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A négytornyú híd az első emlékem szülővárosomról, hozzá kötődik korai 
tévedésem, helyzettévesztésem is. Édesanyámtól tudom, lehettem vagy 25-30 kiló, 
amikor megvetettem csámpás lábaimat a híd lépcsőjének legalsó fokánál, és 
ordítottam, hogy nem megyek, mert leszakad! Amikor jó anyám lecsillapított 
valamelyest, még akkor is kérdezgettem, hogy biztosan nem szakad le alattam? 

Hatalmas, tollait az égnek meresztő, kinyújtott szárnyú madárnak láttam a 
hidat, amelyen át először betotyogtam a városba. Két karcsú lábát a vízbe 
eresztette, és mintha szállni készült volna. A pöttömnyi ember alsó nézőpontjából 
úgy látszott, hogy a tornyok beleérnek a felhőkbe. De jó lenne felmászni 
valamelyik tetejére, gondoltam, amikor már megbarátkoztam a Tiszát átívelő 
madárral, s elkapni az egyik délnek igyekvő felhőt, elszállni vele Afrikába, Bubu 
után. Bubu a gólyapajtásom volt, nyaranta a kertünkben egy kiszáradt barackfán 
vendégeskedett, vesztükre a Holt-Tisza békáinak. 

Később, a híd korlátjára csimpaszkodva együtt „moziztam” a többi szolnoki 
gyerekkel. Tényleg olyasmi volt, mint a mozi, állandóan változó látnivalókkal. 
Hatalmas szálfákból összekötözött tutajok úsztak el alattunk a híd két „lába” 
között. A 70-80 méter hosszú, 15-20 méter széles tutajt elöl és hátul fehér ruhás 
emberek kormányozták, furcsa, messziszálló hangon kiabálták egymásnak a 
vezényszavakat. A tutaj közepén volt a „tanya”, inkább csak egy kicsiny, fából 
épített kunyhó. A fészerébe volt bekötve a kecske, a másik oldalra meg két 
aprócska ló, a szekér farához. Az asszonyok, nekünk akkor nénik, a kunyhó előtt 
bográcsban főztek, a gyerekek meg összevissza szaladoztak, ugrándoztak a 
szálfákon. Hű, de irigyeltük őket! 

Csoda-e, hogy mindig elkéstünk az iskolából, amikor tutaj jött a Tiszán. 
Padtársammal, Szilvási Lajossal jó ideig veszélytelen volt elkésni, mert ő a „tanító 
úr, azért csak most értünk be az iskolába” meséivel mindig meggyőzte Csiky József 
igazgatótanítót a Tiszaparti Állami Elemi Népiskolában, hogy nem a saját 
hibánkból késtünk el. Hanem egyszer ennek is vége szakadt! Mielőtt Szilvási 
belekezdett volna a mondandójába, a tanító úr leültette: tutaj úszott, ugye, megint 
a Tiszán?! Moziztatok, mi? Ráadásul hazudtok is! Nagyon elszégyelltük magunkat, 
úgy behúzódtunk a padunkba, hogy akkorának látszhattunk, mint a puli ülve. 

Szilvási Lajos későbbi regényeiben gyönyörűen írt Csiky Józsefről, az egyik 
sikerkönyvének párizsi kiadása még a franciák közé is elvitte az egykori székely 
néptanító jó hírét, emberségét. 

Csiky tanító úr mindnyájunkat nagyon szeretett, éreztük, de legjobban 
mégis talán „Lajcsit”, aki jófejű, de „templomegere” gyerek volt. Amikor néhány 
évvel ezelőtt meglátogattam – mind a ketten éreztük, hogy ez a búcsúkézfogásunk 
–, újra elmondta, nyilván azért, hogy sohse felejtsem el, hogyan iratkozhatott be a 
Verseghy Gimnáziumba. Csiky tanító úr úgy végrendelkezett barátainak és a 
tantestületnek, hogy ne vegyenek koszorút a sírjára, hanem amit arra szántak, 
adják oda Szilvási Lajcsinak tandíjra, irkára, könyvre... 

A későbbi József Attila-díjas íróban mindhalálig élt szülővárosa, a Tisza, 
meg a „tornyos híd” emléke, a vizek varázsa. Nyaranta senki se láthatott minket 
horgászbot nélkül. Horgászbot? Csak egy nádszál, vagy mogyoróvessző, spárga, 
lúdtollal átszúrt parafadugóval, gombostűből hajlított horog. Ez volt a 
„felszerelés”. A Tisza etetett, itatott bennünket. Megfogtuk a keszeget, vagy a 
„durbincsot”, nyárson megsütöttük. Jó ropogósra. Beúsztunk a Tisza közepére, 
nagyot ittunk rá. (Tiszteletem a szolnoki vízművek tudós embereinek, akik 2000-
ben a ciános vizet is ihatóvá tették, de mégiscsak az a patyolattiszta, klór nélküli 
Tisza-víz volt az igazi, amit a folyó közepén szürcsöltünk...) 

Nyaranta reggeltől estig a híd lába körül úszkáltunk, tetszett, ahogy az 
örvény megpörgetett bennünket. Virtuskodtunk, szembefordultunk a sodrással: 
melyikünk bírja tovább egyfolytában, hogy egy centit se vigye lejjebb a víz! 



Ádámkosztümben úszkáltunk, mindaddig, amíg egy tabáni halász, aki mindig a 
Zagyva torkolatában merítőhálózott, be nem evezett közénk: meg ne lássalak 
benneteket még egyszer meztelenül! A vén harcsák itt vakartatják magukat a híd 
lábával, aztán egyszer csak volt fütyi, nincs fütyi! Vegyétek fel azonnal a 
gatyátokat, fene a jó dolgotokat! 

Csuda dolog volt beúszni a gőzhajók lapátjainak hullámverésébe is. 
Naponta négyszer járt a személyszállító hajó, hozta a nagykörűi cseresznyét, a 
barackot délről, az aranyhomokról. Fekete füstöt fújtatva győzködött a folyóval. 

A tárházhoz gabonaszállító uszályokat vontattak a gőzösök, meg követ, 
kavicsot, homokot, ahová kellett. Jókat „moziztunk” ezekkel is, mindig volt újabb 
és újabb látnivaló, nagy forgalom volt akkoriban a Tiszán. A nagyobb gőzösök a 
híd elé érve megbiccentették, lehúzták a kéményüket, hogy „nagyvízkor” is 
biztonságosan átférjenek a „vasmadár” alatt. Ez aztán külön tekintélyt adott a 
„tornyosnak”: még a behemót hajók is megsüvegelik, s mekkorákat dudálnak a 
tiszteletére! 

Az a halász, aki kioktatott bennünket a harcsák falánkságáról, a harmadik 
szomszédunk volt. Mindig így kérdezte nagyapámat: vasárnap gyünnek az Isten 
házába? A kérdés tulajdonképpen felesleges volt, mert mindig mentek, én viszont 
pendelyes koromtól annyit hallottam ezt, hogy az maradt bennem: a jó Isten 
építette a templomokat, azért az Isten háza! A templomoknak tornyuk van, meg az 
én hidamnak is, nem is egy, hanem négy, ezeket is biztos az Isten építette, ahogy 
az egész világot. Nagy csalódás volt számomra később, amikor megtudtam, hogy 
nem pontosan így van, sőt az a híd, amelyiken először átmentem a Tiszán, már 
nem is az „igazi” volt, hiszen az első négytornyút 1919-ben, jó bő évtizeddel 
azelőtt, hogy megszülettem, felrobbantották a román katonák. 

Kamaszfejjel éltem meg a gyönyörű híd végső pusztulását, 1944 őszén. 
Tompa morajlás, megremegett egy kicsit a föld is, összekoccantak a tabáni 
házakban a poharak, néhány ablak kitört, a négytornyos a Tiszába zuhant. Ekkor 
meg német akaratból. Másnap hajnalban, amikor megnézhettem, olyan volt az én 
egykori, kiterjesztett szárnyú madaram, mintha minden csontját eltörték volna. 

Szilvási is ott volt. Nem beszélgettünk. 

Tisza-parti részlet a három templommal 



Tutajosok kikötője a Zagyva torkolatánál. Deák-Ébner Lajos metszete 

A tősgyökeres szolnokiak közül sokan még az 1930-as években is 
nemzetségnek mondták a szűken értelmezett rokonságot. A „nemzetségbeli” 
sokkal többet jelentett a rokon fogalmánál. Szigorúan számon tartott vérségi 
kötelék volt, míg a rokonsághoz tartoztak a kibogozhatatlan eredetű sógorok, 
sógorasszonyok, keresztkomák is. A sűrű ivócimborák között már a második 
pohár tiszakürti bor után kiderült a szegről-végről való rokonság. A nemzetség 
ennél sokkal zártabb volt, erős kötődésű. 

A családok között főleg az idősebb asszonyok tartották a mindennapi 
kapcsolatot: tudták, mikorra, ki vár gyereket; köhög-e még a legkisebb Balog lány; 
meddig húzza az öreg Juhász Jani; mennyi az órabére Bodócs Ferinek a 
gőzfűrésznél; miért csak 8 mázsa életet adott Bedé Mari ugari földje; Kovács Pista 
megint görbe utakon jár, sűrűn bottal nyúl a feleségéhez; nem volt érdemes Gonda 
Andrásnak kimenni Amerikába, abban a gatyában jött vissza, amelyikben elment; 
a Kicsi Bálintéknak adott kölcsönre, a tehén árára már keresztet vethet a 
nemzetség... Eldöntötték, hogy az idén ki ekekapázza fel Kacska Kovács Bözsi 
kukoricaföldjét, ki, mikor viszi Szabó Verának a gyermekágyi ebédet, érdemes-e 
egész nyárra kicsapni a tehenet a gulyára. 

Íratlan törvény volt, hogy a nemzetségbéli legény minden családhoz 
elmenjen a választottjával, bemutassa a menyasszonyjelöltjét, s csak azután 
hirdettették ki magukat a templomban. 

Csak azok számíthattak arra, hogy a nemzetség a „hónuk alá nyúl”, akik 
önhibájukon kívül kerültek bajba, szegénységbe. A „kocsmás”, dologtalan ember 
fölött szigorú ítéletet mondtak, enyhébb esetekben azzal érzékeltették 
rosszallásukat, hogy a templom előtt, a nagymise után hátat fordítottak neki, 
mindaddig nem hívták meg a névnapokra a kiközösített nemzetségbelit, amíg az 
„meg nem emberelte magát.” 

Sokáig éltek a városban és környékén a matriarchátus jegyei. Az asszonyok 
viselték a kalapot. Ez egyenes következménye volt annak, hogy az 1800-as évek 
utolsó évtizedében született későbbi családfők akár 10-15 évet is „komiszban” 
töltöttek. Akik 1914-ben bevonultak katonának, csak 4-5 év múlva kerültek haza – 
akik visszajöttek egyáltalán –, s a családnak addig is élnie kellett. 1919-ben újra 
fegyverbe álltak, közülük igen sokan meghaltak vagy román fogságba estek, 
Foksániban és más hadifogolytáborokban raboskodtak. Az asszonyok tartották 
életben a nemzetséget, hittel, kitartással, bölcsességgel. Nagyanyám generációja – ő 
1888-ban született – nem két, hanem három háborút élt meg Szolnokon, hiszen 



1919 tavaszán és nyarán is ágyútűzben tették a dolgukat. A feleségek, anyák a 
maguk természetes ösztönével érezték, hogy tőlük függ a család megmaradása. 
Küszködtek a mindennapi kenyérért, várták vissza férjüket a sorjázó háborúkból, 
hadifogolytáborokból. 

Nagyanyám szinte haláláig pontosan emlékezett azokra, akik a 
nemzetségből elpusztultak: Guba Feri meg Ocskó Jóska az orosz fronton maradtak oda, 
Gál Bandi, Bede Jóska, Szalóki Feri meg Veress Jani Doberdónál estek el, Nagy Ignác, 
Károlyi Lajos, Pálinkás Imre, Veres József 1919 nyarán haltak meg. Dombi Ferenc meg 
Mihálka Sándor nem jöttek haza a román fogságból. Sokuknak meg már a Donnál 
pusztultak oda a gyerekei: Molnár Pista, Kovács Jani, Pálinkás Laci, Guba Pista, Koncz 
Pista, Széles Laci, Kovács Máté, Pálinkás Kálmánka... 

Szolnoki bakák az I. világháború előtt Krakkóban: 
Winter Ernő, Gyetvai György, Czakó Imre, Papp János, 
(fekszenek) Pálinkás Pál (nagyapám) és Gajdos Kálmán (A felvétel az Art 
Fotograficzny Stawkowska út 21. szám alatti műtermében készült) 



Az első szolnoki fotók egyike. Készítette: Becker Z. Szaniszló 1852-ben. 
Kálmán Mihály és Bihari Rozália a mai Rákóczi út térségében épített házuk 
előtt. (Berta Ferenc gyűjteményéből) 

Őrzöm nagyanyám 1919. május 6-án Szandaszőlősön keltezett, 
Tápiógyörgyére, Pálinkás Sándornénak írott levelét. A posta már nem járt, a levél 
megmaradt a családi ládában: 

„Már egy hete itt vannak a románok, hozzánk is bekvártélyozta magát egy csapat. 
Miféle emberek ezek? Lehúzták az ujjamról a jegygyűrűmet, kipakolták a 
ruhásszekrényeket, lelegeltették a lovaikkal a zsendülő zöldséget, amit meg nem evett meg a 
jószág, beletaposta a földbe. Lett volna vagy kétezer fej szép salátám, mind tönkrement. De 
ez még hagyján, Barócsi szomszédéknál levágták a borjadzás előtt álló tehenet. Disznó már 
nemigen röfög egy udvarban sem, mindet felfalták. A tyúkokat puskázzák, de még a 
galambokat is. Hát így vagyunk, kedves ángyikánk. De a legnagyobb baj, hogy a szegény jó 
uramról nem tudok semmit, amióta megint katona lett. Vöröskatona. Az meg mán milyen 
katona...?” 

Április utolsó napjaiban már a szolnokiak is hallották a lövöldözést, a front 
közeledését. A román csapatok ekkorra már több helyen elérték a Tiszát. Ezt 
megelőzően március 25-én rendelet jelent meg a Vörös Hadsereg felállítására, 
megszervezésére. 

A MÁV-műhelyből több mint háromszázan jelentkeztek katonának. A 
Téglagyár Rt. és a Gőzfűrész Rt. önálló építőzászlóalj felállítását kérte. A szolnoki 
68-as gyalogezred néhány napon belül annyira feltöltődött, hogy az újabb 
jelentkezőket nem tudták felszereléssel ellátni. 

Nemigen tudtak a jelentkezők Lenin, Kun Béla eszméiről, azért fogtak 
fegyvert, mert „gyüttek a románok”. A szó legszorosabb értelmében a 
szülőföldjüket akarták megvédeni. 

Május l-jén este néhány száz vöröskatona a szolnoki hídfő körül foglalt el 
védőállást, de hajnalban kivonultak a városból. Szolnok védtelenné vált. Május 2-
án délelőtt mintegy nyolcszáz szolnoki polgár állt fegyverbe, a nemzeti zászló alatt 
esküdött fel a város védelmére. 

Délutánra bizonyossá vált, hogy az intervenciós erők egyelőre nem 
vonulnak be Szolnokra, így a „Fehér Gárda” a városban kezdett „tisztogatáshoz”. 



Ennek szándékát a városparancsnokság falragasza nem is titkolta: „Akinek 
gondolkodása a jelenleg beállott helyzettel nem egyezik, fegyveresen pusztíttatik el!” 

A Horthy-korszakban írt memoárok is szinte kivétel nélkül elítélték ezt a 
szélsőjobboldali diktatúrát. 

Május 3-án délután robogott be a szolnoki pályaudvarra Szamuely Tibor 
páncélvonata: hozta a szélsőbaloldali diktatúrát. A büntető expedíció terroristái 
május 4-én hajnalig – bírósági ítélet nélkül – a temető árkában negyvenkilenc 
szolnoki polgárt végeztek ki. 

A legmegrázóbb volt a 16 éves Mellinger Ede sorsa, aki letartóztatott apja 
védelmében kérte, hogy vezessék Szamuelyhez. Az állítólagos Forradalmi 
Törvényszék elnöke durván közölte a fiúval, hogy az apját már kivégezték. A bátor 
gyerek ekkor Szamuely szemébe vágta: „...maga nem bíró, hanem vadállat!” 

Szamuely ifjú Mellinger Edét is kivégeztette. 
A régi szociáldemokratákból álló városi direktórium még aznap Budapestre 

küldte egyik legtekintélyesebb tagját, Szabó Károlyt, hogy Landler Jenőtől 
segítséget kérjen Szamuely vérengzésével szemben. 

Landler felhatalmazta a szolnoki direktóriumot, hogy Szamuely Tibor 
további törvénytelenségeit fegyveresen akadályozza meg. A szolnoki direktórium 
Szamuelyt és embereit – megelőzendő egy újabb gyilkosságsorozatot – le akarta 
tartóztatni. E szándék tényét dr. Kele József megyei ügyész 1927-ben kiadott, A 
vörösök Szolnokon és a Jászságban című memoárkötetében megerősítette. 

A meggyilkoltakat a szolnoki Körösi úti temető 23-as parcellájában hantolták 
el. Az 1920-as években a hozzátartozók exhumáltathatták szeretteik földi 
maradványait, síremléket emeltethettek. De az 1950-es évek elején a temető 
nyilvántartásából „eltűntek” a 23-as parcellára vonatkozó iratok. 

1944 november végéig a Tisza Szálló árkádjai alatt egy jókora márványtábla 
őrizte a Szamuely-különítmény által meggyilkolt szolnoki polgárok nevét, emlékét. 

Az 1919. május 3-i és 4-i véres eseményeket követően a tragédiák sorozata 
folytatódott. Május 4-től augusztus 2-ig a román tüzérség szinte szüntelenül 
ágyútűz alatt tartotta a várost. 

„Ártatlan gyermekek, asszonyok, civilek lelik borzalmas halálukat” – írta a 
Szolnoki Munkás című újság. 

Ránk maradt dr. Urbán Lajos kórházi orvos naplója, amelyből pontosan 
tudjuk, milyen iszonyatos pusztítást okozott az árvíz veszélyeztette Szolnoknak a 
72 napon át tartó ágyútűz: „Éjjel-nappal hordták a sebesülteket a kórházba, a 
halottakat a temetőbe, miközben a város apraja-nagyja a Zagyva és a Tisza gátjait 
erősítette. A védekezők is a túlparti ágyúk célpontjai voltak, ahogy a Vártemplom, 
a középületek és a lakónegyedek is. Nem teljes adatok szerint négyszázhatan 
haltak meg az ágyútűzben, a katonaság halottaival együtt.” 

Július 20-án hajnalban kezdődött meg a tiszai fronton a Vörös Hadsereg 
támadása. Az I. hadtest a szolnoki hídfőtől támadott. Ismeretes, hogy ez a támadás 
néhány nap múlva összeomlott, a Vörös Hadsereg kénytelen volt visszavonulni, 
elhagyta a várost. A román csapatok augusztus 1-jén bevonultak Szolnokra. 

Augusztus 2-án hajnalban azonban az 53. gyalogezred és a 68-as 
gyalogezred visszafoglalta Szolnokot. „Landler katonái az aréna vadállatainak 
hősiességével vetették magukat a városra” – írta a szemtanú a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Lapok 1920. március 11-i számában. A katonák, miután megtudták, hogy 
lemondott a tanácskormány, nemzetiszín szalagot tűztek a sapkájukra és a 
csapatzászlókra. 

Estére kifogyott a lőszer, megszűnt az utánpótlás, a magyar csapatok 
kénytelenek voltak visszavonulni. Néhány órával éjfél előtt a románok újra 
megszállták Szolnokot. 



A tragédiák sorozata még ekkor sem ért véget. A Tisza-parti dráma sokadik 
felvonása 1920 áprilisában az abonyi Vigyázó-kastélyban folytatódott. 

A szolnoki börtönből szélsőjobboldali különítményesek az abonyi Vigyázó-
kastélyba hurcolták az 1919-es szolnoki eseményekben exponált, másodfokú 
ítéletre váró baloldali, túlnyomórészt szociáldemokrata vezetőket. A 
munkásvezetők elsőfokú ítélete is bizonyítja – a legsúlyosabb büntetés sem érte el a 
három évet –, hogy ők nem követtek el köztörvényes bűncselekményeket, sőt azok 
megakadályozásán fáradoztak. 

Mindezek ellenére a különítményesek az említett abonyi kastélyban tizenhét 
szolnoki munkást bírói ítélet nélkül kivégeztek. Néhányukat ősi, havasi favágó 
módszerrel: a kivégzésre szánt szerencsétlen ember testét két deszkalap közé 
szorították, majd elfűrészelték. Gyilkosság volt ez is, nemzetpusztítás! 

„Hijjába (sic) a tagadás, igenis volt fehérterror. De hát Istenem, emberek vagyunk, 
és ha szabad volt a vörösöknek hibázni, akkor ne lett volna szabad a fehéreknek?!” – ezeket 
a sorokat az egykori megyei ügyész memoárkötetéből szó szerint, minden 
kommentár nélkül idéztük. 

A város környéki harcokban elesett „vöröskatonákat” a szolnoki katonai 
temetőben temették el. A fejfáik ma is ott vannak, de azokról a nevüket őrző 
fémtáblácskák már a „gyújtsd a vasat, gyűjtsd a fémet, ezzel is a békét véded” 
években eltűntek. Pedig akkor még nem a „maszek” átvevőhelyek uralták a 
hulladékpiacot, hanem a MÉH, az állami mamutvállalat. 

Németh István 1968-ban készült, Az utolsó hídfő című filmjéből kivágták 
azokat a korabeli képeket, amelyek azt bizonyították, hogy Szolnok 
visszafoglalásáért nemzeti érzelmű tisztek parancsnoklásával piros-fehér-zöld 
zászlók alatt harcoltak a többségükben jászkun katonákból álló alakulatok. 

Az 1959-re, tehát a Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulójára készült 
visszaemlékezésekben, egyéb történeti munkákban csak a „román bojárok”, vagy a 
„román burzsoá” csapatok megjelölés szerepelhetett. 

A román hadseregen kívül az árvíz is veszélyeztette a várost 



Az 1919-ben felrobbantott Tisza-híd 

A Vártemplomot sem kímélték 



A szentélybe hullott torony 

Több száz szólásmondásunk témája a szegénység. Ebből aztán 
visszakövetkeztethetünk a Tisza partján nyugvó őseink életére. A valóság nagyon 
egyszerű: a gazdag ember száján nemigen csúszott ki olyasmi a szegénységről, ami 
később szállóigévé, szólásmondássá vált volna. Ahol sok a szegénységgel 
foglalkozó bölcsesség, ott nyilván sok szegény ember élt. 

A szegénység nagy próbatétel volt. Megmutatta, ki mennyit ér! Ha valakire 
azt mondták, hogy szegény, mint a templom egere, kétfajta ember lehetett: 
megtört, szánalmas, keserű, aki természetesnek vette az alamizsnát, vagy büszke, 
rátarti, kemény, aki titkolta nincstelenségét, s nem tűrte maga körül a sajnálkozást. 

A szegény ember a jobb módúak portájára csak kora délelőtt, vagy késő 
délután engedte el a gyerekeit játszani. Nehogy azt gondolják róla, hogy azért 
küldte evésidőben a gyerekeket, hogy adni kelljen nekik... Benne volt ebben 
jószerivel az is, hogy megkímélje a kisfiát, kislányát a felébresztett éhség 
szenvedésétől. 

A szegény emberek se szerették, ha ebéd vagy vacsoraidőben betoppant 
hozzájuk valaki. Nem szerették azért sem, mert nem tudhatták, kibeszéli-e 
szegénységüket a jövevény. A nincstelen ember a szegénységére is nagyon 
szemérmes volt. Nem szerette a szegény ember a hívatlan vendéget azért sem, 
mert érezte, illene asztalhoz ültetni. De hát a gyerekek szájától nem lehetett elvenni 
a kiporciózott babfőzeléket, kenyeret. Olyan becsülete volt a kenyérnek még az én 
gyerekkoromban, hogy bűn volt leejteni a földre akár egy morzsát is! Nagyapám 
vasvillaszemekkel nézett ránk, ha ez mégis bekövetkezett! Mi már másztunk is le 
az asztal alá, felvettük a kenyérdarabkát, nagyobb morzsát, s visszaülve az 
asztalhoz, megcsókoltuk. Volt ebben talán a vallási szertartásból is valamicske 
motiváció, de inkább tisztelettudásból és célszerűségből kellett így cselekednünk. 
Bocsánatkérés jellege volt a gesztusnak: „tudom jó apám, jó anyám, hogy maguk 



mennyire megdolgoznak mindennapi kenyerünkért, meg is becsüljük ennek a 
legkisebb morzsáját is.” 

A hívatlan, váratlanul beállított vendégnek is tudomására kellett valahogy 
hozni, hogy meghívnánk mi kendet ebédre, vacsorára, de nem tehetjük, mert 
nekünk is éppen csak annyi van, hogy ne korogjon nagyon a gyomrunk. Erre is 
megvolt az illő forma, a szokásos mondóka. A családfő, amikor belemerítette az 
ételbe a szedőkanalat, odafordult a kemence padkáján, vagy a sparhelt melletti 
hokedlin, esetleg a vizeslóca szélén üldögélő valakihez: „Gyűjjön velünk 
vacsorázni!” Mindenki tudta, ez nem meghívás, csupán a jó szándék nyilvánítása. 
A válasz is ehhez igazodott, illő komolysággal: „Csak fogyasszák egészséggel, én 
már ettem!” Mindez olyan méltóságteljesen történt, begyakorlott 
szertartásossággal, mintha az uraság szalonjában beszélgettek volna. 

Másképpen alakultak a dolgok, ha „kódis”, kéregető állított be a házhoz 
evésidőben. Ennek a látogatásnak ugyanis egyértelmű és nyilvánvaló célja volt: 
éhes, enni kér. Ezt a valakit – ki tudja, mikor evett utoljára! – nem lehetett a 
„gyűjjék velünk vacsorázni” szokásformulával elintézni! Neki adni kellett valamit! 
Nem ültették ugyan az asztalhoz, de egy csupor tejet, egy darab kenyeret – esetleg 
szalonnát is hozzá – a kezébe nyomtak: „egyen már kend is valamit!” 

Akinek része volt benne, tudja, hogy a kapások, aratók is mennyire szétültek 
a früstöknél, az ebédnél. Ezt ugyan valamelyest az is magyarázza, hogy az alföldi 
dűlők fái – akácok – nem adtak terebélyes árnyékot, s mindenki igyekezett úgy 
elhelyezkedni, hogy legalább addig ne süsse a nap, amíg eszik. De ha mégis egy 
árnyékba ült két-három kapás, arató, feltűnés nélkül hátat fordítottak egymásnak, 
úgy ették a dinsztelt hagymát, tejfeles túrót, sült szalonnát, vagy ami volt. Ebédnél 
mindig a lába közé fogta apám is a kis fazekat, csendben, áhítattal kanalazta, amit 
anyám főzött, amit én vittem ki a határba, ahol éppen arattak, vagy csépeltek. S 
akinek nem vitt ebédet senki, az nem maradt ott a többiekkel, elhúzódott, hogy 
még a kanálcsörgést se hallja: „Valahogy nem jó a gyomrom, elhúzódok, hunyok 
egy kicsit, majd ébresszenek fel, mielőtt táblába állnának.” A mai ember számára 
kézenfekvő a kérdés: nem adhattak volna neki a társai valamicske ételt a 
sajátjukból? Nem, mert megalázó lett volna! „Minél szegényebb, annál büszkébb!” 
– ez a szólásmondás is ismert volt a szolnoki határban. 

*

Az első szolnoki vasútállomással szemben még az 1920-as évek elején is 
nyitva volt a Klein-féle kocsma. Az egykori leírások szerint ennek őse sokkal 
nagyobb volt, s abban 1847 őszén ott kesergett Kossuth Lajos, amikor 
„összeveszett” a szolnokiakkal. Az incidens a vaspálya avatásakor történt, amikor 
lepisszegték a későbbi Kossuth apánkat. 

Nemigen lehetett jobb emléke erről a fogadóról Kossuthnak akkor sem, 
amikor a kormánnyal Debrecenbe menekülve újra ott költötte el ebédjét, mert a 
feljegyzések szerint: „az út sürgetése csak rövid asztalhoz ülést engedett.” 

Bezzeg, akik ma a „Gólya” ABC-be mennek vásárolni, Jókai 
elégedettségének helyén járnak. Híres hely volt az Adler-kocsma – Jókai Mór 
hosszan dicsérte a pogácsáját, abált szalonnáját s borvizét. 

A Kápolna utca végén, a későbbi Nyögéri-kocsmában, Segesvár után is 
sűrűn látták Petőfit. Még az is szájról szájra, nemzedékről nemzedékre szállt, hogy 
mikor mit evett, ivott. Tény, hogy rebellis hely volt ez a kocsma, éjnek idején a 
Bach-huszárok se mertek arra menni. 

Egy másik „garabonciás” kocsma a Félcsizma soron volt, a mai Széchenyi 
utca környékén. Ide főleg a vízi emberek jártak, mert viszonylag közel volt a 
Tiszához. Itt adták el a „balkezes halat”. No, ne gondolja senki, hogy a tiszai 
harcsáknak, csukáknak, kecsegéknek netán kinőttek a végtagjaik. A „balkezes hal” 



a háló alatti jószág volt, vagy más néven a bárkátlan hal, tehát a fogásnak az a 
része, amelyet sose láthatott más, csak aki fogta, aki vette, meg aki ette. Még 
közelebbről: az effajta halat sohse könyvelhette el a halászgazda, a vízbérlő, a 
balkezes fogás egyenesen a „Félcsizmába” került, az ellenértéke meg „leivásra”. 

A „Félcsizmában” a század első évtizedében még ott pipázgatott két 
kivénhedt lókötő, Ecseki meg Mondok, a két utolsó szolnoki – „szónaki” – betyár. 

„Szónak”-szerte csak Dadénak és Tolvajnak ismerték őket. Talán már ők 
maguk se tudták eredeti nevüket, ahogy azt sem, hogy ezt vagy azt a híres nagy 
rablást nem követhették el, mert akkor még nem is éltek. 

Tolvaj és Dadé naphosszat a nagy eperfa alatt iszogatták a Félcsizma 
vinkóját, ha belelendültek a mondókába, minden napra jutott két, három rablás, 
amelyet hajdan – „a mi időnkben” – ők követtek el. Egyszer „csak úgy véletlenül” 
a csendőrjárőr is beállított a Félcsizmába. (A csendőrség a városon kívüli 
területeket ellenőrizte.) Rács mögé tesznek-e? – kérdezte tőlük Dadé. Nem tesszük, 
dehogy tesszük, pedig ott volna a helye. Csak hát a börtönben nem csukhatjuk 
maga mellé a megboldogult édesanyját, aki csócsálna magának, merthogy 
másképp éhenhalna – hangzott a válasz, amely Dadénak nagyon rosszulesett. 
Inkább mértek volna ki rám tíz évet, s azt mondták volna, hogy 35 éves koromban 
szabadulok! Egy másik történet szerint egyszer fogságba estek, megkötözték 
mindkettőjüket. Ez még egy régebbi eset volt. Feküdtek valami fészerben a 
priccsen, amikor Tolvaj egyszer csak megszólalt: Dadé, neked még van két fogad, 
nekem már egy sincs, így hát te rágod el az én kötelemet a csuklómon! Dadé ekkor 
elkezdett káromkodni, kiabálni, hogy ővele aztán ne szemtelenkedjék senki! 
Mintha nem tudnád Tolvaj, hogy az egyik fogam a bal oldalon van alul, a másik 
meg jobb oldalon fölül! 

Dadé későbbi egyszem fogáról is feljegyeztek egy történetet. A neves 
helybéli hírlapíróval iszogatott a matuzsálemi korú egykori betyár – Tolvaj ekkor 
már nem élt –, amikor egyszer csak szokásával ellentétben – hiszen mindig 
vörösbort ivott – pálinkát kért magának. „Tetszik tudni, mi az abszolút ki..szás, 
szerkesztő uram? Hát az, ha az emberfiának már csak egy foga van, s pont az fáj!” 

Egyszer betévedt a Félcsizmába egy rendőr százados. No, öreg, kérdezett rá 
Dadéra, ma hány csikót hajtunk el, hány grófkisasszonyt fektetünk le? Egyet sem, 
nagyságos uram, egyet se! Hej, nagyságos uram, két igen rossz dolog történhetik 
az emberfiával: ha fiatalon az eperfa ágára kerül, vagy ha 103 évesen ihatna az 
eperfa alatt a fröccsöt, de már nem kell neki, mert már gyomra nincs... – sóhajtozott 
Dadé. Állítólag másnap meghalt. 

A Fehérló Fogadó a mai Kossuth tér – Tisza Antal út sarkán állott az 1700-as 
évek közepétől. Ezen a részen volt akkoriban a piac. Oberlander Antal nyilván 
ezért is itt nyitotta meg a vendéglőjét. 

A megyei, városi tisztviselők – amíg nem volt meg a Tisza Szálló – a Magyar 
Királyba hívták meg a művészeket. Sziklai Kornélia, a híres primadonna mindig 
szívesen vissza-visszatért Szolnokra, mert szerinte a világon sehol sem csináltak 
olyan ráklevest, mint a Tisza partján. 

A Magyar Király, majd a Fischbein Dániel építette Nemzeti Szálloda 
konyhájára egy későbbi, 1912-ben kiadott szolnoki szakácskönyvből biztonságosan 
következtethetünk. 

Stőgermayer Antal is szolnoki vendéglős volt, világot járt, igen művelt 
ember, aki vélhetően a maga és társasága szórakoztatására kiadott egy 
szakácskönyvet. 

Stőgermayer csukaajánlata: „Sült csuka, csuka angol módra, csuka hollandi 
módra, töltött csuka, csuka makarónival, csuka ragu, csuka szeletek, csuka olasz 
módra, kirántott csuka, csuka tormában, csuka szardínia mártással, csuka bádeni 



módra, csuka mayonnaise, garnírozott csuka, csuka kotlett, csuka hamburgi 
módra, savanyú csuka, csuka roston...” 

A kedves, szelíd tiszai pontyokra is nagy jövő várt, ha bekerültek a jobb 
szolnoki vendéglők konyhájába. Stőgermayer tizenhét ponty recepturát közöl... 

Szolnokon is volt egy vendéglő, amely a Vörös Rák nevet viselte. Majd 
minden nagyobb Tisza-parti településen volt ilyen, vagy hasonló nevű vendéglő. A 
magyarázat egyszerű: a folyóban és holtágaiban – egykori leírások szerint – 
elképesztő mennyiségű rák élt. 

Ezt erősíti a Stőgermayer-féle szakácskönyv is: nem kevesebb, mint 18 
rákételt ajánl az étlapra! 

Valahol a mai rendelőintézet helyén állt Fuchs Hermán Rőtökör nevű 
vendéglője. A századfordulót követő években a szolnoki bohémvilág kedvenc 
helye volt. Éjjel-nappal nyitva tartott, a libamájas káposzta volt az egyik 
specialitása, meg a tejfeles bornyúfejpörkölt, a vadkacsaragu, meg a túzok-haché. 

Manó bácsi – Fuchs Herman – specialitásai közé tartozott még a békacomb 
francia módra, paradicsomosan, bécsiesen kirántva vagy tejfellel, nokedlivel. 

A régi „szónaki” polgárok úgy is rangsorolták a kocsmákat, hogy hol, 
milyen bort mértek. A szerényebb helyeken szandai, bögi meg kécskei vinkót 
ihatott a szomjas vándor, a jobb helyeken meg kürti rizlinggel fogadták a 
vendégeket. A tiszakürti bornak olyan rangja volt, hogy néhol ki is írták a 
cégtáblára: Kürti bort mérünk. Weber úr – a „legtollasabb vendéglős” – azzal 
dicsekedett a harmincas évek végén, hogy ő mindig ugyanabból a hordóból 
szolgálja ki a vendégeit, ugyanattól a gazdától, ugyanabból a pincéből vette a bort 
minden esztendőben. Nem is igen kérdezték meg a törzsvendéget, hogy mit 
parancsol, legfeljebb csak annyit: a „szokásost?” 

A Tiszából csak a hal jó, tartották a régi „szónakiak”, s igazuk volt, ebben 
Párizshoz hasonlított a város. A Szajna partján is legendásan rossz volt a víz, a 
szolnoki kutaké is. Csoda-e, hogy igen sok helyen „védekeztek” a kutak „íztelen 
vize” ellen jóféle homoki borokkal. A század elején 4 szálloda és csaknem 50 
kocsma volt Szolnokon. Számuk később valamelyest fogyott, de még az első 
világháború kezdetekor is 37 kocsmáról tudunk. A jobb kocsmárosok később 
ugyanis vendéglőt nyitottak: ebből 1915-ben már 16 volt a városban. 

A lakosság vagyoni viszonyaiban, szokásaiban, műveltségében tovább 
polarizálódott. A megyeszékhely, Szolnok igényeit később nem elégítették ki a 
kiskocsmák, a nívótlan vendéglők, így alakult szállodává és kávéházzá a Hubay-
féle Magyar Király – írja a krónikás, Szabó Barna, 1927-ben. 

A legkitartóbb lumpok nappal a Héttetűben, a Szarvasban ittak, éjszakára 
meg behúzódtak a Kispipába, meg a Hajnalba. Divatossá kezdett válni a női 
személyzet. S ahol jó bor van, vidámság, vérpezsdítő muzsika, ott hamar „bűnös” 
gondolatai támadnak a férfinépnek! A Kispipára mondták legelőször, hogy „rossz 
hely”. Ez persze csak nézőpont kérdése volt, a titulus minden bizonnyal a férjek 
erkölcseiért aggódó asszonyoktól származott. Tény, hogy hamar intézményes 
gyökeret vert Szolnokon is a „legősibb iparág”. A Kispipa hölgyalkalmazottai nem 
lehettek szégyenlősek, mert egy 1911-es rendőri jelentés szerint „bizonyos tiszturak 
társaságában felsőruházat nélkül, tollas kalapokban fiakeroztak, és a korán kelő 
polgárok megbotránkoztak emiatt.” 

Hiába, a korán kelő ember mindig zsémbes! 



Deák-Ébner Lajos: 
Piaci kávémérés 

Johann Gualbert Raffalt: Szolnoki piactér (1863). 
Az Osztrák Galéria tulajdona 

Messzi földön híres citeracsináló ember volt Almádi Imre. Ismerték a nevét, 
becsülték szép hangú kezemunkáját a szolnoki marhaúsztatótól a martfűi nagy 
hajlatig. 

Szabad paraszt vagyok, mert semmim sincs! – mondta. Paticsfalú, nádtetős 
házban lakott a szandai határban. Az Isten ege a gádorom! – nevette huncutul, 
amikor a szobából egyenesen a nagyrétre kísérte ki a vendéget. A szobát – amely 



konyha is volt, meg kamra is, meg műhely is – csak a küszöb, meg egy 
zsalugáteres ajtó választotta el a legelőtől. 

A szoba belső sarkában egy jókora rakott sparhelt fölött gőzölődtek, vagy 
száradtak a „fák”. Ha sok citerának való csüngött le a mestergerendáról, akkor azt 
mondta: nem kell már a muzsikám! Ha kevesebb fát puhított a bableves gőze, 
akkor az azt jelentette, hogy volt vevő, elkeltek a citerák a szolnoki, meg a 
szentmiklósi vásáron. Ilyenkor aztán újabb husángok után nézett – husángnak 
mondta a méteres eperfatörzset is –, felaprította, olyan vékonyra hasigatta a fát, 
hogy majdcsak át lehetett rajta látni. 

Én ezer közül is megismerem annak a citerának a hangját, amelyet én 
csináltam. Ez az én gazdagságom – mondogatta a kuncsaftjainak. Mindenki 
jobbára azzal fizetett, amivel tudott. Egy-két pár tyúk, hízott liba, egy vékás zsák 
liszt, egy szütyő mák, meg egy szakajtó dió volt a „megváltás”. Nem csoda hát, ha 
önbiztatásra volt szüksége, hogy ő milyen gazdag. Borcsa néni, a felesége sokszor a 
fülünk hallatára kárált vele: Vénember, maga istenpüffre dolgozik, én meg 
habarhatom magának a krumplilevest. 

Karácsonytájt már nemigen volt munkája az öregnek, a vevők elmaradtak, 
spóroltak az emberek az ünnepre. 

Luca napja körül igencsak leesett az első hó, beszorultak a földekről az 
emberek. 

1939 tele különösen komisznak ígérkezett, mert már Mikulás napjára akkora 
hó lett, hogy a kis emberek csak állva végezhették a nagydolgukat. 

A karácsonyi vakáció előtt valami nagyságák jöttek ki az uraság szánkóján a 
városból, hogy az iskolás gyerekek, akik leginkább rászorulnak, menjenek 
betlehemezni. 

Vakarta Orosz György tanító úr a fejét, hiszen az ő iskolájába csak szegény 
gyerekek jártak. Végül is kiválasztott néhányunkat, betanította a játékot, az 
énekeket. „Illően, szépen menjetek, amit adnak nektek, köszönjétek meg!” 

A háromkirályok közül már csak én élek. Hamar Jóska 1956 után az 
idegenlégióba került, ott halt meg, K. Sanyit meg itthon pusztította el az alkohol. 

Vittük a jászolt, benne a kis Jézuskát, nagy papírsüvegünk volt, a juhász 
kampósbotja a kezemben, végigénekeltük a szandai dűlőket. Nagyon tetszett 
mindannyiunknak a játék. Megálltunk a délután homályában egy-egy kapu előtt, 
bekiabáltunk: szabad-e betlehemet játszani? 

Hazafelé menet már nem énekeltünk, csak a kosok nyakáról leszedett 
csengőink szóltak, ahogy bandukoltunk a keményre fagyott havon. 

Almádi Imre háza előtt vitt el az utunk. Már túlhaladtunk a rétre nyíló 
zsalugáteres ajtón, amikor az öreg utánunk kiabált a fehér éjszakába: Hozzám be se 
gyöttök?! 

Alig fértünk el a szekrény meg az ágy között. Mondtuk a mondókát, 
énekeltünk. 

A rakott sparhelt felett ott gőzölögtek a citerának való hasítékok. Egy erdő 
kitellett volna belőlük, annyi volt... 

Borcsa néni – amikor végképp elfújtuk a kis Jézus dicsőségét – egy-egy 
meleg krumplis pogácsát nyomott a markunkba. Egyetek! Ünnep van! 

– Ünnep ám – mondta az öreg Almádi –, meg amúgy is úgy illik, hogy a 
zsolozsmáért én is adjak valamit nektek... Ilyen szépet még a kis Jézus se hallott, 
akárhány éve is született. 

A citera mindig ott volt az asztalon, az öreg nekiengedte a lúdtollat, és már 
recsegtette is hozzá: 

A szolnoki híd alatt, híd alatt/ Lányok sütik a halat, a halat/ 
Zsebkendőbe takarják, takarják/A legénynek úgy adják, úgy adják. 

*



A népnyelv a horgászni szót nemigen használta. A nincstelen ember nem 
sportszenvedélyből guggolt le a halas vizek partján. Nem horgászott, hanem 
halászott. A halászat pedig kenyérkereset. A szántóvető vagy a kubikus csak akkor 
ment halászni, ha ideje engedte, és ha tudta, nem tölti feleslegesen a napot. Talán 
az is magyarázatra szorul, hogy miért nem ült vagy állt a halász a „bot végén” – ez 
rendszerint nád volt, vagy a vízparton vágott vessző –, miért guggolt? Azért, mert 
a guggolás – a sarkamon ültem, mondták – készenléti állapot volt. Talán fölösleges 
is megemlíteni: ezek a „halászok” mindig a tilosban lesték a lúdtoll mozgását. Az 
álló embert a lapályban messziről megláthatták volna a csendőrök, vagy az 
uradalmi emberek. Ha guggolt, már kevésbé, és ez a testtartás a hirtelen 
helyzetváltoztatásra is alkalmas volt. Ha jött „valaki”, a bot berepült a bozótba, és 
emberünk már tovább is lépett, netán úgy tett, mintha száraz gallyat gyűjtögetne. 

A fogást mindig gondosan elrejtették. Ez többnyire a gyerek segítségével 
történt, bizony elég kegyetlen módon. A keszegek, a kárászok, a naphalak, a 
törpeharcsák kopoltyúján átfűztek egy zsineget, és ezt a színes füzért visszatették a 
vízbe, kikötötték egy-egy sás- vagy nádbokorhoz, szóval jól eldugták. 

Azok fogtak legtöbb halat, akik jóban voltak az igazi halászokkal. A 
halászok ugyanis – akik rendszerint a bérlőnek dolgoztak – mindig megmondták 
sógornak, komának, hogy hol eszik „a szemét”, melyik vízen, mikor. „A szemét” 
az apró, piaci értékesítésre alkalmatlan halakat jelentette. Odament tehát a ráérő 
szegény ember, ahol legtöbbet ígért a víz. A többi bizalom kérdése volt. A halászok 
szemet hunytak, hogy illetéktelenek is próbálkoznak a vizeken, de csak addig 
voltak elnézőek, amíg valaki „el nem ment a becsület mellett”, vagyis ki nem fogta 
a nemes halakat is. Ez a halásznak kenyérkérdés volt –, az meg a legnagyobb 
szégyen, ha valakit rajtakaptak, hogy megszegte a megegyezést. 

A halászok és az alkalmi halászgatók között a közös sors, a mindennapi 
megélhetésért való küzdelem nagy összetartó erő volt, de a halász, esetleg a bérlő 
nem csupán szolidaritásból, „szeretetből” engedte meg az apró halak fogását, 
hanem a kölcsönösség alapján. A halász szerszámai ugyanis, a különböző hálók, 
kora tavasztól késő őszig bent voltak a vízben, vagy a parton „levegőztek”. Ezekre 
a szerszámokra – varsák, dobó- és kerítőhálók, ladikok, „evedzők”, halasbárkák – 
együttesen vigyáztak a Tisza-parti emberek. Szemmel tartjuk, ami a halászé, 
mondták. A halasbárkákon sem volt lakat, rendszerint egy erős fűzfavesszőt 
húzott át a halász a bárka ajtajának fülén, ez volt a zár. Nagyon nagy ritkán lehetett 
csak olyasmit hallani, hogy „feltörték a bárkát”, itt meg itt, de erre az ottaniak 
rögtön mondták, nem idevalósiak csinálták, hanem valami gyüttmentek. 

Sok hal volt a vizekben, a disznókat is apróhallal etették. Szabadtéri tűzön, a 
„kotliban”, üstben megfőzték a halat, korpát, kenyérhéjat, aprókrumplit kevertek 
közé, így adták a jószágnak. Ha meggondoljuk, ez volt a mai fehérjetakarmány 
egyszerű elődje. 

A víznek, akár még a libaúsztatónak is, nagyobb respektje volt régen, mint 
manapság, mert a folyók, a tavak nemcsak halat, békát, rákot adtak, de munkát is. 
Sok szegény gyereket éppen az árvíz mentett meg a további éhezéstől. Ha nagyon 
veszélyeztette a Tisza a falvakat, az uradalmakat, elrendelték a közmunkát, és a 
munkanélküliek is valamicske pénzhez jutottak. Telente a jég és a nádvágás adott 
kenyérre valót. Ha jól meghízott a jég, hátára vette a nádaratókat s a jégvágókat. 
Ökrös szekerek vitték a kévéket, a négyzetméternyi jégkockákat a városi 
vermekbe. A vízparti füzesek is szegény ember pártiak voltak, vesszőikből 
kosarakat, kerti bútorokat lehetett fonni. 

A vizek világában élt emberek még inkább rákényszerültek a „firnajszos” 
gondolkodásra, mint a szántóvetők. Amolyan alföldi góbék voltak. A Tisza holtága 
mellett ismertem egy öregembert – mindenki csak Kecésnek titulálta, maga se 



mondta soha másként a nevét –, aki még a varsáit is vesszőből fonta. Azt mondta, 
az az igazi. 

Kecés csodálatos történeteket tudott a vizek, a lápok világáról. S hogy igazi 
vízi ember volt, vagy azok messzi utódja, a konyhájával is bizonyította. Rákleves 
Kecés módra, ez volt a „szupé”. Azóta se ettem jobbat. A rák után tejfölös 
békacomb volt a következő fogás, galuskával, majd jött a kirántott békacomb. 
Kecés a hatvanas évek közepén még sűrűn adott fogadásokat a magafajta 
borisszáknak. A fél életemet a Tisza hátán töltöttem, hát akkor már szégyenszemre 
se iszom ki magam alól a vizet, magyarázta. Ebből aztán mindenki érthetett: egy 
demizson bor volt a belépő a vacsoráira. Ivott reggel, délben, este, de akik ötven-
hatvan éve ismerték, azok is azt mondták, részegnek sose látták. 

Feszty Árpád: Pákász 

Telente hamar beszorult a házba a szegény ember. Rőzselángnál, venyige 
füzénél beszélgettek a szomszédok. A nyitott tűzhely agyagkosarában táncoló 
lángok csodás történetek elmondására ösztönözték az unatkozó tanyai embereket. 

Minden faluban, uradalomban volt egy-egy nagyotmondó ember, aki 
istenadta tehetséggel szőtt mesékkel ámítgatta a szájtáti népet. Az esték 
novembertől február végéig mindig az övék voltak. Háry János édestestvérei 
lehettek ezek az ízes szavú parasztemberek, s a legnagyobb sértés lett volna 
kétkedni mondókáikban, mert ők maguk is elhitték történeteiket. 

A szolnoki, szandai és a rákóczi határban Tukuz Balázs volt a leghíresebb 
nagyotmondó. Valahol a derzsigáti tanyák valamelyikében lakott, de azt mondta, ő 
mindenhol otthon van. Vénebb volt már a leghosszabb csőrű varjúnál is. 

A Beke Pál halmának története volt a legszebb meséje. Az nem homokból 
van ám, legfeljebb csak a teteje, hanem elporladt törökökből. Beke Pál úr vitézei 
annyi törököt kaszaboltak itt le, hogy a csontjaikból púp nőtt a földön, azt fújta be 



homokkal a szél. Ettől domb a domb! – magyarázta. De ez még nem volt elég, 
megtoldotta: legalul meg a kincsek vannak! 

Amikor ezt kimondta, elkezdte szürcsögtetni, matatni a pipáját. Olyan csend 
volt ilyenkor, hogy a venyigetűz pattogása fegyverropogásnak is beillett. Nincs az 
a dramaturg, aki jobban értette volna, mikor kell hatásszünetet tartani, hogyan kell 
fokozni a hallgatóság, a nézők érdeklődését. Csak akkor folytatta, amikor már 
feszengtünk a kíváncsiságtól. Hát az úgy volt, magyarázta, hogy amikor a törökök 
látták, hogy végük közeleg, elásták a kincses ládákat. Ott haltak meg százszámra a 
gyönyörű, smaragdköves gyűrűk, nyakláncok, karkötők, színarany sujtások fölött. 
Nem is tudja senki emberfia a világon, hogy mi van ott a föld gyomrában, csak én, 
vágta ki... 

Egy téli estén aztán a nemzetség munkabírós emberei – ez természetesen 
csak férfit jelentett –, ásóval, csákánnyal, lapáttal nekiestek a Beke Pál halmának. 
Hat fél éjszakán túrták, hányták a homokot, de addig nem találtak semmit. Hanem 
egyszer csak Nádas Jóska sógor bácsi nagyot kiáltott: csontok! Nagy volt az öröm! 
Hát mégis igaza van Tukuz Balázsnak! Ásták tovább, hóban, fagyban. 

Karácsonytájt lehetett, amikor egy Vass György nevű csendőr félrehívta 
nagyapámat. Ide figyeljen, Lajos bácsi – kezdte –, a főtörzs úr kiadta nekem 
nyomozásra, hogy kik dúrják szét a Beke Pál halmát. Szúrja az uraság szemét, 
hogy széthányják a dombját... Szóval, Lajos bátyám, ha maga netán hallja, vagy 
tudja, hogy kik azok a kincskeresők, hát súgja már meg nekik, hogy hagyják abba, 
a szentségét! – kacsintott egyet... Az öreg Tukuzt meg úgy elkardlapozom, hogy a 
török nem kapott annyit, csak buzdítsa a népet, mondta, és elporoszkált a deresén. 

Azóta eltűnt, vagy éppen, hogy maradt valami a Beke Pál halmából, de a 
kincsek nemigen kerülhettek meg, mert akkor híre járta volna. De még közel 
hetven év távlatából is látom Tukuz Balázs megjelenítésében a dézsafejű törökök és 
a nyalka magyar vitézek hadakozását. A kincsekben persze lódított, de apja, 
nagyapja elmondása után, meg a maga kútfőjéből olyan szemléletesen magyarázta 
el, hogy milyen volt a régi Szolnok, Szanda és környéke, hogy akár földrajzkönyvet 
lehetett volna írni az elmondása nyomán. 

Teknősbékalevest tudnak-e főzni? – bosszantotta néha az öreg az 
asszonyokat. „Haggya csak, ángyika”, legyintett ilyenkor nagyanyám az 
asszonynép nevében, „kujonkodik csak Tukuz sógor, vagy nem tudja, mit 
beszél...” 

Pedig tudta, igaza volt, gyermekkorában még ehetett teknősbékalevest. 
Palugyai Imre 1845-ben megjelent könyvében olvastam: „A mocsárokban 

ezrenként található vadréce, szárcsa, búvár és szalonka, s a kengyeli pusztán 
némely télen hattyúk is tanyáznak. Farkas kevés, de nyúl felette sok. A mocsárok 
csíkban, a Tisza halakban gazdag: kecsege, tok, viza, csuka, ponty, süllő, harcsa és 
egyéb halakban Európában leggazdagabbnak tartozik: sőt Szolnok mellett 
teknősbéka oly bőven találtatik.” 

