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Dupka György

Tiszaháti képeslapok
1.
Emeltünk itt sárból erõs Várat. 
Itt, a Tiszaháton, hét falu fölött 
Keleti széllel mennyei álom pörög, 
S népünk keservébõl föltámadt, 
Kilépett rongyából, s jussát 
Magának ím lefoglalta – 
Sok számûzött Dózsa-Esze-unoka, 
Követi õsei vágyálmát.
Hej, én jó népem, én jó vérem, 
Ne viaskodj többé a jeges árral, 
Gyarapodj jó borral, kövér búzával, 
Hitünk a bajtól védve védjen! 
Hét falu ölében, a Tisza – 
Batár-közben, tavaszi derengésben 
Kincset érlelj, szõke mezõn és réten, 
Forrásunk legyen mindig tiszta!

2.
Apámék arca 
Már rég ráncbafordult, 
A kapa súlyától 
A csont fellazult.
Õsz fészkel a 
Földtörõk tarkóján. 
Lépjünk õrségbe 
Tájunk ormán.

3.
S rõt-sugarából 
szavakat fakasztok: 
olyanok, mint a 
tájból feslõ csillagok, 
mint apám 
akác-kemény tekintete, 
mint anyám 
szép síró-nevetõ szeme. 
    Õrzöm a tõlük kapott 
    kincset: 
    a nyelvet, 
    közösséget, 
    hol gyökerezhetek…

(Dupka György költõ, Tiszabökény, Kárpátalja)
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Bence Lajos versei

Bence Lajos

Ebek harmincadján

Ne kösd a semmit a Semmihez, 
hiszen a kötöttséget soha
nem szeretted, a „menni-maradni”
ipics-apacs játékot sem neked
találták ki, de van-e még mivel 
eljátszhatsz gondolatban  
lefekvés után ... 

S mi marad még játékszernek, 
ha a gombok, a kavicsok, 
dobójáték eszközei után, 
s végül miben bízhatsz,
ki honalapító elképzelésekkel
indultál, anno, s mára
a meglelt honból, s a 
holnapból a honlap, álmaid 
és államod helyén pedig 
országos nyomor maradt,
kérdéseid megtörten csillognak, 
teremtõ képzeleted lustán
és sután, ebek harmincadján. 
Amitõl végképp óvd magad
–ennyi öndefiníció
és önhitegetés után,
a teremtés jogát is kikövetelve:
Ne kösd – az Isten szerelmére,
kérlek –, hogy végsõ elkeseredésedet
palástold, tovább ebet 
a karóhoz! Fordulj inkább, 
egyre ritkuló jóakaróidhoz.

Tudhatnád, s talán ezt lesz
legnehezebb megértened: 
kóró nem illik mennyasszonyi
virágcsokorba, bokrétás
kalapba!   
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Miért ne lehetne? 
(Hommage Makovecz Imre)

Három órával mérem az idõt: 
a kedvencem: a közel tíz éves
Viktorinox, a másik egy nevesincs (&)
 német, vagy svájci, a harmadik meg egészen 
az, egy Omega. Ez utóbbi a kedvencem,
 bár mondta az órás, nem eredeti,
 valamilyen kópia, õ maga sem tudja mi,
nem biztos,hogy SWIS art.

Mérik az idõt, idõmet,
s ami csak úgy elmegy mellettem,
azt is. A negyedik dimenzió – hallottam
nemrég egy építész kapcsán–, aki
a három emellé az erózió által
festett fura „falképeket”,
a negyedik dimenziónak
 nevezte, ahogy múlik az idõ,
s ahogy megy tönkre a ház, 
miért ne lehetne egy új idõsík,
 a döntött falon lecsorgó
fájdalom-jel, megkövült
jég-csap-csepp-nyomok, 
– miért ne lehetne?

Három órával mérem az idõt, 
egy-két perc eltolódással, 
mindegyik pontosan mér, 
veszek majd egy homokórát 
is, idõvel… Vele a szünetek, miközben
újratöltõdik az alsó fertály,
hosszabbnak tûnnek tán,
mint egy kifeszített trambulinon,
elrugódó esõcseppek, olvadó percek, 
évek – s talán újra berezonál
a nagyszínpad, a tánctér… 
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Csak ki kell várni…
(H. Lacinak búcsúzásként a „Felvégre”)

Egyik utolsó közös
„karavános” megnyilvánulásunk
alkalmával a Vajdaságban,
míg a csapat lemaradó tagjaira
várakoztunk Becskereken, 
a városközpontban egy
bár-kricsmiben,hol 50-nél
több Marsall-képet,
relikviát számláltunk össze, 
de mivel zavart azok közelsége, 
hamar kitántorogtunk a három
asztalból és két székbõl
álló, a fõút közvetlen
környezetéhez tartozó 
„kerthelyiségbe”. –Kerthelyiség,
 röhej – elégedetlenkedtünk –, 
de hol itt a kert, a fák
a cserjék, a virágokról nem 
is szólva… 
S pontosan emlékszem onnan, 
szinte egyazon pillanatban
összenézve, kérdeztük:
– Emlékszel, mikor egy hasonló
összeröffenésen, Lendván,
megunva a tömeget és a szüreti 
nyüzsgést, a szõlõhegy felé
sandítottunk, a következõ
privát rendezvény színhelyére, 
az éppen forrásnak induló 
must – leendõ újbor – kotyogók
általi potty-totty-hangjának
a megtapasztalására..., s amit
a más tájakról összesereglett,
asszonyokból álló társaság  
fanyalogva fogadott. 
Még mielõtt az ívás egyáltalán 
szóba került volna… 
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A status quo-kra rímelõ
– Nálatok ugye? és a Neked
is két lányod? – kezdetû 
eszmecserére utaló kérdéseket
szándékosan kerültük, nem 
is annyira érdektelenségbõl,
vagy a korunkból, 30 éves
barátságunkból kifolyólag, 
talán tapintatból? egy újabb
készülõben lévõ kudarc
eltitkolásában reménykedve, 
a családi vonatkozásokat
is kerülve.
–Hagyjuk a következõ
találkozásra – olvastuk ki
egymás kissé zavart tekintetébõl… 

De titokban azért reménykedtünk, 
ahogy lassan-lassan 
csak-csak belelovaltuk
magunkat a témába, 
hogy elõbb utóbb mi ketten
is a kánon részévé
leszünk, csak ki kell várni…
Csak ki kell várni!

Majd ismét szedelõzködtünk,
s rohant velünk a „karaván”
Sziveri vagy talán Gion
falujába, elõadni…
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Salutem-vers a 80-ra, Imrének  
(Vigasztaló szavak, jótanácsok nélkül)

– Mert el kell számolnunk végül mindennel! –, 
az elkövetett és el nem követett bûneinkkel
ne most tegyük, nincs még itt az idõ,
s ha eljön, úgysem
ezek lesznek terítéken, elsõként,
vagy ahogy mondani szokták, 
utolsóként.
Jelen esetben, példaképpen
s sebtében, csak próbaképpen
az odavetett, idegborzolónak szánt
metaforaszörnyekkel, „setéten”
fénylõ, nemegyszer sértõ
jelzõkkel, az arcrángást
kiváltó dolgokkal, mikrõl hittük,
még belefér, a tûrési kategórián
belüli tartomány, írott-íratlan,
hittük, még mindig a jó ízlés
határát belül.  
A leírás pillanatában is
lezserségbõl-tölteléknek,
amolyan sorbõvítésnek
szánt, figyelemelterelõ
körülírások, átlátható
suhintások figyelem-elterelések
kérdésénél már megállhatunk,
de csak úgy orrot fitogtatón,
szavak mentén, az se baj
ha metanyelven.  

De el kell számolnunk
a letûnt mindennapok hátterébõl
kicsúcsosodó egyéb bûnökkel is,
a pártfogóink, párjaink,
támaszaink lelkén „száradtakkal”,
a literekben mérhetõ, kilötyögtetett
bor, vagy terítéken pecsétnyomot
hagyott ételnyomokkal, pörkölt 
szaft okozta flekkekkel, 
vendéglátóink nem tetszését 
kivívó, kényszeredett
mosolyokat, tapintatlanságunk
vétkét. 



9

szél-járás

szél-járás 2022/4. sz.

irodalom

S nem lesz feloldozás
azokra az önként, belátásunkra 
bízott, korábban rendíthetetlennek 
hitt rögeszmétõl, és melldöngetõ
igazságainkat támogató feladásainkra
sem, mellyel a lélekfeketítés
tudományával-képességeivel megáldott,
a kitartó gyûlölettõl hajtott,
sérelemhadjáratot folytató széplelkek 
méltányosságra hivatkozva,
az alkotás eszközeit is 
megvonták tõlünk, kicsavarván
a kormányt-tollat kezünkbõl,
s a karaván élére törve,
számítástechnikai trükkökkel
bizonygatván, hogy formátumunkat
már nem bírja el a közeg,
szemünkre vetve hazátlanságunk
bûnét, határtágító terveinket,
bölcsebb, fûzfásításban
is elöljáró csoportra bízta,
ápolt ligeteinket avatatlan,
barbár taposó lábak alá vetve,
hadd nyögjön, hadd vakarja
tovább sebeit a Múzsa,
mely ilyenekkel kikezd! 

S a nagy elszámoltatás
még csak most következik,
Imrém, ahogy Lellén egy
átmulatott éjszaka után
egymásra licitálva mondtuk,
hol nyüszítve, hol meg nagyon
is józannak tûnõ hanghordozással:
a „mi is megdöglünk egyszer…”
–egyszeregyét, ami ma is tart,
mint ez a barátság-evangélium, 
fölül- és alulnézetbõl, 
jó- és rosszakarók hajrájában, 
negédes gúnykacajos koszorúslányok
karéjától megkönnyezve-kényeztetve, 
lidérces egyszerre közeli
és távolodóban is miénk, >>
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Czirok Ferenc

s tán most már örökké így 
marad. Életen és irodalmon
túli tartomány részeként,
közös tulajdonunk, s a gúnyos
„sokra mentek vele!” – és más, 
a nagy hazatalálás reményét
csitító türelemre, az önostorozásaink
szüneteibe feloldást jelentõ,
Enyém, Tiéd, Miénk osztatlan
Tartomány, amolyan közös Vagyon, 
mit hiúságunk táplál…

Kezdõdjék hát a nagy
szülinapi Bankett! Elõttünk
megterített asztal,
pohárban marasztalónak bor,
aranyszínben csillogó rizling,
s higgyük, Imrém, bûneink
feloldásának az égiek
is örülnek: Isten éltessen
bennünk!

(Bence Lajos költõ, Lendva/Lendava – Szlovénia)
  

Száraz Pál

Letört egy ág
(Huszár László emlékére)

A kúszóködû nappal
borzas éjjelre változott.
Közel jött a messzi hegy
vállán fekete fát hozott.

A sápadt Hold körén 
furcsa ákom - bákom lett az ág
olvastam, s felérzett 
bennem valami vad szomjúság.

S indultam volna már
keresni a messze ment Tavaszt.
De letört egy ág, s mint
sorompó mozdulatlan maradt.

(Száraz Pál, költõ, Nagyfödémes/ Velke Ulany)
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Csavargás Tótországban
(Megkóstoltuk a Felvidéket)

Förgeteg. Jobb szót nem találni arra a viharra, ami Sopronban dúlt az éj-
jel. Fákat tépett ki a szél, villámok cikáztak az égen, és jég kopogott a házak 
ódon cserepein. Történetem szempontjából viszont a Sopronban dúlt vihar 
érdektelen, mivel aznap éjjel tõle távol, Alsóvárosban aludtam a vendéglátóm 
szobájában. Felkeltem. Vakaróztam, és kinéztem az ablakon. Régi kis házak 
álltak sorban, mintha nem is Szegeden lennék, hanem faluban. A házak orom-
zatának öreg deszkái úgy áradtak szét, mint a felhõk mögül elõtörõ napfény 
kévéi. Felül volt a padláslyuk: Istënszöme. Így nevezték. Harangoztak. 

– Ki halt meg? – kérdeztem Vidort, aki a szoba másik sarkában feküdt. – 
Senki. Ez a déli harangszó. Levesnóta. Hírös város Szeged, de azért itt sem a négymázsás harangot 
kongatják a holtakért. Ránéztem a faliórára. Tényleg dél volt. – Jól eltelt az idõ! Átmegyek a Gazsó-
hoz. – Menj csak. Nekem még dolgom van, de késobb én is ott leszek. 

Gazsó Laci kocsmájában aznap Korsó állt a pult mögött. Töltögette a sört és mérte a karcos, kiskun 
kadarkát. Korsó szentesi tót srác volt, de apja után nem Korsó, hanem Krsko. Azt viszont csak Béla 
bácsi tudta úgy kimondani, hogy a szó ne kössön masnit a nyelvére. Béla bácsi volt a kocsma Lomb 
Katója, aki az ötödik fröccs után olyan kihalt nyelven is jól beszélt, mint az etruszk. Korsót a rendes 
nevén üdvözöltem. – Jó napot, Tóni! – Szervusz, Feri. Hazajöttél? – Haza hát. Három hétre. – Én 
szerdától kaptam Lacitól két hét kimenõt. Marika majd helyettesít. Ránéztem. Derûs és tiszta volt 
a tekintete. A hat hónapja betartott absztinencia határozottan jót tett neki. – De mit fogsz csinálni 
otthon, két hétig? Vagy elmész az anyósodhoz Medgyesbodzásra, mint tavaly, kukoricát kapálni? – 
Tudod mit? Gyere velem. Szétnézünk Szlovákiában. Onnan indult el dédapám a magyar Alföldre, 
százhúsz évvel ezelõtt, a nyári nagymunkára. Aratni jött ide báró Herók (Harruckern) János, a 800 
ezer holdas magyar földesúr uradalmába. Délben lepihentek egy árnyas fa lombja alá, dédanyám vitte 
ki kasztrojban a ,,kuckóba taposott”, lebbencsbõl fozött tésztalevest, paprikást, kását, és Köböl Bori 
két szép szeme megbabonázta Filipet. Beleszeretett, konty alá vitte, és a tót Filip itt maradt. – Öröm-
mel tartok veled. Egyszer már jártam arra. Szlovákul kellett megrendelnem a topolcsányi bordát és 
mákos fánkot, különben ott ülhettem volna záróráig. A szlovákok a 68-as katonai intervenció miatt 
nagyon megorroltak a magyarokra... Pedig amúgy is elég sok közöttük a nagyorrú. Nevettem. – Igaz! 
Anyám felmenõi, a Zelenákok sem voltak piszék. Mifelénk úgy mondták a piszére: turcsi! Rövid az 
orra, tud vele túrni. Eszembe jutott valami. – Tóni! Dejszen ’68-ban te még gyerek voltál... – A szlová-
kok nem könnyen felejtenek. Mindegy mi voltam. Örültem Tóni döntésének. Az elvonási tünetei már 
régen elmúltak. Hat hónapja tette le a poharat, miután úgy besárgult, mint a felezett borsó. Kórházba 
került. Sokat fogyott, pocakja lelappadt, mint a szakajtóban megfázott kenyértészta. Sejtettem én 
már korábban is, hogy arca pirosságát nem a napfény UV-sugarainak köszönheti, hanem hegyalján 
termett, édes szõlõszemek hordókban forrt levének. Tóni oly sok éven át kóstolta a bort, hogy arcán 
a hajszálerek kitágultak, és orra alkonyszíneibõl ihletet kapott volna az impresszionista festõ. Pedig 
soha nem ivott többet, mint amennyire szüksége volt. Most jól van, túl a krízisen. Szabadidejében 
szakácskönyveit rendezgette, mivel a gasztronómia volt a borkóstolásnál is régebbi szenvedélye. Több 
szakácskönyve volt, mint Szakál Lászlónak, a vadkerti vendéglõsnek. 

Szabó Ferenc László

Szabó Ferenc László: Csavargás Tótországban
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– Mikor indulunk? – kérdezte.
– Szerdán, ha megfelel. Szerdára hát összeszedtük a cókmókokat és felkerekedtünk. Hamar ki-

értünk a városból a megmûvelt síkvidékre. A búza még lábon állt, az árpát már learatták. Fényben 
fürdött az ég és alatta a tarló. – Tóni! Miért nem lettél te szakács? – Tanuló koromban a séf fejbevert 
a merõkanállal, kétségbe vonta a szakmai rátermettségemet, miután valamit felborítottam. Jómagam 
sokáig felszolgálóként tudtam, hogy csúcsidõben a forgalmas éttermek konyhája kész bolondokháza. 
A konyhafõnök viszont nem pszichomókus. Sok létrafoka van a Chef rangot kiérdemelni, komoly 
szakmai tapasztalat kell ahhoz, hogy gördülékenyen folyjék a munka. Semmi az, ha egy étteremfõnök 
fejbe koppintja az álmos kuktát. A háború elõtti magyar vendéglátóiparra a negyvenes évek végén 
úgy hatott a tervutasításos komonista világ, mint aszály és ragály. Borjút nem a kisvendéglõk étlapján 
talált volna Krúdy Gyula, hanem a Révai lexikon 3. kötetében. Eljárt volna õ is a ,,lócsárdába”, ahogy 
az ínyenc Berda József nevezte Ilkovits népbüféjét, mivel ott állva ettek, mint a lovak. Hanem a borjú 
onnan is úgy kihalt, mint a dodomadár Mauritiusban. 

– Nem szakács lettél.
– Nem lettem szakács. Pedig nagyon szép hivatás. Szakmunka és mûvészet egyszerre. Pörkölt és 

bélszín Sztroganoff. Nyaranta Siófokra ruccantam, vagy Csopakra, ahol mint csálinger nagyokat 
kaszáltam. Õsszel falusi Áfész-csárdákban dolgoztam, télen sokfelé hívtak - böllérnek. 

– Sokra vihetted volna... 
– Engem a nagymamám nevelt fel. Apám a kazincbarcikai Vegyi Kombinátban dolgozott, s oda 

anyám nem követte. Hová is? A kéntõl bûzlõ munkásváros munkásszállójára? Vagy valami herbólyai 
albérletbe? Polgárit végzett ápolónõvér volt. Anyám a szülés után súlyos beteg lett, évekre ágynak 
dõlt. Ónodi mamához kerültem, tanyára. Határának füzfáit a mellette kanyargó Kurca ölelte körbe. 
Felnõve apámról annyit tudtam meg anyámtól, hogy a munkásszállóban sok remek cimborára lelt, 
akik a forradalom leverése után szétszéledtek. Jutott belõlük a világ minden égtájára. Egyikük tépelõ-
dött, kivárt. Húsz pufajkás tört rá hideg hajnalon. ...1956. október 27. Az ávós a mustárszínû varrott 
tiszti cipõjében, amilyen csak nekik volt, egy lincselést bámult Miskolcon. Észrevette valaki, akinek 
korábban sokszor módjában állt ezeket a cipõket közelrõl nézegetni. 

– Õ is ávós!– kiáltott fel. Utána eredtek, aztán a többiekkel együtt megragadták a szerencsétlent... A 
éber felkelõt ötvenhétben akasztották fel, majd, aki várt, tépelõdött, õt is, mint szolgafára a bográcsot. 
Apám itthon maradt, mivel anyám kijelentette, hogy terhével, velem, nem vág neki a vakvilágnak. 
Apám bûne annyi volt, hogy október 29-én a Munkástanács tagja lett. Tavasszal idézést kapott, egy 
szobába küldték, ott megpofozták, és figyelmeztették, hogy szemmel fogják tartani. Apámnak akkor 
már egyik szeretõje az Egri leányka, a másik a Kunleány volt, váltogatta õket, hogy rájuk ne unjon. 
Pocsék két lõre volt: szociálista bor. Fogyasztása olyan szimptómákat okozott, mint a trópusi láz. A 
borissza Berda József költõ emiatt többször hõbörgött ihletett perceiben. ,,Megkukulsz e szörnyû 
italtól, agyvelõd tõle ganéjjá válik. Ki kedvünk italát imígyen rontja: kínozza gyomorgörcs mindha-
lálig. Oly bitang e bor, hogy rossz kedvemben megakad a szél - a fenekemben! Elég volt a trágyalébõl. 
Tõkén termett tüzes tütüt adjatok..”

Közben dél lett. A Nap a trónusára ült, szétnézett, hõje késõbb sem bágyadt. Folyt rólam a víz. Jobb 
lett volna kocsinkkal légvonalban szárnyalni, mint a költözõ madarak, darvak. Van, aki megpróbálja, 
s talán annak a fának deszkáiból ácsolják a koporsóját, amelyiknek nekiment. Megérkeztünk Balassa-
gyarmatra >Görbeország székhelyére< ahogy Mikszáth nevezte a várost. Leparkoltunk, nézelõdtünk. 
Meglepett, hogy a palócok fõvárosa szelíd síkon terül el. Egyszer sem kellett fölfelé kaptatni meredek 
utcán, ellentétben sok stájer kisvárossal, ahol a lányok lábszára ettõl olyan inas lesz, mint a hegyi vad-
kecskének. Balassagyarmat és Szeged tengerszint feletti magassága között mindössze annyi a különbség, 
mint a gyõri Városháza magassága a talapzatától tornyáig. Valami 60 méter. Körös-körül kéklettek 
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ugyan hepehupák, szemvidító dombok vonulatai, de közel sem ama ,,zordon Kárpátok’’, ahogy Petõfi 
nevezte. Isten éppen be akarta fejezni a teremtést, de azt gondolván, hogy a szegény palócoknak is 
kéne ide valami hegy, ha csupán domb volna is az, pöttyintett hát nekik oda, dombot. Balassagyarmat! 
Civitas fortissima. A legbátrabb város. Masaryk megálmodta, a sovén Benes Ede megvalósította az 
álmot, Európa 13.  területileg legnagyobb országát: Csehszlovákiát. A ,,nagy háború” bomlás-virágát. 
Szövetségeseivel, a románokkal, délszlávokkal hallgatólagosan megegyezett, hogy Magyarországból 
meghagyják a ,,zsidó” Budapestet és a Duna-Tisza közét. Miskolc csehszlovák város lesz, Debrecen 
román, Pécs szerb-horvát. Amikor a Verona környékén, addig az antant prófuntján tartott két századnyi 
cseh légióst Felvidékre vezényelték, 1919. január 15-én parancsot kaptak, hogy vonuljanak be Balas-
sagyarmatra. Bevonultak. Mulattak, csapra verték a hordót, táncra perdültek a kocsma asztalán, majd 
másnap: csehesítettek. Kicseréltették a magyar nyelvû táblákat, közben pofoztak-botoztak. A város 
polgárai, vasutasok, munkások, és a közelben állomásozó magyar katonák így kiáltottak fel: Nem 
oda Gyarmat! Az Ipoly-völgyi Vasút Losoncot kötötte össze Párkánnyal. Közöttük Balassagyarmat 
vasúti csomópont volt és stratégiai jelentõséggel bírt. Benes Ede Versailles-ben észrevette, hogy a 
Balassagyarmat környékén, a korábban kijelölt demarkációs vonalat a határmegállapító bizottságban 
hibásan húzta meg. Elnézte. Az Ipoly-völgyi Vasút 60 kilométeres szakasza magyar területen maradt. 
Már másnap Losoncra kurblizott a katonai vezetésnek telefonon, hogy további légiósok lépjék át az 
Ipolyt, és lóduljanak Gyarmatra. A védtelen várost január 15-én teljesen megszállták a csehek. Gróf 
Károlyi és karikalábú pacifistái tiltakoztak. Nem törõdött vele senki. Gyarmaton a magyar fõváros 
mintha nem is ezen a bolygón lenne, hanem valahol a Hold túlsó oldalán. Benes közel került terve 
megvalósításához: cseh-tót impérium alá vonni a Váctól Cserhátig húzódó tájegységet, Börzsönyt, 
Bükköt, Borsodot, Tokaj ,,nektárt csöpögtetõ” borvidékét, tovább az uzsoki dombokig. Erre már a város 
vasutasai is fellázadtak. Úgy döntöttek, nem szolgálják a cseheket. Az új, jöttment zsupán a magyar 
szolgálati nyelvre vonatkozó kívánságukat nem biztosította, sõt, többüket megveretett. Megtörtént, 
ami azelõtt nehezen történt volna meg: a szocialista vasutasok, munkások, a keresztény-konzervatív 
Vízy Zsigmond, Bajatz Rudolf századosok fronton edzett katonái, és az odasietõ, hat géppuskával 
felpakolt iglói katonaiskola hallgatói összefogtak, és a hetyke cseheket úgy kifüstölték a laktanyából, 
mint padlásról a darazsakat. Parancsnokukat lepedõvel letakarva vitték ki a temetõbe.

Éhes lettem. – A szlovák oldalon keressünk egy vendéglõt – javasoltam –  Olvastam, hogy a szlovák 
konyha a tészták kincsesháza. A magyar Halotti beszéd így kezdodik: ,,Látjátok feleim szümtükkel: 
/ mik vogymuk: isa, por és homou / vogymuk...” A tót Halotti beszéd viszont így kezdõdik: Látjátok 
feleim szümtükkel mik vogymuk? Dedellét-derelyét evõ nép vogymuk. 

– Hát ezt majd tartsd magadban.
– Sok sztrapacskát fõztél? – kérdeztem. – Hajjaj! – nevetett – De csak a barátaimnak. 
– A juhtúrót te is szereted? – Nagyon! Az enni - és innivalókban minél kevesebb a betû, annál 

kedvesebb ingere a gyomornak: sör, bor, hús, bab, pörc, sterc, túró.– A juhtúró eredetileg nem túró 
volt, hanem túrómorzsolón leszerelt gomolya. Tehát sajt. A bojtár akolba tereli a tejet adó anyaju-
hokat. Szegény pásztorgyerek sokat nem alhat, mert a juhokat elõször még pirkadat elõtt kezdik fejni, 
amikor a rigó is csak akkor rikkant, ha nyest ijesztgeti. Tavasztól õszig, naponta háromszor fejnek, 
kétszer legeltetnek. Március 19. jeles nap. Csikós, csordás, gulyás ezen a napon kezdi meg szolgálatát. 
József napján kezdik fejni a juhokat; a vendek, palócok kieresztik a méhrajokat. Egy juh fél liter tejet 
ad naponta, tavasszal valamivel többet, õszelõtõl kicsit kevesebbet. A cserpákokból összeöntött tejet 
melegítik, oltóval alvasztják, és folyamatosan kevergetik. Sózzák. Az alvadékot sajtruhába gömbölyí-
tik, kampóra akasztják, ahol a savó kicsepeg. Minden cseppjét felfogják, mivel rendkívül gazdag az 
ásványi anyag és (albumin) fehérje tartalma... Azt kaptad, Tóni, infúzióban hat hónappal ezelõtt a 
kórházban, miután kieresztettek tíz liter vizet a hasadból! 
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– Mit? – Albuminfehérjét. 
– Az humán-albumin volt!–  Persze hogy az volt. Nem is a juhász küldött a kórházba egy kis savót. 

Azután a sajtruhából kicsepegett savót feltették fõzni, míg túrócsomók nem csapódtak ki a tetején. 
Az volt a zsendice. Olaszul: ricotta. Ami meg a fazékban maradt, odaadták a kuvaszoknak. A nagyon 
szegény ember is szívesen elfogadta, ha éppen arra járt. Levest suhintott belõle. A juhtúró hát juhsajt 
volt. Réges-régen: vlach-sajt. 

– Aha... Vlach. A szentesi nagymamám úgy ejtette: olá’. Pedig tót volt, szegénykém, nem esett 
nehezére a szóban torlódó mássalhangzók kiejtése. 

– Oláh vagy vlach: ugyanaz - mondtam. A ,,vlach” nem mindig etnikumot jelölt, néha foglalkozást 
is, vagy mindkettõt. A nép egyik ága a Balkán felé terjeszkedõ, hitetlen alattvalóikat rabszolgáknak 
összefogdosó ottománok elõl a Kárpátok völgyeibe húzódtak, szlávok és magyarok közé. A mai Sz-
lovákiában több falu, patak õrzi a nevüket. Érsekújvár a XVI. század elején még Oláhújvár volt. A 
népvándorlás véget ért. A honfoglalók leverték a karót gyepûik mezsgyéjén. Idegen éji lovas, horpadt 
arcélú besenyõ, kalózképû, kopasz tatár többé nem pányvázhatta ki a lovát úgy, hogy meg ne fogják. 
,,Elvësztëttél valamit tán, héé!? Mit keresëlté itt, Tuhutum urunknak fõdjén?” Aztán bumm-bumm. 
Azt is kiszedték belõle, amit nem tudott. Az apró lovaikon nyájuk után kocogó vlachok szabadon kö-
zlekedhettek. Nõtt ott fû bõven a legelõn. A gyepnek még jót is tesz, ha megtapostatják. A pásztorok 
hímzett szûrrel, kisbáránnyal, gomolyával, bocskorszíjnak való puha kecskebõrrel adóztak a földesúr-
nak, aki nagy becsben tartotta õket. S a vlachok bátrak voltak! Gamós botjaikkal hamar fejbeverték 
a nyáj körül sündörgõ birkatolvajt, ahogy a farkast is fejbeverték. 

– Ne aludj, Tóni. – Dehogy alszom! Hallgatlak. 
– A vlach nép egy másik ága a mai horvát hazának déli területein telepedett le. Ott tõlük sajátos 

népnevet kaptak: csiribiri. Nem csak a nyelvük, hanem a termetük is különbözött. A vékonycsontú 
,,isztrovlachot” könnyû volt megkülönböztetni a horvátoktól, akik között feltûnõen sok a kéményse-
prõlétra magasra nõtt férfi. 

– Aztán a bunyevácok! 
– Mi van velük? – ijedt fel Tóni 
– Õk is a vlachoktól származtatják magukat. Bartók Bélát maguk közé tartozónak sorolják. S hal-

lottál-e már a cincárokról?– Hogyne! Védett bogár... Olyan bajusza van, mint Papp Endre fiának...
– Az kicsoda?–  Papp Endre? Mesterszakács. – Eszed tokja. A cincár vlach néptöredék. A román 

történelemírók szerint 90 évvel ezelõtt közel egymillió ,,cincár” élt Romániában... – Eh! Azok ha 
magukról közöltek számadatot, fõleg Trianon után, a végére mindig hozzárajzoltak egy nullát... - Hivata-
losan ,,aromán” a nevük. A népnév német nyelvész (Weigand) leleménye. Ez a vlach-cincár-aromán nép 
nem maradt a mai Szlovákia területén. Etnikai öntudat nem ébredt bennük, a nemzeti eszmék feléledése 
sem érintette õket. Ha valahol letelepedtek, olyan jobbágyi szegénységbe soha nem süllyedtek, mint 
a kétkezi, szapora tótok. Pénzük, tehetségük, becsvágyuk, összeköttetéseik és türelmük volt, mint a 
legtöbb, ésszel is megáldott kereskedõnek, fát, sót szállító hajósnak, jól tájékozott állattenyésztõnek. 
A XVIII. században nem kellett tömegesen elszökdösniük földesuraiktól az elnéptelenedett magyar 
Alföldre, és száz évvel késõbb, a kiegyezést követõ magyar polgárosodásból õk is hasznot húztak. 

- Tóni. - No. - Tíz perc múlva a határra érünk. Figyelj. A vámos csak forintot keres. Ha kérdez, nézz 
a szemébe, s ne a krumplivirágokat számolgasd a váll-lapján. Óhatatlanul megkérdi, hiszen azért van 
ott: Mennyi forint van maguknál? Vedd elõ a brifkót, és megmutatjuk. 

Gond nélkül gördültünk át a határon. Tovább haladva jobbról észrevettem a fák között egy vendéglõt. 
Fogadónak is beillett volna... Cégtáblájára havasi gyopár volt pingálva. 

– Ide bemegyünk – mondtam. A vendéglõ belsõ tere hangulatosan volt kialakítva. Rönkfából ácsolt 
lócán ülhetettek a vendégek, akik most inkább kint falatoztak-iddogáltak az ernyõk árnyékában. – Nézd 
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ezeket a lócának faragott rönköket! – mutattam Tóninak. A hátam mögött megszólalt a felszolgáló.– 
A Magas-Tátrában nõtt ilyen ölesre. Vörösfenyõ. Szélvihar tépte ki mind tavalyelõtt szeptemberben. 
Néhány óra alatt több tízezer köbméter fa dõlt egymásra, mint a földre szórt gyufaszálak. Tóni meglepett 
arccal nézett a felszolgálóra. Mosolygott. A felszolgáló ugyanúgy. A szakma öregjének tûnt, nem 
volt már fiatal. Amikor helyet foglaltunk, meg is kérdeztem. – Mit mosolyogtál? – Már Szlovákiában 
vagyunk. Itt, ha egy szlovák magyar szót hall nyilvános helyen, akár a személyét érintõ inzultusnak is 
veheti. Ilyesmi ritkán történik, amiben most volt részünk. Azért mosolyogtam, mert meglepett. 

– Valóban rossz most a szlovák-magyar viszony. A hungarofób Meciar februárban Budapesten járt. 
Antall és miniszterei a Munkácsy-teremben ültették le annak Honfoglalás címû festménye alá, ahol 
Szvatopluk szlávjai hajlongnak Árpád vezér elõtt, és tartják felé a sót, vagy mit... –  Pulickát! – Nem 
puliszkát. Hol volt még puliszka akkor? Habár... Arany János szerint Toldi Miklós korában már mor-
zsolták a tengerit Szalontán. – Mit értesz azon,, hogy ,,Toldi Miklós korában”? – Miklós, Nagy Lajos 
király lovagja a XIV. században élt. Kolumbusznak akkor még az ükei sem születtek meg Genoában, 
hogy ismerhették volna Európában a kukoricát? Hanem a halhatatlanok joga a költõi szabadság. S 
létezik >Couleur locale< is, fõleg eposzokban.

– Meciar mit csinált? – A festményre nézett, és megjegyezte, hogy a szlovák ember dereka ma már 
nem hajlik meg senki elõtt. Másfél év múlva aztán megmutatta ki az úr Pozsonyban. A Slovan-Fradi 
meccs alatt a zöld-fehér szurkolókat úgy elverték a símaszkos kuklácok, mint szódás a lovát. Még 
az amerikai képviselõházba is eljutott híre. Tom Lantos szóvá tette. Itthon, Horn a parlamentben 
kijelentette: ,,A szlovák kormánynak tudnia kellett az incidesrõl”. Persze hogy tudott. A géplakatos 
KISZ-titkár bosszút állt. – Milyen géplakatos KISZ-titkár? – Hát Meciar. Tóni az étlapot lapozta. 

– Rendeld te, szlovákul, úgy ahogy oda van írva – mondtam neki – A sztrapacskát hogy írták oda? 
– Ahogy kell. Bryndzové halusky. Juhtúrós galuskák. – Egy elég lesz... – Egy galuskát kérsz? Menj, 
és kérj egyet a fõzõasszonytól... Éppen most szuri. A szlovák nyelvben, ha valami több egynél, akkor 
többes számban mondják: haluski. – Nem tudtam. Ezek szerint hiába tanultam oroszul nyolc évig. 
Ha a magyar vendég errefelé sztrapacskát kér, a felszolgáló tudja mire gondol? – Tudja, ha akarja. 
Tudja. – Kukkóniában ez már nem olyan biztos. – Hoool ?! – Csallóközben. Akkor lett Kukkónia, 
amikor az ott élõkre rátörtek a tatárok, és elõlük a Hanyba futottak. Be a békalencsés, zölden csillo-
gó vízbe! Zsombékok, csörmök, nádbugák mögé bújtak. Este lett. A nádasban kuruttyolni kezdtek a 
szerelmes békák. Közöttük a fáradhatatlan torkú, vöröshasú unkák. Ümm-umm, kukk, kukk! S akik 
elbújtak, azok is ezen a nyelven küldtek jelzést egymásnak. Kukk, kukk! A tatár a tocsogóba lábalt 
rövid, görbe lábain, és mosakodott... Nem vette észre, hogy elõtte nem unka kuruttyol... Amikor leha-
jolt, kaszanyéltõl erõs marok ragadta meg a nyakát, és a tatár tar fejét a vízbe nyomta, s annak kukk 
lett... Jött a másik mokány... Az is megkukult! Prüszkölt, mint a kán lova, de a brekegés felerõsödött, 
és elnyomta a hangját. A többiek reggelig nem vették észre, hogy társuk már a hurik között iszogatja 
a kumiszt.. S akik elbújtak, máris volt két világverõ szablyájuk... Pengéje olyan dömöckölt arab acél, 
hogy sok csallóközi böllér késõbb néhány mozdulattal nyisszantotta vele orjára a disznót. Tóni intett 
a pincérnek, és rendelt. 

