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Elõszó

A következõkben olvasható szövegek egy részét úgy más-
fél évtizeddel ezelõtt kezdtem papírra vetni. Akkor elhatá-
roztam, hogy unokáim számára (elõdeik és ezáltal saját
személyiségük megismerését elõsegítendõ) írok egy köny-
vet. Abban ismertetni fogom a XX. század eseményeit oly
módon, ahogyan azt családunk tagjai átélték. A készülõ
könyvnek a „Századunk családi tükörben” munkacímet
adtam. Több részletét megírtam, majd létrehoztam a „Tájé-
kozódó” nevû idõszakos kiadványt. Ebben barátaim írásai
is helyet kaptak, miközben a nevezett könyv majdani tar-
talmát egyre több írásom bõvítette. Aztán reánk köszöntött
a következõ század, így a készülõ kötet számára „A XX.
század családi tükörben” címet kellett adnom.

Kötelességemnek érzem figyelmeztetni azokat, akik-
nek az érdeklõdése a híres-neves személyekrõl szóló iro-
mányokra irányul, ne pazarolják idejüket. Ebben a könyv-
ben nem találhatnak csiklandós magánéleti különlegessé-
geket olyan személyekrõl, akiket a médiumok reflektorfé-
nye övez. A „lédi dajánák” számomra szánalomramél-
tóak, mert nem értem, miért nem gyarapodnak sokszínû
ismeretekkel, hisz mérhetetlen gazdagságuk révén ezt
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megtehetnék. Miért kell kitenni magukat annak, hogy gon-
dolatszegénységük miatt unalmas társak legyenek, és ezt
érzékelve folyamatosan szenvedjenek kisebbségi komple-
xusuktól? A médiumok érdeklõdése nem helyettesítheti
azt a figyelmet, melyet a színes-izgalmas személyiség
megnyilvánulásai kiváltanak a környezetébõl. A példa-
ként említett személy sorsa bizonyítja állításom helytálló-
ságát, egyúttal megmagyarázza, miért tért vissza a férj
elõzõ szerelméhez, a jóval idõsebb és kevésbé vonzó kül-
lemû hölgyhöz. Fentiekhez kapcsolódik azon felfogásom,
mely szerint nincs „kékvérûség”. A hatalmas gazdagság
az egymást követõ nemzedékeknél megnyilvánulhat ugyan
mûveltségbeli többletismeretekben, kifinomult viselkedés-
ben, de legalább ugyanilyen erõs lehet az a hatás, amely
érzéketlenné teheti õket annak megértésére, hogy kivált-
ságos helyzetben csupán azért élhetnek, mert felmenõik
valamikor nagy szolgálatot tettek a hatalomnak. Amennyi-
ben egy-egy leszármazott kellõen értelmes, úgy annak is
utánagondolhat, vajon felmenõi milyen irányultságú és
milyen érdekeket megszemélyesítõ hatalomnak tették szol-
gálataikat? Hallottam riportot egy bárói család leszárma-
zottjával, igen rokonszenves orvosnõvel (nevét nem em-
líthetem, mert nincs rá felhatalmazásom). Az illetõ moso-
lyogva mondta el, hogy legkorábbi ismert õsei egy fiú-
testvérpár volt, akik két, egymással szemben lévõ várat
birtokoltak, s rablólovagokként éltek. A várak közötti
völgyben közlekedõket sarcolták meg. Ha nem volt ilyen
áldozat, úgy egymást rabolták ki.

Sajnos kevesen jutottak el ilyen õszinteséghez, és még
kevesebben vannak azok, akik kötelességüknek tartották,
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hogy a gazdagságuknak köszönhetõen megszerzett isme-
reteiket és vagyonuk legalább egy részét a közjó gyarapí-
tására használják fel (II. Rákóczi Ferenchez, gróf Széche-
nyi Istvánhoz, báró Wesselényi Miklóshoz és másokhoz
hasonlóan). Egyébként, ami a „származás” körüli hacacá-
rékat illeti, azzal szoktam megnyugtatni az e tekintetben
kisebbségi gondokkal küszködõket, hogy akik ma élünk a
Földön, ezt annak köszönhetjük, hogy felmenõink túlélték
a nagy természeti katasztrófákat és népirtásokat. Ezen be-
lül további, ma már csaknem felderíthetetlen kérdés, hogy
távoli felmenõink között voltak-e kiemelkedõ személyisé-
gek, és ha igen, vajon hasznára vagy kárára váltak-e em-
bertársaiknak.