Gyermekkorom gazdagságától nagyon messzire van a mai élet. Rejtély 
számomra, hogyan tudhatott annyit a világról, a hazáról a szolnoki napszámos, a 
szandai kapás, a kengyeli arató, az epresparti juhász, hiszen hétköznapjaikat 
járóföldnyi vidéken élték. 

A mese olyan volt, akár a kenyér. Ez is jutott azért minden napra, meg amaz 
is. A kenyér az apák munkája után, a mese meg az öregek szájából. Valami íratlan 
szabály mozgatta az öregek tudatát, hogy mielőtt „elmentek” volna, mindent 
elmondjanak a világról, amennyit csak tudtak. 

A mesék a környékbeli nevekhez, füvekhez, fákhoz, vizekhez kötődtek, s 
valószerűek voltak, hinni lehetett bennük. 

Nagyapám váltig állította, neki még a nagyapja beszélte, hogy a kengyeli 
lapos Szanda felőli partján egy csárda volt, amelyiknek gádora alatt Petőfi is 



szalonnázott! „Menjetek csak, túrjátok meg a bokrok között a földet, ott vannak a 
laposi csárda téglái.” Csapatostól szaladtunk. Téglát, cserépdarabokat, elrozsdált 
lókaparót, miegyebeket leltünk a bodzabokrokkal benőtt helyen. Másnap mondtuk 
Orosz György tanító úrnak, mit találtunk a túri út mellett. Lehetséges, hogy így 
volt, kisfiam, mert Petőfi Sándor Nagyszalontáról jövet itt szekerezett Mezőtúr 
meg Szolnok között – mondta tanítónk, s attól kezdve amikor csak tehettük, 
beültünk szalonnázni a bodzabokrok közé, a hajdani csárda romjaira. 

Igézően szép volt a határ télen-nyáron. Ha leesett a hó, szánkókon 
kóboroltunk a réteken, nyáron meg tojásokat szedtünk a Fürjesben, kamillát a 
Szikben, kocsordot a Kocsoroson. Piócát foghattunk a Bügében, halat, amennyit 
csak akartunk a Holt-Tiszában. 

A nótáink is a kézközelben lévő földekhez, fákhoz, virágokhoz 
kapcsolódtak. A szerelempatak a kengyeli partok alatt folyt, ibolyával „kis-
Rákóczi” volt körülvéve, a szandai menyecskének nem volt párja a világon, s 
természetes, hogy nekünk a Bagi-major vitorlája forgott szépen, őröltette a búzát... 

A népiskolákban az volt a szokás még az 1930-as évek végén is, hogy 
minden osztály elvégzése után, az iskola zárásaként vizsgát tartottak. 

Nekünk a szandai iskolában mindig az udvaron volt a vizsgánk. Kihordtuk 
az eperfák alá a padokat, oldalra a lócákat, ahol a szülők ültek, a padokkal 
szemben meg a tanító úr asztala fölé kiakasztottuk a Kogutowitz-féle 
világtérképet. 

A vizsga inkább ünnepség volt, de azért a tanító úr mindig meg akarta 
mutatni a szülőknek mit tanultunk, nem hiába koptattuk a cipőnk talpát. 

Egyszer, talán másodikos lehettem, szólította a tanító úr Barócsi Feri 
komámat: Fercsi fiam, pattanj, mutasd meg, hol a te hazád! 

Szegény jó tanító bácsi arra gondolt, hogy Feri majd kimegy a térképhez, és 
megmutatja, hol van Magyarország. De Barócsi Ferkó ezt úgy értette, ahogy érezte: 
körbe kalimpált karjával mind a négy égtáj felé, aztán azt mondta: Hát itt, a 
szolnoki meg a szandai nagyréten. 

Orosz György csak mosolygott, talán arra gondolt, hogy nem is mondott 
nagy butaságot ez a gyerek... 



Theodore Valerio: Szolnoki juhász (1852) 
A kép eredetije az École des Beax-Arts (Párizs) gyűjteményében van 

Theodor Dörre metszete a szolnoki Tisza-partról 

A város jeles helyeitől való elidegenedésünk megállíthatatlan. A szandai rét 
az én gyerekkoromban fontos és megbecsült része volt Szolnoknak. Igen sok 
embernek kenyeret adott, nekünk klottgatyás süvölvényéknek meg olyan volt, 
mintha már az Óperencián is túl lennénk. 

Szent György napjától Szent Mihály napjáig, de gyakran, ha jó idő volt, 
később is, ezen a réten legeltek a város gulyái. A tehenek többsége kora hajnalban a 
városból poroszkált ki a legelőre, este, fejésidőre pedig hazacammogott. 

A város bikái télidőben is kint voltak a réten. Egy hatalmas, félelmetes vörös 
jószág maradt meg az emlékezetemben, amelyet történetesen Sztálin névre 
törzskönyveztek. Vad, indulatos állat volt, jókora acélgyűrűt tettek az orrába, azon 
volt a lánca, de még így is nehezen bírtak vele az ápolói. A front elvonulása után 
érte el a végzet. A bennfentesek akasztófahumorral seppegték egymásnak, hogy 
Sztálint megették a ruszkik. 



Akármilyen nagy legény is volt a réten a diktátor nevét viselő hatalmas állat, 
az igazi úr a Tisza volt. Minden a vízjárástól függött. Az ár mindig Tiszavárkony 
térségében tört rá a rétre, néha olyan hevességgel csapdosta az árvízi töltést, a 
Rákóczifalvára vezető kövesutat, hogy már-már attól kellett tartani, az élő Tisza 
visszafolyik a Holt-Tiszába. A kövesút és a Holt-Tisza közé épült házakba – 
„nagyvíz” idején – még az 1970-es években is, ladikkal jártak be az ottlakók. 

A gulyák otthagyták „nyomukat” a legelőn, s egy-egy tavaszi eső után úgy 
nőttek a gombák, ahogy csak a gombák tudnak nőni. Hetekig, hónapokig tarkállott 
a sok tízezer holdas rét a gombaszedőktől. Az élelmesebb szolnokiak 
ruháskosarakban, kétkerekű hordárkocsikkal tolták haza a csodaszép gombát. 

Az őszi esőzések előtt a nap melegétől csonttá száradt marhatrágyát 
gyűjtötték lovas kocsikra a környékbeliek. Móricz Zsigmond ezt a kitűnő 
tüzelőanyagot „karcagi koksznak” keresztelte el. Volt szolnoki koksz is, 
tonnaszámra a hatalmas legelőn. A nyárikonyhákban, szabadtéri tűzhelyeken, 
amikor az időjárás engedte, a száraz tehéntrágya lángjával főztek még a módosabb 
gazdák is. A szabad szájú, jó humorú asszonyoktól nem tűnt „malacságnak”, 
amikor azt mondták a gyerekeknek, hogy „menjetek szart szedni, főzünk 
apátoknak!” 

Csendes nyári estéken különböző színű sárkányok tucatjai lebegtek a rét 
fölött. A könnyű tiszai nádból csodálatos sárkányokat tudtak csinálni a szolnoki 
gyerekek. Szélcsendes időben fél városnyi gyerekhad röpítette sárkányait a réten. 

1935-től a „papírrepülők” is megjelentek a gulyák között. A szandai rét a 
magyar repülés egyik szülőhelye lett. (A köznyelv „papírrepülőnek” mondta a 
vitorlázó repülőgépeket). A szolnoki városháza udvarán lévő jókora műhelyben 
építette meg Kubik János asztalosmester Imrét és Miklóst, az első két szolnoki 
vitorlázó repülőgépet. 

A szandai réten 100-150 méter magasságig szálltak fel ezekkel a fából és 
vászonból épült „gépekkel” a szolnoki fiatalok. 

A szolnoki repülés úttörője és első áldozata, Lovas István 1935. augusztus 
24-én zuhant le, a szolnoki temetőben nyugszik. 

A szolnoki hősköltemény másik nagy alakja Molnár István, a város szülötte, 
későbbi Horthy István – és Paul Tissandier-díjas repülőpedagógus, aki az 1930-as 
évek végétől a fiatalok ezreit tanította meg repülni a szandai réten. 

1937-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek Szolnokon. Akkor esett meg 
az a csoda, hogy a legelő néhány száz négyzetméterén légiposta működött, s a 
délelőtt Pesten feladott, Szolnokra címzett leveleket délben már vitték is a biciklis 
postások a „T. Címnek”. 

Az átkozott háború azután mindent elrontott. 1942-43-ban a német repülők 
gyakorló lőtere lett a szandai rét, a horogkeresztes vadászbombázók szüntelen 
éleslövészete embert, állatot elvadított az egykori selymes füvű legelőről. 1944 
nyarán még szomorúbb dolgok történtek. A vasúti csomópont, a katonai repülőtér 
és a Tisza-hidak bombázására küldött Liberátorokat biztosító angol és amerikai 
vadászgépek játékos kedvű pilótái mélyrepülésben géppuskázták a réten legelésző 
tehéncsordákat is. Isteni szerencse, hogy nem vették észre a rét keleti oldalát 
szegélyező erdőségben a munkaszolgálatosok táborát. 

A front szétszabdalta a hatalmas térséget, egyetlen, nagy tankcsapda- és 
futóárokrendszerré alakította. Az ide-oda hullámzó frontvonalak elpusztult 
katonáinak tetemét később a szovjet egészségügyi alakulatok a lövészárkokba 
dobáltatták a „málenkij robotra” vezényelt idősebb férfiakkal, és betemettették 
velük a jeltelen sírokat. 

A pusztulás, a pusztítás ezen a környéken minden képzeletet felülmúlt. A 
román katonák a Horthy Miklós Repülő Alap kocsorosi repülőiskolájában 
szétszedetten tárolt jámbor vitorlázó repülőgépeket beledobálták a Holt-Tiszába. 



A rét egyes részein aknamezőket telepítettek a németek. A környékbeliek 
közül többen ott lelték halálukat, évekig életveszélyes volt kimenni a szép napokat 
megélt istenadta földre. 

Lovas István 

Levegőben az első, Szolnokon épített vitorlázó repülőgép 

Hiába tagadjuk a múltunkat – már aki ezt teszi – lépten-nyomon eláruljuk, 
honnan jöttünk... 

Akik gépkocsit vezetnek, manapság sokat mérgelődnek a gyorshajtók, a 
fegyelmezetlenkedők miatt. Van elég okuk rá! A rendőr, a törvény nem adhat 



felmentést, hiszen más dolog szabályozni egy életformát, vagy rácsodálkozni. Én 
bizony sokszor azon örvendezem, hogy nincs még több közlekedési baleset, az 
építkezéseken, gyárakban nem történik sűrűbben szerencsétlenség. 

Mitől indíttatva merem ezt mondani, leírni? Egyszerű: az emlékeim alapján. 
Vegyük példának a szolnoki Kossuth teret és környékét. A reggeli és a délutáni 
csúcsforgalomban a benzinparipák ezrei húznak el a közlekedési jelzőlámpák zöld 
fényénél. Gyerekkoromban itt volt a piac. A cseresznyét, meggyet, salátát, 
mindenféle fajta zöldségeket áruló szandai, körűi, tiszakürti asszonyok kosarai 
között hurkát, kolbászt sütöttek a lacikonyhások, kávét mértek a kávésok, de még 
mutatványosok is akadtak. A két hídon át ökrös, bivalyos, lovas kocsik hozták az 
árut, szépen behajtottak a sokadalomba, lepakolták a ládákat, kosarakat, majd a 
Fehérló utcán keresztül elmentek a kifogóhoz. Ez egy jókora füves hely volt a mai 
Ságvári körúti iskola térségében. 

Zsivaj az volt, kurjongatás, néha kiabálás: menjen már, kend azzal a gebével, 
tán itt akar früstökölni a polgármester ablaka alatt?! – de a mai értelemben vett zaj 
ismeretlen volt. A mozdulatok tempósak voltak, de sohasem kapkodóak. 

A mai Szigligeti utcában, a Hal közben a tabáni, a dobi, a vezsenyi halászok 
árulták portékájukat. A gyerekszem számára ez is olyan élmény volt, hogy az idők 
távlatából is nyoma maradt. Húsz-harminc fajta hal letakarva egy-egy asztalon 
hálóval. Ezek a derék Tisza-lakók tulajdonképpen „mutatványszámok” voltak, 
rokonaik a halász mögött mázsás jeges kosarakban pihentek. Órákig 
„ácsingóztunk” az úttest közepén, néztük a hét színben tündöklő naphalakat, a 
nagy fejű durbincsokat, a méteres harcsákat, a fűrészfogú csukákat. Nem kellett 
attól tartanunk, hogy elüt valami, az egész városban a leggyorsabb járművek a 
fiákerek voltak. Persze autó is volt már, de a két kezemen meg tudnám számolni, 
hány. 

Akkoriban is volt persze riadalom. Nevezetesen, amikor a főispán nem bírt 
bemenni a megyeházára. Egy bivalyos fogat – még a „tettesek” nevére is 
emlékszem: az egyik Füstös névre hallgatott, a másikat meg Cigánynak hívta a 
gazdája – elunván a várakozást a kocsma előtt, úgy „döntött”, hazatalál a gazda 
nélkül is. Nem tűnt bizony az fel senkinek, hogy gazda nélkül megy a fogat, 
természetes volt, hogy a kocsis, a hajtó leugrott a bakról, fellépett a járdára, ha 
ismerőst látott, s szót váltottak: „Hogy van sógor? Hát az ángyika? Lehet-e már a 
Malomzugban ekekapázni? Vigyek-e az őszön kukoricaszárat?” A fogat ilyenkor 
illően baktatott, vagy megállt, mert az igavonó baromnak is megvolt a magához 
való esze. De Füstös és Cigány talán büntetni akarta a kocsmázó gazdát, 
feltartóztathatatlanul cammogott a Tisza-híd irányába. Valahol aztán a Varga-féle 
könyvesbolt táján – az Aba Novak Terem volt a helyén – ki tudja, miért, felmentek 
a járdára, hogy kellő méltósággal átlépdeljenek a vármegyeháza árkádja alatt. 

Akkoriban még hajdúk álltak a kapuban, kék, aranyzsinóros mentében, 
föveggel a fejükön. Többnyire kiszolgált katonák, szép öregemberek. 

De hát a bivalyokkal nem tudtak mit kezdeni, hiába ugráltak előttük, 
kiabáltak rájuk, hogy hó, az anyátok!! 

Ráadásul meg is ijedhettek a derék igavonók, félrerántották a jármot, a 
hatalmas szekér lőcse éppen a bejárati ajtó előtt akadt meg az oszlopban. Se előre, 
se hátra. A két szurokfekete jószág jámborul leste a riadalmat: megjöttünk, sugallta 
a szemük. 

Tanakodás, kiabálás, de a vármegye hajlékát csúfító rakomány meg se 
mozdult. Ráadásul a vármegyei urak is éppen kijöttek Webertől – a csaknem 
szemben lévő vendéglőből –, ahol a „zónájukat” fogyasztották. 

Bosszankodás, kínos kacarászás, mert Füstös bizony még a nyomát is 
otthagyta a kapuban. 



Nem tudom, mi lett volna, de ahogy ez a vígjátékokban lenni szokott, 
megjelent a harmadik főhős, a gazda. Jöttét messziről lehetett hallani, teli torokból 
nótázott: „...harminckettes baka vagyok én, recece, vígan masírozok én...” No, 
inkább dülöngélt, de amikor meglátta, hogy milyen skandalumot csináltak a 
jószágai, mintha kijózanodott volna. Füstös, Cigány, cselő hujsz, hé hó! – kiáltotta a 
jószágokra. A bivalyok szinte vigyázzba kapták magukat, nekifeszültek a 
járomnak, előbb egy kicsit jobbra hátra tolták a szekeret, majd oldalvást lökdösték 
egymást, szépen megindultak, s a szekér felnyikorgott a hídra... 

Ez volt az egyetlen közlekedési „baleset”, amit én gyerekkoromban 
Szolnokon láttam. 

S amikor meg-megállít olykor a rendőr hogy ilyen meg olyan 
szabálytalanságot vétettem a gépkocsimmal, a szemem szinte mondja neki, hogy 
ne legyen már olyan szigorú, hiszen az én nagyapám még ökröket, bivalyokat, 
jámbor igás lovakat hajtott a szolnoki főutcán. S ebben nyilván nem egyedül 
vagyok! Persze ez nem mentség, legfeljebb adalék: viszonyunk a motorizációhoz. 

De ha túlontúl idilli lenne a kép az 1930-as évek szolnoki piacteréről és 
környékéről, senki se vonjon le messzemenő következtetéseket. 

Pályám kezdetén még jártam olyan környékbeli tanyán, ahol csócsával 
etették a kisbabát. A nagymama – az édesanya a földeken dolgozott – összerágta a 
kenyeret és a szalonnát, s ezzel a szájában péppé alakított étellel etette a kisunokát. 
Szomorú elődje volt a mai bébiételnek. 

S a bölcsőde? Apám ásott egy jó méter mély, hozzávetőlegesen egy 
méterszer méteres gödröt a kukoricatábla szélén, beletett egy vékás zsákot, arra 
engem, meg a szomszéd kisfiát valami játékfélével. Ha nagyon sütött a nap, 
árnyékot csináltak fölém egy másik, akácfa karókra kötözött zsákból. 

Zombory Lajos: Szántás 

Kegyetlen volt? Látszólag igen, de így nem tudtunk belemászni a csalánba, a 
krisztustövisbe, nem csíphettek meg a hangyák, nem bújt belénk paklincs, 
nyugodtan kapálhattak. Célszerű volt, a legpraktikusabb, a legemberségesebb, 
amit abban a helyzetben tenni lehetett a gyerekekért. 

Sosem zavart még úgy a traktorzúgás, mint az elmúlt napokban. Az 
eszemmel értettem, mindennek úgy kell történnie, ahogy a földgyalu csinálja, de a 
szívem tiltakozott: megint megsemmisült valami gyerkőcéletemből. 

Egyszerű történet, látszatra. A kivénhedt öreg házat lerogyasztották, majd 
jött a tolólapátos traktor. 



Az első házak egyike volt a Holt-Tisza partján, valamikor a századfordulót 
követően épült, bő karnyújtásnyira Szolnoktól, a holtág és a köves út gátja közé. A 
kertje aljában dögönyözték a sarat Kossuth hintájának lovai, ott szekerezett Petőfi, 
egyáltalán mindenki, aki Pest-Budáról Debrecenbe vagy Erdélyországba tartott. 
Vécsey tábornok huszárjai ezekből a később felparcellázott vízparti füzesekből 
indították támadásukat 1849. március 5-én a szolnoki osztrák hídfő ellen. 
Történelmi helyre építkezett tehát Rónay Rudolf monarchiabéli kapitány. Később 
anyai nagyszüleim a villaszerű ház mellett kaptak portát, húzták föl családi 
hajlékukat. Onnan vétetve számítom az életemet. A kapitányt nem ismerhettem, 
csak az özvegyét, akit Rónay-„naccsága”-ként tituláltak. Azt hiszem, valaha 
gyönyörű asszony lehetett, azt meg tudom, mert jól emlékszem rá, hogy 
aranyszíve volt. 

Klottgatyás koromban sokat csikókodtam a vízre futó nadrágszíjparcelláján. 
Egyszer megszólított: Te kisgyerek, szednél füvet a nyulaimnak? Valahogy így 
kezdődött az ismeretség. Sűrűn kért tőlem apró szívességeket, és furcsa módon 
honorálta munkámat. Nem lyukas húszfillérest, nem lekváros kenyeret, nem 
kekszet, vagy valami hasonlót adott, hanem mindig egy-egy könyvet. Ha 
elolvastad, rögtön hozd ám vissza, mert az uram könyvtárából való! 

Amikor elmúltak gyermekéveim, túl voltam Jókai, Mikszáth, Gárdonyi 
könyvein. Közben Baradlaynévá nőtt számomra az eltaposott sarkú cipőben járó, 
kopottas pongyolás „naccsága”... 

A fenyőfákat akkor már javában húzta az Isten maga felé. Történetüket 
jobbára nagyszüleim elmondásából ismerem. Az 1920-as évek elején kapott a 
„naccsága” valami levelet vagy üzenetet egy kárpátaljai faluból, hogy bizonyos 
Rónay nevű tiszt náluk, az öregtemetőben nyugszik. Odavergődött nagy nehezen. 
Nem az ő ura volt. 

Két kis gubics fenyőfát hozott haza a temetőkerti hegyoldalból a Tisza 
partjára. Akkoriban kezdtem eszmélni a világ dolgaira, amikor ezek a fenyők 
egymást kezdték ölelgetni tűkarjaikkal. Túl közel tetszett egymáshoz ültetni, 
mondták neki a szomszédok. Jó helyen vannak, a nagyobbik az uram, a kisebbik meg én 
vagyok. Mi mindig nagyon közel voltunk egymáshoz. Most is így vagyunk. 

Ősztől karácsonyig, tél múltától nyárig mindig röpködött a boldogságtól a 
„naccsága”, várta haza Dénest, a fiát, aki a Ludovika Akadémián tanult. Az utolsó 
júniusban, amikor láttam, már hadnagy volt, fényes karddal az oldalán. De a 
„naccsága” már nem röpdösött. Megy Dénes a frontra! Keserű volt, de a 
katonafeleségek fegyelmével élt. 

Két nyár se múlt, Dénes helyett csak egy sokpecsétes irat jött: „Rónay Dénes 
főhadnagy eltűnt.” Könnyét nem láttam. De észrevettem, hirtelen rázuhant az 
öregség. A szépen növő fák alatt pihengetett a nyugágyában. Nézegette a 
nyújtózkodó ágakat, simogatta a fenyők törzsét. Milyen egyformák már, az egyik az 
uram, a másik meg Dénes... 

Utolsó tíz évéről keveset tudok, csak amennyit anyám elmondott alkonyáról. 
Eladogatta értékes porcelánjait, csak két mélytányért és két lapostányért tartott 
meg. „Ha hazajön Dénes, szép asztallal fogadjam!” Az ura könyvtárához nem nyúlt, 
pedig vagyont érő volt. Rántott levesen, a szomszédok egytálételein tengődött. 
Messzi város iskolapadjait koptattam, amikor – az ‘50-es évek elején – anyám 
levélben tudatta velem, hogy szegény Rónayné „naccsága” meghalt. Később 
részleteket is elmondott. Végelgyengülésben volt már, de várta, a nap minden 
órájában várta haza Dénest. Aztán, egyik napról a másikra, feladta gyötrődését. 
Rózsika – így hívta anyámat –, te biztos eljössz a temetésemre. Jól jegyezd meg, hogy hová 
tesznek le. Sokkal fiatalabb vagy nálam, megélheted, hogy Dénes egyszer mégis hazajön. 
Mutasd meg neki, hol vagyok... 



A fák azóta szinte Szent Péter kapujáig nőttek, de Rónay Dénes főhadnagy 
nem jött haza. Anyám is elment már, csak a két, összefonódott vén fenyő magaslik 
még a Holt-Tiszánál, amely nevéhez illően igazából is meghalni készül. 

A tolólapátos traktor elvégezte a dolgát. Mennyi marad múltunk értékeiből? 
Meddig élnek a fenyőfák? 

*

Két gazdag földesúr egyszer csak hátat fordított addigi életének, a nevét is 
megváltoztatta mindkettő, és felcsapott színésznek. Czucz Gerő Aradi néven, 
Kövér Miklós pedig Mariházyként vált a szolnoki színészet apostolává. 
Tehetségükhöz, munkásságukhoz kötődik a város színiéletének két jelentős 
szakasza. 

Czucz Gerő Móricz József generális dédunokája volt. A vitéz tábornok 1664-
ben I. Lipót császártól kapta meg érdemeiért a csépai nagyhatárt. Leányát, 
bizonyos Tzutz László vette feleségül, aki később nevét Czucznak írta. Az ifjú 
Czucz Gerő 1829-ben Csépán született, a szolnoki gimnáziumban tanult, majd 
hazatért gazdálkodni a hatalmas földbirtokra. De mit ad az ég! 1858-ban már Láng 
Boldizsár – Kossuth futártisztje volt – debreceni társulatában Aradi Gerő néven 
színész! Nem holmi kalandvágyó süvölvény korában állt be színésznek, hanem 
majd’ 30 évesen, érett fejjel, de nem tehetségtelenül. Bizonyítja ez utóbbit, hogy hat 
esztendővel később, 1864-ben már a legrangosabb vidéki társulatot igazgatta: 
Szegeden, Szabadkán, Pécsett és Aradon játszottak. 

Szolnokra először 1871-ben jött színészeivel, zenészeivel, díszletező 
munkásaival. Július 5-től szeptember 27-ig játszottak a városban, igen nagy 
sikerrel, amit a hosszúra nyúlt szezon is igazol. Más társulatok olykor néhány 
előadás után már távozni kényszerültek, többnyire az érdektelenség miatt. Aradi 
Gerőék azonban 60 bemutatót tartottak egyfolytában. Műsortervükből kiderül a 
színigazgató nemzeti elkötelezettsége és igényessége. Szigeti József, Szigligeti Ede, 
Kisfaludy Károly népszínműveit játszották, hátat fordítottak a német drámának, a 
hazai érték volt számukra a mérvadó. 

Még két alkalommal, 1883-ban és 1886-ban voltak Aradiék Szolnokon. Az 
utolsó szezonban azonban méltatlan dolog történt. A város vezetői a 
színészegyesülethez fordultak, hogy „ezután rendes társulatot küldjön Szolnokra”. 
Tételesen nem tudjuk, mi volt a kifogás az egykori csépai földesúr társulata ellen, 
hiszen jeles színészek játszottak Szolnokon Aradi lobogója alatt. (Netán valami 
„primadonna”-ügy? Ilyen esetekre bőven volt példa, beszeszelt urak sokszor 
összetévesztették a színházat a nyilvánosházzal. Ha nem érték el céljukat, 
hivatalnok talpnyalóikkal egyszerűen eltanácsolták a társulatot.) Mindenesetre 
1886 után sosem tért vissza a Tisza-partra a jeles direktor, nagyszerű színész. Élete 
utolsó éveiben a legkitűnőbb magyar teátrumok egyikét, az aradi színházat 
igazgatta. 

Kövér Miklós tiszaföldvári földbirtokosnak 2800 holdjába került a színház. 
Már harminckét éves volt, amikor elhagyta feleségét – a belügyminiszter lányát – 
és birtokát, 1902-ben beállt statisztának az aradi színházba. Nagy volt a 
felháborodás, hiszen néhány hercegi fő is volt a család oldalágán. A botrányt 
csökkentendő, vettek neki egy színtársulatot, mondván, majd megbukik, és 
visszatér gazdálkodni. Fordítva történt: a renitens földesúr Mariházy Miklós néven 
fényes művészi karriert futott be – a vagyona azonban elúszott. 

A kor legerősebb zenés színpadjainak egyikét teremtette meg Mariházy, még 
operákat is játszottak. Nem véletlen, hogy a mai Szigligeti Színház 1912-ben épült 
hajlékelődje megnyitására az ő társulatát hívták meg. A direktor meg az akkori 
magyar színművészet nagyságait invitálta vendégszereplésre. Szolnokon játszott 
Pethes Imre, Beregi Oszkár, Gombaszögi Frida, Hegedűs Gyula és több más 



jelesség. A társulat tagja volt minden idők egyik legnagyobb primadonnája, 
Turcsányi Olga is. Jellemző Mariházy igényességére, hogy zenei vezetője – egy 
ideig – Dohnányi Ernő volt. 

Aradi Gerő múlt századi szezonjai után kétségtelenül Mariházy nevéhez 
fűződik a szolnoki színészet második fénykora. A háború azonban tönkretette a 
kitűnő társulatot. A drámai hősöket, bonvivánokat elvitték katonának, szerepeiket 
hősnők, primadonnák alakították, énekelték. Ráadásul 1919-ben a Szolnoki 
Munkás című lapban alpári hangon meg is támadták Mariházyt úri származása 
miatt. A direktor a kecskeméti lapban, a Magyar Alföldben válaszolt: „18 évvel 
ezelőtt a nevemet megváltoztatva, egy egész társadalmi rend ellenkezése dacára 
színész-proletárrá lettem, és ezen a pályán küzdve tartottam fenn magamat és 
családomat.” 

Mariházy sem tért vissza soha többé szűkebb hazájába. Egész vagyonából 
csak egy kecskeméti ház maradt meg élete végére. 

Mariházy Miklós társulata nyitotta meg az első szolnoki kőszínházat 



Az 1912-ben épült színház 

Botrányba fulladt Szolnokon az 193l-es tavaszi színi évad. Kardoss Géza 
debreceni színházigazgató nem volt hajlandó továbbra is a Tisza-parti városban 
játszani. Minden előadás ráfizetéses volt. Szépnek egyáltalán nem nevezhető 
„elbocsátó üzenetében” azt írta Sárközy György városi tanácsosnak, hogy 
„...kutyakomédia az egész színjátszás ott nálatok!” Pedig kitűnő színészek voltak a 
debreceni társulatban: Szolnokon játszott Erdődy Kálmán, Misoga László, Sulyok 
Mária és több más neves művész. 

Ilyen előzmények után kezdte meg az 193l-es őszi szezont Miklóssy Imre 
társulata, többnyire üres nézőtér előtt. A Szandai Szabó Sándor – későbbi 
szobrászművész – szerkesztésében megjelent Irodalmi Kurír 1932 májusában több 
szubvenciót követelt a társulatnak a várostól. A színészek nem mindennapi módon 
küszködtek fennmaradásukért. 1934-ben a tavaszi és az őszi szezonban 57 
bemutatót, illetve repríz előadást tartottak. De a legnagyobb, szó szerinti 
operettsiker, Eisemann Egy csók és más semmi című, akkoriban igen divatos zenés 
játéka is csak négy előadást ért meg. Az Üzen a Hargita csak egyszer, a Tündérlak 
Magyarhonban mindössze kétszer, Bús Fekete László Több mint szerelem című 
színműve és Gárdonyi vígjátéka is csak egyszer került abban a szezonban 
színpadra – fél vagy üres ház előtt. 

Jávor Pált, aki igen sokszor vendégszerepelt Szolnokon, a vasútállomáson 
mindig több száz „úriasszony” várta, ahogy máshol is – de az előadásra fele se 
ment el! 

Az előadásszámot lehetetlen volt tovább emelni. Daniss Győző például – 
1950-1954 között ő volt a Szigligeti Színház igazgatója – az 1934-es tavaszi 
szezonban harmincegy bemutató előadás főszerepét játszotta. Mathias Clausen 
volt Hauptmann Naplemente előtt című drámájában, Kukorica Jancsi a János 
vitézben, Újlaki, az erdélyi vajda Herczeg Ferenc szomorújátékában, Dubarry gróf 
Millöcker operettjében, a főherceg a Kadétszerelemben... 

Hiába volt minden. 1935-ben Miklóssy könyörgésre kényszerült: 
„...kegyeskedjék lépéseket tenni az irányban, hogy Szolnokon is megkapjam azt a 
szubvenciót, amit más városok oly nagylelkűen már régen eljuttattak hozzám. Sajnos 
Szolnokon nincs remény egy közepes jó szezonra sem, így nem tudom megtalálni 
számításomat a város megértő segítsége nélkül. A vergődő magyar színészek nevében kérem 
megértő támogatását, és úgy én, mint társulatom igaz hálája fogja kísérni Nagyságod 
minden gondolatát.” 

Az 1936-os őszi, tehát Miklóssy Imre társulatának utolsó szolnoki szezonja 
Fodor László: Érettségi című színjátékával indult. A darab máshol, így a 
fővárosban is, bombasiker volt. Sajnos Szolnokon összesen négy előadást ért meg. 



Pedig akkor már a harmadik szezonban játszott Szolnokon – Kisújszállást követően 
– minden idők legellenállhatatlanabbnak mondott hősszerelmes bonvivánja, 
Szilassy László. Nagyszerű Csongor volt, Jean Janiczky a Koldusdiákban, Petrov a 
Sybillben... 

Hiába jött Szolnokra Gózon Gyula is, a Miklóssy-társulat előadásaira 1936 
májusában már ketten mehettek egy jeggyel. Még így is csak a karzat telt meg. 
Május 10-én a remek, a honvédzenekarral együtt majd’ 70 tagú társulat kénytelen-
kelletlen búcsút vett a várostól. Még nagyobb szégyen, ami ezután történt. A 
helybéli potentátok „renoméjukat” mentve, a színház sikertelenségét Miklóssy 
társulatára „kenték”. 

Sziklay Jenő szegedi színigazgató első, 1936-os őszi szezonja után 
Levizsgáztunk címmel írt vezércikket lapjába Szabó Barna: „... eszünkbe jutott, hogy 
azért nem ment jól a színház, mert Miklóssyék jártak ide. A bankár úr, a főtisztviselő úr, a 
nagykereskedő úr azért nem jár színházba, mert nincs szíve nézni az éhező, kopott 
színészeket. Milyen más lenne, ha első rangú színtársulat szerencséltetne bennünket 
játékával – mondottuk. Nos, Sziklay megjött, kétségtelenül első rangú együttessel. Az első 
nap mindenki elment megnézni a csodát. Azóta? Vegetál a színi szezon. Vergődik, 
haldoklik. Minden napra, minden órára – amit itt tölt – ráfizet a direktor. Eddig hatezer 
pengőmbe van, hogy Szolnok jó előadásokat kap – mondotta legutóbb. Szörnyű.” 

A Sziklay-társulattal Mészáros Ági, Patkós Irma, Komlós Juci, Erdődy 
Kálmán, Páloczy László is Szolnokon játszott. 

*

Ha majd én is elmegyek ősnek, s netán olyan valaki lesz a szomszédom, aki 
száz, kétszáz éve az igazak álmát alussza, hogyan magyarázom el neki, hogy mi az 
a kvarcóra, amelyet a maiak hordanak a bal kezükön? Nehéz lesz és valószínűtlen. 

Könnyebb azt elmondanom a mostani huszonéveseknek, harmincasoknak, 
hogy milyen volt a kalaposóra, mit tudott, mennyit látott. Olyasmi nagyságú volt, 
mint egy normális polgári kalap, a karimája kétszeresen pöndörödött, kerek, fehér 
számlapot fogott körbe, a hátsó fele meg akkorka zárt, szintén kerek doboz volt, 
mint a jól betűrt kalap teteje. A számlapon elgótosított római számok szortírozták 
az időt, díszes, fekete mutatói a kor ízlésvilágát is mutatták. 

Van egy ilyen kalaposórám. Nagyanyám kapta ajándékba 1910-ben, egy 
vénségben megvakult szomszédasszonytól. Én már úgyse látok, idézem szavait 
nagyanyám elmondása után, nekem nyolcvanéves koromban elég már, ha a 
harangszóhoz igazodom. 

Hány éves lehet ez az óra, amely előbb az egykori szomszédasszony, majd 
nagyanyám szobájának vályogfalán függött? Száznál bizonyára több, de 
nagyanyám haláláig percre mutatta az időt. De ne gondoljon ám senki valami 
svájci csodamasinára. Egy, már kiolvashatatlan nevű gyárban készült Pozsonyban. 

A kalaposóra felhúzásának hagyományai voltak. A falu templomának 
harangjához igazodott minden óra, a református tiszttartóé, a zsidó szatócsé, a 
katolikus zselléreké egyaránt. 

Az élet ritmusát a kis- és a nagymutató állása szabályozta. Akiknek nem 
csak aprójószáguk volt, fél 5-kor már az istállóban kellett lenniük: almoztak, 
megetették, megitatták az állatokat. Fél 6-kor már vinni kellett a tejet a 
„városiaknak”. Tisztesség dolga volt, hogy délben a kapások asztalán legyen az 
ebéd, hogy tudjanak egy félórát szundítani, mielőtt újra beállnak a kukorica- vagy 
a szőlősorokba. 

Pontosan mutatta a kalaposóra, hogy a nagylánynak mikor kell elindulni az 
urasághoz munkába, mert a késés fogalmát akkoriban nem ismerték. 

A kovácsműhely nyáron öt, télen hét órakor nyitott. Nagyapám egyszer, 
klottgatyás koromban, elvitt magával ráfoltatni. Vagyis a fakerék vaspántját 



kicserélni. Tíz órára meglesz, mondta a mester. Nagyapám háromnegyed 10-kor 
rám szólt: na, menjünk, jó néznénk ki, ha nem lennénk ott, amikorra a mester 
mondta. A kerék készen várt... 

El ne felejtsem, néhány hónapig a trágyadomb alatt, egy viaszosvászonba 
burkolva rejtőzködött a kalaposóra. Akkor dugta el nagyanyám, amikor a 
szomszéd azt mondta, a Tiszáig övé ez a föld. 

Telente a nincstelen, jószágtalan szegény ember 6 óra tájt gyújtotta meg a 
petróleumlámpát. Hétkor be kellett neki állnia a nádasba, délig gyűrnie kellett a 
kévéket. Harangszóra ott volt asszonya meleg ebéddel, ha mással nem, rántott 
levessel, jólesett ez is az átfázott nádvágónak. Jégvágáskor nem volt ilyen szigorú a 
kalaposóra, csak 8 után kellett nekifogni csákányozni, darabolni a jeget, amikorra 
már „jó volt a látás”. Könnyen belecsúsztak a jégvágók a lékbe. 

A kocsma 5-kor nyitott, de hamar bezárt, már hét, nyolc óra tájt. Azt 
természetesnek vette a falu, ha a nádvágásba, más munkába induló megivott egy 
féldecit, de késő délutánig, amíg a kalaposóra nem mutatta a munkaidő végét, ki 
mert volna a kocsmában üldögélni. Megvetette volna a „mihasznát” a falu. 

Még szólásmondást is szült a kalaposóra. Egyszer valami nemzetség 
meghívta a messzi rokonságot Fokorúpusztára lakodalomba. A menyasszony az 
idő múlásával elkámpicsorodva ült az örömanya mellett. Mi bajod van, kislányom, 
kérdezte az anyja. Mire a menyasszony, a menyecskeruhába öltöztetés előtt azt 
felelte, hogy „fekhetném van”. Ettől fogva mifelénk mindig azt mondta valaki, aki 
elfújta a lámpát esténként, hogy fekhetném van, mint a fokorúi menyasszonynak. 

A szükséget olykor csak kölcsönkéréssel lehetett feloldani. Adjon kölcsön 
egy bögre cukrot szomszédasszony, holnap harangszóra meghozom, nézett a 
kalaposórára a kölcsönt kérő. A legnagyobb szégyen lett volna, ha nem tartotta 
volna be a határidőt, adott szavát. 

A gazdagodást is mutatta a csajlaszélű óra. Ha lekerült a tisztaszoba faláról, 
s ingaórát tettek a helyére, akkor az azt jelentette, hogy azon a portán nem hiába 
múlt az idő. 

A kalaposóra ugyanis a szegénység jelzője is volt. Tucatáru a 10-20 
verébugrásnyi földek házacskáiban. De jól jelezte nemcsak az időt, hanem a 
diktátumokat is. 

Megpróbálom valami ügyes mesterrel elindíttatni nagyanyám százévnél is 
idősebb kalaposóráját. Ha ugyan vállalja egyáltalán valaki? Ugyan, mit akar ezzel a 
kvarcórák, a villanyórák idejében?! – kérdezi majd a mester. Én meg magamtól 
kérdezem, hogyan tudom majd a százéves óra természetes rendjén élni az 
életemet, betartani a határidőket, pontosan megtartani az ígéreteimet. 

Ha vágatlan rétet látok, kaszálatlan gátoldalt, csatornapartot, mindig Virág 
jut eszembe. Hiába, nem tud az ember kibújni a bőréből, nem léphetjük át a saját 
árnyékunkat. 

Virág vöröses, csonka szarvú tehén volt, isten tudja, miféle fajta. Azelőtt 
került a portánkra, amikor apám éppen angyalbőrbe bújt. A szomszédos tanyák 
öregjei már jósolgatták: háború lesz, háború! A vásárosok is mondogatták: drágul 
az arany meg a búza, rossz jel! Apám kacskaringósan káromkodott: neki sose 
hagynak már békét, neki mindig megfújják a marsot! 

Egy este aztán alvás előtt odaült az ágyamra: holnap egyedül leszel itthon, 
lásd el jól magad. Hatásszünet következett, majd így folytatta: Elmegyünk 
anyáddal a vásárba, tehenet veszünk neked. Az, hogy nekem veszik, az akkor fel 
sem tűnt, nem győztem azon csodálkozni, miből van apáméknak annyi pénzük, 
hogy tehenet tudnak venni! Apám nyilván nem nekem szánta, hanem kettőjüknek, 
meg főleg önmagának. Le s föl lépegetve a szobában – csak úgy fejből – 
számolgatta a pénzét: A nádvágásból bejött 35 pengő, a sás a Pityóból hozott 14 
pengőt, kapálásból nyolc pengő... az annyi, mint... 



Még éppen, hogy csak lefelé kunkorodott a nap, már kiültem a 
kövesútpadkára, lestem, néztem Szolnok irányába, hogy jönnek-e már... 

Alkonyat volt, amikor hazaértek. Elöl apám fekete kalapban, kétgombos 
fehér ingben, a vállán átvetett kötőfékkel úgy lépegetett, olyan ünnepélyesen, 
mintha a nagymisére menne. Mögötte cammogott az akkor még számomra idegen, 
elefántnyinak tűnő tehén, a Virág. Így hívták. Anyám messzi lemaradva jött 
utánuk. Elébük szaladtam, apám még tán a köszönésemet se hallotta meg. No, jól 
nézzétek meg egymást! Ezt amolyan bemutatásfélének szánhatta. Anyám csak a 
fejét csóválta: Amióta tehenes gazda az apád, fenn van ám az orra! 

Ettől az estétől vagy két-három hétig apám mindig azt magyarázta, hogy 
mikor mit kell adni a Virágnak, milyen vízzel kell itatni – ne legyen állott, de 
nagyon hideg se! –, hogyan kell almozni, majd leültetett a háromlábú székre a 
Virág alá. „Meg kell tanulnod ám a fejést is, mert ha megint rám húzzák a komiszt, 
anyádnak menni kell a kenyér után...” 

Virág eleinte néha-néha megemelte a lábát, nemtetszését így fejezte ki, 
ahogy a tőgyivel babráltam, de aztán megszokta a markomat, mert mi mást is 
tehetett volna szegény, s ugyanúgy spriccelte a tejet a zsétárba, ahogy apámnak. 

A SAS-behívó megjött. Virág, Bogár, a kutyánk meg én a szentmiklósi gátig 
kísértük apámat, onnan csak anyám ment vele a kaszárnya kapujáig. Úgy egy jó 
hét múlva Kocsis Pista, a postás sustorogta anyámnak: már vagoníroznak a Horthy 
Miklós úti kaszárnyából is. Virágot kikötöttem a kocsiszínbe, tettem eléje muhart, s 
már mentünk is anyámmal. Nem sok értelme volt, legfeljebb annyi, hogy most 
leírhatom: öt-méterenként álltak a csendőrök utcasor hosszan a teherpályaudvar 
környékén, amíg a marhavagonokból álló vonat elindult. Mindenki integetett 
mindenkinek. Anyám legalább húsz katonában vélte felismerni apámat, az ott ő az, 
ő az, lelkendezett, de mindig el is szontyolodott, mert a következő szakaszban is 
volt három ember, aki igencsak „ő volt”. 

Ettől kezdve Virág meg én egyek voltunk. Hajnalban keltem, megmostam a 
tőgyét, megfejtem, vittem legelni. A gátoldal füvét – szelvényenként – eladta a 
vízügyi igazgatóság kaszálónak. Ott legeltetni nem volt szabad, mert a jószág 
taposása ártott volna a gátnak. De hát én kaszálni akkoriban még nem tudtam, így 
hát mindig ki kellett lesni Pintér Feri bácsit, a gátőrt, hogy merre jár, s a háta 
mögött legeltettem a Virágot. Ha Pintér Szolnokra ment, én Szandának a Virággal, 
aztán fordítva. Virágnak jó étvágya volt, hamar degeszre kapkodta magát, 
különösen azokon a helyeken, ahol imitt-amott kevéske here is volt a gát 
oldalában. Tavasztól késő őszig harmatos hajnalon, de akár a déren is, így lakott 
jól. Amikor láttam, hogy nincs horpadás a hasán, haza vezettem – ballagott utánam 
békésen, csak néha-néha csapott le egy-egy jobb fűcsomóra –, megitattam, 
bekötöttem a színbe. Addigra megülepedett a tej, leszűrtem, aztán annyit ittam 
belőle, amennyi belém fért. Azóta is annak a tejnek meleg illatát, lágy selymét 
érzem... 

Pintér Ferenccel egyszer felnőtt fejjel is összefutottam. Nincs már meg, ugye, 
a Virág, kérdezte. Nincs, nincs hát, hebegtem, mert annyira meglepődtem, hogy 
emberöltő távlatából is emlékszik a tehenem nevére. Pedig jó harapású jószág volt, 
mondta a szikár öregember, de a szeme se rezdült. Értettem, rögtön felfogtam 
évtizedek távlatából is, hogy mindent látott, de semmit se akart tudni. 

Képzeletemben ma is ott járkál a gólyalábú öreg az árvízi gáton, a 
rőzsekazlai között, s ha akadna egy magamfajta pusztafenekű gyerkőc, aki tilosban 
legeltet, elfordítja a fejét, de úgy ám, hogy senki észre ne vegye, ne essen csorba a 
hivatal tekintélyén... 

Virág hálás volt a huncutságomért. A tejfeles kenyér zöldhagymával vagy 
paprikával csoda étel volt, hetente egyszer túrót is csinált anyám, kéthetente meg 
vajat köpültem egy ötliteres dunsztos üvegben. Ez nagyon fárasztott, mert 



istentelenül sokáig, órákig kellett rázni a tejfelt, amíg a java kicsapódott vajnak. 
Aranysárga volt az író. Nincs az a turmix, amelynek olyan íze lenne, mint a ma 
már ismeretlen italnak, az írónak. 

A második év nyarán hazajött apám aratási szabadságra a frontról. Virág 
félt, megbokrosodott, ahogy meglátta apámat katonaruhában, de amikor ingben, 
gatyában ment ki hozzá, hogy megfejje, elbődítette magát, megnyugodott. Így már 
megismert, emberszámba vett, mondta apám... 

Apámnak is abból állt az egész aratás, hogy levágta a szandai műút melletti 
elvénült füvet a tehénkének. Ott csetlettem-botlottam mögötte, megpróbáltam 
kiszedni a nagyja krisztustöviseket a rendekből. 

Szombat délután lehetett – apám hétfőn ment vissza –, amikor megállt a 
suhintásra lendített kasza. Furcsa, egyre erősödő zörgést hallottunk. Én tudtam, mi 
okozza, hozzászoktam már. De apám füle másképpen hallott. Az ő tudatában már 
ott volt a tankok lánctalpának csörgése. A „testvérek” jönnek, mondtam neki. 
Értetlenül nézett rám, majd felment az útpadkára. Igen, a „testvérek” jöttek, akik 
akkor már zöld, meg barna inget viseltek. A biciklikerekek zörögtek, csörögtek a 
kikoptatott, rossz, köves úton. Gumi már nem volt, fát feszítettek a kerékpár 
abroncsaira. 

A rákóczifalvai, a szandai meg a környező uradalmak nyilaspárti semmi 
emberei húszan, harmincan kerekeztek Szolnokra, a „Hűség Házába”. 

Köztük nyomta a pedált bizonyos L. sógor is. Megálltak, ráköszöntek 
apámra. Gyűjjön velünk, Lajos sógor! – invitálták. Nem ezen a rossz kis szénán dől 
el a haza sorsa! Aztán hogy s mint gondolja, érdeklődött apám. Dőlt belőlük a szó, 
hogy minden héten bemennek a pártba, ahol a vezetőtestvérek elmondják, mit kell 
tenniük a hazáért. Apám hallgatta, hallgatta, nagysokára szólalt csak meg, olyan 
rekedten, mintha előtte a gémeskút jéghideg vizéből ivott volna. Tudja mit, sógor, 
meg mindnyájan! Jöjjenek maguk velem. Hová, kérdezték erre fel többen. Hát 
ahová hétfőn engem visz a vonat. A frontra, vissza a frontra. Ott aztán lehet védeni 
a hazát! 

A „testvérek” morogtak valamit, hogy mindenki ott teszi a kötelességét, 
ahová a haza állította, majd elcsörömpöltek. 

Móricz Zsigmond az 1930-as évek végén, az 1940-es évek legelején gyakran 
járt Szolnokra. A Tisza Szállóban lakott, az árkádok alatt dolgozott, amikor az 
időjárás megengedte. 

Csiky József igazgató-tanítóval nagy barátságban volt, többször 
meglátogatta az iskolában. Ha szépen sütött a nap, de még nem tűzött nagyon, 
tanítónk kint tartotta az órákat az udvaron. Császár József „iskolaszolga bácsi” 
mindig fellocsolta az udvart, kivittünk oda négy-öt lócát, a tanító úr székét meg a 
háromlábú vonalas táblát, ott tanultunk. Zsiga bácsi – ez volt a titulus – többször 
leült közénk. Beszélgettünk, azazhogy kérdezgetett, mi meg feleltünk. Ilyesmikre 
volt kíváncsi: „mit reggeliztél, hány pár harisnyád, fuszeklid van, télen mivel 
tüzeltek, apátoknak van-e munkája?” 

Mielőtt elment volna – volt úgy, hogy a fél délelőttöt ott töltötte –, mindig 
megkért bennünket, hogy „énekeljünk neki szépet”. Ezt sohse mulasztottuk el. 
Könnyen ment, mert az összes környékbéli népdalt ismertük. Csiky tanító úr az év 
elején sorba kikérdezett bennünket: te milyen nótát ismersz otthonról, hát te, te 
meg? Végighallgatott bennünket, s mindig kiválasztott egy-egy népdalt: Most 
akkor megtanuljuk Sebestyén Feri nótáját! S megtanultuk mindet. 

*

Anyám magából kikelve jött haza a piacról. Földbe gyökerezett a lábam, 
kisfiam, mondta, hát nem Spitzer bácsival találkoztam a főutcán! Egy nagy sárga 



csillag van a mellén! Adott azért a jó Isten annyi erőt, hogy parancsolni tudjak a 
lábaimnak, betámolyogtam egy kapualjba. Hát, hogy nézzek én a szemébe ennek a 
drága embernek, aki mindig jó volt hozzánk? A szégyentől megvakultam volna! 
Micsoda világ ez, hát lehet Isten-emberfiát a vallása miatt így megbélyegezni? Mi 
bűnük van ezeknek az embereknek? Krámer főorvos úr egy hízott libáért vette ki a 
manduládat, de azt mondta, az se baj, ha nincs, majd megviszem, ha lesz... Brüll 
úrnál a sarki nagyboltjában olyan ruhát vehettünk neked részletre, hozomra, 
amilyet csak akartunk... Spitzer bácsi kiállt a boltja ajtajába a Nerfeld-háznál, úgy 
mondta: most nagyon jó, olcsó kiscsizmáim vannak, ráérnek fizetni... Mondják, 
mindnek sárga csillagja van. 

Édes jó Istenem, mit vétettek ezek az emberek? 

*

Őszinte hely volt a Tabán. Ha sok eső esett, papírhajókkal vívtunk tengeri 
csatákat girbegurba szűk utcáin. Utca? Inkább csak ide-oda épített vályogházak 
közötti aprócska közök. A kölykök egyetlen mozdulattal átugrottak az „utca” 
másik oldalára. 

Szárazságban felhordta a szél a Zagyva partjáról a homokot. Az asszonyok, 
ki-ki a háza előtt, vizes söprűvel védekeztek a por ellen. Télen meg, amikor hóval 
kavarogtak az össze-vissza szelek, a lapátoké volt a főszerep. Szibériai idő van, 
mondták ilyenkor az öregek, nyilván messzi hadifogságuk emlékét idézték. 

A közök csaknem mindegyike a Zagyvára nyílott, akár itt is lehetett volna a 
párizsi Halászó macska utcája, mert a hajnali derengésben ugyanúgy 
sompolyogtak le a Zagyvához a cirmik meg a kandúrok, ahogy az Huchette 
Színház környékbeli társaik a Szajnához. 

A Tabán a nyárelőn volt a legszebb. A meszelők már megtették a magukét, a 
házacskák hófehér ruhában pompáztak a mésztől. Némelyik asszony azt mondta, 
hogy bántja a szemét a vakító fehérség, ezért kék, sárga és más színű porfestéket 
szórt a mészbe, megszelídítette a fényt. A házak alja a kerítés színével harmonizáló 
„kamáslit” kapott olaj festékkel. 

A Tabán virága a muskátli volt, tavasztól késő őszig virítottak az ablakokban 
vagy a gangokon. 

A kertecskék végében fűzfák terpeszkedtek, alóluk kutyák pislogták a 
gazdik hálóit, ladikját. Nem kellett nagyon ébernek lenniük, a tabániak tisztelték 
egymás vagyonkáját. 

Aprócska faluközösség-féle volt a Tabán még az én gyerekkoromban is. A 
halászdinasztiák mellett más kétkezi emberek lakták, igen sokan közülük a MÁV-
műhelyben, a városi kertészetben dolgoztak, vagy alkalmi munkából éltek. 

A Tabán szellemi központja a Vártemplom volt és a Sípos téri Állami Elemi 
Népiskola. Igen erős volt a tabániak kötődése a valláshoz és az iskolához egyaránt. 
A szomszédok együtt jártak templomba, mögöttük a gyerekhad. Jellemző a 
tabániak önállóságára, összetartására, hogy a szeszélyes folyó és a védőgát között 
futballpályát is építettek maguknak. Az csak természetes, hogy törzskocsmájuk 
volt a Werbőczy utca végén, szemben Talmácsi Mihály vegyeskereskedésével. A 
gyönyörű, aprócska teret a Zagyva felőli oldalról Zelei József vármegyei hajdú 
mézeskalács házikója határolta. A macskaköves terecske közepén egy nyomóskút 
volt, a tabániak pletykaplatznak titulálták a jeles helyet, ahová az asszonyok vízért 
jártak. 

