési 
rendszerünket uraló, a mûvészetekkel való nevelést teljesen a perifériára szorító, a kodályi tanítást 
figyelmen kívül hagyó technokrata szemlélet okoz.

A Gaudium vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes a komáromi Jókai Mór Alapiskola és az Eg-
ressy Béni Városi Mûvelõdési Központ csoportja. A Gaudiumnak a nevezett iskola jubiláló kórusainak 
– a Kaszás Jánosné által alapított 50+1 éves Kicsinyek Kórusának és a Pálinkás Zsuzsa alapította 60+1 
éves Gyerekkarának – azon egykori tagjai voltak a megalapítói, akik már gyermekként megszerették 
a  kórusmuzsikát, a közös éneklést – muzsikálást, és felnõttként is örömmel, azaz gaudiummal teszik 
ezt; innen a csoport elnevezése is, Gaudium.

Lévén, hogy a Gaudium iskolai együttes, számára a tanév számít évadnak, a 2021/2022-es évad 
tevékenysége ekképpen alakult. Amellett, hogy a Gaudium énekkar és hangszeres kamaraegyüttes, 
egyben polgári társulás is vezetõsége – Pipper László, Kis Anita, Kolozsi Ildikó, Grassl Ferdinánd – 
kiváló szervezésének köszönhetõen kellemes, tartalmas, hasznos összpontosítással kezdte az évadot 
Ipolyszakállason: Mit tehetnék érted? címmel nagysikerû mûsort adott. Az együttes következõ ren-
dezvénye a XIX. Vox Humana volt, amelyet a járvány miatt (a hagyománytól eltérõen) április helyett 
csak októberben sikerült megtartani, a komáromi felnõtt énekkarok – a Csemadok Komáromi Városi 
Szervezete és az Egressy Béni VMK Concordia-karnagy Stubendek István, az Egressy Béni VMK 
Kantantina – karnagy Katarina Cupková – társulásával, valamint a helyi mûvészeti alapiskola, Kulin 
Eduard vezette Növendékzenekara és a Te Deum Laudamus kamarakórus, Alistál – karnagy Oros 
Márta – együttesek vendégszereplésével. Hagyományos adventi hangversenyünk a járvány miatt 
sajnos ebben az évadban is elmaradt. A téli idõszak a Gaudium fennállásának 20. évfordulója méltó 
megünneplésére való szorgos felkészüléssel telt el.  Áprilisban aztán örömmel tettünk eleget a Con-
cordia vegyes kar meghívásának, hogy énekeljünk fennállásuk 40. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepi hangversenyükön. Felejthetetlen élmény marad a hangverseny zárószámának Kodály Zoltán: 
Kállai kettõs címû mûvének közös elõadása. Május 20-án, a 25. születésnapját ünneplõ Kantantina 
meghívásának tettünk eleget: õket köszöntöttük mûsorunkkal.

Május 27-én a felejthetetlen jó barát, Vitéz Nagy János László grafikus-fafaragó-és festõmûvész, 
egykori kórustagunk Életmû címû tárlatának megnyitóján énekeltünk. Másnap, május 28., a nagy nap: 
a XX. VOX HUMANA - Gaudium 20 címmel jubileumi hangversenyt adtunk. Lakatos Róbertnek, 
az Egressy Béni Városi Mûvelõdési Központ igazgatójának üdvözlõ szavait követõen Keszegh Béla, 
Komárom város polgármestere mondott kedves köszöntõt. Mivel a rendezvény többszörös évfordulók 
jegyében zajlott, fõhajtásként Kodály Zoltán emléke elõtt (születésének 140. évfordulója alkalmából) 
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a hangverseny nyitószámaként az egyesített kórusok Bárdos Lajos-Kerényi György Dominus Zoltanus 
címû mûvét, a mestert dicsõítõ kánont énekelték bezengve vele a Tiszti Pavilon patinás dísztermét, 
így teremtve ünnepi atmoszférát.