- Mit mondtál neki? – Hát amit kértél. Sztrapacskát. – A másik... - Tatranskypstruh. Tátrai piszt-
ráng. A kért ételek tízenöt percen belül tálalva voltak, mivel a pisztráng sütése eltartott egy darabig. 
Pstruh, pstruh... – Móra Ferenc a szegedi múzeum igazgatója volt. 1920-ban a kisantant küldöttsége 
meglátogatta õt hivatalában. Vezetõjük egy cvikkeres cseh úr hozzá lépett... Mrtsik! – mondá, és 
nyújtotta a kezét. Mire Móra: váljék egészségedre! Tóni tûnõdött. – Ez a Mrtsik angol nyelvterületen 
Mister Tsik lett volna. Hanem közben együnk is, mert megdermed a túród – mondta. – Megdermed? 
Éppen Móra írta valahol, hogy a medve amikor téli álmot alszik: ,,megdermedve” lesz... Jó étvággyal 
nyelegettem a tányéromban rezgõ gyönyörûséget. A rossznyelvek szerint ,,nyögvenyelõ” volt a leány-
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kori neve, de nem igaz. A sztrapacska elolvadt a számban. Leírni azt nem lehet! Orromat betöltötte 
a friss pörcök fölséges illata. 

– Elmondok még valamit. A Mister Tsikrol jutott eszembe. Szegeden ismertem egy Herpai Misi 
nevû halasi srácot. Neki elmeséltem, hogy amikor leverték az 1849-es szabadságharcot, Bach úgy 
döntött, összeíratja a kiskun pusztában élõ szabadokat. A zsandárok, fõleg a nyájak, gulyák környé-
kérõl, elõkerítettek minden kóbor legényt. Álltak sorban az asztal elott. – Neved? – kérdezte a kövér 
Bach-beámter az elsõt. A legény mondta. Nagypocak beírta. Következõ! Neved? A legény mondta. 
Nagypocak beírta. Következõ! Egy Herpai nevû bõgatyás legény került sorra. Neved? Herpai Estvány! 
Nagypocak megdermedt, mint az elõbbi medve, fejébe futott a vére, és a szemei kidülledtek. Herrn 
Pai?! Mit mondtál, te fattyú? Herrn Pai?! Rebellió! Azzal felugrott, és Estványt seggbe rúgta... Több-
ször is. Végül megnyugodott, helyére ült. Beírta: Pai István. S tudod mi az érdekes? Utánanéztem: 
Szegeden és környékén mindmáig élnek Paik! 

Jól belaktam sztrapacskából! Csak meg ne kössön bennem az a sok, borzas kis galuska. Tóni is 
jóízûen csipegette a forró rostélyon pirult pisztrángot. Pindurka, másfél araszos pisztrángok voltak. 
Mentségére szóljon a vendéglõsnek, hogy a pisztrángot korán piacra dobják, mivel sokat eszik, de lassan 
no. Szereti a hasát. Ez a harcias pofájú halacska épp’ olyan falánk, mint nagybátyja, a lazac. – Mi az a 
sárga a raguban? - kérdeztem. – Gévagomba. Van bõven az erdõben, ágak ölelésében, lehajolni sem 
kell érte. Késõbb kértünk meggyes rétest is, amivel lezártuk a délutáni lakomát. Elmondom, mert olyan 
jó emlékezni rá: Ötéves koromig együtt aludtam a földes padlójú szobában dédanyámmal – sz.1882 
–, akinél finomabb rétest senki sem sütött. A 83 kg fajsúlyú bánkúti búzából õrölt liszt volt a tészta 
lelke, tûrte a nyújtást, mint a pelenka. Olyan vékony lett, hogy Szülike, ha az orrom elé tartja, megszá-
molhatta volna rajta a szeplõket. Ebbe a hártyavékony tésztába magozott meggyet pólyált, dara fogta 
össze, majd óvatosan tepsibe fektette, mint a gyermeket, aki már aludt. Egyszer könnyesre nevettem 
magam, ahogy ujjaival fogva nyújtotta a tésztát... Közben – és ezen nevettem – a kicsi öregasszony 
kétszer is körbeszaladta az asztalt... Szegény Szülike... Rosszul esett neki. El is parancsolt onnan. 
Minden elfogyott! Mert megettük. Utána kiültünk a kertbe. A nap már a szállása felé ereszkedett, 
bearanyozva a százados fák zöld lombjait, és a hátamat sütötte. Balra tekintve, messze, egy nagy hegy 
kéklett, mint az üveg.Tóni szerint több hegy, de én csak egyet láttam. Ormán vár állhatott, ahol annak 
tornyában úgy õrizte leányát a vár zord ura, mint szirtisas a tojásait. Elmondtam Tóninak. – A közép-
korban Felsõ-Magyarország minden hegyén állt egy vár, amelyet jobbágyfalvak vettek körül – felelte. 
Egyik anyai felmenõm jobbágy volt Zboró várában. – Az merre van? – Zboró? Messze, mint Záhony 
a jövõ karácsonytól... Szóval, ott, abban a várban hetedhét országra szóló lakodalmat csapott Báthory 
Zsófia fia, Rákóczi Ferenc, miután feleségül vette Zrinyi Péter hajadon leányát, Ilonkát. –Tóni. Te 
biztosan tudod, hogy abban a lakodalomban mivel rakták meg az asztalokat... – Mindennel! Meghívót 
kapott a teveajkú Habsburg, I. Lipót császár is, aki maga helyett az esztergomi érseket küldte a zborói 
(makoviczai) várba. A menyasszony apja, a horvát bán Lipót ellenes volt, birtokairól sûrûn kiverte az 
ott garázdálkodó császári tiszteket; hanem úgy kiverte, hogy a foguk is ott maradt. Bécsben az udvar 
nagyon orrolt, de Lipót a bánhoz sokáig kegyes maradt, s csak 1670-ben telt be nála a pohár. Zrinyi 
elég botor módon, mivel becsapták, a császár elé járult, erre az lefogatta, és tizenhárom hónappal 
késõbb lecsapatta a fejét. Az esztergomi érsek örömmel teljesítette a császár kérését, télvíz végén ko-
csikázott el nyekergõ hintajával ama sasfészekbe, amelynek úrnõje a rekatolizált Báthory Zsófia volt, 
de ehhez tudni kell, hogy õexcellenciája fölöttébb szeretett rekatolizált úrnõ lakodalmas várában is 
lakomázni. Ha görhemálét tettek volna az asztalára tarhóval, bizonyára Esztergomban maradt volna, 
dehát nem azt tettek.

– Fõpapi bendõbe való, mai értelemben nem kimondottan egészségtudatos étkeket, meg mást is. 
Minden földi jót. Hizlalt páva! Mond valamit? – Nem. Hallottam, hogy íze olyan, mint a fácánnak. - 
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Pávát, lúdfit, kappant, fajdot, fenyõrigót, fûszeres, sáfrányos, mandulás mártalékokkal. Régen hívták 
mártaléknak, mivel azt valóban csak mártogatták. Olykor az ujjukkal.– Akkor mit? – kérdeztem. – Te 
errõl sokat olvastál. Milyen íze lehetett? – Erõsebb, mint ma Pisti! A kor kedvelt fûszerkeverékével 
készült, amelybe bors, gyömbér, szerecsendió, szegfûszeg volt beleõrölve. Sok! A magyar gyomor 
viszont már akkor bádoggal volt kibélelve. Március elsõ napján volt a lagzi. Társzekérrel hozták a 
tejesbárányt, mezei vadnyulat, a léppel, tõrrel, hurokkal fogott erdei szalonkákat. Az ám a finom! 
Dehogy tekerték volna szalonnába, hiszen annak a madárkának annyira eredeti íze van, hogy bo-
lond, aki azt elrontja. Úri asztalra nem is nagyon került akkor disznó. Megették még szopós malacka 
korában. A nemes férfiak boroztak, néhányan sört – márcot – ittak: derék hívei egyházuknak, akik 
serlegeiket emelve sokszor néztek elragadtatással fölfelé... Asszonyaik eközben a sárgarézüstben fõtt 
liktáriumot kóstolgatták. – Mi az? – Lekvár. Besztercei szilva és ringló, muskotályoskörtvély, barack, 
öregszemû ,,cseresnye” – nádmézzel fõzve. Asztalra kerültek az erdei aszúgyümölcsök is. Édesek, 
savanykásak: áfonya, vackor, kökény, berkenye, som. Aszaltak szilvát is, fõleg azt. Ami most a ,,nép 
ajkán”: bagolytüdõ. 350 évvel ezelõtt a szilva magját feltörték, összevágva pirosra sütötték, és a ke-
mencébõl kivett aszúszilva magházába visszatöltötték. - Valahol olvastam, hogy megették a mogyorós 
pelét is. – Arrafelé ugyan nem! – nevetett Tóni – A pele fõleg az erdélyi fõurak asztalára került. De 
megeszik azt most is néhány zalai faluban, ha már jó kövér a gesztenyétõl... Vend csemege. – Pedig 
a pele védett egér... 

– Eh! – Mit ettek a mai szlovákok felmenõi 300 évvel ezelõtt? – kérdeztem. – Kását! ,,Kasa matka-
nasa!” - mondták a régi tót öregek. Kása a mi anyánk. Fõleg kölesbõl, hajdinából – pohánka, tatárka 
– fõzték. Annak nincs sikértartalma, nem sütötték kenyérnek, mint a zsidók, viszont kásának pom-
pás étek, fõleg ha kolbász is kerül bele..,,Zsíros a teteje, kóbász a belseje!” – mondták rá. ,,Ha a tót 
abbó’ befalatozott, matyar embert fodhöz vágott hatot!” – Nono, Tóni! Nem a kásától bátor az atyafi, 
hanem a borovicskától. – Hát! A káposztát is említsük meg. Külön fejezet. Az csordítja ám az ember 
nyálát, ha nincs elrontva a gyomra mindenféle Junk Food gyorséttermi moslékkal. Fõleg a hordóban 
savanyított káposztának van valami fönséges varázsa, amikor érezni benne a birs, babér, bors és 
vasfû illatvilágát. Népeledel volt, és ma is az. A felföldi Lippai János uram írja 1664-ben megjelent 
,,kertészeti” munkájában a káposztáról; otthon majd megmutatom a könyvet: ,,Ez a Magyaroknál oly 
közönséges palánta, hogy alig élhet szegény ember anélkül.” – Igy van. Jól írta. 

Megittuk a kávét és készülõdtem. – Tudod mit fõztem pár hete? Ciberelevest! Amióta leszoktam 
a borról, olykor nosztalgiát érzek, megmelegszem a savanykás íztõl. 

– Tóni. Indulnunk kell. A lévai szállásadónk biztosan aggódik már értünk. – A savanykás ízét elta-
láltam, de... – Egyszer, Déván – mondtam – 1747-ben Molnárné ciberét adott ebédre a nála kosztoló 
szpáhinak. Musztafa eltolta a tányért... ,,Szarom a ciberédet Böske! Én más ételhez szoktam!” Ne-
vettünk. – Hanem ez a sztrapacska... Hát ez nagyon finom volt! Tóni következett: – George W. Bush, 
az USA elnöke Szlovákiába látogatott. Amikor hazament Amerikába, azt mondta a feleségének: ,,Az 
egyetlen ország, ahol nem tudtam hol vagyok”. S tudod miért mondhatta ezt? – Nem. – Mert nem 
kóstolta meg a sztrapacskát.

(Szabó László író, Bécs/Wien)



18

szél-járás

szél-járás 2022/4. sz.

irodalom

Szerencsefi
Ne finomkodjunk feleslegesen, ne próbáljunk szépíteni a dolgon: Szerencsefi 

bizony nem keveredett kapcsolatba semmiféle munkának nevezhetõ valósággal 
az élete során. Hogy egyáltalán életben maradt, azt a különleges képességének 
köszönheti. Ha éhes volt, és meglátott az utcán egy elejtett zsömlét, kiflit vagy 
valami mást, szépen átbucskázott a fején, és máris kutya lett belõle, akinek nem 
okozott a legkisebb mértékben sem testi vagy lelki megpróbáltatást jóllakni az 
ilyesfajta ételmaradékokból.

Szerencsefi a legjobban hanyatt fekve morfondírozni szeretett a világ folyá-
sán, de egyáltalán nem zavarta, ha hét esztendeig nem jutott eszébe semmi 

érdemleges. Közben el-elbóbiskolt, talán álmodott is valami szépségeset, mint aki jól végezte dolgát.
Egyszer aztán azt álmodta, hogy kicsi isten is lehetne belõle, ha nagyon akarná. Nem is lett volna 

ezzel semmi baj, ha ennek a szónak, hogy akarat, tisztában lett volna az értelmével. Kilenc nap és 
kilenc éjjel törte a fejét, de nem jutott semmire.

Kiült egy rusnya telet és egy rügyfakadásos, reményteli tavaszt egyhelyben, s várta, hogy a nagy 
természet súgja meg neki, mitévõ legyen. Arra várhatott!

A nyara még ráment arra, hogy a gondolatait összeszedje, és eljusson a kiábrándító igazságig, misze-
rint a nagy természet nem sugdolózik, és esze ágában sincs megmutatni senkinek, merre induljon el.

Szerencsefi feje kótyagos lett a sok okoskodástól. Úgy érezte, valamivel el kell ütnie az idõt, hogy 
meg ne zavarodjon. Egy folyó mellett találta magát, s ahogy a kacsákat, halakat viháncolni látta a 
vízben, az jutott eszébe: miért ne próbálhatná ki valamelyikük életét? A halakét a víz mélyén vala-
mennyivel biztonságosabbnak vélte, így egy hatalmas harcsát választott átmeneti porhüvelyének. Aztán 
zavarni kezdte, hogy a többi hal úgy bámul rá, mint a véres rongyra, és nem tud közelebb keveredni 
semelyikhez, mert elmenekülnek elõle. Pedig nem volt gusztusa egyikhez sem, de szegény halacskák 
ezt honnan tudták volna?

Kiúszott hát a partra Szerencsefi, és újra emberként bukdácsolt tovább. Ahogy felnézett az égre, 
meglátott egy gólyát. Olyan csodálatos ívben szelte a levegõt, hogy tüstént kedve kerekedett hozzá. No, 
az volt csak az igazi látvány odafentrõl, ahogy a porszememberek jöttek-mentek, mint a megkergült 
hangyák! A templomtorony bezzeg nem látszott olyan fenyegetõen tekintélyesnek, ahogy lentrõl, és a 
falu máskor bejárhatatlanul nagy piaca is akkorka lett, mint a kislányoknak fából készített játékszoba.

Már éppen barátkozni kezdett a gólyaélettel Szerencsefi, amikor mellé repült egy gólyamama fül-
süketítõ kelepeléssel. Arra akarta rávenni ábrándos lelkû fõhõsünket, hogy gyûjtsön szorgalmasan 
gyíkot, halat, békát állandóan éhes fiókáinak. Szerencsefinek sem kellett több, úgy elrepült a közeli 
sûrû erdõbe, hogy hét évig nem talált ki belõle, pedig gólyából róka lett, aztán medve, egy gyönyörû 
lány miatt nyuszi, akirõl azt képzelte, hogy az élete végéig simogatja, dédelgeti, magához szorítja, 
mint egy újszülöttet. Nem így történt, de legalább újra emberek közé került, mert végül is alapvetõen 
Szerencsefi közülük való volt.

A szép lány folyamatosan etette, dicsérgette, becézgette, Szerencsefi már olyan kövér lett, hogy csak 
rágcsálni tudott. Sejtette, hogy ez így nem lesz jó. Egyik reggel megmozgatta a bajuszát, két lábra állt 
s kivetette a mellét is, mint aki legény a talpán.

S hát, láss csodát, éppen a lányhoz illõ fiatalember lett belõle, és boldogan élhettek volna, míg meg 

Horváth Gábor Miklós
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nem halnak, de Szerencsefi még a lány miatt sem óhajtott dolgozni, anélkül pedig nincs becsülete sen-
kinek egy tisztességes háznál. Azt azonban érezte, hogy megfutamodott vérével valamit kezdenie kell.

Doromboló macskaként igyekezett a legjobb családok hálószobáiban körülnézni, hátha talál valami 
megoldást egyre kínzóbb vágyainak enyhítésére. Igézetes népekkel találkozott, annyi szent, de nem 
tudta kifundálni, milyen módon intézze úgy a dolgokat, hogy neki is minden jó legyen.

Hét évig aludt egy fa odvában. Újra azt álmodta, hogy kicsi isten is lehetne belõle, ha nagyon akarná. 
Most a megfutamodott vére belesodorta az esztelen próbába: átbucskázott helyes kis macskafején, 
és várta, hogy isten legyen.

Egy gombát szedõ kislány talált rá Szerencsefi holttestére az odvas fa alatt. Nem tudja senki, sike-
rült-e a nagy kísérlet, lelke milyen minõségben és merre szállt. Jelentéktelen porhüvelye mindenesetre 
itt maradt.

(Horváth Gábor Miklós író, Budapest)

szél-járás
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Tamási nyomában
Horváth Gábor Miklós nem mindennapi vándorúton járt

Megnézett öt Tamási-elõadást és bejárt-megismert hetven olyan helyszínt, 
ahol valami – közterület, közösség, szervezet, intézmény, létesítmény, bármi 
– a 125 éve született író nevét viseli. Nem kis vállalkozás ez egy tollát több-
féleképpen forgató, hatvanöt éves mûvész-irodalmártól – de vajon õ hogyan 
élte meg mindezt és milyen tapasztalatokat szerzett? Kíváncsiak voltunk és 
megkérdeztük. Íme, az író, a költõ, a színész, az újságíró vándorlása, úgy, 
ahogyan õ látta és ahogyan utólag vélekedik a szokásosnak semmiképp sem 
mondható kalandról.

– Szerencsefi címmel nemrég írtál egy nagyon tanulságos kisnovellát, amely 
nemcsak tanmese jellegében, de meseszerû stílusában, népies szóhasználatában és mondatszerkesztésében, 
csavaros fordulataiban is a tamásiároni hangulatot idézi. Õ ihletett a novella megírására?

– Véletlenül megtudtam, hogy pár éve érettségi tétel volt Tamási Áron Szerencsés Gyurka címû 
novellája, és arra gondoltam, hátha sokan ismerik, de sajnos szinte senki sem hallott szegény Gyur-
káról, akiben nyomokban magamat véltem felfedezni. Így a saját szórakoztatásomra, meg egy kicsit 
megfricskázva ünnepelt írónkat és természetesen magamat, folytattam Gyurka történetét. Lehet azt 
mondani, hogy a történet végére Tamási mesevilágából elég keményen a valóság talajára zuhantam, 
de ezzel számolnia kell annak, aki idõnként egy kicsit többet képzel magáról, mint amire képessé 
teremtették.

– Ez év januárjában azt nyilatkoztad a torontói Kalejdoszkóp folyóiratnak a Tamási Áron-emlékév kap-
csán, hogy: „Nagyon szurkolok a szervezõknek, és remélem jólesõen megmozgatja a szíveket és az agyakat 
az emlékév, mint egy ébredéskor végzett nyújtózás. Tervezem, hogy újságíróként ebbe a törekvésbe magam 
is bekapcsolódom.” Ezt a bekapcsolódást Tamási-darabok megtekintésével kezdted. Miket láttál és milyen 
nyomokat hagytak benned ezek a színpadi játékok?

– Hát a nyújtózást nagyon eltaláltam, mert hetekig szenvedtem a lumbágómtól. Akkor örültem, 
hogy a fürdõszobánkba ki tudtam vánszorogni és vissza az ágyam mellé a parkettára.

A Soproni Petõfi Színházban az Ördögölõ Józsiást sikerült megnéznem éppen az orosz–ukrán há-
ború kitörésének napján. Micsoda történet! Micsoda tragikus egybeesés! Tisztasággal, õszinteséggel, 
furfanggal és ügyességgel gyõzni lehet még a leggonoszabbak, az ördögök ellen is. Igaz ez? Igen, a 
szívünkben, lelkünkben, a színházban, amely, mint tudjuk, a valóság égi mása. Hiszen az emberek úgy 
várják, úgy vágyják a jót, a szépet. S ha születik egy bátor, belevaló fickó, mint Józsiás, szíves-örömest 
mellé állnak, és akkor nem lehet kétséges a mese vége. Tündérmese mindig kell, de háborús idõkben 
van rá szükség igazán!

Tamási talán legfurcsább mûve, a Vitéz lélek izgalmas, fordulatos történet, tele váratlan esemé-
nyekkel, de a ma mûködõ színházak elég mostohán bánnak vele, mert egyszerre túl sok követelményt 
állít a társulatok elé. A Békéscsabai Jókai Színház vendégszereplését a Nemzeti Színház Gobbi Hilda 
Színpadán láttam. Micsoda szerencse, hogy a békéscsabai társulatban minden adott hozzá, nagyszerû 
a szerelmespár, Péter és Boróka, Czitor Attila és Földesi Ágnes Villõ, tanítani való, ahogy a hatalmas, 
erõs ember, Boróka apja, Katkó Ferenc egy szempillantás alatt szánalmas vénemberré zsugorodik 

Varga Gabriella
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össze, Tege Antal mint a lányát életre szeretõ, nemes lelkû apa remekel, Nikita, Tomanek Gábor azt 
a fajta derûs, állandóan csipkelõdõ falusi családfõt játssza, akivel sajnos egyre ritkábban találkozunk 
az életben. A díszlet (Horesnyi Balázs), a jelmez (Igaz-Juhász Katalin) és a zene (Cári Tibor) telitalá-
lat, nagy alázattal a színészeket, a játékot szolgálja, mint ahogy az egykori Nemzeti Színház legendás 
ügyelõje, a Békéscsabán otthonra lelt Kadelka László is. 

Tamási Áron utolsó színpadra szánt alkotásával vendégszerepelt Budapesten Marosvásárhelyrõl 
a Spectrum Színház és a Maros Mûvészegyüttes, kiegészülve a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
vezetõ színészével, Bogdán Zsolttal. Tamási költõi történetbe ágyazva gyötrõ gondolatait, a Boldog 
nyárfalevél címû darabjában az õt egész életében kínzó kérdésre próbál választ találni: lehet-e boldog 
egy ágrólszakadt levél? Egy élõlény, aki – bármilyen okból – elhagyja szülõhelyét? Meddig kalandoz-
hat a szelek szárnyán egy levél, meddig áltathatja magát, hogy jó döntés volt elindulnia világot látni? 
Lehetséges-e a visszatérés? Visszafogadják-e levéltársai? Hogyan bizonyosodhat meg arról, hogy 
elfogadják, mi több, kedvese vajon hûséges maradt-e hozzá? Különleges, elgondolkoztató elõadás 
volt, remek táncosokkal, remek színészekkel.

– Látszik, hogy a színház világából jössz, olyan lelkesen és akkora szakértelemmel szólsz ezekrõl a szín-
játékokról.

–  Gimis voltam, amikor õrülten szerelmes lettem egy lányba, akinek az édesapja a veszprémi színház 
vezetõ színésze volt, ahol Latinovits Zoltánt rendezni engedték. Minden információmorzsa, amit a ku-
lisszák mögül megtudhattam, rendkívüli hatással volt rám. Nem vettek fel a Színház- és Filmmûvészeti 
Fõiskolára, de a Szolnoki Szigligeti Színházba segédszínészi állást ajánlottak fel. Boldogan vágtam 
bele a színházasdiba. Késõbb elõadómûvészi mûködési engedéllyel honorálták a teljesítményemet, de 
akkor már megfertõzõdtem az interjúkészítéssel a Magyar Rádióban, és az újságíróiskola elvégzése 
után a Hírlapkiadó Vállalat munkatársa lettem.

– És az újságíró 2022-ben merre folytatta tovább a Tamási-színházas körútját?
– Féja Géza, aki vitán felül Tamási életének és életmûvének legjobb ismerõje, „friss légáram” be-

töréseként üdvözölte a magyar színpadra az Énekes madár címû, az író „mûfajmegjelölése” szerint 
székely népi játékot. Most mégis Illés Endrét idézem kicsit hosszabban, akinek egyáltalán nem érzem 
túlzásnak elragadtatott szavait a darabról: „Az álomnak és a valóságnak, a félhomálynak és a napfényes 
szikrázásnak, a halálnak és a szerelemnek ilyen teljességével csak a megrendítõ székely balladák szóltak 
eddig Erdélyrõl.”

Pontosan ez az, amiért irtózatosan nehéz színpadra állítani Tamási Énekes madarát. Nem nép-
színmû, nem mese, nem dráma a mûfaj hagyományos értelmében. Tamási csak rá jellemzõ mûfajt, 
stílust álmodott színpadra. A székelyek életének komor, küzdelmes, félelemmel, babonával, durva 
hagyományokkal, gyakran bigott vallásossággal terhelt hétköznapjait, a kitörés lehetetlenségét, az 
elszigeteltséget, a kiszolgáltatottságot, az egymásra utaltságot kíméletlenül bemutató, de a humort, 
csipkelõdést sem nélkülözõ darabjai, amelyeknek negatív szereplõi mindenkor megkapják jól megér-
demelt büntetésüket, angyali fõhõsei pedig csodával határos módon megmenekülnek, felülemelkednek 
minden gondon és bajon, pusztító szándékon. A Hangjegy Színház Énekes madár címû elõadásának, 
amelyet a Karinthy Színházban is láthattunk, jó érzékkel fiatal színészek szerepeltetésével sikerül az 
elsõ pillanattól kezdve egyértelmûvé tennie, hogy itt és most egy olyan produkcióról van szó, amely 
idõnként súrolja ugyan a valóság határát, de ne dõljünk be neki, inkább adjuk át magunkat és örül-
jünk Tamási álomvilágának, amelyben az író izgalmas, ijesztõ, humoros, megindító, szép és felemelõ 
eseményekkel ajándékozza meg és teszi próbára imádott hõseit, akiknek végül – errõl ne legyenek 
kétségeink – csak és kizárólag a végtelen boldogság lehet osztályrészük.

Az Udvarhely Néptáncmûhely szintén az Énekes madár történetét hozta el a Nemzeti Táncszín-
házba. A székelyudvarhelyi Tamási Áron utcából Budapestre utazó táncosok és zenészek egyéni, 
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autentikus táncszínházi megfogalmazásban, stílusban, látványvilággal lepték meg a közönséget Móka 
címû elõadásukkal. Töményen szembesülhettünk a székely néphagyomány minden jellemzõjével, a 
senkit, még a klérust sem kímélõ pajzán nyelvezettel, humoros és ijesztõ, idõnként hátborzongató, 
sõt a jó ízlés határát súroló jelenetekkel. Nem akármilyen ötlet, hogy Tamási táncjátékká alakított 
darabjában ezúttal a farsangi szokásvilág minden, esetenként barbár jellemzõjét is színpadra vihette 
a rendezõ-koreográfus-zeneszerzõ, Könczei Árpád, mert a táncjáték cselekményét erre az idõszakra 
írta át a dramaturg, Szabó Janka. Tamási nem hiszem, hogy meglepõdött volna a produkció láttán. 
Huncut mosollyal ült volna a nézõtér egyik eldugott zugában. Neki nem kell elmesélni, hogy milyen 
is volt egy falusi táncház, milyen szédülten muzsikáltak a zenészek és milyen vadul ropták a táncot 
a fiatalok!

– Nem álltál meg a színháznál, mert egy egészen különleges feladat is megtalált téged: végigjártál több mint 
félszáz Tamási Áron nevét viselõ utcát, iskolát, mûvelõdési házat, termet, klubot, kört és egyebet. Általában 
véve mit kerestél, mit ragadtál meg egy-egy ilyen helyszínen? 

– Bevallom õszintén, nem akartam hinni a fülemnek, amikor a Magyarság Háza ötletérõl hallottam, 
hogy körbe kellene autózni az országot, néha még egy kicsit távolabb is a Tamási nevét viselõ utcák, 
létesítmények sajátságos dokumentálása céljából. Tamási születésének 125. évében mi történik ezekben 
az utcákban, intézményekben, tudják-e a Tamási utcák lakói, hogy ki volt õ, milyenek ezek az utcák, 
emlékeztet-e az utcatáblákon kívül valami Tamásira mint emberre és mint kivételes tehetségû íróra… 
Rengeteg idõt, energiát emészt fel az ilyen, úgynevezett villámlátogatás, ezzel már tisztában voltam a 
napilapos múltamnak köszönhetõen, de Tamási iránti tiszteletbõl öreg fejjel is vállaltam a feladatot.

Nem bántam meg, mert szimpatikus, segítõkész emberekkel találkoztam, bõven hibahatáron belül 
maradtak azok, akik nem annyira. Szépen õrzik Tamási emlékét az iskolák, színházak, egyesületek, 
kultúrházak, klubok, körök, egyebek. Próbáltam az utcák hangulatából, az intézmények szellemiségébõl 
visszaadni valamit. Néha az is eszembe jutott, Tamási mit mondana, ha velem caplatna az utcákon, 
mint ahogy annak idején tette ezt Féja Géza barátjával és írótársával. Mi tetszene neki és mi nem? Mit 
venne észre egyáltalán? Mire hívná fel a figyelmemet, amit semmiféleképpen ne hagyjak ki a jegyze-
teimbõl? Nem túlzás-e elvárni magamtól, egyáltalán lehetséges-e Tamási szemével nézni a dolgokat?

Ha idõnként fáradt voltam, netán elcsigázott, elkedvetlenedett, mert nem tagadom, hogy a hosszú 
hónapok alatt ilyen is elõfordult, igyekeztem egy kis játékosságot, humort, Tamásitól ellopott szavakat, 
kifejezéseket, szófordulatokat, no meg az életörömét, életszeretetét, életigenlését belefogalmazni az 
írásaimba.

(Varga Gabriella újságíró, Budapest)

irodalom



23

szél-járás

szél-járás 2022/4. sz.

honismeret

Garamvölgyi György

Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában
1969–1994

      
(Folytatás az elõzõ számtól)

1988. március 1-jével neveztek ki a Mosonmagyaróvári Városi és Járási 
Rendõrkapitányságra rendõrkapitánynak. A kinevezésem határozatlan idõre 
szólt. 43 éves voltam.

Elõzmény: 1988. február elején egy úgynevezett reggeli parancskihirdetést 
követõen magához rendelt Dr. Simon Tihamér vezérõrnagy fõkapitány. Rövid 
úton indoklás nélkül közölte, hogy kinevez Mosonmagyaróvárra rendõrka-
pitánynak. Ekkor az Állambiztonsági szolgálat III/III. Osztályának helyet-
tes vezetõje voltam. Az MSZMP városi és járási pártbizottsága Végrehajtó 
Bizottsági meghallgatását és a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elõtti 

bemutatkozásomat követõen elfogadták jelölésemet.
Munkatársaim felkészültségét, szorgalmát jónak értékeltem. Voltak gyengébbek és egészen kiváló 

képességûek is. Nem történtek súlyos fegyelemsértések, a munkahelyi légkör kedvezett a kreativi-
tásnak. A vezetõk közötti összhanggal és együttmûködéssel elégedett voltam, igaz, én magam is ott 
éltem közöttük. Nincs az a kapitány, aki a létszámot megfelelõnek tartaná, illetve ne tudna még több 
munkatársat hasznos feladatokra foglalkoztatni. Én úgy ítélem meg, a kapitányság létszáma nincs 
arányban a leterheltséggel. A kapitányság állománytábla szerinti létszáma 126 fõ volt, a hiányunk 18 
fõ volt. Feltöltöttük fokozatosan az üres helyeket átvett határõr- és honvédtisztekkel, agrármérnökök-
kel. A munka és szolgálat szervezésében kimerítettük a lehetõségeinket, ennek ellenére túlterheltnek 
láttam kollégáimat. A létszám növelése azonban nem tartozott a kapitányságvezetõ hatáskörébe, mint 
ahogy a költségvetési keret növelése sem. Kapcsolati tõkénket jogszerûen és etikusan kamatoztattuk 
az állomány javára. Két helyi vállalkozó, Huber Edit és Kovács Gyula kezdeményezésére létrehoz-
tuk a Mosonmagyaróvár Közbiztonságáért Alapítványt. Az alapítványt támogatók közül szeretném 
kiemelni Bognár Ernõ hegyeshalmi vállalkozót, aki technikai eszközökkel és egy „Zsiguli 1500”-as 
személygépkocsival támogatta a rendõrséget. Vidéken KMB irodákat és szolgálati lakásokat építet-
tünk az önkormányzatok segítségével. Sikerült megoldanom a KMB-k megfelelõ számú szolgálati 
gépjármûvekkel való ellátását. 

Ami a bûnügyi helyzetet jellemezte: meghatározó a vagyon elleni bûncselekmények, emelkedik 
az elsõ bûncselekményt elkövetõk száma, ugyancsak emelkedik a külföldi bûnelkövetõk száma. A 
felderítési eredményességünk 51,2% volt, ami kimondottan jónak mondható. Év végére még tovább 
javultak a mutatóink. Felderítési eredményességünk 54%, nyomozás eredményességünk 73,1% volt.

1988. január 1-jén – hirtelen ötlet alapján – bevezették a világ összes országába érvényes világútleve-
let. A világútlevél révén indult meg a tömeges árubeszerzési célú turizmus. Az év elsõ öt munkanapján 
több mint 24000 kérelmet adtak be, az év közepéig pedig másfél milliónál is több útiokmányt adtak 
ki. A kiutazáshoz nemcsak útlevéllel, hanem valutával is rendelkezni kellett. 1988-ban 60 USA dol-
lárnak megfelelõ összeggel. Sokan emiatt készíttették el idõs, szinte mozgásképtelen szülõk útlevelét 
is, hogy a hátsó ülésre betuszkolt mamával, papával együtt azok valutakeretét is magukkal vihessék.

„Gorenje” turizmusnak hívták, pedig inkább lett volna a „Grundig” turizmus kifejezés a megfelelõ 

Garamvölgyi György: Huszonöt év a politika és a rendõrség szolgálatában
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arra az ausztriai bevásárló rohamra, amit a nyugati országokba is érvényes világútlevél bevezetése 
pörgetett fel. Ebben az évben ugyanis 210 000 db videómagnót hoztak be az országba, a jelenség nevét 
adó fagyasztóládából 450 000 db érkezett.

Az 1988-as kiutazási láz november 7-én tetõzött. A kora reggeli óráktól Mosonmagyaróvár Gyõr 
felé esõ, az 1-es fõút bevezetõ részétõl a hegyeshalmi határátkelõig állt a sor, mely megbénította a 
város forgalmát. 

Az abszolút rekordot egy másik szocialista fõünnepen 1989. április 4-én állították fel, amikor becslé-
sek szerint félmillió polgártársunk járt a kétnapos „videó és hûtõláda fesztiválon”. A város közlekedési 
szempontból „elesett”. Jelentõs rendõri erõt kellett szolgálatba állítani, hogy a város lakossága részére 
a közlekedést biztosítani tudjuk. Nem kevés gondot okozott a személygépkocsikkal kiutazók közötti 
rend fenntartása. Türelmetlenségbõl adódó koccanások, viták, kisebb dulakodások fordultak elõ.

Ugyancsak 1988-ban megjelent városunkban is a „Lengyel piac”. Az egyik a mosoni városrészben, 
a „Penny” áruház helyén. Ez a terület valamikor TÜZÉP-telep volt. A másik az óvári városrészben 
a „Szolgáltatóház” Moson felõli oldalán. Ez a terület szintén TÜZÉP-telep volt korábban. „Lengyel 
piac” vagy, „KGST-piac” elnevezésekkel illették a többnyire kétes eredetiséggel bíró- nyugati termék-
nek látszó – áru beszerzõhelyét. Ez a „csencselõs” módszer kizárólag a lengyeleknek jutott eszébe a 
szocialista blokkon belül. Késõbb az erdélyiek jelentek meg a piacon „népmûvészeti” termékeikkel.

A piacok felszámolása, megszüntetése lehetetlen volt, a hatósági intézkedések nem vezettek ered-
ményre. Ellenõrzésükre a rendõrségen külön csoportot szerveztünk, elsõsorban fegyver, lõszer és 
pirotechnikai anyagok felderítése végett, illetve a rend fenntartása érdekében. Több ízben tartottunk 
a Vám és Pénzügyõrség állományával is közös akciókat. 

Ebben az évben – 1988 – útban a változások felé, több évtizedes látszólagos nyugalom és mozdulat-
lanság után hirtelen megmozdultak az addig megingathatatlannak hitt hatalmi-politikai szerkezetek 
az országban.