A Tabánban bújt meg az a bizonyos ház is, amely a szolnoki házak között a 
legnépszerűbb volt. Főleg katonák és diákok látogatták. Juli néni, a „madám”, 
négy-öt „kislánnyal dolgozott”. Rátarti nagyasszony volt haláláig, rendet, 
tisztaságot tartott. Nem kellett oda kidobólegény, a nyelves asszonyság 
szózuhataga elől a legvérmesebb kuncsaft is meghátrált. Ittas embert még a 



kertjébe se engedett be – ez volt tulajdonképpen a várószoba –, nemhogy a 
„kislányok” közelébe! 

Juli néni tekintély volt a Tabánban, rangja volt, ahogy a kovácsmesternek, a 
kocsmárosnak s más mesterembernek. Ilyennek is kell lenni, mondták a tabániak. 
Bölcsek voltak. 

A Tabánt lebontották, már csak a múzeumokban, kiállítótermekben 
mutathatja meg hajdani, embert próbáló valóságát. Szép volt ott élni, de nagyon 
nehéz. 

Mosó asszonyok a Zagyva jegén 

Serge Delaveau tabáni vázlatkönyvéből 

Schnell, schnell, visszhangozták a folyosók a géppisztolyos katonák 
ordítozását. A szolnoki polgári fiúiskola épületét – ma: megyei rendőr-
főkapitányság – 1944. március 20-án délelőtt 11 órakor szállták meg a németek. Az 
iskola egykori pedellusa elmondta, mintha csak a földből nőttek volna ki, úgy 
vették körbe pillanatok alatt oldalkocsis motorkerékpárjaikkal, terepjáróikkal az 
épületet. Két tiszt, három fegyveres felrohant az igazgatói irodába. Egy papírlapon 
pontos vázlatuk volt mindenről... 



A tanulókat az udvarra terelték, ahol az igazgató közölte velük, hogy 
bizonytalan ideig szünetel a tanítás. 

Nem volt könnyű hazajutniuk a 11-15 éves fiúknak, mert a vasútállomástól 
egészen a Tisza-hídig tank- és gépkocsioszlop torlódott, erős gyalogsági 
biztosítással. Az utca egyik oldaláról nem lehetett átmenni a másikra, a hidat meg 
sem lehetett közelíteni, így különösen bajban voltak azok a tanulók, akik a 
Kertvárosból, Kocsorosról, Szandaszőlősről, Rákóczifalvárói jártak be a szolnoki 
iskolába. 

Alighogy elhagyták a tanulók az iskola udvarát, a német katonák az 
ablakokon keresztül kidobálták a padokat, az összetört tanári katedrákat. A 
bejáratok előtt őrök álltak, az épület homlokzatán vöröskeresztes zászló lengett. 
Néhány perccel később leponyvázott teherautókonvoj érkezett az épület elé. Az 
egészségügyi katonák permetezőgéphez hasonlítható jókora palackokból 
fertőtlenítették a tantermeket, a folyosókat, majd megkezdték a kórházi 
felszerelések berakodását. Az „iskolaszolga” szerint – akit nem zavartak ki az 
épületből, hanem fát vágattak vele a konyha részére – kora délután a német 
katonaorvosok egy műtőben már operáltak. Három tantermet rendeztek be 
műtőnek. Ebből arra lehetett következtetni, hogy ellenállásra, fegyveres 
összecsapásra számítanak. 

A „bal parti” tanulóknak egy Kovács Lajos nevű halász megígérte, hogy 
sötétedés után a Téglaház alól – régi városrész a vágóhíd térségében – a 
„komáival” átviszi őket ladikkal a túlsó partra. 

Este 8 óra után indult át az első ladik a halásszal és öt diákkal. Ők majdnem 
odavesztek, mert amikor a Tisza közepén jártak, a Nostra nevű gabonaraktár 
tetejéről fénycsóva villant fel, és pásztázta a folyót. A halász ügyesen és gyorsan 
evezett, de mégis megvilágították a ladikot, s az említett magas épületről 
géppuskákkal lőni kezdték az átkelőket. Nagy szerencséjük volt, hogy a folyó bal 
oldalán elég szakadékos a partfal, így hamar holttérbe kerültek, nem esett bajuk. 

A „polgáristák” a régi iskolájukba már soha többé nem tehették be a lábukat, 
mert az épület több bombatalálatot kapott. A háború után a Rákóczi úti iskolában 
folytathatták tanulmányaikat. Néhány évvel később ezt az iskolatípust 
megszüntették. Idősebb tanárok máig azt mondják, hogy kár volt, hiszen a négy 
elemi iskolai osztály után ebben a jól bevált iskolatípusban tanultak a kézműves 
dinasztiák, iparosok, vasutasok gyermekei. Rangja volt az iskolának, ezt vallják ma 
is, akik emlékeznek rá, akik odajártak. Kitűnő tanári kara volt, ott tanított 
Hörömpő József, a szigorú matematikus, és Kőszegi Endre, a magyar nyelv és 
irodalom szerelmese. 

A régi polgári fiúiskola történetéhez még hozzátartozik, hogy 1943-ban a 
tornateremben antibolsevista kiállítást rendeztek. Vándorkiállítás volt, az iskola 
igazgatója csak passzív részese lehetett a propaganda tárlatnak. Próbált volna 
nemet mondani, tiltakozni! 

Páldy Miklóst ennek ellenére 1944 novemberében a szovjet katonai elhárítás 
letartóztatta, elhurcolta. Nyoma veszett... 

Az 1811-ben épített, még földszintes városháza előtti teret, piacot, az 1800-as 
évek második felében szinte mindegyik Szolnokra érkező festő – magyarok és 
osztrákok – megfestette, de később is jeles művészek témája maradt a színes 
forgatag. 

Az írott szavak aligha adják vissza a festői látványt, jobbára csak tényeket 
rögzítenek. Jelen esetben azt is, hogy az én „Kossuth-tereim” úgy magukon 
hordják a történelem, a változó ízlés ujjlenyomatait, ahogy a fa erezete a fajtáját. 

Faragott kövekkel volt kirakva a tér. A közepén volt a puttós kút. Még ittam 
a vizéből. A tér keleti felén a Szentháromság szobra, a nyugati részén a porosz 
háborúban elesett katonák obeliszkje állt. Az eladók hosszú, kecskelábú asztalokról 



kínálgatták portékáikat. A gyümölcsös kosarakat vékony, úgynevezett 
„selyempapírral” bélelték ki, minden gyümölcshöz más színű járt, hogy még 
jobban oda vonzza a szemet. A málnát, a földiepret hófehér, hántolt vesszőből font 
aprócska, félkilós kosarakban árulták – papírdíszítéssel –, s az „állandó” vevők 
kosarastól elvihették: „majd vissza tetszik hozni”. A törékeny, „kényes” 
gyümölcsöt a piacon már nem mérték meg – ne törődjön –, a vásárló biztos lehetett 
benne, hogy a fél kiló az inkább 54-55 deka, mint 50. 

A déli harangszó után már az utcaseprőké volt a tér, majd felmosták a piac 
helyét. 

1942 májusában a Kossuth térről búcsúztatták a keleti frontra induló 
szolnoki vadászrepülő századot, amelynek Horthy István főhadnagy – akkor már 
kormányzóhelyettes – is tisztje volt. Szobrát halála után, a puttós kút helyére 
állították fel. Vastagh György kompozíciója igen mutatós volt. A hősi halált halt 
pilótát főhadnagyi díszegyenruhában jelenítette meg a kitűnő szobrász, bronzba 
öntve. A 3,5 méteres főalak 3 méteres talapzaton állt. A szoborra egy kőből faragott 
szűrös parasztember koszorút helyezett el. 

1944 őszén a főalakot ledöntötték a talapzatáról, behúzták a városháza 
pincéjébe, ahonnan eltűnt, valószínűleg beolvasztották. A koszorúzó parasztfigurát 
kivitték a temetőbe. A kompozíció talapzatát 1950-ben verték szét. Lebontották és 
elvitték a térről a Szentháromság-szobrot és az emlékoszlopot is. A tér közepére, a 
Horthy-szobor helyére felvonulási tribünt akartak építeni, de ez Rákosi bukásával 
meghiúsult. 

Horthy István szobra, Vastagh György szobrászművész alkotása 



A kormányzóhelyettes igen népszerű ember volt Szolnokon is. 
Képünkön a MÁV-pályán dr. Szabó Ferenc polgármester társaságában 

Tisztiügyeletben a szolnoki repülőtéren 

Ég Szolnok, jajveszékeltek az asszonyok 1944. június másodikára virradóra 
szerte a város környékén. Áh, csak Sztálin-gyertyák, legyintettek tudálékosan a 
kiszuperált katonák. Tévedtek, nem szovjet repülőgépek dobták le a 
világítógyertyákat, hanem angol, de Havilland Mosquitók. A „karácsonyfák”, 
vagyis a világítógyertyák a város állomás körüli részét szinte nappali fénybe 
vonták. A romboló bombák mégis eltévedtek, a pályaudvar helyett lakóházakra 
estek. 

A légiriadó lefújása után felbolydult a város. A mentésben részt vevő 
katonák, csendőrök, légoltalmi alakulatok és civilek körében már ekkor suttogva 
járt szájról szájra, jól imádkozhattak a szolnokiak, hogy azt a tartályt nem érte 
találat. 

A titokzatos tartálykocsi az állomás épülete és a mostani Rékasi úti felüljáró 
között állt. A német tartálykocsit a vasutasok csak az oda beosztott Wermacht-
tűzszerészek felügyelete mellett mozgathatták, ütődésmentesen. A vasutasok 
annyit tudtak meg a „kamerádoktól”, hogy a kocsiban erős robbanóanyag van. 



Reggelre kiásták az áldozatokat a romos házak alól. Hét koporsót kért a 
Légoltalmi Parancsnokság. Ezeket gyorsan lezárták. Csak összezúzott, 
szétszaggatott emberi tetemeket raktak a „hadi” – tehát nagyon is egyszerű – 
koporsókba, s követ, téglát, hogy súlyuk legyen. 

1944. június másodikát mutatott a naptár, pénteket. A halottaikat sirató 
szolnokiak nem sejthették, hogy újabb bombázás következik: a 15. amerikai 
légiflotta Consolidated B-24-es Liberátor gépei már felszálltak az olaszországi 
Foggiából, az Adriai-tenger fölött gyülekeztek. 

A szolnoki Szent Ferenc utcában a városi légvédelmi központ csak néhány 
perccel 8 óra után kapott jelentést arról, hogy az ország déli határa felől ismeretlen, 
erős légikötelék közeledik. A légiriadót jelző szirénák csak 8 óra 22 perckor 
jajdultak fel a városban. Hat, más források szerint hét perccel később már a 
vasútállomás környékén robbantak az első bombák. Az emberek még az éjszakai 
szörnyűség kábulatában éltek, az újabb veszély előrejelzése viszont alaposan 
megkésett. 

A német katonai parancsnokság a támadás előtti hetekben hihetetlen 
baklövést követett el. A szolnoki vasútállomás stratégiai pont volt, gondolhattak 
volna arra, hogy mielőbb légitámadás éri, mégis a sínek mellé telepítették az 
egészségügyi tábort, vagyis a tetvetlenítőt. A frontról érkező katonákat ott 
fogadták, s az egészségvédelmi eljárások után utazhattak tovább Németországba. 
Az onnan érkezőket viszont itt látták el a fronton szükséges alapvető egészségügyi 
csomaggal. Naponta 4-5 ezer német katona tartózkodott az állomás környékén. 

A túlélők azért láthattak a bombatámadás után is százszámra mezítelenül 
szaladgáló embereket az állomás körül, mert háromszázan éppen zuhanyoztak, 
amikor a légitámadás bekövetkezett. Ráadásul a Bécs-Szolnok-Bécs között 
rendszeresen közlekedő német katonavonat is a légitámadás előtt néhány perccel 
gördült be a pályaudvarra. 

– Ott volt az egyik külső vágányon egy üzemanyag-szállító szerelvény is, 
hosszú, hosszú, teli benzinnel. Amikor a légiveszélyt jelezték, egy Schneider nevű 
német őrmester, az állomásparancsnok helyettese odarohant hozzám, hogy 
kerítsem elő a mozdonyvezetőt, azonnal húzássa ki a pályaudvarról a szerelvényt. 
Amikor a légiriadót fújták, már kint voltunk a kiserdőnél – emlékezik Fekete Tóth 
Sándor azokra a percekre. 

– Állítólag lőszeres vonat is volt a pályaudvar területén? 
– Azok a lőszerkocsik, amelyek telitalálatot kaptak, fel is robbantak. 
– Egy bizonyos, suttogva emlegetett tartályról vagy efféléről nem hallott? 
– Csak később, amikor elvontatták. Pusmogtak valamit a németek, hogy 

szerencséje volt annak az őrnagynak, aki az állomás parancsnoka volt, hogy 
meghalt, mert golyóval végezte volna. Akkora, de akkora volt ott a káosz, az 
összevisszaság, hogy arathattak a Liberátorok. 

Tamási József törökszentmiklósi bőrdíszműves 1941-től 1944 végéig 
légvédelmi tüzér volt Szolnokon, szakaszvezetői rendfokozatban. 

– Ön szerint hány bombázógép támadta a pályaudvart és környékét? 
– A tiszai vasúti híd város felőli oldalán voltam szolgálatban. Ezüstösen 

csillogtak a gépek, szinte elborították az eget. Öt hullámban támadtak, egy-egy 
kötelékben 21-30 gép volt. Úgy körülbelül 150 Liberátor bombázta a várost. 

– A légvédelem? 
– Magyar vagy német vadászrepülőket nem láttam harcba bocsátkozni. A 

város jól körül volt rakva légvédelmi tüzérütegekkel. Partoskápolna, Rékasi átjáró, 
4-es műút, tiszai vasúti híd stb., de tűzerejük, mivel a kötelékek igen nagy, 4600-
5000 méter magasságban repültek, nem lehetett hatásos. A mi gépágyúink 
lövedékei 3-4 ezer méter körül robbantak. Csupán a 8/8-as lövegek, a svéd 
gyártmányú boforcok tudták „elérni” a gépek magasságát. Bizony, szerény 



eszközeink voltak, valahol a város mellett még egy olyan ágyút is légvédelmi 
célokra használtak, amely az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetéé volt, 
állítólag Horthy tengernagy hajójáról szerelték le valamikor. Egy Liberátor kapott 
találatot, valahol Tiszaföldvár-Rákóczifalva között ugrált ki belőle ejtőernyővel a 
legénység. Kettőt közülük behoztak a csendőrök a szolnoki temetőbe, amikor a 
civil halottakat temették. „Látják, mit csináltak?!” Megvonták a vállukat: ez a 
háború... 

A város lakói közül százhatvanketten pusztultak el, majd ezren 
megsebesültek. A pályaudvar környékén 552 ház dőlt össze, sokuk helyén csak 
bombatölcsér maradt. A német katonák közül – a helyi tisztiorvos adata szerint – 
csaknem ezren haltak meg. 

Különös véletlen, hogy a pályaudvar személyforgalmi épületére nem hullott 
közvetlenül bomba. S ami szinte csoda: a 15 tonna nitroglicerint tartalmazó vasúti 
kocsit sem érte találat! 

Különböző szakemberektől kértem véleményt, mi történt volna, ha... 
Óvatos becslések szerint körülbelül két kilométeres körzetben minden 

épület összedőlt volna, minden élőlény megsemmisült volna. 
Mások úgy vélték, hogy kedvezőtlen szélirány esetén az egész város 

leéghetett volna. A 15 tonna nitroglicerin robbanása – bizonyos esetben – 
megközelíthette volna egy kisebb atombomba robbanóerejét. 

A Bundesarchívban – Militararchív Freiburgi Br. RH 31 V/8 – végzett 
kutatásai alapján dr. Borús József hadtörténész megerősítette, hogy az 1944. június 
2-i bombázás idején valóban volt 15 tonna nitroglicerin a szolnoki pályaudvaron. 

A vasútállomás és környéke az 1944. június 2-i bombázás után 



1944. június másodika és szeptember tizenkilencedike között a 15. amerikai 
légiflotta Foggiából felszálló Consolidated B-24 Liberátor típusú gépei 10.661 
különböző méterű repülőbombát dobtak le Szolnokra és környékére. Augusztus 
20-án a MÁV-pályaudvarra 600, Szandaszőlős, Rákóczifalva és Szajol térségére 
8000 bomba hullott. A szolnoki adatok szerint azon a nyáron a polgári áldozatok 



száma megközelítette a másfél ezret, de ennél lényegesen nagyobb volt az 
emberveszteség, mert az ifjúsági nyári táborokban elpusztult fiatalokat 
lakóhelyeiken halotti anyakönyvezték, a zsidó munkaszolgálatosokat pedig sehol... 

Kecskés Marika – nyugodjék – a szépek szépe volt Szandaszőlősön. 
Lakodalmán, 1944. augusztus 19-én az egész nemzetség, rokonság ott volt. Hajnal 
hasadtáig húzta Rácz Gyuri és bandája. A komák, a sógorok jó része másnap, 
harmadnap indult vissza a frontra. A sírva vigadók Szent István napján reggel 
elhatározták, hogy muzsikaszóval köszöntik az ifjú párt. 

Nádas Julcsa néném mézeskalács házikója az egykori Harang-dűlőben, ahol 
napfénynél csendült fel a szerenád, már nincs meg. De akkor még frissen meszelve 
pompáztak falai a nádtető alatt. 

Mi is lehetett volna a szerenád első nótája, ha nem a kor zsigerekig ható 
életérzése: „Csak egy nap a világ...” 

Sokuknak már annyi se volt hátra... 
Ruskó Ferenc – akkori feles gazda – a Bírák-dűlőben lakott: 
– Talán még 10 óra sem volt, de már csillogott az ég a temérdek repülőtől, 

meg az ezüstpapírtól, amit ledobáltak, hogy megtévesszék a légvédelmi tüzérek 
célzását. De rögtön rá megkaptuk az első csomagot! A bunkerba mindenki, 
kiabáltam. Akkor már a háztetők cserepein is pattogtak a repeszdarabok. Olyan 
bombák voltak, hogy felében elnyírták a fákat, letörték a kukoricát. Aztán egy kis 
szünet, majd újra jött egy másik kötelék, majd a harmadik. 

A hivatalos feljegyzések szerint a monstre légitámadás célja a repülőtér volt, 
ahonnan a német Junkers, Heinkel és Dornier típusú gépek rendszeresen bevetésre 
jártak. De a bevallottan rosszul kiképzett amerikai pilóták ezúttal sem jeleskedtek a 
célzással, az iszonyatos bombatömeg Rákóczifalva északi határvonalától Szajol 
térségéig hullott, nem a német gépekben okozott elsősorban kárt, hanem a szandai 
embereket pusztította. 

A Rocsa fivérek közül a kisebbik, Sándor, úgy menekült meg, hogy a 
kerekeskút láncával leengedte magát a mélybe. Bátyja, István, aki a kukoricásban 
próbált megbújni, ott vérzett el az aranyhomokon. 

Elgondolkodtató, hogy egy német katonai objektum melletti magyar 
településen mennyire szervezetlen volt a légoltalom. Se orvos, se mentőkocsi, se 
telefon. Aki súlyosabban sérült, menthetetlenül elvérzett. 

Burkoltan a Nemzeti Jövőnk című szolnoki újság is bevallotta ezt az augusztus 
22-i számában: „Szolnokon is megszólaltak a szirénák, mivel több hullámban városunk 
felé repültek az ellenséges kötelékek. A feszült pillanatok csendjét hamarosan felváltotta az 
erős repülőgépzúgás és a légvédelmi ütegek tüze, majd a vészes bombasüvítés. Mintegy 120 
gép nyolc hullámban erős támadást intézett városunk különböző részei ellen, melynek során 
tizenöt utcában keletkeztek súlyos károk. A lakosság fegyelmezett magatartásának 
tulajdonítható, hogy a támadás nagyságához képest aránylag csekély az áldozatok száma. A 
város határában több áldozatot követelt a bombázás és a sérülés is több volt...” 

Szemtanúként élte át ezeket a vészterhes napokat Sz. Balogh István, volt 
tartalékos honvéd, aki a Tisza vasúti hídjánál teljesített szolgálatot. 

– Ha a rádió bemondta, hogy légiveszély Bácska, Baja, a szolnokiak már 
menekültek is, ki, hogy tudott. Gyalog, kerékpáron, kocsin, autón. Öregekkel, 
gyermekekkel teltek meg az óvóhelyek. Sokszor órákon át voltak összepréselve. 
Mindenki fáradt volt, kimerült, az egyik sírt, a másik imádkozott, de nagyon sokan 
inkább zúgolódtak, mikor lesz már vége?! 

Sági János egykori légvédelmi tüzér is keserűen emlékezett ezekre a 
napokra: 

– Szent István napján kétszer is elszabadult a pokol. Először 
Szandaszőlősön, majd közvetlenül a város légterében. A szánk szélét rágtuk 
tehetetlenségünkben: néhány üteg kivételével nem volt olyan ágyúnk, hogy a 



lövedékek elérjék a bombázók repülési magasságát. Iszonyatos volt a légifölényük. 
A vadászgépeik szinte a fák fölött karhossznyira fickándoztak, azzal passzióztak, 
hogy lelőjék a telefonpóznák fehér, porcelán szigetelő csigáit. 

A Szövetséges Repülők Parancsnokságának újságja, a Légi Híradó 12. száma 
az elmondottakat megerősíti. Mi történt Szolnokon? címmel így írt: 

„A szolnoki pályaudvar és a rákóczifalvi repülőtér elleni támadás során az USA 
Liberatorok és a kísérő Mustang csapatgépek egy vadászgéppel sem találkoztak és a 
légelhárító tűz is gyenge volt. A pilóták gomolygó fekete füstöt észleltek, tehát a felgyújtott 
vasúti kocsik között olajtartályok is voltak.” 

A közlemény – jellemzően – pontatlan. A június másodikai példán okulva a 
szolnoki pályaudvaron sem robbanó, sem könnyen égő anyagot nem tároltak. 
Rákóczifalvának viszont tudott, hogy nincs vasútja. Szajolban égtek az említett 
vasúti, olajszállító tartálykocsik. De ez utóbbi, ötven év távlatában, már 
lényegtelen. Sokkal inkább Kicsi Béla egykori szandai parasztember szavaira kell 
emlékeznünk, aki a templom elé összehordott halottak fölött zokogástól elcsukló 
hangon mondta: „Húzzátok meg a lélekharangot!” 

1944-ben Szent István napján, Szandaszőlősön, Rákóczifalván, Szajolban és 
Szolnokon – a korabeli hivatalos közlemény szerint – kilencvenen haltak meg, 
százharmincan sebesültek meg. 

A felvétel az 1944. augusztus 20-i bombázás alatt a szandai rétről készült 



Repeszbombák becsapódása a vasúti hídnál 

A fiatalság tékozló, de akit már megcsapott az öregedés szele, pótolni 
szeretné ifjúkori mulasztásait. Gyűjtögeti az emlékeit. Tudathasadásos állapot, ha 
nem is a fogalom orvosi értelmezésében, amikor a gyermekkori emlékek kerülnek 
egy több évtizeddel későbbi gondolkodás fókuszába. Az önvád kikerülhetetlen és 
természetes. Hiába mondják, hogy „ha nekem akkor annyi eszem lett volna, mint 
most...” Lehet, hogy a gyermeki ösztönök sokkal többet érnek, mint a pipaszárrágó 
meditációk? De fölösleges is az effajta tépelődés, a gyermekkorom élményeit úgyis 
csak napjaim ítéletei alapján vagyok képes végiggondolni, leírni. 

Szolnok fele-harmada már 1944 őszén romváros volt. De akkor azért még 
város volt a város, mert a lakosság többsége még itt siratta, temette halottait. A 
sebesülteket, a betegeket kórházba vihették, égett a villany, a csapból folyt a víz, a 
pékek kenyeret, kiflit sütöttek, a boltok, ha üresen tátongó polcokkal is, de nyitva 
voltak. Persze már amelyik: a sárga csillagos üzletek redőnyét rég lehúzták. Az 
értékek fogalma nagyot változott. A szegénység legnagyobb kincse ez időben már 
a perforált papírlap, az élelmiszerjegy volt. 

Amíg jártak a vonatok, el lehetett menni ide-oda krumpliért, 
napraforgóolajért, esetleg egy pár kivénhedt tyúkért, tojásért, de már ekkor is 
jobbára cserebere alapon. Aztán ahogy közeledett a front, Szolnokról csak mentek 
a vonatok, vissza már nem jöttek. És amikor elfüstölgött az utolsó „civilvonat” is, 
egyes becslések szerint már csak háromezer-négyszáz lakosa maradt Szolnoknak. 
A közigazgatást Jászberénybe vezényelték, néha onnan hazaszaladtak: mi újság 
itthon? 

Október 10-e körül a Tisza bal partjáról már áthozta a szél a szovjet előőrsök 
lövéseit, kurjongatásait. Ekkor már jobbára csak a magatehetetlen öregek, 
mozdulni képtelen, nekünk minden mindegy nincstelenek, asszonyok és gyerekek 
maradtak a városban. Férfiember sehol, vagy csak lapulva a romok között. Ha 
csizma csattogott a macskaköves utcákon, messzire hallatszott, mindenki tudta, 
hogy a „fekete ruhások” – nyilas keretlegények – vagy a német halálfejesek, az SS 
katonái masíroznak. 

A romházak udvarán, törmelékein elhagyott macskák nyávogtak, 
gazdátlanná vált kutyák csóválták farkukat, ha embert láttak. A jószágok örültek 
nekünk, az emberek meg féltek egymástól. A gyerekek váltak a fokozatosan elhaló 
város önálló, tevékeny polgáraivá, különösen a kisebbek, akiknek nem kellett attól 
tartaniuk, hogy befogják őket lőszert hordani, futóárkot ásni. De ásni azért ástunk 



épp eleget: az egyszervolt élelmiszerboltok, gazdagabb házak törmelékei alatt 
raktárakat, kamrákat kerestünk. Nagy kincs volt minden megtalált falatnyi 
ennivaló. Bunker is kellett! A „légósok” minden családi ház kertjében ásattak egy 
jó háromméternyi hosszú, kétméternyi széles, ugyanolyan mély tömegsírnak valót. 
A tetejére fatörzseket, vagy ha az nem volt, deszkát kellett tenni, és azokra 
visszalapátolni a kiásott földet. A puskagolyótól, kisebb repeszektől megvédett, de 
inkább csak lélektani hatása volt. Már amennyi! A nap jó részét ilyen bunkerekben 
töltötték a szolnokiak, lócákon, homokzsákokon üldögélve. Fölöttük csaknem egy 
hónapig szüntelenül robbantak a Sztálin-orgonák lövedékei, köröztek az alacsony 
felhők alatt a repülőgépek. A bunkerekben majdnem mindenhol egy-egy 
munkaszolgálatos vagy szökött katona lapult. Az öregasszonyok éjjel-nappal 
motyogták vége-hossza sincs imádságaikat. Áldott legyen az emlékük, jól 
imádkoztak, sokan túléltük... 

A városban folyt a bor. A legnagyobb borkereskedő pincelabirintusában 
emeletnyi magas hordók voltak lesüllyesztve a borászok kezelőhídjai mellé. A 
német parancsnokság kiüttette a hordókból a csapot, amikor már várható volt, 
hogy a szovjet csapatok hamarosan elfoglalják a várost. A Tófenék utca 
környékéről messzire hallatszott a dáridó: ,,Ébredj magyar, az ősi föld veszélyben...” 
(A rossz emlékű nyilas pártház már nincs meg, a régi Deák Ferenc utcából nyílott 
jobbra.) 

Ittak a katonák, ittak az asszonyok, ittak a gyerekek, ittunk mindannyian, ki-
ki a maga módján, de mindenki részeg volt. 

A „...ki tudja, mi vár ránk” hangulata borgőzösen ülte meg az agonizáló 
várost. 

A város vezetői közül csak ketten maradtak a helyükön. Dr. Kiss Gábor 
árvaszéki ülnök, Móricz Zsigmond barátja és dr. Elek István városi tiszti főorvos, 
nagy művészetpártoló. Rajta kívül még egy orvos érezte kötelességének, hogy a 
halott város élőin segítsen: dr. Lengyel Bertalan, a későbbi neves bőrgyógyász. 

Dr. Kiss Gábor velünk, gyerekekkel üzentette meg mindenfelé, hogy a Tisza 
vizéből nehogy próbáljon valaki inni, mert fertőzött. A felpuffadt hullák úgy 
úsztak lefelé, mint valami farönkök. A Zagyva torkolatában lelőtt 
munkaszolgálatosok egyikének holttestét csak a jégzajlás morzsolta le a 
hídroncsról. 

Zsákba kötött kannákkal – nehogy zörögjünk! – éjszaka jártunk, az utolsó 
száz méteren már kúsztunk a Tisza Szállóhoz artézi vízért. A „városi vizet” csak 
felforralva, mosásra, mosdásra volt szabad használni. Dr. Kiss Gábor minden este 
ott volt a Tisza Szálló árkádja alatt, megtanított bennünket, hogyan kússzunk a 
kannával, hová bújjunk, amikor fütyül az akna. 

Méltatlanul bánt az utókor a kemény akaratú, de aranyszívű, tehetséges 
emberrel. 

A „villanytelep” meg a papírgyár turbinái szinte mindvégig adtak volna 
valamicske áramot, de a vezetékeket leszaggatták az aknák, az ágyúlövedékek. 
Előkerültek a petróleumlámpák. Aztán a petróleum is elfogyott. Valakik tudták, 
hogy ha a benzinbe sót teszünk, az nem robban, lassan ég. Benzin volt, de a só 
gyorsan fogyott. „Sötétben még megvagyunk valahogy, de só nélkül aztán nem!” – 
mondták az öregek, akik már átéltek két háborút. Megszoktuk a sötétet, olyan lett a 
szemünk, mint a macskáé. „Csak ennél rosszabb ne legyen! Még élünk”! – mondta 
nagyapám. Másnap, harmadnap szakadatlanul géppuskázták a repülők az utcákat. 
Nem sok sikerrel, mindenki a föld alatt volt. Csak ennél rosszabb ne legyen! – 
ismételte nagyapám, mert ő az Isonzónál már rosszabbat is megélt. Amíg élünk, 
nincs baj! És éltünk, lenn a föld alatt, a nyirkos rögök között, de éltünk. Anyám 
hajában főtt tört krumplira szórt lisztet, később már csak korpát, összegyúrta, 



kifőzte vízben. A pékek már nem sütöttek, mert a kemencék gyenge füstje is elég 
volt ahhoz, hogy odaágyúzzanak. Jobbról is, balról is. 

Elek doktor a városháza alatti patikában „rendelt”, Lengyel doktor pedig, 
későbbi feleségével, a „nagykórház” – a mai megyei kórház – egyik pavilonjának 
pincéjébe menekítette át az egykori Papp Gábor szanatórium földszintjéről a 
gyermekkórházat. A gyógyszereket az elhagyott, szétzúzott patikák törmelékéből 
szedtük össze. Ahogy tudtunk, segítettünk „Elek doktor bácsinak”. Néha meg is 
mondta, hogy mit keressünk, de a latin neveket nemigen tudtuk kisilabizálni. 
Egyszer találtunk olyan gyógyszert a hídnál lévő patika előtt, amit kért, 
szaladtunk, szaladtunk, vittük. Ezt már hiába hoztátok – mondta, és kőkemény 
német kekszet nyomott a kezünkbe. 

A mai eszemmel úgy mondanám, az volt a legriasztóbb, hogy nem láttunk 
embereket az utcán. De akkor még nem értem fel ésszel, hogy meghalt a város. 
Ezért azt is természetesnek véltem, hogy megmaradtam. Sőt, azt sem fogtam fel, 
hogy valami rettenetes történt. Örültem anyám korpás krumplijának. 

A szolnoki Tisza-híd, gyermekkorom vasmadara, 1944 októberében szinte 
naponként szerepelt a német katonai iratokban. Először október 6-án délelőtt: 
Grolman vezérőrnagy, a hadseregcsoport vezérkari főnöke utasítást adott a 
mögöttes terület parancsnokának, hogy ellenőrizze a híd biztosítását. 

A 6. német hadsereg 1. vezérkari tisztje október 25-én 18 óra 45 perckor 
távmondatot küldött a déli hadseregcsoporthoz: a Szolnok térségében kialakult 
helyzet szükségessé teszi a Tisza folyón Szolnoknál átívelő közúti híd 
megsemmisítését. 

Parancsvisszajelzés október 25-én késő este a 6. német hadsereg vezérkari 
főnökétől a déli hadseregcsoporthoz: „Szolnoknál a hidat még az éjjel 
felrobbantjuk.” Heinz Goedche ezredes. 

*

Október utolsó hetében, november első napjaiban maguk után fénycsóvát, 
füstöt húzó lövedékek tízezrei hullottak a városra. Katyusák, mondták a katonák. 

November 3-án éjfélre csend lett. A pincékben elnyomta a fáradtság az 
embereket, csak a haldoklók mellett virrasztottak a kojtoló lámpák, gyertyák. 

A pokrócokba, katonaköpenyekbe, Európa rongyaiba burkolódzott 
szolnokiak így aludtak már hetek óta, fél szemmel. A legelső lónyerítésre 
felriadtak, ismeretlen hangokra ébredtek: „pppr-rr”. Vége-hossza nincs kocsikerék-
nyikorgás hallatszott, mintha minden vásáros Szolnokon szekerezne. 

A Kossuth térről és a Gorove utcáról nyíló utcák, közök megteltek kocsikkal, 
lovakkal. A Werbőczy utcán már zabot ropogtattak a dús sörényű apró lovak, 
amikor Szép Sándor kádármester, az önkéntes tűzoltók parancsnoka közölte 
feleségével s a pincében lévő rokonaival, hogy ő bizony felmegy az utcára, mert 
azok a „pürrögtetők” igenis csak ukránok lehetnek, azok állítják így meg a lovat, 
hallotta eleget 1918-ban... 

Dr. Kiss Gábor a városházán várta a bevonuló szovjet csapatok 
parancsnokát. Az alezredes közölte az általa ott nyomban kinevezett 
polgármesterrel, tehát Kiss Gáborral, hogy holnaptól, november 5-től Szolnok 
kórházváros lesz. Reggelre listát kért a középületek, elhagyott lakóházak 
méreteiről. Hány ezer sebesültet lehet a városban elhelyezni, ápolni? 

Néhány nap múlva már kórház volt a város minden nagyobb épülete, 
szüntelenül hordták a sebesülteket a főváros irányába távolodó frontról és 
máshonnan. A polgármester emlékezete szerint hatezernyi sebesült katonát 
ápoltak Szolnokon 1944 karácsonyán. Jajszó és karbolszag volt az egész város. 

A Tisza Szálló két termében műtő volt. Oda csak a legsúlyosabb sebesülteket 
vitték, akiknek valamelyik végtagját amputálni kellett. 



A levágott testrészeket ruháskosarakba dobták, kitették a gyógyfürdő 
árkádjai alá, majd a még vérző emberi maradványokat a „málenkij robot”-ra 
összefogdosott szolnokiakkal lehordatták a Tiszába, kosarastól, mindenestől 
beledobáltatták a jeges vízbe. 

A német köpenyekbe, orosz pufajkákba, utászcsizmákba, ejtőernyős 
bilgerikbe bújt suhanc gyerekek a kórházak körül ólálkodtunk, hátha „leesik” 
valami: egy darab négyszögletes kenyér, csajkányi szalonnás káposztaleves. A 
Valahol Európában megrázó jeleneteit a szolnoki utcákon élőben forgathatták 
volna. Éhes, kóbor gyerekcsordák mindenfelé... 

A háború nem az utolsó puskalövéssel ér véget, a nyoma sokáig megmarad 
az emberekben, rossz álmaikban újra és újra végigélik a szőnyegbombázást, az 
aknák repeszeinek zümmögését, a géppuskák kerepelő ordítását, a sorozatlövések 
visító hangját. 

Szolnok sokáig frontváros maradt. Már nem a Tisza-Zagyva háromszögében 
dörögtek a fegyverek, de nem volt a napnak olyan órája, hogy valamelyik 
kórházépületből ne indult volna gyászmenet. A teherautó platója letakarva vörös 
drapériával, rajta a koporsók, egy, kettő, három... tíz, húsz... A város minden tere, 
parkja, foghíjas telke alkalmi temető volt. 

Nehéz volt akkoriban Szolnokon élni, mert lehetetlen volt felejteni. A 
romokat már megszoktuk, de a halál közelségével sosem tud megbékülni az 
ember. 

Pedig csákányt, lapátot kellett fogni. Szolnok – a Magyar Városok Országos 
Szövetsége adatai szerint az 57 magyar város közül a károsodás mértékében 
sorrendben a hatodik volt. „...Súlyosan megrongálódott a MÁV-nak összesen 67 épülete, 
súlyos rongálódást szenvedett a szolnoki cukorgyár gépháza, a szolnoki papírgyár 
műhelyépülete, a Bohn téglagyár, a Rákos vattagyár szárítóműhelyei, valamint gépi 
berendezése és a Hungária Rt. távvezetékei, a városi hálózatok és vezetéktartó oszlopai, 
valamint olaj transzformátorai megrongálódtak. Gulyás-malom felrobbantva, Neugebauer-
malom felgyújtva és leégve, Nostra közraktár felgyújtva, Mezőgazdasági Közraktárak, 
Hungária Rum és Likőrgyár, Fa- és Fémipari Szakiskola, Polgári Fiúiskola bombatalálat.” –
írta néhány hónappal a háború befejezése után jelentésében a város polgármestere. 

1943-1944 telén még 3668 ló volt a városban, 1761 tehén, 2950 sertés, ebből a 
front elvonulása után 1945 márciusára már csak 425 ló, 368 tehén és 123 sertés 
maradt meg. 

A háború törvényeit, lélektani hatását csak az értheti meg, aki átélte a 
borzalmakat. Az első géppuskasorozatok, detonációk még tovább visszhangzanak 
az emberben, reszketve félünk, arra riadunk fel álmunkból, hogy újra lőnek, 
hullanak a bombák, holott süket csend van. így megy ez hetekig, hónapokig, amíg 
csak bele nem fárad idegrendszerünk az állandó feszültségbe. 

A Tisza bal partja és Öcsöd között többször ide-oda tolódott a front. 
Különösen hosszan tartó és súlyos harcok voltak Szolnok előterében, a szandai rét, 
a kocsorosi rész és a szandai repülőtér térségében. Erre nem csupán a szüntelen 
harci zajból lehetett következtetni, hanem az ottmaradt, elesett katonák százainak 
holtteste is ezt bizonyította. A 4-es műút, a Rákóczifalvára vezető kövesút – árvízi 
töltés – mellett bunkersorok semmisültek meg, szétroncsolt, feketére égett 
katonákat vert a hideg őszi eső. Ebben a térségben – október második hetétől – egy 
román hadosztály volt az első vonalban. A IV. német páncéloshadtest, az SS-
Polizei páncélgránátos hadosztály október 19-én a szolnoki hídfőtől Kisújszállás – 
Túrkeve – Mezőtúr irányába indított nagyerejű támadása elsöpörte a román 
gyalogoshadosztályt. November első napjaiban, amikor a szovjet egységek újra 
elérték a Tiszát, Szandaszőlősről idős embereket vezényeltek „málenkij robotra”, 
velük dobáltatták lovas kocsikra a román katonák holttestét. A település déli 
végében – ahol a régi Gorove-kripta volt – hatalmas gödröt ásattak velük, ott 



hántolták el közös sírban a halottakat. A kegyeletsértő temetést végző szandai idős 
emberek le akarták venni az elesett katonák nyakából a „dögcédulát” – idézet 
tőlük –, vagyis az azonosító jelüket, de az oroszok csak legyintettek, nem kell, és 
gyorsabb munkára biztatták a málenkij robotra összefogdosottakat. A szovjetek 
különben mindig a legközelebbi város főterén, vagy jól megjelölhető parkokban 
temették el halottaikat. A román halottak esetében nem így történt, az elesettek 
hozzátartozóit megfosztották attól, hogy később megtudják, hol nyugszik apjuk, 
fiuk, testvérük. 

A Szolnokra bevonuló szovjet katonák nem tartoztak a Malinovszkij 
parancsnoksága alatt harcoló front elit alakulatai közé. Visszagondolva a későbbi 
moszkvai, Vörös téri parádékra: ég és föld volt a különbség. Szánalmasan néztek ki 
1944 őszén a várost elfoglaló különböző nemzetiségű szovjet katonák. 
Félretaposott sarkú, vászonszárú csizmát hordtak, beszegetlen szélű köpenyt, 
elpiszkolódott, „baltával szabott” nadrágot, kopott gimnasztyorkát... Zöldesbarna, 
madzaggal felkötött szütyő volt a hátukon, összedörzsölt dohányt szívtak, 
mahorkát, újságpapírba csavarva. 

Zsukov marsall az 1960-as években megjelent emlékirataiban maga is 
elismerte, hogy csak a berlini csata előtt szervezték meg a szovjet hadsereg 
teljeskörű, naprakész anyag- és élelmiszerellátását. Addig a cári hadsereghez 
hasonlóan az volt az elv, hogy az elfoglalt terület köteles biztosítani a katonák 
ellátását. Szolnok is végigélte mindazt, ami ebből következett. 

A szovjet hadsereggel szemben harcoló magyar tisztek elmondták, leírták, 
hogy a szovjet hadvezetés nem törődött a véráldozattal, nem kímélte a saját 
katonái életét sem. 

A Szolnokra bevonult kozák és ukrán katonák, akik a sztálinizmust hozták a 
Tisza partjára, annak minden kegyetlenségével, maguk is a sztálinizmus nélkülöző, 
eldurvított áldozatai voltak. Közülük sokan akkor láttak először karórát! Az 
öregebbjeinek szíjon függő kereszt volt a nyakában a gimnasztyorka alatt. 

Viszonylag szerencséje volt a városnak a szerencsétlenségek közepette, hogy 
a legkritikusabb hetekben – november 4-től december 25-ig, amíg frontváros volt a 
település – a városparancsnok meglehetősen humánus ember volt, civilben 
zenetanár. Az elvadult katonák garázdálkodását igyekezett megfékezni, de az 
alaphelyzet mégiscsak az volt, hogy az éhes katona enni akart, lopott, rabolt. 

A kórházak sokasága miatt igen erős volt a rendészeti biztosítás. A katonai 
rendőrök éjjel-nappal járőröztek, valamelyest védelmet jelentettek az emberi 
mivoltukból kivetkőzött, erőszakoskodó, részeg katonákkal szemben. Sajnos, így is 
mindennaposak voltak az erőszakos cselekmények, bár a lányok, fiatalabb 
asszonyok a legrafináltabb módon igyekeztek elbújni a „bárisnyakeresők” elől. Az 
egyik legjobban bevált trükk az volt, hogy a két egymásba nyíló helyiség ajtaja elé 
jókora szekrényt toltak, így nem látszott a másik helyiségbe vezető bejárat, ahová a 
fiatal nők elbújtak, így megmenekülhettek a „géppisztolyos szerelemtől”. 
Nagyanyáik fekete ruhájába öltöztek be a fiatal nők, fekete nagykendőt borítottak 
magukra, vénasszonynak maszkírozták magukat. 

Sokat szenvedtek az idősebb szolnoki férfiak is, akiket a vasúti híd 
javításához fogdostak össze. Embertelen körülmények között dolgoztatták őket, 
többen a jeges Tiszába hullottak le a hídroncsról... 

Viszonylag szerencséjük volt azoknak, akik a kórházak konyháin, 
pékműhelyekben, alkalmi vágóhidakon dolgoztak. Persze, fizetség nélkül, de amit 
elloptak, az az övék volt, illetve a családé. A mindennapos lopásokból a szovjetek 
nem csináltak ügyet, hiszen ők is loptak, amennyit csak tudtak. A „zabrálás” az 
akkori élet természetes velejárója volt. Aki nem lopott, az akár éhen is halhatott. 

A lovak az elhagyott házak szobáiba voltak bekötve. Reggelre imitt-amott 
mindig hiányzott egy-egy ló. Az öreg kozákok egy kanna borért szemet hunytak, 



hogy a pimasz suhancok kivezették a legjobb „bőrben lévő” lovat az „istállóból”. 
Amikorra pitymallott, már az egész utcasor főzte a „gulyást”. 

A város környéki földekre jártunk cukorrépát szedni, amelyből nagy 
kotlikban melaszt főztünk. Szörnyű íze volt, de cukor volt benne! Végigböngésztük 
a levágatlan kukoricásokat, nagy volt az öröm, amikor egy-két csövet találtunk. 
Lemorzsoltuk, mozsárban összetörtük, kását főzött belőle nagyanyám, vagy 
megsütötte görhének. Végigjártuk a korábban már felásott krumpliföldeket, hátha 
a gazda hanyagul dolgozott! A tarlóról felszedtük az elhullajtott kalászokat. Néha 
a markunkból ettük a már penészedő magot, olyan éhesek voltunk, nem győztük 
kivárni, hogy „liszt”, vagyis mozsárban összetört dara legyen belőle, pogácsának 
való. Vittük, amit tudtunk, amit meg lehetett enni, vagy el lehetett cserélni. De 
sokszor hallottuk a hátunk mögött, hogy sztoj, sztoj, amikor szaladtunk a 
zsákmánnyal. Nemigen féltünk tőlük, a gyerekeket nem bántották. Nem volt 
semmiféle gátlásunk, lelkiismeret furdalásunk, hiszen abból loptunk vissza 
valamicskét, amit ők elraboltak tőlünk. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 
jobb érzésű katonák, ha lesoványodott, éhező kisgyereket láttak, juttattak neki 
valamicske ennivalót, önszántukból is. Talán az otthonukban éhező gyerekeikre 
gondoltak? 

A romokban heverő, alélt városban örömünnep volt, amikor híre ment, hogy 
a Pozsonyi úton holnaptól már süt a Szabó-pékség. Délután már odaültünk a 
sámlinkra a pékség elé, hogy biztosan jusson a másnap hajnali sütésből. Elé? Ki 
hová ülhetett, százméternyi sorokban várakoztunk, pokrócokba takarózva, a 
másnapi fél kiló kenyérért. Kinek jutott, kinek nem. A hoppon maradottak ültek 
tovább a másnapi sütésre várva. 

Az éhség, a nélkülözések ellenére a szolnokiak hamar hozzáfogtak városuk 
újjáépítéséhez, pedig reménytelennek látszott minden... „A három felrobbantott hídon 
kívül bombatalálatot kapott a vasúti felüljáró, elpusztult az utak 90%-a, a víz- és 
csatornahálózat csaknem fele. Romba dőlt 521 épület, súlyosan megrongálódott 468 ház, 
javíthatóan sérült 700 épület. Az ablakkár 60%-os” – idézet egy korabeli hivatalos 
jelentésből. 

A lakóházakban, középületekben, a kommunális létesítményekben 
keletkezett kárt 300 millió pengőre becsülték. (1938-ban egy pengő volt a 
mezőgazdasági napszámbér.) Ehhez még hozzá kell adni az ipari üzemek, gyárak 
kárát, valamint az elpusztult állatállomány és az elkobzott termény értékét. 

Mindmáig nincs arról hitelt érdemlő összegző feljegyzés, hogy a város lakói 
közül hányan estek el a különböző harctereken, pusztultak el itthon, a 
koncentrációs vagy hadifogolytáborokban. A különböző statisztikai kimutatásokon 
alapuló becslések szerint 5-6 ezer lakosát veszítette el a város, a külföldre 
menekültekkel együtt. Hogy számottevőbb demográfiai mélypont nem mutatható 
ki ezekben az években, az annak köszönhető, hogy a front elvonulása után igen 
sokan menekültek be Szolnokra a környező, elpusztított, kifosztott tanyákról. 

A pusztulás méreteire jellemző, hogy 1944 végén csak magánházakban 
kezdődhetett meg a tanítás, mert az iskolaépületek romosak voltak, az épen 
maradottakat pedig kórháznak foglalta le a szovjet városparancsnokság. 



Dr. Kiss Gábor felolvas egy irodalmi esten. Ady és Móricz Zsigmond által is 
elismert költő volt. A front elvonulása után néhány hónapig ő volt a város 
megbízott polgármestere 

A szovjet utászok már november 4-én hidat építettek a Tiszán, a művésztelep 
alatt. 
Háttérben a „Százlábú híd” 

Szolnok fölött 1944. december 17-én füstölve szálló amerikai óriásgép jelent 
meg. A sérült gépből kiugró repülősöket – legújabb adatok szerint hetet – a román 
és a szovjet katonák már a levegőben agyonlőtték. 



Egyes szemtanúk azt állították, hogy a gép Zagyvarékastól északnyugatra 
ért földet, zuhanórepülésben. Voltak, akik azt mondták, hogy néhány használható 
eszközt ki is szereltek a roncsok közül. Írásos adatok sajnos nem maradtak ránk az 
óriásgép utolsó percéről. Közvetett levéltári anyagok azonban előkerültek. 1945 
októberében a Honvédelmi Minisztérium körkérdést intézett az összes katonai 
körzethez, hogy jelentsék a területükön lévő angolszász (?) repülőroncsokat és 
repülősírokat. Csak három körzet feljegyzése maradt meg az utókornak. Ezeket a 
hiányos adatokat Pataky Iván, Rozsos László és Sárhidai Gyula Légiháború 
Magyarország fölött című, 1988-ban megjelent könyve közli. A feljegyzések szerint 
1944. december 17-én az Abony melletti Belica-tanyánál egy B-24-es bombázógép 
zuhant le egy Jacobson nevű hadnaggyal. Nem tisztázott, hogy a pilóta már a földbe 
csapódás előtt halott volt-e, vagy a földre éréskor veszítette életét. A följegyzés 
lakonikus: „egy fő halott, hét fő”(?). Ez volt az akkori kérdés – és még máig is az –, 
hová lett az óriásgép nyolctagú legénységéből hét személy? A következtetés 
mindenesetre kézenfekvőnek tűnik: ez volt az a sérülten lezuhant gép, amelyből a 
szolnokiak hét ejtőernyőst láttak kiugrani. 

Ignácz György szolnoki nyugdíjas többedmagával szemtanúja volt az 
ejtőernyősök brutális meggyilkolásának: „A repülőgépből elsőnek kiugrott katona 
a megyeháza fölött már elég alacsonyan volt, onnan sodródott ki a Zagyva-partra. 
Amikor földet ért, a régi tabáni futballpályától úgy 150 méternyire, már nem 
élhetett, hiszen amíg a levegőben volt, minden létezhető fegyverrel tüzeltek rá, és 
az utána kiugrott társaira is. A volt Harcsa utca sarkánál voltunk a Zagyva-gáton, 
azonnal szaladtunk oda, ahol földet ért, de a szovjet és a román katonák előbb 
odaértek. Azt még láthattam – nemcsak én –, hogy az ejtőernyős egyenruháján lévő 
katonai jelzéseket mind levágták, majd a holttestet az ejtőernyőbe csomagolták. 
Hogy elvitték-e, vagy a közelben elásták, nem tudom, mert a Zagyvagátról 
mindenkit bezavartak a házakba. A többi, ejtőernyővel menekülő repülős sorsáról 
nem tudok, de őket is láttam a levegőben, könyörtelenül lőtték őket.” 

*

Czakó Jenőt, a Szigligeti Színház örökös tagját 1945 tavaszán Ausztriában – a 
századával együtt – furfangosan becsapta egy szovjet kiskatona. Sorakozó, menet, 
indulj, irány Magyarország, vezényelte. Nótázgatva jöttek hazafelé az első 
gyűjtőtáborig. 

– Három hét múlva Otvazsnóban – ez Kujbisev mellett van – találtuk 
magunkat. Harmincnyolc hónapot vendégeskedtem arrafelé, s amikor már a 
vasággyal együtt voltam ötven kiló, beláttam, tenni kell valamit. Vagyis, hogy 
lopni kell, csalni, mert éhen halok. 

– Mit lehetett lopni? 
– Ami mozdítható volt, amit meg lehetett enni, vagy el lehetett cserélni 

élelemre. Szóval mindent. A káposzta például ott az életet jelentette. Amikor 
először mentünk – egy őrrel – savanyú káposztát vételezni, rögtön „beütött” az 
üzlet. A jámbor, lusta ruszki raktáros ugyanis azt mondta, csak az első 
szállítóedényünket kell lemérni, a többi is olyan súlyú lesz, csak be kell szorozni. 
Mekkorát tévedett! Az első hordófélét ugyanis szinte szálanként raktuk meg, a 
többi 20-30 edénybe meg jól beletapostuk a káposztát. Minden vételezésnél majd 
tíz mázsával többet loptunk ki. 

– Legendás a krumplivetés története is... 
– Valami kolhozba, vagy állami gazdaságba vezényeltek 

néhányadmagammal, hogy traktor után vessük a krumplit. Először jobbára inkább 
csak ettük, úgy nyersen, héjastól. De jó lenne ez sütve, sóhajtozott valamelyikünk. 
Igen ám, de hogyan süssük meg, tüzet rakni nem volt szabad, a munka végén meg 
mindig megmotoztak bennünket. Néhány nap múltán mégis degeszre ettük 



magunkat sült krumplival. A traktor „tűzforró” kipufogódobján ugyanis percek 
alatt megsült a finom krumpli. Csak egy drót kellett hozzá, amivel körbefűztük. 
Nagyon találékony tud lenni az ember, ha éhes. Más kérdés, hogy igen ritka lett a 
tőállomány, kevés krumplijuk teremhetett azon a táblán. 

– Meg a tehenek is rosszul tejeltek... 
– Éjszakánként lapos kúszásban kimásztunk a szögesdrót alatt, ott volt 

mellettünk a gazdaság karámja, jámbor tehénkékkel. Telifejtük a csajkát, megittuk, 
aztán vissza! De ez a „jó világ” se sokáig tartott, mert bevittek bennünket 
Kujbisevbe, egy gyárba, ott kellett dolgoznunk. 