Az utóbbi évszázadról nem kívánok történész igényû
áttekintést nyújtani. Egyrészt, mert nem vagyok történész,
másrészt, mert feltételezem, hogy ismert történelmünk
legeseménydúsabb századáról könyvtárnyi kötetet hagy-
nak utódaikra történészek és mûkedvelõk. Nem irigylem
azokat, akik e könyvhalmazban azzal az igénnyel fognak
keresgélni, hogy megismerjék közelebbi múltjukat. Alig-
ha fognak találni elfogulatlan ismertetést. Ilyen akkor sem
készíthetõ, ha megvan rá a szándék, mert minden ember
elfogult, amikor véleményt alkot valamirõl. Nem tehet
másként, hisz befolyásolja az élet- és világszemlélete,
vérmérséklete és nem utolsósorban az érintettsége vala-
mely eseményben. Fenntartásokkal kell fogadnunk tehát
bármiféle történetismertetést, mindenekelõtt azokét, akik
elfogulatlannak vallják magukat, mert vagy füllentenek
vagy nincs kellõ önismeretük.

Elfogultságunk talán legjelentõsebb kiváltó oka a ne-
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veltetésünk, azok a hatások, melyek gyermek- és fiatalko-
runkban érnek bennünket. Szüleink és környezetünk meg-
határozó befolyást gyakorolnak szemléletünk alakulására.
Ha tetszik a hatás irányultsága, azért, ha nem tetszik, úgy
elutasításának indokaként. Családi eredetûnek tekintem
ezért a Hazámhoz és a magyarsághoz való kötõdésemet.
Hovatartozásomat bárhol, bármilyen körülmények között
vállaltam, a dolgok természetébõl fakadóan. Isten és a
Sors nagy adományának tekintem azt, hogy nagyszüleim,
szüleim, testvéreim természetébõl hiányzott a nagyravá-
gyás (a hatalom- és pénzéhség), és az ezzel együtt járó ár-
mánykodás (Anyuka még tréfából sem volt hajlandó fül-
lenteni). Felmenõim igazságszeretete és -keresése együtt-
érzõvé tette õket, segítõkészségük folyamatosan megnyil-
vánult még az idegen rászorulók irányában is.

Nem rejtem véka alá, hogy a XX. század eseményeinek
értékelését jelentõs mértékben meghatározza a hozzátarto-
zóimhoz hasonló világszemléletem, életvitelem, illetve az
események a szerint történõ megítélése, hogy azok jó vagy
rossz irányban alakították a tisztességes-becsületes embe-
rek létlehetõségeit. Elutasítom ezért azt a felfogást, amely a
tisztességtelen elõnyszerzés különbözõ léptékû változatait
az élet természetes jelenségeként igyekszik elfogadtatni.
Teszem ezt annak ellenére, hogy a média „áldásos” hatása
következtében egyre szélesebbre tágul a bûnözés köre. Az
emberek mind nagyobb hányada veszi tudomásul (nem til-
takozik ellene), hogy lépten-nyomon becsapják, hogy ho-
vatovább tudatos becsapásra alapozzák tevékenységüket po-
litikusok, üzletemberek, közéleti szereplõk, „szakértõk”,
sõt a vallási vezetõk egy része is. A becsapottak bizonyos
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hányada megkísérli kárpótolni önmagát oly módon, hogy õ
is igyekszik becsapni másokat (más szóval: demokratizáló-
dik a bûnözés). Így egyre tágul az „ördögi kör”, egyre kilá-
tástalanabbá válik azok helyzete, akik a becsületes életvi-
telhez ragaszkodnak.