Március 1-jén megjelenik a fõkapitány utasítása, mely elrendeli, hogy március 15-én rendõrségi 
objektumokra csak nemzeti színû zászló helyezhetõ ki. A koszorúzási ünnepségeket csak fegyverte-
len ünnepi öltözetû, közlekedés-irányítási feladatot ellátó rendõrök biztosíthatják. Külön hangsúlyt 
kellett helyezni a rendõri intézkedések kulturáltságára. Elrendelte továbbá a helyõrség elhagyásának 
tilalmát március 14-én 16 órától március 16. 8 óráig.

Március végén a fõkapitány 3. számú körlevelében közli, hogy az Úrnapi – egyházi – körmeneteket 
engedélyezni kell, de csak a templomok körül, amennyiben a közlekedést nem akadályozzák.

Május 20-22. leváltják Kádár Jánost, az MSZMP fõtitkárát.
Június 5-én megalakul a Történelmi Igazságtételi Bizottság.
Június 12-én a munkásõrparancsnokok országos értekezletén Grósz Károly kijelenti, hogy ha szük-

séges „adminisztratív eszközöket” is igénybe vesznek az ellenzékkel szemben.
Június 13-án utasítást kaptam a fõkapitánytól, hogy szerezzek információt a munkásõrállomány 

hangulatára és terveire, közelebbi programjaira vonatkozóan és arról tájékoztassam az állambiztonsági 
helyettesét, Dr. Cseszregi József rendõr ezredest.

Október 10.-én fõkapitányi értekezleten a következõk hangzottak el:
- Felértékelõdött az állambiztonsági munka.
- Az alternatív szervezetek jóindulatú szervezetként kell felfognunk, addig míg tevékenységük ennek 

ellenkezõjét nem mutatja, bizonyítja.
- A kapitányságoknak széleskörû információgyûjtõ tevékenységet kell folytatni – saját tevékenysége 

mellett – az alternatív szervezetek programjairól, szervezettségükrõl, a tagság összetételérõl, esemé-
nyekrõl. Errõl a III/III. Osztályt folyamatosan tájékoztatni kell.

- Nagy hangsúlyt kell helyezni a szocializmus híveinek mozgatására.
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Október 20-án titkárság vezetõi körlevél: „be kell tiltani minden október 23-ával kapcsolatos ren-
dezvényt.”

November 14-ei fõkapitányi utasítás: „Az Állambiztonsági Szerv hírigénye nem teljesíthetõ, a ke-
letkezett ide kapcsolódó anyagokat tíz napon belül selejtezésre, a Fõkapitányságra be kell szállítani.”

November 24-én megalakult Németh Miklós kormánya. 
1988-ban a Magyar Demokrata Fórum (MDF) mosonmagyaróvári szervezete két tüntetést szer-

vezett a romániai falurombolás ellen tiltakozva. A tüntetés helyérõl és idejérõl Dömötör Tibor elnök 
tett bejelentést, illetve tájékoztatott arról, hogy a város lakosságát röplapokon fogják mozgósítani 
és adománygyûjtést is szerveznek. Egyben kérte a rendezvények rendõri biztosítását. Az elsõ tünte-
tésre december 15-én került sor a mûvelõdési ház elõtt. A kis létszámú gyülekezet elõtt Kiss Miklós 
evangélikus lelkész mondott imát. A második, december 22-ei tüntetésre, amit szintén a mûvelõdési 
házhoz hirdettek meg, több százan csatlakoztak. Csicsai Ferenc tanár mondott akkor ott beszédet. 

Ugyancsak ebben az évben meghirdetik a „Polgárbarát rendõrség” programját, a jelszó „Szolgálunk 
és védünk”, ezt alakította a köznyelv „Szolgálunk és vétünk”-re. 

Nagy súly szakadt ránk, a megfelelési kényszer, ami próbára tette az állományt. Megalakult a 
városi Alkohol-ellenes Bizottság, ebben képviseltetni kellett magunkat, sõt részt kellett vennünk 
az alkoholista életmódot folytatók felderítésében és bizonyításában orvosszakértõ bevonásával. Az 
alkohol fogyasztás elleni küzdelem tapasztalatait évente egyszer értékelni kellett. Éjjeliõr szolgálat 
szervezésére kaptunk utasítást, melynek célja volt az önkéntes rendõrök mellé segítséget biztosítani. 
Ha valami haszontalan feladat volt, akkor a fenti két feladat, az vitte a prímet!

A körzeti megbízottaknak feladatul kellett adni, hogy mérjék fel mûködési területükön a segítségre 
szoruló idõs, beteg embereket és idõszakonként – ütemterv alapján – látogassák meg õket, beszélgesse-
nek el velük. A tapasztalatokról pedig adjanak tájékoztatást a tanácsok szociális ügyekkel foglalkozó 
elõadójának.

Hangsúlyt kellett fektetni a bûnmegelõzésre, felvilágosító elõadásokat szerveztünk, tanintézetekben 
ún. bûnügyi osztályfõnöki órákon vettünk részt. Rendõrségi nyílt napokat, bemutatókat szerveztünk 
felnõtteknek és gyerekeknek.

Termelõ Szövetkezetek (TSZ) közgyûlésein, állami gazdaság, vállalatok évzáró értekezletein, vá-
rosi és vidéki tanácsüléseken, párt- és KISZ rendezvényeken, társ fegyveres testületek és erõk – így a 
városban állomásozó szovjet katonai alakulat is – ünnepségein, állománygyûlésein, lakógyûléseken 
kellett megjelennünk. 

Tagja voltam az MSZMP Városi Pártbizottsága Végrehajtó Bizottságának és a Városi Tanács Hon-
védelmi majd késõbb Önkormányzati Védelmi Bizottságának társ elnöke voltam a tanácselnökkel 
azután a polgármesterrel egyetemben.

Körülbelül 10-15 együttmûködési és munkatervünk volt különbözõ állami-, társadalmi-, politikai 
szervezetekkel, fegyveres testületekkel. Az együttmûködést évente egyszer értékelni kellett. Több-
ségének semmi értelme nem volt, feleslegesen terhelte az állományt. A Városi Tanács, késõbb az 
Önkormányzat testülete és az MSZMP Városi Pártbizottsága elõtt évente egy alkalommal be kellett 
számolni a munkánk eredményérõl, a rendõri állomány helyzetérõl, terveinkrõl. 

1989. Átmenet a rendszerváltáshoz

1989-ben több a rendszerváltás szimbólumává vált történelmi esemény tette izgalmassá a közéle-
tet. Pozsgai Imre államminiszter január 28-án jogos „népfelkelésnek” nevezte az addig kötelezõen 
ellenforradalomként jelölt 1956-os eseményeket. 1956 óta elõször voltak Magyarországon országos 
tüntetések, sztrájkok. Rehabilitálták a kommunizmus politikai okokból elítélt, meghurcolt áldozatait, 
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ünnepi külsõségek között újratemették Nagy Imrét és mártírtársait. Magyarország a nemzetközi nagy-
politikában is jelentõs szerephez jutott, mikor megnyitotta nyugati határait a Német Demokratikus 
Köztársaság (NDK) polgárai elõtt. Tárgyalások kezdõdtek a szovjet csapatok kivonulásáról. Október 
23.-án Magyarországon harmadszor is kikiáltották a köztársaságot.

A magyar rendõrség 1989 és 1992 között nagyon nehéz idõszakot élt át. Az állomány valóban 
elbizonytalanodott, és korábban elképzelhetetlen módon polarizálódott. Sokan szimpatizáltak az 
új politikai pártok valamelyikével, amelyekbe a belépést ezen idõszakok elején még nem tiltották a 
rendõröknek. Politikai nézetek ütköztek, cserélõdtek, változtak a munkahelyeken, sokszor magam sem 
tudtam eldönteni egy-egy kollégáról, melyik az igazi arca. Mindez fokozottan jelentkezett a közterületi 
egyenruhás állománynál, ahol a változások külsõségekben is megmutatkoztak. 

A sapkáról lekerült a vörös csillag, kicserélõdtek a korábbi címeres gombok, nem hordhatták ere-
detben az 1989 elõtt kapott kitüntetéseket, ugyanakkor március 15-én kokárdát viseltek. Nem tudta 
ezt mindenki könnyen feldolgozni, és akkor még nem is szóltam a tömegdemonstrációk kezelésének 
szakmai, pszichikai problémáiról. A rendõrség visszahúzódott, nem akart senkivel konfrontálódni. 
Egyéni félelmek lehettek, de a napi munkában ez nem látszott. Bár volt egy alkalom, amikor szükség 
lett volna egy pszichológusra, hogy felkészítse az állományt egy rendkívüli helyzet kezelésére, ha 
egyáltalán volt ilyen tapasztalatokkal rendelkezõ az országban. Elterjedt ugyanis, hogy a munkásõr-
ség Mosonmagyaróváron nem veszi tudomásul a feloszlatásra vonatkozó törvényben foglaltakat, és 
a nagyvállalatok dolgozói szolidaritási tüntetést szerveznek mellettük. Érezhetõ volt a feszültség, a 
bizonytalanság az állomány körében. A parancsnokok jelentették, foglalkoztatja õket, hogy egy eset-
leges beavatkozás során nekik kell intézkedni barátaikkal, ismerõseikkel, családtagjaikkal szemben. 
Nagy dilemma elé állította a fõkapitányság vezetését ez az információ, ugyanis ilyesmivel még nem 
találkoztak, karhatalmi egység nem volt, információ is kevés volt. Végül az a döntés született, hogy 
kicserélik a mosonmagyaróvári közrendvédelmi állományt a soproni rendõrkapitányság közrendvé-
delmi állományával. Végül erre nem került sor, mert az országos rendõrfõkapitány levezényelt Gyõrbe 
egy gyors reagálású karhatalmi egységet a biztonság kedvéért, ellenére annak, hogy közben kiderült, 
nincs alapja az ellenállásra utaló információnak. 

Ebben az évben annyi fontos, valóban történelmi jelentõségû esemény történt, hogy bármilyen ala-
possággal is vennénk számba azokat, mégsem tudnánk a változások tényeleges mélységét érzékeltetni. 
Megpróbálom az országos és azok helyi vonatkozású hatásait, történéseit számba venni:

Január 25.-én bejelentik a szovjet csapatok kivonását, a második félévben Mosonmagyaróváron is 
megkezdõdik. 

Január 28.-án Pozsgai Imre népfelkelésnek minõsíti az 1956. október 23-a után történteket. 
Január 30-án Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter bejelenti a néphadsereg létszámának csökken-

tését 9300 fõvel. 
Három volt honvédtisztet – Hanacsek Attila, Horváth Zoltán, Jakab Zsolt – mi is állományba vettünk.
Késõbb HÕR tiszteket és tiszthelyetteseket is átvettünk a kapitányság állományába. Kettõt kiemel-

nék közülük, Horváth Csabát, aki az egyik utódom lett, majd gyõri rendõrkapitánynak nevezték ki és 
Szabó Jenõt, aki jelenleg is Sopron rendõrkapitánya.

Február 7-én a MÁV tíz perces munkabeszüntetést tartott és a mozdonyok sípjait mûködtette, így 
adták egyetértésük jelét a szakszervezeti követelésekhez. 

Április 11-én a Magyar Demokrata Fórum mosonmagyaróvári szervezete levélben tájékoztatott, 
hogy megalakult az elnökség, melynek tagjai: Szeredi Kálmán elnök, Kiczenkó Mária, Sólyom Tibor, 
Bálint László és Dr. Varga László.

Május 2-án jelentették be, hogy felszámolják az 1957-ben épített mûszaki határzárat Magyarország 
nyugati határszakaszán. A munkálatokat Jánossomorján kezdték meg a Honvédelmi Minisztérium 
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Mûszaki Parancsnokság és a Határõrség egységei. Az elektromos jelzõrendszer (EJR) teljes lebontása 
1990. december 31-én fejezõdött be. A határzár megszüntetésének emlékére 1991. augusztus 24-én 
emlékoszlopot avattak a Hegyeshalom és Nickelsdorf közötti ún. „senki földjén”.

Június 14-én volt az elsõ személyes találkozásom és megbeszélésem az ellenzéki párt – Magyar 
Demokrata Fórum – képviselõjével, Szeredi Kálmánnal. A beszélgetés tárgya egy helyi ellenzéki 
kerekasztal megszervezése volt.

Június 15. A kormány ellenõrzése alá helyezik a Munkásõrséget.
Június 16. Nagy Imre és a mártírtársai ünnepélyes temetése.
Június 29. „Péter-Pál napi” aratási demonstráció, fél-pályás útlezárással, 7 és 9 között Mosonma-

gyaróvár és Jánossomorja között, valamint a város és Rajka között. A TSZ-ek és az állami gazdaság 
dolgozói vonultak kombájnokkal és szállítójármûvekkel és fõútvonalakra, hogy így adjanak nyomatékot 
a gabonaárak 30%-os növekedését sürgetõ kérésüknek.

Június 29-én a FIDESZ képviseletében Szántó András, majd a Keresztény Demokrata Néppárt 
képviseletében Bart Károly keresett fel és tájékoztatást adtak a rendszerváltó programjukról.

Késõbbiek során rendszeresen találkoztam több helyi ellenzéki politikussal, így Németh Alajossal, 
Csorba Dezsõvel, Cziniel Imrével, Dömötör Tiborral, Gráfi Bélával, Ludvig Jenõvel. Elsõsorban az 
1956-os eseményekkel kapcsolatos feltáró munkájukhoz kértek segítséget. 

Június hónapban személyi változás történt az MSZMP Mosonmagyaróvár Városi Pártbizottsága 
élén, leköszönt az elsõ titkár, Németh Miklós.

Augusztus 1. Megszûnik a nyugati határszélen a zárt határsáv. 
Augusztus 18. Országos sztrájk a kereskedelmi szférában a húsáremelés ellen.
Július-augusztus hónapokban a várost ellepik az NDK-s állampolgárok és az embercsempészek, 

minden kiadó lakást elfoglalnak. A városból kivezetõ utak erdõsávjai, mezõgazdasági utak személy-
gépkocsival és lakókocsikkal vannak tele. Augusztus 23-án a magyar-osztrák határ egész szakaszán 
ugyanabban az idõben több száz kelet-német állampolgár egyszerre kísérel meg illegális határátlépést. 
Szeptember 10-én a kormány bejelenti, hogy szeptember 11-én 0 órától engedélyezi a kelet-német 
állampolgárok kiutazás a nyugati országokba. 

Szeptember 10-én, ez egy szombati nap volt, elszabadult a pokol, 21 órától a várostól Hegyeshalomig 
két sorban álltak a személygépkocsik, voltak, akik gyalog, motorkerékpáron, kerékpáron indultak. 
Voltak, akik elhagyták a gépkocsijukat, ezeket a következõ napokban gyûjtöttük be a Vám és Pénz-
ügyõrséggel közösen a malom udvarába. Késõbb ezek a gépjármûvek árverés útján lettek értékesítve. 

Ugyancsak 1989-ben, a román forradalmat megelõzõen, több ezer román állampolgár akart vonattal 
Ausztriába jutni. A nemzetközi vonatok elé feküdtek Hegyeshalomban a vasútállomáson, rendõrség a 
határõrséggel közösen intézkedett velük szembe. Igazából a blokádot felszámolni, erõszakot alkalmazni 
nem állt szándékukba, ugyanis a HÕR OP és az ORFK együttes utasítása szerint konkrét intézkedést 
a továbbiakra nézve a BM-tõl várható instrukció szerint hajtsunk végre. Végül is az a döntés született, 
hogy akinek van érvényes vonatjegye, tovább utazhatott Ausztriába. Az elsõ tömeges migráció kezelése 
is a román-forradalomhoz kötõdött. 

1989. október 18-án az Országos Rendõr fõkapitányság kiadja az 1/1989. sz. intézkedését „Az 1956. 
október 23-ai népfelkelés 33. évfordulójával kapcsolatos rendõri feladatokra.”

Idézet az intézkedésbõl:
„1. Az október 23.-ai rendezvények jelentõs erõpróbát jelentenek. A rendõri biztosítás példa nélkül 

álló és rendhagyó igényeket támaszt az egész állománnyal szemben. Különös gondot kell fordítani 
az állomány pszichikai, morális és fizikai felkészítésére. Meg kell értetni a politikailag semleges, 
magabiztos rendõri fellépés fontosságát. A parancsnokok tanúsítsanak nagyfokú gondoskodást alá-
rendeltjeik irányába.
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2. A kapitányságok vezetõi fordítsanak különös gondot az információk szerzésére, tárják fel az 
elõkészületeket. A megszerzett információkat gondosan elemezzék, hiteles információkat gondosan 
a lehetõ legrövidebb idõn belül jelentsék.” 

Személyesen kellett felvennem a kapcsolatot a rendezvények szervezõivel. Intézkednem kellett arról, 
hogy a rendõri biztosítás, közlekedési jellegû legyen. A forgalomirányító rendõrök fehér ingben, forga-
lomirányító eszközökkel ellátva, fegyver nélkül teljesítették a feladataikat. A közterületi szolgálat nem 
haladhatta meg a szokásosat. Eligazításom kellett felhívni az állomány figyelmét arra, hogy kerüljék 
a lakosságot irritáló rendõri intézkedéseket. A szolgálatos állományt el kellett látni az új, vöröscsillag 
nélküli sapkarózsával és az új derékszíjcsattal. A fõkapitányt utasította karhatalmi egység felállításra 
és meghatározta annak igénybevételét.

„3. A karhatalmi erõk igénybevételére csak
a, középületeket erõszakos birtoka bevételének,
b, magyar és szovjet fegyveres erõk és testületek objektumai elfoglalásának,
c, hõsi emlékmûvek meggyalázásának,
d, lincselés, túszszedés vagy más súlyos bûncselekmények elkövetésének kísérlete esetén
engedélyemmel, kerülhet sor. A zászlók égetését, vörös csillagok leverését el kell tûrni.
Megtiltotta a biztosítási feladatok tervezésénél a Honvédelmi Minisztérium a Határõrség és 

Munkásõrség erõinek számításába vételét. Viszont elrendelte, hogy tájékoztassam az intézkedésben 
foglaltakról a mûködési terület fegyveres erõinek és testületeinek parancsnokait. Fordítsak gondot 
azegyüttmûködés és kölcsönös tájékoztatás biztosítására. Intézkedésben foglalt feladatokat végrehaj-
tottuk, rendkívül esemény nem történt, rendõri intézkedésre nem került sor.

Megtiltotta a biztosítási feladatok tervezésénél a Honvédelmi Minisztérium a Határõrség és a 
Munkásõrség erõinek számításba vételét. Viszont elrendelte, hogy tájékoztassam az intézkedésben 
foglaltakról a mûködési terület fegyveres erõinek és testületeinek parancsnokait. Fordítsak gondot az 
együttmûködés és a kölcsönös tájékoztatás biztosítására.

Az intézkedésben foglalt feladatokat végrehajtottuk, rendkívüli esemény nem történt, rendõri in-
tézkedésre nem került sor.

1989. október 21-én lépett hatályba az „1989. évi XXX. törvény” a Munkásõrség jogutód nélküli 
feloszlatásáról. A MSZMP egykori magánhadserege ekkor mintegy 60 ezer felfegyverzett, az állam-
párt érdekében bármikor bevethetõ egységekbõl állt. Az MSZMP utolsó kongresszusán – a legenda 
szerint – fel is merült egy visszarendezõdést szolgáló államcsíny lehetõsége, de kitudódott és Kárpáti 
Ferenc honvédelmi miniszter a „megbeszélést tartó” Grószt Károlyt figyelmeztette: „Eszükbe ne 
jusson marhaságot elkövetni.” 

A Munkásõrség Országos Parancsnoka  /MOP/ 10/23/89. Nyt. számú kimutatása szerint Gyõr-Sopron 
megyében 7 objektum volt. A fegyverzet összetétele: pisztoly: 2033 db, géppisztoly: 1940 db, géppuska: 
17 db, golyószóró: 148 db, lõszer: 753 649 db, kézigránát: 3026 db.

Azért valamilyen valóságalapja lehetett a „legendának”, ugyanis nagyon gyorsan megjött az utasítás 
a munkásõrök körében történõ operatív adatgyûjtésre, hogy esetleges szervezõdések tapasztalha-
tóak-e körükben, készül-e valamilyen ellenállás a fegyverek leadásánál. Ilyen adatok nem jutottak 
tudomásunkra.

November 22-én 18 órakor az ORFK utasítására fel kellett vennem a kapcsolatot a Munkásõrség 
(MÖR) helyi parancsnokával, Szabó Jánossal a birtokomban lévõ nyílt parancs felmutatásával. Az 
utasításnak megfelelõen velem kellett jönnie a Deák téri parancsnokságra és az objektumot, vala-
mint valamennyi nyilvántartási anyagot, köztük a fegyveranyag nyilvántartását át kellett adnia. A 
fegyverszobát és lõszert, kézigránátokat tároló helyiségeket lepecsételtük. A kulcsokat átvettem és 
az objektumot is, ettõl kezdve a rendõrség látta el az õrzési feladatot. A fegyverkiadási nyilvántartás 
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szerint 3 fõnél volt kint – engedéllyel – maroklõfegyver, az egyik a parancsnok volt. A két munkásõr 
lakására a parancsnok és egy rendõr ment ki és hozták be a fegyvereket. Nem volt ellenállás a fegyverek 
leadásánál. A feladat végrehajtását 22:30-kor jelentettem az ORFK fõügyelete felé.

Október 23-án reggel megjelentek a hadsereg kijelölt képviselõi, akik átvették az objektumot és 
végrehajtották az egység leszerelését.

Október 22-én Jánossomorján ünnepélyes kishatár nyitás, tábori misével és kultúrmûsorral
Október 23-án elsõízben lehetett legálisan megemlékezni 1956-ról. Lényegében a reformkommu-

nista Németh kormány ezt a napot tette meg a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása napjává.
Október 23-ra az egyensapkáról lekerült a vöröscsillag, az övcsatokról a régi címer, a homlokzatról 

a vöröszászló, megszüntettük a dekorációkat (kommunista jelszavakat, idézeteket, munkásmozgalmi 
jelképeket, Lenin képeket). Az egymás közötti „elvtárs” megszólítást felváltotta a „bajtárs” megszó-
lítás. 1991-tõl a rendfokozat megjelölése után az „úr” megszólítást kellett használni. Megszûnt a ju-
talom, elismerés átvételekor használt „dolgozó népet szolgálom”, lett helyette a „hazámat szolgálom”. 
Ugyancsak megszûnt az „erõt egészséget” üdvözlés, lett helyette a napszaknak megfelelõ köszönés. 
Megszüntették a „Nemzetközi Nõnapot”, anyák napján lehetett hölgy munkatársainkat ünnepelni. 
Igaz ezutóbbi aztán feledésbe ment és visszaállt a régi rend.

Október 25-én Mosonmagyaróváron Makkos Antalné a szocialista korszak utolsó tanácselnöke 
tisztsége alóli felmentését kérte. Utóda Makai József tanácselnöki jogkörrel felruházott tanácselnök 
helyettes lett. A korszak utolsó végrehajtó bizottsági titkára Dr. Adorján József volt.

Október 26-án felvonulás indult a Városi Tanács épülete elõl az 1956-os sortûz helyszínére a határõr 
laktanyához. Csurka István mondott ünnepi beszédet.

November 2. A kormány intézkedésével felfüggeszti a turista ellátmány folyósítását, új, szigorúbb 
devizaellátási rendszert vezet be. A lakossági valutaellátmány négy évre maximum 300 dollár lesz. 
Az intézkedést követõen több tízezer honfitársunk kerekedik fel ausztriai bevásárló körútra. Miután 
elterjed a várható vámemelés híre, naponta 300 személygépkocsit hoznak be az országba.

November 7-én 17 órakor tárgyalt az elsõ helyi „Ellenzéki kerekasztal”. A kapitányság épületében 
biztosítottam helyet számukra. Mint meghívott ott lehettem a megbeszélésen.

December 6. A Rába mosonmagyaróvári gépgyára (KÜHNE) nyolcórás sztrájkkal próbálja ki-
kényszeríteni elszakadását a gyõri központtól.

December 8-án 16:30-ra az MDF helyi vezetése szervezett tüntetést a városban, amelyen a rend-
szerváltó programját hirdette.

December 20-21-22-én a rendõrkapitányság hivatásos állománya letette esküjét az új alkotmányra. 
Nem volt olyan, aki megtagadta volna az eskütételt. 

Az év folyamán kihirdetnek két mindenkit megilletõ alapvetõ szabadságjogot rendezõ törvényt. Az 
1989. évi III. törvényt a gyülekezési jogról és az 1989. évi VII. törvényt a sztrájkjogról. 

Ugyancsak ebben az évben megalakult a „Mosonmagyaróvár 1956. október 26.” Emlékmû Kura-
tórium, melynek elnöke Dr. Nagy György egyetemi tanár volt. 

1990. A politikai rendszerváltás éve

Január 5-25. A nagy magyar lehallgatási és megfigyelési botrány, a Duna-gate hetei. A következõ 
három hétben a belügyi vezetés valamennyi érintett vezetõje lemond egészen a belügyminiszterig.

Január végén zajlott le a II. helyi „Ellenzéki kerekasztal” szintén a rendõrség épületében. A meg-
beszélés tárgya: „Az önkéntesrendõri szervezet jövõje”. A Szociáldemokrata Pártot Horváth Imre, 
MDF-et Szeredi Kálmán, az MSZMP-t Bodovics Imre, a KDNP-t Bart Károly, a FIDESZ-t Szántó 
András, SZDSZ-t Gráfi Béla képviselte. 
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A rendõri vezetés érzékelve a nemzetközi bûnözés magyarországi megjelenését létrehozta az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) Nemzetközi Szervezet és Kábítószer-bûnözés Elleni Szolgála-
tot. Városunk átmenõ csempészútvonal ún. „Balkáni” útvonal volt. Bennünket az E 5-ös Fõútvonal 
Röszke-Hegyeshalom végponttal, illetve az Ártándtól Rajkáig tartó E15-ös fõútvonal érintett. Mind 
gyakrabban fordult elõ, hogy Magyarországon lerakóhelyeket, depókat létesítettek, ahol a kábítószert 
és más csempészárukat tároltak. Mûködési területünkön négy esetben kellett intézkednünk illegális 
lerakóhelyek felszámolásában.

Május 23. Megalakult az Antal József vezette jobbközép, koalíciós kormány. A Belügyminiszter Dr. 
Horváth Balázs ügyvéd lett. Horváth Balázs sajátos jelenség volt a Belügyminisztérium történetében. 
Elsõ alkalommal, június 20-án a minisztérium színháztermében tartott bemutatkozó jellegû országos 
miniszteri értekezleten láttam és hallottam. Világosan fogalmazta meg elvárásait, elképzeléseit. Az is 
világossá vált, hogy a rendszerváltás elsõ belügyminisztereként nem kedvelte a politikai állambiztonsági 
múlttal rendelkezõ rendõri vezetõket. Ennek ellenére, hangsúlyozta, nála a szakmaiság az elsõdleges 
mérce, minden vezetõ a helyén marad, ameddig sikeresen és eredményesen dolgozik. Számunkra akkor 
az volt a lényeg, hogy biztonságban érezzük magunkat és ne politikai széljárás irányítsa a rendõrséget. 
Ez aztán késõbb egyáltalán nem így alakult. 

Június hónapban sor került az elsõ találkozásra a város egyházainak vezetõivel. Az ismerkedésen 
túl, téma a lelkészi tevékenység biztosítása a fogdákban, továbbá az egyházi rendezvények bejelenté-
sének rendje. 

Július 6-án a rendõrség mûködésének áttekinthetõsége és a város, valamint vonzáskörzete közrend-
jének, bûnügyi helyzetének megismerése végett a politikai pártok és társadalmi szervezetek részére 
tájékoztatást tartottam. 

Augusztus 3-án a Parlament Göncz Árpádot köztársasági elnökké választotta. 
Szeptember 10. Hivatalosan is megjelenik a Justitia-terv, amely a rendszerváltás igazságtételi prog-

ramját hívatott megalapozni. A program tizenegy pontban foglalja össze az elõzõ rendszer vezetõi 
elitjének utólagos számonkérésével és felelõsségre vonásával kapcsolatos elgondolkodásokat. 

Szeptember 30. és október 14. között önkormányzati választásokat tartanak, s az újonnan felálló 
helyi képviselõ testületekkel lényegében befejezetté válik a rendszerváltás intézményi alapjainak a 
megteremtése.1990. október 25. és 28. között taxisblokád bénította meg az ország közlekedését. A 
váratlanul bejelentett, október 26-án életbe lépõ 65%-os benzináremelés ellen tiltakozva a taxisok 
és magánfuvarozók megbénították a közúti közlekedést az ország nagy részében, a határokon állt a 
forgalom. Nem volt leányálom!

Munkatársaim október 25-én 22:30-kor jelentették, hogy a taxisok és fuvarozók a benzináreme-
lés miatt demonstrációra készülnek. Eleinte nem tulajdonítottam nagyobb jelentõséget a tervezett 
akciónak. Bizony hamar rá kellett jönnöm, jól szervezett országos mozgalommal állunk szemben. 
Október 26-án a városban szinte teljes volt a blokád. Hegyeshalom felé, a Barátság utcánál, Rajka 
felé a Feketeerdõ felé leágazó útnál, Gyõr felé a LHÁG Gépjavítónál állítottak fel blokádot személy-
gépkocsikkal és kisteherautókkal. Hegyeshalomban és Rajkán a határátkelõket vették blokád alá. 
Több mint 800 kamion vesztegelt mûködési területünk útjain. Sokak rakterében élõ állat, romlandó 
szállítmány. Rendkívül feszült hangulatban igyekeztünk a rendet fenntartani.

László Balázs kormányszóvivõ október 26-án reggel törvénytelennek nevezte a taxisok akcióját arra 
hivatkozva, hogy azt a gyülekezési törvényben elõírtaknak megfelelõen nem jelentették be 72 órával 
korábban. Budapesten a blokád felszámolására Horváth Balázs utasítására kivezényelték a rendõr-
séget. 13 órakor Barna Sándor budapesti rendõrfõkapitány kijelentette, nem alkalmaz erõszakot a 
blokád felszámolására és nem kérik a honvédség segítéségét. Visszavonta a reggel kivezényelt rendõri 
alakulatokat. Ez parancsmegtagadásnak minõsült.
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Ilyen helyzetben még nem voltam – ugyan mások sem – tapasztalatot, gyakorlati tanácsot senkitõl 
sem kaphattam. A fõkapitányhoz fordultam utasításért a budapesti eseményekre hivatkozva. Ez volt a 
válasz: „Te vagy ott, oldjad meg! Két óráként jelentést kérek!” Eszembe jutott az elsõ rendõri vezetõm 
Matics Feri bácsi örökbecsû mondása: „Mester! Úgy csinálja, hogy magának is tetszen!” Egyedül 
maradtam a döntés felelõsségével. 

Ezek után munkatársaimmal tanácskoztunk a megoldásról Az alapvetõ szolgáltatásokat mindenféle-
képpen biztosítani akartuk. A mentõnek, tûzoltóknak, távolsági buszoknak, az élelmiszer szállítóknak 
menni kell. Személyesen mentem ki a helyszínre és tárgyaltam a szervezõkkel. Együttmûködõek voltak. 
Valamennyien tudtuk, politikai döntésre, megoldásra van szükség, de az élet addig sem állhat meg. 
A jelentõsebb csomópontokra rendõröket vezényeltem a demonstrálók mellé, akik lehetõvé tették a 
legfontosabb szolgáltatások biztosítását. 

Október 28-án délben a Munkaügyi Minisztériumban megkezdõdött az Érdekegyeztetõ Tanács ülése. 
Az estére megszületett megállapodás szerint október 29-én 24 órától 12 forinttal csökkentik a benzinárakat.

A kormány képviselõi a televízió nyilvánossága elõtt megígérték, hogy a demonstrációban résztve-
võket nem fogják felelõsségre. A kormány és fuvarozók közötti megállapodás alapján éjfélkor Szabó 
Gyõzõ országos rendõrfõkapitány sajtóközleményben szólította fel a torlaszok lebontására a tüntetõket. 
Békés módszerekkel 29-én, hétfõn helyreállt a rend. 

Szakmailag és politikailag rendkívül kényes helyzet volt a taxisblokád. Az új kormány elsõ igazán 
nehéz belpolitikai problémáját nem mindenki kívánta békésen megoldani Az idegileg, fizikailag ki-
merítõ feladat végrehajtása során napokig alig pihentünk valamit. Ma is elismeréssel gondolok vissza 
a kollégáim helytállására. 

1990. november 10-én a rendõrkapitányoknak szóbeli és írásbeli jelentést kellett tenni a fõkapi-
tánynak a taxisblokádról, az intézkedéseinkrõl, valamint a szervezõk személyérõl. Ugyanitt kaptunk 
utasítást igazoló jelentés készítésére, melyben meg kellett indokolni, hogy miért nem hajtottuk végre 
a blokád felszámolásra kapott belügyminiszteri utasítást. Késõbbiekben közölték, hogy parancsmeg-
tagadás miatt valamennyi taxisblokádban érintett rendõrkapitányt eljárás alá vonták. 

1991. február 19-én az Országgyûlés heves vita után elfogadja a közkegyelmi törvényjavaslatot.
Boross Péter belügyminisztersége alatt kiadta a „Blokád” fedõnevû végrehajtási UTASÍTÁS-t, 

melyben meghatározta, hogy a közellátást, a közbiztonságot és a közlekedés rendjét akadályozó, ve-
szélyeztetõ demonstrációkat, blokádokat milyen módon és eszközökkel kell felszámolni. Elrendelte 
megyei szinten rendõri bevetési egységek szervezését e feladatok végrehajtására. 

1990. október 26-án a taxisblokád második napján Orbán Viktor tart beszédet Mosonmagyaróvá-
ron a városházán.

Nézzük meg, milyen körülmények között került sor a mosonmagyaróvári beszédre.
Idézet Debreczeni József „Orbán Viktor” címû könyvébõl, Orbán meséli: „Emlékeim szerint elég 

nagy köd volt, blokád nélkül is nehéz volt a közlekedés… Valóban az történt, hogy felhívtam Für La-
jost, s mondtam neki, hogy el kell mennem Mosonmagyaróvárra ünnepi beszédet mondani… Mond-
tam Fürnek, elmegyek, ha adnak egy helikoptert. Küldtek értem egy motoros rendõrt, felhúztam a 
mikádót és a bukósisakot, kivittek a budaörsi reptérre, feltettek egy helikopterre, ami letett a helyi 
futballpályán. Ott egy helybéli zöldséges már várt a göngyöleges autójával. Beültem, elvitt a városhá-
zára, elmondtam a beszédet, s rohantam vissza, hogy még fel tudjon szállni szürkület elõtt a gép. Mi 
adjuk a polgármestert Mosonmagyaróváron, már csak azért is el kellett mindenképpen mennem…”

1990. november 20-án kihirdetésre kerül az 1990. évi LXXXII. törvény a fegyveres erõk és fegyve-
res testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû rendelet 
módosításáról. A törvény rendelkezik arról, hogy a rendõr-fõkapitányi és a rendõrkapitányi, valamint 
a belügyminiszter által kijelölt további szolgálati beosztást nyilvános pályázat alapján kell betölteni.
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1990. november 21-én megjelent a rendõr-fõkapitányi és rendõrkapitányi beosztásának pályázati 
rendjérõl szóló 27/1990/XI.21./sz. belügyminiszteri rendelet. A pályázatot a rendõr-fõkapitányi szol-
gálati beosztások esetében 1990. december 1-ig, a rendõrkapitányi szolgálatok esetében 1991. július 
1-ig kellett meghirdetni. A pályázatokat ötfõs bizottság bírálta el.

A Gyõr-Moson – Sopron megyei bíráló bizottság tagjai voltak:
- Bizottság elnöke: Dr. Finszter Géza rendészeti helyettes, államtitkár, a kinevezési jogkör gyakor-

lójának megbízottja
- Bizottság tagjai:
· Dr. Békés Imre egyetemi tanár, az adott tudományág felkért szaktekintélye
· Dr. Nagy Sándor rendõr ezredes, az Országos Rendõr-fõkapitányság szakmai képviselõje
· Garamvölgyi György rendõr alezredes, a szolgálati beosztással érintett szerv személyi állományá-

nak választott képviselõje
· Dr. Sáry István az érintett önkormányzatok képviselõje
A bizottság tagjait Dr. Horváth Balázs belügyminiszter írásban kérte fel, illetõleg bízta meg. A 

fõkapitányi beosztásra pályázók – 6 fõ – meghallgatására 1991. január 18-án került sor. A meghallga-
tások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a hat pályázó közül egyedül Dr. Takács Gyõzõ rendõr ezredes 
akkori hivatalban lévõ fõkapitánynak van átfogó és konkrét koncepciója. Ezért a bizottság egyöntetûen 
mellette foglalt állást és javasolta kinevezését a fõkapitányi beosztásra.