Tamási Áronnal valljuk: „Aki nem ismeri múltját, nem értékeli a jelent, amely a jövõnek a hordozó-
ja.” E gondolat szellemében a Gaudium  úgy határozott, hogy ezen a hangversenyen csak komáromi 
szerzõk mûveit tûzi mûsorára. Az összkar után a színen maradva Schmidhauer Lajos Sanctus és Stabat 
Mater címû mûveit énekelte Grassl Ferdinánd vezényletével. Majd õsbemutatóra került sor: Rozványi 
Dávid Solymáron élõ költõ Gaudium-hoz írt versét Zsákovics László zenésítette meg. Énekeljetek! 
címmel nagyszabású, hangszerkíséretes kórusmû csendült fel. A szerzõpáros jelenlétében bemutatott 
mû a helyi mûvészeti alapiskola tanárainak – Fekete Éva zongora, a tanárnõ növendéke Búzás Eszter 
– fuvola, Harmat Rudolf, Fekete Vince, Kulin Eduard, Boris Borsányi- hegedû, Siposs Jenõ – gitár 
közremûködésével és Stirber Lajos vezényletével nagy sikert aratott.

A Gaudium  fellépését követõen kiválóan szerepeltek a Jókai Mór Alapiskola énekkarai is: a Kicsi-
nyek Kórusa Pfeiferlik Annamária, a Gyermekkar Juhász Mónika vezényletével. Majd az egyesített 
jókais kórusok Koltai Gergely- Reményik Sándor: Templom és iskola címû dalát adták elõ.

Ezek után a Kantantina, a Concordia, a Cantus Iuventus – a Selye János Egyetem nõi kara, karnagya 
Orsovics Yvette – köszöntötték nívós mûsorral  az ünnepelteket.

Ezt követõen ismét a Gaudium lépett dobogóra további komáromi szerzõk: Dobi Géza, Schmidt 
Viktor, Krizsán József, Lehár Ferenc egy-egy szerzeményének elõadásával, közben Kodály Zoltán 
ritkán hallható üzenete is elhangzott: „Amiként Jókai Mór történeteivel, Lehár Ferenc dallamaival 
szerzett örömet az emberek millióinak.” A hangversenyt záró mûvet, Kodály Esti dalát az egyesített 
kórusok énekelték Stubendek István vezényletével. 

Kedves barátunk, Rozványi Dávid írásából idézem: „Az est zárásaként közösen énekeltük el a Jaj de 
szép a komáromi Nádor utca kezdetû dalt. Talán igaz, hogy mi, a közönség nem tudtunk felemelkedni 
a kórusok színvonalára, de legalább osztozhattunk abban az örömben, ami egész este az arcukról 
sugárzott. Ez az öröm az, ami miatt jó visszatérni Komáromba, újra és újra.”

Június 4-én a Gaudium felettébb megtisztelõ meghívásnak tett eleget: a Csemadok Országos Tanácsa 
szervezésében, a Nemzeti Összetartozás Napja ünnepségén, Éberhardon mutathatta be a Históriás 
énekcímû zenés- verses összeállítását, a szép magyar szó és szép magyar ének által tolmácsolva nagy-
jaink hitet adó, reményt keltõ üzeneteit. A siker most sem maradt el, a mûsor nagy tetszést aratott.

Június 18-án a váchartyáni Farkas Pál vezette Canzonetta nõi kar kedves meghívásának tettünk ele-
get. A kedves csapatot vendégszereplõként adventi hangversenyünkre várjuk tisztelettel és szeretettel.

A következõ 2022/23-as évadot ismét összpontosítással kezdjük szeptemberben. Továbbra is „Nyitva 
van az aranykapu, csak bújjatok rajta”. A Gaudium minden énekelni tudó és szeretõ, jó közösségbe 
vágyó érdeklõdõt szeretettel vár soraiba. Az énekkar és a hangszeres  kamaraegyüttes minden tagjának 
a velem való együttmûködését nagyon köszönöm!

Stirber Lajos, a Gaudium karnagya
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Bezzeg a mi idõnkben!
(De ezek a mai fiatalok?)

„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd. /  
De ne a magad vágyaid, emlékeid álmodd / Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd. / 

 Inkább szeresd s érdemük szerint becsüld meg õket.”   
(Keresztury Dezsõ)

A címként idézett mondat mindig az idõsebb korosztály tagjainak a következõ nemzedéket minõ-
sítõ véleményeként szokott elhangzani. Ezt én sem szülõként, sem nagyszülõként, és 60 évet a pályán 
töltõ pedagógusként sem tudom elfogadni. Egyébként meg minden általánosítás jogtalan, megalázó 
és sértõ. De írásom tárgya nem a kesergés, hanem éppen ellenkezõ: az öröm! 