Fentiek szánalmasságát, szinte együgyûségét példázza
a 2000. évszámmal kapcsolatos magatartás. Egy jól tanu-
ló elemista is tudja azt, hogy a 10-es számrendszerben
minden újabb 10, 100, 1000 az 1-es számjeggyel kezdõ-
dik, azaz a XXI. század, illetve a harmadik évezred 2001-
ben kezdõdik. Ennek ellenére a civilizált világban a 2000.
évrõl úgy beszéltek, mint század- és ezredfordulóról. Tet-
ték ezt nyilván azért, hogy e kerek szám felhasználásával,
tíz-, esetleg százmilliárd dolláros nagyságrendben lehes-
sen eladni értéktelen kacatokat. A magyar TV szilveszteri
mûsorában láthattuk, hogy még Kína is parádésan ünne-
pelt a 2000 évszám alatt (bizonyára nem kívánt lemonda-
ni az ezzel összefüggõ megrendelésekrõl). Idevágó „csa-
lafintaságnak” tekinthetõ a computer-átállással kapcsola-
tos aggályok gerjesztése. Mint kiderült, még az elavult 29
db orosz atomerõmû komputerrendszerének sem okozott
gondot az átállás, noha nem volt pénzük „tanácsadók”
igénybevételére, mint ahogy ezt megtehették az USA-ban
ezermilliárd körüli összegért. Gondoljunk bele, mekkora
„üzlet” volt ez megrendelõknek-teljesítõknek egyaránt.
Az évszázadok jelentõségét egyébként is csökkenti az a
tény, hogy egyes kultúrák-vallások különbözõ idõszámí-
tást használnak.

Nem irigylem a hivatásos történészeket és a mögöttük
álló tudományos akadémiákat, amikor olyan új állítások-
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kal kell szembenézniük, amelyeket kiterjedt érvrendszer-
rel támasztanak alá, és amelyek mellé mind több szakava-
tott történész sorakozik fel.

Örülök, hogy a tudományos világba egyre gyakrabban
törnek be újabb és újabb felismerések, mert így a „bíbor-
banszületett” történész császárhoz hasonló mesegyártók
leleplezõdhetnek, és le is leplezõdnek a kútforrásokhoz
való hozzáférés „demokratizálódás”-ának (kisebb-nagyobb
viszontszolgáltatások nyújtása) következtében.

Személy szerint külön is örülök annak, hogy mindezek
azon nézeteimet szilárdítják meg, melyeket a „Nyerésre ál-
lunk!” (Harmadik Évezred Gyermek- és Ifjúsági Alapít-
vány, Budapest 2001) és az „Új Magvetést!” (H. É. Gy. I.
Alapítvány, Budapest 2003) címû könyveimben kifejtettem.

Századunk teljesítményét az érdekesség kedvéért az
idõ fordított sorrendjében kívánom megvizsgálni. Jelen-
leg pl. ott tartunk, hogy a DNS-manipulációk révén meg-
valósíthatónak tartjuk az emberi szervezet olyan átalakítá-
sát, amely bizonyos sejtjeink – betegségeknek való ellen-
álló-képességünk megnövelése révén – az emberi élettar-
tam jelentõs meghosszabbítását ígéri. Ilyen lehetõségek
megnyílásában persze csak azok reménykedhetnek, akik
ezen eljárások megfizetésére képesek, azaz dollármilli-
omosok. E „pozitív irányú” folyamat mellett feltételezhe-
tõ a tudomány azon képessége is, amely emberek száz-
millióit, milliárdjait elpusztíthatja pl. baktériumok, víru-
sok tenyészeteinek segítségével. Ilyen elképzelés mögött
meghúzódhat az a megfontolás, hogy a Földünk és a Ter-
mészet terhelhetõségének határai nem tágíthatóak, miköz-
ben az emberiség hatványozottan szaporodik.
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A közelmúltban tudatosult bennem az, hogy emlékeim
legmélyebb érzelmi töltetû része – még a tárgyiasult kör-
nyezet tekintetében is – Ungvárhoz és környékéhez kötõ-
dik. Ez olyannyira igaz, hogy álmaimban, függetlenül at-
tól, kik az abban szereplõ személyek, az õket övezõ hely-
szín mindig EZ A TÁJ.

Persze, a szerelemre fogékony embereknek életük fo-
lyamán több, mély nyomot hagyó érzelmi kötõdés is meg-
adatik. Magam is e szerencsések közé tartozom. Így nem
feledhetem a Balatont, mely nem csak nekem, hanem
Anyukának is szerelme volt. Ágyam fölött díszlik Wágner
Géza 1933-ban alkotott festménye e Szépségrõl. A kép a
Tó háborgó hangulatát ábrázolja (Anyuka kérésére a Mû-
vész utólag még sötétebbre vette a viharos eget).
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Miskolci éveink idején a teljes nyarat a Balatonnál töl-
töttük, de Szüleink már ezt megelõzõen is laktak hosz-
szabb ideig Balatonzamárdiban (két nõvérem ott szüle-
tett). A Tó különlegesen lágy vizét olyannyira természe-
tes közegnek tekintettem, hogy csak az étkezések idejére
tudtak eltávolítani Tõle. Úszni is ott tanultam meg, úgy 5
éves korom környékén. Ez is természetes módon történt:
a nagyobb fiúk kidobtak a csónakból olyan helyen, ahol
csak az õ lábaik érhették a talajt, így kénytelen voltam el-
követni mindent annak érdekében, hogy a felszínen ma-
radhassak. Sikerült. – A késõbbiekben nem is jelentett
gondot az úszás (versenyeztem, edzõsködtem.)