Idézet az Országos Rendõr-fõkapitány 1991. január 29-ei Megyei Közgyûléshez írt levelébõl:  
„A bíráló bizottság valamennyi jelölt pályázatát áttanulmányozta, õket személyesen is meghallgatta. 
Ezt követõen javaslatot tett a fõkapitány személyére. A bizottság álláspontja, valamint a fõkapitány 
kiválasztásánál figyelembe veendõ egyéb követelmények mérlegelése alapján Gyõr-Moson-Sopron 
megye rendõr-fõkapitányának Dr. Bély László rendõr õrnagy urat tervezem kinevezni.”

„Kérem a Tisztelt Közgyûlést, hogy Dr. Bély László úr megyei rendõrkapitánnyá történõ kinevezését 
véleményezni szíveskedjenek!” A kinevezés megtörtént. 

A sajtó reagálása a következõ volt, a megyei „Új  Térkép” c. lap fõ címe: „Ezt a rendõrviccet maguk 
a rendõrök találták ki, 5:0-ra Takács nyert, mégis Bély gyõzött.”

Mit kiderült több más megyében történt ugyanez, vagyis mást kívánnak kinevezni fõkapitánynak, 
mint akit a pályázat alapján a szakmai bíráló bizottság javasolt e posztra. A „Népszabadság” címû lap 
1991. február 1-jén megjelent számából: „Egy pályázat hullámverései. Lehetséges, hogy nem szakmai 
és nem is emberi szempontok figyelembevételével nevezik ki az új megyei rendõrkapitányokat? Min-
den jel arra mutat, hogy lehetséges és körvonalazódnak a döntés valódi – nyilvánosságra nem hozott 
– politikai jellegû megfontolásai.”

1991. február 11. „Magyar Hírlap”: „Ez a szakma megcsúfolása”… „SZDSZ a pályázatok miatt 
interpellálni fog.”

Dr. Szabó Gyõzõ országos rendõr-fõkapitány végül tíz esetben változtatta meg a bizottságok által 
felállított prioritási listát.

December 14. Antall József miniszterelnök hathéttel a taxisblokád sokkja után, stratégiai pontokon 
átalakítja a kormányt, leváltja Horváth Balázst és belügyminiszterré kinevezi Boros Pétert.

Bõvebben a rendõrségen történt rendszerváltásról.

A rendõrséget felkészületlenül érte a rendszerváltás. Az állandó agymosásnak, kommunista neve-
lésnek alávetett állomány teljesen elbizonytalanodott a rendszerváltáskor.

A rendszerváltás egyik nagy kérdése az volt, hogy miként értelmezi újra a rendõrség szerepét. Hor-
váth Balázs az Antall kormány belügyminisztere így vélekedett a rendszerváltás elõtti rendõrségrõl: 
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„… a gondolkodást megnyomorító, önálló kezdeményezésre képtelen, felelõsséget vállalni nem tudó 
egyének gyülekezete a szocialista hatalom rendõrsége. Az ilyen mûködést segítette a mindent jótékony 
homályban tartó titkosság, a katonai rend és feltétlen engedelmesség elve. A szigorúan hierarchizált 
felépítésen nyugvó rendszert habozás nélkül általánossá tették olyan területeken is, ahol a munka 
természete ellentmondott a katonai rendtartásnak.”

Ezt egy polgári életbõl jött, a szocialista rezsim biztonsága alatt „gyarapodó” rendõri munkát nem 
ismerõ civil írja.

De ez a rendõrség változatlan összetételében tartotta fenn a rendet a rendszerváltás folyamatában 
és azt követõen is.

A rendszerváltás szinte „kegyelmi pillanatnak” mutatkozott a rendõrségi modell lebontására és 
demokratizálására. Ebben az idõszakban a rendészet jogállami átalakításának programja három 
területen rajzolódott ki:

Az elsõ az alkotmányozás, ami az 1989 es köztársasági alkotmánytörvényben valósult meg. Az 
1989. október 23-án hatályba lépett Alkotmány megõrizte a rendõrség centralizált államigazgatási 
modelljét, azt a fegyveres erõkkel egy típusúként határozta meg. Megjegyzem soha nem valósult meg! 
Deklarálta a rendõrségi igazgatásban a joguralom helyreállítását, intézkedett a rendõrségi törvény 
megalkotásáról.

A második terület azoknak a politikai elképzeléseknek az együttese, amelyek a rendõrség jövõjére 
vonatkoztak. A szabad választásokra készülõ pártok programjai konszenzust mutattak abban, hogy 
a pártállamtól megörökölt rendõrséget

- depolitizálni,
- decentralizálni,
- demilitarizálni szükséges.
A harmadik irány a szakmai fejlesztés, amelynek jellemzõje volt korábban érvényesülõ politikai 

gyámkodás elutasítása, a hivatás belsõ értékeinek rehabilitálása és nagyfokú nyitottság a szervezeti 
és mûködési reformok iránt.

A rendõrség depolitizálása – szerintem – egy olyan program, ami soha nem valósult meg. Induljunk 
ki abból, hogy a közigazgatás, benne a rendõrség, részben a politikai közegbõl származó, részben a 
politika által motivált, közcélok, közfeladatok, közszolgáltatások megvalósítására irányuló, végrehajtó, 
rendelkezõ, szervezõ és szolgáltató tevékenység.

Bár a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. §(3) bekezdése szerint: „A rendõrség a 
feladatainak ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el.”Ugyanakkor a belügyminiszter utasítási 
jogkört gyakorol a rendõrség irányába, és mint a hatalmon levõ kormány tagja aligha tenne a kormány 
álláspontjával ellentétes utasítást. Az adott politikai hatalom, rendelkezzen az bármilyen szemlélettel 
és irányzattal, amennyiben arra kerül sor, él a lehetõséggel és felhasználja a rendõrséget. 

Horváth Balázs belügyminiszter a rendõrség megformálása irányába tett lépéseinek egyike a 
rendõrség átvilágítása volt. Erre meghívta a Team Consult nevû piackutató céget. Bizton számolt 
vele mindenki, hogy az újonnan megalakuló koalíciós kormány szakít az elõzõ rendõrségi modellel, 
és a névleges átszervezéstõl a decentralizálás útjára lépve lokális alapokra szervezi a rendõrséget, így 
beindulhat a folyamat, amelyet a szervezet decentralizációja kapcsán kezdetben prognosztizáltak. 

A választások gyõzteseként a Magyar Demokrata Fórum a decentralizálás elve mellett állt, azonban 
az 1990-ben készült kormányprogramban más jellegû irányítási modell bevezetésérõl tesznek említést, 
mi szerint nem kívánnak önkormányzati rendõrséget létrehozni, az akkori bûnügyi helyzet ellen az 
egységes fellépés volt a megoldás.

Késõbb Boros Péter belügyminiszter kemény, férfias, hierarchikus rendszerként jellemzi az általa 
vizionált rendõrséget.
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A rendõri vezetés az önkormányzatok is felismerték a változás szükségességét, azonban a hatalmon 
levõ kormányzat mégiscsak fontosabbnak tartotta a rendõrség centrális, nagy erejû bevethetõsé-
gének /karhatalmi szerepkörének/ megtartását. Így a rendõrség decentralizálása, depolitizálása és 
demilitarizálása végül nem valósult meg. 

A rendszerváltás fordulópont volt, robbanásszerûen emelkedni kezdett a bûnözés és a bûncse-
lekmények száma. 1989-ben országosan 225 ezerre növekedett a hatóságok tudomására jutott 
bûncselekmények száma, 1990-ben már 341 ezerre és 1995-ben pedig már 502 ezer bûncselekményt 
tartottak nyilván.

Mi rendõri vezetõk kapkodtuk a fejünket, hogy mit is lehet kezdeni ezzel az új helyzettel.
A politikai elit és a kormány elvárásainak megfelelõen azonban nem volt türelmi idõ, az egyre 

szaporodó törvénysértések láttán elvárták a határozott rendõri fellépést. A rendõrség ekkor a 
legkönnyebb és legkevesebb kockázattal járó utat választotta. Fõ csapását a szabálysértésekre irá-
nyította. A bûnüldözés határozott kibontakozását az nehezítette a megváltozott körülmények és 
feltételek között, hogy késedelemmel születtek meg a szükséges új törvények. 

A célratörõ bûnügyi felderítést nagyon sok zavaró körülmény befolyásolja. Látványos, de nem a 
közbiztonsággal szorosan összefüggõ feladatokra veszik igénybe az állományt (közterületek megtisz-
títása az engedély nélküli árusoktól, piacok ellenõrzése, politikai-, párt- és társadalmi rendezvények 
zavartalanságának biztosítása stb.)

A nagytömegû munkanélküliséggel megjelent a tömeges méretû megélhetiséginek nevezett bûnö-
zés, a létfenntartáshoz szükséges eszközök „elõteremtése”, lopás, olykor rablás révén. Kialakult a 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ szerevezett alvilág. 

A rendszerváltás egyik ígéretes jelszava volt a „nagytakarítás” . A rendõrségtõl is eltávolítot-
ták a végrehajtó állományból a tapasztalt szakembereket, illetve olyan légkört teremtettek, hogy 
a kreatív emberek önként távoztak. A politika általában nem tud mentesülni attól a kísértéstõl, 
hogy ne nyúljon bele a rendõrség életébe. Ugyanúgy, mint az elõzõ rendszerben. A politikamentes 
rendõrség „lózungja” ellenére, már az is a politika beavatkozása volt a rendõri szervezet irányítá-
sába, hogy az elsõ intézkedések egyikeként az SZDSZ-es Szabó Gyõzõ bírót nevezték ki országos 
rendõrfõkapitánynak, egy jogalkalmazót, aki még a szolgálati szabályzatot sem ismerte. Képtelen 
is volt leállítani vagy kedvezõre fordítani a leírt folyamatokat. 

A legnagyobb csapást azonban a rendõr-bûnügyi munka akkor szenvedte el, amikor az állambiz-
tonsági hálózat szétzavarásával egyidejûleg a bûnügyi informátorhálózatot is szélnek eresztették és 
megszüntették a bûnügyi felderítést.

A rendszer összeomlott! Ha szétverik a rendõrség információs hálózatát, akkor az elveszti látását, 
hallását. Ez pedig nem pótolja sem a rendõri létszám emelése, sem a rendõri költségvetés emelése. 
Amelyik államban a titkos segítõket elzavarják, az elveszíti erkölcsi hitelét és csak olyanok segítségét 
képes elnyerni, akik kényszerhelyzetben vannak, vagy anyagi elõnyökért vállalják ezt a feladatot. 

A hatékony rendõri munka hiányának okai alapvetõen a bekövetkezett társadalmi változások és 
azok következményei.

A rendszerváltás sajátosságait a legplasztikusabban az Alkotmánybírság határozata fejezte ki. A 
legalitás talaján végrehajtott rendszerváltás biztosította az állami szervek számára a folyamatosságot, 
ami a rendvédelem esetében azt jelentette, hogy az új jogállami értékeket a korábban kialakított 
szakmai tudás megõrzése mellett épített fel, Ez a vonása a „jogállami forradalomnak” biztosította 
azt, hogy a rendõrség megõrizze a mûködõképességét az 1989-et követõ esztendõkben.
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1991. A rendszerváltás elsõ teljes éve 

Azt is mondhatnánk, hogy a zûrzavar éve. Felszámolják a Varsói szerzõdést, feloszlatják a KGST-t, 
a szovjet alakulatok elhagyják az országot, felbomlik a Szovjetunió, zajlik a Horvát - Szerb háború, 
dúl az Öböl-háború.

Január 2. Országos Vasutassztrájk. Reggel öt órától hét óráig figyelmeztetõ sztrájkot tartottak a 
mozdonyvezetõk, mert nem sikerült kiharcolniuk a 29%-os béremelést.

Február 6-án megjelent az Országos Rendõrfõkapitány 11/1991. számú intézkedése a rendõrkapi-
tányi pályázatok kiírásának és elbírálásának elveirõl.

Á pályázatot 1991. március 20-ig kellett beküldeni és 1991. május 15-ig elbírálni. A mosonmagya-
róvári rendõrkapitányi beosztásra három pályázat érkezett, ebbõl az egy az enyém volt. A nyilvános 
pályázat eredményeként 1991. május 16-ai hatállyal -5 évre – 1996. május 15-ig terjedõ idõszakra a 
megyei rendõrkapitány –  már az új  – Dr. Bély László rendõr alezredes engem nevezett ki a Moson-
magyaróvári Rendõrkapitányság vezetõjének.

Március 1-jén kihirdetésre kerül az 1991. évi V. törvény a közkegyelem gyakorlásáról. 
„Az Országgyûlés közkegyelmet gyakorol a következõk szerint:
1. § Nem indítható, illetve nem folytatható bûntetõeljárás az 1990. október 25-tõl 28-ig terjedõ 

idõben az ország életét megbénító útlezárásokkal összefüggésben elkövetett…
f, elöljáróiintézkedések elmulasztása (BTK. 361. §) miatt.”
Nem idéztem teljes terjedelmében a törvényt, csak a rám, illetve azokra a rendõri parancsnokok-

ra vonatkozó részt, mely a mulasztásunkra nézve gyakorol közkegyelmet. Jelen esetben az elöljárói 
intézkedés elmulasztásáról van szó, ami leegyszerûsítve azt jelenti, hogy mint a rendõrkapitány nem 
intézkedtem, nem adtam ki parancsot az útlezárás (blokád) megszüntetésére, felszámolására.

Április 24-én a mûködési terület valamennyi polgármesterét meghívtam egy tájékoztatóra és 
konzultációra, ahol többek között elhatározás született arról, hogy felmérik a településéken egye-
dül élõ idõs lakókat és a névjegyzéket részünkre átadják. A névjegyzék alapján a KMB-i szolgálat 
a feladatkörébe be lett sorolva az érintett személyek idõszakonkénti felkeresése és segítségnyújtás a 
problémáik megoldásában.

Szeptember 18. Az Országos Rendõr-fõkapitányság élére kinevezik Dr. Pintér Sándor rendõr ve-
zérõrnagyot. 

Október 26-án Göncz Árpád köztársasági elnök felavatja a „Gyász téren” felállított „Golgotát”, 
Rieger Tibor szobrászmûvész alkotását. 

Ebben az évben, Gyõrben megkezdte mûködését egy közösségi szállás, ahol az elfogott, elõállított 
külföldi állampolgárokat helyezték el.

November 5-én a fõkapitányság parancsnoki értekezleten tárgyalta a Mosonmagyaróvári Rendõr-fõ-
kapitányság öt éves tevékenységét. Az értekezleten részt vett Plutzer István polgármester, Dr. Valkó 
László a bíróság elnöke és Dr. Balogh Gabriella vezetõ ügyész. Az értekezlet a rendõrkapitányság 
munkáját összességében jónak értékelte, kiemelve az állomány feltöltése érdekében tett erõfeszítéseket, 
valamint az önkormányzatokkal megvalósított kiemelkedõ együttmûködést.

1991. december elején a „PSZT Magazin”-ban megjelenik egy írás a „SÍR A TELEFON! Avagy 
Gyõrben megállt az idõ?” címmel. A szerzõ – „Kepal” –egy névtelen telefonhívásra hivatkozva felszó-
lítja a megye rendõri vezetõinek néhány tagját – köztük engem is – a beosztásukból való lemondásra.

A betelefonáló információi szerint – idézi a szerzõ- ,,… Dr. Bély László Úr pályafutását édesapja, 
a hajdani pártfõiskolai igazgató elvtárs egyengette. Állítólag õ maga is hûséges híve volt egy ideig a 
pártnak…”

„… ez még semmi, mert van a fõkapitánynak két helyettese is, Dr. Szabó József, aki állítólag öt 
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évig dolgozott a megyei PB-n osztályvezetõ helyettesi beosztásban…” „… a másik helyettes Dr. Bene 
László… szintén „harcos” párttag volt, pártfõiskolát végzett…”

„… a telefonáló még azt a meglepõ tényt is állította, hogy a mosonmagyaróvári rendõrkapitány 
annak idején a III/III-as ügyosztály vezetõje lett volna.

1991. december 9. A „Mai Nap” címû lapban megjelenik „Obsitos rendõrök. Fura egybeesés a 
pletykalap cikkével. „Elbocsátó üzenet tiszteknek”. Írás, „pethõ” tollából. „… Megbízható források 
szerint Dr. Szabó Józsefet, a fõkapitányság helyettes vezetõjét, valamint Garamvölgyi Györgyöt, Mo-
sonmagyaróvár rendõrkapitányát szólították Budapestrõl úgymond önkéntes felmondásra.”

A lap egy késõbbi számában nyilatkozott Dr. Bély László, melyben cáfolta a híreket, illetve közölte, 
hogy Dr. Szabó József maga kérte nyugdíjazását.

A valóság az, hogy Dr. Bély mindkettõnket felszólított, nem felkért, hogy mondjunk le, mert kelle-
metlenek vagyunk számára és veszélyeztetjük a karrierjét. Én ezt megtagadtam.

1991. december 10-én Plutzer István polgármester tájékoztatott, hogy Dr. Bély László fõkapitány 
bizalmatlansági indítványt nyújtott be személyem ellen, III/III –as múltam miatt. Ezért kénytelen a 
városkörnyék polgármestereinek részvételével megbeszélést kezdeményezni.

A polgármesterek tájékoztatására december 17-én került sor, ahol az érintett önkormányzatok 
polgármesterei elutasították az indítványt és egységesen kiálltak mellettem.

A „Nyugati Futár” címû lap december 18-ai számában megjelent írás szerint „A rosszmájúak akár 
arra is gyanakodhatnának, hogy Zétényi és Takács uram – bátyám - elvtársamék Gyõr-Moson-Sopron 
megyét szemelték ki kora téli nagytakarításuk helyszínéül.” 

1992. A Duna-gate után a Dunaszaurusz

Április 25. A „Harag napja” néven hirdetett Budapestre a Torgyán féle párt olyan demonstrációt, 
ahová félmillió résztvevõt vártak, s e tömeg lett volna hivatott a kormány megdöntésére. A 15 000-
20 000 dühös ember végül beérte a félnapos kiabálás örömével, s „az árulóvá vált” többségi frakció 
gyalázásával. Mosonmagyaróvárról kb. 80-100 szimpatizáns utazott zászlókkal, transzparensekkel 
felszerelve vonattal Budapestre.

Szeptember 16. Pozsonyban, a Slovan-FTC futballmeccsen csuklyás szlovák kommandósok verik 
össze a Magyarországról átrándult fradista szurkolókat. A két ország között egyébként hónapok óta 
tart a nyilvános vita a bõs-nagymarosi erõmû kapcsán, mivel a magyar kormány május 25-én egyol-
dalúan felmondta a vízlépcsõ-szerzõdést.

Szeptember 17-én reggel az ORFK vezetõjének közbiztonsági helyettesétõl utasítást kaptam, hogy 
vegyem fel a kapcsolatot a pozsonyi rendõrkapitánysággal és kérjek tájékoztatást a történtekrõl. Nem 
hivatalosan tájékoztattak arról, hogy a rendõri beavatkozásra azért került sor, mert a magyar szurkolók 
heccelték a szlovák szurkolókat, petárdát dobáltak, nacionalista, szlovák ellenes rigmusokat skandáltak. 
Ezek abbahagyására szólították fel a fradista szurkolókat, mivel ez nem vezetett eredményre, ekkor 
vetették be a kommandósokat. Egy közeli idõpontban aztán a rendõrkapitányságon az ORFK és a 
pozsonyi rendõrkapitányság között hivatalosan is megtörtént a tárgyalás. 

Szeptember 22. Megalakul a Mosonmagyaróvár Város Védelmi Bizottsága. Tagjai: Plutzer István 
polgármester, Dr. Szakács Ilona jegyzõ, Juranovics Károly polgárvédelmi alezredes, Tukovics János 
Tûzoltó õrnagy, városi parancsnok és a rendõrkapitányság vezetõje.

1992. november 24-én jött létre az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottság az Országos Köz-
lekedésbiztonsági Tanács (OKBT) megszûnését követõen. A bizottság a közúti közlekedésrõl szóló 
1988. évi I. törvényben meghatározott közlekedési, baleset-megelõzési és ezzel összefüggõ propagan-
da és kommunikációs tevékenység ellátásában vállalt aktív részvételt. Erre a feladatra egy hivatásos 
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állományú megelõzési elõadót kellett kineveznem, aki közlekedésbiztonsági tanácsokkal látta el az 
óvodás és iskoláskorú gyerekeket és szüleiket. Közlekedési park létesítésében és mûködésében vett 
részt. Az elsõ ilyen közlekedési park a Soproni utca és a József Attila utca találkozásánál az óvoda 
mögött készült el. Ma lakópark van a helyén. Közlekedési ismeretekbõl vetélkedõket, versenyeket 
szervezett. Megszervezte az iskolák környékén tanítás kezdetén és végén a közutakon való biztonságos 
átkelés érdekében a rendõri jelenlétet. 

A IV. negyedévben jelentkeznek az „olajügyek” elõszelei. E témában kezdeményezett nyomozások 
során több jel utal arra, hogy a háztartási (HTO) és az ipari tüzelõolaj (ITO), valamint a motorikus 
gázolaj forgalmazása és felhasználása a vállalkozások jelentõs részénél nem a jogszabályi elõírásoknak 
megfelelõen történik. Az adatok önmagukban jelezték, hogy a rendõri gazdaságvédelmi szolgálat 
életében az 1993-as év az „olajügyek” éve lesz.

Október 23. Göncz Árpád nem tudta elmondani köztársasági elnöki beszédét a Kossuth téren, mert 
neonáci fiatalok szervezett csoportjának füttykoncertje akadályozta elõadását. Páratlan belpolitikai 
botrány és vádaskodás veszi kezdetét arról, hogy ki a felelõs. 

A „papírtigris” életre kel, avagy elterelik a Dunát.

A Duna elterelése 1992. október 25-én történt meg. a (cseh) szlovákok megsértették a szuverenitá-
sunkat, 30 km hosszan elterelték legfontosabb folyamunkat, a Dunát. Sajnos, az erõtlen gyengekezû 
kormány karba tett kezekkel nézte, hogy határfolyónkat egy mesterséges betonmederbe tereljék. 

A kormány és a rohamozó zöldek még 1992-ben sem akarták, vagy ami még rosszabb, nem tudták 
felfogni a fenyegetõ veszély nagyságát. Hajósy Adrienne, mint kormánybiztos, aki korábban „papírtig-
risnek”-nek titulálta az ún. „C” variánst, 1992 nyarán a következõket nyilatkozta Paulus Alajos tévéri-
portjában: „… Arról nem gondolkozom, hogy felépül a „C” variáns, de én elég jól ismerem az építkezést. 
Ezért mondom azt, hogy ez nem fog felépülni. Mert a Duna elrekesztése nem valami könnyû mûvelet”. 
„… Hát én a látottak alapján azt bátran merem állítani, hogy októberben a Dunát nem fogják elterelni.”

A hivatalos magyar politikai abból indult ki, hogy Szlovákia sem mûszakilag, sem pénzügyileg nem 
lesz képes a „C” változat kivitelezésére. 

1992. október elején telefonon felhívott  a HÕR OP-ról Krizsán Attila határõr ezredes és tájékozta-
tott, hogy Lipták Béla nevû amerikai-magyar állampolgár, mérnök, politikus, az amerikai székhelyû 
Magyar Környezetvédelmi Alap igazgatója október 22-re Szlovákiába, Dunacsúnyba az erõmû épít-
kezéséhez tiltakozó tüntetést szervez, a szlovák hatóság engedélyezi a tüntetést. A tüntetõk Buda-
pestrõl vonattal érkeznek Rajkára és a vasútállomásról gyalog vonulnak Dunacsúnyba. A felvonulók 
útvonalának rendõri biztosítását kéri, közlekedési baleset megelõzése végett. Lipták október 21-én 
leutazott Rajkára és a Hotel Rajkában töltötte az éjszakát. Másnap kilenc óra elõtt pár perccel befutott 
a pesti vonat, harminc-negyven nyugdíjast és iskolás gyereket hozott, akik a „C” variáns ellen kívántak 
tüntetni. Közben a 80-100 fõre duzzadt tömeg elindult és átkelt a határon, háromnegyed tizenkettõre 
értek ki a csúnyi gátra. Szlovák rendõrök és iparõrök sorfala fogadta a tüntetõket, de semmi nemû 
intézkedésre nem került sor. Békésen zajlott és vért véget a tüntetés. Lipták felhívta Julius Binder 
szlovák kormánybiztos irodáját és tárgyalást ajánlott. A megbeszélésre végül is nem került sor. 

Binder és csapata diadalmenetben dobálta a Dunába az elzárást szolgáló betontömböket. A sors 
különös fintora, hogy a 14 500 db egyenként egy köbméteres két és fél tonna súlyú kockákat a ma-
gyarok készítették.

Eredetileg a dunakiliti gátba kívánták beépíteni. A már kész betonelemek viszont ott maradtak és a 
szlovákok nem haboztak azokat a saját céljaikra felhasználni. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy 
a fát olyan baltával vágták ki, melynek nyelét magának a fának az ágából faragták.
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Felmerült a kétségbeesett ötlet, hogy repülõgéppel kellene szétbombázni a torlaszt, de ez nyilvánvaló 
háborús konfliktushoz vezetett volna, amelyben számunkra kevés esély ígérkezett. A rendszerváltó 
nemzeti kabinet legfeljebb a hagyományos sapkaformák bevezetésére fordított figyelmet, a fegyveres 
erõk fejlesztéséért keveset tett. A honvédelmi miniszter székében egy olyan történész ült, aki egész 
pályafutása során csak vesztett csaták históriájával foglalkozott. Az akkor még közös csehszlovák 
hadsereg két és félszer annyi repülõgéppel és harci jármûvel rendelkezett, mint mi, nem is említve 
hatalmas gyártóbázisukat.

Ötletelések mellett dühödt viták zajlottak a vízmegosztás, a hullámtéri vízpótlás javaslatai körül. 
Az eredménytelen tárgyalások következményeként 1993-ban leváltották Keresztes K. Sándort kör-
nyezetvédelmi és területfejlesztési minisztert és helyébe Gyurkó Jánost a Duna Kör elkötelezettjét 
nevezték ki. Választani kellett a keresztgát felépítése, fenékküszöb létesítése vagy pedig egy szivaty-
tyús vízátemelés között. A vízmegosztással kapcsolatos terve szerint a Mosoni-Dunába érkezõ vizet 
meg kell osztani: belõle öt köbméternyit a mentett oldali, tizenötöt pedig a hullámtéri vízpótlására 
irányítanának. 

A szakemberek ezzel nem értettek egyet, a szigetközi polgármesterek pedig felháborodva tiltakoz-
tak, egymást érték s szigetközi falvakban a demonstrációk, útlezárásokkal fenyegetõztek. Kiláncolták 
magukat mûtárgyakhoz óriási sajtóérdeklõdés mellett.

Gyurkót helyszíni szemléjén rendõri védelemben kellett részesíteni, mert meg akarták lincselni. 
Gyurkó, visszatérve Budapestre felhívott és utasítani akart, hogy haladéktalanul intézkedjek a tünte-
tések letiltására. Miután közöltem vele, hogy õ nem jogosult nekem utasítást adni, és a demonstrációk 
engedélyezettek, a személyi védelmét pedig megszerveztük, ellenére annak, hogy nem tartott igényt 
rá, üvöltötte, hogy feljelent a belügyminiszternél.

A fõkapitányi reakció nem sokat váratott magára, másnap reggel írásos jelentést kellett letennem 
az asztalára a történtekrõl. Természetesen vizsgálatot rendelt el. Errõl tájékoztattam a szigetközi 
polgármestereket, akik petíciót írtak az Országos Rendõrfõkapitányhoz, aki megszüntette a vizsgá-
latot ellenem. Ez olaj volt a tûzre, ami a fõkapitánnyal való kapcsolatomat illeti. Megint nem sikerült 
fogást találni rajtam. 

Ezzel még nincs vége a kalandok sorának. A kísérlet kudarcát jelzi, hogy maga Gyurkó vette le 
a napirendrõl a Mosoni-Duna-ág vizének ilyen formában történõ megosztását. Pap János moson-
magyaróvári Fideszes országgyûlési képviselõ javasolta a szivattyús vízpótlást. Gyurkó elérte, hogy 
a szivattyúzás kérdése az Országgyûlés elé kerüljön. A javaslatot 1994. március 29-én elfogadták. 
Kezdetben harminc dízel szivattyút állítottak fel három helyszínen: Dunakiliti, Hajós sziget és Du-
naremete térségében. A szivattyú közeli falvak lakói 42 decibeles zajhatásnak voltak kitéve. Végül 
összesen hatvan szivattyút állítottak be, melyek együttesen napi 15 ezer liter gázolajat fogyasztottak. 
Az üzemeltetés napi 2-2,5 millió forintba került és a másodpercenkénti 15 köbméter víz valósággal 
eltûnt a hatalmas területen. 

A csõd egyre botrányosabbá válik, kiderült, hogy a felhasznált olaj, melyet a szakmában isme-
retlen KAREX Kft. szállított, nem felelt meg a magyar szabványoknak. Késõbb ez a selejtes olaj is 
megcsappant, üzemanyag szûkében gyakran nyolc-tíz órára is leálltak a szivattyúk. A szivattyúkat 
szeptemberben végleg leállították. 

1994. április közepe táján, akkor már több mint egy hónapja kórházban feküdtem, amikor felkeresett 
két kormányõr és közölték, hogy érdeklõdtek a kezelõ orvosomnál, látogatható vagyok-e, ugyanis a 
napokban Gyurkó János miniszter szeretne meglátogatni. 

A meglepetés szerû látogatás létrejött, a miniszter ismét Dunakilitin tett látogatást, de már személyi 
biztosítókkal, és úgy döntött, hogy felkeres. Ekkor közölték vele, hogy kórházban vagyok. A közel 
háromnegyedórás találkozón elnézést kért, amiért kellemetlenséget okozott, de értsem meg, hogy 
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abban a helyzetben nem igazán tudta kontroll alatt tartani indulatát. 1994 közepéig, a kormányváltásig 
volt miniszter, majd a Mûemlékvédelmi Hivatal általános elnök helyettese lett. Még két alkalommal 
találkoztunk, 1995. januárjában útban Bécs felé meglátogatott a lakásomon, majd márciusban Buda-
pesten a Pethõ Intézetben látogatott meg ahol rehabilitáción vettem részt. Fiatalon, 44 évesen halt 
meg 1996-ban.

1993. Az „olajügyek” éve

85 évre titkosított olajügyek, hogy kihaljanak a tanúk és elhaljanak az elkövetõk. 
Magyarországon a rendszerváltás után 1992 és 1996 között az olajügyektõl-olajszõkítéstõl volt hangos 

a sajtó, az olajügy rendszerváltás legnagyobb találmánya volt, ugyanis nem a piti bûnözõk találták ki, 
hanem a parlamentben ülõ jogalkotók, akiknek lehetõségük volt arra, hogy ilyen törvényeket hozzanak.

A visszaélések elkövetésének legfõbb elindítója a motor-hajtógázolaj és a háztartási fûtõolaj kettõs 
ára volt. Egy 1990-es kormányrendelet elõírta: fûtõolajt adalékanyaggal színezni kell. A HTO-t 1991-
tõl pirosra festették, ám az adalék a motorokat nem károsította, így azt változatlanul használhatták 
üzemanyagként. A fûtõolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni, ami 
lehetõséget adott a visszaélésekre. Ha a vámost sikerült megvesztegetni, akkor a fûtõolaj szállítmány 
további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. Amennyiben a festék már bekerült a fûtõolajba, 
azt savazással közömbösítették, az volt az ún. „olajszõkítés”. Az üzlet lényege tehát abban állt, hogy a 
jóval olcsóbb fûtõolajt gázolajként értékesítették. A visszaéléseket a halasztott vámfizetés lehetõsége 
is nagyban elõsegítette, mert a 15 napos határidõn belül az olajat importáló vállalkozások gyakran 
eltûntek a hatóságok elõl az olajjal együtt. 

Nemcsak a maffia, hanem a magas rangú helyi és országos rendõri vezetõk, határõrök, vámosok, 
politikusok is részt vettek az ügyletekben. Egyes politikai pártokról hírlett, hogy egyenesen az ola-
jügyekkel szerzett pénzbõl finanszírozta mûködését, illetve választási kampányát.

Pallag László, volt FKGP-s országgyûlési képviselõ kezdeményezett nyomozást az olajügyek felderí-
tésére, mert úgy vélte, összefüggés volt ez ügyek és a Békés és Bács-Kiskun megyei rendõrök: Kuzma 
Mihály, Szabó András, Kovács László Zsolt, Szuvek János és Dénes Gábor halála között (hivatalosan 
mindannyian öngyilkosságot követtek el). Az õ kollégájuk volt Karancsi Tibor, aki a szeghalmi Macs-
kási telepen rajtakapott egy csapatot, amely éppen egy vonatszállítmány olajt szõkített. 

Karancsit késõbb menesztették a rendõrségtõl. Ugyanígy járt Kovács Ferenc sarkadi törzsõrmester is, 
aki az „alvilág”, illetve a rendõrség vezetése közötti szálakat vélt felfedezni, és Tokai György alezredest, 
sarkadi rendõrkapitányt vádolta meg az olajmaffiával való összeszövõdéssel. Kovácsot is menesztették.

Pallag László képviselõ Gál László volt Békés megyei rendõrkapitány ellen tett feljelentést elfogultság 
bejelentésének elmulasztása, kötelezõ intézkedések megtételének elhagyása, hivatali bûnpártolás és 
korrupció gyanúja miatt a Fõvárosi Fõügyészségen. Idõközben belügyminiszterré vált Pintér Sándor, 
Gál Lászlót kinevezte a Belügyminisztérium Felügyeleti és Ellenõrzési Hivatalának vezetõjévé.

Az olajügyekben nyomozta az igazságot Szezsák Gyula Hajdú-Bihar megyei fõügyész is. Õ Papp Imre 
megyei rendõrkapitány által elkövetett cselekmények elleni nyomozásban vett részt, azzal vádolta a 
rendõrt, hogy közremûködésével illegálisan, vámfizetés nélkül került az országba nagy mennyiségû olaj.

Az olajmaffia kapcsán az egyik legismertebb médiaszereplõvé Sándor „Papa” István vált, aki nyo-
mozóként dolgozott majd beperelték, de a vádpontok alól felmentették. Ügyérõl azonban nem sokat 
tudni, ugyanis 85 évre titkosították. 

Ismereteim szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal 2007 októberében feloldotta 120 oldalnyi olajügyek-
kel foglalkozó irat titkosságát, - az összesen kb. 30 ezer oldalra tehetõ teljes irat mennyiségbõl - de 
minden lényegit kitöröltek a nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az iratok tartalmaznak egy 
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névtelen levelet, melyet rendõrök írtak Pallag Lászlónak, s melyben sejtetik, hogy a rendõri felsõ-ve-
zetésben keresendõk az olajszõkítõk bûntársai. 

1993 nyarán már a magyar kormányzati szervek tisztán látták azt, hogy óriási mértékben folyik az 
országban az olajszõkítés és egyre nagyobb mértékben nem fizetik be az adókat a behozott termékek 
után. Ekkor a rendõrség, a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, az Ásványolaj Minõségellenõrzõ In-
tézet és Ipari Minisztérium munkatársa az országban egy átfogó ellenõrzést indítottak. A rendõrség 
„olajkommandókat” szervezett, feladatuk volt a töltõállomások, gépjármûvek ellenõrzése, mintavétel, 
továbbá „olajszõkítõ” helyek felderítése. Megállapításra került, hogy száz megcélzott töltõállomásból 
26-nál hibás üzemanyagokat értékesítenek.

Az olajügyeket sokan vizsgálták. Egyet emelnék ki, a Polip címû olasz bûnügyi filmsorozat felügyelõ-
jérõl elnevezett, a rendõrség által létrehozott „Cattani” nyomozócsoportot. A különbözõ vizsgáló 
bizottságokban, nyomozócsoportokban egy dolog közös: az olajmaffiát mozgató szálakat nem sikerült 
felfejteniük, a vádakat tételes bizonyítékokkal alátámasztaniuk. 

Február 4-én vezetõi értekezleten vettem részt a Belügyminisztériumban, ahol az ORFK Kábí-
tószer-bûnözés Elleni Osztályának vezetõje, Hollósi György rendõr alezredes tájékoztatása szerint 
tényként kell kezelni, hogy megindult a „valódi kábítószer” beáramlása Magyarországra egy még nem 
túl széles, de növekvõ fogyasztói réteg számára.