Városunk szülötte, Török Ferenc hegedûmûvész, a pozsonyi konzervatórium tanára az idén is meg-
szervezte Révkomáromban a hagyományos XXV. Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzusát. Csak 
csodálni tudom, hogy a mai zûrzavaros világunkban is van hozzá mersze, ereje! Sikerült meggyõznie 
kollégáit és azok növendékeit (41-gyet!), hogy jöjjenek el városunkba, hogy egy héten át – a szokat-
lanul nagy hõségben is – keményen dolgozzanak, gyakoroljanak, tanuljanak, hogy aztán „ezek a mai 
fiatalok” a Tiszti Pavilon patinás dísztermében két felettébb nívós hangversennyel örvendeztessék 
meg a „nemesebb”, élõ zenére is igényt tartó, szép számú közönséget. (Intenzívebb közönségszervezés 
esetén teltház is lehetett volna!)

Örömöm csak fokozódott, amikor a szereplõk nevei között ismerõs névre, Gaál Eszter Veronika 
(gimnáziumunk volt diákja) nevére bukkanhattam. Eszter a helyi mûvészeti alapiskola növendékeként, 
Bakos Márta osztályában fejezte be tanulmányait, majd a gyõri konzervatóriumba nyert fölvételt. 
Zongorajátéka most is nagy sikert aratott.

2022. június 8-án a Felvidék.ma hírportálra kattintva 
szintén egy volt gimnazistánk sikeres tevékenységérõl sze-
reztem tudomást. Idézem az ott olvasottakat: „Felvidéki 
himnusz születik Gombaszögön. Újabb Felvidék All Stars 
dal készül, ezúttal népzenei. (...) A 2015-ös Levegõ, a 2018-
as Otthonos, és a 2021-es Északi szívek címû dalokat idén 
Korpás Réka Völgylila címû szerzeménye követi. (...) A 
készülõ Völgylila dal Korpás Réka népzenei feldolgozása.
(...) A dal életre keltése a Pósfa zenekar érdeme, s Kor-
pás Éva, Écsi Gyöngyi, Méry Rebeka, Lakatos Lili (volt 
selyés), Szabó Júlia, Zsoldos Viktória, Petro Krisztina, 
Répássy Ivett, Korpás Réka, Lakatos Áron (szintén volt 
selyés), Nagy Csomor András énekesek hangján szólal 
meg.” Bokor Réka, a Felvidéki All Stars ötletgazdája 
szerint: „A klipforgatás és a dal elkészítése kiváló alka-
lom arra, hogy (...) megmutassuk, hogy a néphagyományt 
éltetõ hazai közösség erõs, gazdag és teli van életkedvvel.” 
Mintha ezek a mai fiatalok már megszívlelték volna a 
kodályi üzenetet, miszerint: „És mint az ékszer is holt 
kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal 
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is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz melegítõ és világító ereje.” Tiszta szívbõl garatulálunk!
Réka így vall önmagáról: „Korpás Réka vagyok, népdalénekes, népzenész. Énekhangom mellett 

a koboz és a citera a hangszereim. Egyénileg, valamint különbözõ formációkban is vállalok népzenei 
mûsorokat, táncházi zenét.”

Az elõbbi, két „találkozás” kapcsán (gimnáziumi, óraadós korszakomból) egy újabb zenész, Misák 
Bence neve jutott eszembe. Rákattintottam az interneten. Hát az sem akármi, amit többek között vele 
kapcsolatban találtam: „Komáromi fuvolamûvész, nemzetközi sikerekkel – Misák Bence saját mûveket 
is komponál.” Ezzel a címmel készített Bencével Bárány János terjedelmes interjút még a múlt évben. 