Ugyancsak ötévesen vettem részt Gödöllõn a Cserké-
szek Világtalálkozóján. Anikó húgom keresztapja, dr. Re-
meczky István, mint egyik fõcserkész, Édesapa egyete-
mista korabeli barátja vitt magával. Nagy kincsként õriz-
tem a Márton grafikus rajzait tartalmazó, dedikált albu-

mot, melyben a cserkészek éle-
tének jellemzõ mozzanatait örö-
kítette meg. Sajnos a sok köl-
tözködésünk egyikének áldoza-
tul esett.

Miskolci tartózkodásunk ide-
jén, a hétvégeken, családunk a
Bükk-hegységbe vonult. Az éj-
szakákat a bükkszentléleki ko-
lostor romjai mellett lévõ Mene-
dékházban töltöttük, mint a tu-
rista egyesület tagjai.

Édesapánk innen indította út-
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A bükkszentléleki turista-menedékház (1930-as évek)

Utazás úszóversenyre (nyíllal jelöltem magamat)



nak a 7 tagú csapatot egy-egy kiválasztott turistaösvény
meghódítására (családunkhoz ekkor már hozzátartozott
Édesapa legfiatalabb húga, Etus nénénk is, akit 15 évesen
fogadott családunkba, így a nemek szerinti megoszlást az
5/2 arány jelentette). Párszáz méter megtétele után elkez-
dõdött a nõi csapatrész nyavalygása, amit hamarosan kö-
vetett a visszafordulásuk.

Magam élveztem e túrákat, noha azok általában a 20–
25 km-t is meghaladták. Édesapát – 185 cm magasságával
és hatalmas lépteivel – csak futva követhettem, így ez ki-
váló futóedzést jelentett számomra. Évekkel késõbb, a
gimnáziumi mezei futóversenyeken, magam mögött hagy-
tam a nálam évekkel idõsebb és jóval magasabb diáktár-
saimat, s tüdõtérfogatom növelése az úszóversenyzés so-
rán is hasznosult. Lillafüred fölött, a Garadna-patak mel-
lett menetelve, én az út helyett a patakot részesítettem
elõnyben, így az alkalmas helyeken vízimalmokat építhet-
tem (ez alatt a többiek kipihenhették a fáradalmukat).Így
történt, hogy a Bükk-hegységbe is beleszerettem, ízlésvi-
lágomban pedig állandósult a hegyes-dombos vidékhez
való erõs vonzalom.

Bizonyára ennek köszönhetem, hogy amikor történelmi
kényszer következtében Kijevbe kerültem, majd ott nyolc
és fél esztendõt eltöltöttem, e város természeti adottságai
is kedvemre valók voltak. Ez némileg megkönnyítette
idegenbe szakadásom elviselését. Kijev hét dombra épült,
ezért vélték úgy a ’Kijevszkij Ruszj’ nagyfejedelmei, hogy
õk Bizánc–Konstantinápoly folytatóivá válhatnak. Kijev-
ben a velem szorosabb kapcsolatba került személyek (nõk
és férfiak egyaránt) csak olyan elbeszéléseket hallhattak
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tõlem, ahol a helyszín Ungvár és környéke volt. Ebben
hangsúlyos jelentõséggel bír az, hogy elbeszéléseimbõl az
a világ elevenedett meg, amely megelõzte e jobb sorsra
hivatott város és környéke lepusztulását.

Mielõtt azonban Ungvárral részletesen foglalkoznék, be
kell vallanom, hogy úgy négy évtizede beleszerettem a ka-
nadai Vancouverbe és környékébe is. A reptérrõl nyitott
ablakú kocsival haladtunk lakhelyünk felé. Egyszercsak
beleszimatoltam a levegõbe és kijelentettem: itthon va-
gyok, mert a levegõ illata olyan, mint az otthonié. Amikor
pedig tekintetem az utat szegélyezõ rézsûre esett, ott pon-
tosan azokat a vadvirágokat láttam, amilyenek otthon lát-
hatók. Majd a levegõben megpillantottam a röpködõ fecs-
kéket. Kaliforniából, másik nõvéremtõl jöttünk át Kanadá-
ba, és bizony Kaliforniában akármerre is jártunk, a levegõ
illata idegen volt, és ott fecskét sem láttam, egyet sem.