– Onnan mit lehetett...szerezni? 
– Mosószert. Tudni kell a dologhoz, hogy 40 fokos melegben is rajtunk volt a 

köpeny, mert ugye, jó nagy zsebei voltak. De hát erre Iván is hamar rájött, a 
motozásnál, amikor jöttünk ki a gyárkapun, lebuktunk. Ezután szét kellett nyitni a 
köpenyt, hogy végigtapogathassanak. Mit volt mit tenni! A markunkban egy-egy 
rossz fuszekliben ott volt 20-25 deka mosószer, a köpeny hajtókájához szorítva. 
Egy másik őr meg azt parancsolta, hogy égnek emelt kézzel menjünk motozásra, 
amikor kilépünk a gyárból. Ezen már ne múljon. Jó magasra emeltük a karunkat, a 
tenyerünkben meg ott volt a szajré. Elcseréltük a civilekkel élelemre. 

– Említette, egyszer majdnem bajba került. 
– Igen, de nem a lopásért, hanem mert járt a szám. Egy építkezésen 

dolgoztam – itthon éppen karácsony volt – egy csomó asszonnyal, lánnyal, és 
elmeséltem nekik, mi mindent sütött, főzött édesanyám karácsonyra. Elmondtam – 
már jól beszéltem oroszul –, hogy volt, amikor két disznót is levágtunk, apám 
hányféle hurkát töltött, milyen is a toroskáposzta, a diós meg a mákos bejgli. Előbb 
csak csodálkoztak, aztán nekem estek, mit hazudozom összevissza. Erre fel a 
ruszki őr, a balga, aki ugyanúgy nyelte a nyálát, ahogy a többiek, közbeszólt, 
bizony nem hazudik ez a burzsuj, mert ő a háború alatt Jászberény környékén 
szolgált, minden úgy van, ahogy elmondtam. Mit ad isten, másnapra ő is eltűnt, 
meg a malteros fehérnép is, engem meg a táborparancsnok elé kísértek: ne 
próbáljam elrontani a szovjet embereket! Jaj, dehogy, én csak azt mondtam el, mit 
szokott főzni karácsonyra anyám. Nagy nehezen megúsztam... 

– Hogyan szabadult? 
– Már készülődtünk, hogy jövünk haza, mikor odajött hozzánk egy idősebb, 

szép, nagy bajuszú valaki. Adjon isten, emberek, köszönt ránk magyarul, mennek 
haza? Hát maga, hogy tud ilyen jól a mi nyelvünkön, kérdeztük. Kiderült, 
Kecskemét környéki csizmadiamester volt, de az első világháború után kint 
maradt. Így búcsúztatott bennünket: menjenek emberek, mert láthatták, milyen 
nagy szar van itt nálunk, de sose felejtsék el, amit mondtam, akár le is fogadom, 
hogy amikorra hazaérnek, maguknál is ugyanilyen nagy szar lesz! 

Nyert! 

Apám jóval később a háború után jött haza. A demokratikus hadsereg 6. 
hadosztályában, Ausztriában szolgált azután is, hogy Berlinnél meg Prágában 
elhallgattak a fegyverek. Öt hold földet kapott, azon gazdálkodott. Gazdálkodott? 
Mivel, hogyan? Éhkoppbirtoknak hívta. Az aratás tikkasztóan nehéz volt. Szedtem 
a kaszája után a markot. Egész nap kétrét a tűző napon, kiverte az ember testét az 
izzadság, szúrta, marta a toklász. Az első este meg akartam fürödni a Holt-
Tiszában. Isten mentsen, kisfiam, kiszívja a bőröd a víz, holnap még véresebbre 
mar a toklász – óvott apám. Rossz álmomban se jöjjenek elő ezek az aratások. 
Nyolc, kilenc mázsa búzát adott egy hold trágyázatlan, kiégett föld. Ebből még 
elvitt valamennyit a cséplőgépes. Maradt, ami maradt, igazán éhkoppbirtok volt. 

Marokszedő pályafutásomnak L. sógor vetett véget. Akkor már tsz-agitátor 
volt. Avanzsált. Győzködte apámat, így Lajos sógor, úgy Lajos sógor, lépjen be, 
meglátja, jobb lesz. Tudom, láttam, mondta neki apám először csak úgy, szép 



csendesen. Hol látta volna? Hol, hát a „Nagyföldön”. Sarlóval vágták a nyomorult 
kolhoztagok a búzát, mert csak itt-ott, egy-egy bokorban kelt ki. Áh, azóta nem 
úgy van, aratógépek dolgoznak. Elintézem magának, hogy kimenjen szétnézni az 
első magyar parasztküldöttséggel, magyarázta L. Az már nem az első magyar 
parasztküldöttség! Az elsővel én voltam ott, a gyorshadtesttel. Még most se tudom, 
minek, mondta apám. 

Szó szót követett, szegény öregnek sok minden eszébe juthatott, talán a zöld 
ing is, mert felkapta a villát, azzal zavarta ki a földjéről az agitátorokat. 

A földet az év végén „tagosították”. Magyarul: elvették. Huszonkilométerre, 
valahol a kengyeli határban adtak helyette három holdat. Cukorrépát vetettünk 
bele, a jószágokat el kellett adni, mert nem volt télire takarmány. 

A gyár „lefokolta” a répát. Mindennapos dolog volt. Anyám ebből a pénzből 
„váltotta” volna meg a beszolgáltatást. 

Akkor télen, amikor újra megjelent az életünkben L., sást vágott apám a 
Pityón, a mostani MÁV-kórház helyén. Iskola után mentem kévét kötni. Jó ködös 
alkonyat volt, amikor megállt a Scheftsik-telepre vezető úton egy ponyvás 
teherautó. Katonafélék ugráltak le róla. Elöl L. Újra avanzsált. ÁVH-s 
szakaszvezető volt. De akkor már nem tartotta a sógorságot. Fogja a kabátját, 
velünk jön, kiáltott apámra. Ő rám nézett, bólintott, és ment, majd félútról 
visszaszólt: ami le van vágva, azt kötözd be, kisfiam, add le a városi kertésznek... 

Reggel hazaengedték. Nehezen mozgott. Megvertek? – kérdezte anyám. 
Nem, dehogy, felelte nagyon csendesen. Hát akkor miért vittek el? Áh, semmiért, 
csak azt a vasvilladolgot nem tudta lenyelni az a senkiházi... 

*

Kietlenség a várostól szinte karhossznyira: Fokorúpuszta. Még mindig 
lappang a titok, bár időben sem kell nagyon a távoli múltba menni, hogy 
feltáruljon a kor egyik szégyene. 1951. május 23-án Budapestről kitelepített, 
úgynevezett osztályidegeneket hurcoltak a Fokorú-, Szóró- és Denkepusztai 
tanyavilágba a „kékek”, tehát az ÁVH keretlegényei. Az akciót a legnagyobb 
titoktartással hajtották végre: a budapesti ávósok Újszászig kísérték a 
lefüggönyözött vonatot, onnan Jászkisérig Miskolcról kivezényelt tisztek utaztak a 
szerelvényen, a jászkiséri állomáson pedig szolnoki ávósok várták a 
„szállítmányt”. Innen teherautókon vitték tovább a kitelepítetteket a pusztákra. 

Kik voltak a deportáltak, hányan lehettek? Az egykori hetyke szolnoki ávós 
tiszt – ma önmagát élő roncsnak nevező öregember – csak annyit mond: bárók, 
grófok voltak. Mennyien? Azt nem tudja, de arra emlékszik, hogy a környező 
városok ÁVH helyőrségeinek minden tehergépkocsiját a jászkiséri állomás elé 
vezényelték arra a napra. Volt vagy ötven-hatvan ponyváskocsi. Semmi más nem 
jut eszébe azokról az órákról, a cinikus parancshirdetés sem, amely a vonat 
érkezése után hangzott el: „Ne tekintsék magukat internáltaknak. Önök szabad 
emberek, csak a körzetből engedély nélkül ki nem léphetnek...” 

Besenyszög és a puszták népe hogyan fogadta a száműzötteket? Magyar 
faluról talán soha senki sem írt olyan halk szavú, de mély tüzű dicshimnuszt, mint 
Pallavicini-Andrássy Borbála, az 1956-os forradalom után ártatlanul kivégzett 
Pálinkás Antal honvéd őrnagy édesanyja. Döbbenetes olvasmány, 
történelemkönyv. 

„1951. május 25. Reggel, amikor kilépek, egy csomag van előttem a földön. 
Felnyitom. Kenyér, szalonna és egy üveg cseresznyekompót. Ki hozta? – kérdem a 
háziakat. 

– Valaki, aki megkért, hogy ne mondjuk meg, hogy ki volt. Azt mondta: 
Jézus nevében – felelik. Egy másik házban krumplit kapok... Valaki megállít: tessék 
eljönni velem, adok egy zsák tűzrevalót.” 



Boros Emil besenyszögi kisiskolásként élte meg ezeket a sokszor életet 
mentő epizódokat: 

– Negyedikes, ötödikes voltam, de mindenre jól emlékszem. Nem tudom, 
más falvak és tanyák lakói hogyan viselkedtek, vagy viselkedtek volna hasonló 
helyzetben, de az biztos, az itteni emberek befogadták házaikba a kitelepítetteket, 
és igyekeztek elviselhetővé tenni életüket. Az öregeket, a gyerekeket 
gyámolították, a munkabírókat pedig tapintatosan megtanították a különböző 
mezőgazdasági munkákra, hogy megkereshessék a kenyerüket. 

Feszület a fokorúi útkanyarban. Szemben egy lakóház, a hajdani Molnár-
csárda, amelynek környéke az internáltak titkos találkozóhelye volt. Elég szomorú 
vidék. Tanyák sokaságának kellene itt lennie, végig a Miller partján, de csak 
nagyon messziről kiabál egymásnak egy-kettő. A Csapótanyát keresem, ahol 
Széchenyi István dédunokája, Széchenyi Éva élt három évig. Csak a Millér nádasai 
őrzik, hogy itt fürdött nyaranta a legnagyobb magyar kései, méltatlan sorsra jutott 
leszármazottja. 

Hernek Jánosné emlékszik rá: 
– Vékonyka, szőke teremtés volt, de itt fokozatosan megerősödött. Keveset 

volt a Csapótanyán, kora tavasztól késő őszig az állami gazdaság földjén dolgozott, 
kapált, kukoricát tört, répát szedett, mikor mi munka volt. Mindig tiszta, az akkori 
lehetőségekhez képest szinte elegáns volt, sosem láttam csüggedtnek, 
lehangoltnak. Inkább mindig vidámság volt körülötte. 

Széchenyi Éva apját, Széchenyi Bálintot orosz fogságból Rákosi Mátyásért 
cserébe engedték haza. Rákosit ez sem hatotta meg. Jó helyen van az a lány, ahol 
van, mondta azoknak, akik megpróbáltak nála Széchenyi dédunokája érdekében 
közbenjárni. 

Denkepusztán a Rajk-perben kivégzett Pálffy György tábornok szülei éltek 
egy tanyán. Az épületnek a nyoma sincs, de valaki elmondta, hogy a mártírhalált 
halt tábornok öreg, szinte magatehetetlen édesapjának az akkori tanácselnök 
mindig fekvőtámaszt vezényelt, amikor arra járt. Andrássy Borbála is, úgyszólván 
csak egyetlen személyről, erről a „hatalmasságról” jegyzett fel naplójában eléggé el 
nem ítélhető tényeket. 

Andrássy Borbála Tímár Jánosék tanyáján talált otthonra. Bensőséges 
viszony alakult ki közte és a huszonkilenc holdon gazdálkodó parasztcsalád 
között. Tímárné Jegesi Margitot a barátnőjének tekintette. 

Az egykori őrgrófné együtt dolgozott a családdal, de volt egy külön 
megművelt kertecskéje is. Hihetetlenül erős akaratú ember volt ez a beteg szívű, 
akkor már a hatvanadik életévét betöltött asszony. Az 1951. május 21-én nyitott és 
1953. október 24-én záruló kitelepítési naplóból, de a túlélők elmondásából is az 
derül ki, hogy a 220-240 kitelepített emberrel a szeretet hullámhosszán mindig 
érintkezésben volt, mindenkin segített, akin csak tudott. 

Kitűnő grafikus, akvarellista volt, a Fokorúpusztán készített rajzai, 
festményei kincseket érnének, ha meglennének. Sajnos félő, hogy a föld színéről 
lesöpört tanyákkal ezek többsége is megsemmisült. De talán néhány ajándékba 
adott kép még lappanghat valahol. 

A Tímártanyának, ahonnan a napló írója száműzött társait támogatta, 
nyoma sincs. A kitelepítés megszüntetése után a hatalom pánikszerű gyorsasággal 
igyekezett – földrendezés címén – eltüntetni azokat a tanyákat, ahol a deportáltak 
éltek. 1956. április 25-én Andrássy Borbála Szolnokon Debreceniéknél(?) találkozott 
utoljára Tímárnéval. A grófnő tudta, le is írta naplójában, hogy „aligha jövök újra 
erre a környékre”. 

A grófnő emlékezéseiben sűrűn szereplő Mihályi családról is csak annyit 
tudhattam meg, hogy őket is elüldözték. „Mihályi Ferike” – úristen, azóta ő is 



nagyapa lehet –, állítólag valahol a pesti vasútvonal mentén gazdálkodik egy 
tanyán. 

Andrássy Borbála korabéli fokorúpusztai barátai, ismerősei már csaknem 
mind meghaltak, utódaikat pedig elsősorban a tanyák gyors elpusztításával elűzte 
a hatalom e vidékről. 

A környékbeli rizsföldeken dolgozott Napóleon egykori feleségének, Mária 
Lujzának két, későbbi házasságából született dédunokája, Bethlen Istvánné, az 
1944. október 15-i proklamáció megfogalmazója Ambrózy Gyula, Csáky István volt 
külügyminiszter özvegye és Claire Kenneth, a neves írónő, férjével Bárdossy Pállal, 
a kivégzett magyar miniszterelnök unokaöccsével. 

„Keményen szívem, mindig csak keményen! /Állj meg a hídon, s nézd az alkonyt / 
Fátylait, lenn a sárguló fövényen, /Hol aranyszikrát pattog a homok, /S a zsiráftestű parti 
templomok/ Az égre nyújtják éhes tornyukat.” 

Szathmáry György Üzenet Szolnokra című verséből idéztem egy strófát. 
Tettem ezt azért, mert a híd, amelyről versel, számára majdhogy’ Kharón ladikja 
lett. 

Képzelődöm a hídon, idézem a múltat: gyönyörű nyári este van, nyolc-tíz 
gépkocsinál alig létezik több a városban, nincs motorzaj, felhallatszik a partról a 
tücsökciripelés, a Tisza Szálló kerthelyiségéből a zongorista brilliáns futama, lágy 
énekhangja. „Az mindegy, hogy ki volt / Csak hű legyen / Simuljon hozzám / 
Szerelmesen...” A Kék rapszódiából – bár inkább tényleg Szomorú rapszódia – egy 
részlet. Akkor hallottam először Gershwint, 1948-ban Gyurka játszotta, Szathmáry 
György. 

Tudtuk róla, akkori „verseghysta” diákok, hogy előtte Pesten volt 
egyetemista, de részletekről sosem beszélt. Majd, majd egyszer visszamegyek az 
egyetemre, mondta néhányszor, s ment a zongorájához, a jazzmuzsika 
gyöngyszemeiből játszott. 

A kubai fehér rum volt akkoriban a divat, s olyan olcsó, hogy üvegszámra 
vettük. Amikor bezárt a Tisza Szálló, kiültünk a vízpartra. Egyszer meg, amikor 
esett az eső, a híd alá mentünk, Gyurka a verseit mondta, énekelgetett, 
beszélgettünk. A híd alatt, hogy ne ázzunk meg. Bár ne tettük volna! 

Egyszer csak – talán 1951 őszén – Gyurka eltűnt. Egyik napról a másikra. A 
testvére sírt. Elvitték. Kik? Hallgatott. Nagyon beszédesen. 

Néhány hét múlva már többet megtudtunk. Egyenként vittek be a 
rendőrségre. Miért hívta le magát Szathmáry a híd alá? Ez volt a kérdés. Együtt és 
külön-külön is azt mondtuk: mert esett az eső. Móra Sándor, a későbbi színész, 
újságíró még hozzátette: nem is Gyurka ötlete volt, hogy menjünk le a híd alá 
rumozni, amikor már minden szórakozóhely bezárt, hanem az övé. Mórát – 
nyugodjék – néhány napig benntartották, többször megverték. Aztán úgy tűnt, 
nyugvópontra jut az ügy. De nem így történt. Kitalálták valakik, hogy a nagy hírű 
Verseghy Gimnáziumot Nikosz Beloianniszról nevezzék el. Márványtáblát raktak 
a görög partizánvezér nevével az iskola bejáratához. Egyszer, kétszer, háromszor... 
Ugyanis mindig összetörte, leverte valaki, valakik. Újra előszedték a Szathmáry 
Gyurkával barátkozott gimnazistákat, de mindenki hallgatott. Ma már leírható: 
Móra Sándor, Kocsis Sándor, a Népszabadság későbbi munkatársa, Miskó István, a 
tragikus véget ért tiszakécskei tanácselnök törte össze sorozatosan a névadó 
emléktáblát. 

Gyurkával valamikor az 1960-as évek végén, Keszthelyen találkoztam. 
Megpróbáltam felidézni a sok-sok évvel azelőtti történeteket. Zavartan 
körülnézett, s arról beszélt, hogy zongorista egy bárban, jól van. 

A szandai, rákóczifalvi koncepciós per túlélőitől tudtam meg, hogy 
Szathmáry György vádlott-társuk volt, 15 esztendőt kapott első fokon, majd ebből 
lett a tizenkét év. Miért? Az egyik volt cellatársa így mondta: „Mert fel akarta 



robbantani a CIA megbízásából a szolnoki Tisza-hidat, ez volt ellene az egyik 
vádpont”. 

Több helyen raboskodott, a bányákban, embertelen körülmények között 
dolgozott. 1990. július 25-én hosszan tartó, súlyos betegségben halt meg. 

S most itt van előttem a híres, Nyugaton több országban megjelent 
verseskötet, a Füveskert szolnoki fakszimile kiadása. 

Későn, halála után avattunk költőt a szülővárosában, de koszorúsat, örökre 
megmaradót. A kötet Szathmárynak a Füveskert című antológiában megjelent 
húsz költeményét tartalmazza. Nem egyszerűen börtönversek, a szabadságról, a 
szerelemről, az emberi hitről szólnak. Nagyon finom, cizellált, halk szavú 
költemények. A füveskert egyébként a váci börtön néhány négyzetméternyi 
területe. 

Idős férfi kapaszkodik a reményeibe, Karmazin Gábor szandai 
kovácsmester. Egy Drezdában réges-régen feladott képeslapot tesz elém: 

– Nézze meg ezt a K betűt. Ugyanúgy írja, mint én. Innen gondolom, hogy a 
bátyám még él, hiszen én tőle tanultam meg írni. Ez az ő írása! De elmondom azt is 
magának, hogy 1956 telén egy teherautósofőr megkereste a nagybátyámékat 
Szolnokon, elmondta, hogy a határig vitte a fiukat. Erre fel a nagynéném elsírta 
magát: hogy csinálhatott ilyet Karcsi! Mire a sofőr azt mondta, a fiatalembert nem 
Károlynak hívták, hanem Karmazin Sándor volt a neve... 

Nehéz percek, hiszen itt vannak a kezemben a hivatalos iratok másolatai: 
Karmazin Sándor, 1922. október 4-én született, anyja neve Szabó Julianna... 1952. 
november 13-án a katonai bíróság hűtlenség bűntette, fegyverrejtegetés bűntette 
miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítéli. 

Az ügyész fellebbezett, 1953. január 29-én újabb ítélet: halálbüntetés. Az 
ítéletet 1953. március 13-án végrehajtották. 

– Mit tudnak a tragédia részleteiről? 
– Tízen vagyunk testvérek, de egyikünk se semmit. Csak annyit, hogy 

Sanyinkat 1952 tavaszán letartóztatták, elvitték az ávósok. Anyám, apám abban a 
hitben, reményben halt meg, hogy a fiuk egyszer mégiscsak hazajön. 

– Valamit azért csak tud a bátyja addigi életéről? 
– Hazajött a háborúból, pénzügyőr lett Kecskeméten, de úgy 1950 tájt 

leszerelték. A parancsnokát ugyanis már ezt megelőzően letartóztatták, Sanyinkat 
két hétig verték, hogy mit tud arról az emberről. Semmit, semmit. Elengedték 
ugyan, de az állásából elbocsátották. Szolnokon dolgozott a vízügynél, majd 
valami tatarozó vállalatnál vízvezeték-szerelő, műszaki rajzoló volt. 

– A fegyverrejtegetés ? 
– Apám is kovácsmester volt, felvásárolta a haszonvasat. Így került az 

udvarunkba egy forgópisztoly. Sanyink megpucolta, mert azt mondta, múzeumi 
darab. Különben nem működött az elsütőszerkezete sem. Amikor elvitték 
Sanyinkat, anyám beledobta az árnyékszék gödrébe. Onnan szedették ki velem hat 
méter mélyről. Ráadásul a kutyánk egy második világháborús német géppuska 
csövéhez volt kötve. Fel kellett ásnunk a műhelyt, a kertet, hol a többi fegyver. 
Mink aztán többet őt nem láttuk. Később hallottunk olyan mendemondákat, hogy 
Sanyink kém volt. Kém? Hát akkor pénze lett volna, ő meg szegény volt. De ha 
már ilyesmi esett meg vele, akkor legalább a tetemét miért nem adták vissza a 
családnak? Hol van eltemetve? 

– Nem tudom, talán senki sem tudja, aki meg esetleg tudja, hallgat... 
Karmazin Sándort vádlott-társai közül Garics József látta utoljára. 
– Ott esett össze mellettem, amikor kimondták az ítéletet. 
A homályban lassan kirajzolódnak az 1952-es per körvonalai. A halálra, 

illetve súlyos börtönbüntetésre ítélt rákóczifalvi, szolnoki, szandaszőlősi és 



budapesti lakosok a katonai bíróság szerint állítólag a CIA, tehát az amerikai 
hírszerző szolgálat ügynökei voltak. Csak éppen ők nem tudtak erről semmit. 

Karmazin Sándor mellett halálra ítélték, és 1953. május 6-án a budapesti Fő 
utcában kivégezték Marton György budapesti textilmérnököt – akivel akkor 
közölték, hogy gyermeke született, amikor akasztani vitték –, Csabai József 
rákóczifalvi gazdálkodót, Fazekas Lászlón súlyos tüdővérzése miatt az ítéletet 
néhány héttel később hajtották végre. 

Fazekas Mihály budapesti lakos 15 évet, Balogh Sándor és Szathmáry 
György szolnoki vádlottak 15-15 évet, Garics József rákóczifalvi kőműves 13 évet, 
Ignácz János rákóczifalvi lakos 11 évet, Kun András ugyancsak rákóczifalvi vádlott 
10 évet, falubélije, Balázs Júlia szintén 10, Balázs Lajos 9 év, Török Antalné pedig 3 
év börtönbüntetést kapott. Pataky Valéria és Szabó István szolnoki vádlottakat 10-
10 év börtönbüntetésre ítélték. 

Erősödik az osztályharc – hirdették meg ez időben. Netán ehhez 
bizonyítékok kellettek? 

– Garics úr, ön miért kapott 13 évet? 
– Az én periratomban ez állt: „feltételezhetően adatokat szolgáltatott ki az 

imperialista hatalmak kémszervezeteinek”. 
– Meg tudná mutatni nekem ezt az iratot? 
– Aláíratták velem a cellában, és elvitték. Azóta se láttam. 
– Mégis, csak volt valami előzménye a perének? 
– Amikor hazajöttem a hadifogságból, annak rendje-módja szerint igazoltak. 

Miért is ne tették volna, hiszen csupán szakaszvezető voltam, semmi más. 
Beléptem a Nemzeti Parasztpártba, tevékenyen részt vettem én is Csabai Józseffel 
és Fazekas Lászlóval együtt a KALOT munkájában. Amikor megtudtuk, hogy a 
falu papját veszély fenyegeti, el akarják vinni, odafeküdtünk a plébániához, a 
templomhoz vezető utakra. A nép követett bennünket, egyre többen lettünk. A 
papot megmentettük, de néhányan „feketelistára” kerültünk. Engem 1952. május 
5-én délután vittek el a lakásomból. A törvény előtt akár megnevezem azt a két 
szolnoki tisztet, úgy emlékszem minden pillanatra. Mellesleg az elhurcolásom előtt 
D. D., a falu párttitkára már figyelmeztetett: lépjek ki a Parasztpártból, hagyjam 
abba az izgatást, mert baj lesz... 

– Egyenesen teszem föl a kérdést: kapcsolatban állott a CIA-vel, annak valamelyik 
itteni megbízottjával? 

– Uram, amíg a tárgyaláson nem hallottam a „sziáé” nevét, azt se tudtam, 
hogy mi az, létezik-e. A bíróságon meg azt mondták, hogy csak adom az ártatlant, 
mert igenis felírtam a szovjet harckocsik számát. 

– Tanúk nem voltak? Úgy értem, a vádnak. 
– N.-t, Z. J. ávós főhadnagy úgy t...ön rúgta, hogy mindent aláírt 

szegénykém, amit csak elébe tettek. Persze mások is azt mondták, amit az ÁVH 
hallani akart, mert megfenyegették őket, féltek. 

– Hová vitték? 
– Előbb Szolnokra, majd Pestre, a katonai ügyészségre. Egy ÁVH-s a 

vascsajkával ott verte ki a fogaimat. 
A 13 évre ítélt rákóczifalvi kőműves három évig szinte megszakítás nélkül a 

föld alatt volt a tatabányai XIV-es aknában. 
– 1956. augusztus 25-én hoztak fel a Gyűjtőfogházba. Hatan voltunk 

összeláncolva, ahogy dőlt az autó, úgy rángattuk egymást. Belső karbantartó 
lettem, majd néhány héttel a forradalom kirobbanása előtt közölték velem, hogy ha 
jól viselem magam, hamarosan szabadulok. Egyszer csak hívattak: maga? Magát 
hogy hívják? „Jelentem a 288-as elítélt vagyok.” A nevét mondja! „Jelentem, az 
általam aláírt börtönszabályzat tiltja, hogy a nevemet megmondjam.” 

– Azt hitte, hogy provokáció? 



– Sokszor, sok embert megfenyítettek azért, mert emlékezni mert a nevére. 
De ezúttal nem csapda volt, 1956. november 2-án fél 12-kor szabadultam. Ötvenhét 
tavaszán aztán újra letartóztattak, de az már semmi se volt, néhány hét csupán... 

– Mer beszélni, asszonyom? – kérdeztem Török Antalnétól, szintén 
Rákóczifalván, miután ezt megelőzően valaki, aki igen sokat tud az állítólagos 
CIA-ügyről, a fejét rázta. 

– Természetesen mindent elmondok, amit tudok. Szolnokra vittek be a 
Szapáry utcába. Rengeteg patkány volt az udvaron, a cellákban, a nyitott vécében, 
mert a szomszédban egy pékség dolgozott. Néhány nap múlva valakivel 
összeláncolva, vonaton vittek Pestre. Ott tudtam meg végül is, hogy mivel 
vádolnak: állítólag én kódoltam a Nyugatról érkezett utasításokat. Hoztak egy 
papírt. Fazekas László aláírásával. A „vallomásában” részletesen elmondta, 
hogyan, mikor sifríroztam a kémüzeneteket. Elém tették a „vallomását” – igen, ez 
1952-ben volt –, ismerjek be mindent, most már úgyis mindegy. De én akkor már 
átláttam gyalázatos módszereiken. Biztos voltam benne, hogy Fazekas Lacit addig 
verték, amíg egy üres papírlapra oda nem írta a nevét. Nem ismert ő be semmit. 

– És egyáltalán, lett volna valami beismernivalója? 
– Az ég egy világon semmi! Később bebizonyosodott, hogy jól döntöttem, 

amikor bíztam Fazekas Laci becsületében, nem dőltem be a humbugnak. Laci 
ekkor már a rabkórházban volt, onnan küldött nekem halála előtt egy fél szem 
kockacukrot. Ez volt a köszönete, hogy hittem neki, ez volt a búcsúja tőlem. Súlyos 
tbc-je volt, vérzett a tüdeje, amikor felakasztották. 

– A sátoraljaújhelyi börtönben már emberségesebbek voltak a körülményei? 
– Ott már nem vertek meg annyiszor! Mondom, annyiszor! De talán sokat 

elmond az ottani viszonyokról, hogy harminckilenc kiló voltam, amikor 
szabadultam. Csont és bőr. Pedig mielőtt kiengedtek, néhány napig dupla porció 
ételt adtak. Ételt? Löttyöt, moslékot! Ehhez a börtönhöz fűződik egyébként életem 
legszörnyűbb élménye is. Egy fiatalasszony fogolytársam, miután megszülte 
gyermekét, néhány hétig még szoptathatta a kicsit, majd elvitték tőle a gyereket. 
Szegénykém beleőrült! Éjjel-nappal dajkálta, babusgatta a kicsinyét, mintha az 
ölében lett volna, varrta, kötötte neki a ruhácskákat, pedig se ruhaanyaga, se tűje, 
se cérnája nem volt. A levegőben imitálta a mozdulatokat. Rettenetes volt! Hogy 
hová vihették el a csecsemőt? Talán állami gondozásba adták. Ha felnőtt, akkor él 
valahol egy férfi, aki a mai napig sem tudhatja, ki volt az anyja. Sajnos az 
asszonyka hamarosan meg is halt, de különben is olyan állapotban volt, hogy a 
nevére sem emlékezett. 



Fazekas Lászlónak vérzett a tüdeje, amikor felakasztották 

Csabai József katonakori fényképe. 1953. május 6-án végezték ki 



Karmazin Sándor ifjúkori fényképe, egy ismeretlen hölgy társaságában 

– Jancsi, úgy mondd, hogy Jancsi! 
– Köszönöm, Jani bácsi. 
– A keresztanyád... Jancsi! Így! Te meg Lajcsi! Isten, Isten! 
– Egészségünkre. 
Az öregségnek is van haszna. Minden régi szóra pontosan emlékszem. 1955-

ben így kezdődött a barátságom Görbe Jánossal. Egy-egy talpra állított hordón 
ültünk a Tisza partján, a Károlyi-kocsmában, „hatmuslicás alföldi kvarcost” ittunk, 
tehát vinkót. Akkoriban már feketelistán volt az igazi bor. A rum, az igen: attól 
butult a magyar! De Károlyinak azért mindig volt valamicske dugibora. 

Gyerekember voltam Görbe Jánoshoz képest. 
– Jancsi bácsi, mesélj nekem Kolozsvárról! 
Nagyot húzott a söröspohárba zúdított löttyből. 
– Kolozsvárról? Mit tudsz te arról, te Lajcsi? 
– Apám ott volt, amikor... 
– Akkor? 
– Igen akkor, a bevonuláskor. 
– Aszongya, hogy: Lépteink nyomán / Fönt a Hargitán / S völgyeinkbe’ lent: / 

Tornyok hangja zeng. – suttogta először rekedten, majd akár a fejszével betört 
hordóból úgy bugyborékolt belőle a hang. 

– Hogy van tovább? 
– „Már semerre sincs / Átkozott bilincs / Énekeljetek / Völgyek és hegyek” 
– Isten, Isten! 
– Egészségünkre! 
Hátrahajolt a hordón, majd öregasszonyosan előregörnyedt, magába 

roskadt. Nomen est omen. Hajlott hátú, lógó karú ember volt, de amikor mondott 
valamit, olyan egyenes, akár a Hargita királyfenyői. 

Tímár Mihályt játszotta Szolnokon, Jókai Aranyemberét. Ekkor már 
negyvenen felül volt az egykori jászárokszállási bojtár, címfestőinas. 
Színészpályájának ifjúkori csúcsain is túljutott. 

Rózsahegyi Kálmán színiiskolájában pallérozta sárarany tehetségét, 1940-
ben már az Elnémult harangok egyik főalakját formálta, majd a Kolozsvári 
Nemzeti Színházban máig szólóan felejthetetlenül énekelte Bagó dalait. 1942-ben a 
Velencei Filmfesztivál Nagydíjas filmjének – Emberek a havason – főszereplője. 



– Te, az alföldi legény, hogyan lettél székely favágó? 
– A szegény ember mindenütt egyforma. Mindegy, hogy jász vagy székely. 

Csak szív kellett hozzá. A Gergőhöz... Erdei Csutak Gergőhöz. Az meg volt. 
– Bejártad Erdélyt? 
– A Gyilkos-tónál, Csíksomlyón és Kovásznán forgattuk a filmet. Ősszel öt, 

télen pedig négy hétig. Többnyire étlen, szomján. De ezt szó szerint értsd ám! Nem 
számított, annyira hittünk Nyírő József csodálatos történetében, meg a rendező, 
Szőts Pista zsenialitásában. Az állványokat, gépeket mindet mi cipeltük. Hegynek 
fel, hegynek le. 

Szűk évtized múlva találkoztunk ismét, filmforgatáson. 
– Fut a szekér, Jancsi! Másképp: hogy vagy? 
– Ezt én is sűrűn kérdezgetem magamtól, jól is, rosszul is. 
– A szíved? 
– A pályához már nincs rá szükség. Elég, ha dobog, ha hajtja a vért. Ennyi. 

Mindig műparasztot akarnak belőlem csinálni, nekem meg az a mániám, hogy 
olyan vagyok, amilyen. Díszlet lettem, Lajcsikám, díszlet. Minden vackot rám 
erőltetnek. 

Ezek gyengébb évei voltak, de aztán, nagyjából negyedszázaddal az 
Emberek a havason hazai és nemzetközi sikerei után, Görbe János újra a 
legnagyobb magaslatokra jutott a magyar filmmel. A Húsz óra, majd a 
Szegénylegények voltak pályájának újabb csúcsai. 

Sajnos hamar elégett, mindössze 56 évet élt, majdcsak ugyanennyi sikeres 
film, tévéjáték főszereplője volt. 

Végig sem merem gondolni, ha ez a csodálatos tehetség Párizsban vagy 
Floridában született volna... De őt, Pethes Imrét, Kaszab Annát Jászárokszállás adta 
a nemzetnek. 

Görbe János, az Emberek a havason című örök értékű magyar film főszereplője 



Volt idő, amikor Munkácsy Mihály művészetét, emlékét is a vádlottak 
padjára ültették. A felmentő ítéletet Bényi László, a szolnoki festészet doyenje 
harcolta ki... 

Bényi Lászlót Pólya Tibor annak idején „ezredesnek” titulálta, de az 
antikatonát régen tábornokká, festőgenerálissá léptette elő művészete, életműve. 

Gazdag pályájának bő félévszázada vissza-visszatérően Szolnokhoz kötődik. 
Utoljára 1988-ban láthatta „itthon” festményeit a szolnoki közönség. 

Bényi Lászlónak megadatott, hogy 85. születése napján a Magyar Nemzeti 
Galériában rendezték kiállítását. Élő művész ekkora megkülönböztető kitüntetést 
még nem kapott! Tegyük hozzá: ő is csak a Galéria egykori osztályvezetőjeként 
térhetett vissza – teljes munkásságával – az időnek privilegizált hajlékba. Onnan 
ment ugyanis nyugdíjba 1970-ben, kemény ezeregyszáz forinttal, de festményei 
sok ezerszeresen többre értékelve ott vannak a világ előkelő köz- és 
magángyűjteményeiben, galériáiban. 

Félszáznál több könyvet és tanulmányt írt. A tudós-művészettörténész 
Bényit, a magyar kultúra értő és merész publicistáját kevésbé ismeri a közönség. 
„Ütközéseiről” is nagyon keveset tudunk, ő volt Munkácsy Mihály 
„védőügyvédje”, aki a legnagyobb magyar művészek egyikét „felállította” a 
vádlottak padjáról. 

– Mai gondolkodással, értékeléssel nehéz elképzelni is, miért mellőzték Munkácsyt – 
„finoman” szólva – ama bizonyos „ nehéz években”? 

– A vád summázata az volt, hogy Munkácsy, az egykori asztalosinas 
bárónőt vett feleségül, majd „a néptől elfordulva” szalonképek és biblikus képek 
festésére tért át, „elárulta osztályát”. Végül, de nem utolsósorban bűnéül rótták fel, 
hogy a Honfoglalás című képét soviniszta szellemben festette meg. Mindez 1950-
ben vált igen kritikussá, Munkácsy halálának 50. évfordulóján. Teljes volt a 
huzavona a minisztérium és a pártközpont vezető ideológusai között. Elsősorban a 
Honfoglalás eszmeiségét ítélték el. Közismert, hogy a képen Árpád fejedelem fehér 
lovon ülve jelent meg a Kárpát-medencében élt szlávok képviselői előtt. Ez a 
jelenet sérti a későbbi utódállamok dolgozóinak önérzetét, mondták, akik vétózták 
a festmény „soviniszta” eszmeiségét. Az évforduló elmúlt, az emlékkiállítás 
megrendezése húzódott. Bennem viszont megmozdult a „kisördög”: majd én 
megpróbálom meggyőzni az „ideológusokat”, megrendezem a kiállítást. 
Elsősorban azzal érveltem, hogy Munkácsyt a millenniumkor a Honfoglalás miatt 
éppen ellenkező tartalmú támadások érték. A kor történészei, művészettörténészei 
közül többen legyőzöttekként kívánták volna a képen viszontlátni a honfoglaláskor 
itt talált népeket. Munkácsy gondolkodásának ez a szemlélet merőben idegen volt, 
a legbiztosabb forráshoz, a népi hagyományokhoz nyúlt. Azt festette meg, amit a 
krónikás megírt, amit a regős megénekelt, a regős viszont azt énekelte, amiről a 
nép mesélt. Mellesleg a Honfoglalás előtanulmányai között egy olyan vázlat is van, 
amelyen Árpád a földön állt, a szlávok körülötte félkarajban. De nem ez a változat 
került a képre, nyilván a korabeli, meghatározó vélemények hatására. 

– A híres festmény a millenniumkor nem került be az Országházba, ahová 
Munkácsy szánta... 

– Ez a sajnálatos tény viszont nekem bő ötven esztendővel később nagyon jó 
kapaszkodó volt, érvelésem középpontjába került. Tovább kutattam a Honfoglalás 
millennium korabeli vitaanyagában. Kezembe került Jókai Mór „védőirata”. Talán 
éppen ezzel „győztem”. Jókai ugyanis ezt írta a mű védelmében: Munkácsy 
festménye gyönyörű jelképe annak, hogy bennünket a nemzetiségekkel nem lánc, 
hanem az együttérzés tart össze. A művész a szlávokat nem festette törpe, 
meghunyászkodó alakoknak, hanem büszkén, felemelt fejjel állnak a képen, nem 
rakják le kardjukat, hanem felemelik, annak jeléül, hogy a magyarokkal együtt 



akarják megvédeni ezt a földet. Nem csupán gyönyörű sorok. Munkácsy valóban a 
honalapítást kívánta megfogalmazni. 

– Végre, végül is 1952. július 12-én a Műcsarnokban megnyílt a Munkácsy-
kiállítás. Ami Jókainak nem sikerült, hogy bekerüljön a kép az Országházba, önnek igen: ha 
késéssel is, a nemzet ünnepelte a művészóriást... 

– Több mint félmillióan nézték meg a kilenc termet megtöltő kiállítást. Kicsit 
magam is megrettentem a demonstrációtól, a néma tüntetéstől, – mert az volt. A 
hatalom is észrevette, igen hamar bezáratta a tárlatot, hivatkozva az „időzavarra”, 
mondván, egy korábban lekötött kiállításnak kell a hely. Az új tárlat anyaga a 
„Nagy Földről” érkezett... 

– Hány Munkácsy képet állított ki? 
– A bőség zavarával küszködtem. Kétszázharminc-valahány Munkácsy-

festményt láthattak a nézők. Soha ennyit együtt azóta sem. Ez, s a tárlat minden 
képzeletet felülmúló sikere szülte a gondolatot: „megcsinálom” a Munkácsy 
Múzeumot. Ahogy Párizs Rodinét, Amszterdam Van Goghét, sorolhatnám. A 
Városligetben még állt a Gerbeaud pavilon, bár már kissé romos volt. Úgy 
gondoltam, a belépőjegyek ára – összességében tekintélyes pénz volt – elegendő 
lesz az épület rendbehozására. Sőt, talán még képek vásárlására is futja, hiszen 
sosem lehetett Munkácsy-festményeket olyan olcsón vásárolni, mint akkoriban. Az 
emberek ugyanis attól féltek, ha a kiskocsmát, a szatócsboltot, az aprócska műhelyt 
el lehetett venni a tulajdonosától, akkor műkincset is. Igen sokan eladták volna a 
múzeumoknak a magántulajdonban lévő képeket szerény pénzért, – legalább jó 
helyre kerül az örökség –, nem jut ebek harmincadjára. 

– Csak a végeredményt tudom: azóta sincs állandó hajléka Munkácsynak, leszámítva 
a trilógia Debrecenben lévő képeit. 

– Kilincseltem, érveltem, bizonygattam. A gondolatot sokak igen jónak 
tartották, támogatásukat ígérték, mindaddig, amíg az „illetékesek” véleménye 
ismertté nem vált. A Munkácsy Múzeum alapítására vonatkozó javaslatommal 
végül is a minisztérium „nem értett egyet”. 

–Adósok vagyunk azzal, hogy elmondja, miért kapta Pólyától az ezredesi rangot? 
– Egyszer baráti társaságban Pólya engem rajzolgatott. A katonaságról, a 

háborúról beszélgettünk. Elmondtam, hogy egyetlen napig voltam katona, mert 
nekem és néhányunknak nem jutott ágy a laktanyában. Az őrmester, hogy mentse 
a „sereg” tekintélyét, nagy hangon megkérdezte: Ki akar katona lenni? Én olyan 
gondolattal vonultam be a Bercsényi tüzérekhez, hogy jobb ezen mielőbb túlesni! 
Ezért előléptem a sorból. Az őrmester erre fel váratlan katonai logikával azt 
mondta: No, hazamehet! Hiszen akkor te vagy a rangidős, kiáltott fel Pólya, mert 
én egyetlen napig sem voltam katona! S már nyújtotta is a rólam készített rajzait, 
„Bényi ezredesnek” dedikációval. 



Bényi László 1933-ban a művésztelepen 

Még mindig mondják, írják, sőt van, ahol tanítják, hogy Kádár János 1956-
ban Szolnokon alakított kormányt. Azt a bizonyos hosszú nevűt, a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt. 

A hazai közvélemény még ma is úgy tudja, hogy a szolnoki rádióban, vagyis 
a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójában, amely a forradalom alatt Damjanich János 
nevét viselte, készültek el az új kormány felhívásai, ott mondta el beszédét Kádár 
János, és a Besenyszögi úton lévő rádióállomás sugározta először a különböző 
felhívásokat, kormányprogramot. 

A megyei tanács emeleti dísztermének bejáratánál és a rádióstúdió 
épületének falán hosszú évtizedekig márványtábla hirdette a „történelmi” 
eseményeket. Szolnok szinte a „hős városok” közé lépett. Méltatások, ünnepi 
beszédek, emlékezések vége-hossza nincs sora méltatta a várost. Ez volt a 
legnagyobb szerencséjük a kor helyi kutatóinak, hiszen ha belepte volna a 
hallgatag szovjet ügynökök ténykedését, machinációit a történelem pora, 
nehezebben derült volna ki, mi is történt 1956 őszén a Tisza-parti városban. 

A szolnoki eseményeket követő évtizedekben szinte minden illetékes 
megszólalt, aki úgy érezte, van mit mondania. „Az új forradalmi központ 
november 3-án Szolnokon jött létre. A kormány másnap, november 4-én 
ugyancsak Szolnokról, rádió útján kiáltványt intézett a magyar néphez” – az 
elmúlt évtizedekben kiadott történeti munkákban, például A magyar népi 
demokrácia története című tanulmánykötetben is szerepel ez az állítás. Tény 
viszont, hogy Szolnok 1956. október 30-tól november 4-én hajnalig Kablay Lajos 
alezredes, helyőrségparancsnok és Szathmári József százados, városi védelmi 
parancsnok katonáinak teljes ellenőrzése alatt állott. Kablay Lajos október utolsó 
napjaiban katonai küldöttséget menesztett a városban és környékén felvonult 
szovjet csapatok parancsnokságához. A küldöttséget helyettese, Dankó Pál 



alezredes vezette, Tuza Lajos alezredes és Németh János tolmács voltak a tagjai. A 
parancsnokló szovjet vezérőrnagy harcálláspontján fogadta a tiszteket, akik 
továbbították a magyar helyőrségparancsnok kérését: a szovjet fél vonja ki a 
harckocsikat és katonáit a szolnoki utcákról, a magyar honvédség fenntartja a 
rendet, szavatolja a szovjet állampolgárok biztonságát. A vezérőrnagy eleget tett a 
kérésnek, a szovjet alakulatok visszavonultak laktanyáikba, illetve a város 
környéki erdőkbe. 

Dancsi József, a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács elnöke november 
3-án este 6 órakor lengyel újságírókat fogadott a megyei tanácsházán. A Nép Lapja 
– a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács lapja – november 4-i száma 
november 3-án este a régi szolnoki nyomdában rendben elkészült: vezető cikke 
éppen arról tudósított, hogy hétfőn, tehát november 5-én minden szolnoki 
üzemben megkezdődik a munka. 

A Szolnokon feljegyzett tényekkel szemben 1966. április l-jén Apró Antal, a 
Minisztertanács akkori elnökhelyettese egy aktívaülésen a következőket mondta: 
„Legutoljára néhány napot 1956. november 2-án, 3-án és 4-én töltöttem itt el, amikor 
néhányan a Nagy Imre-kormányból kiváltunk, és Kádár János vezetésével megalakult 
Szolnokon a munkás-paraszt kormány.” Apró Antalt megcsalta az emlékezete. 
Marosán György ugyanis 1956. november 5-én este arról tájékoztatta Kádár Jánost 
Szolnokon, hogy az említett személyt még otthagyta a tököli szovjet repülőtéren. 
Apró Antal még november 6-án sem volt a Tisza-partján, csak 10 évvel később jött 
Szolnokra – szónokolni. 

Kádár János Kanyó Andrásnak azt nyilatkozta a Magyarország 1989. évi 24. 
számában, hogy november 2-án és 3-án Moszkvában tárgyalt több szocialista 
ország és testvérpárt vezetőivel a magyarországi helyzet alakulásáról. Egyébként az 
útról még arra emlékszem, hogy egy kis gépen utaztunk, fáztunk, mint a kutya. S 
Ungváron talán annyit időztünk, hogy egy zsíros kenyeret megettünk. Innen Moszkvába 
vitt az utunk – mondotta Kádár János. Mellesleg több mint különös, hogy miért 
olyan gépen utaztatták Kádárt és Münnichet, amelyben fáztak, és miért csak egy 
zsíros kenyér jutott nekik Ungváron? 

Vukasin Micsunovics jugoszláv diplomata, moszkvai nagykövet, aki jelen 
volt Hruscsov és Tito Brioni-szigetén, 1956. november 2-ről 3-ra virradóra történt 
találkozóján, a Moszkvai évek című könyvében leírja, hogy Hruscsov november 2-
án a késő esti órákban azt újságolta Titónak, hogy Bulganyin telefonált, és egy jó 
hírt közölt: Münnich Ferencnek és Kádár Jánosnak sikerült elmenekülnie Budapestről, 
útban vannak Moszkvába, repülőn.

Hruscsov november 3-án reggel indult vissza a szovjet fővárosba. Nyilván 
találkozni kívánt Kádárral, aki maga is azt állítja, hogy november 3-án még 
Moszkvában volt. 

Az Ellenforradalom tollal és fegyverrel, 1956 című könyv harmadik kiadása 
ezt tartalmazza: „A Kádár János vezette forradalmi központ Szolnokon november 3-án 
megalakította a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt.” 

A mikor és hol kérdésében egyaránt kételyeink lehetnek. A könyvhöz 
adatokat szolgáltatók ugyanis azt állítják, hogy november 3-án délután 4 óra tájt 
három szovjet helikopter szállt le a Vörös Hadsereg úti(?) laktanya udvarában, 
ekkor érkezett Szolnokra Kádár. Ez erősen megkérdőjelezhető, nem csupán azért, 
mert a Vörös Hadsereg útján sosem volt szovjet laktanya. 

Marosán György mire emlékszik a kritikus napokról? „Belép a gép 
parancsnoka, és közli, hogy tíz perc múlva megérkezünk a szolnoki repülőtérre. Megdobban 
a szívem. Szolnok! 1945 január végén itt mentem át Debrecenbe fontos megbízatással. 
Istenem, lassan tizenegy éve már, és most, 1956. november 5-én három órakor szintén oda 
tartok.” – részlet Marosán A tanúk még élnek című, 1990-ben kiadott emlékiratából. 



Hová vitték Marosánt a szolnoki katonai repülőtérről? Ne találgassunk, 
elmondta ő maga: 

„Lekötnek a múlt emlékei, alig veszem észre, hogy a gép simán landol a katonai 
repülőtéren. Amikor kiszállok, fél tucat magas rangú szovjet katonatiszt vár. Egy ezredes 
lép hozzám, bemutatkozik, és már invitál is a gépkocsiba. Indulunk a városba. Előttünk a 
vezető kocsi, utána mi és még két kocsi. A vezető kocsi Pest irányába kanyarodik el, mi 
utána. Csak nem egyenesen Pestre megyünk? Hamar kiderül, hogy nem. Az elöl futó kocsi 
továbbrobog, mi pedig a Pestre vezető főútvonalról egy nagy épület udvarára fordulunk be. 
Itt is magas rangú tisztek várnak. Egy ezredes invitál befelé. Az udvaron, a ház verandáján 
sokan vannak. Az ajtó előtt őrség, az ezredes kopog, engem előrebocsát, így lépünk be a 
szobába. A szoba nagy, bútorzata egyszerű, a falon térképek és három ember: Kádár, 
Konyev marsall és egy civil. Bojkovnak mutatkozik be. Először Kádárral fogok kezet. 
Sápadt, fáradtnak látszik...” 

Marosán leírásából kiderül, hogy nem az egykori Scheftsik-telepen lévő, 
Vörös Csillag útra vitték, hanem a József Attila úti, szovjetek birtokolta laktanyába. 

Marosánnál hitelesebb embereket is megidézhetünk. Dr. Mizsei Béla 
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, akit első fokon halálra ítéltek, 1959-ben 
együtt raboskodott a váci börtönben Dancsi Józseffel, a Szolnok Megyei Forradalmi 
Munkástanács már említett elnökével. 

– Az engedélyezett szabadidőben Dancsi Józseffel gyakran sakkoztam, illetve hát azt 
csak imitáltuk, mert inkább beszélgettünk. Dancsi elmondta, hogy november 5-én Kádár 
magához rendelte. A Százados úti lakására szovjet tisztek, pufajkába öltözött valakik 
mentek érte, bekötötték a szemét, gépkocsiba ültették, majd elindultak, de egypercnyi 
autókázás, majd kétszeri jobbra fordulás után a jármű megállt. Rögtön tudtam, hogy hova 
vittek, emlékezett Dancsi, hiszen a lakásomtól pár száz méterre voltam, a szovjet 
laktanyában. Kádár igen barátságosan fogadott, kezet nyújtott, leültetett, és arról beszélt, 
hogy a konszolidációban milyen jelentős szerepe lesz majd a szociáldemokrata pártnak. Arra 
kért, hogy segítsek a kibontakozásban, vállaljak tisztséget. Magára hallgatnak a munkások – 
mondta Kádár. Dancsit ugyanúgy vitték vissza a lakására, ahogy odaszállították, 
bekötött szemmel. 

Dancsi József nem tett eleget a felkérésnek, 1957-ben a kórházi ágyáról 
hurcolták el. Dr. Sarkadi László belgyógyász főorvos tiltakozott, de a rendőrorvos 
csak legyintett; „vihetik”. Később ezt az „orvost” magas megyei tisztséggel 
jutalmazták, Dancsit hosszú börtönbüntetésre ítélték. 

Más források is igazolják, hogy Kádár János november 4-6. között az említett 
laktanyában tartózkodott, az offenzívát vezető szovjet katonai erők 
parancsnokságának ,,vendége” volt. 

Mikor jött – hozták! – Szolnokra? 
Kötötték az ebet a karóhoz, hogy „A Kádár János vezette forradalmi központ 

Szolnokon november 3-án megalakította a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormányt.” 

Miért volt ennyire fontos a hely és az időpont hangsúlyozása? A látszatok 
miatt! Ne mondhassa senki, hogy előbb kezdődött a szovjet katonai intervenció, 
mint ahogyan a „kormány” megalakult. Bizonyítani igyekeztek, hogy Kádárt és 
Münnichet nem a szovjet szuronyok emelték magasba, nem külföldön alakult meg 
a „kormány”.

De lapozzunk újra bele a már idézett tanulmányba! „November 4-én hajnalban 
Hudák László őrnagy, a Kilián Tiszti Iskola elhárító osztályának parancsnoka arra kérte 
Szabó József alezredest, az iskola ezredparancsnokát, hogy szervezze meg a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány székhelyének, a megyei tanács épületének a biztosítását. A 
fegyveres őrséget november 4-én szervezték meg...” 

A kérdés csak fikció, hiszen évtizedek múltával maga Kádár János is 
elismerte, hogy november 3-án még nem volt Magyarországon, de azért tegyük fel: 



hol volt Szolnokon november 3-án az a bizonyos forradalmi központ, s miért csak 
november 4-én „avanzsált” a megyei tanács épülete a kormány „székhelyévé”? 