„Az idei az õ éve. Moszkvában kettõ, Bécsben egy nemzetközi komolyzenei versenyen lett elsõ. Most 
saját mûveit adja ki, hetedik éve tanít, szabad idejében süt és nagyokat túrázik Simonnal, a kutyájával. 
A Komáromból indult, most Szegeden élõ és tanuló Misák Bencét az idáig vezetõ útról, mestereirõl és 
terveirõl faggattuk.” A riportból megtudja az olvasó, hogy Bence a komáromi zeneiskolába járt, ahol 
Fekete Éva tanító néni szerettette meg vele a zenét, és ez határozta meg pályaválasztását. A Selye gimi 
tanulójaként már ott is foglalkozott zenével, verséneklõ együttesük is vot, és a GIMISZ diákszínpadot 
is megemlíti. A gimnázium két utolsó évét már individuálisan végezte el, hogy közben zenét tanul-
hasson. A Gyõri Nemzeti Színház akkori zeneigazgatójától, Vagyon István fuvolamûvésztõl tanult. 
Az érettségi után aztán Gyõrben szerezte meg az OKJ-s szakképesítést, miután Kovács Katalinnál, 
a Gyõri Filharmonikus Zenekar szólamvezetõ fuvolistájánál tanult. Ez után jelentkezett a Szegedi 
Tudományegyetem Zenemûvészeti Karára, ahová Prof. Dr. Varga Laura fuvolamûvésznõ elsõ próbál-
kozására felvette. Bence nagyon hálás a tanárainak, és persze a szüleinek, az összetartó családnak, 
akik mindvégig mellette álltak, segítettek a gondok megoldásában, és együtt örültek a sikereknek.
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Generációs problémák mindig voltak, vannak és lesznek is, de minden a családon és az iskolai 
nevelésen múlik. Ideje lenne már, hogy a mai nevelõ szögre akassza a „vaskalapot”, levesse a „sze-
mellenzõt”; az eddigieknél sokkal több odafigyeléssel – empátiával kezelje a másságot, segítse az ifjú 
önazonosságának kibontakozását.

Az Idegen szavak 
és kifejezések szótá-
ra szerint a gimná-
zium (görög-latin) 
az általános iskolára 
épülõ olyan négy osz-
tályos középiskola, 
amely az általános 
mûveltség megadá-
sával az egyetemekre 
készít elõ. A gimná-
ziumnak ma is õriz-
nie kellene eredeti 
arculatát – megsza-
badulva a nevelési 
rendszert mindmáig 
mételyezõ technok-
rata szemlélettõl –, 
valóban általános 
mûveltséget kellene 
nyújtania! Éppen ezért a tantárgyak között nem szabadna különbséget tenni: nem lehetnek fõ- meg 
melléktantárgyak. Mindegyiknek megvan a maga helye és szerepe – a jelenleg számûzött mûvésze-
teknek is megvolna – a személyiség formálásában, az ifjúság identitása erõsítésében.

Stirber Lajos

(Felvételeinken Gaál Eszter Veronika, Korpás Réka és Misák Bence látható)

szélfúvás
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Múzsák találkozója a csitári Kodály Napon 
Meghívást kaptam Csitárra, ahol a Csemadok helyi szervezete és Csitár község önkormányzata az 

idén október 1-jén rendezte meg a hagyományos Kodály Napot.
A festõi szépségû kis faluba a Zobor alján mindig szívesen látogatok el, mert ott minden alkalommal 

gazdag mûvészi élményben lehet részem, s a hagyományõrzõk lelkesedését látva és érezve, szívemet 
és lelkemet is melegség járja át.

Az idei ünnepség a községi hivatal falán elhelyezett Kodály Zoltán emléktáblánál kezdõdött, ahol 
Matyus Etelka, a Csemadok helyi szervezetének elnöke egy Kodály Zoltán idézettel köszöntötte a 
vendégeket: „Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban 
tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig. Néhány dallam ma is egyformán szól a 
Duna és a Volga mentén, másfélezer esztendõ és háromezer kilométer távolságán keresztül...”  Majd 
egy egyszerû kérdést intézett a jelenlevõkhöz „Mit üzen nekünk ez a zene?”, amelyre mindjárt választ 
is adott: „Azt, hogy addig élünk, míg nem felejtjük el, mik vagyunk!” 