Néhány nap múlva ellátogattunk az Indián Néprajzi
Múzeumba. Az elõcsarnokban az indián eredetrege szo-
borba faragott csodája fogadott. A sasmadár náluk is fõ-
szerepet játszik a regében, de az övéké bizonyítja, hogy
tengerparti lakók voltak (egyébként õsibb idõkbe is nyú-
lik vissza, hisz a Teremtés regéje szerint az ÉLET a ten-
gerekbõl került a szárazföldre). Náluk a törzs ivadékainak
fejei egy nyitott kagylóból kandikálnak ki, e kagyló felett
trónol a sasmadár. Nem vagyok érdekelt az idegenforga-
lom fellendítésében, de ajánlhatom, ha módjuk van, ke-
ressék fel Vancouvert és környékét, így e tartomány (Bri-
tish Columbia) fõvárosát, a kicsiny Victoriát is, mely a
Vancouver-szigeten helyezkedik el, ahová komphajóval
juthatunk. Nem bánják meg!
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Visszatérve Ungvárhoz. – Azok számára említem meg,
akik nem jártak ott, hogy e város fekvése és domborzati
adottságai – persze mintegy 30-szor kisebb léptékben – ha-
sonlóak Budapestéhez. Az Ung-folyó úgy osztja ketté a vá-
rost, amiként a Duna Budapestet (régen három, most öt híd
képez kapcsolatot a két városrész között). A Kárpátok vo-
nulata – dombokká szelídülten – benyúlik a városhoz, az
Ung-folyó jobb parti részén. A közeli dombokon – döntõen
délnyugatra, tehát a Tisza felé nézve – gyümölcsösök-szõ-
lõk közé ágyazottan, iparos emberek családi házai húzód-
tak meg virágokkal övezve. Ezek az iparosok és családtag-
jaik mûvelték szõlõiket, borospincéikben kiváló bor érett.
Idõrõl-idõre meglátogatták egymást, ilyenkor – alma kísé-
retében – borkóstolás, értékelés folyt (Édesapával én is ré-
szese voltam az ilyen szertartásoknak).

A város cseh idõben épült tisztviselõ-negyedében, a vál-
tozatos küllemû, 3 szintes, takaros bérházak elõtt, fekete-
szürke-fehér kockakövekbõl – mértani alakzatokat képezõ
díszítõrendben – kirakott burkolat készült. A kövek érdes
felülete gyorsan elnyûtte a cipõk talpát (gondolom, a Bata
cipõgyártó világcég sugallhatta a felület érdes kialakítását).
Ezt az örökséget a visszacsatolás utáni öt esztendõben a
magyarság megóvta, sõt azt tovább is szépítette.

Mindezekbõl mára semmi sem maradt. A szõlõket a
szovjethatalom államosította, és három év alatt (a tõkéket
bõ termõre metszetten) lepusztította, majd kiszántatta.
Helyükön vezetõ beosztású emberek többszintes családi
házai épültek meg olyan közel egymáshoz, hogy a szom-
szédok, házaik ablakaiból, csaknem kezet foghatnak egy-
mással (a telkeket is nyilván ilyen elv alapján kapták).
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Miközben fájlalom fiatalságom ékszerdoboz-küllemû
világának pusztulását, tudomásul kell vennem azt is, hogy
a szegényes falvak lakói igyekeztek bekerülni egy, az
övékénél magasabb kényelmi adottságokkal rendelkezõ
környezetbe. A szovjet hatalom pedig kedvében járt a
kárpátaljai lakosság rutén nyelvû többségének, belõlük
került ki a hatalmat kiszolgáló alsó- és középréteg. És,
mivel a megnövekedett igényt a szovjethatalom csak si-
ralmasan alacsony színvonalú panellakásokkal elégíthette
ki, így e Borzadály évtizedekre megpecsételte a város
küllemét. A magyarság egy része nem várta be a szovjet
csapatok érkezését, hanem nyugati irányba távozott.