Mellesleg a közölt időpont sem igaz! Az említett katonai főiskolásokból álló 
egységet nem november 4-én, hanem november 5-én vezényelték ki az épület 
biztosítására. Az őrség parancsnoka és az ott szolgálatot teljesítő 
repülőnövendékek egybehangzóan és egyértelműen állítják, hogy Kádár Jánost 
nem látták az épületben. Tény viszont, hogy amikor a főiskola oda vezényelt 
egysége átvette az épület őrzését, „a bal szárny emeleti részének szobái a szovjet 
hadseregben szokásos tábornoki felszerelésekkel – két párna, két lepedő, két 
teveszőr takaró stb. – voltak berendezve”. A későbbiekben kiderül, hogy kiknek 
rendezték át a hivatali helyiséget lakószobává a szovjet állambiztonsági szolgálat 
megbízottjai. 

November harmadikáról még érdemes tudni, hogy a szolnoki katonai 
repülőtéren megfigyelő szolgálatot teljesítő tisztek azt jegyezték fel, hogy 
„ismeretlen berepülés nem történt.” 

A szolnokiak közül többen is arra emlékeznek, hogy három szovjet 
helikopter északnyugati irányból november 4-én délelőtt igen alacsonyan repülve 
érkezett a város fölé. A légtér november 4-i megfigyeléséről már nincs adatunk, 
hiszen a repülőteret hajnalban megszállták a szovjet csapatok. 

Sokatmondó Kádár János és Münnich Ferenc szolnoki megjelenése. Egy 
„koronatanú” – a későbbi karhatalom parancsnoka, majd megyei párttitkár – így 
emlékezett a „történelmi” jelenetre a Magyar Hírlap 1991. november 4-i számában: 
„Egyszer csak velünk szemben egy bal oldali ajtón szovjet tisztek és tábornokok 
szállingóztak befelé. Amikor lehettek vagy negyvenen, akkor lépett be elöl Münnich, azután 
Kádár, utánuk Mikoján, Szuszlov, Andropov, végül Brezsnyev... Kádár odalépett hozzánk, 
és azt mondta: Közlöm önökkel, hogy megalakult a forradalmi munkás-paraszt kormány... 
Ekkor háromnegyed tizenegy volt... Azért emlékszem rá pontosan, mert ebben a pillanatban 
jöttem rá, hogy ez a három helikopter hozhatta Kádárékat.” Ez az okfejtés nem kíván 
hozzáfűznivalót. 

Ugyanezt a jelenetet így rendezte át az adatközlő emlékezete a Magyar 
Televízió A hét műsorának egy évvel későbbi adásában: „...Egyszer csak megnyílt az 
ajtó, szovjet főtisztek, tábornokok léptek be, majd kb. tíz-tizenöt tábornok, főtiszt után 
civilként megjelent Mikoján. Mikoján után Szuszlov, Szuszlov után Andropov, aki akkor 
nagykövet volt – és itt volt Brezsnyev is, s ezt követően belépett Kádár János és belépett 
Münnich Ferenc.” 

A „koronatanú” két változatban is előadott visszaemlékezése minden 
pontatlansága ellenére is roppant értékes kútfő. Mind a két előadásban szerepelnek 
a szovjet tisztek, tábornokok, politikusok. Törheti a fejét az utókor embere, hogy ők 
miért voltak szükségesek a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
megalakulásának ünnepélyes bejelentéséhez? A ceremónia november negyedikén 
17 óra előtt lehetett, mert 17 órától Kádár János a városi pártbizottság 
nagytermében aktívaülést tartott, amelyen egyes források szerint 24-en, más 
adatok szerint 26-an vettek részt. 

Szolnokon nemcsak, hogy „megalakult”, de kétszer „ülésezett is” a 
Minisztertanács, állítják az 1956 utáni helyi „dokumentumok”. A november 5-i 
kormányülés – mondták, akik számára kitüntetéseket hozott, hogy az állítólagos 
kormány mellett bábáskodtak – a megyei tanácsházán volt. Ezen a kormányülésen 
– valamiért még a történelemhamisítók is beismerik – Kádár nem volt jelen, csak 
Münnich. A dolog szépséghibája viszont, hogy az adatokat szolgáltatókon kívül ez 
időben senki sem látta a városban Münnich Ferencet. Nem jelent meg azon a 
november 4-i pártaktíván sem, amelyet Kádár tartott. November 5-én este Kádár 
azt közölte Marosánnal, hogy „Münnichet már előreküldtem Pestre”. Nos, akkor 
kik üléseztek? Münnich Ferenc november 4-én délután már nem volt Szolnokon, 



Marosán 5-én este érkezett, Apró Antalt akkor még a tököli repülőtéren hagyta. 
Rónai Sándort november 4-én hajnalban a nemzeti erők letartóztatták. Kossa István 
csak november 6-ra virradóra érkezett meg. Horváth Imre Prágában volt, Dögei 
Imrét sem láthatta senki ezekben a napokban a Tisza partján, ő is külföldön volt. 

Még arra is volt „emlékező”, hogy Marosán György november 4-én diktálta 
le a megyei tanácsházán az új kormány névsorát. 1991-ben még a neve közlésével 
állította ezt az illető, 1992-ben viszont már az említett tv-műsorban inkognitóban 
akart maradni. 

Csak hát a tények – ismételjük – makacs dolgok. Marosán György ugyanis 
csak november 5-én késő délután érkezett Szolnokra. Memoárjában írja: a szolnoki 
katonai repülőtérről meg sem állt vele a szovjet gépkocsi Kádár rezidenciájáig. 

Több memoárban olvashattuk, hogy Apró Antal és Marosán György a 
Szolnok Megyei Tanács épületében hogyan szervezték a kormány polgári 
feladatainak ellátását, Kiss Károly milyen eredményesen szervezte a 
pártszervezeteket stb., stb... 

Marosán lerombolta ezt a nimbuszt a már említett könyve 128. oldalán. 
„1956. november 6-án szokásomhoz híven korán kelek fel. Elmegyek szétnézni a városban, 
beszélgetni az emberekkel, a megyei párt- és állami vezetőkkel. Lehangoltak, bizonytalanok. 
Senkit sem találok, akiben legalább egy szikrányi lelkesedés volna. Szinte fizikai 
megerőltetésbe kerül, hogy kivonjam magam ebből a nyomasztó légkörből. Az a 
megdöbbentő, hogy senkinek az arcán nem tükröződik, hogy ami most történik, az helyes és 
jó. Hitüket vesztett emberek ezek. Kezdem megérteni Kádár gondterheltségét. A megyei 
tanácsházán ér el sürgős üzenete: azonnal menjek vissza! Amikor visszaérkezem, nagy a 
mozgás. Kádár közli, hogy este indulunk Pestre”.

Az állítólagos új kormánynak csak három tagja ülhetett be november 6-án 
késő este Szolnokon a Budapestre induló szovjet tankokba: Kádár, Kossa, Marosán. 
Ennyien voltak. Marosán sem állít többet. 

November 7-én hajnalban Angyalföldön keresztül értek a Váci útra, öt óra 
tájt a Parlamenthez. Dobi István kéznél volt, s Kádár Jánost hivatalosan is 
kormányalakítással bízta meg.(!) 

Ha figyelmesen tanulmányozza az érdeklődő a kor irodalmát, 
dokumentumait, azt látja, hogy a szolnoki rádió 1956. november 4-i szerepét szinte 
kibogozhatatlanul összekeverték. A „hivatalosnak” minősített, 1956 utáni 
tanulmányokban az áll, hogy „1956. november 4-én hajnali 5 órakor – nem pontos: 5 
óra 5 perckor! – rádióadás útján ország-világ értesült arról, hogy megalakult és működni 
kezdett a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.” Szó sincs ebben a szolnoki rádióról! 
Münnich Ferenc első – 5 óra 5 perckor történt – megszólalásakor sem. Az adást a 
Szabad Európa rádió lehallgató állomása rögzítette. „A Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány rádiója. Figyelem! Figyelem! Dr. Münnich Ferenc a mikrofonnál. Nyílt levél a 
magyar dolgozó néphez! Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink: alulírottak, Apró 
Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának 
volt tagjai bejelentjük, hogy 1956. november 1-jén, megszakítva ezzel a kormánnyal minden 
kapcsolatunkat, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány megalakítását.” Ezt követően felhívást olvastak be. 

Münnich – vagy aki kezébe adta a szöveget – igen körmönfontan 
fogalmazott. Csak kezdeményezésről beszélt, arról főleg nem, hogy hol és mikor 
alakult meg a kormány? Hol volt a kormány rádiója? Annyira nem Szolnokon, 
hogy a gyászos napon meg sem merték kockáztatni, hogy a kormány rádiója ott 
van, ahol a kormány. A hajnali rádióközlést november 4-re Budapestre keltezték. 
De hiszen ekkor még sugározta műsorát a Szabad Kossuth rádió is! Nem is az 
ország fővárosából kürtölték „országnak, világnak” felhívásukat, hanem a Magyar 
Rádió külügyi szolgálata által használt hullámhosszon, az 1.187 kilocikluson, a 



balatonszabadi adón közvetítették, ahogy ezt az ENSZ különbizottságának 
jelentése megállapította. 

Mi történt még azon a végzetes hajnalon, reggel az éterben? 
A Szabad Kossuth rádió 4 óra 30 perckor kezdte adását. „Ma 1956. 

november negyedike, Károly napja, vasárnap van.” Ezután híreket mondtak, majd 
felolvasták a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívását, amelyben 
hangsúlyozták, hogy a nemzet érdekei mindennél fontosabbak. Egy kommentár 
hangzott el a szuezi kérdésről, majd 5 óra 20 perckor a bemondó közölte, hogy 
Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke szól a magyar néphez. 
Nagy Imre ekkor jelentette be, hogy a szovjet csapatok támadást indítottak a 
főváros ellen. A drámai mondatokat a Himnusz és a Szózat követte, majd 5 óra 35 
perctől angolul, később franciául, németül és más nyelveken is beolvasták a 
kiáltványt. 

5 óra 56 perctől került az éterbe az a közlemény, amelyben Nagy Imre 
visszatérésre szólította fel a tököli szovjet parancsnokságon tárgyaló magyar 
delegációt, Maléter Pált, Kovács István vezérkari főnököt és a küldöttség más 
tagjait. 

6 óra 40 perckor a Szabad Kossuth rádió az ENSZ főtitkára figyelmébe 
ajánlotta Nagy Imre felhívását. 

7 óra 57 perctől hangzott el a Magyar Írók Szövetségének memoranduma: 
„Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!” 8 óra 7 perckor a Kossuth adó, Budapest zene 
közben abbahagyta az adását. Kora reggeltől már több rádiósávon sugározták az új 
kormány nyilatkozatait. Inkább csak az a kérdés, hogy a gyenge térerősségű 
szolnoki adót miért keverték bele a történelemhamisításba? Kézenfekvőnek látszik 
a magyarázat: a szolnoki rádió állítólagos adásaival bizonyítani akarták, hogy a 
kormány a Tisza partján alakult meg, s rádióállomással is rendelkezik. 

Ennek ellentmond, hogy Nagy Imre miniszterelnök drámai hangú 
felhívásával egy időben, ugyanazon a hullámhosszon, amelyen előzőleg Münnich 
Ferenc szavait közvetítették, Kádár János beszélt, bejelentette a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány megalakulását, hely és időpont nélkül. „A Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, népünk, munkásosztályunk és hazánk érdekében 
felkérte a szovjet hadsereg parancsnokságát, hogy segítsen leverni a reakció baljós erőit, és 
helyreállítani a rendet és nyugalmat az országban.” 

Hol rögzítették hangszalagra Kádár és Münnich proklamációit? A kérdéssel 
az ENSZ különbizottságának jelentése is foglalkozott: „Hír szerint a bemondás 
Szolnokon, Budapesttől 100 kilométerrel délkeletre, a Tisza partján történt. A 
különbizottság nem rendelkezik bizonyítékokkal arról, hogy Kádár november 4-én reggel 
Szolnokon tartózkodott volna, és könnyen meglehet, hogy azok a tanúbizonyságok, amelyek 
szerint a rádiószózatot hangszalagról közvetítették, megfelelnek a valóságnak.” 

A hangfelvételeket nem a szolnoki stúdióban készítették! November 4-én 
hajnalban Kádár és Münnich még nem voltak Szolnokon! De ha történetesen a 
városban tartózkodtak volna, hajnali fél 5 előtt akkor sem használhatták volna a 
szolnoki rádióstúdiót, azt ugyanis géppisztolyos magyar katonák őrizték 
november 4-én hajnali fél 5-ig. Ekkor törte át egy szovjet tank a stúdió épületét 
körülvevő erős kerítést, előrenyomult egészen az épület főbejáratáig. Két másik 
szovjet páncélos az utcán foglalt el tüzelőállást. A magyar őrség a páncélostámadás 
elől még el tudott menekülni. A Besenyszögi úti rádióadó-állomás területére is 
ebben az időpontban, hasonló módszerrel nyomultak be a szovjet tankok, s 
ugyanekkor kezdték lőni a Rékasi úti honvédségi laktanyát is. 

Koronatanúja, a fogalom legtisztább értelmében, a szolnoki rádióban 
történteknek Kövér Gyula, volt szolnoki, Vágóhíd utcai lakos, aki a kérdéses 
időpontban a stúdió vezetőtechnikusa volt. 



1991-ben magnetofonszalagra mondta emlékezését: „1956. november 4-én kora 
délelőtt a lakásomon rádión hallgattam az új kormány felhívásait. Két különböző 
hullámhosszon is vettem az adást. Kora délután, 13 óra körül egy szovjet katonai terepjáró 
gépkocsi és egy leponyvázott teherautó állt meg a lakásom előtt, egy magyarul beszélő 
szovjet tiszt közölte velem, hogy velünk kell jönnie, bevisszük a rádióba, a munkahelyére. A 
stúdió udvarán egy tank állt, engem felkísértek az emeletre. A keverőszobában a 
stúdiómagnetofonokat úgy találtam, ahogy előző este hagytam” – mondta Kövér Gyula. 

– Mit kértek magától? 
– Kértek? Ne vicceljen! Két davajgitáros Iván a hátam mögé állt, a magyarul 

beszélő tiszt meg közölte velünk, pontosan négy órakor kezdődik az adás. A 
bemondónők mellett is géppisztolyos katonák ültek. Pontosan 16 órakor feltoltam 
a keverőasztal kulcsát adásra: a bemondónő kezében úgy ropogott a papír, mintha 
egy század katona menetelne, de azért konferált: Kossuth rádió, Budapest! Majd 
hanyatt estem a meglepetéstől, de az orosz tiszt intett, hogy induljak el a 
lemezjátszóval. 

– Tehát a konferálás után zenei műsort adtak. 
– Igen, de öt óra előtt néhány perccel hoztak egy 76-os fordulatra alkalmas, 

befutózott, adásra kész magnetofonszalagot. 
– Tehát november 4-én 17 óra előtt néhány perccel... 
– Pontosan, és ezt a szalagot félóránként kellett beforgatnom az adásba. Az a 

bizonyos felhívás a magyar néphez, a Kádár-beszéd volt. Jól felszerelt stúdióban 
készülhetett a felvétel, mert műszakilag hibátlan volt. A délelőtti adások 
hangtechnikai minősége viszont csapnivalóan rossz volt, „fedinges”. A délutáni 
adás különben nem jutott ki az éterbe, csak a szolnoki vezetékes rádión volt 
hallható. 

A Szabad Európa rádió lehallgató központjában felfigyeltek valamire. 1956. 
november 4-én hajnali 4 óra 32 percig nem tudták rögzíteni a Damjanich rádió 
gyenge térerősségű műsorait. Az említett időponttól kezdve viszont igen! Mi 
történhetett? Megtáltosodott a 0,4 kW-os szolnoki adó? Vagy netán két különböző 
rádióadóról volt szó? 

Kovács Árpád, a szolnoki rádióállomás nyugalmazott vezetője 1956 kritikus 
napjaiban már a besenyszögi úton teljesített szolgálatot. 

– November 4-én fél 5 után néhány perccel a szovjet tisztek utasították a 
rádióállomás ügyeletes vezetőjét, hogy a 0,4 kW-on folyó adást szakítsa meg. Ez 
kényszer hatására megtörtént. Ezután teljes bizonytalanságban voltunk, de tudja, 
milyen a rádiós ember, ha másba már nem tud, az éterbe kapaszkodik. Ha adni 
nem tudunk, akkor legalább vegyünk! Addig tekergettük, csavargattuk rádiójaink 
keresőgombjait, hogy a kora délelőtti órákban megtaláltuk az éterben Kádár János 
későbbiekben ismertté vált beszédét. Sőt, fel is vettük egy „Vörös Szikra” nevű, 
magyar gyártmányú magnetofonra. A középhullámú adás minőségéből arra 
következtethettünk, hogy vagy távoli adást veszünk, vagy mobil, tehát mozgó 
katonai adó rosszul modulált adását halljuk. 

– Mikor kerülhetett ez a beszéd először magyar rádióállomás útján az éterbe? 
– November 4-én délután 3 órakor Ogyincov városparancsnok, Fjodorov 

gárdaezredes közvetítésével utasított bennünket, hogy 19 órától a helyi, tehát a 
szolnoki stúdióból kapott – Kossuth rádió, Budapest – konferálással bejelentkező 
műsort sugározzuk az 539-es Kc-on, a 135 kW-os Petőfi adón, amely a Kossuth adó 
távtartaléka volt. Az adó üzemzavara miatt – egy transzformátor égett ki – a műsor 
sugárzása csak 22 óra 5 perckor kezdődhetett meg. 

– A korabeli üzemnapló kivonatos másolata alapján is – az eredeti nincs meg, ez is 
micsoda véletlen! – megállapítható, hogy a 0,4 kW-os szolnoki, úgynevezett kisadó 1956. 
november 4-én hajnali 4 óra 32 perc után nem sugárzott műsort, november 8-ig nem volt 



üzemben. Ez azt jelenti, hogy a szolnoki stúdióból november 4-én 22 óra 5 percnél előbb a 
többször említett felhívás, a Kádár-beszéd nem kerülhetett ki az éterbe? 

– Nem bizony! Ungvár és mozgó katonai adók sugározták a nem létező 
kormány felhívását, a kormányfő beszédét. 

1971-ben meglátogattam az Ungváron élő Gábor Mózes volt nagykátai 
ügyvédet, 1919 után a Szovjetunióba emigrált egykori szociáldemokrata politikust. 
Sétáltunk az ungvári utcákon két, hozzánk csatlakozott magyar festőművésszel. 
Egyszer csak Gábor Mózes rámutatott egy házra: Kádár meg Münnich itt szálltak 
meg 1956-ban. 

Ha pontosabb dátumra vagyunk kíváncsiak, idézzük fel Kádár János már 
citált nyilatkozatát, amelyben azt mondja el, hogyan utazott 1956. november 2-án 
Budapestről Moszkvába: „...Ungváron talán annyit időztünk, hogy egy zsíros kenyeret 
megettünk.” 

Az 1960-as évek elején Kádár János – vonaton – Záhonyig kísérte a 
magyarországi látogatását befejező Hruscsovot. Ott a szovjet pártvezér meghívta 
Kádárt Ungvárra: „egy jó káposztalevesre”, s kierőszakolta, hogy Kádár a területi 
pártbizottság erkélyéről mondjon beszédet. Szó szerinti idézet: „Én már voltam itt 
Önöknél, vérzivataros időben, amikor hazámban veszélybe került a szocializmus”.

Egyértelmű, hogy nem a „zsíros kenyeres” útra gondolt Kádár János, hanem 
a november harmadikáról november negyedikére virradóra ott töltött éjszakára. 

Balla László ungvári magyar író több helyen leírta, elmondta, így nekem is, 
hogy november 3-án a kora esti órákban egy Prihogyko nevű moszkvai 
propagandafőnök berendelte „szolgálattételre” az ungvári rádióba. 

– Letett egy iratcsomót az asztalomra. Első ízben történt meg, hogy kész 
magyar szöveget kaptam. Ezt tehát nem kellett fordítani, az utasítás úgy szólt, 
hogy stilizáljam. Éppen elég munkám akadt vele. Tele volt russzicizmusokkal. 
Jellegzetes fordulataiból is nyilvánvaló volt, hogy oroszból fordították. Amikor 
azután ,,megalakult” az úgynevezett Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, és 
elhangzott Kádár János beszéde, meglepetéssel tapasztaltam valamit. Az 
elhangzottak igen-igen hasonlítottak arra a szövegre, amelyet én nem sokkal 
azelőtt stilizálásra kaptam. Nem állíthatom, hogy a két szöveg ugyanaz volt, 
hiszen az összehasonlításra nem is nyílt lehetőségem, de hogy gyanúsan 
hasonlítottak egymásra, az biztos. A magam számára akkor mindenesetre azt a 
következtetést vontam le, hogy a Kádár-beszédet valakik oroszul írták, valahol 
meglehetősen durván magyarra fordították, s az én stilizálásom után kaphatta meg 
végleges formáját. 

Sándor László Ungváron élő magyar rádiós újságíróval november 3-án 20 
órától szalagra olvastatták Kádár János nyilatkozatát a kormány megalakulásáról 
és a többi írásos dokumentumot. Ezeket vették fel november 4-én kora délelőtt az 
említett Vörös Szikra elnevezésű magnetofonra Kovács Árpád és társai a szolnoki, 
besenyszögi úton lévő rádióállomáson. 

A hajnali 5 óra 5 perctől a balatonszabadi adón sugárzott Münnich-beszéd és 
a felhívás a székesfehérvári szovjet parancsnokság közreműködésével jutott el az 
adóállomásra. 

Választ kell adni még egy kérdésre. Miért állították le a szolnoki, 
úgynevezett kisadót november 4-én hajnalban? Egyszerűen azért, mert a kis 
térerősségű, gyenge adó hullámhosszára nagy hatósugarú adóállomások „álltak 
rá”, azt a benyomást keltve, mintha a műsort a szolnoki adóállomás sugározná. 

Szolnokról csak november 4-én 22 óra 5 perckor kerültek ki az éterbe a 
hangos dokumentumok, amikor a balatonszabadi és a néhány órával későbbi 
szovjet adásokat követően a fél világ rádióállomásai már sugározták a magyar 
forradalom és szabadságharc leverésére irányuló intervenció részleteit is. Kövér 
Gyula a szolnoki stúdió vezetőtechnikusa, aki a fenti időpontban kénytelen volt 



„beforgatni” az éterbe a már sokszor említett „szövegeket”, a rádió épületének 
falán elhelyezett későbbi emléktábláról így vélekedett: „Mese, tankkal!” 

Sokáig homály fedte, hogy kik voltak azok, akiket a megyei tanácsháza 
épületében szállásoltak be, akik számára szigorú fegyveres őrzést biztosítottak. 
Igen sokan az akkori önkéntes fegyveresek közül – karhatalmisták – abban a 
tudatban haltak meg, hogy Kádár Jánost és kormányát őrizték. Kitüntetéseket 
kaptak ezért, nagy megbecsülésben részesültek, holott a felső párthierarchiában 
mindenki tudta, hogy Kádár János november 4. és 6. között nem járt az épületben, 
egyébként máskor sem. 

Amikor Kádár János és „kormánya” az Országházba települt át, továbbra is 
őrizték az épületet. A Szolnoki Szabad Nép megjelenésekor vált ismertté szűkebb 
körökben, hogy Berei Andor, Andics Erzsébet, Hidas Antal és még mások voltak a 
féltve őrzött „vendégek”. Az említetteket a szovjet katonai titkosszolgálat már a 
november 4-i offenzíva előtt a tököli repülőtérre vitte. Marosán november 5-én ott 
találkozott velük, elítélően írt róluk: „Hatalmon voltak, méghozzá családi 
összefonódással. A Berei, Andics és a Farkas család hitbizománya lett az ország. Nem 
kesergek, bár a szám igen keserű, mások helyett szégyellem magam.” Kádár is gondterhelt 
lett, amikor november 5-én este Szolnokon meghallotta Marosántól, hogy a 
szovjetek védőszárnyaik alá vették az említett személyeket. Nehéz lesz velük, 
mondta, de mit lehet tenni? Amikor november 6-án délelőtt megtudta, hogy az 
éjszaka folyamán Budapestre viszik a szovjetek, beleegyezett, hogy Andics 
Erzsébetet és szűkebb körét Szolnokra hozzák. Még mindig jobb, mintha a 
fővárosban lennének! Miért voltak a szovjetek számára ennyire fontosak a 
leszerepelt vezetők? Merő „elvtársi” segítségnyújtás? Nem valószínű, hiszen más, 
kompromittálódott, 1956 előtti középvezetőkkel korántsem voltak ennyire 
előzékenyek. Kiszivárgott, hogy Berei Andor mennyire magabiztos volt, többször 
mondta, hogy „ami Kádárnak nem sikerül, majd megcsináljuk mi!” Tartalék 
„kormány” volt a szovjetek részére a tanácsházi társaság? Hátha valami baj éri 
Kádárt és szűkebb környezetét? Vagy ha netán Kádár nem a szájuk íze szerint 
cselekszik...? Jogosak azok a kérdések, amelyek a Szolnoki Szabad Nép 
megjelenésének körülményeit firtatják. A Népszabadság színrelépésével egy 
időben adták ki az említett lapot, és ez utóbbi jóval keményebb, „vonalasabb” volt 
Kádár akkori politikai tendenciáinál. 

A november eleji szolnoki helyzet ismeretében nehéz feltételezni, hogy a 
szovjetek nem támogatták Bereiéket a lap kiadásában. Szigorú kijárási tilalom volt, 
kettőt nem lehetett lépni, hogy ne botoljék az ember katonai járőrökbe. Kellő 
támogatottság hiányában hogyan szerkeszthették volna a Szabad Népet a 
Szolnokra telepített régi prominensek? Ide kívánkozik, hogy Hruscsov akkoriban 
még nem „szerette” Kádárt, nem bízott benne. Az is adalék lehet, hogy Andics, 
Berei, Hidas és még több, velük lévő régi vezető szovjet emigrációból tért vissza 
1945-ben Budapestre. Marosán egyszerűen „nem értette” a Szolnoki Szabad Nép 
megjelenését, hosszan meditál efölött könyvében. De úgy tűnik, Kádár annál 
inkább értette Bereiék lapját, néhány nap múlva betiltatta, mondván, hogy a 
Népszabadság az MSZMP Központi Bizottságának napilapja. A szolnoki 
rádióstúdió élére kormánybiztost nevezett ki „...nehogy Bereiék kompromittálják a 
kormányt”. 

Bizonyára az is sokatmondó az 1956-os valóság és a hazugságok 
viszonyáról, hogy Kádár János a nagy csinnadrattával beharangozott eseményre, a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány szolnoki megalakulása 30. 
évfordulóján rendezett ünnepségre – pedig a helyi vezetés nagyon hívta, várta – 
nem utazott a Tisza partjára. 

1969. október végén azonban – az úgynevezett „megyelátogatások” 
programjába iktatva – két napig Szolnokon tartózkodott. Az MSZMP tiszaligeti 



vendégházában rendezett szűk körű vacsora után valaki szóba hozta 1956-ot, és 
megjegyezte: „Kádár elvtárs mindnyájunknál pontosabban emlékszik mindenre, 
ami ekkor történt”. Kádár a zsebébe nyúlt, elővette az elmaradhatatlan 
Szimfóniáját, rágyújtott, és csak annyit mondott: „Rég volt az!” Nagy füstkarikát 
fújt a levegőbe, és más irányba terelte a beszélgetést: „mondják, miért ilyen rosszak 
a magyar cigaretták...?” 

A megyei tanácsháza díszterme előtti emléktábla. Kádár János az 1969-ben 
Szolnokon elmondott beszédében a városra célzott. Így az emléktábla szövege 
pontatlan is. Kádár János sosem járt abban az épületben, ahonnan a szöveg 
szerint meghirdették az ellentámadást 



Kövér Gyula rádiótechnikus. 
Elmondása szerint az új „kormány” felhívásait – más adatok is ezt igazolják – 
csak november 4-én 22 óra után „forgatta be” az adóállomásnak 



Kablay Lajos repülőszázados (1944). 
A forradalom és a szabadságharc leverése után bebörtönözték. 
1990-ben posztumusz ezredessé léptették elő 



Szathmári József ifjúkori arcképe. 
Amikor november 4-én hajnalban a szovjet túlerő lőni kezdte a laktanyáját, 
géppuskatűz közepette a támadó parancsnoki harckocsihoz rohant, kérte, 
fejezzék be a tüzet Ha ezt nem tette volna, a laktanyát körülvevő 36 harckocsi 
percek alatt megsemmisítette volna a légvédelmi tüzérezredet. Súlyos 
börtönbüntetésre ítélték, lefokozták. 1990-ben posztumusz őrnaggyá léptették 
elő 

A humor még a bitófa árnyékában is megél. 1956 után kegyelmes úrnak 
titulálták azokat, akiknek a halálbüntetését életfogytiglani börtönre változtatták, 
vagyis akiknek – gyakorlatilag – megkegyelmeztek. 

Kegyelmes úr dr. Mizsei Béla ügyvéd, volt országgyűlési képviselő is. 
Háromezer-kétszáznyolcvannyolc óráig azzal a tudattal kelt, feküdt, hogy 
bármikor a bitófa alá állíthatják. 

– Milyen volt a bíró arca, kegyelmes úr, amikor kimondta, kötél általi halál... 
– Vigyorgott, én akkor úgy láttam, hogy szinte vigyorog. Valami gúnyos, 

dölyfös elégtételt sugallt az egész magatartása. Lehet, ez volt annak az embernek 
élete értelme és csúcspontja, hogy egyszerre három halálos ítéletet hozhatott. A 
hóhér álarca mögé menekült, úgy akarta leplezni igazi énjét. 

– Ki volt az a bíró, hogy hívták? 
– Nem fontos, meghalt már, nyugodjék, a családjának meg nem akarok rossz 

érzést. Gyorstalpalón képzett valaki volt, aki hálás akart lenni a karrierjéért. A 
forradalom előtt többször – ügyvédként – tárgyaltam vele. Buta, semmi kisember 
volt, de annyit azért elvártam volna tőle, hogy leplezze gonosz indulatait. 
Ismertem több olyan bírát, aki halálos ítélet kimondására kényszerült. El is 
mondták baráti beszélgetéseken lelkiismereti konfliktusaikat. Az emberséges 
ember a törvényre és a tényekre támaszkodva is nehezen mondta ki a 
visszavonhatatlant. Mellesleg én tisztában voltam vele, mire számíthatok. Tucatnyi 



momentummal elárulta magát. Nem volt hajlandó a mentőtanúimat se 
meghallgatni. Az egész tárgyalási ceremónia felesleges volt, akár rögtön a föld felé 
mutathatott volna a hüvelykujjával. Ezzel keményítette meg a lelkemet. A kötéllel 
megsemmisíthet, de élő emberként nem győz le, mindig erre, csak erre gondoltam. 
Ez tartotta egyensúlyban az idegrendszeremet. Azt hiszem, önszuggesztió volt. 
Belefúrtam a tekintetemet a szemébe. Belekapaszkodtam, hogy talpon maradjak. 
Az egyik társam, amikor meghallotta a verdiktet, összerogyott. Engem is elöntött 
valami leírhatatlan, rettenetes forróság, de álltam, a felém áradó gyűlölet erősített. 
Nem alázol meg, nem kerülök a padlóra! – a szívem ezt dobogta. 

– Az ügyész? 
– Félbeszakította az utolsó szó jogán lehetséges szavaimat. Pedig akár a 

többszörös gyilkos is beszélhet ekkor... Én meg nem voltam az, mégsem engedték 
meg, hogy védjem magam. 

– A „tárgyalás” után? 
– Néhány percig beszélhettem a feleségemmel. Megértett, hogy bármi 

történik is, emberi méltóságunkat meg kell őrizni. A gyerekekről beszélgettünk, 
inkább jobbára ő beszélt, a három gyerekről, s hogy ez csak múló szörnyűség, 
hazavárnak. Tudtam, hogy ez még nem az utolsó beszélő, ha a fellebbviteli 
tárgyaláson jóváhagyják az ítéletet, akkor még találkozhatunk. De én már akkor, 
ott, a tárgyalás után döntöttem: Isten őrizzen meg az utolsó beszélőtől! Az 
mindennél rettenetesebb! Ha valaki indul a frontra, féltjük, reszketünk érte, de 
bizakodunk, visszajön. De az utolsó beszélőn már nincs remény, láttam néhány 
ilyen borzasztó találkozást. Két őr fogta a látogatót, másik kettő a halálraítéltet. 
Néhány seppegve kiejtett szó, felbugyborékoló zokogás, elfulladó sikoly. Az őrök 
elhúzták a fájdalmában összerogyott édesanyát, feleséget vagy testvért. Sokszor az 
elítéltet is ájultan vitték vissza a cellájába. Az már a halál előszobája volt. Ezért 
elhatároztam, ha úgy hozza a sors, nem élek az utolsó beszélő lehetőségével. 
Váljunk el szerelmünk méltóságával. Arról az apjukról meséljen majd feleségem a 
gyerekeinknek, aki igaza tudatában nézett farkasszemet a vérbíróval. 
Megmondtam neki, ha kivégeznek, menjen férjhez. Vegye úgy, ez az utolsó 
kívánságom, ha úgy hozza a sors! Nem, a három gyerek, te és én akkor is egy 
család maradunk, ha csak az emlékedet őrizhetjük. Ez volt a válasza. Elvezettek. 
Nem volt erőm visszanézni. 

– A cellában? 
– Két, szintén halálraítélt társam idegei felmondták a szolgálatot. 

Egymásnak estek. Talán mindegyikük abban reménykedett, hátha a másik 
agyonüti, vége lesz, nem kell a bitófáig szenvedni. Valahogy, nagy nehezen 
szétválasztottam őket, elsimult. Nem kérdeztem tőlük semmit, megéreztem, a halál 
kalitkája vette el az eszüket. A cellára ugyanis jó nagy, feltűnő betűkkel ki volt írva: 
Halálraítéltek, fokozott ellenőrzés! Ez nyilván az őrségnek szóló utasítás volt, de 
az, aki még „csak” hallotta, hogy őt halálraítélték, most olvashatta is, innen már a 
bitófa alá vezethet az út. 

– Ez történt az ítélet napján. Az első éjszaka a kötél árnyékában? 
– Aludtam, mint a bunda. Számoltam magamban, mintha műtőasztalon 

feküdnék, hogy mikor alszom el. Kényszerítettem magam az alvásra, tudtam, 
másnap, holnap, holnapután is szükség lesz az idegeimre. Ez már akár 
egyszerűnek is vélhető: vagy kihúzom a nyakam a budapesti tárgyaláson a hóhér 
kötelének hurkából, vagy méltósággal kell meghalnom. Végigaludtam az éjszakát, 
gyönyörű tavaszi reggelre ébredtem. Megmozdult bennem a kisördög: 
olvasnivalót kértem. Tudtam, eljut ennek a híre a bíróhoz. Éppen ez volt a célom, 
tudomására akartam hozni, nem győzött le! „Méltó” választ kaptam, elküldte a 
börtönkönyvtárból Jókai A szép Mikháel című könyvét. Ebben éppen elég 
szörnyűség van ahhoz, hogy féljek. Féltem is, nagyon is. Amikor egy mondatnak a 



végére értem, elfelejtettem a mondat elejét. Újraolvastam, kétszer, háromszor. Az 
őrök mindig csak azt látták, hogy olvasok. Dühítette őket, mert pár nap múlva 
átraktak Oláh Miklós jogerősen halálraítélt cellájába. Megmondták neki, addig él, 
ameddig ide nem ér Pestről a hóhér. Csendben ült, nem evett, nézett maga elé. 
Vasárnap este aztán kopácsolást hallottunk. „Ha a te életed meghagyják, mondd el 
mindenkinek, tudom, miért halok meg. Haló poraimig nőnek majd le a fák, a 
növények gyökerei, azokban újra élek...” Hétfőn hajnalban engem kiszólítottak a 
cellából, felvittek Pestre, a Markóba. Egy nagyobb cellába raktak, egyedül én 
voltam akkor ott halálraítélt. Mindig volt mellettem valaki, valamelyik rabtárs, 
észrevehetően az volt a céljuk, hogy oldják feszültségemet. Közben múltak a hetek. 

– Álmodott? 
– Reménykedtem, de rendezgettem a halálom utáni jövőt. Nem az enyémet, 

a családomét, a túlélőkét. Biztos voltam benne, hogy a feleségem a családja 
segítségével felneveli, tisztességesen útjukra engedi a gyermekeimet. Biztos voltam 
abban is, hogy a később születendő unokáim is tudnak majd rólam, szeretni 
fognak. Nem sokáig voltam a Markóban. Tóth Ilonáékkal együtt kivittek a Gyűjtő 
Kisfogházába. Külön cellában voltam hetekig. Ott már sokat lestem a mennyezetet, 
a cella falát. Gyengültem, éreztem magamon, hogy egyre gyengülök. Nem 
engedhettem! Elkezdtem boncolgatni a peremet. Egészen primitív törvényességi, 
alaki hibákat találtam benne. Miért nem szerepelt a peranyagomban az a tény, 
ahogyan a szovjet csapatok parancsnokával tárgyaltam? Ha azt nem tettem volna 
meg, a következő órákban rommá lőtték volna a települést. 

– Tehát gyűjtötte védelmére az összefüggéseket. 
– Nagyon nehéz volt, hogy logikusan felépítsem a védelmemet, mert a 

Kisfogházban iszonyatos lélektani hatások értek. Naponta akasztották a vérvád alá 
vont forradalmárokat. Az utolsó éjszakára külön zárkába tették őket, majd amikor 
vitték a bitófához, elképzelhetetlen brutalitással bántak velük. Ordítottak rájuk, 
ütötték, verték őket. Mindez visszhangzott a folyosókon. Az ember fülébe 
becsengett a halhatatlan verssor: „így végzed hát te is...” 

– S ebben a helyzetben tudott reménykedni? 
– Az ügyvédem, Győri Nagy Lajos minden lehetségest megtett értem. 

Feltárta ő is a per lehetetlenségeit, például azt, hogy a tanút előbb meg kell 
hallgatni, s csak azután kell a rendőrségi vallomásával szembesíteni, ha a bíróság 
ellentmondást tapasztal. 

– Az a vallomás került a bíró elé, amelyet a rendőrök kivertek a tanúból? 
– Még Vidának is feltűnt. Annak a Vida Ferencnek, aki Nagy Imrét is halálra 

ítélte. Két ősz munkás volt a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsában, egy 
szemüveges értelmiségi és Vida mellett egy színészféle, aki emlékezett az 1945-öt 
követő politikai múltamra, és emlegette is, védő, jó szándékkal. Az egyik munkás 
ott, abban a helyzetben igen furcsának tűnő megállapítást tett: a fiatalok bizony 
könnyen belekeverednek mindenféle dologba. De amikor látta, milyen irányba 
mozdulnak az események, miért nem hagyta ott az ellenforradalmárokat? Éreztem 
a segítő szándékot. Azt feleltem, ha az elején ott voltam, s visszavonulok, mielőtt 
befejezzük, s közben atrocitás történik, akkor is felelősségre vontak volna, mert én 
kezdtem. Egyetértőén bólintott. Hanem a szemüveges értelmiségiféle az vágott, 
ahogy csak tudott. 

– Vida? 
– Megkérdezte tőlem, miért szállíttattam élelmet Budapestre? Azért, 

feleltem, hogy ne uralja el a fővárost a feketepiac, ahogy ‘45-ben. Erre a 
szemüveges népbíró gúnyosan megjegyezte: áh, kérem, ‘45-ben demokratikus 
emberek éltek itt, most meg fasiszták. A számon volt a kérdés, hogy ezek szerint 
Horthyék demokratákat neveltek, Rákosiék meg fasisztákat? Persze, hogy 



„elnyeltem”, amikor az ember az életéért harcol, különösen gondolja meg, mit 
mond. 

– Az ügyész? A pesti... 
– Vádbeszédében nevelőítéletet kért, de nem olyat, amely a vádlottat neveli, 

hanem a társadalmat... Vida még rátett egy lapáttal. „Ez a 35 éves fiatal ügyvéd 
teljes politikai felkészültséggel vetette bele magát az ellenforradalomba, és 
fokozatosan süllyedt annak mocsarába.” 

– Mégis, mégis, végre valahára megszületett a „boldogító” életfogytiglan. 
– Azt hiszem, ebben nagy szerepe volt a két öreg munkásnak és a 

színészfélének. No, meg az ügyvédemnek, és talán annak is, hogy jól érveltem, 
amikor lehetett. Később tudtam meg: a feleségem és az ügyvédem a Duna-parton 
sírtak örömükben... 

– És ön? 
– Rögtön, amikor lehetett, lefeküdtem. Gyönyörű napsütésre ébredtem. 

Akkor – bár a tárgyalások, tortúrák alatt egy könnycsepp nem hagyta el a szemem 
– elsírtam magam. Ilyen gyönyörű időben meghalni! Néztem magam elé, a cellám 
ablakán bejövő fénysugárba, és lassan visszapergett bennem az előző nap. Idő 
kellett hozzá, hogy felfogjam, már nem vagyok halálraítélt. 

*

Anyámtól, apámtól is sokat hallottam Orosz György igazgatótanító nevét. A 
se falu, se város „Szanda” – Szandaszőlős – bocskoros, papucsos földtúrói és a 
rámás csizmás nagygazdák egyaránt csak „Orosz Gyurkának” titulálták. Az 1892-
ben épített három tantermes iskolában kezdte meg működését az 1922-23-as 
tanévben, feleségével, „Böske” tanító nénivel. Később húga, Irénke tanító néni is 
velük tanított. 

Nagyon kemény ember volt, a leckénél csak a tisztességet követelte meg 
jobban. Egykori tanítványa mesélte: „Elmentem a becsület mellett. A Ne Tovább 
csárdában bál volt, összeverekedtünk a tanyai legényekkel. Én bizony félelmemben 
bicskát rántottam, kicsavarták a kezemből, nem csináltam bajt, de azért beidéztek a 
csendőrőrsre. Tudtam, hogy nagyon megvernek, úgy is volt, de én mégsem ettől 
féltem, hanem, hogy mit mond majd Orosz Gyurka... Az egyik vasárnap a 
templom előtt odamentem hozzá:” ...hallottam, mit csináltál Lajcsi, úgy látszik, 
rossz tanító vagyok! Csak ennyit mondott, hátat fordított. Ez jobban fájt, mint a 
csendőrbot.” 

Mészáros Ferencné – a régi Harang-dűlőből, amelyből Krúdy Gyula utcát 
csinált valami hivatalnok – egy 1930-ban készült fényképet mutatott: 

– Nézze, az ülő sorban balról én vagyok a második. Böske néni és Gyurka 
bácsi tanított kilenc évig. Elvégeztük a kötelező hat osztályt, aztán három évig még 
minden héten szerdán visszajártunk az ismétlő iskolába. Megtanultuk a 
házimunkát, mindent, a kenyérsütéstől kezdve a babapelenkázásig. A legények 
meg a kerti munkákat, a metszést, a borászatot, az állattartást sajátították el. De 
ami ennél is, minden tudásnál is fontosabb volt: az életre neveltek. Mi még tudtuk, 
mi az emberség. 

Varga Józsefné is tanítványa volt, nagy szeretettel beszélt róla, de fájón is: 
– 1956 őszén mi, egykori tanítványai kérve kértük, legyen a Forradalmi 

Bizottmány elnöke, ő legyen, ne más... Győzködtük, nagy nehezen, de vállalta. 
Nem gondoltuk, milyen rosszat teszünk neki ezzel... 

Orosz György igazgató-tanító kálváriáját elmondják a hivatalos íratok: 
„A Szolnoki Járási Tanács V. B. Művelődési Csoportja 1957. március 9-én az 

1390-20/1957. sz. határozatával a MT. 112. Paragrafus (2) bekezdésébe ütköző 
fegyelmi vétség elkövetése miatt Orosz György szandaszőlősi ált. iskolai igazgatót 
az MT. 113. paragrafusa (2) bekezdésének 4. pontja alkalmazásával büntetésként 



állásából azonnali hatállyal elbocsátom. Indoklás: az 1957. február 25-én a 
Szandaszőlősi Községi Tanács hiv. helyiségében felvett jegyzőkönyvben az 1956. 
októberi ellenforradalmi cselekmények időszakában népi demokráciaellenes 
kijelentéseket tett, illetve a munkáshatalom megdöntésén munkálkodott.” Orosz 
György fellebbezése a Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztályához került, ahol 
1957. március 27-én kelt 31.404-2/1957. sz. határozatával a fellebbezést 
elutasították, és állásából történő azonnali hatályú elbocsátását jóváhagyták. 
„Indoklás: Az első fokú fegyelmi hatóság a fegyelmi eljárást szabályszerűen 
folytatta le. Az indoklásban felhozott tények a valóságnak megfelelnek. A fegyelmi 
büntetést az elkövetett fegyelmi vétséggel arányban állónak tartom, ezért nem 
látom szükségét az első fokú fegyelmi határozat megváltoztatásának.” 

Mennie kellett, pedig Orosz György igazi lámpás volt. Valahonnan 
Szabolcsból került Szandára, az előzőhöz hasonló természeti viszonyok közé. A 
kert-Magyarországról álmodott, tulajdonképpen dán típusú szövetkezetet 
szervezett, amelynek a falu minden földművelője tagja volt. Bekapcsolta a 
települést a Hangya Szövetkezet hálózatába, a tenyészidőszak alatt mindennap 
gépkocsival szállították Pestre, külföldre a híres kosszarvú paprikát, az óriás 
szemű málnát, a fekete ropogós cseresznyét. Mindez az 1920-as években még igen 
nagy dolog volt! 

A falunak (?) sokáig nem volt papja. A szentségek körén kívül ő volt a pap 
is, aki tiszta életével, kultúrmisszióval példát mutatott. 

1956. november 4-e után 90 napig még katedrán maradhatott, 1957 
tavaszától már naponta elvitték a hírhedt szolnoki Szapáry utca 18-ba, ahol 
többször eszméletvesztésig bántalmazták. 

Az azóta már szintén elhunyt feleségétől tudom, minden verésnél 
kegyetlenebb volt számára, hogy el kellett költöznie onnan, ahol szinte mindenkit 
ő tanított, nevelt. „Azt sose heverte ki az én Gyurim, hogy 35 évnyi becsületes 
munka után lopva kelljen menekülnünk kis motyónkkal onnan, ahol életünk javát 
leéltük.” 

Szanda nem merte megvédeni, vagy nem tudta. De, mondják, nem akadt 
egyetlen helybéli keretlegény se, aki kezet emelt volna rá. „Tudod, ez azért csak 
vigasztal, mert idegentől azért nem fáj annyira az ütés” – idézem szavait felesége 
elmondása alapján. 

Orosz György szandaszőlősi egykori igazgató-tanítót, későbbi általános 
iskolai igazgatót rehabilitálták. 

*

A forradalom leverése után zavaros, nehéz időket élt a színház is. A János 
vitéz akkoriban, a magyar huszárokkal, a nemzetiszínű zászlóval nem tartozott a 
tankokkal és géppisztolyokkal teremtett rend kegyelt darabjai közé. Azon is vita 
volt – az óvatosabbak ellenezték –, hogy a huszárok lengethetik-e a piros-fehér-
zöld zászlót. A társulat úgy döntött: ha nincs lobogó, nincs előadás. Karácsony 
előtt néhány nappal fölment a függöny, s micsoda előadás volt! Kukorica Jancsit 
Somogyi Géza énekelte, Bagó Hídvégi Lajos volt, de még a csősz szerepére is 
kitűnő színész jutott, Gelley Kornél, a Nemzeti Színház későbbi tagja. Néma 
tüntetés volt, a közönség nem tapsolt, hanem felállt a székéből, amikor János vitéz 
a magyar lobogót lengette. A lyukas zászlót! A magyarok mindmáig egyik 
legnagyobb francia királya, Kompóthy Gyula elsírta magát, a nézőtéren is sokan 
felzokogtak. 

Az utcákon, a színház körül karhatalmisták járőröztek. Kompóthy – szokása 
szerint – az előadás után sétálni indult. Az első sarkon feltartóztatták, 
géppisztolyokat szegeztek rá: igazolja magát! Színészünket nem hagyta cserben jó 



humora, udvariasan, de nagy méltósággal, fennséges magaslatról szólt vissza: Nem 
ismernek meg, kérem? Én vagyok a francia király! 

Mensáros László második – debreceni – bebörtönzése után 1961 őszén 
szerződhetett a szolnoki színházhoz. Berényi Gábor igazgató elérte Aczél 
Györgynél, hogy az akkor éppen pincérkedő színész a Szigligeti Színházhoz 
szerződhessen. Először Aczél nemet mondott. Packázik velünk Mensáros, meg 
akar bennünket szégyeníteni, azért vállalt pincéri állást – dohogott. Három 
gyermeke van, érvelt Berényi, el kell őket valamiből tartani! Aczél elcsodálkozott: 
„ezt nem is tudtam”. Végül is „megengedte” a nagyszerű színésznek, hogy újra 
színpadra lépjen. 

Álomtársulat volt az időben a Tisza partján: Andaházi Margit, Győri Ilona, 
Hegedűs Ágnes, Kaszab Anna, Petényi Ilona, Horváth Gyula, Horváth Sándor, 
Linka György, Mádi Szabó Gábor, Mensáros László, Somogyvári Rudolf, Upor 
Péter, Tyll Attila és más, kitűnő színészek játszottak Szolnokon. 

Mensáros nagy szerepei emlékének egész sorát hagyta a városban: 
Tuzenbach volt a Három nővérben, Gloster Mádi Szabó mellett a Lear királyban, 
Talbot a Stuart Máriában. Higgins professzora is felejthetetlen. 

A színház igazgatósága, neves kollégái és a közönség féltő, óvó szeretettel 
vette körül a megbélyegzett színészt, nehogy újabb kellemetlenségei legyenek a 
hatóságokkal, a politikai rendőrséggel. 

Mensárost olyan gondolatokért ítélte el 1958-ban a debreceni bíróság, 
amelyeket regnálása első pár hónapjában maga Kádár János is nyilvánosan 
hangoztatott. Büntetésével példát akartak statuálni, meg akarták félemlíteni a 
magyar művészvilágot. Mensáros erre megfelelő „alany” volt, hiszen 1949-ben már 
egy év egy hónapi börtönre ítélték, 1956-ban tagja volt a cívis város forradalmi 
bizottságának. 

A színház átépítése éveiben a társulat a megye városaiban, nagyobb 
falvaiban lépett fel. Volt olyan esztendő, hogy Mensáros 240 tájelőadást játszott, 
nagy művészi alázattal, fegyelmezetten. Egyébként Szolnokon igen visszahúzódó 
volt. Később e sorok írójának is elmondta, hogy ekkor már kereste azt a formát, 
amelynek segítségével a színpadi szerepeinél is többet mondhat el a „világról”. 
(Ezt a kifejezést használta.) Érdeklődése még fokozottabban a mikrofon felé 
fordult, szenvedélyesen vizsgálta, hogy mire képes az emberi hang. Jó alkalma volt 
erre, amikor a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának – alkalmankénti – bemondója 
lett. Kölcsönkért egy Mambó típusú magnetofont a stúdióból, hazavitte Pillangó 
utcai lakására. Másnap meglehetősen rossz idegállapotban vitte vissza a 
készüléket: „egész éjszaka mondtam, mondtam neki az életemet, de még ez a 
vacak gép sem hallgatott meg!” A szalagok tényleg üresek voltak, nem jól állíthatta 
vételre a kezdetleges készüléket. 

Sűrűn meglátogatta Mensárost Szolnokon Pilinszky János. Egyszer bevitte a 
költőt a stúdióba is, kérte, hadd mondja stúdiószalagra barátja verseit. (Az ilyesmi 
akkoriban „vadfelvételnek” számított, súlyos következményei lehettek.) A kétszer 
húszperces felvétel elkészült, Pilinszky talán túlontúl is alázatosan köszönte meg a 
jelenlévők „jóságát”, mire Mensáros jelentőségteljesen rászólt: „Sose hálálkodj 
ennyire, János, ennyi már igazán jár nekünk, együtt vesszük majd át a Kossuth-díjat!” Így 
is történt, bő másfél évtizeddel később, 1980-ban. 

1963 tavaszán barátainak már elmondta, hogy előadóestre készül, saját 
szerkesztésében. Ezen mindenki meglepődött, aki tudta, hogy debreceni éveiben 
nyilvánosság előtt nem szeretett verset mondani. Először nem is költemények 
mondásával, hanem egy Shaw-összeállítással – Győri Ilona volt a partnere – 
próbálta ki magát pódiumon, nevezetesen az Árkád Irodalmi Kávéházban. Ez 
akkor már jeles hely volt. Molnár Miklós egykori szolnoki színész alapította, 
később Borhy Tibor tanár irányította. Havonta egyszer-kétszer a magyar 



pódiumművészet, színészet, zene jelességei léptek fel: Básti Lajos, Berek Kati, 
Neményi Lili, Vujicsics Tihamér, Zsolnai Hédi és mások. 

A helybéli „ideológusok” nem nézték jó szemmel az Árkád előadásait, 
mondván, hogy kispolgári igényeket szolgál, nem tömegkultúra stb. A vádakra 
mintegy válaszul a rendezők meghívták Keres Emil Kossuth-díjas színművészt, aki 
akkor éppen az MSZMP Központi Bizottsága botcsinálta tagja volt. Az értelemig és 
tovább című József Attila műsorával lépett fel. 

Természetesen ezen az előadáson is ott ült a pártbizottság illetékes 
munkatársa. A műsort követően megkérdeztük tőle: mi a véleménye? 
Magabiztosan felelte: ez már azért olyan szocialista ízű műsor volt. Óh, igen, 
mondtuk neki, különös tekintettel arra, hogy a szerző József Attila volt, az előadó 
meg a Központi Bizottság tagja. Nagyon elégedett volt. 