Elsõsorban a kannabisz származékok: marihuána és hasis, illetve LSD hollandiai importjairól van 
szó. Az „anyagot” ifjúsági szórakozóhelyeken kisebb tételekben adják tovább. A kialakult árfolyamok: 
1 db marihuánás cigaretta 200-300 forint, 1 gramm hasis 700-1000 forint, 1 adag LSD 600-800 forint. 
Az ún. „kemény drogok” – a heroin, a kokain, a crack – is megjelentek a fogyasztóknál, elsõsorban 
az itt élõ külföldiek körében. 

Mint már korábban utaltam rá, hazánk a kábítószer termelõ és fogyasztó országok között helyez-
kedik el, így folyamatosan haladnak át országunkon az ún. „Balkán útvonalon” a legkülönbözõbb 
kábítószer szállítmányok. 

A rendõri vezetés érzékelve a szervezett bûnözés magyarországi megjelenését, létrehozta az ORFK 
Nemzetközi Szervezet és Kábítószer-bûnözés Elleni Szolgálatát, melynek Kábítószer-bûnözés Elleni 
Alosztálya országos hatáskörrel irányítja a kábítószer ellenes rendõri tevékenységet.

A hatékony rendõri fellépést több tényezõ nehezítette, amelynek egy részét a jogi szabályozatlanság 
(vádalku, fedett nyomozás), másrészt a „pénzmosás” elleni fellépés megoldatlansága okozta. 

Június 6-án nyilvános szabadtéri rendezvény keretében kerül sor a Szent László szobor leleplezé-
sére. Tekintettel arra, hogy prominens állami és egyházi vezetõk, valamint külföldi vendégek vettek 
részt az ünnepségen, a Kormányõrséggel együttmûködve jelentõs rendõri erõvel kellett a rendezvény 
zavartalanságát biztosítani. 

Szeptember. Gazdatüntetések, fél útlezárások, úttorlaszok a mezõgazdaság válsága és a kormány 
agrárpolitikája, az alacsony felvásárlási árak miatt. A szokásos útvonalon, rendõri biztosítás mellett 
Mosonmagyaróvár és Jánossomorja, valamint Mosonmagyaróvár és Rajka között. Ez esetben két al-
kalommal is rendõri intézkedésre került sor, ugyanis nézeteltérés támadt a tüntetõk és a gépjármûvel 
közlekedõk között. 

Október 14-én megjelent az ORFK Vezetõjének 2/1993. számú Utasítása.
Tárgya: Hazánk területén jogellenesen tartózkodó külföldiekkel szembeni idõszerû rendõri fel-

adatokról.
Az Utasítás megjelenésének indoka, hogy látványosan megnõtt a hazánkban engedély nélkül tar-

tózkodó kínai-, orosz-, ukrán állampolgárok és román cigányok száma. Magyarországon való tartóz-
kodásukat jogszerûvé teszi kisebb súlyú bûncselekmények elkövetésével, ugyanis tudják, hogy velük 
szemben folytatott eljárás hosszadalmas. 
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forrás: Magyar Néprajzi lexikon

Legális tevékenységgel fedésével – hamis útlevéllel – biztosítják más külföldi állampolgárok itt 
tartózkodását.

A külföldi diákok fõiskolai, - egyetemi tanulmányikat indokolatlanul megnyújtják. Elszaporodott a 
fizetõ vendéglátás prostitúcióra való felhasználása. Közúton és vasúton gyakoriak a fegyveres támadások. 

Ezek felderítésére és a szükséges intézkedések megtételére a fõkapitányságoknak speciális 5-8 fõs 
idegenrendészeti csoportokat kell szervezniük. A városi rendõrkapitányságok bevonásával fel kell mérni 
azokat az objektumokat, illegális szobáztatásokat, közterületeket, piacokat, átmeneti szállásokat, ahol 
gyakori elõfordulás tapasztalható a külföldi állampolgárok részérõl.

Fel kell deríteni a prostitúcióból élõk és haszonélvezõk körét. Adatot kell gyûjteni az illegális mun-
kaerõ piaci tevékenységre és az illegális valutakereskedelemre vonatkozóan. Ezekben az esetekben 
operatív feldolgozást kell kezdeményezni. 

A tervezett akciókról és azok eredményeirõl a sajtót tájékoztatni tilos!
November 17-én rendõrök, vám és pénzügyõrök, határõrök, továbbá az Adóhivatal, a Fogyasz-

tásvédelmi Felügyelõség és a Tisztiorvosi Szolgálat képviselõi rajtaütésszerû ellenõrzést tartottak a 
M1-es nemzetközi fõútvonal abdai szakaszán lévõ bazársoron. Kapitányságunk három gépkocsival 
és hat fõ egyenruhás rendõrrel vett részt az akcióban. Együttesen 434-en lepték meg a pavilonsort, 
ahol a zöldségektõl a konzervig, a farmertõl a porcelánig, az italtól a cigarettáig minden kapható volt.

Tizenhárom magyar állampolgárt állítottak elõ deviza és jövedéki szabálysértésért, csempészésért, 
lopásért. Öt román állampolgárt is elõállítottak, akik francia forgalmi-rendszámú, vélhetõleg lopott 
kocsival érkezett illegális körülmények között Szlovákiából Magyarországra. A lakókocsiban több pa-
rabolaantennát és nagy mennyiségû cigarettát találtak. Az ellenõrzöttek körében több vámjogszabály 
sértõt találtak, mintegy ötmillió forint értékû tisztázatlan eredetû árut zároltak.

A város és vonzáskörzete közbiztonságát 1993-ban a viszonylagos nyugalom jellemezte, bár meg-
jelent nálunk is a szervezett nemzetközi gépjármûlopás, földrajzi helyzetünknél fogva a migráció 
is jelentõs hatással volt a rendõri munkára. Kereskedelmi is idegenrendészeti razziáink, összevont 
hatósági ellenõrzéseink eredményesek voltak.

Eredményként könyvelhetjük el, hogy az ismertté vált bûncselekmények növekedési ütemét sikerült 
csökkenteni, ezzel párhuzamosan a felderítési eredményesség egyre javult. 

Az 1993. évi eredményeink: 

  Nyomozási eredményesség Felderítési eredményesség 
XII. hónap  81, 08%   73,57% 
I–XII. hónap 65,56%    53,66% 

Kialakult a bûnmegelõzési-szervezet rendszere, megfelelõ társadalmi részvétellel beindult a pol-
gárõri tevékenység is.

Az önkormányzatokkal és tömegkommunikációval való kapcsolatunk tartósan jó volt, javult a la-
kosságnak a rendõrségrõl alkotott megítélése, növekedett a városunkban és a megyében a rendõrség 
társadalmi presztízse.

Nagy eredmény, hogy végre kiépítésre került a számítástechnikai információs-rendszer. Kapitány-
ságunk is azon kiválasztottak körébe tartozott, ahová a versenykiírásnak megfelelõen az ajánlott 
benyújtott cégek olyan minta-konfigurációkat telepítettek, amelyeken üzemszerû mûködtetés közben 
voltak vizsgálhatók az ajánlatokban szereplõ eszközök, technikai megoldások és szolgáltatások.

Megkezdõdött az informatikai képzés. Kapitányságunkról hat fõ részesült alap-operátori és rend-
szergazdai ismereteket nyújtó képzésben.
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December. A karácsonyi ünnepek elõtt néhány nappal magához rendelt a fõkapitány, és közölte, 
hogy utoljára teszi fel a kérdést, lemondok-e a kapitányságvezetõi beosztásomról és elfogadom a megyei 
Igazgatásrendészeti Osztály vezetését vagy kérem a nyugállományba helyezésemet. Amennyiben ezt 
nem teszem meg, úgy szolgálati úton intézkedik a leszerelésemrõl. Ugyanis a pártok, elsõsorban az 
SZDSZ, követeli tõle az eltávolításomat, és ha ennek nem tesz eleget, úgy az õ elõmenetele, egzisz-
tenciája kerül veszélybe. Közölte, hogy 1994. elsõ munkanapján jelentsem, hogy hogyan döntöttem. 

1994. Ez a harc volt a végsõ!

Eljött 1994. elsõ munkanapja, a fõkapitány titkárságán leadtam 1993. évi munkáról szóló összefoglaló 
jelentést és az 1994. év I. félévének munkatervét. Kb. egy órás várakozást követõen szólított magához 
az elöljáróm. Kérdésére, hogy mit döntöttem, közöltem, hogy „felveszem a kesztyût” és nem mondok 
le a beosztásomról. Kíváncsian vártam, hogy milyen indokkal szándékozik szolgálati úton eltávolítani 
a testületbõl, ugyanis a szakmai munkámba nem tud belekötni, hisz a kapitányság jó eredményeket 
produkált. Mûködési területemen az önkormányzatok polgármesterei és a pártok kiálltak mellettem. 
A rendszerváltást követõen pedig két esetben kaptam belügyminiszteri elismerést. 

Mivel négyszemközti „beszélgetés” folyt, közöltem vele, hogy ha már itt tartunk, kellemetlen perceket 
és álmatlan éjszakákat én is tudok okozni számára. Ekkor magából kikelve, ordítva távozásra utasított. 

Ez a viszony odáig fajult, hogy novemberben, aláírásomat meghamisítva, leszerelési kérelmet íra-
tott a Személyzeti Osztály vezetõjével. A hölgy, aki korábbi szolgálati helyemen munkatársam volt 
„súgott”. Ezt követõen a szolgálati utat megkerülve, belügyes kapcsolataim segítségével kihallgatást 
kértem az ORFK vezetõjétõl. A fõkapitány türelmesen végig hallgatott, majd közölte, hogy azt, hogy 
a múltja miatt kit kell elküldeni, majd õ dönti el. Menjek vissza a szolgálati helyemre és folytassam a 
munkámat, a többit majd õ rendezi.

Az ügy valóban rendezõdött, maradtam a beosztásomban, de a további együttmûködés a fõkapitány 
és köztem végleg ellenségessé és lehetetlenné vált.

Februárban az ORFK vezetésétõl két állásajánlatot kaptam, két szomszédos megyében városi 
rendõrkapitányi beosztás betöltésére. Nem fogadtam el.

Végül az élet „a nagy rendezõ” pontot tett az ügy végére. 1994. március 8-án a munkahelyemen 
progresszív stroke-ot kaptam és bekerültem Gyõrbe a 6. számú Katonai Kórház Neurológiai Osztályára.

Április 24-én látogatóim érkeztek, Dr. Bély László fõkapitány és Dr. Bicskei Éva az Orvos hivatal 
vezetõje. Öt perces látogatásuk során az ágyam végén állva közölték, a kórházból kikerülve nem fo-
gok olyan állapotba kerülni, hogy a továbbiakban el tudjam látni kapitányvezetõi teendõimet, ezért 
kezdeményezik nyugállományba helyezésemet. Ezzel távoztak!

Valóban nem kerültem olyan állapotba, ugyanis a bal oldalamra lebénultam.
1994. december 31-ével nyugállományba vonultam.

     Jelentem befejeztem! 
Garamvölgyi György

(Garamvölgyi György nyugalmazott rendõrkapitány (Mosonmagyaróvár) úr feljegyzését  több számunkon át 
közöltük. Következõ számunkban egy vele készült interjúban köszönjük meg,  

hogy a tanúként lapunkat tisztelte meg írásával.)
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Böröndi Lajos

Félig bevallott múlt
Vass Márta emlékezete

Talán félig sem, tehetnénk hozzá a címhez, pedig egy közösség lelkiismerete 
akkor lehet igazán tiszta, ha múltjának sötét foltjaival ugyanúgy szembenéz, 
mint ahogyan föltárja annak világos, ragyogó oldalát is.

Vass Márta, valahai polgári iskolai igazgatónõ sorsa valóban sok kédést vet 
fel ma is. Halála körülményei és annak idõpontja máig tisztázatlan, s az is, 
hogy ámbár nem szerepel azon a névjegyzéken, amely a mosoni gettóba kény-
szerítettek nevét sorolja, ennek elenére Vass Mártát a mosoni gettóba zárták, 
ahonnan a többi õrizetbe vett mosonmagyaróvárival, valamint a környékbeli, 
sárga csillaggal megjelöltekkel együtt 1944. június 6-án Gyõrbe szállították. 

Innen indult utolsó útjára Auschwitz felé sorstársaival. 
Azt nem tudni, hogy oda megérkezett-e. Két emlékezõ szerint ugyanis az akkor már idõs asszony 

a zsúfolt vagonban veszíthette életét, „ahonnan holtan dobták ki” a tanúk szerint.
Vass Mártára többen emlékeznek Kovács Sándorné Back Irén A mosoni zsidóság emlékezete címû 

háromkötetes kiadványában (Mosonvármegye Kiadó, 2016–2017).
Simon Zsuzsa, a Városi Kollégium tanárnõje két éve gyûjti a Vass Mártához kapcsolódó dokumen-

tumokat. Nemrégiben bukkant rá a Polgári Iskolai Közlöny évkönyvében Vass Márta nevére. Az általa 
szerkeszett A mosonmagyaróvári járás zsidó emlékezete címû facebook lapon az alábbi hírt tette közzé:

Vass Márta (1875–1944) tanárnõ a Magyaróvári m. királyi állami polgári leányiskolába való érke-
zésével egy idõben (1899) lett tagja az Országos Polgári Iskolai Egyesületnek, mely 1897-ben alakult, 
s évente jelentette meg a Polgári Iskolai Közlöny címû évkönyvét. 

Az Arcanum Digitális Tudománytárnak köszönhetõen ezek a dokumentumok (1897–1947) is el-
érhetõek már az interneten.

Vass Márta neve az egyes közlönyökben (1899–1947) megtalálható. Sokáig csak a tagdíjat, elõfizetési 
díjat fizetõk névsorában, majd a Gyõrvidéki Kör megalakulásakor (1907) a kör tagjaként, 1909-ben a 
személyi hírek között, mint magasabb fizetési osztályba kinevezett rendes tanár. 1933-ban a HÍREK 
rovatban a Kormányzói elismerések címû felsorolás között, akit igazgatói cím viselésére érdemesítet-
tek, és egy hosszú cikkben méltattak is (Vass Márta címzetes igazgatónõ ünneplése Magyaróvárott). 

Érdekesség, hogy a tanárnõ 1936-os nyugdíjba vonulása után sem lépett ki a szervezetbõl. Neve 
még az 1942-re tagdíjat befizetettek listáján is olvasható. Hatvanhét éves volt ekkor.

Vass Mártáról utoljára az ötvenegyedik évfolyamú, 1946–1947-es Országos Polgári Iskolai Taná-
regyesületi Közlönyben olvashatunk: „Vass Márta azok közé a szerencsétlen sorsú kartársak közé 
tartozik, akik a deportálásból nem tértek vissza.”

Ez az 1947-es bejegyzés az elsõ, amely tudatja, hogy a mosonmagyaróvári állami polgári leányiskola 
egykori tanárnõje, c. igazgatója a Holokaust áldozata lett.

• Nem hiteles adatok szerint Bécsben született 1876-ban. Esztergomban nevelkedett, s tanári 
oklevele megszerzése után Erdélyben, Hosszúfalun kezdett tanítani, s innét helyezték át egy év után 
Magyaróvárra, ahol 38 évig tanított a Magyar Királyi Polgári Leányiskolában. 1936-ban ment nyug-
díjba. A Mosonvármegye tudósított az iskola záróünnepélyérõl, s megemlíti, hogy „Ispánki József 
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igazgató könnyekig megható záróbeszédében a ragaszkodó szeretet hangján emlékezett meg a távozott 
igazgatónõrõl”. (Mosonvármegye, 1936. június)

Az iskolai ünnepségen részt vett dr. Sattler János polgármester is, aki gratulált a távozó tanárnõ-
nek, s kívánt neki kellemes nyugdíjas éveket. (Nyolc év múlva, amikor a mosoni gettóból Gyõrön át 
Auschwitzba hurcolták is õ volt a polgármester.)

Ugyancsak a Mosonvármegyébõl tudjuk (1936. szeptember 5.), hogy „tevékenységét a legfõbb el-
ismerés is jutalmazta, így például, amikor a kormányzó címzetes igazgatónõvé nevezte ki, s amikor 
legutóbb a VI. fizetési osztályba emelte.” A feljegyzések szerint Vass Márta magyar irodalmat és 
nyelvtant, német nyelvet és kézimunkát tanított, de tantárgyai között szerepelt a földrajz és a történelem 
is. A múzeum õre is volt. Férjhez nem ment. Szülei állítólag kikeresztelkedett zsidók voltak, Mártát 
születésekor a katolikus vallás szerint keresztelték. 1919-ben a megválasztott elsõ „hitközségi tanács” 
tagjai közé is beválasztották. Egyesek szerint a Fekete Sas szálló utáni második ház udvarában, hátul 
a földszinten lakott, mások úgy tudják, hogy a Selmeczi házban birtokolt kétszobás lakást, de van aki 
úgy emlékszik, hogy a Marika cukrászda mellett, az emeleten élt.

Egyesek szerint zsidó származásáról nem is tudott, buzgó katolikusként ismerték, s besúgás áldozata lett. 
Sokan tartották különcnek, dohányzott, ami a korban nem volt megszokott az asszonyok között, s szeretett 
összeboronálni párokat, beleszólni mások életébe. Sokszor látták kávézni a Központi Kávéház teraszán.

„Már nem emlékszem pontosan arra, hogy szüleim személyesen vagy telefonon közölték velem a 
hírt, hogy a zsidókat elvitték a városból, köztük Vass Mártát is. Magam is csodálkoztam ezen, nem 
tudtam, hogy az egykori tarnánõm zsidó származású lett volna. Hisz velünk együtt járt a katolikus 
templomba a misékre” – emlékezik H.F.
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Emlékeznek még néhányan a tanárnõre sárga csillaggal megjelölve, s E. Anna szerint nagyon 
összetörte, lelkileg mélységesen megrázta, amikor a sárga csillagot fel kellett varrnia.

Vass Mártát bevitték a mosoni gettóba, s innét sorásról még kevesebb tény ismert. Halotti 
anyakönyvvel nem lehet bizonyítni, hogy a Holocaust során elpusztították volna. Neve hiányzik az 
összeírásokból is.

Nem tudunk semmit haláláról sem. „Beszélték az emberek, hogy Márta néni és Stadler Náci bácsi 
nem bírták az utat, út közben haltak meg.” S. É. „Vass Mártáról olyan hír érkezett, hogy Kassán 
meghalt, mivel nagyon gyenge állapotban szállították.” H.F. „Elvitelük után beszélték a városban, 
hogy Vass Márta, Löwin Ilonka és Frida a zsúfolt vagonban haltak meg, és kidobták õket holtan 
a vagonból.” K.A.
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Vass Mártáról ennyit sem tudnánk, ha tanítványai közül néhányan nem mondták volna el emléke-
iket róla. Kovács Sándorné, aki férjével együtt gyûjtötte össze a múlt morzsáit,  így ír a már említett 
könyvében: „Amikor Vass Mártára emlékezünk, gondolatainkban feltûnik alakja, ahogy az egyik 
emlékezõ az elhurcolása pillanatait felidézte: a lakásából kijövet imakönyvével a kezében kétségbe-
esetten tekintett az égre, szinte hangtalanul hangzott el a máig megválaszolatlan kérdés: miért? Ezt 
a kérdést mi magunk is számtalanszor feltesszük az összes elpusztított nevében: valóban miért történt 
meg mindaz, ami már jóvátehetetlen? És miért húzódik el az elhurcoltakról való végelszámolás, a 
mártírokról való megemlékezés?”

Úgy véljük, helyén való lenne az iskola falát emléktáblával megjelölni, rajta a mártírrá vált tanárnõ 
neve mellett feltüntetve azon tanulók nevét, akik szintén a Holocaust áldozataivá váltak.

(Böröndi Lajos költõ, Feketeerdõ)

Bp. 1926. április 12-én a Nemzeti Múzeum elõtt a polgári iskola 2. osztályával Vass Márta
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Vass Márta felmenõi – anyai ágon
Simon Zsuzsanna közlése

Vass Márta, született Bécs, 1875. július 29. Meghalt 1944. június, deportálás során Auschwitz felé. 
Anyja neve Hoffmann Paula (anyja testvérei Teréz, Gizella, Irén). Született 1854. Meghalt Vámosmikola,1881. május 
17. Huszonhét éves volt. Férje Dr. Weisz Móricz. Gyermekei: Weisz Martha (1875) és Weisz Gizella (1879). Martha 
hat, Gizella két évesen lett félárva. Anyai nagyanyja neve Dr. Hoffmann Vilmosné, született Wallfisch Róza Maria, 
1833. október 15-én. Meghalt Magyaróváron, 1909. deczember 12-én. Temetése Esztergomban volt, 1909. január 
15-én. “A legönfeláldozóbb nagyanya” az esztergomi családi sírboltban nyugszik.

Anyai nagyapja neve Dr. Hoffmann Vilmos Ágost. Született Zánka, 1821. 1844-ben Pesten avatták 
orvosdoktorrá, szemész és szülész mesterré. 1845-tõl Esztergomban dolgozik. Elsõként jelentkezik 
Kossuth seregébe. 1848.évi honvéd fõorvos a „feláldozás példányképe”. A Mózes hitû doktor közel 
negyven évig szolgálta betegeit. 1872-ben az uralkodó koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. 1883. 
december 31-én nejével a katholikus egyház kebelébe tértek. „Hoffmann Vilmos egész életén át nagy 
elõszeretettel viseltetett a katholikus vallás iránt, gyermekeinek nagy részben katholikus szellemû ne-
velést biztosított.” Ekkor már nagyon beteg volt: „Vajha állapota mielõbb javulásra térne”. – kívánták. 
1884. június 1-jén Pünkösd Vasárnap halt meg. Június 3-án az esztergomi belvárosi temetõben családi 
sírboltba helyezték örök nyugalomba. Az Esztergom és Vidéke lap 1884. június 5-i száma részletesen, 
hosszú két hasábos cikkben méltatja az elhunytat és számol be „impozáns” temetésérõl. Néhai Paula 
lányának gyermekei koszorúján ez volt olvasható: „Jó nagypapájuknak: Martha és Gizella”

Forrás: Library Hungaricana

Feigelstock Zsigmondné levelezõlapja 1944.június 6-án:  
Ne aggódjál értem. A Jó Isten velünk van. Gyõrbe utazunk.  

(Minden remény hiába volt.)
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Tóbiás András

Háború elõtti lakóépületek Berlinben

1. A háborús pusztítás mértéke és a megmaradt lakások késõbbi alakulása: 
a fal és házfoglalási hullámok
Olvasóink közül valószínûleg csaknem mindenki látta történelemórán az 1945. 
májusi Berlin képeit, esetleg az egy-két hónappal késõbb készült filmfelvétele-
ket is a felismerhetetlen romhalmazokról. Az viszont kevésbé közismert, hogy 
német viszonylatban Berlin egyáltalán nem tartozik a II. világháborúban a 
legnagyobb mértékben elpusztult városok közé: a teljes épületállomány ká-
rosodása 37% volt, a nagyvárosok közül ennél lényegesen nagyobb arányban 
semmisült meg Köln (70%), ahol a római eredetû óvárosi körúton belül alig 

maradt lakható ház, vagy a teljesen szétbombázott belvárosú Drezda (60%), de például Frankfurt, 
Hamburg és München is. A kisebb, de ma már szintén több mint százezres városok közül például 
Paderborn (96%), Pforzheim vagy Würzburg szinte teljesen megsemmisült1 , és például Darmstadt 
központjában is csak egyetlen lakóépület maradt állva. 

Az, hogy Berlinben csak 37%-os volt a pusztulás, annak is köszönhetõ, hogy a fõváros területe már 
1920 óta hatalmas, a maival többé-kevésbé megegyezõ volt, és bizonyos külsõ, korábban önálló, saját 
városmagokkal rendelkezõ kerületeket (pl. Spandau, Köpenick) a bombázások és a háztól házig tartó 
harcok is jóval kevésbé érintettek. A két központi kerület, Mitte és Tiergarten lakóépületeinek fele 
megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott – a két kerület határán rendezték be a nácik a legfonto-
sabb bunkert a háború utolsó szakaszában. A belváros és a legkülsõ részek között a bombázások még 
mindig gyakoriak voltak, különösen az ipari létesítményekben gazdag részeken, de az utcai harcok 
már kevésbé, így a körvasúton belül illetve ahhoz közel is maradtak meg eredeti beépítésû területek, 
kisebb-nagyobb foghíjakkal. 

A háború elõtti épületállomány csökkenése viszont nem állt meg 1945-ben: Berlin megosztottsága 
és mind a keleti, mind a nyugati városvezetés tevékenysége is hozzájárult, igaz, más-más módon. Egy-
részt a fal 1961-es felhúzása után fokozatosan kiürítették, majd lebontották a keleti oldalon a határ-
zárhoz közel álló házakat (egyes helyeken, például a Bernauer Straßén ideiglenesen a fal részévé vált 
a homlokzatuk alsó része), amelyek a fal megépítése utáni elsõ idõszakban számos embernek adtak 
menekülési lehetõséget – viszont több mint száz ember meghalt vagy megölték útközben, másokat el-
fogtak és bebörtönöztek. A falhoz legközelebbi házak katonai ellenõrzés alatt álltak, itt sokszor csak az 
NDK legmegbízhatóbb állampolgárai lakhattak, és vendégeket csak úgy fogadhattak, ha azok elõzõleg 
felírták a nevüket a jelenléti ívre. Egyes részeken megfigyelhetõ, hogy a sarokházakat meghagyták, 
mert ezekbe be lehetett jutni a fallal nem érintkezõ másik utca felõl, onnan pedig a belsõudvaron 
át (jó esetben) tovább a ház fal felõli részeibe is, viszont a köztük lévõ házak ma is hiányoznak vagy 
foghíjbeépítések vannak helyettük.

Másrészt viszont mindkét városfél vezetése hozzájárult a faltól távolabbi régi épületek lebontá-
sához is: a nyugat-berlini tevõlegesen, a kelet-berlini inkább hanyagsággal. Nyugaton különösen a 
‘70-es években volt népszerû a csakugyan elhanyagolt, a háborús sérülések után csak provizórikusan 
helyreállított, sokszor alacsony komfortfokozatú, kályhával fûtött. Altbaukat, azaz a II. világháború 
elõtt épült lakóházakat felújítás helyett lebontani. Sok helyen a belsõ lakóövben is magasabb házakból 
álló, a szocialista országok lakótelepeire jellemzõ, parkos, zárt utcafront nélküli beépítések jöttek 

Tóbiás András: Háború elõtti lakóépületek Berlinben
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létre (a teljesen szétlõtt területeken már az 1950-es/‘60-as évek fordulóján, a legtipikusabb példa a 
Hanza-negyed, amelyrõl késõbb még szintén lesz szó). 

Az új házak természetesen összkomfortosak voltak, a magasabbak lifttel is rendelkeztek (ami Ber-
lin régi házaiban csak a leggazdagabb negyedekben volt eredetileg jellemzõ, és ma is privilégiumnak 
számít), jobb lakókörnyezetet nyújtva, mint a korábbiak. Azonban olyan városrészekben is külvárosias, 
kis üzletekben és szolgáltatásokban eleve szegényebb telepeket alkottak, ahol addig – lepusztult és 
foghíjas állapotban – zárt lakónegyedek álltak, eredetileg esztétikusabb épületekkel. 

A felújítás helyetti lebontás és újraépítés költséghatékonysága is megkérdõjelezhetõ volt. Ez vezetett 
az 1980-as évek elején az elsõ házfoglalási mozgalmakhoz Nyugat-Berlinben, ami a szélsõbaloldali 
mozgalmak erõsödésével, gyakori tüntetésekkel, különösen a május 1-jéken a rendõrséggel való ösz-
szecsapásokkal járt együtt, fõleg Kreuzbergben. 

Itt ma is megfigyelhetõ a parkosított lakótelep kudarca ezen a központi, magasvasút járta területen 
– jelentõs, fõleg török bevándorló lakossággal, számos problémával, a Kottbusser Tor metróállomás 
környékén a berlini átlagnál lényegesen gyakoribb bûnözéssel. Kreuzbergnek ez az északnyugati fele, 
amely déli Frigyesváros néven is ismert (a rajta áthaladó Friedrichstraße alapján, amelynek északi 
fele még Kelet-Berlinhez tartozott), ma Berlin körvasúton belüli részének legszegényebb negyede. A 
dinamika a Covid-járvány kezdetéig lassú javulást mutatott, utána viszont látványos visszaesés követ-
kezett a lakosság szociális helyzetében, az egész városban az egyik legerõsebb. 

Az Alt-Treptow (kelet) és Neukölln (nyugat) között cikcakkos vonalban haladó kerülethatár 1961-ben rémálommá 
változtatta a helyiek életét: a fal a kis utcákon haladt végig, néha úgy, hogy a nyugati oldalon csak az egyik járda 
maradt (pl. Harzer Straße). Egész Kelet-Berlinben a Heidelberger Straßén próbálkoztak a a legtöbben alagutakon 
keresztül átmenekülni a nyugati szektorba – a többség sikerrel járt, de itt is volt halálos áldozat. Így aztán nem 
nagy csoda, hogy a sarokházakon kívül szinte minden épületet lebontatott a fal mentén az NDK vezetése. A He-
idelberger Straße és az Elsenstraße sarkán álló, zöld színû sarokház elõtt 2016 márciusában még üres pusztaság 
látható, miközben hátrébb már zajlik az újraépítés. A kép bal szélén kezdõdik Nyugat-Berlin.
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Ugyanakkor néhány utcával arrébb, az SO36 néven ismert környéken – a házfoglalások és az 
azokból kiinduló diskurzus nyomán – már nagy mennyiségben menekültek meg régi épületek, ezek 
nagy részét mára fel is újították. Azt leszámítva, hogy Kreuzbergre jellemzõ módon sok a szemét és 
grafitisek a házfalak, illetve a drogkereskedelem is feltûnõen erõs, a sok zöldterület, a széles utcák, a 
remek közlekedés, a számos étterem, bolt és szolgáltatás élhetõ környezetet teremt az SO36 területén. 

Kelet-Berlinben más volt a helyzet: az ‘50-es évek végén még nyomasztóan monumentális, az Alt-
bauknál fõleg a tornyok esetében magasabb, de jó minõségû anyagokból lévõ, nagy belmagasságú és 
szolgáltatófunkciókkal is rendelkezõ szocreál épületeket emeltek a Frankfurter Alleen (akkoriban 
Stalinallee) Moszkvát idézõ széles sugárutat kialakítva gigantikus szervizutakkal és járdákkal, és több 
helyen, például Prenzlauer Bergben kisebb, kevésbé magasztos, de hasonló stílusú házakat építettek 
foghíjak beépítésére. Alacsonyabb színvonalú és komfortfokozatú épületeket is létrehoztak szükség-
bõl, például Weißensee kerületben. A szocialista realizmus magas költségeinek és alacsony építke-
zési sebességének köszönhetõen a ‘70-es évektõl kezdve az NDK vezetése a panelházak építésének 
szentelt sok energiát, és a külvárosokban budapesti szemmel elképesztõ méretû, olykor a százezres 
nagyságrendet is elérõ vagy legalábbis megközelítõ házgyári lakótelepek épültek. Ugyanakkor ez 
sem volt elég a lakáshiány kezeléséhez, többek között azért, mert a meglévõ régi bérházakat az állam 
rendkívüli módon elhanyagolta. A Prenzlauer Bergben, a Kulturbrauereiban lévõ, az NDK minden-
napjait bemutató múzeumban lehet hallani olyan hangfelvételeket a ‘70-es évekbõl, amelyekben a 
lakók arra panaszkodnak, hogy a lyukas a tetõ és beesik az esõ a lakásukba. A komfortfokozatokkal 
kapcsolatos hiányosságokról, berlini sajátosságokról késõbb még részletesen írok. Most csak arra 
szeretnék kilyukadni, hogy a házak nagymértékû lepusztulása természetesen bizonyos esetekben 
azok lebontásához vezetett a rendszerváltás után (vagy akár már elõbb). Az erõsödõ társadalmi nyo-

Elsõ látogatásom az SO36-ban 2014. szeptemberében. Jellegzetes régi házas utcakép egy-egy foghíjbeépítéssel. 
Jobbra, a következő oldalon: kilátás a Lausitzer Platzra egy Altbau lakás erkélyérõl.
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Nagy Buddha Kamakurában

más hatására lassan megkezdõdött a kelet-berlini Altbauk felújítása a ‘80-as évek vége felé, azonban 
ekkor még inkább csak kirakatprogramok valósultak meg, mint a lakosság széles rétegeinek életét 
javító intézkedések. Így például a kommunista párt történetében fontos Kollwitzkiezben felújítottak 
néhány házat, vagy az Alt-Treptow-ban2  található Beermannstraßén is, azonban itt is inkább csak a 
homlokzat helyreállítása, színezése (persze utóbbi is komoly eredmény volt a barna-szürke keletné-
met szocializmusban, amely szín az egyszerû kõporos vakolat és a barnakõszénnel való fûtés közös 
eredményeként jön létre) került a középpontba, nem mindenütt sikerült az egyéni fûtést központival 
kiváltani, a szûkös lakások alaprajzát javítani. Miután a fal leomlását követõen számos keletnémet 
állampolgár nyugatra távozott, a leromlott állapotú Altbaukban üresedés keletkezett. Ez váltotta ki 
Berlin történetének második nagy házfoglalási hullámát, amelyben közismert módon maga Angela 
Merkel is részt vett3 . Sok esetben – így Merkelében is – a házak tulajdonviszonya rendezett volt vagy 
idõvel rendezõdött, és a lakások csak rossz állapotuk illetve a potenciális bérlõk hiánya miatt nem 
voltak rendesen kiadva. Ilyenkor általában idõvel tisztázódott a viszony a házfoglalók és a tulajdonosok 
között, a házfoglalókból bérlõk lettek. Emellett megmaradt néhány rendezetlen viszonyú, többször 
újra elfoglalt ház is, amelyek eleve szélsõbaloldali lakói idõvel radikalizálódtak. Az utóbbi egy-két év 
gyakori témája a friedrichshaini, részben elfoglalt Rigaer Straße 94, amelynek sok lakásában nem az 
eredeti bérlõk laknak, és a tulajdonos képviselõje rendõri biztosítás mellett igyekszik meggyõzõdni 
a ház állapotáról, hosszú pereskedések után, illetve a földszinti kocsma ellen kiürítési eljárás zajlik 
– hosszú távon nyilván céljuk az érintett lakásfoglalók kilakoltatása is. A szomszédos Liebigstraße 
34-bõl tavaly távolították el a „queer—feminista lakóprojekt” lakóit, hatalmas rendõri intézkedés 
keretében, a város több pontján zajló ellentüntetések mellett. A tiltakozások gyakori formája a 
kirakatok betörése, autók felgyújtása, sõt vasúti kábelek megégetésére is többször volt már példa.  
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Míg ezek a módszerek nyilvánvalóan elfogadhatatlanok, sõt a terrorizmusig fajulnak, az is világos, 
hogy Berlinben sokasodnak a lakhatási problémák, jó fizetéssel is nehéz bérlakást találni, pláne rossz 
anyagi háttérrel vagy valamilyen kisebbség tagjaként, esetleg valamilyen fogyatékossággal vagy mun-
kaképtelenül élve. A város népessége folyamatosan növekszik, a lakbérek gyorsan emelkednek, amivel 
a német viszonylatban aránylag szegény helyi lakosság nem tudja tartani a lépést. Az elkeseredettség 
egyértelmû jele, hogy a 2021 szeptemberében, a szövetségi és tartományi választásokkal egy idõben 
tartott népszavazáson 56% támogatta a nagyobb magán lakástulajdonosok ingatlanjainak államosítását, 
amit pedig nemcsak kereszténydemokra és szabad demokrata politikusok neveztek vörös vonalnak a 
választások elõtt, hanem a berlini szociáldemokraták egy része is – akik most, kormányon maradva 
valószínûleg rákényszerülnek a lakások valamilyen formában közösségi tulajdonba való helyezésére, 
annak ellenére is, hogy a népszavazás nem volt ügydöntõ.

A ‘90-es évektõl kezdõdõen, a német szövetségi állam hatalmas pénzügyi támogatásával fokozatosan 
megkezdõdött a kelet-berlini Altbauk felújítása, ezúttal már többnyire központi fûtés bevezetésével, 
sokszor a nyílászárók cseréjével, a házak szigetelésével is, a foghíjtelkeket pedig feltöltötték vagy 
játszótérré, egyéb közösségi használatú zöldfelületté alakították. Az egykor rendkívül elavult lakás-
viszonyokkal rendelkezõ, szegény, szürke munkásnegyednek számító Prenzlauer Berg – amelynek 
régi házai döntõ részben túlélték a II. világháborút, ha megviselt állapotban is – ma Berlin egyik leg-
gazdagabb, jelentõs részben külföldiek és nem berlini születésû németek által lakott Altbau-negyede, 
boltok, éttermek, szolgáltatások, helyi kisiparosok tömkelegével, ahol már csak szórványosan fordulnak 
elõ a ‘80-as évekre jellemzõ állapotú házak.