Két évvel késõbb ugyanezt tették a magukat csehek-
nek, vagy szlovákoknak valló lakosok is. Számukra az
anyaországuk lehetõvé tette, hogy tehervagonokkal távoz-
zanak, így bútoraikat és egyéb berendezési tárgyaikat is
magukkal vihették. A magyarság férfitagjait a keleten
fekvõ kényszermunka-táborok fogadták be, asszonyaik és
gyermekeik pedig várták õket és a jobb jövõt. Akik élve
megúszták e kirándulást, azok idõközben elsajátították az
orosz nyelvet, és amennyiben fiatalok voltak, úgy igye-
keztek magasabb képesítést is szerezni.

A terület lepusztulásának az értelmezését kiegészítem
még az alábbiakkal:

Ungvár a szovjet csapatok érkezése (ld. az 1. jegyzetet)
elõtt 34 ezer lakosú megyei székhely volt. Ebben a nagy-
ságrendû városban – melynek természeti adottságai jó-
val szerencsésebbek, mint a hasonló méretû Beregszászé
vagy Munkácsé – a két évtizedes cseh uralom alatt olyan
beruházások valósultak meg, melyek e várost Kárpátalja
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közigazgatási és minden egyéb vonatkozású központjává
tették anélkül, hogy a lélekszám jelentõsen növekedett
volna.

A bécsi döntés alapján (ld. a 2. jegyzetet) visszacsatolt
területekbõl Ung megyéhez került olyan 30, színtiszta
magyar lakosságú település (nagykaposi járásként), amely-
bõl 26 jelenleg nem Ukrajnához, hanem Szlovákiához tar-
tozik. Ezért terheli az Antall-kormányt történelmi felelõs-
ség annak elmulasztása miatt, hogy a Szovjetunió meg-
szûnésekor és Csehszlovákia kettéválásakor Antall József
nem használta ki magas szintû személyes kapcsolatait (pl.
Kohl kancellárt), és nem kezdeményezte annak megvizs-
gáltatását, vajon ez a két új államalakulat, mely nem léte-
zett a Trianoni „Békeszerzõdés” aláírásakor (Ukrajnáról
és Szlovákiáról van szó), jogosult-e arra, hogy magától
értetõdõen, azaz minden egyéb szempont megvizsgálását
mellõzve, birtokába vehesse azt a területet, amely soha-
sem képezte e két új államalakulat területét.

Mint azt a „Kárpátalja helyzetérõl” c. írásomban kifej-
tettem (több helyen, még az USA-ban is megjelent), akár
olyan megoldás is elképzelhetõ lett volna, mely szerint e
terület – az Ungvár vonzáskörzetéhez tartozó, ma Szlová-
kia részét képezõ 26 településsel együtt – ideiglenesen
ENSZ-protektorátussá alakuljék. Most pedig, Hazánk és
Szlovákia EU-taggá válásakor, velünk és szomszédunkkal
együtt, az Unióhoz tartozna. Szervesebb határt képezne a
Keleti-Kárpátok vonulata, mint ahogy az így is volt ezer-
éves gazdasági és mûveltségbeli együttélésünk folyamán
(ld. a 3. jegyzetet).

Említett írásomban szóvá tettem a Trianon Társaság
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alakuló ülésén az egyik felszólaló javaslatát, mely sze-
rint: „Ajánljunk fel Ukrajnának néhány milliárd dollárt
Kárpátaljáért, mert ennyiért bizonyára lemondana e terü-
letrõl.” – Máig sem vagyok biztos abban, hogy e javaslat
mögött nem húzódott-e meg valamiféle komoly próbál-
kozás.

Folytatva a lepusztulás értelmezését, mint említettem, a
város ma már szánalmas képet nyújt, annak ellenére, hogy
a háborúval járó pusztításoktól-rombolásoktól Ungvár nem
szenvedett komolyabb károkat. A szovjet csapatok tudva-
levõen Erdély felõl érkeztek, így a német és magyar egy-
ségek – elkerülendõ az Anyaország felõli utánpótlás el-
vesztésének lehetõségét – feladták e terület védelmét, na-
pokkal a szovjet elõrenyomulás elõtt. Eredetileg, az Ár-
pád-vonal erõdítményeinek tervezésekor, a szovjet csapa-
tok Uzsoki-szoros felõli érkezésére számítottak. Bizonyá-
ra így is lett volna, ha 1944. augusztusában Románia nem
áll át a szovjet oldalra.