A XX. század – ezt a címet adta Mensáros előadóestjének – ősbemutatója az 
Árkád Irodalmi Kávéházban volt 1963 tavaszán. Az országos bemutatót 
Budapesten, az Egyetemi Színpadon tartotta. A szolnoki és a későbbi változat 
között csak négy helyen van változás. A fővárosi előadásokat a premiert követő 
napokban betiltották. Érdekes módon Komlós János, a kor ismert publicistája, 
humoristája védte meg Mensáros műsorát, így az elindulhatott diadalútjára, több 
mint 1500 előadást ért meg! 

Mensáros Higgins professzor szerepével búcsúzott 1964-ben a szolnoki 
színpadtól, de a XX. századdal bő évtizeden keresztül többször fellépett a Tisza- 
parti közönség előtt. 

Mensáros távozása után robbant ki a Szigligeti Színház második nyilvános 
politikai botránya. 1965. április 2-án volt az ünnepélyes premiere – a felszabadulás 
20. évfordulójához kötődve – Steinbeck: Lement a Hold című drámájának. 
Protokoll közönség volt, a páholyok és a földszint első 5-6 sora teli a helyi 
előkelőségekkel. 

A botrány akkor tört ki, amikor egy frissen szerződtetett segédszínész – 
német katona szerepében –, belépett a színpadra. A földszint, valamint az erkély 
nagy részén ülő nézők dübörgő tapsviharba törtek ki. Kiderült, hogy a Wermacht-
katona alakítója is recski fogoly volt, s meghívta volt bajtársait a bemutató 
előadásra. Több mint kétszáz jegyet vásároltak fel elővételben a recskiek. A fél 
város a politikai rendőrség maflaságán nevetett, nem kis kárörömmel. 



Mensáros László Hamlet szerepében 

Mensáros László a Három nővér híres szolnoki előadásában Tuzenbachot 
alakította (1962). Képünkön Petényi Ilonával látható 

A Tiszaligetet a régi szolnokiak közül sokan még most is Móricligetnek 
hívják, hajdani telepítője nevéről. Gyönyörű tölgyes, bükkös erdő volt egészen 
1944 őszéig. Tiszajárta terület a szandai réttel együtt. A szolnokiak kedvenc 
kiránduló, szalonnasütő helye – keleti bejáratánál volt a régi, híres-neves 
Aranylakat vendéglő, hosszú, sárga épület, „aranybetűs” cégérrel. (Igen sokszor 
Horthy Miklós is a vendége volt, amikor a kenderesi birtokára utazott, vagy onnan 



a fővárosba. Egyszerű fekete gépkocsiján nem volt megkülönböztető jelzés, a 
sofőrje volt az összes testőrsége.) 

A vendéglő mögött teniszpályák voltak, a vízparton csónakkikötő, 
kölcsönző, majd a Móricliget gyerekszemmel szinte őserdőnek látszó rengetege... 

1944 őszén a németek kivágatták az erdő csaknem minden fáját, úgy 
okoskodván, hogy a Tiszáig jutó szovjet csapatok a fedett területről közvetlen 
irányítással lőhetik a várost. (Mintha ezen egyáltalán múlott volna valami!) 

A Móricliget imitt-amott megmaradt hatalmas tölgyfáival a szovjet utászok 
végeztek, a Tiszán átívelő fahidat az erdő faanyagából építették meg. A civil 
lakosságnak megengedték, hogy a faháncsot elhordja, 1944-1945 telén ezzel 
fűtötték lakásaikat a szolnokiak. 

Az 1950-es évek elején a háború alatt lerombolt Aranylakat helyére 
halászcsárda épült, zenés kerthelyiséggel, táncparkettel. Egy jókora akváriumban 
különböző halak, főleg tiszai pontyok úszkáltak, a vendégek kiválasztották, hogy 
melyikből készítsék el ebédjüket, vacsorájukat a csárda szakácsai. 

A mai tiszaligeti lejárótól balra volt a Vidámkert, néhány kilométeres 
kisvasúttal. 

A mai értelemben vett Tiszaliget kialakításának, építésének gondolata az 
1960-as évek elején született meg. A vízügyi szakemberek a kezdet kezdetén 
szakmai, árvízvédelmi okokra hivatkozva határozottan ellenezték ezt a tervet, 
mondván, a védelmi rendszerek felépítésének igen magas a költsége, és az így 
nyert terület nagysága ezzel nem áll megfelelő arányban. A helyi politika – 
elsősorban a megyei vezetés – azonban tovább erőltette a dolgot, társadalmi 
összefogást hirdetett meg. Ez a gyakorlatban azt is jelentette, hogy a különböző 
üzemek, vállalatok gépei és munkásai – beosztva, felváltva – nem a gyárkapun 
belül dolgoztak, hanem a Tiszaligetben, a munkahelyüktől kapott fizetésért. A 
különböző iskoláknak is meghatározták, hogy a diákok hány munkanapot 
dolgozzanak földmunkán. Több tízezernyi még élő, vagy már nem élő szolnoki 
„társadalmi munkázott” az egykori Móricliget helyén. 

Az 1960-as években a megyei pártvezetés a Tiszaligetben építette fel az 
„oktatási igazgatóságát”, vagyis a marxista-leninista egyetemet, közkeletű nevén a 
„foxi-maxit”, s a párt üdülő- és vendégszobáit. Egy időben a 4-es műút és a 
Tiszaliget bejáratánál közlekedési jelzőlámpa működött, leginkább olyankor, 
amikor magas rangú vendégek voltak az üdülőben, akiknek közlekedési 
biztonságára is vigyázni kellett. 

A „Párt” egykori épületeit az 1990-es években a Szolnoki Főiskola jogelődje 
vette használatba. Cinikus vélemények szerint bár négyszer-ötször nagyobb 
„egyetemi” épületet, üdülőt épített volna az MSZMP a Tiszaligetben, akkor most a 
Szolnoki Főiskola nem 3-4 helyen lenne a városban. 

*

Szilvási Lajosék egy Jókai utcai ház melléképületében laktak, igen 
nyomorúságos körülmények között. Az apja a vágóhídon volt segédmunkás, az 
anyja egy nagykereskedőnél raktári kisegítő, akkori szóval zsákos. A nagy 
forgalmú üzletet az 1930-as évek végén már a tulajdonos fia, a „fiatalúr” vezette. 
Aranyifjú volt, nappal teniszezett vagy „regattázott” a Tiszán, télidőben egész nap 
a kávéházban ült. Esténként nézett be az üzletbe, a raktárba, igyekezett pótolni, 
amit munkaidőben elmulasztott. Fél éjszakáig túlóráztatta – fizetség nélkül – az ott 
dolgozókat. Komiszul bánt az alkalmazottakkal, emberszámba se vette őket. 
Szilvási anyja szinte naponta az éjszaka sötétjében támolygott haza... 

Az 1970-es években Szilvási felhívta a figyelmemet egy tekintélyes elvtársra: 
Megismered-e? – kérdezte. Csak az illető pártkarrierjét, magas beosztásait 
ismertem. Az igazságot Szilvásitól tudtam meg: ez a „fontos elvtárs” az egykori 



„fiatalúr” volt. Szilvási életútját többször keresztezte. A párttitkára volt annak a 
szerkesztőségnek, ahol Szilvási dolgozott. Kirúgatta az állásából, kizáratta a 
pártból. 

A harminckét kötetes, jelentős nemzetközi sikereket elért, az 1960-1980-as 
években az egyik legnépszerűbb magyar írónak az 1990-ben kiadott Akadémiai 
Kislexikon a nevét sem említi. B. A., a szocialista ponyva atyamestere viszont nyolc 
sort kapott. 

Szilvási Lajos 1956-ban a Szabadság, majd az Igazság című lap munkatársa 
volt. 

Szilvási Lajos József Attila-díjas író, a város szülötte 

1957-ben Papp Dénes városi főkertész tervei alapján parkosították a Kossuth 
teret. Az ismert tervező, aki részese volt az 1920-as évek végén a Tisza-parti sétányt 
övező parkrendszer kialakításának is, olyan fás, bokros, virágos teret valósított 
meg, amilyennek elképzelése szerint egy alföldi város főterének lennie kellett. 

A megyei pártvezetés szorgalmazta, hogy 1969-re a város állíttasson szobrot 
a Tanácsköztársaság emlékére. A szakmai lektorátus el is fogadta a művész 
elképzelését, de a megyei vezetők ezzel elégedetlenek voltak, a „politikai zsűri” azt 
kérte, hogy a szobor fejezze ki a munkásosztály senkiéhez sem hasonlítható erejét. 

Mit tehetett a hatalomnak anyagilag is kiszolgáltatott jó nevű 
szobrászművész? A dilettánsok parancsára torzó született a műtermében. A 
szolnoki köznyelv vadembernek titulálta az arányt tévesztett szobrot, amelyet az 
1990-es rendszerváltáskor eltávolítottak a főtérről. Az idomtalan szökőkutak 2000 
nyarán még a „helyükön” voltak. 

Nagy vihart kavart az 1990-es évek első felében felállított, az emberi testnél 
kisebb Kossuth-szobor, Kő Pál munkája. Míves alkotás a „kis Kossuth”, de már a 
felállítása előtt tudni kellett volna, hogy inkább csak belsőtéri szobor. Ennek 
ellenére érthetetlen és megbocsáthatatlan az a brutalitás, amellyel a szobrot 



tönkretették. Először a kardját törték le, azután a kalapját, majd mocskolódó 
szöveggel egy robbanószerkezetnek álcázott valamit akasztottak a nyakába. Kik? A 
közvélemény előtt titok maradt. A szobrot végül is bevitték a városháza 
előcsarnokába. 

Egyetlen csepp is elárulja, milyen a tenger, ahonnan vétetett. Károlyi 
Mihályné 1968 őszén történt szolnoki látogatása körüli felháborodás jól jellemzi az 
akkori helybéli viszonyokat. 

Varga József, a Szolnok megyei Néplap főszerkesztője néhány órával 
Andrássy Katinka Szolnokra érkezése előtt hívatott, s megbízott, készítsek „a 
grófnővel” interjút. Nagyon fontos lenne, hogy a sajtóbeszélgetés gyorsan 
elkészüljön, mert a „felülről” szorgalmazott látogatást a helyi „királyok” 
bojkottálni akarják – mondta. 

Akik valamelyest ismerik az akkori vidéki sajtóviszonyokat, tudják, hogy 
egy ilyen főszerkesztői döntéshez nagy merészség kellett. Azt is érdemes 
megjegyezni az ügy megértéséhez, hogy a Szolnok megyei pártbizottság akkori 
hivatali vezetése országszerte hírhedt volt „vaskalaposságáról”, nevezzük így. A 
sokat emlegetett pártdemokráciának csipetnyi nyomát sem lehetett felfedezni a 
házuk táján. Varga, a tisztességes, tehetséges baloldali ember a legvégső 
tűréshatárig szembe szállt a megyei vezetés csúcsán lévőkkel. Nem is lett soha a 
megyei pártvégrehajtó bizottság, ,,az istenek tanácsának” tagja, holott szinte 
mindegyik megyei lap főszerkesztőjét meghívták a testületbe. A Fehér Ház – ez 
már későbbi titulusuk volt – urai önteltségben sem szűkölködtek, beszédeikben 
egyszerűen „a mi nagy megyénk”-ként emlegették Szolnok megyét, a Néplapot 
pedig jól hangsúlyozottan a „mi lapunk”-nak nevezték. Gesztusaik is sok mindent 
elárultak: ha egy politikai bizottsági potentát vagy kormánytag jött hivatalos 
látogatásra – ez vadászattal párosult – a „vezetőség” a megye határán 
ünnepélyesen fogadta. 

A lap lényeglátó, éles tollú főszerkesztőjét a helybéli „nagyok” nem 
szívelték, igyekeztek vele szemben ellenséges közhangulatot kelteni. Amikor a 
tehetséges publicista a Magyar Televízióban – rendszeresen dolgozott a tv-nek – 
elmondta jegyzetében, hogy Mezőtúron elkártyáztak egy tsz-t – az elnök, a helybéli 
rendőrkapitány és mások – a megyei vezetők egyenesen felhördültek! 

Károlyinéval a TIT Kossuth téri klubjában hirdették meg az „értelmiségi 
találkozót”, azazhogy nem hirdették meg! Két négyszemélyes asztalt összetoltak, 
láthatóan nem is számítottak népesebb közönségre. A pártbizottság beosztott 
munkatársán, a TIT megyei titkárán kívül még négyen-öten voltunk jelen. A TIT 
megyei titkára jókora őszirózsacsokorral fogadta a vendéget, majd kávét szolgáltak 
fel. A beszélgetés nagyon vontatottan indult, banális kérdések – „...hogy érzi magát 
Szolnokon?” – hangzottak el, amelyekre a nagy intelligenciájú grófnő udvarias, 
megnyerő válaszokat adott, majd kiadás előtt lévő könyvéről beszélt, férje 
különböző helyzetekben tanúsított magatartását magyarázta. 

Miért nem ambicionálta jobban Károlyi Mihály a háború után, hogy 
köztársasági elnökké válasszák? – valami ilyesmi kérdést tettem fel, többek között. 
Andrássy Katinka válaszának az volt a lényege, hogy Károlyi Mihály már érezte 
Rakosiék mielőbbi diktatórikus hatalomra kerülésének veszélyét, s velük nem 
akart közösséget vállalni. 

A „találkozó” alig tartott tovább egy jó óra hosszánál. Az interjú másnap 
reggel az utcán volt a vendég fotójával. Több mint három évtized távlatából be kell 
vallanom, hogy suta írás volt, de akkor mégis aprócska győzelmet jelentett a 
korlátoltsággal szemben. A felháborodás viszont teljes volt: „...addig jutott a mi 
lapunk, hogy grófnők is megjelenhetnek benne!” A főszerkesztőm akkor is nagyon 
határozott volt, mint mindig. Fültanúja voltam – többedmagammal – egy 
„forródrótos” beszélgetésének. A különvonal másik végén a megyei pártbizottság 



titkára igencsak idegesen beszélt. Varga hallgatta, hallgatta, majd „rákérdezett”: 
befejezted? Na, akkor ezúttal is tudomásodra hozom, hogy amíg én vagyok a lap 
főszerkesztője, az jelenik meg a lapban, amit én jónak látok. „Szervusz”. Letette a 
kagylót. 

A két szolnoki sajtóorgánum – a Néplap és a Magyar Rádió Szolnoki 
Stúdiója – egy időben „vörös posztó” volt a megyei akarnokok szemében. A 
viszálykodás az MTE-ügy „kibontásával” kezdődött. A Szolnoki MTE labdarúgó 
szakosztályának háza táján ugyanis gazdasági bűntények sorozata történt. Jó, jó, 
de miért kell a saját szennyesünket kiteregetni? – pusmogták nagy mérgesen a 
megyei vezetők. Egy bizonyos Pallai nevű hangadó a rádióstúdió vezetőjét a 
megyei pártbizottság épületének első emeleti folyosóján nyakánál fogva a falnak 
szorította: „...ha én még egyszer rendőrkapitány leszek, lógni fogsz!” Vargát is 
megfenyegették, mire ő a lapban közhírelte, hogy amíg az MTE háza táján 
történteket ki nem vizsgálják, nem adják át az ügyet a bíróságnak, a Szolnok 
megyei Néplap és a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója a labdarúgócsapat 
mérkőzéseinek egysoros eredményein kívül semmit sem közölnek a sportegyesület 
életéből. 

A bíróság a labdarúgócsapat két korifeusát börtönbüntetésre ítélte, egy 
társuk a felelősségre vonás elől disszidált. 

Varga József hosszú ideig bírta az állandó molesztálást, de az 1970-es évek 
közepe tájt megelégelte, távozott. 

Egyszer még találkoztam Károlyi Mihálynéval, nevetve kérdezte, hogy 
„miért utaztattak akkor engem Szolnokra?” 

Nem tudtam rá választ adni. 

Károlyi Mihályné Andrássy Katinka a TIT Kossuth téri klubjában 

A kisfiúnak Ajtmatov regényében csak két meséje volt. Brezsnyevnek egy se, 
Csehszlovákia 1968-as lerohanásakor Hruscsov meséjét ismételgette. Az 1956-os 
„modellt” öregbítették tizenkét évvel: mind a két esetben testvéri 
segítségnyújtásról beszéltek. A csehszlovák elvtársak kérték a gyors katonai 
beavatkozást, mondták. Ahogy korábban Magyarországon! A nagy történelmi 
hazugságot viszont a mindennapi élet apró mozaikjai is cáfolják. 

A Tisza Táncegyüttes 1968 augusztusának első napjaiban a Tisza expresszen 
indult a moldáviai fővárosba, Kisinyovba, a „lágerbéli népek” folklórfesztiváljára. 



Egyszerűbb lett volna a Székelyföldön és „Csángóországon” át autóbusszal menni, 
de valahol úgy gondolták, hogy két pont között legrövidebb út a görbe. Az 
autóbusszal történő utazást Románián keresztül magas helyen nem javasolták. Ez 
az akkori nyelvhasználat szerint azt jelentette, hogy nem engedélyezték. A 
későbbiek bizonyítják, hogy mekkora balfogás volt ez részükről. Oda vittek 
minket, ahol azt láthattuk, amit titkolni akartak. 

Estétől kora reggelig állt a vonat a szovjet határállomáson, mert nem 
„stimmelt” a létszám. Egyszer többen voltunk, mint ahányan a közös útlevélen 
szerepeltünk, máskor meg kevesebben. Majd kezdődött elölről a „népszámlálás”. 
Így telt az éjszaka. A táncegyüttessel műsorvezetőként utazó Upor Péter, a 
Szigligeti Színház tagja, végigkuncogta a komédiát. Valami tényleg nem stimmel, 
de nem a csoport létszáma. Ez egy szokásos trükk, mondta. Upornak bőséges 
tapasztalatai voltak az akkori szovjet viszonyokról, hiszen évekig élt Moszkvában, 
a magyar rádióadások bemondója volt. Nagy ország, hosszú a szicsász is, ehhez 
hozzá kell szokni, magyarázta. 

Napfelkelte után végre elindult a Tisza expressz, vicinálisként zötyögve a 
síneken. Nagy felháborodást váltott ki, hogy a vagon „gazdasszonya” – kalauz és 
pincér egy személyben, de főleg államvédelmi megbízott – lehúzatta a fülkék 
ablakainak vászonfüggönyét. Nem szabad kinézni, parancsolta, veszélyes! Ingerült 
megjegyzéseket kapott, merthogy mindenki látni akarta a Kárpátokat. De a 
megjegyzések hamar alábbhagytak, mert észrevettük, hogy a folyosón szovjet 
tisztek sétálnak, a vagon mind a négy ajtajában egy-egy katona strázsál. Mégis 
kinéztünk, mert a fényvédő vászon mindig felcsúszott. Muszáj volt neki! Néhány 
száz méter magasan helikopterek tucatjai „cövekeltek le”, egymástól kilométernyi 
távolságra. Úgy nézett ki, mintha hatalmas szitakötők öveznék a hegyoldalakat. A 
sínek mellett meg géppisztolyos katonák álltak, kurjantásnyira egymástól. Erős 
biztosítás, mondták az együttes katonaviseltjei. Akkor még nem tudtuk, hogy 
Brezsnyev jött az ágcsernyői találkozóra, ahol Dubcsek várta. Latolgattuk később a 
találkozó esélyeit. Többségünk bizakodott, majdcsak elsimítják a két párt, a két 
ország közötti nézetkülönbségeket. De jobb jósok voltak azok, akik azt mondták, 
az ágcsernyői találkozó csupán megrendezett cirkusz. Brezsnyev tettetett jó 
szándékával csupán félre akarja vezetni a világot, valójában már minden készen áll 
arra, hogy a szovjetek lerohanják Csehszlovákiát, félreállítsák Dubcseket. 

A Kárpátok keleti lejtőitől néhány száz kilométerre, Zsmerinka állomáson 
búcsút mondtunk a Tisza expressznek, hogy majd autóbusszal folytassuk utunkat 
délnek. Volt idő nézelődni. Egy tankokkal rakott, félretolt, hosszú szerelvényről 
katonák integettek a tiszás lányoknak. Többeknek feltűnt a tankisták furcsa 
egyenruhája. Néhányan odamentünk a barátságos fickókhoz. Hamar kiderült, 
hogy szófiai és plovdivi fiúk. Fiatal tisztjük is nagyon rokonszenves volt, 
Magyarország a második hazám – mesélte –, apám ott is született, a nagyapám az 
egyik alföldi uradalomban volt kertész. Elmondták, hogy már jó két hete itt 
rostokolnak. Állítólag hadgyakorlatra hozták őket fel Bulgáriából, de eddig még a 
vagonok platóján maradtak a harckocsik. Rettenetesen unatkoztak, örültek, hogy 
valakikkel beszélgethettek, fűt-fát összefecsegtek, még azt is, hogy itt van az egész 
hadosztályuk, és hogy úgy tudják, a magyar katonák is jönnek majd a 
hadgyakorlatra. 

Nagy sokára elindultunk, rossz, füstölgő autóbuszok kanyargós 
mellékutakon vittek bennünket az 500 kilométerre lévő Kisinyovba. Közben imitt-
amott északnak tartó katonai szerelvényeket láttunk, ágyúkkal, tankokkal. 

A főváros legelőkelőbb szállodájában szállásoltak el bennünket, a lengyel és 
a csehszlovák táncosokkal azonos emeleten. Szobáink ablakából Kotovszkij néphős 
hatalmas szobrára láttunk. A monumentum alkotója a fesztivál fővédnöke, A. 
Dubinovszkij Lenin-díjas szobrászművész volt. Végtelenül szerette a magyar 



népdalt, a kisüstit, nagyapai szeretettel a huncut szemű táncoslányokat. Együtt 
hallgattuk a nyugati rádióadásokat, találgatásokat, hogy mi lesz most, az 
eredménytelen ágcsernyői találkozó után. 

A csehszlovák táncosok nem érkeztek meg a fesztivál megnyitására. Ha 
eszük van, el se jönnek, seppegte Dubinovszkij a megnyitót követő vacsorán. De 
két nappal később mégis megérkezett a cseh küldöttség. Egy magyar fiú is volt 
közöttük. A fejesek vacilláltak, hogy jöjjünk, ne jöjjünk, mi legyen, mondta. Majd 
egy évtizeddel később derült ki, hogy végtére miért határoztak úgy a csehszlovák 
illetékesek, hogy folklóregyüttesük utazzon el a kisinyovi fesztiválra. Az együttest 
„megerősítették” néhány kölcsönkért táncospárral: a csehszlovák katonai hírszerző 
szolgálat tisztjei voltak. De ezt akkor természetesen senki sem tudta. 

Augusztus második hetében a helyzet egyre feszültebbé vált. A prágai 
lányok többet sírtak, mint táncoltak. A lengyelek és a magyarok közül mindig 
„ügyeletes” volt valaki, aki a nyugati adásokat hallgatta. Nőttön-nőtt a 
felháborodás a szovjetek várható beavatkozásával szemben. A lengyel táncosok 
kezdték az „összeesküvést”, nem titkolták a csehek iránti rokonszenvüket. Valakik 
a szálloda lépcsőházában kézzel írott, cirill betűs feliratot ragasztottak ki: El a 
kezekkel Csehszlovákiától! Az alkalmi falragasz gyorsan eltűnt, vendéglátóink úgy 
tettek, mintha mi se történt volna. Mégis, sok minden történt. Uporra is 
„rászálltak”, mindig volt egy-két kísérője, akármerre is ment. A szobáink telis-tele 
voltak „poloskával”. Szabad estéinken azzal szórakoztunk, hogy orosz népdalokat 
énekeltünk. Legalább bosszantsuk őket, mondták a lengyelek. Mindenki tudta, 
hogy politikáról egy szót sem szabad szólni. Mégis érlelődött a szolidaritás: a 
lengyelek úgy határoztak, ha a szovjet katonaság megtámadja Csehszlovákiát, 
azonnal hazamennek a fesztiválról. A tiszások között is felvetődött ez a gondolat. 
Két nappal később – éjszaka – a szállodai portás feltelefonált a szobánkba, hogy 
egy elvtárs vár bennünket, menjünk le a hallba. Upor régi ismerőse, a moszkvai 
magyar nagykövetség tisztviselője keresett bennünket. Nem teketóriázott a 
mondanivalójával: fiúk, ne csináljatok őrültséget, a szovjetek már így is mindent 
tudnak. Veszélyes lehet itt minden együttérző szó, úgyis a nagypolitika dönt. Mi 
várna rátok otthon, mit gondoltok? A csehek ügye nem itt dől el, az isten 
szerelmére, legyetek észnél! Upor rákérdezett: szóval lesz invázió? Ha minden jól 
megy, akkorra otthon lesztek, válaszolta a diplomata. 

Egy nappal a fesztivál gálaműsora előtt a csehszlovák együttest a moszkvai 
diplomáciai képviseletük hazarendelte. Csomagoltak, amikor a helyi „rendezők” 
közölték velük, hogy a folyók áradása miatt az északra vezető utak járhatatlanok. 
Akkor megyünk vonattal, mondták a prágaiak. A vonatra helyjegy kell, az meg 
nincs, így a válasz. Akkor Moszkván át repülővel megyünk! Arra sincs jegy, 
mondták a „vendéglátók”. A követségünk biztosít számunkra csehszlovák 
repülőgépet, érveltek a prágai csoport vezetői. A hadgyakorlat miatt a légifolyosók 
zároltak, mondták ki a verdiktet a „rendezők”. Dubinovszkij tiltakozott: Ha a 
vendégek el akarnak utazni, jogukban áll megtenni! Ez sem ért semmit, a csehek 
maradtak, de a záróműsoron nem léptek fel. 

Augusztus 18-án indultunk haza, lefüggönyözött autóbuszokkal. Az 
együttessel utazó egyik népzenész megjegyezte: milyen ország ez, ahol mindenen 
függöny van? Nagyon tűz a nap, átforrósodna az utastér, mondta neki az 
állítólagos tartaléksofőr, aki a busz első ülésén ült. 

Elgyötörten érkeztünk meg Zsmerinka állomásra. Rövid búcsúzkodás a 
kísérőktől, nem volt fájdalmas, megjött a Tisza-expressz. Már ennek is nagyon 
örültünk, de a Kárpátokhoz közeledve kísértetiesen ismétlődtek a dolgok. Egy-egy 
kiskatona minden ajtónál, a vagon folyosóin meg tisztek társalogtak. Később, már 
benn a hegyekben, leszálltak. Gondoltuk mi! Valahogy jobban éreztük magunkat, 
de az expressz, nevével ellentétben, sűrűn megállt. A vonatról tilos leszállni, szólt 



be minden fülkébe a „gazdasszony”, majd barátságosan kínálgatta a teáját. 
Valahol, ahol már jó két órája állt a vonat, néhányan – köztük Upor is – mégis 
leszálltak, hogy a hosszú autóbuszozásban, vonatozásban elgémberedett lábukat 
„megsétáltassák”. Uport azonnal körbekapták a szerelvény hátsó kocsijából 
leugráló fegyveresek, berántották a bokrok közé, ketten hátracsavarták a karjait, 
egy harmadik társuk pedig perceken keresztül gumibottal a fejét ütötte, majd 
feldobták a már mozgásban lévő szerelvényre. Néhány hónappal később már 
romlott a hallása, iszonyatos fejfájások gyötörték. 1971. november 5-én a Miskolci 
Nemzeti Színház színpadán meghalt. Agydaganata volt. 

Upor Péter Prozorov szerepében a Három nővérben.(1962) 



Hale tiszteletest Upor Péter játszotta Miller: A salemi boszorkányok című 
drámájában. Proctorné Hegedűs Ágnes volt 

1968-ban öt alföldi magyar festő – Holló László, Baranyó Sándor, Bényi 
László, Berényi Ferenc, Félegyházi László – montreuil-i tárlatát viszonzó francia 
festők társaságában Serge Delaveau is kiállított hazánkban. Franciaországban 
ekkor már elismert alkotó volt, hiszen 1950-től rendszeresen szerepelt a párizsi 
kiállításokon. 

Első magyarországi tartózkodása 1968-ban alkalomszerű volt, de nem 
előzmények nélküli. Bartók Béla zenéjéhez kötődött a magyar népélet, a magyar 
művészet iránti érdeklődése. Amikor a Francia Művészek Szalonja pályázatot 
hirdetett „vér és arany” témakörben, Delaveau megfestette a Csodálatos mandarin 
című képét. A festménynek igen nagy sikere volt, később a Cziffra Alapítvány 
kápolnájában is bemutatták. 

A második magyar vonatkozású kép 1969-ben datált. Baranyó Sándor 
ugyanis – az első szolnoki tartózkodásakor, tehát 1968-ban – megmutatta a francia 
festőnek a jászszentandrási templom Aba Novak freskóit, Chiovini képeit. A 
művészre nagy hatással voltak a látottak, tetézve – a Jászságból Szolnokra tartván 
– egy cigány lakodalmas menet színes forgatagával. A megkapó látványból Párizs 
ege alatt nagyméretű kép született, amely már 1969-ben kiállításra került, a Salon 
de l’ Atelier de la Bucherie 1974-es katalógusának címoldalán szerepelt. 

– Megtetszett az itteni élet, a nyugalom. Úgy is mondhatnám, a nagyvárosok 
egészségtelen rohanása, tülekedése elől jöttem a számomra annyira kedves magyar Alföldre. 
De más oka is lehet – ezen nemrégen gondolkodtam –, nevezetesen a gyermekkori 
élményeim. Az első világháború idején szüleim nagyapám tanyájára vittek, hogy ott 
biztonságban leszek. Ma is bennem van ezeknek az éveknek minden csodája: a tanya, a 
tehenek, a szamarak, a tiszta vizű patakok, folyók, a szénaillat, a szelíd galambok... 



sorolhatnám. Nos, bő fél évszázaddal később hasonló élményekre találtam a Tisza mellett. 
Második hazámra leltem... – idézet a művész nyilatkozatából. 

Először 1982-ben telepedett meg néhány hónapra a Szolnoki Művésztelepen. 
Vissza-visszatérő témáinak jó részét ekkor fedezte fel: a Szolnoki piacot, a
Parasztasszonyokat és a Szolnoki Tabánt. Ezekkel a képekkel rendszeresen szerepelt 
különböző párizsi és vidéki kiállításokon. 

Egy Párizsban kiadott, Delaveau munkásságát bemutató katalógusban a 
szolnoki piacról készült nagyméretű festmény reprodukcióját láthatjuk, de ott 
közlik a Parasztasszonyok újabb képének változatát is. 

A szolnoki Tabán hangulata, szín- és formavilága már az első művésztelepi 
látogatásakor felkeltette Delaveau érdeklődését, de a sok romantikát hordozó 
szolnoki városnegyed iránti, szinte ifjúi hévvel lobogó szerelme, lelkesedése főleg a 
következő években – 1984-ben, 1986-ban – ihlette meg. Serge Delaveau az utolsó 
festő, aki a szolnoki Tabánról – azóta ezt a városrészt lebontották – természetben 
festhetett. A Tabán végnapjairól Delaveau vázlatkönyvei őriznek legtöbbet. Mintha 
megérezte volna, hogy egy letűnő életforma utolsó tárgyi emlékeit festi, rajzolja, 
olyan nagy műgonddal, szeretettel vitte vászonra, noteszlapra a Zagyva-parti 
házak látványát. 

Delaveau szolnoki kapcsolataiban külön örvendetes, hogy a francia 
kritikusok és a nézők igen érdeklődtek a mester magyar vonatkozású képei iránt. 
Egy tekintélyes szakcikkíró a Nouvelle République-ben köszönte meg 
Delaveaunak, hogy „értően segít nekünk felfedezni Magyarország szépségeit”. 

A festő képzeletét már régen izgatta a hó, a jég, a „fehérség”, a téli Alföld 
látványa. 1986 januárjában, februárjában része lehetett a magyar télben. 

– Nagyon készültem arra a pár téli hétre, amelyet itt tölthettem Szolnokon. Sokat 
olvastam, hallottam az alföldi télről, a hidegről. Nálunk, Párizsban is esik néha hó, de az 
csak olyan mutatványféle. Hogy mondják maguk: nem az igazi. Esik, elolvad. De 
tulajdonképpen nem is a hóesés izgat, annak festői megjelenítése, hanem a napsütötte, 
roggyant hó, a hidegben „szikrázó” kék égbolt, a téli táj. De – hogy ellentmondjak 
magamnak – más itt a hóesés látványa is, mint nálunk. Olyan élmény volt a nagy, lusta 
pelyhű hóesés, amelyet sose felejtek el. Az kész csoda! Megpróbáltam felfedezni a téli 
pusztaságot, a jeges Tiszát! 

Beteg volt, amikor utoljára visszatért Szolnokra. Barátai érezték, búcsúzni 
jött. 1999-ben egy párizsi kórházban halt meg. A közép-franciaországi Gargilesse 
temetőjében nyugszik. Síremlékét piros-fehér-zöld szalaggal kötötték át. 



Tabáni házak. Serge Delaveau festménye 

Hruscsov először 1958-ban járt Szolnokon. A Magyar-Szovjet Baráti 
Társaság Klubjában – a Kossuth téri irodaházban – találkozott a „szolnokiakkal”. 
Valójában a megyei és a városi pártvezetőkkel, különböző tömegszervezeti 
funkcionáriusokkal. A rendszerváltásig a földszinti klubhelyiségben emléktábla 
őrizte a látogatás emlékét. 



A magas rangú vendég igen szigorú volt a „szolnokiakhoz”. Megdorgálta a 
jelenlévőket, hogy miért engedték meg az ellenforradalom kibontakozását?! 
Szájtátiak voltatok, mondta, majd a „testvéri segítség” jelentőségét méltatta, igen 
nagy szóbőséggel. A „találkozó” meglehetősen rossz hangulatban ért véget, 
érezhetően mindenki fellélegzett, amikor a szovjet pártvezér autókonvoja tovább 
indult. Karcagon aztán még jobban elszabadultak Hruscsov indulatai, a 
mezőgazdaság termésátlagai miatt marasztalta el a jelenlévőket, elsősorban a 
gyenge kukoricatermés miatt. 

Másodszor az 1960-as években járt Hruscsov Szolnokon, illetve csak néhány 
percig időzött a vasútállomáson. Az utazás során állítólag itt lépett először magyar 
földre. A Magyar Rádió munkatársaként arra kaptam megbízást, hogy készítsek 
vele „villáminterjút”. Szigorúan meghatározták riporteri kérdéseimet. 

A kurtára szabott interjúból semmi se lett. Miután átdübörgött a 
vasútállomás sínein a biztosító szerelvény, Hruscsov különvonata is megérkezett. 
A szalonkocsiból négyen segítették le a kis kopasz férfiút, aki kísérőitől támogatva 
a fogadó bizottsághoz kacsázott. A forgatókönyv szerint az üdvözlések, 
kézfogások után kellett elkészítenem az interjút. Odaléptem „madzagos” 
mikrofonommal – akkortájt még telefonvonalon „ment” a hang – a vendég elé, 
mire ő a mutatóujjával nagyot ütött a mikrofonomra, és valami olyasmit kérdezett, 
hogy mit akarsz, te gulyászabáló? – és félrelökte a mikrofont tartó kezemet. 

A Keleti pályaudvaron, ahol egy alkalmi rádióstúdióban várták a Hruscsov-
nyilatkozatot, robbanásszerű hangot hallottak, amikor a szocialista tábor erősen 
ittas vezére ráütött a mikrofonomra. Szerencsére úgynevezett késleltetett adásról 
volt szó, a rádióhallgatók a szolnoki esetből semmit se hallottak. 

A megyei pártbizottság első titkára mentette, ami menthető volt, amikor 
látta, hogy a magas rangú vendég mikrofontörő kedvében van, azonnal 
hozzákezdett fogadóbeszédéhez. 

Hruscsov különvonata a negyedik vágányon állt. A 7-as, 8-as vágányokra és 
azokon túl teher- és személyvonatok voltak betolva. Meghatározott pontokon 
mesterlövészek voltak elhelyezve. Távcsöves, hangtompítós fegyvereikkel már 
majdhogy’ tüzet nyitottak, amikor az állomásépület cserepét felhúzta valaki, de 
csak egy jámborul mosolygó arc jelent meg két cserép között. Teljesen ártatlan 
dolog volt. M. Gy., a megyei pártbizottság munkatársa úgymond „páholyból” 
szerette volna látni Hruscsov fogadását, azért néhány vasutassal felment az épület 
padlására, hogy felhúzzon néhány cserepet, úgy nézze, mi történik az állomás 
előterében. 

*

A Tisza Szálló különtermében beszélgethettem Grigorij Beregovoj űrhajós 
tábornokkal. Nyoma se volt benne a szovjet funkcik merevségének, 
demagógiájának. Pajkos, kedves nagy gyereknek ismertem meg a legendás Szojuz-
3 volt parancsnokát, emellett ragyogó elme, szuperművelt. A költők közül 
Lermontovra esküdött, a színházban Csehov a mindene. Angolul tanult 
Shakespeare kedvéért. Sajnos gyengék az orosz fordítások, mondta, eredetiben 
szeretném olvasni, érteni Shakespeare-t. A zene? Főleg a romantikusokat szeretem, de 
Bartók muzsikája is csoda számomra. Egy magyar barátomtól ajándékba kaptam a Concerto 
lemezét, nagyon megfogott. Ugyanettől a barátomtól magyar népdalokat is kaptam. Ne 
vegye nagyképűségnek, amíg meg nem ismerkedtem a magyar népdallal, azt hittem, az 
orosznál nincs szebb. A magyar méltó társa, most már érzem. De jó lenne, ha meghívhatna 
egy szolnoki kiskocsmába cigányzenét hallgatni, de hát ezek a lapáttenyerű legények nem 
egyeznének bele, intett a fejével a másik asztalhoz, ahol tagbaszakadt fiatalemberek 
ültek. Hamar kiderült, a civil ruhás katonai rendőrök nagyon is benne lennének 
egy kis éjszakai, szolnoki kiruccanásban, de a magyar kormányőrség parancsnoka 



ellene volt: „nincs biztosítva a hely, ahová mennénk, most már ilyen rövid idő alatt 
nem tudjuk megszervezni!” Az űrhajóst láthatóan bosszantotta az aggályoskodás. 
„Mit kellene megszervezni, én mindenkit szeretek, engem se bántana senki, mondta, majd 
tréfálkozni próbált: hiába no, úgy látszik, én csak a kozmoszban vagyok „valaki”, a földön 
nekem is parancsolnak. Az egyik helyi nagyság – elefánt a porcelánboltban – 
„vigasztalóan” közbeszólt: „viszünk fel a szobájába italt, Beregovoj elvtárs, 
amennyit csak akar”. Azt hittem, elsüllyedek szégyenemben! Az űrhajós mosolyt 
erőltetett az arcára: látom, a titkár elvtárs nem veti meg a jó magyar italokat, irigylem is 
ezért talán, de én megrögzött antialkoholista vagyok.

A feszültséget „oldandó” a magyar biztosítás parancsnoka – még egy 
elefánt! – azt javasolta, hogy „térjünk nyugovóra, Beregovoj elvtárs, mert reggel 8 
órakor kipihenten Czinege Lajos elvtársnál kell lennünk Pesten.” 

Beregovoj felállt, jó, jó, egyezett bele a „takarodóba”, legalább elalvás előtt 
tanulhatok ma is valamicske angolt, mondta kéznyújtás közben... 

*

Régi és bölcs megállapítás: a stílus maga az ember. Jól lemérhető volt 
mindez a különböző megyei pártvezetők magatartásán. 

Az „első megyei embert” így kellett fogadni, ha megjelent valahol: 
„Megkülönböztetett nagy tisztelettel köszöntjük...” 

A titkároknak a „megkülönböztetett tisztelet” járt, az osztályvezetőknek 
csak sima „tisztelettel”. 

Volt olyan „első ember”, aki túlontúl is sokat adott a formaságokra, ha 
„ellátogatott” valahova, egész párt- és tanácsi konvoj kísérte. A megyei lapban meg 
kellett jelennie, hogy kik voltak a „főember” kíséretében. 

Szép számú ütközéseim egyike: a megyei főfővezető öt tanárt, tanítót 
tüntetett ki. A szakma alapvető szabályaként leírtam, hogy kiket, mivel, hol 
tüntettek ki, és hogy ki adta át az elismerést. A tudósításból a kitüntetett 
pedagógusok nevét kihúzták, csak annyi jelenhetett meg a lapban, hogy N. N. 
elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára öt pedagógusnak kitüntetést adott át. 

Szóvá tettem, ledorongoltak. A legközelebbi alkalommal – mérgemben – 
leírtam mindenkinek a nevét, rangját, címét, aki a „nagy embert” kísérte. 
Tizenegyen voltak. Ez megjelent, sőt egy hét múlva egy gunyoros írás is az Élet és 
Irodalomban, azzal a kérdéssel, hogy a cirmos cica és a drótszőrű foxi ott volt-e? 

Egészen más stílusú ember volt dr. Gergely István. A nevéhez fűződik a 
fedett piaccsarnok gyors felépítése, több más, Szolnok javát szolgáló létesítmény 
„kierőszakolása”. (Idézet tőle.) 

A megyei és az országos pártvezetéssel a pártlap munkatársai sokáig csak a 
„szolgálati út” szigorú betartásával találkozhattak. Vagy sikerült az audiencia, 
vagy nem. 

Dr. Gergely István, amikor kinevezték a megyei pártbizottság első 
titkárának, azonnal visszavonta a „katonás” rendelkezést. Akkor jöttök be hozzám, 
amikor akartok, mondta az újságíróknak. Minden hónap első csütörtökjén a Tisza 
Szállóban az asztalánál várt bennünket. Sírjuk el egymásnak a bajainkat, mondta. 

A Fehér Házban is igyekezett tiszta légkört teremteni. Ha valamelyik, 
úgynevezett pártmunkásról megtudta, hogy ajándékot fogadott el, akár egy 
demizson bort, bundát, hűtőszekrényt vagy valami mást, azonnal eltávolította az 
apparátusból. 

Korai haláláról – akkor már a vízügyi főhatóság vezetője volt – keveset 
lehetett az időben megtudni. Állítólag autószerencsétlenség következtében hunyt 
el. Őt egy vadászszenvedélyéről hírhedt valaki követte az első titkári székben. 
Egyetlen napon negyvenhat fácánt lőtt ki a rezervátumban. A Néplap 
fotóriporterének albumban kellett megörökíteni vadászkalandjait. 



*

A városépítő Csorna Kálmán jogász-közgazdász, urbanista 1967-73 között 
volt a városi tanács elnöke. 

Manapság sok mindent összemos a közítélet. Még inkább a politika 
machinációja. A volt tanácselnöki poszt nem jó ajánlólevél. Káder volt, mondják. 

Sok semmirekellő, korrupt, buta tanácselnököt – és nem tanácselnököt – 
ismertem magam is. Csorna Kálmán messzi nem közülük való volt, sőt „kilógott” a 
hatalom aszatos soraiból, számos tisztességes pályatársával együtt. 

– Világéletében „könyvmoly”, kutatóember volt, a számok ügyvédje. Hogy szánta rá 
magát, hogy tanácselnök legyen? 

– Mindig szerettem Szolnokot, bár Tiszaszentimrén születtem. Amikor 
felkértek, legyek a városi tanács elnöke, a beosztás szakmai lehetőségeire 
gondoltam. Persze a próbatétel igézete is bennem volt. Ráadásul akkoron jól 
fújdogáltak a reform szelei. Úgy láttam, segíthetek Szolnoknak, hogy kimozduljon 
alföldi, kisvárosi helyzetéből. 

– Hogyan érződött az említett reform, melyet új gazdasági mechanizmusnak 
neveztek...? 

– A különböző „direktívák” előremutatóak, jobbító szándékúak voltak, ez 
kétségtelen. A minisztériumok „leadták” a különböző döntési jogköröket a megyei 
és városi tanácsokhoz, így a gazdálkodási feladatokat is, köztük a lakásépítés 
irányítását. Ez utóbbi teli volt feszültséggel. 1949-ben még csak 38 ezer lakosa volt 
a városnak, 1968-ban pedig 63 ezer! A századfordulón vagy azután épült 
lakóházak – főleg a vályogépítésűek – a háború alatt fokozottabban pusztultak, a 
végnapjaikat élték. A lakosság száma, elsősorban a bevándorlás miatt, csaknem 
megkétszereződött. Kínzó volt a lakáshiány. Építkezni kellett, gyorsan és olcsón. 

– Volt valamiféle területfejlesztési, városrendezési terv, elgondolás? 
– Az 1946-ban készített terven hamar túllépett az idő. Újat kellett készíttetni. 

Több elgondolás ütközött, a Tisza-Zagyva határolta hely meghatározó volt. 
Városrészeket kellett lebontani, ahová házgyári elemekből épültek lakások. Persze, 
nehezen mozdult a szekér, hiszen a szanált házak lakóinak új lakást kellett adni. 
Egyébként nem csupán városrendezési tervek születtek, hanem azokkal 
összefüggésben szociológiai tanulmányok is, így a Szolnok társadalmi és 
urbanisztikai szerkezete témakört Konrád György és munkacsoportja vizsgálta, 
dolgozta ki. 

– A beton kikerülhetetlen volt? 
– Egész Európa a házgyári elemekből elégítette ki a tömegigényt. Legfeljebb 

jobb, modernebb volt a technológia. Mellesleg az első házgyárat a dánoktól 
vásárolta a minisztérium, később vették a szovjet típusokat. Nem lehetett kikerülni 
ezt az építési módot. Lehet azon morfondírozni napjainkban, hogy csúnya, 
elrondította városainkat, de akkor ez kényszerpálya volt. Finnyáskodni? Eszi, nem 
eszi, nem kap mást alapon mentek a dolgok. Ha pénzt adtak lakásépítésre, szinte le 
kellett rá csapni, építkezni kellett, mert a lakásszámtól függött az úgynevezett 
járulékos beruházások összege is. Tehát: az építhető bölcsődék, óvodák, iskolák, 
áruházak száma. 

– A jelzett időszakban és azt követően Szolnok kb. hány új lakással gazdagodott? 
– Úgy 15-16 ezer új lakás épült, félreértés ne legyen, nem mind akkor, 

amikor én voltam a tanácselnök – különben számos olyan terv, amelyet én 
segítettem „világra jönni”, csak később valósult meg. Köztük több nem úgy, ahogy 
gondoltam. De akkor, hogy fejlődjön a város, új gyermekintézményei legyenek, 
modernebb kereskedelmi hálózata, mindenáron fel kellett gyorsítani a lakásépítést. 
A lakásszám meghatározó volt! Szinte minden ettől függött. 

– A városközpontnak többféle tervét láthattam... 



– A reform kifulladt, beruházási stopot rendeltek el. A különböző, a 
városközpontban építkezni kívánó vállalatok, pénzes cégek visszaléptek. Muszáj 
volt nekik. Később el kellett fogadni a relatíve olcsóbb megoldásokat. Az idősebbek 
talán emlékeznek rá, a Centrum Áruház leégése után szinte iparcikk-bolthálózat 
nélkül maradt a város. Fás, ligetes belvárost terveztek, de a kényszerűség döntött: 
üzletek épültek, nem volt hol vásárolni. A Zagyva partjára is harmonikusabb, ha 
úgy tetszik, lakályosabb városrészt terveztek. Eredetileg. Aztán átterveztették. 

– Kik? A hatalom, a politika? 
– A minisztériumon belül előbb a tervezői lobby volt erősebb, majd 

felülkerekedett a kivitelezői érdekcsoport. 
– Szolnokon – a megyei tanács vállalataként – elismert tervezői kollektíva dolgozott, 

kitűnő szakemberekkel... 
– Sajnos, nem tervezhettek nekünk, csak központi vagy regionális tervek 

alapján építtethettünk. 
– A szolnokiak egyenesen botrányosnak tartották, hogy az új kórháznegyedet nem a 

jó levegőjű északi városrészben építették fel, hanem a régi kórház kertjén belül, füstölgő 
gyárkéményektől övezve. Ön különben akkor már nem volt a városi tanács elnöke. 

– Ettől függetlenül jól ismerem a történteket. A mai Városmajor utcához 
kapcsolódva azért nem lehetett építkezni, mert a szovjet katonai hatóságokkal nem 
sikerült megegyezni. Ott volt a kórházuk, laktanyájuk stb. Újabb kényszerpálya. 
Ha nem fogtak volna hozzá mielőbb az új kórházi beruházáshoz, a minisztérium 
„átcsoportosította” volna a pénzt máshová. 

– A Széchenyi-városrész tervét is megváltoztatták? A makett sokkal mutatósabb volt 
a mai valóságnál. 

– A „Széchenyi” sem az eredeti tervek szerint épült meg. Itt körgyűrűs 
utcahálózatot terveztek, alacsonyabb házakkal. Szép lett volna! De közben drágább 
lett az építkezés, az építendő lakások számát közben megemelték. Előtérbe 
kerültek az építőipar érdekei. A tetszetősebb megoldást elvetették. Ráadásul a 
terület fásítása is hebehurgyán történt. Nemes, igényes fákat ültettek az építési 
törmelékbe. Rendre kipusztultak. Szívósabb, rossz körülmények között is gyökeret 
fogó, gyorsan növő fákat kellett volna ültetni, akkor mára már enyhült volna a 
kietlenség. 

– Hat évig volt Szolnok tisztelet övezte tanácselnöke. Nem „cserélt” lakást, maradt 
másfél szobában a gyermekeivel, nem „bundázott” magának azóta tízmilliókat érő 
hobbikerteket, nem vette meg ócskavasáron a néhány tízezernyi kilométert futott 
„leselejtezett” hivatali gépkocsiját. Nem hordatta a lakására a teli demizsonokat, a 
libamájat, a fél disznókat... 

– Honnan tudja?... 
– Közismert, hogy kik gyarapodtak így. A jó hír is szárnyakon jár. Nem lopott, nem 

csalt, hanem egyszer csak lemondott. 
– Igen, 1973 májusában. Olyan oktalan és jogtalan támadások értek, amelyek 

sértették az önérzetemet. Nem kívánom ezt részletezni, senkit se akarok 
megsérteni. Nem, nem magántermészetű támadások voltak, közéletiek. Az fájt 
legjobban, hogy azoktól a vezetőktől nem kaptam védelmet, akik tudták, hogy 
igazam van. A választható megoldások alapján döntöttem. A körülmények 
hatalma alatt... 

Nem szeretem az évfordulós méltatásokat, mert sokszor bizony a rossz 
lelkiismeretünk diktálja azokat, mulasztásaink terhe alól így akarunk feloldozást 
nyerni. De Luja, ő más, őt szakadatlanul a lelkemben hordozom. 

A sályi dombok libalegelőiről vitte tehetsége a Képzőművészeti Főiskolára, 
onnan pedig Pór Bertalan és Domanovszky Endre stúdiumainak hátterével 1957-
ben jött a Szolnoki Művésztelepre. A hegyek lábától nézvést már gyermekkorában 
beleszeretett az alföldi táj szín- és formavilágába, festőállványával szüntelenül a 



vizek partját járta, a kiserdőket, a csalitosokat, de a Tabán igézete talán mindennél 
erősebb volt számára. Megérezte, hogy közel az elmúlása? Az övé is, a Tabáné is. 
1971-ben, 46 éves korában a Zagyva fölött, a híd kellős közepén állt meg a szíve. 

A rövid életét nagyon szépen élte, a festészet, a költészet, a zene varázsában, 
borral teli pohárral a kezében, mindig jót remélve, mindenkit szeretve. Egy 
nemzetség vagyunk, nem veszejthetjük el egymást, korholta a marakodókat. A 
sarki rossz lányt is „nagysámnak” szólította, a város rezes orrú bolondja is „nagy jó 
uram” titulust kapott. 

Mészáros Lajos – milyen szokatlan leírni így a nevét! – országnak-világnak 
Luja volt. Egyszer így kapott meg egy Rómában feladott képeslapot: Luja, Szolnok. 
Az időben még megvolt a Hét békés levélhordóhoz címzett kiskocsma, a postások 
odajártak. Luja is sűrűn betért egy-egy pohár „veres” borra. Mindenki ismerte és 
elfogadta, jelenséggé vált gyönyörű, de többnyire elkótyavetyélt festményeivel, 
meghitt mulatozásaival, vidám cimboráival. Így utólag úgy gondolom, Luja volt a 
művésztelep, a színészklub és a reggelig nyitva tartó vasúti resti háromszögében 
az utolsó reneszánsz ember. Reneszánsz paraszt, a fogalom legnemesebb 
értelmében. Tiszta és emelkedett. A múzeumok képtáraiból szívta magába Róma 
és Firenze levegőjét, a Szajnától az éjszakai Párizs hangulatát, a hanglemezek 
százaitól a zene mindenekfölöttiségét. Aranytallérokként szórta szét közöttünk 
örömét is. 

Egy szem gyermeke már „úton volt”, amikor körbefutotta barátait: „Mi 
legyen a fiú neve?” Ma már nem is értenénk talán, mit akarhat ez a valaki, aki egy 
egész kompániát meghív borozgatni, hogy találják ki születendő fia nevét. Luja 
fontosnak tartotta, hogy mindenki osztozzék örömében, neki fia születik! Parányi 
noteszébe felírta, ki milyen nevet mondott, ki lesz a gyerek keresztapja. Nusi 
asszony, a felesége, nyugodjék ő is szegénykém, nagyon megszenvedett, amíg 
világra hozta fiát, de akkorra már megvolt a gyerek neve is. Boldogan újságolta 
Luja ennek történetét is: az éjszaka újraolvastam a Toldit, Arany János a fiam 
keresztapja, mert kell annál szebb magyar név, hogy Bence? Megittuk rá az 
áldomást, és mentünk megnézni a kis jövevényt. 