Alt-Treptow, Beermannstraße, a német szocialista idill. A felújítás 1987-ben zajlott le, 2015-ben lebontották az 
utca utolsó két házát (a képen elõrefelé nézve az utca végén álltak), hogy helyet biztosítsanak az új autópályának 
a körvasút közvetlen közelében. A kép 2016 márciusában készült. Konvektor ma is üzemel itt még néhány lakás-
ban, például a képen is látható, csúcsos tetejû 6-os számú házban, amelynek vakolata mára kissé megkopott.
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2. Mi maradt meg? 

Mindent egybevetve 2-3 évvel ezelõtt Berlin lakásállományának még mindig 27%-a az I. világháború 
elõtt vagy alatt, 15%-a pedig a két háború között épült házakban volt (ebbe vélhetõen nem tartoznak 
bele a leggyakrabban csak a ‘90-es, 2000-es, 2010-es években kialakított tetõtér-beépítések), így 
Altbauban lakni egyáltalán nem ritka dolog, sok nyugatnémet – a háborúban még inkább szétlõtt 
– várossal ellentétben. Az I. világháború elõtt a zárt belsõudvaros beépítés volt a jellemzõ, de ritka 
kivételtõl eltekintve nem a Budapesten és más monarchiabeli városokban megszokott gangokkal, 
hanem épületrészenként külön-külön lépcsõházakkal, amelyek gyakran fából épültek. A gyakran a 
szegényebb környékeken is elegáns, hatalmas belmagasságú, nagyra szabott lakásokkal rendelkezõ 
utcafronti házak mellett nem voltak ritkák a többszörös hátsó udvarok sem, amelyekben sokszor sötét, 
nedves, kicsi, komfort nélküli lakások sorakoztak, a ma szinglilakásként kiadott 30-40 négyzetméteres 
szoba-konyha-(esetenként utólag beépített) fürdõszobás lakásokban egész nagycsaládok éltek együtt, 
ahol már csak a széles csíkokból álló hajópadló és a még mindig elég nagy belmagasság emlékeztetett 
az elsõ ház úrias viszonyaira. Mindenképpen igaz, hogy a hátsó udvarok házai nagyobb mértékben 
tûntek el mára, mint a nagyobb, világosabb és sokszor magasabb komfortfokozatú utcafronti épületek. 
Már csak azért is, mert az eleve rosszabb minõségû és zsúfoltsághoz vezetõ hátsó házaktól szívesebben 
szabadultak meg teljesen, mint az elsõktõl, és egyes foghíjbeépítéseknél is csak az utcafrontot töltötték 
fel. Ugyanakkor természetesen elõfordult olyan is, hogy a bombázás pont az elsõ házat pusztította 
el, a hátsó vagy oldalsó épületek viszont ma is megvannak. Olyan, egykor kb. fele részben hátsó házi 

A járványügyi korlátozások ellenére élményt jelent végigsétálni Prenzlauer Berg ma már elegáns, színes utcáin. 
A képen a Helmholtzplatz 2020 novemberében. 1995-ben még hajléktalanok sátraztak a téren.
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lakásokból álló negyedekben, mint a moabiti (Tiergarten kerületi4 ) Beusselkiez, ma ritkás a beépítés, 
már parkosított és még bizonytalan sorsú foghíjtelkek váltogatják egymást – és még így is a Beusselkiez 
az egyik legsûrûbben lakott berlini városnegyed, vagy ahogy itt mondják: Kiez. 

Persze nem minden városnegyed tekinthetõ Kieznek, hanem leginkább azok, amelyek legalább 
többé-kevésbé zárt városias beépítéssel rendelkeznek és jól körülhatárolhatóak. Például Budapesten 
a VII. kerület körúton belüli részét lehetne egy Kieznek tekinteni (esetleg azon alakulhatna ki vita, 
hogy a Dob utca és a Király utca közötti rész nem külön Kiez-e), de a Füredi úti lakótelepet például 
nem, mert az nem igazán rendelkezik egy Kiez kereskedelmi—szolgáltatási funkcióival, és a Keleti 

Egy tipikus példa a sötét belsõudvarokra a neuköllni Elsenstraßén, ahol egy lakásmegtekintésen vettem részt 
2018 áprilisában, szerencsére sikertelenül… A jobb oldali oldalszárny elsõ emelete fényt nem nagyon kap, az itt 
kiadandó lakás sem volt ideális állapotban. 
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pályaudvar melletti Verseny utcai háromszöget sem igazán, mert az hiába zárt beépítésû (ma már 
nagyobb, részben szintén állandósított foghíjtelkekkel), túl kicsi, és bizonytalan, hogy mennyire 
különül el a VII. kerület külsõ harmadának további részeitõl. Berlinben sem mindig egyértelmû, 
hogy melyek egy Kiez határai, és melyik Kieznek mi(k) a helyes elnevezése(i), de vannak egyértelmû 
esetek, mint például Prenzlauer Bergben a mára nagyon felkapottá vált Kollwitzkiez (a Kollwitzplatz 
környéke) és Helmholtzkiez. Egy Kiez neve nem feltétlenül végzõdik -kiezre, ott van például a már 
említett kreuzbergi SO36, de sok Kiez neve „...viertel”, azaz valamilyen negyed, például a Prenzlauer 
Berg-i Winsvierteil, amely nem kevésbé városias, legfeljebb egy árnyalattal kevésbé menõ környék, 
mint a Kollwitz- vagy a Helmholtzkiez, vagy a dél-moabiti, szintén zárt beépítésû, folyókanyarulat 
melletti Westfälisches Viertel, amit a nácik gettónak használtak a háború alatt. Ugyanakkor egy 
Viertel lehet külvárosiasabb negyed is, amelyet nem tekintenek Kieznek. Kérdés például, hogy a 

A mariendorfi (Tempelhof) Strelitzstraße 3. ápolt, kertnek is bátran nevezhetõ belsõudvara a Gartenhaus 1. eme-
letén található lakásból nézve, ahol 2019-2020-ban laktam. A COVID-járvány miatt 2020 tavaszán szükségessé 
vált az eredeti, jobb oldali, már korábban is szûkös biciklitároló kiegészítése a bal oldalival, a szép zöld gyep 
rovására. A jobb oldali biciklitároló mellett megfigyelhetõ mûanyag homokozót vélhetõen a nyilvános játszóterek 
bezárása miatt alakították ki a járvány elsõ hulláma alatt, késõbb eltávolították. A kép 2020 júniusában készült. 
A Vorderhaus piros kerti bejáratától jobbra, kis kanyarral lehet bejutni a ház lépcsõházába, a folyondárral be-
futott deszkaépület pedig a hulladékgyûjtõ konténerek tárolója. Nem egészen világos, hogy a földszinti lakások 
rendelkeztek-e korábban üzleti funkciókkal, de talán inkább az a valószínû, hogy nem.
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Wedding északi részét adó Englisches Viertel (Schillerpark) és Afrikanisches Viertel (Rehberge) 
Kiezek-e – ezeknek néhány utcája ugyan emlékeztet a dél-weddingi, egyértelmûen Kieznek minõsülõ 
és úgy is nevezett környékekre, de mind a kettõ tartalmaz lakótelepszerû, két háború közti, részben 
háború utáni épületekbõl álló részeket is. Más Kiezek neve valamilyen környezõ park (pl. Hasen-
heide, ha bizonytalan is, hogy ez a ritkán lakott környék Kieznek minõsül-e) vagy helyi domb (pl. 
Weinberg, Rollberg) neve. Esetleg a Kiez egy egykor önálló település „öreg” központja, amelyet ma 
is ennek megfelelõen hívnak (Alt-Lietzow), de ilyen esetekben elképzelhetõ, hogy a régi település 
további Kiezekre és nem-Kiezekre tagozódik (pl. Alt-Treptow, Alt-Tempelhof vagy Alt-Reinicken-
dorf esetében), vagy a hosszú öreg fõutca végigvezet egy városrész több Kieze között, de egyiknek 
sem adja a nevét (pl. Alt-Moabit).

Gyakran egy meghatározó utca adja a Kiez nevét – ez általában nem fõutca, hiszen a fõutcák 
inkább a Kiezek határait képezik – de lehet, hogy ez az utca tovább tart, mint maga a Kiez (pl. 
a neuköllni Reuterkiez esetében). Máskor viszont egy-egy utcára annyira jellemzõ egy bizonyos 
városkép, lakosság-összetétel stb., hogy az utca által átszelt terület egyértelmûen egy Kiezt alkot 
annak ellenére, hogy középen kettéválasztja egy nagyobb út. Ilyen például az északnyugat-berlini, 
ritka kivétellel jól meghatározható Kiezekbõl felépülõ Wedding gesundbrunneni felének külsõ 
része, a hírhedten problémás, ugyanakkor izgalmas közösségi élettel is rendelkezõ Soldiner Kiez 
ennek legszebb részét, amelyet perifériás helyzete miatt csak az utóbbi évben, a helyi (államilag 
is támogatott) közösségi élet fellendülése óta ismerik el széles körben Kiezként. Wedding mellett 
ki kell emelni Neuköllnt is, amely ma egyértelmûen a legnagyobb zárt városias beépítésû, Kieze-
kre tagozódó résszel rendelkezik a körvasúton belül, változatos állapotban és lakossággal, ennek 
mérete kb. akkora, mint Budapesten a VI. és VII. kerület lakónegyedei összesen. Ebbõl is látszik, 
milyen óriási területre terjednek ki az I. világháború elõtti bérházak Berlinben, a körvasúton belül 
jellemzõen 4 emelettel (a századfordulónál még régebbi házakat leszámítva), azon kívül néhány 
közelebbi, részben már 1920-nál régebben Berlinhez csatolt negyedet (pl. Wedding, a Westend egy 
része Charlottenburgban vagy a Victoriastadt Lichtenbergben) leszámítva inkább 3-mal és csak 
egészen távoli negyedekben 1-2 emeletes vagy földszintes házakkal. Ezekbe az emeletszámokba nem 
számítottam bele a ma már egyre általánosabbá váló tetõtér-beépítéseket. Az iskolák belmagassága 
még nagyobb, ezeknek általában eggyel kevesebb emelete van, mint a szomszédos lakóházaknak. 
Idõnként a templomok sem tereken állnak, hanem a zárt utcafrontba illeszkednek a bejárataik, es-
etleg több oldalról.  Ebben az írásban alapvetõen a bérházakkal foglalkozom, az erõsen külvárosi, 
földszintes munkástelepekkel és a gazdag, fõleg Délnyugat-Berlinben elterjedt egy-két emeletes 
villákról csak néha teszek említést.

Ezzel szemben a két háború között épült lakóházak döntõ része szociális lakásépítési programok 
eredménye, jellemzõen még a nácik uralomra jutása elõtt épültek, bár kisebb számban utána is. Ezekre 
a kisebb méretû, 1.5-2.5 szobás, viszont jó minõségû anyagokból épült, komfortos, központi fûtésû, 
értelmes alaprajzú lakások a jellemzõk. Nagy részük a körvasúton kívül található. Többségüknek zárt 
utcafrontja van, de kevésbé jellemzõek bennük a kis üzletek, mint az I. világháború elõtti házakban, 
és általában nincsenek bennük többszörös hátsó udvarok, hanem az egy építtetõ által elkészített 
zárt házblokkok egyetlen egybenyitott, teljesen zárt vagy az utcák között is átjárható belsõudvarral 
rendelkeznek. Bár építészetileg sokszor kevésbé izgalmasak, mint a még régebbi házak, és ismétlõdõ 
homlokzataikkal néha kissé falanszterhatást keltenek, fontos szerepet játszanak a külsõ kerületek 
lakásállományában, és megfelelõ karbantartás mellett nagy többségük ma is vállalható minõségû. 
Inkább 2–3 emeletesek, bár vannak közöttük kiemelkedõ magasságú épületek, például a reinickendorfi 
Weiße Stadt, Berlin elsõ igazi lakótelepe területén.



57

szél-járás

szél-járás 2022/4. sz.

3. Az Altbau tartozékai: Vorderhaus, Hinterhaus, Seitenflügel, és ami köztük van

Az I. világháború elõtt épült berlini Altbauk közül azokat, amelyek a századforduló környéki 
alapítási korszakban épültek, Gründerzeit-Altbaunak nevezik. Használatos még a Jugendstil-Altbau 
kifejezés a szecessziós házakra, amelyek jellemzõen a korai 1900-as években készültek el, azonban 
többnyire csak a homlokzatuk és stukkóik kialakításában különböznek lényegesen a Gründer-
zeit-Altbauktól, többé-kevésbé azok egy kései alfajának is tekinthetõk. Mindkettõ esetében a már 
említett zárt utcafronti beépítés és épületenként külön lépcsõházak a jellemzõk. Ennek megfele-
lõen a keskeny – és gyakran fából készült – lépcsõk szintenként 1–4 lakáshoz vezetnek. Az utcával 
érintkezõ épület neve Vorderhaus (ez egyszerûen „elsõ házat”) jelent, ami a földszintjén gyakran 
rendelkezik üzlethelyiséggel, étteremmel is, de a háború utáni lakásínségnek köszönhetõen ezek 
egy része lakássá vált, ha jóval kisebb mértékben is, mint Budapest belsõ lakóövének egyes részein. 
Ahol pedig amúgy is nagyon kicsi az utca forgalma, – külvárosi mellékutcákban, vagy külön álló, 
például egy adott gyár munkásai számára épült bérházakban – ott könnyen elképzelhetõ, hogy 
eleve hiányzott a bolt-szolgáltatás funkció, és eleve lakások voltak. Nem ritkák a földszinten a ház-
mesterek vagy azon bérlõk lakásai, akik a kertet rendben tartják. A belsõudvar alapvetõ funkciói 
közé tartozik, hogy itt vannak a (szelektív) kukák és a kerékpártárolók is. Ezenkívül lehet egészen 
kopár és szegényes is az udvar, ahol tényleg csak ecetfa nõ, lehet szépen ápolt, virágos kert, például 
játszótérrel vagy grillezõvel, különösen a külsõbb kerületek tágasabb udvaraiban, és lehet a kettõ 
közötti átmenet: gondozott fákkal és aljnövényzettel, de közös kerthasználati funkció nélkül. Ha nem 
a Vorderhaus az egyetlen épület a telken, akkor jellemzõen átjárható, és vagy a saját lépcsõházához 
is ugyanaz az utcai kapu vezet, amelyiken keresztül tovább lehet menni az udvarba (mint a 10. kép 
esetében), vagy egy külön keskeny bejárat van a Vorderhaus saját lépcsõjéhez és egy szélesebb kapu 
az átjáráshoz. Többszörös, ipari funkciókkal is bíró belsõudvarok esetében elõfordulhat, hogy a 
Vorderhaus gépjármûvel is átjárható és az átjáróból nyílik oldalt a saját lépcsõháza.

Fõleg a belsõ kerületekben gyakori a Vorderhausra merõleges oldalszárny (Seitenflügel). Bár ma 
már a Seitenflügelek is megritkultak, leginkább az a jellemzõ, hogy kettesével állnak a telekhatár 
két oldalán, közös tûzfalukkal érintkezve – a beépítés sûrûségétõl függõen telkenként egy vagy 
kettõ van belõlük a Vorderhaus-zal érintkezõ belsõudvarban. Ezt követi az ismét a Vorderhaus-zal 
párhuzamos hátsó ház, amelynek leggyakoribb elnevezése a Hinterhaus (ami simán „hátsó há-
zat” jelent), ez azonban valamennyire az udvar sivárságát sugalmazza, és hasonló stílusértékû a 
Quergebäude megnevezés is, a Gartenhaus név viszont arra utal, hogy az épület nem csupán egy 
belsõudvarban, hanem valóságos kertben áll. Hasonlóan különbözõ stílusértékeket képvisel a belsõ 
udvar megnevezései közül a negatívabb Hinterhof („hátsó udvar”), a semleges Innenhof („belsõ 
udvar”) és a „kertet” jelentõ Garten.

Ma már elég ritka, de például Moabit és Wedding munkásnegyedeiben 100 éve ugyancsak jelle-
mzõ volt, hogy a Hinterhaus is átjárható – akár jármûvek számára is. Ebben az esetben egy újabb 
udvar következik, amelynek már mindenképpen Hinterhof a helyes megnevezése, itt is állhat újabb 
Seitenflügel vagy második Hinterhaus, illetve remiz, mûhel vagy egyéb gazdasági épület, ami persze 
az elsõ udvarban is elképzelhetõ. A weddingweiser.de oldal keltette fel a figyelmemet, hogy a Wed-
dinghez, ezen belül Gesundbrunnenhez tartozó Bellermannstraße 93. száma alatt a mai napig áll 
egy 5 belsõudvarral rendelkezõ épületegyüttes. Egy másik híres udvarrendszer a szintén gesund-
brunneni, de a körvasúttól néhány méterre befelé található udvarrendszer a Gerichtstraßén, amely 
bárki számára szabadon átjárható, ahol a PankeCulture nevû szórakozóhely és rendezvényhelyszín 
is található. A görbe udvarlánc végén már a Panke patak partja van.

barangoló
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A 19. század végén, 20. század elején Berlinre is jellemzõ volt a lakóingatlanoknál a maximális 
helykihasználás érdekében a bérlõk kárára való nyerészkedés – amellett, hogy a szegényebb rétegek 
számára épült lakóházak általában jobb anyagokból épültek, mint Budapesten, és Berlin alapvetõen 
mocsaras talajviszonyai ellenére is leginkább csak akkor kezdtek el vizesedni, ha elhanyagolták 
õket. Ennek a nyerészkedésnek egyik ikonikus példája a külsõ vécé, a másik pedig az úgynevezett 
Berliner Zimmer. Ez utóbbi a Vorderhaus és az elsõ Seitenflügel, vagy egy Seitenflügel és az 
azt követõ Quergebäude (esetleg egy Quergebäude és az az után következõ újabb Seitenflügel) 
összekötésével kialakított, nagy területû átjárószoba. Módosabb, reprezentatívabb lakások esetén 
gyakran három ajtóval is rendelkezett, pl. az elõbbi épületszárny folyosójáról közvetlenül, az egyik 
(szintén a folyosóról nyíló) szobából és hátul, a konyha és egyéb mellékhelyiségek felõl. A Berliner 
Zimmer azonban elhelyezkedésének köszönhetõen csak egyetlen sarokablakkal rendelkezik, amely 
ferdén a belsõudvarra néz (hiszen a Seitenflügel mögött tûzfal van, a Vorderhaus/Quergebäude 
felõli oldalon pedig szoba, folyosó, esetleg – például nagy lakások háború utáni leválasztása esetén 
– lakáshatár), így a szoba általában igen sötét, különösen az alsóbb emeleteken. Szûkebb beépítés 
és kisebb lakások esetén a Berliner Zimmer helyén, épületszárnyak közötti sarokablakkal akár 
konyha, sõt fürdõ is elõfordulhat.5 

Az Alt-Reinickendorfban, Schönholz S-Bahn-állomás közvetlen közelében álló Herbststraße 2. szám alatti ház, 
ahol 2015-tõl 2017-ig laktam két lakótársammal, tipikus példája a derékszögben forduló sarokháznak, földszint-
jén kebabos található. Mellette foghíjtelek van – nem tudom, hogy ott a háború elõtt mi állt, de az biztos, hogy a 
mi házunkhoz sem Seitenflügel, sem Hinterhaus nem tartozhatott, mert nem fért volna el, és az is, hogy a vasút 
mellett csak egy további Altbau férhetett el. A szomszédos ház kertjében a mi idõnkben a Google Maps-en is 
látható autóroncsgyûjteményt figyelhettünk meg a másik oldalra nyíló szobám ablakából.

barangoló
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Az elsõ világháború elõtti házak  általában rendelkeznek pincékkel, ahol többnyire egyszerû fadesz-
kákkal elválasztott részeken vannak a bérlõk tárolóhelyiségei – nem feltétlenül abban az épületrészben, 
ahol a lakásuk található. A pincében szoktak helyet kapni a házközponti gáz- vagy olajkazánok, és 
persze a pincék voltak a házak hagyományos széntároló helyei is, bizonyos helyeken a szenet az utcáról 
be lehet(ett) önteni a pincébe. Elõfordul az is, hogy a Hinterhaus mögött van még egy-két zárt hátsó 
kert is, amire földszinti lakások ajtaja nyílik, ezeket az itt lakók gondozzák, és a másik irányba nyíló 
ablakokkal rendelkezõ házbeliek nem is nagyon láthatják. A ház sarka nem feltétlenül derékszögû, 
és sokszor szebben is néz ki, ha több tagból áll.

1  Lásd például: https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140674954/So-zerstoerten-Bomben-deutsche-Sta-
edte-eine-Bilanz.html

2  A kelet-németországi „-ow” végû településnevekben (pl. Pankow, Treptow stb.) az o hosszú, a w-t nem ejtjük.
3  Lásd pl.: https://www.tagesspiegel.de/berlin/mitte-merkel-war-frueher-hausbesetzerin/1177090.html.
4  A 2001-es berlini kerületreform óta Tiergarten már nem önálló kerület, hanem Mittével és Weddinggel összevonva 

Mitte néven alkot egy kerületet. Szintén nem önálló kerület Kreuzberg és Friedrichshain, Friedrichshain-Kreuzberg 
néven egyesültek. Ez az a két eset, amikor keleti és nyugati kerületeket is bevonva alakították ki az új, hasonló la-
kosságszámokkal rendelkezõ kerületeket. Emellett elõfordulnak tisztán nyugati (Charlottenburg-Wilmersdorf, Steg-
litz-Zehlendorf és Tempelhof-Schöneberg) és tisztán keleti (Pankow: a korábbi Pankow, Prenzlauer Berg és Weißensee 
egyesítésébõl, Lichtenberg: a korábbi Lichtenbergbõl és Hohenschönhausenbõl, Marzahn-Hellersdorf és Treptow-Kö-
penick). Három nagy kiterjedésû, változatos, igen gazdag és berlini viszonylatban kifejezetten szegény részeket is ma-
gába foglaló, iparral, nagy parkokkal, esetenként erdõkkel és a fal mentén egyéb természeti területekkel is rendelkezõ 
nyugat-berlini kerület önálló maradt: Spandau, Neukölln és Reinickendorf. A közbeszédben, különösen ha lakhatási 
kérdésekrõl van szó, ma is az eredeti kerületnevek használata a bevett: egyrészt lényegesen egyszerûbb és pontosabb 
is azt mondani, hogy „Charlottenburgban lakom”, mint azt, hogy Charlottenburg-Wilmersdorfban, mint ahogy az, 
hogy „megtekintettem egy kiadó lakást Weddingben”, sokkal informatívabb, mint ugyanezt Mitte kerülettel mondani. 
Ebben az írásban is erre a konvencióra támaszkodom. Persze ahol a kerülethatár nem egyértelmû (mint pl. egy fõút 
vagy folyóág esetében), különösen ha rajta  állt a fal és csupa rendszerváltás épült a halálzóna helyére, a mindennapi 
beszédben is elmosódhatnak a határok.

5  Lásd még például: https://www.schoene-kiezmomente.de/lokalgeschichte/das-berliner-zimmer/.

(Tóbiás András matematikus, egyetemi adjunktus, Budapest)
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A magyar kultúra napján  
– A Himnuszról, Petõfirõl és Madáchról

1823. január 22-én szatmárcsekei magányában Kölcsey Ferenc pontot tett 
a Hymnus címû költeményének végére. A legismertebb magyar költõi szöveg 
keletkezésének napja lett, méltán a magyar kultúra napjává. Az azonban szinte 
jelképes, hogy a Himnusz – mely odahaza és a nagyvilágban is a legismertebb 
magyar költõi szöveg – születésnapja mellett mindig januárban ünnepelhetjük 
a magyar kultúra és a magyar irodalom a nagyvilágban két legismertebb alak-
jának – Madáchnak és Petõfinek – a születésnapját is, az idén a kétszázadikat.

Bámulatos az a gyanútlanság, amivel az 1822. esztendõ átfordult a következõ-
be. Persze csak innen, 2 évszázad távlatából visszanézve, hiszen a történelemnek, 

amikor éppen a jelen idejét éli, nem dolga, hogy tudatosítsa önmagát, nem lehet dolga, hiszen mit 
sem tud a jövõrõl. Az akkori jelen jövõjét mi ismerjük, kései utódok, természetesen már múltként, 
amelynek gyanútlanságán álmélkodhatunk, borzonghatunk és élcelõdhetünk. Mindazonáltal 1823 
azon évek egyike (s az ilyesfajta esztendõk a leggyakoribbak még egy mozgalmas sorsú, egy balsors 
tépte nemzet históriájában is), amikor semmi sem történt. Semmi olyan esemény vagy eset – legalábbis 
a közélet színpadain –, amirõl az akkor élõk okkal-joggal vélhették volna, hogy a nemzet sorsának 
változását készítik elõ.

Ki gondolhatta, mely látnok, próféta vélhette, hogy ez az 1823-as esztendõ a magyar nemzet sorsát 
máiglan meghatározó magvetés és sarjadás ideje? Ami történelemnek fog bizonyulni, az most még csak 
családi esemény: gyöngécske fiúgyermekek születnek Kiskõrösön és Alsósztregován. S megíródik egy 
vers, amirõl csak a szerzõje tud, valahol az ország keleti végein, s amely vers azóta is zsoltáros teljességgel 
tud szólni a nemzet sorsáról, s így nem csak címe, hanem mondanivalója miatt is a nemzet himnusza lett.

A Himnuszról

Mit lehet még elmondani, miféle eredeti észrevételt tudunk még elmondani arról a versrõl, ame-
lyet egy nemzet az Istenhez szólás közös beszédeként fogadott el? Egy nemzet himnusza aligha lehet 
higgadt elemzés tárgya, az alapjául szolgáló vers azonban igen. S talán épp az a legcsodálatosabb 
e költeményben, hogy utóélete visszamenõleg is igazolja szinte mind magát a mûvet, mind a benne 
megnyilvánuló történelemszemléletet.

A Himnusznak nem csak a címe, de a mûfaja is himnusz, s õrzi a mûfaj legrégibb vonásait – azaz, 
az isteni hatalomhoz segítségért fohászkodó, imaszerû ének. A Himnusz megszólítottja maga az Isten, 
a megszólító maga a vers beszélõje, a költõ, aki közvetítésre vállalkozik nemzete és az Isten között. 
Nem a maga nevében szól tehát, hanem egy közösségében. Ez a közvetítõ szerep a nyitó és a záró 
versszakban nyilvánvaló, hisz a magyarságról csak harmadik személyben esik szó. A keret jellegû, 
s a megszólítással is Istenhez forduló nyitó és záró szakaszok közti történelmi képsor a dicsõ múlt 
rajzával indul. Ám, miként a bibliai ember, a magyarság is bûnössé vált, s jön a büntetés, mely a dicsõ 
múlt kétszerese, hisz négy versszakban taglalja a költõ, jelezve elõre azt is, hogy nem csak a múltat, 
hanem a jövõt is megbûnhõdte e nép.

Kovács László

Kovács László: A magyar kultúra napján
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S most, az ilyen jogos, tárgyilagos vizsgálat helyett inkább azt érdemes megvizsgálni, hogy a 
Himnuszt ma éneklõt hogyan, miben segíti hozzá ez a veretes szöveg – s most már a dallam is 
– múltjának, jelenének megértéséhez, megítéléséhez, megéléséhez? Egészen bizonyos, hogy vala-
mennyiünket hozzásegít legalább ahhoz, hogy szabatos kérdéseket tudjunk föltenni annak a közös 
vállalkozásnak az értékeirõl és lehetõségeirõl, amelyet úgy nevezünk: nemzet és közszabadság.
Hiszen maga a vers is a két kérdés közti választást állítja középpontjába.

Ha „vállainkra vesszük a rabigát”, ha elfogadjuk azt a fennálló helyzetet, ami nehezen meg-
változtathatónak látszik, ha (esetleg személyes elõnyök reményében) beletörõdünk a hatalom 
önkényes céljainak megvalósításába, ekkor legfeljebb csak Isten szánalmában reménykedhetünk. 
Mert áldástcsak a küzdõk kérhetnek és remélhetnek. Láthatjuk a Himnusz elsõ részében: eleink 
– a mondabeli Attilától a hatalmas, Bécset is megvívó Mátyásig – akaratukkal, elszántságukkal, 
áldozatkészségükkel teremtették meg és tették naggyá a hazát. Ezért elégedett meg Isten azzal, 
hogy csak felettünk „zúgatta el a rabló mongol nyilát”. Balsorsunk akkor kezdõdött, amikor – mi 
– a „töröktõl rabigát vállainkra vettünk”, ellenségeink helyett egymást pusztítottuk. Saját gyengesé-
günk bûnei miatt bûnhõdünk tehát, s aki ebbe nem akar beletörõdni – ez a legfontosabb sugalma 
a Himnusznak – annak erõsnek kell lennie a tettek mezején.

Kölcsey a Hymnus írásakor még abban látta saját szerepét, hogy az irodalom révén segítse elõ 
fölzárkózásunkat Európához. Bármilyen furcsán hangzik e mai szólam visszavetítése, ez volt már 
Bessenyei és Kazinczy célkitûzése is. Mindketten Bécsben, az elmaradott magyar világhoz képest 
fényes „európai”mûvelõdési központban döbbentek rá, hogy szegény ország, szegény ember csak a 
szellem erejére építheti fölemelkedési szándékát. Kazinczy szerint a legmagasabb minõség ismere-
téhez kell mérnünk munkánkat, teljesítményünket. Noha a világirodalomba akart bekerülni, ezért 
fáradozott a magyar nyelv, a magyar szellem, a magyar irodalom korszerûsítésén.

Kölcsey pedig már 1816-ban fölismerte: „Polgára lenni az egész világnak én elõttem nem azt a 
veszedelmes indifferentizmust (közömbösséget) teszi, mely minden patriotizmust, minden nationa-
lizmust kizár. Interesszálva lenni az egész emberiségért, s mégis el nem veszteni azt az édes s mintegy 
instinctuális (ösztönös) érzelmet, mely a születés földjére von: ez a kettõ nem ellenkezik egymással.”

Innen kerül a himnusz középpontjába a szülõföld népéért, a magyarságért érzett aggodalom. 
A Himnusz eme gondolatkörének ihletettségében írja meg máig érvényes nagy tanulmányát, a 
Nemzeti hagyományokat. A Himnusztól egyenes út vezet a nemzeti hagyományokhoz, a vallásos 
ihletettségû könyörgéstõl a filozófiailag megalapozott elmélethez. S ez az elmélet gondolati szinten 
fogalmazza meg a nemzeti lét alapvetõ kérdéseit, de sok tekintetben a mai filozófiai fölfogást is 
megelõlegezi – többek között – azzal a fölismerésével, hogy a világ megismerhetõsége a nyelvhez 
kötött. A nyelv pedig meghatározott mûvelõdéstörténeti folyamatban válik az emberek közötti 
kapcsolat létrehozásának eszközévé. Mélyebb, közösségteremtõ megértés csak a nemzeti hagyo-
mányokból született nyelven lehetséges. Így válik a nyelv a kultúra hordozójává.

Van azonban a Himnusz szövegének egy mélyszerkezete is. Az Istenhez címzett himnuszba 
a második-harmadik szakasz révén beépül egy haza-himnusz is, amelyben rejtve fellelhetjük a 
legfõbb haza-jelképeket: a címert (bércek, folyók), a zászlót, s a haza virágzásának bizonyítékát: 
gazdagságot és erõt.

Ezért és így érthetõ és helyeselhetõ, hogy a kultúra ünnepévé válhatott a Himnusz megírásának 
napja.
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Petõfirõl

Ez a januári ünnep azonban Petõfi és Madách ünnepe is. A század közepén (mikor a Himnusz 
zenéje megszületett) már az ifjú Petõfi állt a figyelem elõterében, akinek költõi forradalma – a Him-
nusz és a Nemzeti hagyományok szellemében – alapjaiban változtatta meg az irodalmi beszédet, 
forradalmi költészete pedig a magyar valóságot. 

„A szõlõszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szõlõszemnek egy nyár
Kell, hány nyár kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik? ez belékerül
Évezredekbe vagy tán évmiljomokba,
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segít a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy midõn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi mûvemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erõt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok.”

Petõfi Sándor egy évvel halála elõtt értékelte így életét, szerepét. Mi pedig elmondhatjuk: Ha való-
ban létezik a Goethe megálmodta világirodalom, akkor Petõfi Sándor életmûve annak szerves része, 
s ha van a nagy társadalomátalakítóknak Panteonja, akkor ebben méltó helye van Petõfi Sándornak. 
Ám neve egészen biztosan többet is jelent: neve más népek elõtt ezt jelenti: magyar. Szimbóluma õ 
minden szépnek és nemesnek, ami népünk lelkében megfogant.

S van nemzeti történelmünknek egy dicsõ napja, 1848. március 15-e, mely teljesen egybeforrott az 
õ nevével. Jókai Mór errõl ezt írta: „Ezt a napot Petõfi napjának nevezze a magyar nép, mert ezt a napot 
õ állítá meg az égen, hogy alatta végigküzdhesse a nemzet hosszúra nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel.” 
Maga a költõ is érezte ezt, mert már másnap büszkén írta versben:  

„S te szívem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél,
E hõs ifjúság vezére 
Voltam e nagy tetteknél.
Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet.
Napóleon dicsõsége,
Teveled se cserélek.”
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Szokatlan a dicsekvés, de teljesen jogos. A világtörténelemben sok kiváló forradalmár mûködött és 
sok nagyszerû költõ alkotott, de Petõfi máig az egyetlen, aki egy népforradalmat személyesen vezetett. 
Van azonban ennek a napnak egy máig ható, s nekünk is szóló tanulsága, melyet egyetlen mondatban 
így foglalhatunk össze: „Március 15-e nem csak a hatalom feletti gyõzelem diadalmámora, hanem a tett 
következményeitõl való félelem legyõzésének felszabadító öröme is.”

A kivívott szabadságért õ életét áldozta. Elesett a segesvári csatatéren, teste ismeretlen helyen 
nyugszik. Úgy halt meg, ahogy annyiszor elképzelte, a csatatéren. És mégsem úgy. A fújó paripák holt-
teste mellett nem a világszabadság kivívott diadalára száguldottak. És mégis õ gyõzött. Nem szólam, 
nem üres vigasztalás, övé a diadal. Diadalt aratott eszméivel, amelyeket a 19. század költõi számára 
fogalmazott, de amelyek ma is idõszerûek, ma is mindannyiunkat tettekre serkentenek:

„Ha majd a bõség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”

Madáchról

Petõfi forradalmárszelleme magával ragadta kora fiataljait, köztük a vele egyidõs Madách Imrét is. 
Madách mûvének, a Tragédiának az üzenete azonban két nagy Kölcsey-vershez is visszavezethetõ: a 
Vanitatum vanitas keserû kételyeihez és a Himnuszhoz. Hiszen csak akkor kérhetünk áldást, és nem 
szánalmat, ha megfogadjuk az Úr utolsó szavait: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”Ha a 200 
éve született Madách alsósztregovai emlékmûve elõtt tisztelegnénk, akkor elmondhatnánk, hogy a  
„spirituslocus”, a hely szelleme valóban sugárzik, mert Madách Imre nem csak itt nyugszik, hisz neki 
megadatott nagy költõtársa, Vörösmarty Szózatának nagy igazsága: „bölcsõd az, majdan sírod is”, 
mert itt is született, sõt nagy mûvét, a Tragédiát is itt írta. Ám 1823-as születése óta évtizedek teltek 
el, míg rövid életének szinte vége felé – halála elõtt mindössze négy évvel – megszületett a nagy mû. 
Madáchcsal kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy ha létezik a Goethe megálmodta világirodalom, akkor 
az Ember tragédiája biztosan része annak. De vajon miért? Csak azért, mert az ember, az emberiség 
sorskérdéseit fogalmazta meg, s ezáltal lett érthetõ, s ezáltal lett mondandója a nagyvilágban bárhol 
élõ ember számára? Nem hiszem! A Tragédia talán legmélyebben gyökerezik a magyar valóságban, 
benne van nem csak a nemzet, hanem a költõ személyes tragédiája is. Ennek a tragédiának a felmuta-
tása, a megmutatás mûvészi módja, az olvasóval-nézõvel való megéltetése teszi mûvét halhatatlanná, 
s teszi a világirodalom részévé is.