Kodály Zoltán életérõl és csitári tevékenységérõl Berecz Katalin, csitári hagyományõrzõ osztotta 
meg gondolatait az egybegyûltekkel. Ezt követõen az emléktáblánál a vendégek és a résztvevõ cso-
portok képviselõi is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A családias hangulatú Kodály Nap rendezvénysorozata a kultúrteremben a vendégek köszöntõivel 
folytatódott. Az egybegyûlteket Kuruc Valéria, Csitár Község polgármestere, Görföl Jenõ, a Csem-
adok országos titkára és Gál Erzsébet, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnökségi 
tagja köszöntötte. A gazdag és színvonalas kultúrmûsorban Zoboralja hagyományõrzõ csoportjai 
váltották egymást a képzeletbeli színpadon: az alsóbodoki Nefelejcs leánykórus és a hagyományõrzõ 
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asszonykórus, a nyitragesztei Télizõd hagyományõrzõ csoport, a pogrányi Nagyharang hagyományõr-
zõ csoport valamint a csitári menyecskekórus. A hagyományõrzõ csoportok fellépését a pogrányi 9. 
osztályos Matuš Benedikt hegedûjátéka színesítette, aki Adolf Huber Concertino és Edward Elgar 
Salut d Ámour címû mûveket adta elõ. 

A mûsor második részében a Zsérei Zoboralja Nõikar mutatkozott be, Dr. Simek Viktor a Magyar 
Kultúra Lovagja vezetésével. Színvonalas mûsoruk hallatán, amikor újra részese lehettem a csodának, 
amelyet a legszebb hangszer, az emberi hang és az emberi szív alkotni képes, egy Henry Wadswort 
idézet jutott az eszembe: „A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény 
szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen”. Az énekkar Kodály Zoltán: Esti dal címû 
alkotásával emlékezett meg a csitári menyecskekórus közelmúltban elhunyt tagjáról, Hõrik Terkáról, 
aki ezt a rendezvényt már az égi színpadról nézte végig. 

Írásom címe nem véletlenül „Múzsák találkozója a csitári Kodály Napon”, mert ezen a napon négyes 
randevút adott egymásnak a népzene, a komolyzene, de az irodalom és a festészet is.

A gazdag kultúrmûsor után ugyanis Matyus Etelka bemutatta Száraz Pál írót és költõt, valamint 
Simek Viktort, a festõt és illusztrátort is. Az irodalmi és képzõmûvészeti rész apropója az volt, hogy 
a közelmúltban jelent meg Száraz Pál: Tarka lepke címû leporellója, amelyet Simek Viktor színes 
illusztrációi tettek csodálatossá. Egyébként a két alkotó nem elõször dolgozott együtt, hiszen a költõ 
„Állatkertben” címû leporellóját és a 2017-ben megjelent a „Dombon törik a diót” címû Nyitra kör-
nyéki mondókák és gyermekjátékok gyûjteményét is Simek Viktor illusztrálta. 

A rendezvényen az érdeklõdõk mindhárom könyvet és az író novellásköteteit is megvásárolhatták, 
amelyeket mindketten készségesen dedikáltak.  

A rendezvénysorozatot, amelyet Csitár Község, valamint a Nyitra Megye Önkormányzata támo-
gatott Matyus Etelka a következõ szavakkal fejezte be: „A múltból meríts, a jelenben élj, és a jövõ 
generációnak add át!”. 

S mivel Csitáron voltunk, nem hiányozhatott a „Csitári hegyek alatt” címû dal közös eléneklése sem. 
Sz. Manczal Erzsébet

szélfúvás
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Dr. Szakály Sándor történészprofesszor kapta az idei Szent István-díjat, amelyet a hagyományokhoz 
híven az esztergomi várban adtak át.

Évek óta országos jelentõségû a Szent István-díj átadása, melyen minden alkalommal a jobboldal 
prominens politikusai, illetve nemzeti keresztény értelmiségiek, tudósok, intézményvezetõk, mûvé-
szek, sportolók vesznek részt. Az ünnepség a korábbiaknál talán még inkább ünnepélyes volt, hiszen 
ezúttal adták át huszadik alkalommal a Bihari Antal, a Körzeti Televízió tulajdonos-vezetõje által 
alapított elismerést. 