Luja nagy magyar volt, dédelgette magában, hogy végigjárja az ezeréves 
határokat. Ez persze az időben csak álom lehetett, hanem történt, hogy megbíztak 
kenyéradó gazdáim, kísérjem el a rádió mikrofonjával azt a nyolcvanesztendős, 
egykori kerékpárversenyzőt, aki valamikori katonacimboráját meg akarja látogatni 
Fiumében. Természetesen a régi biciklijével megy. Szóltam Lujának. Mentünk, 
amikor kellett, valahol Zágráb után értük be az öregurat, szépen kerekezett. Mi 
meg elmentünk megkeresni az ottani ezeréves határokat. Luja szinte méterre 
tudott mindent, hogy mi hol van, egy kidöntött határkőre ülve elfújt valami régi 
nótát, majd tovább szekereztünk Fiumébe, hogy ott várjuk be a vén bajnokot. Egy 
nap, két nap, három nap múlott, nem jött. Visszaindultunk a megbeszélt 
útvonalon. Az Adriával párhuzamos hegység innenső oldalán találtunk rá, igen 
elcsigázott állapotban volt, épphogycsak tolta a biciklijét. Mi legyen, tanakodtunk. 
Vigyenek vissza az autójukkal, hiába, nem bírom, panaszolta az öregúr. 
Szétszedtük hát a kerékpárját, betettük a csomagtartóba, a vén bajnok meg a 
hátunk mögé ült, Luja elindult, de a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az 
öregember sír. Elsiratom magam, ez volt az utolsó tervem, mondta. Hallgattunk jó 
ideig, majd Luja az első kocsmánál megállt. Jöjjön csak, nagy jó uram, szólt rám, 
mintha puha lenne az első gumi, nézzük meg. Kiszálltunk: ide figyeljen, kend, nem 
lehetünk ilyen semmi emberek, oktatott. Milyenek? Hát olyanok, hogy ennek a 
szegény öregnek megrövidítsük az életét. Megmondta, ez volt az utolsó terve, 
akarata, hogy elkerekezzen Fiumébe, a katonacimborájához. 

Újra a tengernek vette az irányt a „szekér”. Átvisszük ezen a fránya hegyen, 
alig két kilométer, aztán várja az öreg cimborája. Annyi, mintha a biciklijével 



menne, csak így könnyebb, magyarázkodott Luja. Mindketten tudtuk, hogy jó 
másfél száz kilométer van még hátra az útból. Szerencsére az öregúr elbóbiskolt, 
csak akkor ébredezett, amikor már a tenger illatát érezhette. Végre megtaláltuk az 
egykori matrózt, a régi katonacimborát. Ölelkezett, könnyezett a két öreg. Meddig 
marad, kérdeztük. Hát úgy egy hétig szeretnék, mert hogy sose látjuk aztán 
egymást többet. Jól van, bólintott Luja, megvárjuk, magáért jövünk. 

Már a fehér sziklák között poroszkáltunk, amikor rátámadtam Lujára: 
megőrültél, éppen annyi pénzünk ha van, amennyi a motalkóra – így hívta a 
benzint – elég, min élünk, nyers fügén? Tán már mondtam egyszer kendnek, hogy 
ahol a szükség, ott az áldás, felelte. Amott egy kemping, letáborozunk, aztán 
meglátja, minden jóra fordul. Errefelé is szeretik a szépet az emberek, bizonygatta. 

Másnap a kemping bejáratánál, egy hatalmas fa alatt Luja összerakta a 
festőállványát. Megföstöm a kempinget a tengerrel, mondta. Az Adriából a 
valóságban ugyan semmi sem látszott onnan, de a képen annál szebb volt. A 
„gazda” – Luja így szólította a kempinges embert – szinte ugrált örömében, hogy 
de szép, és rögtön vevő is volt a tényleg jól sikerült festményre. Hány dinár? 
Lujának a magyar forint értékéről se sok ismerete volt, hát még hogy dinárban 
mennyiért adhatja el a képet, de kivágta magát: egy hét kettőnknek, szállás, étellel, 
itallal. A kempinges bólintott, és hozzágügyögte magyarul is: lesz sok jó bor. 

Ettünk-ittunk, jól éltünk, szalmával font demizsonokban hűsölt sátrunk 
árnyékában a dalmát vörösbor. Jöttek a szomszéd kempingesek is, hogy az ő 
tanyájukat is fesse le Luja, meg az asszonyt, meg a gyerekeket. Arany életünk volt. 
Szinte nehezünkre esett otthagyni a jó szállást, amikor visszamentünk az öregúrért. 
Boldog volt, hogy együtt lehetett még egyszer utoljára a cimborájával, de a 
visszaúton azért csak kesergett, hogy nem úgy csinálta meg az utat, ahogy akarta, 
tervezte. Este, amikor „bevagoníroztuk” magunkat egy út menti fogadóba, Luja 
mindnyájunknak külön szobát nyittatott. Milliomosok vagyunk, mondta. Nyárson 
sütött bárányt ettünk, majd Luja elővette az egyik ötliteres butykost. Jól 
„szétmértük”. Luja nagyon kerülgette a szót, éreztem, akar valamit. Hamar ki is 
bökte. Van egy fölöttébb naturális kérdésem, tudja azt kend, hogy mik azok a 
kegyes hazugságok? Majd én elmondom magának. Olyasmik, amikkel senkinek 
nem ártunk, hanem örömet szerzünk. Kend is megteheti! Holnap reggel, amikor 
már tiszta lesz a feje, szépen hazatelefonálja a rádiójának, hogy az öregúr 
bajnokhoz illően milyen derekasan végigtaposta az utat, nyolcvanévesen is képes 
volt átkerekezni a hegyeken, egészen a tengerig, hogy találkozzék a fiatalságával. 
Szabadkoztam, hogy ez így sajnos nem igaz, sajtóetika meg mifene, de Luja 
leintett: aztán mondja már meg, hány káros hazugság hangzik el naponta a maga 
rádiójában...? 

Másnap az egész ország megtudhatta az Esti Krónikából, talán akkoron 
Hangos Híradó volt a neve, hogy nem akárki az öreg bajnok, elkerekezett a 
tengerhez, sőt, meg is mártózott abban a cimborájával együtt. 

Luja elsőnek gratulált a bácsinak. Az meg szelíden mosolygott: hát ha 
tényleg csak olyan két kilométernyi volt, amit nem a nyeregben tettem meg, hát 
akkor tényleg minden úgy sikerült, ahogy terveztem. 

Nagy jó uram, súgta Luja a szája szögletében, mennyivel szebb ez így! 



Komp, 1964 

Mészáros Lajos festőművész 

– Aszongya, hogy „Tisza partján elaluttam / Jaj, de szomorút álmottam / 
Megálmottam azt az egyet / Babám, nem leszek a tied.” 

– A nóta az jó. Az mindenre jó, akár a pálinka. Azt, módjával, persze! De 
segít gondolkodni. Szarban vagy valamiért? Meddig? Bokáig? Örülj neki, hogy 
nem térdig! Vagy már addig ér? Milyen jó, hogy nem tovább! Meséltem már, 
szegény jó apám hogy járt Szarikrád városánál a szerb fronton? No, Sztarigrád volt 



annak a helynek a becsületes neve, de a bakák emígy hívták. Azt kellett volna 
bevenni apáméknak. Próbálták, huzakodtak a bosnyákokkal, de hát egy éjszaka 
nagy futás lett a vége! Szaladt szegény apám, mert lőttek veszettül, csimbum-
tratata-tratata, így aztán beleugrott az öregem egy gödörbe. Nagyot cuppant a 
csizmája, rögtön szaglott, hogy hol van. Káromkodott veszettül az én jó apám, 
hogy pont egy latrinát talált fedezéknek! Mondta, mondta, hogy azt a büdös istenit 
annak, aki kitalálta ezt az egész rohadt háborút... De még az első strófa végére sem 
ért, rákiáltott valaki a latrina másik sarkából: „Ne káromolja már az Istent Papi, 
hogy az Isten mit csináljon magával!”... Megszeppent az öregem... Gondold el, 
térdig a slamazban, a vaksötétben, egyszer csak valaki a nevén szólítja. Hát a 
főhadnagya volt, egy Pápai nevű szolnoki építész. No, isten, isten, fogd meg azt a 
poharat, látod, mink olyan fajzat vagyunk, hogy a szarban sosem vagyunk 
egyedül! No, fújjad: „Szerelem, szerelem, átkozott szerelem / Te csaltál meg engem, 
verjen meg az Isten...” 

Fújtuk, daloltunk, addig fújtuk, hogy a fiának, a kis Lajkónak akkorára nőtt a 
bajusza, mint az öreg bika szarva. Még valamikor a régi istállóban kezdtük. Ez volt 
az első műterem. De Papi Lajos – mert ő volt a hajdani kiskenyerű gazdag 
cimborám – szája akkor se járt erre a szóra, hogy műterem, amikor már igazi 
műterme volt. A kisújszállási villában is istállónak hívta a műtermét. Az udvaron 
lévőt meg, ahol nyaranta a „testesebb” szobrait faragta, akolnak meg színnek 
titulálta. Sehogy se akart a „flancosságokhoz” idomulni. Pedig tudott volna, mert 
veleszületett intelligenciája képessé tette arra is, hogy estélyi ruhás dámák, 
szmokingos urak társaságának középpontja legyen. Volt része ebben is. Olyankor 
egy jobb német választófejedelem méltósága keveredett benne, egy hollywoodi 
amorózóval, meg egy kun Voltaire szellemességével. De ha tehette, a legfényesebb 
fogadáson is hamar oldalba lökte a könyökével a magafajtáját: te, nem megyünk el 
valami rendes helyre egy kupicára?! 

Egy időben, abban a sokat emlegetett hatvanas években a Bíró Művek volt 
az a bizonyos rendes hely. Sűrűn be-beköszönt Lajkó Szolnokra, egy-két napra 
eloldta a kötelet Bölöni Erzsébettől, „született” Papi Lajosnétól, hogy ott lehessen a 
„páholy” ülésén. Ez a „páholy” a hordók tetején volt. De talán előbb arról, hogy 
hol volt a Bíró Művek. A kőrengeteg úgy megváltoztatta – előnyére is, meg 
hátrányára is – a régi Szolnok képét, hogy nehéz a múltban eligazodni. A lényeg 
az, hogy a Bíró Mihály vezette kiskocsma utcája a mai Kolozsvári úttal volt 
„srégvizavi”, szóval rézsútosan szemben. A bejárattól egyenesen a söröspultra 
botlott az ember, bal kéz felől meg egy hatalmas, legalább kétszer háromméteres 
olajfestmény volt – ácskapcsokkal – a falra erősítve. Rettenetes mázolmány volt, 
hófehér, csókolódzó galambokkal, hattyúkkal, kék tóval, szarvasokkal – amit 
akarnak. Anonim piktora valószínűleg a Nagy Magyar Giccsestár összes fellelhető 
csudabogarát rákente erre az egy vászonra. A „föstmíny” – így hívtuk – alatt meg 
mellett békebeli hordók voltak. Ezen ülésezett a „páholy”. A díszelnök mindig 
Sőre Pista volt, akit Somogyvári Rudolf, minden idők legnagyobb Tisza-parti 
Hamletje a legőszintébb szolnoki embernek tartott. Volt ebben az elnevezésben 
annyi igazság, hogy „elnökünk” mindig azt mondta, amit gondolt. Nem volt túl 
széles az érdeklődési köre, mitagadás. Egyébként Sőre István hol köztisztasági 
alkalmazott, magyarul utcaseprő, hol transzportőr – tehát hordár – volt, de inkább 
főhivatású törzsgárdatag, a Bíró Művek összes, tehát egyetlen helyiségében, jó 
nagy vörös orral. Törzsgárdatagok voltak a páholyban Gácsi Mihály, Papi Lajos, 
Mészáros Lajos, Palicz József, a rádióstúdióba sűrűn bejáró színészek: Mensáros 
László, Mádi Szabó Gábor, Linka György, Győző László, Halász László és Ladányi 
Mihály, a költő. 

A páholy ülése rendszerint a röhögőkórussal kezdődött, a fentebb már 
említett, de szavakkal utánozhatatlan eredetiségű „föstmíny” előtt. A 



röhögőkórust mindig Gácsi Mihály vezényelte, aki furcsa módon szerette a 
rettenetes mázolmányt. 

Egyszer rádióinterjúra invitáltam Gácsit. A testben, lélekben szép szál ember 
erre úgy „megijedt”, hogy remegni kezdett a kezében Bíró Mihály csorba szélű, 
nagyfröccsös pohara. Abba az izébe kellene belebeszélnem – célozgatott a 
mikrofonra –, hát azt én nem tudom megtenni, mert tán még a szívem is megállna 
ijedtemben, játszott Miska. Hetekig, hónapokig húzódott a dolog. „Papi uram” 
találta meg a helyzet kulcsát: készüljön az interjú a páholyban, nem kell ahhoz 
stúdió, mifene! Úgy is volt. Akkortájt már kitalálták a hordozható, telepes 
magnetofont. A negyvenperces felvétel igen jól sikerült. Nem csoda, hiszen Gácsi 
Mihálynál kevés műveltebb embert ismertem életemben. Minden lezsernek látszó 
mondata mögött könyvtárnyi tudás, szellemesség volt. Dicsérték az interjút a 
„páholy” tagjai, különösen Papi Lajos, aki a beszédnek is igen nagy művésze volt. 
Gácsi kihúzta magát, belefésült ujjaival a szakállába, és úgy mondta: Tudjátok, jó 
hatással volt rám ez a föstmíny, mert néztem, néztem, ahogy beszéltem abba az 
izébe, s arra gondoltam, hogy ha már ez az őzikés-kismadaras valami művészet, 
akkor talán én is meg tudom különböztetni a narancssárgát a búzavirágkéktől. 

Papi Lajos és Gácsi Mihály igaz férfibarátsággal szerették egymást. Amikor 
csak tehették, elválaszthatatlanok voltak, de egyszer a Bíró Művekben mégis 
megfagyott körülöttük a levegő. Gácsi fenn ült a páholy magaslati részén egy 
hordón, Papi Lajos meg a pult előtt „mondta az életet”. Lajkó, szólt le neki Gácsi, 
hozd már ide a boromat, ott van a pult szélén! Papi nagy komolyan a válla fölött 
szólt vissza: dehogy viszem, Isten ments... Gácsinak ez láthatóan rosszul esett, nem 
értette. De szerencsére Papi észrevette, hogy barátja elkomorult, és odavitte a 
poharát: Nesze, pedig megfogadtam, hogy én ezt soha senkinek meg nem teszem 
többé, mert egyszer három évembe került az ilyesmi, mondta nevetve. 

Történt, hogy Papi Lajos egy Czakó Miklós nevű kenderesi cimborájával a 
második világháború idején „különbékét” kötött valahol a Dunántúlon. Jól érezték 
magukat egy présházban, majd amikor a front már nyakukon volt, kimentek az 
erdőbe, jókora demizsonnal, behúzódtak egy-egy árokba. A lövöldözés hamarosan 
alábbhagyott, majd csend lett. Ennek örömére Papi kenyerespajtása átszólt a 
szomszédjának: Megúsztuk Lajkó, hozd ide a demizsont! 

Nem úsztak meg. Ahogy Papi kimászott az árokból, ketten kiáltottak rá: 
Sztoj! 

Csupa szellem, csupa szív emberek voltak, nagy művészek! 
Fújjuk Lajkó, szinte hallom, ahogy mondják. Hát fújtuk. „Elmegyek az ácshoz, 

fejfát csináltatni / Aranyos betűvel nevem rávágatni... 



Gácsi Mihály 

A város környéki tanyai iskolához, ahol Móricz járt, nekem egy későbbi, 
máig is fájó emlékem kötődik. 

Szerkesztőségi szobám ablaka a Kossuth téri irodaházban az északi oldalra 
nyílott. Nyaranta láttam azt a katonaköpenyes, gumicsizmás idős embert, aki a 
Tisza Antal utca első házának udvari melléképületében lakott. Amikor reggelente 
munkába mentem, ő már a kerékpárját tolva jött a Tiszáról. Mindennapi párbeszéd 
volt köztünk, hogy milyen volt a fogás. Néhány macskának való, többnyire ezt 
mondta. Így ment ez évekig, mígnem egyszer azzal állt elém, hogy segítsem ki száz 
forinttal. Ha megkapom a nyugdíjamat, megadom, mondta. Egy percig sem 
hittem, hogy valaha is viszontlátom a „piroskámat”, de adtam neki. Fakereszt, 
gondoltam. Tévedtem, néhány nap múltával ott várt a Kossuth tér sarkán, 
köszönte, megadta a tartozását. Akkor tűnt fel, hogy intendáns úrnak szólít. 
Összekever valakivel, gondoltam, vagy ez a rögeszméje. Este aztán az újságíró 
klubban – ilyen is volt –, elmondtam kollégáimnak, hogy intendáns lettem, „úgy 
beszéljetek velem”! Nagyot nevettek, három, négy „intendáns” úr volt még a 
társaságban. Tőlük is kért néha száz forintot, de mindig megadta nekik is. 

A Damjanich uszoda „áztatójában” – a meleg vizű kismedencében – idősebb 
szolnoki barátaimnak szóba hoztam L. L-t, mit tudnak róla? Kiderült, hogy az 
egyik atyai barátomnak az osztálytársa volt, érettségizett, majd katonai pályára 
lépett, a Donnál a vezérkar egyik rádióstisztje volt. 

Alig vártam, hogy találkozzam a kiérdemesült hadfival. Üljünk le néha egy 
sörre vagy egy pohár borra, sok mindent tudhat azokról a kegyetlen napokról, 
amikor megsemmisült a hadseregünk, kértem. Keményen visszautasított: vitéz 
nagybányai Horthy Miklós őfőméltóságának én esküt tettem, hogy a szolgálati 
titkokat megőrzőm! Őfőméltósága nem oldott fel az esküm alól, így a 
szolgálatomról nem beszélhetek. Nincs a világon annyi sör, bor – vagy akármi – 



amiért az eskümet megszegném! Majd megenyhült: azt elmondhatom magának, 
hogyan haltak meg mellettem a bajtársaim. Szerencsés volt, aki rögtön ottmaradt, 
mert akik megsebesültek, járóképtelenné váltak, azok ott fagytak meg. Láttam 
olyat is, hogy egy szerencsétlen tizedes kínjában a csonttá fagyott kezéről a még 
mozgatható másik kezével letördelte az ujjait. Nincs rettenetesebb a fagyhalálnál! 
Különben nem igaz az, amit azóta is mondanak, hogy a hadseregünk csürhe 
módjára vonult vissza. Az utolsó töltényig lőttünk, intendáns úr. 

Még talán egyszer, kétszer találkoztunk, hozta a Tiszáról a kishalakat a 
macskáinak, majd egy őszbe hajló reggelen láttam a szerkesztőségi szobám 
ablakából, hogy bontják a nyomorúságos épületet, amelyikben lakott. (Még ma is 
üres a telek!) 

Naivan azt gondoltam, gondoltuk mi, „intendánsok”, hogy a város 
központját csúfító, nyomorúságos lakás helyett emberhez méltó hajlékot kapott, 
esetleg beköltöztették a szociális otthonba. 

Jóval később, a következő év tavaszán derült ki az igazság. Valakik már 
többször is panaszt tettek a városi tanácsnál, hogy az öregúr molesztálja őket, 
pénzt kér tőlük. 

Az épületre ekkor már bontási határozat volt. Súlyosbította L. I. helyzetét, 
hogy évek óta lakbért sem fizetett. Minden törvényes ok megvolt ahhoz, hogy 
kilakoltassák. Az emberség meg hiányzott. Az idős ember lelkileg teljesen 
összeroppanhatott, de nem kért segítséget senkitől. A jászberényi út melletti 
egykori tanyai iskolában csonttá fagyott. A szomszédainak egy jó hét múltával tűnt 
fel, hogy régen látták az öreget. Elmondták, hogy a felismerhetetlenségig 
összeharapdálták a patkányok... 

Szolnok, Tisza-Zagyva háromszög, hársfák, gesztenyék zöld köntösben, 
fehér bóbita ígéretekkel. Bújócskázik a bokrok között a nap, játszik a színekkel, 
ahogy az idő az emlékekkel. A művésztelep sétányainak kavicsa ropog a talpam 
alatt. Pettenkofen, Bihari, Deák-Ébner, Aba Novák és mások sétái nyomán megyek 
a Mesterhez, Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas festőművészhez, érdemes 
művészhez, minden jó barát Feri bácsijához. 

– Ülj le a kanapéra, de úgy ám, mondja, hogy ott ült Móricz Zsiga is, Tamási 
Áron, Veres Péter is, Váci Mihály is... Áhítattal ülök le, szemben velem a Tűz című 
festmény dinamikus szín- és mozgáskavalkádja. Az első nagy Chiovini-művek 
egyike, a Mester 1925-ben festette. Kalandos utat járt be, húsz évig Amerikában 
volt, nemrégen került haza, már a Damjanich Múzeum tulajdona, a Mester 
restaurálja. 

A műterem ablakában egy mellszobor: az 1848-as hadbírófőhadnagy 
nagyapa. Körülötte a képek sora, a szülőfalu, Besenyszög és környéke, a Tiszatáj. 
Mindegyiken ott az Alföld varázslatos harmóniája. A színek fölött és között a 
művész könnyed, néha éppen anekdotának tűnő mondókája úszik a műteremben. 
Aki odafigyel a Mester szavaira, minden szolid csattanó mögött igazságot talál. 

– Csak az értelmes emberrel érdemes vitatkozni, mondta. Régen beláttam, a 
butákkal nem szabad. A színvaknak hiába magyarázod, hogy milyen a lila vagy a 
citromsárga, el se tudja képzelni. Persze nem azt tartom én buta embernek, aki 
nem fogadja el az álláspontomat, mert nem ért velem egyet. Dehogy! Az a buta 
ember, aki meg sem akarja érteni, amit a másik mond. Móricz Zsigával is sokszor 
vitatkoztam, de mindig, de mindig értettük egymást. Azért húztuk állandóan a 
kötelet, hogy az írók a festészetet csak magyarázni tudják, jó vagy rossz 
megközelítéssel, de érdemben leírni nem. Mert a festészet egyik funkciója a 
vizuális igazságok érzékeltetése. Az igazságoké –, ez a döntő. Aki csak a maga torz 
belső világát komponálja, sohasem értett meg semmit az élet valóságos 
szépségeiből. 



– A szépségnek mindig elébe kell menni, egész életünkön keresztül. Ezt 
csinálom, amikor kimegyek a természetbe, ahol úgy érzem, a végtelenbe látok. 
Megpróbálom ilyenkor felfogni a környező világ monumentalitását és dinamikáját. 
A kettőt együtt érzem teljesnek. Ebből a valóságból merítem képeim témáját, úgy 
absztrahálok, hogy az emberek ráismerjenek a maguk világára, amelyben élnek. 
Szinyei Merse mondta, hogy a festőnek fél lábbal mindig a földön kell állnia, ahogy 
a biliárdozónak, amikor a golyót löki. Nekem is ez az alapállásom, amikor a 
vászon előtt vagyok. Erről sosem feledkezem meg. 

– Nehéz földön születtem. Amikor eszméltem, a veszett kutya harapása 
ellen még babonás versikével próbáltak védekezni. Szülőföldem rétjein akkor még 
szürkemarha gulyák legeltek. Nekifeszültek a lovak a hámnak. Fadereglyék úsztak 
a Tiszán. Hullott az aratók verítéke. Ez mind bennem van, ahogy a mai munka 
ritmusa, dinamizmusa is. Ezeket festem. Mást nem. Amiben nincs humánum, az 
nem lehet művészet tárgya. A munka, az igen, mert abban ott az emberi izmok 
feszülése, vagy az alkotás gyötrelmének szépsége. 

– A szépség arány. Az arány harmónia. A harmónia meg sokat érő 
felismerés. Csak azt szeretheti igazán az ember, akit vagy amit ismer. 

– Gazdagodni kell, mindig gazdagodni. Festészettel, irodalommal, 
muzsikával... Csak nagyon hézagosan mondom... Új életérzésekkel, mindennel, 
ami tartalmat, emberi tartást, erőt ad. Egyszer, amikor Veres Péterrel beszélgettem 
itt, kiderült, hogy közös a legkedvesebb népdalunk. Addig dúdoltuk magunkban, 
hogy mindketten eljutottunk valameddig. Sok víz lefolyt persze addig a Tiszán. 
Felettünk meg mentek az évek. De eljutottunk valameddig, mégpedig úgy, hogy a 
gyökereknél maradtunk. Péter is, én is. Közben lélekben gazdagodtunk. Tegyen 
meg az ember mindent, hogy holnapra több legyen. Közel a „háromnegyedhez”, 
én már többször visszanéztem. Ez is nagyon fontos! Visszanéztem, jó érzés, hogy 
vállalhatom a mögöttem lévő utat. Mindenki visszanéz egyszer... 

– A tavasz a költőké. A festőké a nyár. Készülök a nyárra, a nagy 
gyürkőzésre. Kimegyek a végtelen természetbe, hogy egy parányi képen 
elmondjak valamit az embereknek. Küszködöm, hogy kifejezzem magam... azt 
vallom én is, hogy az élet célja a küzdés maga. Nekem az a küzdőtér jutott, hogy a 
művészi szép eszközeivel ábrázoljam a magyar élet valóságát. Ennek próbálok 
eleget tenni, hűséggel, becsülettel. A két fogalom különben egyet jelent! Csak 
egyfajta igaz művészet van, aminek ez a talaja, vallotta a Mester. (Az interjú 
eredetije Chiovini Ferenc 75. születésnapja előtt készült néhány hónappal, 1974-
ben). 



Halászok. Chiovini mester egyik híres festménye 

1978 júniusában Schwajda György író-színigazgató gyanús ajánlattal 
keresett meg. Kísérjem el a társulatát Galacba és Constantába, ahová vendégjátékra 
hívták meg a színházat. Jó riportlehetőség – mondta faarccal, mintha előre sejtett 
volna valamit... 

Ferihegyen titokzatosan félrevont egy miniszteriális személyiség. Arra kér a 
miniszterhelyettes elvtárs, seppegte, hogy segítsd ki Schwajdát, ha valami 
problémája lenne... 

A főember ezután rátért volna a főbb szempontokra, hogy mire vigyázzunk 
az úton, de a hangosbeszélő megmentett. Beszállás. 

A tranzitváróteremben fegyelmezetten vártunk sorunkra. Közben elmúlt egy 
óra, kettő, majd bemondták, hogy az ilyen meg olyan számú Bukarest-Isztambul-
járat felszállása technikai okok miatt késik. A Nap gyermekei című Gorkij-dráma 
művészei sápadtan néztek össze. 

Roman házmester, alias Hollósi Frigyes reszketve állt elém: 
– Hallottad, elromlott a repülőgépünk... 
Volt, aki keresztet vetett, jeges csönd ülte meg a „karantént”. Ekkor már 

ugyanis így titulálták a várótermet. 
– Akkor most ezt a tíz dollárt elisszuk! – mondta „valaki”, és indult a pulton 

könyöklő dús keblű, „csak dollárért” hölgyhöz. 
– Szeretek vidáman meghalni! – magyarázta Hollósi, amikor az első rund 

whiskyvel eltüntette szájszéle kékségét. 
A „helyzet fokozódott”, amikor az eddig inkognitóban, csendben üldögélő 

világhírű hegedűművész, Darvas György, aki éppen amerikai koncertkörútjáról 
utazott „haza” Isztambulba, megtudta, hogy ezek a „vidám fiúk” – mert ekkor már 
igencsak „boldogok” voltunk – szolnokiak. Darvas György ugyanis Szolnokon 
született. Rendelt négy üveg fekete címkés (öreg) whiskyt! Elfogy ez gyorsan, 
ahogy nézem, mondta nevetve. Fele addig se tartott. Kért még két üveggel az ő 
kedves földijei tiszteletére... Az is elfogyott. Mi is tudtuk, mi a tisztesség... 

Valamikor délután végre felszálltunk. Nagy vidáman! Istenem, ilyen szép a 
halál, meditált Ignátz Éva. A TU-134-es fedélzetén vörösbort szolgáltak fel. A 
sztyuvik – mentsük, ami menthető alapon – tripla porcióval kezdték a 
„kedveskedést”. (Sikerült a kapitánytól megtudni: a gépnek semmi baja, a légteret 
azért zárták le néhány órára, mert Kádár János Berlinbe repült.) 

Nagy volt az öröm! Hát mégse zuhanunk le? 



– Balra előttünk, alattunk Kolozsvár! Repülési magasságunk 9 ezer méter – 
hallottuk a kapitány hangját a megafonból. Áhítatos csend ülte meg a gép 
utasterét. De egy perc se múlott, Hollósi Frigyes – a továbbiakban Frici – odalépett 
Darvas üléséhez. 

– Művészkém, a hegedűjét, ha kölcsönkérhetném... 
– Nem adom kölcsön, művészkém, mert Stradivari. De szívesen elhúzom a 

nótádat. 
Frici némán a gép hátsó traktusa felé intett... Szerintem ilyen magasan még 

nem szólt addig a Székely himnusz... Ketten leguggolva, csípőjénél fogták Darvast, 
mert a gépet veszettül dobálta az erős nyári ájer, ő meg húzta, húzta fenségesen: 
„Ki tudja, merre...” 

Nem kellett súgó, mindenki tudta a „szövegét”... A gép pilótái is megérték a 
pénzüket, amikor megtudták, mit mívelnek a kedves utasok, újra megszólalt a 
hangosbeszélő: „hamarosan átrepülünk a régi Magyarország határa fölött...” 

Bukarestben a román kulturális minisztérium hivatalos emberei vártak 
bennünket, egy olyan rozoga autóbusszal, hogy a kipufogógáz maradéktalanul 
beáramolhatott az utastérbe. Szerencsénkre hamar megálltunk. Ez itt a Kínai 
Népköztársaság bukaresti nagykövetsége, mondta áhítatosan a kísérőnk. 

Fuldokoltunk a röhögéstől! Semmi mást nem mutattak meg Bukarestből, 
csak a „kínai elvtársak” házát. Sőt meg is kérdezték, van-e a művész elvtársaknak 
valami kérdésük, megjegyzésük. Az egyik „művész elvtárs”, a továbbiakban Peti, 
erre fel jegyezte meg, hogy szívesen inna valamit. Ezt viszont már nem értette 
kísérőnk. A Kárpátok Géniuszának érdemeit méltatták a továbbiakban... Ekkor 
már fortyogott bennünk a düh... 

A bukaresti pályaudvaron Frici hanyag mozdulattal kihúzta a román 
borítékos sorsjegy főnyereményét! Ez akkoriban majd hétszáz üveg finom kínai 
konyakot ért! Schwajda igazgató sorsa ezzel megpecsételődött! Nagy szerényen 20-
30 üveg kígyós címkéjű kínai konyakkal szállt fel a „csapat” a galaci gyorsra. Az 
úton Frici hosszú, barna cigarettát osztogatott. 

– Kojak! – mondta, és átnyújtotta a cigarettát. Ebből következett, hogy az 
illumináltabb havasalföldiek körében futótűzként terjedt el a hír, a híres rendőr itt 
van a vonaton, és szivart osztogat. Egy másfél mázsás, halina lajbis, bocskoros úr 
erre fel megjelent egy tízliteres demizsonnal. Cujka, mosolygott bele a kedves 
utasok képébe. Frici az étkezőkocsiban – miután meghívta vacsorára az egész 
vonatot – hórát lejtett, én pedig megbeszéltem Jelena Nyikolajevnával, azaz Tímár 
Évával, hogy ha Schwajdán eret kell vágni, akkor okvetlenül ő tegye azt, mert a 
kitűnő igazgató megérdemli, hogy egy igazi, mondhatni vérbeli drámai hősnő keze 
segítsen rajta. 

Másnap Galacban csodálatos előadás sikeredett. A környékbeli magyarok 
száz, kétszáz kilométert utaztak, hogy hallják, lássák a Tisza-parti színészeket. 
Frenetikus siker volt... 

Schwajda a duzzogó, de a már-már megbocsátó apát alakította, igen-igen 
meggyőzően. Talán még fegyelmit se ad, bizakodott Frici. 

Constantában egy kultúrházfélében volt az előadás. Negyven fok 
árnyékban, zúgott a ventillátor. Hat civil néző volt és két hajóra való tengerész. 
Lehettek vagy százan, de egyszerre mindig csak a fele nézte az előadást, a másik 
fele a büfében ivott. Úgy negyedóránként váltották egymást. Szinte vezényszóra: 
szakasz, be, nézni, másik szakasz, ki, inni! 

A mieink félelmetes fegyelmezettséggel, önuralommal játszották végig az 
előadást. Schwajda láthatóan büszke volt a maga „szakaszára”. Jól van, mondta 
szelíd nyugalommal, pedig akkor már ott volt a zsebében a román államvasutak 
igazolása arról, hogy az a Constanta-Budapest közötti gyorsvonat, amelyre a 
magyar Művelődési Minisztérium „ügyintézői” még hálókocsijegyet is váltottak 



nekünk, egyáltalán nem is létezik, nemhogy közlekedne. Vendéglátóink erre 
felajánlották, hogy elvisznek bennünket autóbusszal Bukarestbe, onnan lesz vonat. 
Vonat tényleg lett volna, de helyjegy egy darab se, előre két hétre... 

Azon az ominózus vasárnap délelőtt, amikor kategorikusan kidobtak 
bennünket a szállodából, Schwajda képe arányos téglalap formátumot vett fel. 
Megfigyeltem, ez olyankor következik be, amikor polgárpukkasztó dologra készül. 

Telefontöredék a constantai szálloda és Budapest között: 
– Tehát az olcsóbbik 68 ezer, a drágábbik 76. Jó, küldjék a drágábbikat, mert 

negyvenöten vagyunk. Ki fizeti, ki fizeti! Nem mindegy az most? Lehet, hogy én 
fizetem, csak jöjjön az a gép! – így Schwajda. 

Kora délután, egy kis késéssel leszállt a megváltó IL-18-as. A pilóta egykori 
katonacimborám volt. Ne haragudjatok, öregem, mondta, jöttünk volna már, de 
felszállás előtt volt egy kis javítani való a gépen. Kutyafuttában megcsináltuk... 

Belöktem a derék pilótát a fülkéjébe, mert én már tudtam, mi a 
következménye annak, ha kiszivárog a gép „egészségügyi” hiányossága... Amikor 
felszálltunk, már világossá vált, mindenki tud mindent. Szolnokhoz közeledvén 
Czibulás térden állva – nagy jelenetben – kérte a kapitányt, ereszkedjen alacsonyan 
a város fölé, ijessze meg az anyósát. 

Ferihegyen iszonyatos vihar fogadott bennünket. Egy gyengébb idegzetű 
sztyuvi a leszállás megkezdése előtt nagy titokban keresztet vetett... Megúsztuk. 
Azt is... 

Az igazgató fegyelmi tárgyalásáról a minisztérium folyosóiról tudok. 
Schwajda: Itt az írás, nem volt olyan vonat. 
Miniszteriális személyiség: Az románul van, mi nem tudunk románul. A 

MÁV hivatalos menetjegyirodája kiadta a jegyet. 
Schwajda: Tőlem meg már vissza is váltotta. Tehát elismerte a MÁV, hogy 

nem volt olyan vonat, amelyre a jegyek szóltak. 
Miniszteriális személyiség: Nekünk a hivatalos MÁV-menetrend az 

irányadó. De azért ne gondolja, Schwajda elvtárs, hogy keresztre akarjuk feszíteni. 
Igazgatónk nem kapott fegyelmit, nem fizettették meg vele különös 

rendelését, a főhatóság nagylelkűen megbocsátotta neki a saját miniszteriális 
hülyeségét. Meg persze a MÁV-ét. 

*

– Hol volt az első, emlékezetes fellépése, kérdeztem Kátay Endre színművésztől. 
– 1945. március 15-én a csényei hídnál. Katonai eskümhöz híven 

páncéloselhárító egységemmel védtem a hídfőállást. Ketten maradtunk... 
– Békésebb fellépésre gondoltam. 
– Az később volt. Előbb még haza kellett jönnöm Ausztriából. Nem volt 

könnyű, mert „Iván” mindenáron „Szibirbe” akart meneteltetni. Én meg csak a Víg 
utcáig akartam jönni, édesanyámhoz, Pestre. Megboldogult édesapám ajándéka, a 
karórám mentett meg: amíg „Iván” a gyönyörű órát csodálta, megléptem a 
menetoszlopból. Így becsengethettem anyám lakásába. Kinézett a pislogón a drága 
lélek, és azt mondta: várjon bácsikám, hozom a kulcsot, rögtön beengedem. 

– Hány éves volt akkor? 
– Húsz. Az volt a legeredetibb maszkom, amely édesanyámat is 

megtévesztette. Csont és bőr voltam, rongyos, akkora szakállal, akár egy pópa. 
– S az első „hamis” sminket mikor csinálta meg? 
– A háború után. A Dohány utcai színészképzőbe jártam. Nagyszerű 

tanáraim voltak. Visszavedlettem huszonévesnek, nem nézhettem ki rosszul, igen 
szép bölömbika hangom volt, hamar leszerződtettek. Hámori Aladár társulatával 
jártam az országot, majd a Szegedi Nemzeti Színházban voltam tag három 
évtizedig. Ezután hívtak fel Pestre, a Nemzeti Színházhoz. Jó volt, szép volt, nem 



panaszkodhattam, de nehezen bírtam a nagyvárost. Négy szezont csak lehúztam, 
de amikor Paál Pisti Szolnokra hívott, jöttem. 

– Szeged is vissza akarta csábítani, ott lett Jászai-díjas is. Miért választotta mégis a 
Szigligetit? 

– Mert akkor is nagyon jó társulat volt itt! Meg aztán, ahogy korosodik az 
ember, úgy erősödnek a gyermekkori emlékei. Úgy ám! Nem mese ez, gyermek! 
Szolnokon születtem, a Tulipán vendéglőben. Még megvan az a felső, beüvegezett 
rész, ahol megláttam a napvilágot. Édesapámé volt akkoriban a vendéglő, később a 
Werbőczy utca Tabán felőli sarkán volt a fogadója. Nagyapámé meg az állomás 
előtti Kossuth vendéglő... 

– Mostanában – úgy általában – egyre több fals, disszonáns hang hallatszik ki Thália 
templomából. 

– Világjelenség, egy kicsit divat is a színház válságáról siránkozni. Nem oda 
Buda! A magyar színház megmarad. 

Pihenjen meg a vándor Békéscsabán a Fiume Szállóban, Nagyváradon a 
Fekete Sasban, Kassán a Báránykában, vagy Szeged öreg szállodáiban, megérzi a 
különböző korok hangulatát. Az arannyal futtatott, metszett tükrökben szőnyegre 
hullott, bokáig érő, csupa csipke fehérneműket láthat, a szék támláján meg 
zsinóros atillákat. Bármit: cilindert, bukjelszoknyát. Hallhat sírást, kacagást, 
sóhajokat, sikolyokat. Képzelőerő kérdése az egész. Megérezheti az ember, hogy 
minden szögletnek, pamlagnak története van. Sajnos, igazi öreg szállodánk – 
olyan, amelyikben lefekvés előtt még Ferenc Jóska simogatta elgondolkozva 
szakállát, hogy melyik udvarhölgyét „tüntesse ki” az éjjel – nincs kézközelben. 
Pedig volt, legalábbis hasonló. 

Az első szolnoki szálloda a Zöldfa Fogadó volt a mai megyeháza helyén. 
Gorove László környékbeli földbirtokos említi 1820-ban kiadott könyvében, hogy 
az 1700-as években ebben a fogadóban italok „kortsomároltatása” is volt. Gémes 
László tanulmányából tudjuk, hogy 1749-ben már öt kocsmája volt a városnak. A 
Zöldfából semmi sem maradt ránk, de a Fehérló Fogadóból sem – a mai Kossuth 
tér északkeleti sarkán állott –, ahol Széchenyi István is megszállt, 1890-ben 
lebontották. A Fehérló különben egy francia menekült, bizonyos Prandner lovag 
kezelésében élte fénykorát az 1800-as évek első negyedében. 

Obermayer Lajos ácsmester 1860-ban építette meg a Magyar Király 
Szállodát. Jó két évtizedig bérelte Fischbein Fodor Dániel a Magyar Királyt, majd 
gondolt egy merészet és nagyot, a Molnár utcában – ma: Szapáry – saját szálloda 
építéséhez fogott. Majdnem belebukott: építkezés közben elfogyott a pénze. 
Lippich Gusztáv, a későbbi főispán segített rajta, bankkölcsönt „járt ki” számára. 
Ne gondoljuk, hogy a Nemzeti Szálló leendő tulajdonosa hebehurgya ember lett 
volna, aki csak úgy beleugrott az építkezésbe. Mielőtt hozzákezdett volna – a 
sógorával együtt –, Párizsba, Berlinbe, Velencébe utazott, hogy tanulmányozza az 
ottani szállodákat, vendéglőket, kávéházakat. Kétszázhatvanezer forintot áldozott 
a derék szolnoki vendéglős a Nemzeti Szálló felépítésére. Hihetetlenül nagy pénz 
volt ez akkoriban! De meg is volt az eredménye: az 1895. január l-jén megnyílt 
„Nemzeti” – ezen a néven vonult be a köznyelvbe – több volt, mint egyszerű 
szálloda, kultúrközpont, civilizációs lelet, Európa üzenete. A szegedi 
építőmesterek remekeltek, a tulajdonosnak volt elég fantáziája, jó ízlése: a hatvan 
vendég fogadására alkalmas, harminchárom szobás szállodai részen kívül étterem, 
kávéház, táncterem várta a vendégeket. Még híre sem volt a városban a 
közvilágításnak, de a „Nemzetinek” saját áramfejlesztője volt, az egész épületet 
behálózta a gázfűtés, különös klímát adott ez a szökőkutas télikertnek. 

A kívülről is mutatós épület belső tereinek szépségéről jobbára csak kortársi 
leírásokból tudok, amikorra saját tapasztalatokat is gyűjthettem volna, a 
„Nemzeti”, ez a hajdanvolt gyönyörű asszony, elhervadt. Kikezdte az idő. Bezzeg 



a századfordulón! Fischbein Fodor Dániel hallatlan érdeme, hogy megpróbálta a 
krakéler, de üres zsebű katonatiszteket, a gazdag Szolnok környéki 
földbirtokosokat és a helyi polgárokat egy asztalhoz ültetni. A kávéház a főúri 
kastélyok legdíszesebb audienciatermeit idézte, süppedő szőnyegek, aranycirádák, 
tükrök mindenütt. Egyszerre majd’ másfél ezer vendég szórakozhatott gyönyörű 
termeiben. A fűthető báltermében télen is játszhattak a különböző színtársulatok, 
Farkas Ferenc jeles truppja is ide járt a századfordulón, de a tiszaföldvári 
földbirtokos színidirektor, Mariházy (Kövér) Miklós is itt kezdte szolnoki pályáját, 
operettcsillagaival. Aztán közbeszólt a háború, majd 1919, a román intervenció. 
Stromfeld Aurél, a Vörös Hadseregnek elnevezett magyar katonai erők vezérkari 
főnöke 1919 áprilisának második felében innen irányította a Tisza-vonal védelmét. 
Stromfeld nemzetközileg elismert stratégává vált, hadászati elgondolásait sokáig 
tanították a világ minden jelentősebb katonai akadémiáján. Az 1989-90-es 
rendszerváltáskor eltávolították a „Nemzeti” falán lévő emléktábláját. A 
monumentum, akárhogy nézzük is, a város múltjának ilyen vagy olyan korát 
jelezte. 

Sohasem nyerte már vissza a „Nemzeti” a régi fényét. A jeles magyar író, 
Nagy Lajos 1932-ben följegyezte: „A főpincér adósok lajstroma igen terjedelmes, 
legalábbis fővárosi nívón mozog.” Szabó Barna – a legérdemesebb szolnoki 
újságírók egyike volt – 1941-ben melengetőbben írt a hely varázsáról: „Minden 
szórakozni vágyó ebben a remek helyiségben talál esetenként vigaszt a napok és 
éjszakák szürkeségére, eseménytelenségére, változatosságot nem ismerő 
egyhangúságára. Otthon ez a kávéház, több mint szórakozóhely, keblére öleli, 
dédelgeti, melengeti a város minden hű fiát, és valóban faji, felekezeti, társadalmi 
és rangkülönbség nélkül. Egy darab Pest, jó adag kultúra, üde, kedves színfolt 
sorsunk szürke palettáján.” Néhány év, és ez is a semmivé lett. 1944 őszétől szovjet 
hadikórház a „Nemzeti”, majd rendőrségi épület. 1952-ben – az államosítás után – 
nyitották meg újra eredeti rendeltetése szerint, miután „rendbe hozták”. De 
hogyan hozták rendbe, hiszen 1971-ben már arról olvashatunk, hogy 
„kiöregedett”, életveszélyessé vált! A hatóságok még ez évben elrendelték a 
szálloda bezárását. Voltak olyan nézetek is, hogy az egész épületet le kell bontani. 
Egyáltalán: komisz idők jártak a régi szolnoki házakra. Felrobbantották a Kossuth 
tér sarkán lévő úgynevezett Szekeres-üzletházat, nagy nehezen – a tűzoltók 
segítségével – sikerült a szintén életveszélyessé nyilvánított Nerfeld-házat is – 
légkalapáccsal – szétverni. Más, régi épületek fölött is megkondult a vészharang. 
Fel lehetett volna a régi szépségükhöz méltóan újítani ezeket a jókora épületeket? 
Ma már ki adhatna erre választ? Eluralkodott akkoriban a beton szelleme, a 
várostervezés valójában pesti tervezőirodákban történt, a megyei vezetésnek 
szigorú diktátumai voltak a városra, a „nagyok” igyekeztek elkészíteni valamilyen 
formában a saját emlékművüket. 

A „Nemzeti” azonban félig-meddig megmenekült. Egyes „sanda” 
visszaemlékezések szerint sosem akarták lebontani, taktikai csata folyt körülötte, a 
„nyugdíjazása” hátterében a Pelikán megépítésének lehetősége állott. Magyarul: a 
szűkös szállodai kapacitásra hivatkozva kormányzati pénzt akartak szerezni egy új 
szálloda építéséhez. E szándékok mozgatóját, a vendéglátóipari vállalatot 
támogatta a megyei vezetés is, amely új, „korszerű” épületekben gondolkodott. 
Milyen rossz gazda volt az állam, sóhajthatunk egy nagyot. 

A Nemzeti Szállót irodaházzá alakították át, mondván, erre a célra még meg 
lehet menteni, de szállodaként való felújítása nagyon sokba kerülne. A földszinten 
népbüfét nyitottak és éttermet, azt a bizonyos se füle, se farka elnevezésű Nemzeti-
Tallinn Éttermet. A régi báltermet sikerült felújítani. Az épület más, földszinti 
részei megszenvedték a változásokat. Volt ott népbüfé, turkáló stb. Az 



aranysújtásos falaknak, a metszett tükröknek, a fehér damaszt abroszoknak, az 
alpakka pezsgőtartóknak csak a híre maradt meg. 

Az emeleti részeket uraló nagyvállalat közben – ez már szinte napjaink 
története – „beolvadt” egy másik cégbe. Ez a részvénytársaság eladta a volt 
„Nemzetit”, nem hivatalos értesülések szerint egy banknak. Reménykedhetünk, 
hogy talán végre jó gazdája lesz az épületnek? A „Nemzeti” története viszont már 
régen befejeződött, a múlt értékeit nem becsülő, voluntarista tékozlók korában. 
Fájdalmas kór: mindenáron túllépni a múltunkon. 

A Szigligeti Színházban parádés szereposztásban mutatták be Csiky Gergely 
vígjátékát, A nagymamát. Koszta Sámuel nyugalmazott tábori lelkészt Sinkovits 
Imre játszotta. 

– A mostani siker egyértelmű. Álmos viszont, a Honfoglalásban már kevésbé. A 
közönség rajongott, a kritika pedig a film egészét elmarasztalta. 

– Én már hosszú ideje nem filmeztem, nem nekem valók a ködös, modern 
filmek, ám amikor felkértek Álmos szerepére, azt gondoltam, ez beleillik a 
pályaképembe. Én ugyanis mindig nagyon-nagyon komolyan vettem 
hivatásomnak azt a tételét, hogy magyar színész vagyok. Ez egészen más, mint 
angol, francia vagy olasz színésznek lenni. Nem szabad elfelejteni, hogy 
Magyarországon egy idegen hatalom ellenében, a saját kultúra, a magyar nyelv 
ápolására a színjátszás volt szinte az egyetlen eszköz. S ma is nagyon fontos a 
kultúra ébrentartásában, hiszen idegen szenny, olcsó, bárgyú produkciók özöne 
zúdul a közönségre. Vállalom Álmost, olyan kötődéssel, ahogy a színpadon 
Tiborcot. 

– Egyszer azt mondta, „minden” akart lenni, csak színész nem. 
– Valóban sok minden akartam lenni, kertész, erdész, mezőgazdász, falusi 

tanító, pap. Ez utóbbi többször is visszatért elképzeléseimben. Valahogy aztán 
mégis a színészet felé fordultam a hittantanárom biztatására. Nagyszerű ember 
volt. Harminchárom évesen megölték, mert nem volt hajlandó hamisan tanúskodni 
a Mindszenty-perben. Nagyon tiszteltem, szerettem, s többek között az ő tanácsára 
jelentkeztem a színművészetire. A szüleim, főleg az édesanyám azonban hallani 
sem akart róla. Szolid polgári családunkban iparosok, kézművesek voltak az ősök, 
az egész famíliában nem volt rá példa, hogy valaki bohóc, pojáca legyen. Sokáig 
egyébként így is tituláltak a rokonok. Amikor felvételiztem, anyám elment a 
templomba imádkozni, hogy ne vegyenek fel. Édesapám megértőbb volt, 
vendéglős lévén mindenféle emberrel találkozott, köztük színészekkel is. Ő nem 
látta ilyen tragikusan a helyzetet. Ettől függetlenül azért sokáig én voltam a fekete 
bárány a családban. Hát így lettem színész, bár a falusi tanítóskodást is vállalom. A 
színésznek is ugyanaz a dolga, mint egy jó falusi tanítónak, csak más eszközökkel. 
Egy Bánkkal, Tiborccal, Peturral, Csák Mátéval, Mózessel, Ádámmal, Luciferrel, 
hogy csak a saját szerepeimet mondjam, mi is tanítunk. Nem is beszélve Sütő 
András drámáiról. De lehet emberségre, hazafiságra nevelni vígjátékokkal is. Nem 
kell mindig „direkt szólni”, az a ló másik oldala lenne. Megérzem az igényt a 
szépre, jóra, ezért is alázattal játszom, szolgálok. Édesapám vendéglős volt, mindig 
úgy ment oda a vendég asztalához, hogy mivel szolgálhatok, kérem szépen. 
Sohasem felejtem el, mindig ezzel a gondolattal lépek színpadra. 

– A mindennapjai „civilben”? 
– Egyre többet meditálok. Az az egyetlen baj az élettel, hogy az ember 

születésekor kap egy kártyát, a kilépőt, s nem tudja, mikor, milyen körülmények 
között kell leadni. S amikor már nagyon-nagyon fogynak a kollégák, a barátok, az 
embert elfogja a szorongás, melyikünk lesz a következő. 

– A fákban, a virágban mindig örömét lelte. Már nem „gazdálkodik”? 
– A természet, a növények szeretete megmaradt. Van egy kis kertünk fákkal, 

virágokkal. Csak hát mióta többször betörők jártak ott, nem szívesen járok ki oda. 



Lassan fogy az erő is. A növények egyébként fantasztikusak, megérzik a törődést, a 
szeretetet. A fiam, látva kedvetlenségemet, ki-kijár a kertbe, megpróbálja eltüntetni 
a betörések nyomait. De idővel, gondolom, nekem is lesz erőm, hogy kimenjek 
kedves fenyőimhez, szilfáimhoz, s a három diófához: a feleségemnek, a fiamnak s a 
lányomnak ültettem... 

Kuka a legkisebb, a hallgatag. Így ragadt rá a becenév Várhelyi Lajos 
későbbi táncosra, koreográfusra, még a 196. számú Damjanich János szolnoki 
cserkészcsapatban. Anno 1946-1948... Azóta így ismeri a csárdások, verbunkosok, 
botolók világa, az egész magyar néptáncmozgalom. Közben eltáncolt felette egy fél 
évszázad. 

„Nagy Generáció” Szolnokon is volt. Tímár Sándor, Sajti Sándor, Molnár 
Lajos, majd később Kuka betáncolták magukat a legfényesebb csizmájú legények 
közé. Néhány évig a Budapest Táncegyüttesben járta, 1952-től már a Tisza 
művészeti vezetője volt. 

Kuka „nehéz ember” volt. Igaz ez, Kuka? Lehet, hiszen többnyire olyanok voltak 
a körülmények, hogy tíz körömmel kellett küzdenem az együttesért. Kisebb 
megszakításokkal 1981-ig „bírtak ki”, aztán menesztettem magam. Idegileg felőrlődtem. 
Legyek mosolygós, udvarias ember, amikor néha úgy éreztem, hogy kezemet, lábamat 
lefűrészelték... 

Valamelyest ismerem a tehetséges emberek lélektanát, így értem Kuka 
„nehéz emberségét”. Várhelyit szeretni kellett volna, megérteni, tapintatosan 
nyesegetni emberi hibáit. A vébéhatározatok még senkit sem tettek hibátlan 
emberré. De ne hánytorgassuk. Mindenesetre 1985-ben, amikor visszahívták volna 
a Tiszához, már dacos volt. A gyermekcsoportot vállaltam, a Corvinkát. Húsz éve az 
enyémek, őket nevelem, csak a gyerekeket... 

Ebből is érzékelhető, hogy Kuka naiv is volt, hiába a magyar néptánc egyik 
nagy öregje. Két évtizede „táplálta” már akkor jobbnál jobb, saját nevelésű ifjú 
táncosokkal a Tiszát. 

A Szolnoki Országos Néptáncfesztivál is a te gyereked, Kuka, nemcsak a két 
táncos lányod. Hogy csináltad meg ezt a fesztivált? Én előbb csak alföldire gondoltam, 
de így sikeredett. Adtak rá 30 ezer forintot, de azt mondták, ha nem jönnek be a lapjaim, 
vissza kell majd fizetnem. Félig komolyan, félig viccesen mondták. Én viccnek fogtam fel, 
mert életemben nem volt egyben 30 ezer forint a kezemben, zsebemben. 