Az Alsósztregován 200 éve született, s itt is nyugvó költõ sorsa valóban tragikus volt, s nemzetének 
az a korszaka, mikor a mû íródott, szintén. Ám nem így a mû! Az Ember tragédiája nem a tragédiát 
sugallja. A Világos utáni kor gondolkodói többnyire oltalmat, védekezést akarnak a végzet ellen. Nem 
így Madách. Õ bárki másnál mélyebbre hatol a történelmi és természeti fátum drámájába. Nem a végzet 
félelmére, tiszteletére tanít, hanem a balsors határainak megismerésére – s a bennünk végiggondolt 
következményeiben –, legyõzésére is.
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Az Úr megérteti Ádámmal, s rajta keresztül velünk, mai olvasókkal is, létünk és lehetõségeink 
határait, ezekkel való higgadt számvetésre késztet, s ennek tudomásul vételével cselekvésre, lehetõ-
ségeink határainak bõvítésére buzdít:

„Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végtelen érzete,
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét,
És biztosítva áll nagyság és erény.”

A mû végén elhangzó, kissé talányosnak tartott: „küzdj és bízva bízzál!” egyértelmûen a kétségtelen 
bukások utáni felemelkedésre buzdít.

Gondoljunk így együtt hármójukra, ebben, a bizonyára kihívásokban nem szûkölködõ 2023-as esz-
tendõben, amely elõttünk áll. Talán úgy, hogy a történelem véletlenjét jelképes értelmûnek tekintjük, s 
így leckének. Ha ott tudjuk õket együtt, ahova eljutott a tizenkilencedik század történelme, az emberiség 
legreménytelibb százada. Ennek a reménykedõ és hittel teli századnak középidejét nevesíti a magyar 
történelemben és kultúrában az õ nevük. Mert örökké idõszerû ama fejlemények számontartása, hogy 
a reformok korának Kölcsey megfogalmazta eszméi miként teljesedtek ki a század közepén Petõfi 
mûveiben, s aztán (idõleges) bukásuk után milyen meditációs témákat adtak annak a Madáchnak a 
mûvében, aki nem hajlandó a bukást vereségként elfogadni.

Erre gondoljunk a magyar kultúra napján is – a Himnusz, Petõfi és Madách születésének kétszá-
zadik évfordulóján.

(Kovács László helytörténész, Egyházgelle/Holice, Szlovákia)
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Neszméri Tünde

Bedi Kata

A negyedik
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, 

bölcsek jöttek napkeletrõl Jeruzsálembe és kérdezõsködtek: „Hol van a zsidók 
újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk 
neki hódolatunkat.” - írja Máté evangélista (Mt 2,1–16). A keletrõl érkezõ 
bölcsekrõl egyedül az õ evangéliumában olvashatunk.A Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár névvel illetett, „három királyok” kiléte azonban homályba vész. 

Ha ebben a homályban tapogatózni kezdünk, nem kell túl mélyre ásnunk 
az interneten, hogy kiderüljön, a bibliai szóhasználat szerint megnevezésük, a 
„magoi” kifejezés a perzsa papság legfelsõbb „kasztját” jelentette, ez alapján 

valószínûsíthetõ, hogy perzsa papok vagy babilóniai csillagászok lehettek, Mezopotámiából, Babiló-
niából vagy a párthus területekrõl. Máté egyszerûen bölcsekrõl ír az evangéliumban, többes számban. 
Hogy miért éppen hárman lehettek, azt az általuk hozott három féle ajándékból feltételezhetõ: „Kinyi-
tották kincsesládájukat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” Ennek megfelelõen a 
6. század körül három nevet adtak a mágusoknak. A bölcsek három alakban való megszemélyesítésé-
nek alapját jelenthette, hogy a XIV. századig a keresztény nyugaton úgy gondolták, három kontinens 
létezik: Európa, Ázsia és Afrika; a bölcsek ezeknek a királyai. Ez az értelmezés azt jelenti, hogy az 
egész világ hódol Jézus elõtt. A három személy ugyanakkor utalhat a Szentháromságra, vagy Krisztus 
méltóságaira (az arany királyságára, a tömjén istenségére, a mirha emberi mivoltára) is.A Bibliában 
szereplõ bölcs megnevezés helyett a király szó használatának alapját két Ószövetségi rész alapján 
lehet magyarázni: Izajás próféta könyvének 60. fejezetének 3. versében olvasható: „Világosságodhoz 
népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez … Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént 
hoznak, és az Úr dicsõ tetteit hirdetik”. A 72. zsoltárban pedig: „Tarsísnak és a szigeteknek királyai 
hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót! Boruljon le elõtte minden király, minden 
nép õt szolgálja!”. 

Az ószövetségi részek Máté evangéliuma szerint beteljesültek: a „három király” leborulva imádta 
Jézust; s ahogy jöttek, úgy el is tûntek, az álmukban kapott parancs szerint, Heródes udvarát elkerülve. 
Ezt a történetet mindenki ismeri, azt viszont kevesebben, amely szerint volt egy negyedik bölcs/király 
is, aki ugyancsak elindult a csillag után Jézus köszöntésére; útja azonban hosszabbra nyúlt társaiénál. 

Az amerikai költõ, író Henry van Dyke írta meg a történetet aThe OtherWise Man címmel 1896-ban. 
Magyarul A negyedik keleti bölcs címmel 1926-ban jelent meg a vékonyka kötet.Dyke történetében Perzsia 
hegyei között, Ekbatana városában élt egy jó származású, nagy bölcsességû mester, aki az Artabán nevet 
viselte és mágusként élt, a csillagokat tanulmányozva. Tudta, hogy a szent írások legnagyobb ígérete a 
megváltó, az új Fény világra születése. Talán ezért is vizsgálta a csillagok állását. Amikor az égbolt Jézus 
érkezését jelezte, vagyonát három ékkõre váltotta, és elindult, hogy útközben találkozzon a három másik 
bölccsel. Lovával éjt nappallá téve ment, hogy idõben odaérjen a találkozó helyre. Egy este egy útjába 
esõ pálmaligetben egyszer csak egy földön fekvõ emberre lett figyelmes, aki élet és halál között lebegett. 
Artabán elgondolkozott, ha segít, meglehet, lekési a találkozót, ám ha vele marad, talán visszaadja az 
életét. Rövidke gondolkodás után lehajolt hozzá, gondosan ápolni kezdte, míg vissza nem tért bele az 
élet. Már hajnalodott, mikor tovább indult, ám a találkozót a három másik bölccsel lekéste: Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár üzenete várta csak, akik nem várhatták tovább, hiszen akkor õk is elkésnek 
Krisztus köszöntésérõl. Mit tehetett hát, utánuk indult a sivatagon át, mérhetetlen szomorúsággal, hogy 
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egyik kincsét fel kellett áldoznia: a smaragdért bérelt 
karavánt az útra. Mikor Betlehembe ért, csodálkozva 
tapasztalta, hogy a máskor nyüzsgõ város, most kihalt, 
csendes. Sokáig kóborolt a kihalt utcákon, míg egy gyer-
mekét ringató asszony megszólította, és házába invitálta. 
Felismerte, hogy a napokban látott három bölcshöz 
hasonlatos a ruhája, így megszólította és elmesélte a 
közelmúlt történéseit, Jézus születését és gyors távozá-
sukat Egyiptomba. Miközben vacsorához láttak, távolról 
sikolyok és katonák közeledésének zaja hallatszott. Az 
asszony tudta, a gyermekéért jöttek. Kétségbeesésében 
a gyermeket a legsötétebb sarokba vitte és fölé hajolt, 
hátha nem veszik majd észre. Artabán pedig hirtelen 
kilépett a házból. Heródes katonái megtorpantak. A 
fáklyák fényében megcsillant a tenyerében egy hatalmas 
rubin. „A drágakövet annak szánom, aki tiszteli házam 
nyugalmát” - mondta. A parancsnok gyors mozdulattal 
elkapta a követ és tovább vezette véres kardú katonáit. 
Az asszony megkönnyebbült zokogása messzire hallat-
szott. Artabán tovább vándorolt, Jézust keresve. Meg-
fordult Egyiptomban, leprások között, éhínség sújtotta 
országokban. Mindenhol Krisztust kereste, és közben 
az embereket szolgálta. Fáradtsága egyre nõtt, éppen 33 
éve volt úton, amikor Jeruzsálembe érkezett. A városba érkezve egyre erõsödött benne az érzés, hogy 
talán most végre találkozhat Jézussal. A város ünnepre készült, de furcsa izgalom terjedt a levegõben. 
Megtudta, hogy a Golgotán két bûnöst, és a Názáretit fogják megfeszíteni, mert az az Isten fiának ne-
vezi magát. Artabán arra gondolt, talán most megsegítheti majd Jézust, hiszen a harmadik kincsét, az 
igazgyöngyöt megõrizte. Ekkor egy rabláncra vert lányra lett figyelmes, akit katonák a vonszoltak végig 
az utcán. A lány hirtelen Artabán lába elé vetette magát és könyörögni kezdett, segítsen rajta. Nem 
tudta mi tévõ legyen, ha odaadja utolsó kincsét is, talán Krisztuson nem segíthet. Ám a lányra tekintve 
tenyerébe tette a gyöngyöt. Ekkor megremegett a föld és elsö tétedett az ég, a házak remegni kezdtek. 
Egy cserép pedig éppen Artabán fejét találta el, a földre rogyott, a lány karjaiba. Utolsó sóhajával is az 
Úrhoz beszélt, elrebegte, hadd lássa Krisztust, csak egyszer, hiszen mindenhol kereste, de sehol nem 
találta, pedig ez az egy vágya volt az életben; ekkor az égbõl hang szólt hozzá: „éheztem és ennem adtál, 
szomjaztam és innom adtál, idegen voltam és befogadtál, mezítelen voltam és felöltöztettél; Artabán, te 
vagy az elsõ, aki megtalált engem”.Artabán útja véget ért. 

„Nem tudom, hogyan jutott eszembe ez a kis történet, talán erre mondják, hogy „légbõl kapott”. 
Egy dolog biztos, hogy nincs megírva más könyvben, és nem is található meg a keleti õsi tanok között, 
mégsem éreztem soha a sajátomnak. Ajándék volt, és úgy tûnt számomra, hogy ismerem az Adomá-
nyozót.” –  nyilatkozta Henry van Dyke a mûvérõl. Artabán, a „negyedik kiskirály” története azóta 
sokféle variációban terjed szájról szájra; sokféle feldolgozása is volt. Az Amerikai Egyesült Államokban 
1951-ben mutatták be az elsõ színpadi mûvet belõle, amit aztán többször feldolgoztak. A hetvenes 
években TV film is készült. 2013-ban pedig a skót festõ, Peter Howson készített egy festményt Arta-
bánról, a skót miniszterelnök kérésére, hogy ez lehessen a hivatalos karácsonyi üdvözlõ lapjain, hogy 
napjainkban is elõttünk álljon Artabán állhatatos keresése.

(Bedi Kata esztéta, Budapest)
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Tanuljunk meg vízen járni
Megtisztelõ számomra, hogy szólhatok a Százak Tanácsa mai ülésén, már 

csak azért is, mert fontosnak tartom, mint intézménynek fennállását és mûkö-
dését. A mai magyar társadalomban mentoroknak tekintem tagjait. Az ógörög 
városállamokra utalva nem árt emlékeztetni az aeropagosz szerepére.

Most azonban kitérõvel hadd idézzem Máté evangéliumából a 14/25–29. 
részt:

Az éjszaka negyedik õrváltása idején Jézus a vízen járva feléjük közeledett. 
Amint meglátták a tanítványok, hogy a vízen jár, rémülten kiáltották: „Kísértet!” 
– és félelmükben össze-vissza kiabáltak.De Jézus mindjárt megszólította õket: 

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Mire Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád 
menjek a vízen.” „Jöjj!” – mondta õ. Péter kiszállt a bárkából és Jézus felé indult a vizen. De az erõs szél 
láttára megijedt, s mikor merülni kezdett, így kiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, 
megragadta és azt mondta neki: „Te kicsinyhitû, miért kételkedtél?” Amint beszállt a bárkába, a szél elállt.”

Akinek füle van, hallja meg! Éppen ezért a fenti idézet nem szorul magyarázatra. Annyit azért mégis 
hozzáfûznék mintegy tanulságul: mit tesz az erõs hit, ill. mire képes az elbizonytalanodás, félelem.Ve-
zérfonalként ebbõl indulhatunk ki, és hozzá igazíthatjuk mind gondolatainkat, mind cselekedeteinket.

Gondjaink tömkelegében nagyon is fontos, hogy eligazodjunk, tudjuk, hová tartunk, mit akarunk 
elérni. Személyes megtapasztalásból említem a hegyhátakon felállított jelzõkarókat. Többszöri megfi-
gyelés után jöttem rá, hogy mi a feladatuk, különösen ködös, zivataros idõben, nem is említve a telet, 
amikor többméteres hó takarja a hegyet. A kimagasló karókat egymástól egyenlõ távolságra állítják 
fel éspedig abból a szempontból, hogy megfeleljenek rendeltetésüknek. A tapasztalt alpinisták tudják, 
hogy sûrû ködben éppen ellátni egyik karótól a másikig, hosszúságuk meg éppen arra jó, hogy télen 
kiálljanak a hóból, vagyis eligazítsanak. 

A példa valóságos, a jelzõkarók szerepe pedig átvitt értelemben nagyon is tanulságos. A csúcsra 
igyekvõ ember könnyen eligazodik, amennyiben a jelzõkarókat követi. Egyéni és közösségi értékeink 
meglelésekor és kimûvelésekor nélkülözhetetlenek az irányadó elvek és személyek, jelesen abban a 
korban, amikor az ember életében még hiányzik a megtapasztalás. Igaz, a jó pap is holtig tanul, tehát 
a példák, példázatok eligazíthatnak életünk bármely szakaszán. A Bibliából megtudható, bizony he-
gyeket mozgat meg az erõs hit, míg tehetetlenségre kárhoztat az elbizonytalanodás, a félelem.

Amikor az Öregek Tanácsát említettem elöljáróban, eleve abból indultam ki, hogy egyetlen tár-
sadalom sem létezhet erkölcsi-ethikai értelemben vett intézményes mentorok nélkül. Vagyis olyan 
feddhetetlen személyiségek nélkül, akiknek nem csupán útmutatásaihoz nem fér kétség, de saját maguk 
is életük példájával bizonyítják meggyõzõdésük hitelességét. Feltételezem, egyetértünk abban, hogy 
a tévelygések, ellentmondások korát éljük. A technikai fejlõdés eljutott odáig, hogy új csillagrendsze-
reket fedeznek fel a szakemberek, és ebben sikerült betájolni Földünk világûrbeni helyét, de annál 
kevésbé meghatározni világképünk mibenlétét. A keresés, kutatás nemes feladat, de veszélyes olyan 
elméleteknek alávetni, amik kifürkészhetetlen fogalmak útvesztõiben vesztegelnek. A mûvészetek 
vonatkozásában beszélhetünk ugyan öncélúságról, a tudomány, különösképpen közösségileg, társa-
dalmilag célirányos, azaz emberközpontú lehet, vagy másként a személyiség elvén az ember értékeken 
alapuló érdekeit kell szolgálnia. A központúság kérdése természetesen vitatható, már csak azért is, 
mert valamilyen csábító elv szerint alfának és omegának tekinti az embert. 

Deák Ernõ
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Minden további nélkül megállapítható, hogy valamiképpen belsõ világrendünkkel van baj. Ha már 
a Bibliával kezdtem, hadd utaljak a bûnbeesésre, ami nem más, mint az emberi engedetlenség kérdése. 
Ne bocsátkozzunk most teológiai magyarázatokba, elég, ha csak a tiltott fát, ill. annak gyümölcsét 
említjük. Mégis bátorkodjunk annyira merészkedni, hogy Isten a megismeréstõl óvta az embert. A 
nagy csábítás, kihívás eredménye az lett, hogy az Édenkerten kívül az embernek saját magának kell 
megküzdenie az ismeretekért és azoknak a gyakorlatba való átültetéséért. Ha azonban hiányzanak 
a jelzõkarók, könnyen abba a hibába esünk, hogy értéknek véljük a felesleges lim-lomot, és annak 
felhasználásában – hogy ne mondjam – élvezetében veszteglünk, tévelygünk.

Talán túlságosan messzire vezetne ezeknek a kérdéseknek további feszegetése, ezért állapítsuk meg: 
az emberiség minden képzelõdés ellenére sem lelte meg a létezés kulcsát, azaz még a XXI. században 
sem érte meg a felelõsen gondolkodó és cselekvõ felnõtt kort. Ha ez így van, továbbra sem lehet meg 
Mentorok, fogalmazzunk így: „Százak Tanácsa” nélkül. A mentorok többet tudnak, messzebb látnak, 
többek között még az alázat vonatkozásában is, mert tudják, emberként nem õk a teremtés legalizált 
koronái.Egyrészt kívülállók, másrészt közvetlen érintettek valamennyi emberi dologban, tehát minõ-
ségileg is többlettudományukkal tudják és értik, mi és mennyi, milyen mértékben adagolható egyrészt 
a személyes embernek, másrészt az emberekbõl felépülõ társadalomnak.

A aeropagosz nem csupán figyeli az emberi jelenségeket, de dinamikusan rámutat azok folyamatára 
és irányultságukra is. Tudja mi a zsinór, és ehhez igazítja, viszonyítja az ember és társadalomvalamennyi 
megnyilvánulását. Felismerésében és véleménye kinyilvánításakor nem korlátozza sem hatalmi, sem 
anyagi érdek, mert minden irányban független. Egyedül hite és megggyõzõdése, éppenúgy ítélõképes-
sége mérvadó. Eszerint él és feddhetetlen. Ha nem lenne így, elveszítené megbízhatóságát, hitelességét.

Innen továbblépve máris feltolakszik a kérdés: vajon napjaink válságos helyzetének kialakulása mi-
lyen mértékben függ attól, hogy a vélt próféták megfelelnek-e hivatásuknak? Ebben a vonatkozásban 
nem kell óvakodnunk a vallásokban és egyházakban megnyilvánuló belsõ meghasonlások említésétõl 
sem. Ha mélyebben belegondolunk, mennyire változott az emberi természet, vajon ténylegesen rom-
lásnak indultak-e dolgaink, vagy inkább véleményünk, viszonyításunk változott meg netán ugyanazon 
dolgokról, olyannyira, hogy egyre másra hallható: eltévedtünk. Egyetlen megállapítás azért megkoc-
káztatható: a dolgok és a róluk alkotott vélemények nem azonosak, különösen válságos helyzetekben. 

Ha mármost ki akarunk lábalni, el akarunk indulni, tudomásul kell vennünk, hogy Augiász istállója 
nem is annyira a körülöttünk lévõ világban, sokkal inkább a fejekben van. Persze az elõbbit is – elte-
kintve a tõlünk független világrend ellentmondásaitól – emberi mûnek kell tekintenünk. Ha mármost 
új utakra akarunk térni, elsõsorban tisztánlátásra kell törekednünk, az agyakban kell rendet teremte-
nünk.És itt szökik szemünkbe az örök, mindig csak átmeneti válaszokra alkalmas kérdés: mi az, ami 
megfellebbezhetetlen? Látszatra kibogozhatatlan titok, emberi arányokban mégis megkockáztatható 
látásmód: az egyén és társadalom, az ember és külsõvilága közti harmóniára, vagy legalábbis annak 
megteremtésére kell törekednünk, amit úgy hívhatunk, hogy egyensúly, összhang.

Itt kezdõdik a nevelés, oktatás, ill. módszereinek kérdése. Ha már mintegy belegabalyodtunk az isteni 
dolgok feszegetésébe, nem árt túlhaladottsága ellenére felidézni az ember rendeltetését célzó kérdésre, 
azaz mi végett vagyunk a világon, a hittanórán hallott, és esetleg megjegyzett választ: Azért vagyunk a 
világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, imádjuk, neki hálát adjunk, s ezáltal üdvözüljünk vagyis a 
mennyországba jussunk. Nem vagyok hivatott ennek a hittételnek számító meghatározás helyességének 
cáfolatára. Ehelyett inkább felteszem a kérdést, hogy – nem a hitetlenek – hanem a hívõk, vallásosak 
közül hányan vallják magukénak, tekintik életcéljuknak ezt a krédót? Tudvalevõleg ott kezdõdik a 
krízis, amikor kételkedni kezdünk évszázadok óta hirdetett és talán el is fogadott „alapszabályok-
ban”. Számomra megválaszolhatatlan kérdés, hogy a válasz önmagában önkényes meghatározáson, 
vagy pedig a helyes tényállás helytelen megválaszolásán alapul-e? Nem hányaveti félszegség, hanem 
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a szenvedélyes, mert megszenvedett keresés beszél belõlem. Szörnyû megtapasztalások árán okulva, 
óvatosan kell bánnunk az alapigazságnak nyilvánított definiciókkal. Nagyon óvatosan, mert éppen 
emberi természetünkbõl fakadóan elkerülhetetlen az egymástól eltérõ, sõt, ellentétes nézetek egy-
másba ütközése, aminek az a következménye, hogy a kezdeti szóváltásból parázs vita, majd „kocsmai 
verekedés” támad, hogy csak képletesen fejezzem ki magam.

Lehet-e más jogosultsága a nézeteltérésekbõl származó ellentéteknek, mint azok harmonizálása, 
kiegyenlítése? Végipásztázva az emberiség történelmén vörös fonalnak tekinthetõ a véres harcok 
sorozata, oly annyira, hogy a békés szakaszokat szinte háttérbe szorítja a háborúk láncolata. Ez any-
nyira uralja világképünket, hogy csakis a háborús hõsök lehetnek igazi emberek. Akik békét, netán 
szeretetet hirdetnek, korcsoknak tekinthetõk még azok szemében is, akik önmaguk helyett másokat 
küldenek vagy küldenének a harctérre.

Utóbbi utalások kíméletlenül a jelenbe vezetnek. Anélkül, hogy bárki is hivatalos-félhvatalos véleke-
dés fedezékébe menekülne, tartsunk személyes lelkiismeretvizsgálatot. Mert akár akarjuk, akár nem, 
nagyon is érintettek vagyunk. Nem lenne új, ha úgy fogalmaznánk: úgy kezdõdött a nagy verekedés, 
hogy az egyik fél visszadta a pofont. Így persze minden okoskodás nélkül eljuthatunk a tyúk vagy a 
tojás tisztázatlan feltételezéséig. Ugyanakkor dúl a harc, mi pedig mint valami labdarugó mérkõzésen 
szurkolunk valamelyik félnek. Mennyire érkedes, de valamkiéppen sohasem maradunk pártatlanok, 
semlegesek. Megfontolásaink, helyesebben pártállásunk ösztönös, és legfeljebb utólagos mérlegelés 
alapján jutunk el racionális megindoklásig. 

Pedig történelmi leckével van dolgunk, amiben valamennyi összetevõt figyelembe kell vennünk az 
értékelõ elemzéshez, hogy valamelyest kielégítõ választ kapjunk. Az aktív érdeklõdõk a megmondhatói, 
milyen hatással van a csapatra a szurkolótábor biztatása, vagy éppenséggel gúnyolódása. Mi magya-
rok, határokon belül és kívül nem tudjuk magunkat kivonni a pontozás alól. Ez még ugyan rendjén 
lenne, de mi az, hogy magyar álláspont, amikor szöges ellentétben vannak egymással a vonatkozó 
vélekedések, amiknek tûze önmagunkat perzseli meg leginkább? Egészen sajátságos begyûrûzés ez, 
az ún. hátország harca, ami csakis valamelyik fél gyõzelmére vagy legyõzésére irányul. Vagy talán 
Pilátusként – ez nem a mi háborúnk – mossuk kezünket? Világunk annyira összezsugorodott, hogy 
nem maradhatunk közömbösek, azaz csakis a tûzoltás járhat az eszünkben. Békét kell teremteni, a 
romokat el kell takarítani.Ebben a legszomorúbb az, hogy az áldozatokat nem lehet feltámasztani. 

Amikor görcsösen egymásba gabalyodva marcangolják egymást a felek, csakis kívülrõl kell szétvá-
lasztani és megnyugtatni õket, amíg harag és bosszú nélkül le tudnak ülni egymással tárgyalni, nem 
egymás megbüntetésérõl, hanem meggyõzni egymást a harc folytatásának haszontalanságáról. Mert 
minél tovább tart a háború, annál nagyobbak a veszteségek, annál mélyebbek a sebek. Az elvakultságot 
józan érvekkel kell leszerelni, semlegesíteni, annak tudatában, hogy egyik fél sem képes és hajlandó 
lemondani a már említett vagy-vagyról. 

A történelmi lecke tanuló oskola lehet nekünk is, mennyire vagyunk képesek kiegyenlíteni az 
ellentéteket, anélkül, hogy pokolra kívánnánk vitázó feleinket. Félreértés ne essék, nem egyfajta 
naív pacifizmus beszél belõlem, hanem azon nemzeti tudathasadásos állapot, amely könyörtelenül 
nehezedik mindnyájunkra. Mert rá kell döbbennünk, könyörtelen, mert kilátástalannak tûnõ hely-
zetünkre. Az I. világháborúból kinõtt utódállamok egyikének sem fûzõdik érdeke erõs és független 
Magyarországhoz. Ha csak a Szojvetunió összeomlását követõ évtizedeket tekintjük is, nyugtalanító 
jelenségeknek vagyunk tanúi nemzetrészeink sorvadása láttán. Mindehhez hozzá kell gondolnunk a 
teljes elszigetelõdés veszélyét. Vagyis bárhogyan mérlegelünk, nem áll jól a szénánk.

Akkor végül is mi lehet szerepünk és feladatunk a megbolydult világban? Szövetségesekre, jóaka-
rókra kell szert tennünk, azzal a felismeréssel, hogy lényegében csak önmagunkra számíthatunk, de 
ez tulajdonképpen így van valamennyi állam esetében. Ennek kapcsán ötlik fel De Gaullenak ismertté 
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vált mondása: Franciaországnak nincsenek barátai, hanem csak érdekei. Igen, Magyarországnak, a 
magyar nemzetnek is mélyrehatóan fel kell ismernie érdekeit, és ezeket a szomszédságpolitikával 
összehangolva oly módon egyeztetni, hogy folytonos egymásra hatással sikerüljön meggyõzni õket 
arról, hogy a lövészárkok mélyítésével valamennyien ártunk egymásnak, ellenben összefogással, 
együttmûködéssel csakis egymás hasznára lehetünk. A nevelésnek, jelesen a nemzetnevelésnek ha nem 
is egészen új, de új vetületû aspektusait figyelembe véve nem befeléfordulással, sündisznó állásokkal, 
netán struccpolitikával, hanem nyiltsággal és nyitottsággal kell teremteni távlatokat.

És ami nem elhanyagolható: ha minden út Rómába vezet, akkor a magyarság tartós felvirágzásá-
hoz sem csupán egyetlen út vezet. Ez nem jelentheti azt, hogy bárki kísérleti nyúlként csakis a saját 
módszerei alkalmazásával képzelje el a jõvõt. Ne a történelmi beidegzõdések határozzák meg dönté-
seinket, hanem jól megfontolt és körülárkolt tervek, amiknek annyira rugalmasaknak kell lenniük, 
hogy bármikor képesek legyünk a módosításra. A legkisebb közös nevezõ megteremtése nem jelenthet 
felelõtlen alkudozást, netán megalkuvást. Tudnunk kell, mi és hol van a nemzeti minimum. Mind-
azonáltal a belsõ kohézió a mérvadó. Ezt kell megteremteni és megszilárdítani olcsó leereszkedések 
vagy éppenséggel megvetõ kirekesztések nélkül. 

Történelmünkbõl tanulva, ha nem is okvetlen okulva nagyon is tanulságos következtéseket von-
hatunk le. Ennek egyik feltétele az önsajnálkozás kiiktatása és az önkritika alkalmazása. Az erõket 
felszabadító egyensúly megteremtése elengedhetetlen, azzal a kiegészítéssel, hogy ez magában foglalja 
a helyes önismereten alapuló fennmaradás eltökélt szándékát. Szinte parancsolatként fogható fel, 
hogy az évszázadok folyamán kifejlesztett sokszor dacos, máskor kétségbesett önazonossághoz való 
ragaszkodás bizonyult azon megtartó erõnek, aminek segítségével sikerült átvergõdnünk minden 
szakadékon. Nem egy vonatkozásban büszke, bizonyosfokig hetyke magatartás ez, ami abból fakad, 
hogy még legyõzetésünkben is érezzük, tudjuk: gyõzhetetlenek vagyunk.

Egyesek ugyan kétségbe vonják, van-e magyar szellemiség, én éppenséggel a jövevényekre céloz-
va állítom, hogy van. Számos nem magyar nemzetiségû magyart szinte túlbuzgó magyarságtudat 
hatotta át. Megmagyarázhatatlan módon ezek a hungarusoknak nevezett magyarpártiak olyan 
magyar szellemiséget fejlesztettek és sugároztak ki mind érzelmileg, mind pedig tudatbelileg, ami a 
„tõsgyökeres” magyarokban ösztönösen, inkább a tudatalatt volt/van meg és hat, olykor szertelenül 
is. Talán nem egészen illik ide, de pedagógialag nagyon is figyelmet keltõ jelenség az a gyermek, 
aki félelmében kiabálni kezd. Hányszor elõfordul akár felnõttekkel is, hogy kiabálással, vagy akár 
hangos énekléssel igyekeznek szabadulni szorongató félelemérzetüktõl. Mert igen, a magyar lelkü-
letnek van ilyen tulajdonsága, megnyilvánulása is. És ezt meg szokta hallani a világ még akkor is, 
ha újra közömbösségébe temetkezik. 1956 segélykiáltása a világ nemzeteihez ebbõl a kétségbeesett 
félelembõl fakadt.

Az egyedüllétbõl, elhagyatottságból származó félelem szokatlan megnyilvánulásokra képes közös-
ségi, nemzeti szinten is.

A szövetségesek, barátok keresésében nem hagyhatók ki a Magyarország jelenlegi határain túl élõ 
nemzetrészek. Az anyaország számára õk archimédeszi pontok, vagy azok lehetnek, de rendkívül 
ügyelve arra, ne hogy ötödik hadoszlopnak tekintsék õket a többségi nemzetek. Valójában haszontalan 
szereptévesztés is lenne minden effajta kísérlet. Sokkal inkább összekötõkapcsok lehetnek a szomszéd 
népek felé, tudatosítva bennük, hogy az évszázados együttélés minden ádáz küzdelem ellenére sors-
közösségbe kovácsolta valamennyiünket. Ez is egyfajta, súlyos pedagógiai feladat: olyan értelmiségi 
réteg kimûvelése, amelyik meggyõzõdéssel és odaadással vallja történelmi léptékû hivatását. Szépen 
hangzik mindez, de csak akkor érvényesül, ha nem tehetetlen siránkozás, hanem szenvedélyes cse-
lekvés készteti új megközelítésre, közvetítésre.
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Külön ki kell emelni a nyugati magyar szórványokat, amik elméletileg rendelkeznek mindazokkal 
a lehetõségekkel, amiknek segítségével egyfajta missziós tevékenységet fejthetnek ki befeléa saját em-
beranyaguk megtartásában, másrészt kifelé, az õket körülvevõ társadalmakban. Több nyelv és leglább 
kettõs identitás birtokában õk a legalkalmasabbak arra, hogy felkeltsék a figyelmet a magyar nép, nyelv 
és kultúra iránt. Tehát nem szabad parlagon hagyni mindazt, amire képesek, vagy képesek lennénnek. 
Szerepüket – ha szabad így fogalmazni – rendeltetésüket tekintve fel kell õket készíteni erre, ami a 
magyar-magyar kapcsolatok kölcsönhatása alapján történhet. A felkészítésnek és feltérképezésnek 
egész lajstromát lehetne felfektetni, de ez szétfeszítené a jelen beszámoló kereteit.

Összegezve: a magyarság erõit és esélyeit számba véve az említett hármas kapcsolódás, kötõdés 
életben tartása és mûködtetése lenne az felhajtóerõ, ami megszabadít szorongásainktól, utat nyit az 
elszigeltségbõl és megfontolt, de magabiztos neveléssel és tervezéssel szilárd talapzatra helyezné a 
magyarság, mint európai nemzet jövõjét az országok és nemzetek sorában.

Valamikor ifjonc koromban Tollas Tibor plántálta belém: nekünk arra kell törekednünk, hogy min-
denütt barátokat szerezzünk. Ebben elsõszámú szövetségeseink más nemzetek fiai és lányai, akiket 
megérintett a mi furcsa, nem egy vonatkozásban alig követhetõ lelkületünk, mert õk közvetítõkként 
jobban felkelthetik a magyarokkal szembeni rokonszenvet mint a hetykélkedõ „szittya magyarok”.

Minden elmozdulásunkhoz határozottság, Ady szavaival bús merészség kell. Le kell gyõzni magunk-
ban nem csak a restséget, de a határozatlanságot is. Ha megvannak útjelzõink, ha van, aki kinyújtja 
felénk kezét, nem lehetünk kishitûek. Végtére is: tanuljunk meg vízen járni.

A Százak Tanácsának 2022. november 3-án Egyéni és közösségi értékeinkrõl, a kultúra és nevelés 
szerepérõl munkacímmel megtartott elõadás szövege.

(Dr. Deák Ernõ történész, Bécs/Wien, Ausztria)
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Egymást gazdagító együttmûködés 
muravidéki és felvidéki magyarok között
        

Ezelõtt sok évvel, de már a rendszerváltás után egy gyümölcsözõ kapcsolat bon-
togatta szárnyait a Kárpát-medence déli és északi részén élõ magyarok között, hogy 
mára megerõsödve, biztos repüléssel hirdesse: a muravidéki és felvidéki magyarok egy 
szellemi közösséget alkotnak. Noha mindkét közösség a maga sajátos viszonyai közt 
élve és a nyelv, illetve a kultúra megtartó erejére támaszkodva ugyanazt a célt követi, 
vagyis próbál megmaradni a szülõföldjén, ami küzdelem a javából, mégis van közöttük 
különbség, fõleg a lélekszámukból fakadóan. A Szlovéniában élõ magyar nemzetrész 
jóval kisebb a Szlovákiában élõnél, de vannak olyan tulajdonságai és értékei, amelyek 
megismerésével emez önmagát gazdagíthatja, miközben ez fordítva is igaz, mert a 
nagyobb kisebbség (sic!) sok mindenben szolgálhat mintául a kisebbnek. 

A kezdeti kapcsolatteremtésbõl mára élõ kapcsolat lett, aminek intézményesített 
formája együttmûködési szerzõdésben nyilvánul meg, melyet az utóbbi idõben minden 
évben megújítanak. Így történt ez 2022. december 16-án is, amikor Lendván a Bánffy 
Központban a muravidéki Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet, valamint a Csem-
adok és a Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet nevében a házigazda Soós Mihály 
intézetigazgató, valamint Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és Takács Ottó intéze-
tigazgató aláírta a már hagyományos együttmûködési megállapodást. A szerzõdéskötés 
aktusát megelõzte Tamási Áron emléktáblájának avatása. Az írónak a réz lapba vésett 
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jelmondatát („Nincs módunk kitérni a hûség elõl”) egyben buzdításként is felfoghatták a jelenlevõk 
s mindazok, akik majd megállnak elõtte, s elgondolkodnak magyarságtudatukról. 

Része volt még az ünnepi rendezvénynek egy nem szokványos író-olvasó találkozó is. A szlovákiai 
magyar irodalmat képviselõ Száraz Pállal a Mosonmagyaróvárhoz kötõdõ Böröndi Lajos költõ, szer-
kesztõ beszélgetett. A nemrég Talamon Alfonz-díjjal kitüntetett Száraz Holdfényben címû legújabb 
prózakötetébõl felolvasott részletek és a beszélgetõ partner által az íróból kikényszerített vallomástö-
redékek felvillantották a lendvai közönség elõtt az irodalom határok felettiségében rejlõ varázslatot. 