„A haza iránti hûségnek és odaadásnak egy jellemzõ mozdulata volt Szakály Sándor részérõl a Veritas 
Történetkutató Intézet megszervezése és mûködtetése, mert ez az az intézmény, amelyik egyértelmûen 
sûrítve kifejezi azt, hogy az igazság hirdetése nemzeterõsítõ erõ” – monda többek közt Boross Péter mi-
niszterelnök, aki Szakály Sándor munkásságát méltatta. A volt miniszterlnök szerint Szakály tudása, 
erkölcse példaértékû, és méltán kiérdemli a Szent István-díjat. 

A rendezvényen Boross Péter, Magyarország egykori miniszterelnöke volt a díszvendég. De jelen 
volt Erõs Gábor, a térség országgyûlési képviselõje, Harach Péter, dr. Kásler Miklós volt miniszter, 
Süli János korábbi miniszter, dr. Becskeházi Attila volt államtitkár, dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság 
korábbi elnöke, dr. Veress László, Kövér László házelnök kabinetfõnöke, dr. Kucsera Tamás Ger-
gely, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, dr. Hargitay András Európa- és világbajnok úszó, Kókai 
Krisztina, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, 

szélfúvás

Szakály Sándort Szent István-díjjal 
tüntették ki



80

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

szélfúvás

    szél-járás



81

szél-járás

szél-járás 2022/3. sz.

szélfúvás

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet fõigazgatója, Duray Miklós politikus, író, Bárdos Gyula, 
a Csemadok elnöke, Döbrentei Kornél író, Tõkés László püspök, Beér Miklós püspök, Béres Klára 
és dr. Béres József, Józsa Judit keramikus szobrászmûvész, dr. Szabolcs Zoltán professzor, a Semmel-
weis Egyetem Városmajori Szívcentrum igazgatóhelyettese, Szidiropulosz Archimédesz, a Trianon 
Kutatóintézet alapító elnöke és további.

A történészprofesszor megköszönte a rangos elismerést, s köszönetet mondott mindazon orvo-
soknak, személyeknek, a családjának, akik hosszú, súlyos betegsége alatt vele voltak, segítették és 
visszahozták õt a mindennapi életbe. Külön köszönetet mondott Kásler Miklós miniszter úrnak, 
aki reménnyel táplálta, s megtartotta õt intézete élén. Egyben bejelentette, hogy eleget tesz a Szent 
István-díj Alapítvány kérésének, és elvállalja annak elnöki tisztségét, miután az Jankovich Marcell 
elhunytával megüresedett.

A Szent István-díj emlékérmet Kondor Katalin újságíró kapta, akinek laudációját Vass István Zoltán 
rádiós újságíró, sportriporter mondta el. Laudációjában ismertette életútjának legfõbb állomásait, s 
két mondatba sûrítve szinte minden elmondott róla: egy tiszta ember, aki nem hódolt be semmilyen 
politikai áramlatnak, de jobboldali elkötelezettségét mindenki ismeri. Ugyanezen ünnepségen a Holop 
családnak Szent István-emlékérmet adományozott a díj kuratóriuma.

Fotó: Mudrák Attila/felvidék.ma

 

SZER ZÕINK

B. Kovács István helytörténész (Nagymagyar/Zlaté Klasy) • Böröndi Lajos költõ (Feketeerdõ) • 
Fellinger Károly költõ (Jóka/Jelka) • Görföl Jenõ helytörténész (Jóka/Jelka) Gyökeres Kinga tanár 
(Somorja/ Samorin) • Kaszás Kornél író, Petõfi ösztöndíjas (Pozsony/Bratislava) • Kerék Imre költõ 
(Sopron) • Garamvölgyi György ny. rendõrkapitány (Mosonmagyaróvár) • Oros László helytörténész 
(Felsõszeli/Horné Saliby) • Saitos Lajos költõ (Székesfehérvár) • Szabó Ferenc László író (Bécs/
Wien) • Sz. Manczal Erzsébet mûvelõdésszervezõ (Nagyfödémes/ Velke Ulany) • Száraz Pál író, költõ 
(Nagyfödémes/Velke Ulany) • Varga László helytörténész (Nagymegyer/Velky Meder)
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Nemrégiben jelent meg a mosonmagyaróvári sortûzper két tárgyalásának jegyzõkönyve 
a Mosonvármegye Kiadó gondozásában.  

A kötet a mosonvarmegye@gmail.com címen megrendelhetõ!