Mit hozott neked egyáltalán ez a táncos pálya, Kuka? Pénzt azt nem, de annál 
több gyönyörűséget. Sok-sok csodát. De eheti a fene, valamiből meg is kellett élni! A 80 éves 
édesanyám özvegyi nyugdíja több, mint az enyém. Mindegy, no... Ez van. Annyija a 
mostani helyzetemben, hogy már senki sem írhatja a káderlapomba, hogy vezetőellenes 
vagyok. Mert az voltam, állítólag. Amikor „hőbörögtem”, hogy mi minden kellene a 
Tiszának. Meg azt is mondták rám, hogy narodnyik vagyok. Igaz, mostanában meg 
nacionalistának tartanak. Engem, akinek nagyapja Rimaszombatról jött az Alföldre. 
Apámat még Varcseknek hívták. Ez is mindegy! Fő, hogy azóta is él a fesztivál. 

1957-ben Kuka együttese Tímár Sándor koreográfiájával megnyerte a 
fesztivál nagydíját, saját koreográfiáját, a „Balladát” pedig a Zalka Táncegyüttes 
vitte sikerre egy rangos külföldi versenyen. Legutóbb a Tisza Táncegyüttes 50. 
születésnapján láttam táncolni barátomat. Azt mondtad, Kuka, hogy ez már afféle 
búcsú volt... Már csak furulyázok! Mit akarsz, 100 éves koromig táncoljak, a világ 
csúffára? 

Igen, azt akartam volna. De ha a szolnoki temetőben járok mostanában, 
mintha furulyaszót hallanék... 



Várhelyi Lajos 

Élt a falumban egy öreg szatócs. Akkorácska boltja volt, mint egy 
parasztkamra, bár az nagyobb volt a mai bérházak kisszobáinál. Volt abban 
minden, a kocsikenőcstől az élesztőig, de a puskaporszag sűrűsödésével egyre 
csökkent a választék. A végére már jobbára csak „Hitler-szalonna” maradt a 
gyerekszájnak, később az se, mert bezárták a boltot, elvitték az öregurat, nem jött 
vissza. 

Nem tudom, valamiféle emlékoszlopra felírták-e a nevét, a magaméban 
kitörölhetetlenül ott van az emléke. Ha elszalajtott boltjába anyám, hogy hozzak 
egy „kila” lisztet meg két deka élesztőt, ezt-azt, mikor mit, mindig kaptam tőle, 
ahogy minden gyerek, egy szép szál bocskorszíjcukrot. Hozomra vásároltunk nála, 
akkor fizettünk, amikor pénzünk volt, sokszor csak a tél múltával. 

Egyszer, jól benne már az estében, kopogtattak a konyhánk kisablakán. 
Hozomra bácsi volt, a szatócs. Anyám aznap fizette ki tartozásunkat. A jó öreg 
visszahozott 24 fillért. Többet fizettek, hibádzott a számításom, ez még visszajár 
maguknak, mondta. 

Így épült fel bennem a füstté vált kereskedő emlékoszlopa, mindazon 
egykor élt embereké, akiknek üzleti tisztességét máig csodálom. 

A régi történetet egy mai idézte fel. Úgy másfél-két éve egy fiatalember az 
egykori szatócsboltokra emlékeztető vegyesboltot nyitott egy behemót betonsiló 
földszintjén. A jobb napokat látott lakás kisszobájában helyezte el pultját, 
hűtőszekrényét, polcait. Reggel nyolctól este tízig sűrűn nyílott az ajtó, a 
környékbeliek szívesen vásároltak a kisboltban. A munkanélküliség gyötrelmeitől 
szabadult egykori technikus jó szóval fogadott mindenkit, szombaton és vasárnap 
is nyitva tartott, a ráérősebbekkel szívesen beszélgetett. A valamikori, falumbéli 
idill nyomai éledtek fel, amikor még a „hoci a pénzt, és viheti” gépiessége 
ismeretlen volt. 



Úgy látszott, az újkori szatócs gyökeret ver, el tudja tartani két aprócska 
gyerekét, várandós feleségét. Minden olyan szépnek látszott. Egy ifjú családapa 
mert új életet kezdeni, vállalkozott, révbe jutott. 

Nem így történt. A környéken diszkontáruházaknak nevezett monstre 
boltok nyíltak, olcsóbb árakkal. A kispénzű embereknek fillérek is számítanak, 
elpártoltak ifjú boltosunktól, aki hiába kínálta minimális haszonnal az áruit. Még 
így is drágább volt a nagy tételeket forgalmazó tőkeerős áruházaknál. 

Levette a fiatalember boltja cégtábláját, rozsdás, utánfutós kocsijával elvitte 
maradék áruját, szegényes berendezését. Becsukott, tönkrement. 

Az történt, ami várható volt. Hiába hirdettek a különböző kormányzatok a 
vállalkozók számára újmódi jövőt, egy tompa hegyű ceruza és egy újságpapírszél 
segítségével mérnöki pontossággal ki lehetett számítani, hogy kellő tőke és 
tapasztalat nélkül a boltok tönkremennek. A nagy hal megeszi a kis halat. 
Akármilyen kárhoztatott és régi ez a megállapítás, úgy tűnik, maradéktalanul igaz. 

Valaha a családfa jogán ki-ki használhatta az előnevet. Művészetért miért ne 
lenne jogos? Ezért így írom: Szandaszőlősi Perczel Zitával is találkozhattam végre. 

– Művésznő, ha azt mondom, Bírák-dűlő... 
– Keresztülkocsikázunk a Tisza-hídon, majd az ártérin, amelyet százlábúra 

növelt a képzelet, és Rákóczifalva irányába zötyögünk tovább... A kövesút pár 
kilométer után a gyönyörű Holt-Tiszához simul. A vízparton a hatalmas fűzfák 
még látták őket. Talán engem is. Mindig figyeltem, mit susognak leveleikkel. A 
kristálytiszta vízen tavasztól őszig táncolt a napsugár, akár egy primabalerina. 
Kéttenyérnyi hófehér tavirózsák mosolyogtak. Giccs lenne, ha valaki is így festette 
volna meg, de a valóságban természetes volt mindez. Nos, amikor elérte kocsink a 
Tisza lustán otthagyott homokdűnéit, ott állt egy kőkereszt. A jobb kezével 
meghúzta a kocsis a hajtószárat, a lovak beporoszkáltak a nehéz homokba. Ez már 
Szanda, a Bírák-dűlő volt. Néhány házikó a bal oldalon, előtte végeláthatatlan 
búzamezők... Eszmélésem, kislánykorom minden emléke Szandaszőlőshöz köt. 
Édesanyámnak Alcsipusztán volt egy picinyke birtoka, azt eladta, és Szandán vett 
földet. Az én kicsiny álompalotám melletti ház még egy jó évtizeddel ezelőtt 
megvolt. A Havasné háza, így mondták akkoriban, arról volt nevezetes, hogy 
villámhárító is volt rajta. A két kert között szögesdrót kerítést húztak, olyan tessék-
lássék mezsgyét, de Isten bocsássa meg apró vétkemet, mindig átbújtam a drót 
alatt, mert a Havasné földieperje valahogy jobb volt. Gondoltam én...Paradicsom 
volt, földi Paradicsom, nyaranta nem is a földön jártam, hanem egyik 
cseresznyefáról ugrottam át a másikra, majd a barackfákon éltem kis életem. Néha 
azonban „kibillentem” ebből az idilli képből. György Ignác és felesége, Viktus néni 
művelték felesben a földünket. Két gyerekük, Ica és Miska voltak a játszótársaim. 
Egyszer „megkértem” a fiú kezét: vegyen el feleségül. Kosarat kaptam, nyíltan, 
„ápertén” megmondta, nem vesz feleségül. Erre én az öntözőkanna rózsájával 
betörtem a fejét. Na, így végződött a Bírák-dűlő ötödik házának kertjében az első 
férjhez menési kísérletem. 

– De nem maradt harag, mint oly sokszor a beteljesült házasságok után... 
– Dehogy, dehogy! Együtt jártunk vízért a Holt-Tiszára, mert a kutunké nem 

volt jó mosni. Olyankor négyesben mentünk, jött velünk Bátor is, a lovunk. 
Kimustrált cirkuszi ló volt az ártatlan, nagyon szerettük, okos jószág volt. 

– Ha azt mondom: Vak-dűlő? 
– Ott volt a földecskénk felső, „Nap-felüli” határa. Szorgalmas emberek 

kapálgattak, gyomlálgattak minden parcellában, vagy szedték a gyönyörű, 
csodálatos ízű gyümölcsöket. Mindenki köszönt mindenkinek, akkor is, ha nem 
ismerték egymást. De ez szinte kizárható, alig tíz-húsz ház volt a nagyobb 
dűlőkben is. 

– Harang-dűlő, Nyárfa-dűlő, Csonka-dűlő... 



– Valamelyikben volt egy kis boltocska, néha oda jártunk kenyérért. De nem 
csak az óriási, vajas-mézes kenyerekbe lehetett nagyokat harapni, szinte a levegőbe 
is, annak is íze, zamata volt. Még egyszer mondom, ott volt az én földi 
Paradicsomom. 

– Ahonnan elvitte a Meseautó. 
– Várjon csak! Előzménye van! A szolnoki színházban láttam a Drótostótot. 

Igen, életemben akkor voltam először színházban. Attól kezdve sűrűn „előadtuk” a 
cseresznyefák alatt Icával, Miskával és a többiekkel az operettet. Szóval tény, hogy 
a Bírák-dűlőből, de a Drótostót színpadjáról kerültem később a Meseautóba. Igen 
fiatalon mentem a Színiakadémiára. Leszerződtetett a Nemzeti Színház, majd a 
Vígszínház. Ha mondhatom így: színésznő lettem. Nagy ára volt, fel kellett 
költözni Pestre, anyám eladta a szandai tündérkertet. Nyaranta, amikor csak 
tehettem, vissza-visszajártam Viktus néniékhez. A Meseautó előtt – 1934-ben 
vagyunk – már volt egy filmem. Aztán jött a többi: a Budai cukrászda, a Duna-
parti randevú, Marika, a Lovagias ügy stb. 

– Ifjú színésznőként itthon, 1937-ben forgatott utoljára. Eltűnt... 
– Átmenetileg, néhány évtizedre. 1937 decemberében Párizsba mentem, 

meghívtak egy olyan szerepre, amelyben tört franciasággal kellett játszanom. Na, 
ez nem volt nehéz! Az előadás nagy siker lett, ötszázszor játszottuk! Ez akkoriban 
több volt, mint ritkaság. Aztán meghívott egy másik színház. Ott is sikerszéria! 
Férjhez mentem, ottragadtam, majd jöttek a németek! Átköltöztünk Amerikába. 

– A háború után? 
– Valahogy, valahogy rossz előérzetem volt... Különösen a szüleim miatt 

aggódtam. Sajnos bekövetkezett, amitől féltem: kitelepítették őket. Köztudott ugye, 
hogy apám tábornok volt. Öcsödre vitték őket, ott tengődtek. Néhány évvel később 
Párizsban találkozhattunk. Mindig arról álmodom, hogy bár olyan szép estikék 
nyílnának a párizsi sírjukon, mint a szandai kertben... 



Kátay Endre színművész: A Tulipán kocsma fölött születtem, szemben az alcsi 
vasúti megállóval 



Perczel Zita: Szanda volt az én földi Paradicsomom 

1959 őszén egy nyurga, markáns arcú, rekedtes, de mégis behízelgően 
érdekes hangú színész Callegari Megperzselt lányok című drámájában Geratti 
őrmester szerepében bűvölte meg a szolnoki közönséget. 

Tyll Attila Debrecenből jött Berényi Gábor hamar híressé vált társulatához. 
A magyar színészvilág Tyll apója lett azóta. 
– Furcsa név, honnan...? 
– Messzi múltba vezethető vissza a Tyll név, őseim Spanyolországból 

kerültek Erdélybe. Innen az 1920-as években telepítették át szüleimet. Az „apó” 
meg honnan? Szersén Gyula „keresztelt el” még az 1970-es évek elején egy 
rigmussal a gyulai várjátékok próbái közben, amikor kolbászt ettem kenyérrel. 
Szinte mindig. Igen szegény voltam. Szersén – talán még főiskolai hallgató volt – 
megénekelt: Hali, hali halihó / Kolbászt eszik Tyll apó. 

– Téry Árpád csodálatos debreceni társulata után, ahol a pályáját kezdte, mit 
jelentett a Szigligeti Színház? 

– A pályámat tulajdonképpen Obersovszky Gyula debreceni munkás 
színjátszó csoportjában kezdtem. Téry Árpád később szerződtetett a Csokonai 
Színházhoz. Jó szerepeket játszottam. Szolnok mit jelentett? Sok-sok emlékezetes 
színházi élményt. Legalábbis számomra. Voltam Octavio, Polonius, és Csebutikin... 
William Cecil a híres Stuart Mária előadásban. De a legkedvesebb emlékem talán 
az 1962-es Három nővér előadása. Négy évad után kerültem a Nemzeti 
Színházhoz. 

– Ahonnan két évtized után Békéscsabára. Különös váltás. 
– De mennyire! Ennek ellenére nem mondom el a „részleteket”. Nem 

szeretem a gyűlölködést, nem akarok haragot! Mindig igyekeztem elfelejteni 
minden rosszat, ami velem történt. Különben is Csabán nagyon jól éreztem 
magam. Játszottam, tanítottam a fiatalokat, amolyan „fiók” színművészeti főiskolát 



szerveztem. Meg kell, hogy mondjam, a vidéken töltött éveim voltak a legszebbek! 
Boldogság volt, hogy Pécsett eljátszhattam Illyés Gyula Kiegyezés című 
drámájának főszerepét. De csak 30-szor! Aczél csak ennyi előadást engedélyezett – 
elment volna százas szériában is. Pestre sem hozhattuk föl az előadást. 

– Tyll „apó”, örülök, hogy újra a legszebben beszélő magyar színészek egyike. Az 
„újrá”-nak kiemelt jelentősége van. 

– Bizony, az van! Néhány éve ugyanis arra ébredtem, hogy nem tudok 
beszélni! Agyi infarktust kaptam. Szóval: ha dicsérnek, hogy szépen beszélek, 
elviccelem: én, kérem, kétszer tanultam meg magyarul. Borzasztó volt, egy színész, 
aki még játszani akart, akinek tervei voltak, egyszer csak egy nyári reggelen arra 
ébredt, hogy nem tud beszélni. Megtanultam... Nagyon, nagyon sokat kínlódtam, 
de megtanítottam magam beszélni! 

– A sajnálatos eset előtt Horthy kormányzót idézte meg Bokor Péter remek 
dokumentumfilm-sorozatában, a Századokban. Színházi rangja mellett tv-sztár lett. 
Mellesleg kilógott ez a kormányzóról formált kép a sorból. Nem volt miatta 
kellemetlensége? 

– Én csak embereket tudok eljátszani, másra nem is vagyok hajlandó. Horthy 
Miklóst értékelje a történelem, számomra egy nehéz helyzetben lévő, 
döntésképtelen, megfáradt öregember volt. A képernyőn kívül támadt egy kis 
kellemetlenségem. Forgattuk a Horthy-jeleneteket, amikor megtudtam, hogy az 
akkori józsefvárosi színház igazgatója – máig jó barátom – enyhén szólva nem a 
kedvemre döntött egy szerep ügyében. Nagyon mérges lettem – bár nem szokásom 
–, a tengerész-admirálisi öltözékben taxiba vágtam magam, s felhajtottam a budai 
várba, ahol az igazgatóm irodája volt. Képzelhetik, mekkora volt a csődület, 
amikor vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága kiszállt egy 
taxiból! 

– Mire a legbüszkébb életében, ha egyáltalán feltehető így ez a kérdés? 
– A hátországomra, drága feleségemre, aki jóban-rosszban kitart mellettem. 

Sosem vittem volna nélküle semmire... Büszke vagyok a három lányomra, 
vejeimre, akik tisztességes magyar emberek. Unokáimra, dédunokáimra. Szóval a 
hátországomra. De talán ez sem direkt büszkeség, hanem köszönetféle az életnek... 

– Napjaink valósága hogyan érinti? 
– Azt szeretném, ha a szeretetnek nagyobb tere lenne. Valamit elrontottunk 

mi, emberek. Ismerik, ugye, azt a jelenséget, amikor a bor megpimpósodik. Nálunk 
valahogy az élet pimpósodott meg, valami esztelen erjedés megy végbe. Pénz, 
pénz, pénz... Nagyon aggódom a jövőért, minden magyarért, minden jóindulatú 
emberért. Nem tudunk már nevetni, figyeljék meg, ez szörnyű: nem tudunk 
nevetni! 

*

Nem ismertem Ábel Gyulát, a szolnoki Körösi Csorna Sándor Általános 
Iskola tanárát, sajnos nem ismertem életében. Halálában került be a lelkembe, 1998-
ban. Nem tudom, hány éves volt, szőke vagy barna, inas termetű, vagy kun típus. 
Most már ez úgyis mindegy. A gyászhír csak annyit tudatott, hogy türelemmel 
viselt, súlyos betegsége fosztotta meg az élettől. Nem tudom, hogy javakban 
gazdag volt-e – bár ez a kérdés inkább csak fikció –, a nemzet napszámosai nálunk 
általában kiskenyerűek. Addig mondták, hogy legfőbb érték az ember, amíg az 
ember megbecsülése elveszett a demagóg szólamok mögött, az anyagi világ valós 
értékei meg másoknak jutottak, nem azoknak, akik áldozatosan dolgoztak az 
ember kiteljesedéséért. A cinikus felismerés csaknem polgárjogot nyert: csak az 
menjen pedagógusnak, akinek van valakije, aki eltartja! Aki vasat formált, 
ácsgerendákat fűrészelt, öltönyt szabott, de főleg az, aki csak politikai cirádákat 
fogalmazott és mondott, többet kapott a társadalomtól – minek ez a boldog múlt 



idő? –, mint akik az emberért fáradoztak. Micsoda társadalom az, amely a felnövő 
nemzedékek érdemes tanítóit, nevelőit csak kenetteljes papolással ismeri el jövőt 
formáló személyiségeknek, de a kezdő bankfiúnak több a jól mérhető 
megbecsülése, mint egy nevelőnek, – túl a kétszeres krisztusi koron? 

Ábel Gyula mégis nagyon gazdag ember lehetett. Kiskenyerű gazdag ember. 
S nagyon erős is volt, rendíthetetlenül hihetett abban, hogy volt értelme, haszna az 
életének. Sőt abban is biztos volt, hogy halála után is tehet még valamit, jobbító 
hitet sugallhat. Micsoda lelkierő, emberi nagyság kellett ahhoz, hogy megírja 
végrendeletét, búcsúlevelét volt tanítványainak. De nehéz lehet az emberi élet 
második nagy pillanata előtt – az első a születés – ennyire nemes, de jövőbe mutató 
egyszerűséggel búcsúzni. Íme a levél: „Minden jót, volt 5. c! Örülök, hogy veletek 
lehettem. Bocsássatok meg az elmaradt osztálykirándulásért. Maradjatok vidámak 
és pajkosak! Minden volt tanítványomnak őszinte szeretettel kívánom a 
legjobbakat! Tan’bá.” Pont, vége. Megáll a toll a kezemben, képzeletem 
odakóborol, ahol Tan’bá’ földi maradványai nyugszanak. Pedig érzem, üzenni 
kellene még valamit Ábel Gyulának. De az ő közvetlen, emberi üzenetéhez képest 
minden csak hervadó szóvirág maradna. Csak annyit írok még le, hogy a „volt 5. 
c” olyan útravalót kapott felnőtté válásához, amely minden földi kincsnél többet 
ér. Mondom, Ábel Gyula nagyon gazdag ember volt. Köszönjük tanár úr, hogy 
ebben az ember embernek farkasa világban ilyen fényesívű örökséget hagyott 
maga után. 

A prímás hegedűjének édes, bús hangját méltatlan lenne szembeállítani 
azzal a gépi kakofóniával, amelyet dobhártyarepesztő hangszórók bömbölnek a 
szórakozóhelyeken. Nosztalgia csupán a harmónia utáni vágy? Ki adna ma már 
szerenádot kedvesének? Nem is tehetné, elnyomná a muzsikát a gépjárművek zaja. 
„Hangászok” sincsenek hozzá, már talán a szó sem ismert. A prímások a Tisza-
tájon letették a vonót. 

Az első híres szolnoki prímás, akiről emlékek maradtak ránk, Rácz Rudi 
volt. 1848/49-ben, tízéves korában már tábori zenész, majd a szabadságharc 
leverése után bandát alapított, Európa nagyvárosaiban, Berlinben, Párizsban, 
Ostendében muzsikált. Később József főherceg meghívta tátrafüredi villájába. A 
sors iróniája, hogy az egykori honvéd zenész Ferenc Józsefnek is játszott, Erzsébet 
királynőtől smaragdköves gyűrűt kapott. Javakorabeli férfi volt, amikor 
hazakerült, s a Magyar Királyban (a mai múzeum épülete) sírt fel hegedűje. A 
legnagyobb népdalművészek egyike volt, csodálatos hallgatónótáiban minden este 
zsúfolt kávéház gyönyörködött – írta róla a korabeli krónikás. 

Rácz Rudi halála után Farkas János lett a szolnoki prímáskirály, előbb ő is a 
Magyar Királyban húzta, majd a Nemzeti Kávéházban. 

Névrokona, Farkas Jancsi, akinek muzsikájára az idősebb szolnokiak még 
emlékezhetnek, 1907-ben született. Csodagyerek volt, még iskolába se járt, de már 
a legnevesebb prímásokkal versenyt muzsikált. Hamarosan levette a koronát 
Farkas János fejéről. Bandájában kitűnő muzsikusok voltak, fegyelmezett zenészek. 
Játszottak az albán királynak, a walesi hercegnek, a fél világ minden 
előkelőségének. 

Horthy Miklós kenderesi kúriájában fogadást adott. Az előkelőségek két 
sorban álltak, várták a kormányzót. Jött is, a sorfal között odament a banda 
perzsaszőnyeggel letakart dobogójához, és kezet nyújtott a prímásnak: „Szervusz, 
Jancsikám!” 

A sírva vigadás magyar sajátossága már az 1940-es évek elején 
megteremtette a cigányzene reneszánszát. A zenészek még kapósabbak lettek 
ezekben az években, a leghíresebb prímások sztárok voltak. Ez időben indult a 
karrierje Horváth Bélának, Lukács Jóskának, Rácz Gyurinak. 



Horváth Béla lépett Farkas Jancsi helyére 1961-ben a szolnoki Halászcsárda 
dobogójára. Kétszáz cigányzenekar maguk mögé hagyásával kerültek be a 
Balatonbogiári Országos Prímásvetélkedő döntőjébe – háromszor egymás után 
nyertek. A legnagyobb „örökös királyok”, Lakatos Sándor, Boros Lajos segítették 
őket, hogy karriert fussanak. Hosszabb ideig muzsikáltak Szófiában, 
Jugoszláviában, turnéztak a Szovjetunióban. A Tisza Táncegyüttes nemzetközi 
sikeréhez nagyban hozzájárult Horváth Béla kitűnő zenekara. 

A szolnoki kávéházi muzsika és népzene 1956 utáni, szűk két évtizedes, 
újabb virágkorára emlékezve tisztelettel írjuk le néhai Kóbor Antal zeneiskola-
igazgató és néhai Varga József karmester nevét, akik az arra érdemes 
cigányzenészeket évtizedeken keresztül tanították. Így történhetett, hogy Horváth 
Béla zenekarának repertoárjában nem csupán kb. háromszáz magyar népdal 
(változat) szerepelt, de Liszt, Haydn, Bartók és más zeneóriások kis zenekarra 
hangszerelt műveit is sűrűn játszották, tizenhét ismert opera nyitányát is gyakran 
előadták. 

Az utolsó – reméljük nem mindörökre – szolnoki cigánybanda Rácz 
Gyurkáé volt, a Pelikán Szálloda éttermében. A délceg prímás ifjú korában igazi 
amorózó volt, aki könnyen elmuzsikálta volna a kedves vendég mellől az 
„oldalbordát”. Rajongtak érte a nők, bármikor Rigó Jancsi útjára léphetett volna, de 
szőke hercegnők errefelé az időben ritkán jártak. 

Virtuóza volt a hegedűjének, két-háromperces szólói után a vendég szinte 
látta, ahogy Dinicu Pacsirtája testet öltött, és kirepült a vonójából. 

Nyugdíjazásáig viselte a Pelikán pirospitykés lajbiját, aztán letette, akár a 
hegedűjét. Szétment a banda, Gyurka belehalt a tétlenségbe. 

Az első világháború előtt cigánybanda fogadta a szolnoki vasútállomásra 
érkező gyorsvonatok utasait. Az induló vonatokat pedig a Rákóczi-indulóval 
búcsúztatták. 

Régi idők, amikor még fontos volt, hogy az emberek jól érezzék magukat. 
Szegényebbek lettünk, hogy a prímások kénytelenek voltak letenni a vonót. 
Egyszer majd talán újból szükségét érezzük a hangulatos, nyugtató 
cigányzenének? Nélküle nincs magyaros vendéglátás! 

Győrffy István megközelítéséből is szegényebbek lettünk: Európa elsősorban 
nem arra kíváncsi, hogy mit vettünk át a kultúrájából, sokkal inkább arra, hogy mi 
mivel gazdagítottuk Európa kultúráját. 



Sándor Sándor, aki szalonzenekara élén évtizedekig Szolnokon muzsikált, sok-
sok kellemes órát szerzett népes hallgatóságának 

Rácz György 

A krónikás tisztelettel kéri mindazokat, akik az 1847-ben felavatott ó-
szolnoki „indóház” – klasszicista épület és tartozékai – pusztulásáról szóló írást 
elolvasásra érdemesnek tartják, különösen figyeljenek a dátumokra, amelyekhez 
különböző valós és álintézkedések, illetve elhallgatások kapcsolódnak. 

Idősebb vasutasok, MÁV Járműjavító-béli munkások az 1960-as években – 
amikor híre járta, hogy korszerű pályaudvar épül Szolnokon – már felvetették 



hivatalos fórumaikon is: mi lesz Ó-Szolnokkal, ha elveszíti teherpályaudvari 
funkcióit? 

Csend, hallgatás, hümmögés: bizony kezdeni kellene vele valamit. Az időtől 
megsárgult papírlapok ennél beszédesebbek. A 102-40/1987. Mo. jelű feljegyzésben, 
amelyet dr. Várszegi Gyulának, a MÁV vezérigazgatójának küldött Erdőhegyi 
György, a debreceni igazgatóhelyettes, találtam egy 1969-re visszautaló részletet. 
Lényegében a Damjanich Múzeum akkori igazgatójának, Kaposvári Gyulának a 
város vezetőivel egyeztetett, a MÁV illetékeseihez eljuttatott feljegyzése ez, az 
indóház múzeummá történő átalakítására, és a magyar vasút történetének 
szabadtéri bemutatására. 

Az 1987. április 7-én keltezett, fentebb már számmal jelölt levélből kiderül, 
hogy „1987. március 12-én a Szolnok Városi Tanács elnökhelyettese az indóház és 
környékének múzeumi célra való átalakítása tárgyában megbeszélést tartott a 
MÁV Vezérigazgatóság História Bizottság, az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőség képviselőinek, a megyei múzeum vezetője, a debreceni 
vasútigazgatóság képviselőjével.” (Szó szerinti idézet.) A História Bizottság 
képviselője közölte, hogy a régi Eger állomás lenne, megítélése szerint, 
legcélszerűbb a mozdonyskanzen kialakítására. 

Az 1987-es debreceni memorandum így zárul: „Kérem vezérigazgató elvtárs 
szíves egyetértését és hozzájárulását ahhoz, hogy az Ó-Szolnok rakodó-
pályaudvaron legyen kialakítva a vasúti múzeum és az országos 
mozdonyskanzen.” Ennek a felterjesztésnek akár örülni is lehetett volna, de a 
szolnokiaknak inkább csak csodálkozniuk kellett. Az 1972-ben Szolnokon rendezett 
– 125 éves a vasút – kiállítás megnyitásakor ugyanis dr. Csanádi György, a 
szaktárca minisztere már bejelentette, hogy Ó-Szolnokon alakítják ki a magyar 
vasút múzeumát. Ez a hivatalos nyilatkozat már csak korona volt a király fején, 
mert a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium és a város vezetői között akkorra 
már több egyeztetés volt, a terület kijelölése egy 1971. július 8-án kelt határozat 
alapján megtörtént. Lehetséges, hogy az egri változat mellett kardoskodók és a 
felterjesztők nem tudtak arról, hogy Ó-Szolnok ügyében már 15 évvel azelőtt 
döntés született? A minisztérium közlekedéspolitikai főosztályának 
vezetőhelyettese 1972. augusztus 23-án keltezett levelében arról tájékoztatta a 
Szolnoki Városi Tanácsot, hogy az Ó-Szolnokra tervezett vasúti múzeum 
létesítésével a miniszter egyetért, de megjegyzi: a beruházás megindítására a tárca 
részéről 1975 előtt nem lát lehetőséget. 

Tény viszont, hogy 1985-ben a MÁV Vezérigazgatóság Nosztalgia 
Bizottsága Ó-Szolnok állomáson helyszíni szemlét tartott, s megállapította: „...az 
Indóházban jelenleg tíz lakás van kialakítva”. Egy évre rá, 1986. december 4-én kelt a 
MÁV Debreceni Igazgatóságának a városi tanács elnökéhez címzett levele, amely 
így kérdez: „A VIII. ötéves tervben felújításra kerülő épület lakásbiztosításához 
milyen segítséget várhatnak a városi és a múzeumi szervektől?” Kicsit 
„magyarítva” a levelet, úgy értelmezem, a MÁV illetékese azt kérte, hogy a városi 
tanács biztosítson lakást az ott lakó tíz családnak. (Mellesleg többségük MÁV-
alkalmazott volt.) 

A városi tanács elnöke 1987. március 23-án küldte el válaszát a MÁV 
Debreceni Igazgatósága fejlesztési főmérnökének. Szó szerinti idézet: „Szolnok 
Város Tanácsa vállalja az 1847-ben épült klasszicista műemlék épület felújítása és 
múzeummá történő kialakítása, valamint a környező terület kiállítási parkká 
történő átalakítása érdekében az Indóházban lakó tíz család számára a lakás 
biztosítását és eltekint a tíz lakás lakásalap-pótlásának megfizetésétől.” 

Ezek után úgy gondolhatná az emberfia, hogy minden sínen van, különösen, 
ha elolvassuk a soros közlekedési miniszter, Urbán Lajos 1987. július 23-án a 
Szolnok Megyei Tanács elnökéhez írt levelét, amelyben „a lehetőségeket 



mérlegelve, a fejleszthetőséget és a vasúttörténeti adottságokat is figyelembe véve” 
Ó-Szolnokot találta a legkedvezőbbnek a múzeum és skanzen megvalósítására. A 
dolog szakszerűségét igazolja, hogy az új miniszter elődje 1972-es döntéséhez 
csatlakozott. Jobb kétszer, mint egyszer sem... Ám Tóth Lászlótól, a Magyar 
Államvasutak vezérigazgató-helyettesétől bő egy évvel később érkezett egy zord-
mord levél a városi tanács végrehajtó bizottsága címére. Se kedves elvtársak, se 
elvtársi üdvözlettel, ahogy akkoriban szokásos volt, de maga a tartalmi rész is 
árulkodó: „Miniszter elvtárs döntése alapján Ó-Szolnok pályaudvaron állandó 
vasúti járműkiállítást kell létrehozni, a kiállításnak 1996-ban kell megnyílnia... A 
munkálatok irányítására Kiállítási Munkabizottság életrehívását rendelem el.” 

E szikár sorok után az aláíró kéri, hogy a város jelölje ki a munkában részt 
vevő szakértőjét, és az 1988. szeptember 6-án 10 órakor tartandó alakuló ülésre 
„kiküldeni szíveskedjék”. Egyébként az indóházról szó sincs a vezérhelyettes 
levelében. Nyilván ez egy másik munkabizottság dolga volt, vagy ki tudja, hiszen 
Szolnokon a városi tanács hivatalos helyiségében az 1987. október 30-án 
megtartott, az ó-szolnoki vasúti pályaudvaron létesítendő vasúti skanzen 
egyeztető tárgyalásán a vasutat az a személy képviselte, akit egy szűk esztendővel 
később a kiállítási munkabizottság titkárának neveztek ki. 

Megindul tehát az érdemi munka? Az Országos Műemléki Felügyelőség 
mindenesetre örömmel adta áldását az ügyre. De úgy tűnik, sok a fáradt gőz. 
Ugyanaz a vezérigazgató-helyettes, aki a munkabizottság megalakítását elrendelte, 
már 1988. február 22-én értesítette a debreceni vasútigazgatóság vezetőjét, hogy 
„az ó-szolnoki skanzen létesítéséhez szükséges feladatokat elsősorban társadalmi 
összefogással kell megoldani, ezért a további tervezőmunkát az UVATERV-nél le 
kell mondani”. Nem találtam nyomát, hogy a morózus vezérigazgató-helyettes a 
fentiekről a várost is értesítette volna, de a debreceni igazgatóság elküldte a Tisza 
partjára az ominózus levél másolatát. 

Innen már egyenesen kafkai valószínűtlenségeket érez a krónikás, mintha 
ellenőrizetlenül össze-vissza, szembe-keresztbe rohangálnának képzeletbeli 
síneken a skanzenba szánt vén mozdonyok, pullmanok, fapados és párnás kocsik. 

A többször emlegetett munkabizottság ugyanis 1988 őszén tartotta alakuló 
ülését – tehát bő fél évvel a Debrecenbe küldött, lényegében lemondólevél után –, s 
ennek jegyzőkönyvét olvasva akár táncra perdülhetne az ember örömében, 
ugyanis a MÁV Vezérigazgatóság műszaki főosztályának vezetője „felvetette azt a 
gondolatot, hogy a kiállítás esetleg ne csak a 150 éves jubileumra, hanem már 1995-
re, a remélt világkiállítás idejére legyen megnyitható”. Reményteli tárgyalást 
tartottak ezután a szolnoki vasútállomáson is, jelen mindenki, aki az ügyben 
érdekelt volt, és már válogatták, hogy mi minden legyen az ó-szolnoki 
múzeumban és skanzenben. Tervezték, hogy az utasokat nosztalgiavonatok 
szállítják majd, turistacentrummá teszik a pest-szolnoki vaspálya egykori 
végállomását. 

1989-1990: a lakók kiköltöztek az indóházból, elkészültek a tervek a 
tetőszerkezet felújítására. 1991. július végén a Szolnoki Polgármesteri Hivataltól 
engedélyt kértek az állagmegóvásra. Az építési engedélyt a szakhatóság 30 napon 
belül megadta. 

1992. április 8-án megalakult az Ó-szolnoki Vasúti Járműskanzen Alapítvány 
Kuratóriuma. Biztató sorok az ülés jegyzőkönyvéből: „Folyó évben a tető 
felújítására van pénzügyi fedezet... A skanzenről készült ismertető füzet angol és 
német nyelvű változata a nyomdában van.” 

Lehet, hogy mégsem ennyire szép a menyasszony? A kuratórium 
megbízottja, Gombár György 1992. október 8-án arról panaszkodott, hogy a MÁV 
addig csak 800 ezer forintot utalt át. Fény az éjszakában, amikor Csárádi János 
vezérigazgató bejelenti, hogy „a skanzen munkáira – elsősorban az indóház 



felújítására – a MÁV 1993. évi gazdasági tervében 35-40 millió forintot biztosítana”. 
Az alapítvány számláján 1993. június 20-án viszont mindössze 3 millió forint volt! 
Többen felvetették az ülésen, hogy a legrégebbi vasúti épület megmentése a MÁV 
részére már presztízsügy. Döntés született arról, a vezérigazgató egyetértésével, 
hogy néhány személy tapasztalatszerzés céljából tanulmányozzon pár működő 
külföldi skanzent. „A tanulmányút időszerűvé vált” olvashattuk a 
jegyzőkönyvben. A tervek szerint a MÁV terhére hárman utaznak, így a javaslat, 
amelyet a kuratórium elfogadott. 

Újabb kuratóriumi ülés 1993. december 9-én. A 35-40 millió forintot ígérő 
Csárádi János vezérigazgató bejelentette, hogy a MÁV 1994-ben a skanzen 
munkáira nem tud fedezetet biztosítani. 

Ezek után a szolnoki önkormányzat azt fontolgatta, hogy a továbbiakban 
nem vesz részt az alapítvány munkájában, de végül is nem vonultak ki, helyette 
1994 májusában a város polgármestere feljegyzést küldött a vasút élén álló dr. 
Berényi János miniszteri biztosnak. A levél elment, de csak a dokumentáció 
funkcióját töltötte be. 

1997 első napjaiban Kálnoki Kis Sándor, a MÁV Rt. elnöke a következőket 
nyilatkozta: 

–Az elgondolás jó volt, de pénzügyi okokból kicsúszott a talaj a lábunk alól. 
Ami a skanzent illeti: az elmúlt évben felül kellett vizsgálni a korábbi döntést, 
nincs rá pénz. A skanzen valószínűleg a rákosrendezői pályaudvar területén 
jöhetne létre, a működő körfűtőház mellett. Mielőtt a döntés született, hogy mégis 
Budapesten legyen a skanzen, jártam Ó-Szolnokon, és én is azt voltam kénytelen 
mondani: ezzel nincs mit kezdeni, reménytelen. 

A MÁV Rt. elnökének nyilatkozatáról készült magnetofonfelvételt 
meghallgatta Várhegyi Attila, Szolnok akkori polgármestere 1997 januárjában. 

– A MÁV nem értesített bennünket azon szándékáról, hogy nem Szolnokon 
építi meg a magyar vasút skanzenjét. Megdöbbentőnek tartom a MÁV Rt. 
elnökének nyilatkozatát, miféle tervezés az, ahol egyik pillanatról a másikra így 
történnek a dolgok? Erkölcsileg és anyagilag is sokkal nagyobb kár a terv 
lemondása, mint a megvalósítás. Arcul csapták a várost, megint Budapestre 
telepítenek olyasmit, amihez vajmi kevés köze van. 

1997 őszére a MÁV rohammunkával újjáépítette az indóházat, tetszetős 
külsőt adott a patinás épületnek. 

Befütyült Ó-Szolnokra a nosztalgiavonat, hozta a vendégeket. Az 
ünnepélyes „újraavatáskor” tengerikígyó hosszúságú beszédek hangzottak el. 
Mindenki dicsérte a hivatalát. 

Az épület a XX. század elköszönő éveiben üresen állt, gazdátlanul, a 
szemforgatás és a tehetetlenség emlékműveként. 

A MÁV a fővárosba telepítette a vasúti skanzent. A régi vasutasvárost 
valakik becsapták. 

1998. augusztus 20-án, Szent István napján, a szolnoki városháza 
dísztermében, a felszárnyaló Himnusz hangjai mellett utolsókat dobbant 
Kaposvári Gyula szíve, 82 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. 

Egy neves rádióriporter néhány évvel ezelőtt a Kossuth rádióban azt 
mondta, hogy amit Kaposvári Gyula nem tud Szolnokról, azt nem is igen érdemes 
megjegyezni. A legszolnokibb magyar tudós volt, élt-halt szülővárosáért. 

A vékonypénzű MÁV-lakatos fia a Tisza-parti Állami Elemi Népiskolában 
tanult meg írni, olvasni, majd a Verseghy Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 
Tudós tanárai voltak, Balogh Béla, Betkowski Jenő, C. Horváth Gyula, Tóth 
Tivadar, rájuk mindig szívesen emlékezett. A Pázmány Péter Tudományegyetemre 
1934-ben iratkozott be, de hamar ráadták a katonamundért, csak 1946-ban térhetett 
haza. Évekig fizetség nélkül dolgozott a félig könyvtár, félig múzeum helytörténeti 



gyűjteményében. 1948-ban, a centenáriumi évben már egyik irányítója a város 
kulturális életének. Megalapította a Tisza Táncegyüttest, 1949-ben megrendezte 
élete első nagy kiállítását, a Szolnoki csata című tanulmánya alapján. Amikor 
átvette a szolnoki gyűjtőhely kezelését, annak csak néhány száz darabja volt, de 
1959-ben a Damjanich Múzeumnak már több mint 50 ezer múzeumi tárgya. Ma 
már ennek is a többszöröse bizonyítja, hogy milyen óriási munkát végzett egykori, 
egyszemélyes múzeumában. A Szolnoki Papírgyár zúzóhengere alól a bibliofil 
könyvek ezreit mentette ki rosszindulatú gyanakvás közepette. Ő mentette meg 
Ortelius Hieronymus: Redivivus et Continuatus című, 1665-ben kiadott művét a 
pusztulástól. Nagy szerencséje volt Szolnoknak, hogy az értékpusztító években 
olyan ember került a múzeum élére, akinek igen széles körű volt az érdeklődése és 
tudása. Nem szobatudós volt, pontosan tudta, hogy a tudomány és a művészet 
akkor töltheti be feladatát, ha közkinccsé válik. Egymás után jelentek meg 
szerkesztésében a különböző ismeretterjesztő munkák: 1953-ban a Jászkun 
Füzetek, majd a Múzeumi Levelek, a Múzeumi Közlemények stb. 1954-ben pedig 
tanult barátaival kiadta a TIT folyóiratát, a Jászkunságot. Később, 1975-ig, egyedül 
szerkesztette az országosan is elismert folyóiratot, míg méltatlanul félre nem 
állították. 

Ha valakinek, akkor Kaposvári Gyulának igen sok köszönhető, hogy a 
Szolnoki Művésztelep régi hagyományait feltárta. Szolnok képzőművészeti 
életének értő ápolója volt, a fiatal tehetségek önzetlen támogatója. A fővárosban és 
külföldön sorrá rendezte a „telep” reprezentatív kiállításait. 

A világ hívságaival nem törődött, a tudománynak, a művészetnek és a 
családjának élt. Saját összekuporgatott pénzén szabadsága idején járt kutatni 
Bécsbe, és hazahozta a szolnoki várról készült egykori metszetek másolatait. 
Értékőrző könyveinek egész sorát hagyta ránk. 

A muzeológusok legnagyobb elismerésével, Móra Ferenc-díjjal ment 
nyugdíjba, de tovább írta tudományos publikációit a szaklapokban. Öt évvel 
ezelőtt jelent meg a Varia Museologica című kötet, amely válogatott írásait 
tartalmazza és közli bibliográfiáját. Lapozza végig a kedves olvasó ezt a becses 
könyvet, ízelítőt kap Kaposvári Gyula óriási életművéből. 

Szent István napján – Pelikán-díjasként – a városháza dísztermébe volt 
hivatalos, ahol először adták át Szolnok Kulturális Díját. Felhangzott az 
ünnepséget nyitó Himnusz. Mindenki felállt, de Kaposvári Gyula már nem... Két 
orvos ugrott hozzá újraéleszteni, majd jöttek a mentők. Nem sikerült megmenteni 
az életét. 

Olykor nehéz, de gyönyörű, hosszú évtizedei voltak, kiteljesedett életet 
kapott jó sorsától az egykori cserkésztiszt. A halál sosem lehet szép, mindig 
értelmetlen, de az övének nemes üzenete is van: Szent István napján, 
szülővárosának hajlékában, barátai, tanítványai körében a felhangzó Himnusz 
szárnyalásában dobbant utolsókat a szíve. 

Tallinnban hallottam egy ottani kollégától, hogy nincs a világnak olyan 
kikötője, ahol ne lenne észt tengerész. 

Egy kis költői túlzással azt állítom, hogy szinte a föld mindegyik városában 
élnek szolnokiak, vagy leszármazottaik. 

Az „oldott kévéből” nagyon sok szál szakadt ki a Tisza partján is. Mentek a 
nincstelenek már a századforduló körül Kanadába favágónak, az Egyesült 
Államokba a farmokra, gyárakba, Belgiumba, Franciaországba bányásznak. 

Az első világháború befejezése után voltak, akik letelepedtek 
Oroszországban, családot alapítottak. A két világháború között a baloldali érzelmű 
embereken kívül a gazdasági válság miatt tömegesen hagyták el az országot 
olyanok, akik tönkrementek, vagy éveken keresztül – diplomások! – állás nélkül 
tengődtek itthon. 



A második világháború több százezer magyart sodort Nyugatra, jelentős 
azok száma, akik féltek hazajönni. Igen sok szolnoki katona- és hivatalnokcsalád 
választott új hazát. 

Az 1956-os menekültek száma nagyobb volt a hatalomra került Kádár-
rezsim adatainál, elérte a negyedmilliót. Gyerekkori pajtásaim, barátaim közül 
többen a sarkukkal köszöntek, ahogy akkoriban mondták, disszidáltak. Ki a 
várható megtorlás elől menekült, ki érvényesülési lehetőséget keresett. 

Pataky János kebelbarátom a forradalom utolsó napjaiban a szolnoki Fűszert 
Vállalat liszt- és cukorkészletéből a forradalmi tanács megbízásából hat teherautó 
élelmiszersegélyt vitt a főváros éhezőinek. A szovjet intervenció Pesten érte, s az én 
jó komám úgy döntött, ha már ott van, ő is kér egy géppisztolyt. Könnyebb 
sebesüléssel jött vissza szülővárosába. A pufajkások keresték, szerencsére nem 
tudták elfogni. Másnap hajnalban már a határon volt, meg sem állt Ausztráliáig. 
Sydneyben volt taxisofőr jól ment sora, azt írta, de az 1970-es évek elejétől nem jött 
többé levél. A szülei a Nemzetközi Vöröskereszttel is kerestették, nem akadtak 
nyomára. Eltűnt... 

Pataky Joachim szolnoki író lánya, Vali, akit 10 évre ítéltek, Szathmáry 
Gyurka vádlott-társa volt, 1956 őszén szabadult, szintén a kenguruk földjére 
menekült. Ő sem tudta kideríteni, hogy mi történt Jánossal, az unokatestvérével. 

Kertész Feri a francia idegenlégióban talált menedéket. Leszolgált 10 évet, az 
őrmesterségig „vitte”, az obsit mellé szép pénzt kapott. Marseille-ből egy ködös 
hajnalban érkezett meg Párizsba, a Lyoni pályaudvarra. Át akart menni az 
úttesten, egy tehergépkocsi halálra gázolta. 

Virág Éva és Lovász Imre – egymástól függetlenül – Torontóba mentek, nem 
sokáig éltek menekültsegélyen, állást kaptak, családot alapítottak. Az unokáik már 
csak „kicsit törve beszélni magyar”. 

Az egykori szolnoki kultúrtanácsnok, Sárközi György unokája az 1990-es 
évek elején Nicolas Sarkozy néven a francia kormány miniszterelnök-helyettese 
volt. 

Pál Zoltán iskolatársam Belgiumban végezte el az egyetemet, egy 
nemzetközi földtani társaság geológusaként dolgozott, már nyugdíjas, Gentben él 
belga feleségével. Sebestyén Ferenc, akivel szintén együtt koptattuk az iskolapadot, 
Kuala Lumpurban bankár. 

A 70, majd a későbbi 90 dolláros években – ennyit válthatott be a nyugati 
turistaútra induló magyar állampolgár, háromévenként – sajátos segítőszolgálat 
alakult ki. A Bécsben, Párizsban, Rómában – vagy akárhol élő – „idegenbe szakadt 
hazánkfia” valutát adott az óhazából turistaként érkező barátnak, rokonnak, aki 
forintban juttatta el a dollár, márka vagy frank ellenértékét az itthoni címre, 
többnyire a szülőknek. Mindenki jól járt, persze a hatóságok nem nézték jó 
szemmel ezeket az akciókat. Később kitalálták a „BC”-számlát. Ez névre szólt, erre 
helyezték el a külföldről érkező valutát. A BC-számla nem csak azt a célt szolgálta, 
hogy az állam levegye a „sápot”, de arra is jó volt, hogy az illetékes hatóságok 
feltérképezhették, kinek milyen külföldi kapcsolatai vannak. 

Az 1970-es években az én Kuala Lumpurban élő Ferenc barátomtól 300 
dollár – nagy pénz volt akkoron! – érkezett az IBUSZ kezelte BC-számlánkra. 
Beidéztek a rendőrségre, és részletesen le kellett írnom, hogy milyen kapcsolatom 
van a pénz küldőjével, mikor, hol találkoztunk utoljára, miért küld nekem pénzt? 
Baráti segítség, kötöttem az ebet a karóhoz. Valójában az is volt. Nem tudtak velem 
mit kezdeni, de azért sokatmondóan megjegyezték, nekik kötelességük megóvni az 
állampolgárokat az esetleges kellemetlenségektől. Ilyen jószívűek voltak! Mellesleg 
amikor azon a nyáron hazafelé jöttem Párizsból, a gépkocsimat szinte darabokra 
szedték. 



Prágában egy kortalan szépasszonyt adott mellém tolmácsnak az ottani 
újságíró szövetség. Megkérdezte, hová való vagyok? Mondtam, hogy szolnoki, sőt 
hozzátettem, hogy „sültszolnoki”. Milyen kicsi a világ, nevetett. Kiderült, hogy ő is 
a Tisza partján született, egy köztiszteletben álló, jó nevű jogász húga. Másnap 
megmutatta a Moldva partján emelvényre állított tankot, amellyel – ezt már igen 
sejtetően mondta – ő „szabadította fel” Prágát. 

Klára asszony egy cseh orvoshoz ment feleségül, aki részese volt 1944 
nyarán a németellenes Szlovák Nemzeti Felkelésnek. Az ifjú asszony ápolónőként 
dolgozott a férje mellett. A németek elfogták őket, az orvost kivégezték, ő 
megmenekült. Prágába ment a férje rokonaihoz, akik egy városszéli házban laktak. 
1945-ben Prága elfoglalása napján szovjet tisztek – „a marsall elvtárs parancsára” – 
beültették abba a tankba, amely mementóként állt évtizedeken keresztül a cseh 
folyó partján. Így „szabadította fel” jelképesen egy szolnoki asszony a csehszlovák 
fővárost. 

Találkoztam szolnokiakkal Rómában, a felejthetetlen Perczel Zita is ott élt, 
Párizsban, ahol Czinóber Miklós és Borbereki Kovács Zoltán szolnoki művésznek 
vallották magukat. 

A damaszkuszi repülőtéren véletlenül ismerkedtem meg egy elegáns, 
javakorban lévő úriemberrel, aki – miután megtudta, hogy magyar vagyok – Kása 
Jánosként mutatkozott be. Elmondta, hogy az apja Magyarországon, a Tisza folyó 
melletti kisvárosban, Szolnokon született, ott is járt iskolába, majd katonai pályára 
lépett. Fiatal hadnagyként került ki a doni frontra, ahonnan az „összeomlás” után – 
így mondta – Uralon túli hadifogolytáborba vitték. Onnan szökött át, több évig 
tartó bujkálás után Törökországba, onnan pedig Szíriába. Hányatott életútja ott 
folytatódott tovább. Előbb birkapásztor volt a szír sivatag szélén, majd miután 
fegyveresen megakadályozta, hogy egy rablóbanda elhajtsa a gazdája nyáját, a 
gazdag tulajdonos testőrévé fogadta, megvásárolta neki a szír állampolgárságot. 
Jótevője azt is észrevette, hogy az egykori tüzértiszt tévedhetetlenül számol, s az 
akkor már több bőrkikészítő üzem tulajdonosa megtette gazdasági felügyelőjének. 
A továbbiakban olyan idős Kása János élete, mintha egy keleti mese része lenne. A 
dúsgazdag, felvilágosult arab „nekiadta” a legszebb lányát, majd halála előtt a 
vagyona egyharmadát. 

– Én már jólétben nőttem fel, francia iskolába jártam, de apám otthon mindig 
magyarul beszélt velem, magyar könyveket, újságokat kapott Münchenből, 
Bécsből. Ragaszkodott ahhoz, hogy megtanuljak magyarul! Egyébként közgazdász 
vagyok, az elmúlt években többször jártam üzleti úton Budapesten. Egyszer 
Szolnokra is elmentem, abban az elegáns étteremben vacsoráztam, amelynek 
ablakai a Tiszára néznek. Nem, apám nem látogatott haza. Azt mondta, amíg az 
oroszok ott vannak, nem megy. Sohsem bocsátott meg szenvedéseiért a 
szovjeteknek! Amikorra meg azok kivonultak a maga országából, apám már 
nagyon öreg lett, szellemileg friss maradt ugyan, de féloldalára megbénult. 

Névkártyát cseréltünk, ő Chicagóba utazott, én haza. 
Néhány hónap múltával levelet kaptam idős Kása Jánostól. Sokszor otthon 

vagyok mostanában, képzeletben, írta. Megvan-e még a híd lábánál az Aranylakat csárda? 
Horváth Gyula tanár úr, ugye, már nem él? Lengyel tábornok úr végtére hazament-e 
Grazból? Ha módjában áll, küldjön nekem néhány szép fényképet az őszi Tiszáról... 



Szolnoki pár a századfordulót követő években 

Nagyon kedves, barátságos városkában cseperedtem fel. Kamaszkoromtól 
azonban elromlott az élet a Tisza-partján is. 

Isteni ajándéknak vélem, hogy megértem búcsúzó, rettenetesnek mondott 
századunk végét, annyiszor voltam a halál markában. Biológiai értelemben ugyan 
nem vagyok egyidős a XX. századdal, de rámhagyományozódott annak minden 
megpróbáltatása, keserve. Gyermekkoromban még elevenen éltek nemzetségem 
emlékeiben az első világháború, a román megszállás megpróbáltatásai, 
nagyszüleim, apám és anyám elmondása alapján megismertem a Tisza-parti 
emberek eszmélésem előtti életét. Úgy írtam le, ahogy tőlük hallottam. A nép 
sosem hazudik! 

A magam történeteivel csak azért hozakodtam elő, mert segítségükkel talán 
még kifejezőbbé tehettem mondanivalómat. 