A helyiek által egy irodalmi karaván elsõ állomásának nevezett lendvai találkozóról szóló beszá-
moló itt akár véget is érhetne, ha nem akarnánk szólni egy olyan emberrõl, akinek oroszlánrésze volt 
abban, hogy a felvidéki – muravidéki magyar-magyar kapcsolatnak nem lenne már negyedszázadnál is 
nagyobb múltja. Ez pedig jórészt az idõközben elhunyt Huszár Lászlónak köszönhetõ. A világjárvány 
éppen két évvel ezelõtt ragadta õt el, és maradt befejezetlen az életmûve, ha lehet annak nevezni egy 
kultúraszervezõ mindennapi tevékenységét, amely nem egyetlen néven nevezhetõ cselekedetbõl vagy 
alkotásból áll, hanem egy végtelen folyamatból. Huszár László munkásságában a „lendvai kapcsolat” 
kiépítése csak egy mozzanat volt, ami egy fikarcnyit sem von le az értékébõl. Noha élete végsõ szaka-
szában a Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet igazgatója volt, de igazából õ maga volt egyszemélyes 
intézmény. Amikor Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült, azt mondta: „Élni csak 
úgy érdemes, ha szolgálni tudunk…” Õ pedig szolgált, méghozzá nem akárhogyan. A Csemadokban 
és a belõle kinövõ Intézetben fáradhatatlanul szervezte, irányította a kulturális tevékenységet elõbb 
központilag, majd a dunaszerdahelyi járásban, végül ismét országos szinten. Az általa vezetett mû-
velõdési intézet, illetve a Gyurcsó István Alapítvány néprajzi és helytörténeti kiadványok egész sorát 
jelentette meg. Az õ munkájának köszönhetõen sikerült szakmai hátteret biztosítani a Csemadok 
több országos rendezvényének, mint például a gyermekszínjátszók és bábosok megmérettetésének,  
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a Duna Menti Tavasznak vagy a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó versenynek, a Bíbor-
piros szép rózsa elnevezésû népzenei vetélkedõnek, az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenynek 
vagy a Citerazenekarok Országos Találkozójának. Ág Tibor neves népzenekutatóval és karnaggyal 
kezdeményezték a szlovákiai magyar autentikus folklór hanghordozókon és videófelvételeken történõ 
gyûjtését, rögzítését, és nem utolsósorban digitalizálását, így azok az internet segítségével elérhetõvé 
váltak a széles szakmai közönség számára szerte a világon. 

Huszár László múlhatatlan érdemeit a Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség-díjjal 
ismerte el. (Felvételünkön a felvidéki delegáció tagjai az MTA budapesti épületében a Magyar Örökség 
díjának átadóján.) A december 16-án Lendván idõzõ irodalmi karaván december 17-én Budapest felé 
vette az útját, hogy a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tanúja legyen, amint kimondják, 
hogy „…az arra méltó Huszár László felvidéki mûvelõdésszervezõ életmûve Magyar Örökség”. 

  (Hornyák István, újságíró, Pozsony/Bratislava, Szlovákia

Görföl Jenõ felvételei) 
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A XVI. Mátyusföldi Fesztivál keretein belül, 2022.június 29-én az esti órákban Száraz Pál: Hold-
fényben címû könyvbemutatójára került sor, ahová, mi is ellátogattunk. Már a bejáratnál, szívélyes 
fogadtatásban volt részünk. Elõször Kaprinay László Életerõ címû tárlatát tekintettük meg, utána 
átsétáltunk a másik terembe, ahol a HKK mellett mûködõ kézmûves kör tagjainak alkotásait csodál-
hattuk meg, „Hölgyeink ügyes keze” cím alatt. Mindeközben a könyvbemutatóra érkezett emberek 
elfoglalták a helyüket. 

A kellemesen hûvös helyiségben, két régi jóbarát kellemes, 
csipkelõdõs beszélgetésének lehettünk fültanúi. Fellinger Ká-
roly mesterien vezette a beszélgetést kérdéseivel és történetek 
kanyarulataival, megismertetve velünk Száraz Pált. Az író szüle-
tésétõl az iskoláin át, barátságok, szerelmek, sikerek sorozatáról 
szereztünk tudomást, többek között még arról is, hogy Száraz 
Pál éveken keresztül színdarabok rendezésével is foglalkozott. A 
beszélgetést fûszerezte a két barát élcelõdése, mikor is Fellinger 
Károly nem szerette volna „fellingerelni” kedves barátját, de 
azért megállapította, hogy a jó „száraz” bornak is kell a cégér. 

Lencsés Zoltán és Lencsés Mónika egy-egy rövidebb novella 
felolvasásával varázsolták még színesebbé a bemutatót. 

Számomra az est legmegindítóbb része, az író Feloldódtál címû 
versének felolvasása volt. Fellinger Károly hangja betöltötte a 
termet, a szememet meg a könny. 

Száraz Pál: Feloldódtál
(Apám emlékére)

Eljött a tél csendesen érted.
Halk, meghitt kis szavakban éltél.
A szálló hó szelíd pihéje
Úgy hullt szívedre, mint a béke.
Világolt már a cél elõtted.
Tudtad, hogy menned kell, ha jöttél.
A végsõ nagy felismerésben
Feloldódtál tisztán, egészen.

Szeretettel gratulálok, további sikereket kívánok és köszönöm szépen ezt a csodálatos estet, ahol 
nem csupán a siker, a szakmai tudás, de a baráti szeretet is megtöltötte a nagyfödémesi kultúrház falait.

(Gyurkovics Margit, Egyházgelle/Holice, Szlovákia)

Holdfényben  
– Könyvbemutató Nagyfödémesen
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 Pándy Lajos – emlékév Perbetén
   

„Látja Isten, hogy állok a napon,
Látja árnyam kövön s kerítésen
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegõtlen présben”
  Pilinszky János: Apokrif (részlet)

Pándy Lajos, Perbete széleskörben ismert, legnevesebb szülötte, színmûvész, író, mûfordító 2022-
ben lett volna száz éves. A meg nem élt évforduló alkalmából, a Jászai-díjas mûvész emléke elõtt 
tisztelegve Perbete Község önkormányzata az év elsõ ülésén úgy döntött, hogy a 2022-es esztendõt 
Pándy Lajos – emlékévvé nyilvánítja. A tanácskozáson a képviselõ - testület még tovább ment, és 
elhatározta, hogy a perbetei kultúrházat elnevezi Pándy Lajos Mûvelõdési Házzá, hitet téve ezzel az 
életmû gondozása mellett.

Istennek hála, hogy nem maradt ezzel egyedül, mert a Csemadok is aktívan bekapcsolódott a progra-
mok szervezésébe és lebonyolításába, az életmû feldolgozásába. Nagy segítségükre volt ebben a család, 
Pándy Budapesten élõ sógornõje, a szintén híres földi, Porubszki László olimpiai bronzérmes röplabda 
szövetségi kapitány özvegye,valamint Ágnes lányuk. Õk voltak azok, a perbetei Moncz Jánossal együtt, 
akik a szellemi hagyaték feldolgozói számára lehetõvé tették a jelentõs kép- és dokumentumanyag 
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áttanulmányozását, személyes történetekkel, valamint jótanáccsal látták el õket. Így sikerült kialakítani 
egy emlékkiállítást, amely az immár Pándy Lajos nevét viselõ mûvelõdési ház felújított emeleti nagy-
termében, a Perbetei Közösségi Térben kapott helyet. Itt egy minimalista módon berendezett akkori 
pesti belvárosi, értelmiségi enteriõr adta meg az alaphangulatot, ahol helyt kapott Pándy Lajos írógépe 
is. A tárlókban levelek, képek, régi újságok, színészkarikatúrák, különbözõ dokumentumok és maga a 
Jászai Mari-díj volt látható. A falakon Pándy családi fotóit, színészportréit, valamint színpadi képeit 
tekinthette meg a látogató. Az épületbe történõ belépéstõl egészen a kiállítás fõ helyszínéig, némi 
színházi hangulatot teremtve, színházi plakátok és jelmezek kísérték a látogatót. A kiállítás, valamint 
az egész emlékév megnyitójára 2022. április 2-án, a mûvész születésnapját követõ elsõ hétvégén került 
sor. Zsitva Norbert, a falu polgármestere mielõtt megnyitotta volna az  emlékévet bizakodóan tett 
hitet amellett, hogy:„ Egy ilyen kis lépés is elindíthat bennünket afelé, hogy tudatosítsuk, hogy a járvány 
fémjelezte idõszakból már reményeink szerint kifelé tartva, sok mindent újragondolva és újjáalakítva el 
kell indulnunk, többek közt a kulturális és a társadalmi élet újraindítása felé is. Igen, még sok minden 
visszatart bennünket, egzisztenciális aggodalmak, anyagi vonzatok, a békébe vetett hit megingása, vagy 
akár az egyik legveszélyesebb titkos ellenség, a közömbösség. Bízzunk benne, hogy a szellemi, kulturális 
és társadalmi élet újraindítása sikeres lesz, és ez is segíti az embereket, hogy a jelenkor szélsõségesen 
negatív, minket érintõ jelenségeit kordában tudják tartani.” Ezt a hivatalos részt foglalta keretbe egy 
több rövid részbõl álló megemlékezés. A mûvész önéletrajzi ihletésû Súgópéldány címû, mondhatni 
színháztörténeti, kötetébõl Török Sarolta ragadott ki öt ide vonatkozó részt, Jakab Ferenc egy a nyolc-
vanas években Pándy által Perbetére írt bemutatkozó magánlevelet olvasott fel. Lacza Anikó, rutinos 
mesemondóként, a levélben említett Miért sírnak a fák a menyecskevölgyben címû mesét olvasta fel, 
amely megtalálható Pándy Lajos A csodálatos nagykendõ címû perbetei meséket felvonultató mese-
kötetében.Tárnok Katalin összekötõszövegei pedig sok adalékkal szolgáltak a mûvész és az életmû 
megismeréséhez, valamit ecsetelték az emlékév tervezett programjait. Mindezt megelõzõen a család 
kora délután kilátogatott a családi sírbolthoz, valamint egy meghitt megemlékezés keretében meg-
koszorúzta Pándy Lajos a Millenniumi parkban lévõ emléktábláját. Az esemény végéhez közeledve a 
szervezõk egy kis beszélgetésre, együttlétre invitálták a jelenlevõket, miközben többen rácsodálkoztak 
Pándy Lajos azon tevékenységeire, amelyek kevésbé voltak számukra ismeretesek, a rádiós munkára, 
a színházi életére. Sokancsak, mint a nevezetes perbetei mesék szerzõjét ismerték, amely a korabeli 
fogadtatás hatására egyfajta kapcsot jelentett a perbetei emberek és az anyaországiak, a szlovákiai 
és a Duna másik felén élõ magyarok számára. Azt viszont, hogy õ alkalmazta a magyar színpadokra 
például a Švejket, vagy lefordított több mint száz cseh és szlovák színpadi mûvet, kevesen tudják.Ez 
az életmû és ezek a mesék méltán váltak értékké, és lettek hivatalosan is a Felvidéki Értéktár részévé. 

„Csak tiszta legyen az a forrás”. Ezekkel a bartóki szavakkal nyitották meg az emlékév három alkalma 
közül a másodikat, a perbetei X. Népmûvészeti Fesztivált. A fesztivál hagyományos néptáncos jellegét 
megõrizve a mese fogalmát járta körül. A szervezõ Csemadok Perbetei mesék címmel rajzpályázatot 
hirdetett meg, és a Tündérvirágok színjátszócsoport pedig elõadta Pándy Lajos a ,,Hogyan születtek a 
csillagok?” címû meséjét, A fellépõ hazai és magyarországi néptánccsoportok ezen a napon köszön-
tötték a 20. születésnapját ünneplõ perbetei Napraforgó Néptáncegyüttest.  Advent idején a perbetei 
karácsonyi vásár keretein belül kerül sor minden évben Napraforgó Néptáncegyüttes hagyományos 
ünnepi karácsonyi mûsorára. 

Az elõadás elõtt került bemutatásra az emlékév kiadványa, a Nyitra megye által is támogatott 
Pándy Lajos és perbetei mesék címû könyv. A kötet két részbõl áll, a részek mind tematikailag, mind  
acélközönségettekintve önállónak mondható alkotások. Az elsõ mellékletek és fotók segítségével 
hivatott bemutatni Pándy Lajost, az embert, a mûvészt. Jakab Ferenc életrajzi írása mintegy negyven 
oldalon keresztül taglalja a mûvész pályáját, a felvégi Sallai utcán elindulva egészen a belvárosi Fehér 
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György utcáig. Idõközben természetesen az írás rövidebb - hosszabb ideig elidõzik Pándy mûvészi 
pályájának helyszínein: a színházakban, a rádió és televízió épületében, a filmgyárban, hogy aztán 
visszatérjen a könyvek, mesekönyvek és mûfordítások helyszínére, a belvárosi lakás íróasztala mögé. 
Oda, ahol megírta a már említett Súgópéldányt, és oda, ahol a Perbete és a méhész nagyapa ihlette 
mesék születtek, amelyek miatt a perbetei emberek szívükbe zárták az akkormár  évtizedek óta Bu-
dapesten élõ mûvészt. 

A csodálatos nagykendõ meséi elõször 1977-ben láttak napvilágot, abban az idõben a perbetei gye-
rekek már ismerték Pándy kellemes baritonját, amely esténként a rádiós esti mese formájában szólt 
hozzájuk. A jelen könyv másik fele ezeket a meséket hozza el a mai perbetei gyermekeknek és az 
emlékezõ felnõtteknek. A mesékhez kapcsolódó mûvészi illusztrációk Zálezák Melinda rajztanárnõ 
munkáját dicsérik a többi nem írott anyaggal pedig Varga Tibor fotográfus foglalkozott.Az emlékév 
véget ért, a perbeteiek egy szép kiadvánnyal lettek gazdagabbak, valami új került a község kulturális 
palettájára, remények szerint tovább inspirálva azokat, akik az életmûvel foglalkoztak és a jövõben 
foglalkozni szeretnének. Ide kívánkozik egy gondolat Juhász Dósa János színházi szakember, újságíró 
a könyvvel kapcsolatos levelébõl, amelyet a cikk zárómondatának is betudhatunk:„Nagyon szerencsés 
az olyan közösség, amelynek van bátorsága a múltjára építeni. Amelyik ugyanis nem teszi, az feledésre és 
szétszóratásra ítéltetett. De Perbete szerencsére nem ezen az úton jár.” 

Jakab Ferenc
                                                                                         (Jakab Ferenc, Perbete/Pribeta, Szlovákia)
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„Megjöttem, újra elmentem”
Böröndi Lajos 2007–2010 közötti naplója 

Naplót az ember azzal a kíváncsisággal olvas, hogy belelát-
hat az írója fejébe. Ez még akkor is így van, ha eközben tudja, 
hogy a kinyomtatott szöveg nyilván kozmetikázott, a spontán 
megnyilatkozásokat szerzõje kigyomlálta belõle. A naplóol-
vasás természetesen akkor az igazi, ha írója eléggé érdekes 
személyiség, olyan valaki, akire érdemes odafigyelni. Nos, 
Böröndi Lajos költõ, szerkesztõ, tanár, mûvelõdésszervezõ, 
közéleti ember igazán érdekes személyiség a szónak abban az 
értelmében, amit az intellektuális érdekesség jelent. A nyugati 
végeken élõ szerzõ a kortárs magyar líra figyelemre méltó al-
kotója, hatalmas munkabírású ember, és olyan rokonszenves 
egyéniség, aki 2007 és 2010 között rögzített naplójegyzeteivel 
közel engedi magához az érdeklõdõket. Olyannyira közel, 
amennyire csak jóízlése engedi, erre utal kötetének címe – 
Feljegyzések a Hold túlsó oldaláról –, amely egyértelmû jelzés 
arra nézve, hogy életének és gondolatainak máskor és másutt 
nem látható mozzanataiba is bepillantani enged.

Érdemes megnézni, melyek a Böröndi-napló sajátos 
vonásai. Elsõül az, hogy az olvasását érdemes hátulról kezdeni; a kötet végén található ugyanis a 
Magánbeszéd címû vallomása gyermekéveirõl, valamint a 2020–2021-ben rögzített Kérdezz – Felelek 
címû életinterjú. Mielõtt az olvasó a naplójegyzetekbe belefogna, jól teszi, ha elolvassa ezeket a vallo-
másokat, mert így a napi bejegyzésekben meg nem magyarázott utalások, illetve a különbözõ részek 
közötti összefüggések java része megvilágosodik elõtte. 

A szerzõ a rendszerváltozás évétõl a mai napig rendületlenül vezet naplót – egy ideje blogot ír – , 
ezért adódik a kérdés: miért a 2007 és 2010 közötti esztendõk anyagát emelte ki följegyzései tömegébõl. 
Aki végig olvassa a negyedfélszáz oldalt, apránként magyarázatot kap: ez az idõszak a rendszerválto-
zás utáni magyar közélet egyik legsötétebb korszaka, és nem mellesleg a szerzõ pályájának is eléggé 
kritikus periódusa. A négy esztendõ alatt született sokszáz bejegyzés szembetûnõ vonása, hogy a 
magánélet eseményei kevéssé hangsúlyosak, a naplóíró sokkal többet foglalkozik a munkájával, hi-
vatásával, közügyi gondokkal, kultúrával, irodalommal, illetve az elõbbiektõl meghatározott pályája 
alakulásával. Nem érdektelen sajátossága naplójának, hogy sokszor közli az újonnan megszületett 
versét vagy esszéjét, újságcikkét, netán az élete mozzanataihoz fûzõdõ dokumentumok szövegét. Ami 
pedig egészen eredeti a naplójegyzetek sorában, az az, hogy mint szakácskodásban jeles családfõ, 
megosztja az általa elkészített étkek receptjét, ilyenformán ízelítõt ad a nyugat-dunántúli vagy épp a 
felvidéki magyar és szlovák konyha ínyencségeibõl. 

Aki a költészetén túl valamelyest ismeri a szerzõ munkásságát, tudja, hogy abban milyen óriási 
szerepe van a határon túli magyar mûvelõdés és irodalom szolgálatának, támogatásának. Ennek 
egyik fóruma a Szél-járás címû negyedéves folyóirat, amelyet a Mosonmagyaróvár – Bécs – Pozsony 
„háromszögben” szerkeszt Deák Ernõvel és Görföl Jenõvel hármasban. Az igényes kivitelû lap, a hár-
mashatári „szélen járás”, az egyetemes perspektívájú magyar kulturális együttmûködés példája immár 
másfél évtizede. Böröndi Lajos a munkája során úgy jár-kel heti rendszerességgel Bécsbe, Pozsonyba, 
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recenzió

Somorjára, Lendvára, õrvidéki és felvidéki iskolákba, könyvtárakba, mûvelõdési házakba, szerkesztõ-
ségekbe, mint a köznapi ember a piacra vagy a patikába. Ezért is roppant találó egyik hazaérkezése 
után született bejegyzése: „Megjöttem, újra elmentem”. A tömör megfogalmazású, ám lendületes 
stílusú, magukkal ragadó bejegyzések sorában követhetjük a szerzõt villámsebes vagy épp kitérõkkel 
tarkított útjain, amelyek alkalmával rendszerint valamilyen „ügyben” jár. Olykor kényszerûségbõl 
Budapesten is megfordul, de mielõbb igyekszik haza, hogy fõzzön egy ízletes kakastöke-pörköltet, 
húsgombócos káposztát, netán a frissen szedett gombából valami ínyencséget.

Jegyzeteinek ugyancsak sajátossága, hogy publikálás elõtt nyilván megfésülgette a szöveget, de 
biztosan nem sterilizálta, mert számos helyen megmaradtak a pillanatnyi érzelmeit híven tükrözõ, 
olykor indulatosabb megjegyzései, kivált a politika akkori, napi fejleményeire reflektálva. Így aztán a 
kötetben sarkosabb, nem igazán lesorjázott mondatokkal is találkozhatunk, fõképp a Gyurcsány- és 
Bajnai-kormányok ügyködésére, vagy az akkori kulturális és nemzetpolitikára vonatkozóan, nem is 
szólva a helyi, mosonmagyaróvári közélet ügyes-bajos dolgairól. 

A több száz följegyzés tartalmáról még hozzávetõlegesen sem lehet tájékoztatást adni egy könyv-
ismertetés keretében, inkább csak fölvillantani érdemes fontosabb témákat, kérdésfölvetéseket, gon-
dolatfutamokat, érzelmi megnyilvánulásokat, aktualitásokhoz fûzött megállapításokat, intellektuális 
tartalmú reflexiókat. Ízelítõül álljon itt néhány olyan bejegyzés, amelyek sejtethetik Böröndi Lajos 
szellemi portréjának körvonalait. 2007–2008-as közérzetérõl sokat elárulnak az alábbiak: „Egyébként 
sem szeretek Pestre menni, szürke, beteg város” (2007. III. 23.). Vagy Németországba indulva ezt veti 
papírra: „Jó elhagyni ezt a beteg országot” (2007. III. 14.). Pozsonyról így beszél: „Nem tudom, járt-e 
már Bratislavában, én Pozsonyban sokszor. Tolerancia sosem jutott eszembe ebben a politikai gyûlö-
lettõl átitatott városban. (…) Amely mellesleg koronázó város volt, s tele van a történelemhamisítás 
sebhelyeivel” (2010. V. 14.). Irodalomról, költészetrõl így vall: „Nem tudom, hogyan kell verset írni. 
Egyszer csak, néha hosszú idõ után jön a vers és eltalál” (2007. VIII. 8.).  „»Üres kondér körül ülünk. 
Ez jellemzi a posztmodern világot« — mondta tegnapelõtt Jelenits atya” (2009. VIII. 28.). A sok-sok 
politikai tartalmú megjegyzés közül egyetlen: „Romlik minden. Nincs jogbiztonság, az életlehetõségek 
beszûkülnek, nincs véleményszabadság, a demokrácia szót már nem is mondja ki az ember pirulás 
nélkül” – írja bõ egy évvel a 2006. õszi rendõrterror után és egy évvel a gazdasági krízis beütése elõtt 
(2007. XI. 29.). Deprimált hangulatára ugyancsak jellemzõ e kesernyés bejegyzés: „Egy percre elhitte 
az ember, hogy ilyen az élet. Pedig csak kivételes pillanat volt” (2008. IV. 11.). Végül a magának is 
szóló intelem: „Konokul csak az igazat kell mondani” (2008. IV. 30.).

Böröndi Lajos csakugyan konokul az igazat mondja; még legjobb barátairól is – mint Nagy István 
agrárminiszter vagy Sárándi József költõ – megírja, ha valamiben nem értenek egyet. Kiterjedt mun-
ka- és pályatársi, elvbaráti, rokoni kapcsolataiban is az õszinte szó híve, és többnyire kendõzetlenül 
nyilatkozik meg, még olyan trendi kérdésekben is, mint a „Föld órája”, amikor évrõl évre világmoz-
galom indul, hogy egy órára mindenki kapcsolja le a villanyt – errõl ezt írja: „álliberális hülyeség”.

A Feljegyzések a hold túlsó oldaláról címû könyv egy Közép-Európában, összmagyarságban, Kár-
pát-hazában gondolkodó, ám ízig-vérig lokálpatrióta „vidéki értelmiségi” naplója, éspedig élete egyik 
kritikusan nehéz korszakáról. Talán épp az egzisztenciáját is megingató „éles helyzet” epizódjainak 
megörökítésével, apránkénti dokumentálásával lesz mûve igazán hiteles önportré, amely a rendsze-
rint láthatatlanul maradó életoldalból is sok mindent megmutat. Így lehet naplója hitvallás, egyben 
dokumentum az olvasó számára írója emberi és alkotói példájáról.

Böröndi Lajos: Feljegyzések a Hold túlsó oldaláról. Napló 2007–2010. Mosonmagyórvár, 2022.  
Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó, 382 old.

(Mezey László Miklós író, Budapest)
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in memoriam

Szívünk nem ereszti el
Jahn Mari emlékezete

Szívünk nem ereszti el, akit nagyon szerettünk. Valójában a múlt idõ sem megfelelõ, ha Jahn Marira 
gondolok, mert a volt és a van kategóriája ebben a térben nem sokat jelent. Csak azért, mert Jahn 
Mari meghalt, mert nem szaladunk egymás felé, hogy minél elõbb megöleljük egymást Felsõpulyán, 
vagy Bécsben, még nem jogosít fel arra, hogy búcsúzzak tõle. 

Hisz szeretjük egymást most, jelen idõben is. Mert a szeretetnek nincs múlt ideje. 
Nem tudom megmagyarázni, hogy miért van az, hogy valakit 

meglátunk, és tudjuk, hogy mindig, meg örökké, meg most, meg 
valami titokzatos idõben. Marival így vagyok én, hogy úgy szeretjük 
egymást, mint ahogyan az idõsebb nõvér az öcsköst, ahogyan az 
együtt pendülõk szeretik egymást.

Ahogyan lelépett Innsbruckban a vonatról, már oda volt a bokája.  
Vagy tíz éve történt.

Nem kellett volna rögtön félrelépni, mondtam neki, csak azért, 
mert Kornél nincsen itt – mondtam neki. Huncut mosollyal a fájda-
lom könnyein át nézett rám, s mondtam, hogy hazaviszem Bécsbe, 
hiszen autóval vagyok. 

De beszállok a benzinbe mondta. – A fenét szállsz be, mondtam 
én. ...

Csak beszélek, beszélek, hogy ne kelljen sírni. Ilyen a férfiember, 
ha úgy érzi, nem tudta igazán kimutatni a szeretetét. Mert nem volt 
köztünk két egyenes szó soha. Csak görbe, olyan évõdõs.

A férjével is ilyen volt. Kornél imádta, s Mari imádta Kornélt, és 
szekálták egymást, és élvezték egymás szeretetét, amibe beengedtek 

engemet is.
De jó volt lubickolni ebben a szeretetben!
Tulajdonképpen nekrológot írnék, de Mariról nem lehet nekrológot írni, mert letol érte. Hülyeség, 

mondaná. Ez meg mire való. Hisz meghalt valaki, akit el szeretnél felejteni? Az hiányozna neked! 
Hogy múlt idõben írjál rólam! Akkor nem tudsz semmit az életrõl. Nincs múlt idõ. Igyál valamit, az 
meglátszik rajtad.

Ez volt Jahn Mari, akit sokan szerettek. Aki mindenkinek igent mondott, aki kért tõle. Aki segí-
tette az egyházi szervezeteket ugyanúgy, mint az osztrák magyarok központi szövetségét. Az, hogy 
ezért nem mindig köszönetet kapott, nem érdekelte igazán. Nem csupán megbocsájtó volt, de túlontúl 
nagyvonalú is. 

Neki volt igaza. Hisz mit viszünk magunkkal abban a batyuban? Semmit.
Tudtam, hogy dr. Brandenstein Béla lánya volt, de magáról, s a múltról, szinte semmit nem mesélt. 

Mikor édesapjáról könyvet jelentettünk meg csöppnyi kis magánkiadómban, azt is csak tudomásul vette. 
Mintha nem igazán szerette volna, hogy a múlt egy kis felhasított résén bepillantunk a család életébe. 

Pedig fel kell nyitni ezt a szelencét, hogy szerény, de belül fénylõ élete, és szeretete eltöltsön ben-
nünket azzal az örömmel, hogy szerethettük õt. 

Budapesten született 1938-ban, édesapja Brandenstein Béla báró, filozófus, magyar bölcsész, édes-
anyja Brandenstein Magdaléna bárónõ, született Cserneki és Tarkeöi Dessewffy.
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A 2. világháború végén a menekülõ civilek között nagy számban ott találni a konzervatív politikai 
gondolkodású értelmiségieket is. Az országot elhagyók egyike volt báró Brandenstein Béla (1901–1989) 
a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem filozófiaprofesszora, a Magyar Filo-
zófiai Társaság akkori elnöke is

Mária 1945. márciusában menekült három nõvérével, valamint egy öccsével Ausztriába. A család 
lovaskocsival vándorolt Ausztrián keresztül-kassul, hogy eljusson Svájcba, édesapjuknak volt munka-
vállalási engedélye, azonban csak a családja nélkül engedték volna be Svájcba. Emiatt a család Bangs 
községben, Vorarlbergben, közvetlenül a svájci határnál a legszûkösebb körülmények között (még 
éhezett is) húzta meg magát. Mária és a testvére, Vera, rövidesen „pápai gyermekekként” Bregenzben, 
a Sacré CouerRiedenburg intézetében talált felvételt. Ez annyit jelentett, hogy a Vatikán fizette a 
tandíjukat. 1949-ben édesapját a Saarbrücken-i egyetemen felvették rendes tanárként a bölcsészkarra, 
és Mária ott végezte a gimnáziumot.

1967-bén Bécsben férjhez ment Jahn Kornél, okleveles mérnökhöz.
Bécsben újságírónak tanult, azonban az elsõ leánya, Alexandra születése miatt disszertációja elõtt 

félbeszakította tanulmányait. 1973-ban megszületett a második lánya, Susanne.1950 közepeóta a 
nyarakat majdnem mindig családja körében, Brusino Arsizico-ban, a Lugánói-tó mellett töltötte.

Évek hosszú során dolgozott a Julius Morel egyetemi tanár alapította Magyar Egyházi Szociológiai 
Intézetnek.

Ugyancsak évtizedeken keresztül fáradthatalanul tevékenykedett az Ausztriai Magyar Egyesületek 
és Szervezetek Központi Szövetségében, a Kaláka Clubban. Számtalan fordítást készített magyar 
nyelvrõl németre. 

2019-ben Kornél elhalálozott, s ezt a csapást Mari nem igazán tudta kiheverni. 2022-ben ment el, 
hogy Kornél ne unatkozzon odaát egyedül.

Ezeket a személyes biográfiai adatokat böngészve egy ismeretlen arc néz vissza rám, egy szomorú 
arc, aki rosszalja, hogy barátságunkat e titkok fölfedésével nehezítem.

Felemelt újjal, mosolygó arccal dorgálna, de ez a kép is elúszik az idõ hátán. 
Utoljára Felsõpulyán találkoztunk, s egy-egy üzenet ért el hozzám, s aztán a szomorú hír, hogy 

Mari meghalt. Ez olyan hihetetlen volt, hogy még ma íz furcsa ízt érzek a számban, ha eszembe jut. 
Mert a szeretet nem múlt el. 

Édesapja vallotta: Az ember természeti és természeten kívüli lény egyszerre, akinek egysége és 
kettõssége együtt adja hiteles képét. Az emberi természet csak természetét meghaladó módon lehet 
teljesség. Az ember és a világ Istenre mutat, vele lesz teljes.

Jahn Mari e teljesség birtokosaként volt egyedi és különleges. Nem véletlen, hogy nem múló szere-
tettel szeretem, és e múlhatatlan szeretet nem engedi meg a múlt idõt. 

Böröndi Lajos

in memoriam
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Január 17-én Losoncon helyezték örök nyugalomra Duray Miklós felvidéki politikust, a közép-eu-
rópai rendszerváltásban jelentõs szerepet betöltõ államférfit.

Államférfit írtam, hisz poltitkusból szekérderéknyi fordult meg e billegõ, kicsit ütött kopott szín-
padon, amit nevezhetünk akár Európának, vagy csak Közép-Európának. Államférfinak csak azt, aki 
tekintélyt vívott ki magának, akire figyeltek, akinek kisugárzása van.

Most az emlékezések ideje jött el. Fölmérni a fölmérhetõt, betakarítani a szellemi örökséget, helyén 
értékelni azt, amit a napi politikai viharok, barátságok szakadása és újak szövése megakadályozott.

Személy szerint ritkán találkoztunk, egy-egy felsõpulyai konferencia, pozsonyi könyvbemutató, 
szél-járás bemutató a Csemadok székházban a ritka találkozások felbukkanó emléke.

Persze sorsának alakulását követtem, tiszteltem kiállásáért. Néhány telefonbeszélgetés maradt meg 
emlékeimben, s megtisztelõ bizalma, amikor utoljára tanácsot kért, hogy elmenjen-e egy ausztriai 
magyar rendezvényre, hallván az ottaniak egymásnak feszülését.

Látván a szlovákai magyar politika „hullámzását” sokak szándékát háttérbe szorítására, sajnáltam 
õt. Mint olyat, aki túlélte a forradalmat, s nem rejtve véka alá a változások feletti aggodalmát.

Most ez már elmúlt. Nem illik felhánytorgatni sérelmeket. Fejet kell hajtani.
Életének egy rövi szakaszát idézzük most fel internetes honlapja segítségével:
Volt rakodómunkás, geológus, geokémikus, hegymászó, a természettudományok doktora, polgárjogi 

aktivista, börtönlakó, vendég professzor az USA-ban, pártalapító, parlamenti képviselõ, politikus, közíró, 
nemzetpolitikai szakértõ és stratéga, a nemzetismeret egyetemi eloadója, címzetes egyetemi docens.

In memoriam Duray Miklós

(A felvétel Duray Miklós temetésén készült. MTI fotó)

in memoriam
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1971: Annak ellenére, hogy pártonkívüli volt, rákerül a Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi 
Bizottsága Elnöksége által 1971. január 8-án létrehozott ún. „fekete listára”.  Hivatalos nevén: „A 
jobboldali opportunisták, a pártellenes, szocializmus ellenes és a Szovjetunió elleni kampányok és 
akciók képviselõinek egységes központi nyilvántartása”.  Összesen több mint 10 ezer személy került 
ebbe a nyilvántartásba, majd a felülvizsgálása után 6335-re csökkent a számuk. Szlovákiából 1500 
nevet tartalmazott a nyilvántartás.

1974-1979: Természettudományi és geológusi szakmûveltsége okán készül a felvidéki ásványvizek 
és gyógyvizek monográfiájának megírására. Ennek a jegyzetanyagát a politikai rendõrség elkobozza 
egy házkutatás alkalmával.

1978-1989: Megalapítja a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédõ Bizottságát, melynek 1989 
decemberéig, a bizottság tevékenységének felfüggesztéséig szóvivõje. A bizottság (CSMKJB) célja a 
magyar iskolák tervezett és szervezett felszámolása elleni küzdelem, a magyarellenes állami intézke-
dések elleni tiltakozás és általában az emberi jogok védelme.

1979: Július 23-án, két nappal az után, hogy a „Kutyaszorító” kéziratát a román-magyar határon a 
román határõrség megtalálta egy japán állampolgár autójában, a csehszlovák államrendõrség elviszi 
õt munkahelyérõl. Ezt követõen hetekig tartó kihallgatások sorozata következik. Mintegy tucatnyi 
felvidéki magyar értelmiségit is kihallgatnak. Az államrendõrség megakadályozza, hogy érvényes út-
levelével külföldre utazzon. Többször tartanak nála házkutatást, ami 1984-ig rendszeresen ismétlõdik

1982: Június 3-án ismét elviszi államrendõrség. Kihallgatása több hónapon át zajlik. Bevonják útle-
velét, büntetõjogi eljárást indítanak ellene az államrend felforgatásának vádjával, majd letartóztatják.

1982-1983: vizsgálati fogságban van 1982. november 10-étõl. 1983. január 31-én és február 1-jén 
bírósági per folyik ellene a pozsonyi Városi Bíróságon. Szolidaritást vállal vele a Magyar Írók Szövet-
ségének egy része, ami a szervezet politikai polarizálódásához vezet. A bírósági tárgyaláson részt vesz: 
Cseres Tibor, Csurka István és Mészöly Miklós, valamint Éva Mária Barki bécsi ügyvéd. Tiltakozik 
fogva tartása ellen a Charta 77 polgárjogi mozgalom. A pert külföldi nyomásra felfüggesztik, majd 
1983. február 22-én Durayt szabadlábra helyezik.

1983: Aláírja a Charta ’77 polgárjogi nyilatkozatot. Folytatja tevékenységét a jogvédõ bizottság 
szóvivõjeként.

1984-1985: Ismét letartóztatják 1984. május 10-én az államrend felforgatása, a szocialista rend-
szer és a Szovjetunió, valamint szövetségesei ellen kifejtett tevékenység vádjával. Fogva tartása ellen 
nagy nemzetközi tiltakozás indul. Többek között Norman Mailer, Arthur Miller, Kurt Vonnegut is 
tiltakozik fogva tartása ellen. Május 10-én átminõsítik az ellene folyó büntetõjogi eljárást, melyet az 
akkori amnesztia rendelet értelmében megszüntetnek és szabadlábra helyezik. Összesen 470 napot 
tartották fogva, ítélet nélkül.

1988: Tagja a magyarországi  „demokratikus ellenzék” által létrehozott Szabad Kezdeményezések 
Hálózatának, annak novemberi párttá (SZDSZ) alakulásáig. Számára elfogadhatatlan Károlyi Mihály 
örökségének a követése.

1989 decemberének elején az elsõ, rendszerváltozás utáni csehszlovák Szövetségi Kormány minisz-
ter-jelöltje. A kormányalakítási tárgyaláson – december 8-án – Csehszlovákia Kommunista Pártját 
képviselõ Marian Calfa, késobbi szövetségi kormányfõ által vezetett csoport egyedül az õ jelölését 
vétózza meg, így nem válik a kormány tagjává.

Böröndi Lajos

in memoriam