Itt jegyzem meg, hogy az 1942–43. évi próbálkozá-
saink (a „kétkulacsos politiká”-val vádolt Kállay-kormány,
mely Szentgyögyi Albertet is felhasználta a titkos tárgya-
lásokhoz), azért végzõdtek kudarccal, mert a háborúból
történõ kiugrásunk csak úgy valósulhatott volna meg, ha a
Nyugat a Balkán felõl komoly erõk bevetésével támad, és
egyidejûleg Magyarországra is légi úton jelentõs katonai
egységeket és harci eszközöket juttat. Ez esetben – Titoék
erejét is figyelembe véve – a Balkánon lévõ német csapa-
tok két tûz közé szorulhattak volna. Ilyen támadásra azon-
ban a Nyugat akkor még nem volt kellõképp felkészült (a
franciaországi partraszállás jóval késõbb történt), és bizo-
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nyára a várható igen súlyos emberveszteséget sem volt
hajlandó vállalni.

Mindemellett azt is gyakran hallhatjuk, hogy bármilyen
kiugrási kísérletünk azzal a veszéllyel fenyegette a ma-
gyarországi zsidóságot, hogy ez esetben belõlük aligha ma-
rad életben jelentõsebb hányad, mivel Németország azon-
nal megszállta volna Magyarországot. Köztudott, hogy Ro-
mánia, kiugrását jóval megelõzõen, az ottani, a mienkénél
valamivel kisebb létszámú zsidóságot már felszámolta
(megsemmisítette vagy menekülésre késztette) a magyar
hatóságoknál sokkal „nácibb” rendszer, csak épp õket –
mint ahogy Szlovákiát is – megkímélik a lefasisztázástól.
A miértjével nem foglalkozom, mert meggyõzõdésem, hogy
elõbb-utóbb minden a helyére kerül.
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Megszólítások a családunkban

Anyai nagyanyám születésem elõtt meghalt, anyai nagy-
apám megszólítására pedig nem emlékszem. Róla egyéb-
ként sincs emlékem azonkívül, hogy amikor miskolci há-
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zában meglátogattam (nyolc éves voltam halálakor, egyet-
len emlékem az ezt megelõzõ koromból való), õ mindig
az udvaron ült pipázva. Látva, hogy belépek a kertkapun
odamordult: „A kaput zárd be!”

Apai nagyanyámat „Anyám”-ként szólította Édesapa,
nagyapámat „Apa”-ként.

Mi, gyermekek, „Anyuka”-nak és „Édesapa”-nak szó-
lítottuk Szüleinket.

Édesapa családjában és Bátfa nevû, Ungvár melletti
szülõfalujában, ahol három testvére élt gyermekeikkel,
mindenkinek volt beceneve is.

A gyökerek

Nem az Ung-i tájon születtem. Családunk 1939 nyarán
költözött Miskolcról Ungvárra. A HELYhez való kötõdés
gyökerei azonban igen messzire nyúlnak vissza, így bizo-
nyára örökölhetõ a felmenõink több nemzedékének azo-
nos szülõföldhöz való kötõdése.

Iratként, mint legrégebbi, 1782. évi keltezésû kereszt-
levél van birtokomban atyai ükapám, Tóth István nevére
kiállítva, aki az Ungvár melletti Bátfa községben látta
meg a napvilágot. Ugyanitt született a dédapám, Tóth Jó-
zsef (1820), valamint nagyapám, Tóth Pál (1864), és
édesapám, Tóth János (1896) is.

Az atyai ágba dédapámnál kapcsolódik be az Erdélyi
család Zsuzsanna nevû leánya, feleségként (azaz déd-
anyámként), Nagykaposról származva, mely nyolc km-re
fekszik Bátfától (manapság elválasztja õket az ukrán-
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szlovák határ). E családnál is megszakadnak ismereteim
az ükapánál, Erdélyi Mihálynál, aki – akárcsak felesége,
Kováts Zsuzsanna és fiúk, János – nagykaposi születésû
volt. Utóbbi, zsellér származása ellenére, jogi végzettsé-
get is szerzett, és a Sárospatak-i híres tanintézet életében
meghatározó szerepet játszott, emellett betöltötte a Kisfa-
ludy Társaság elnöki tisztét, sõt rövid ideig a Nemzeti
Színházat is igazgatta, amikor elõdje, Bajza, bujdosásra
kényszerült.

Nagykapos, mint származási hely, ismételten megjele-
nik atyai nagyapám feleségénél (azaz atyai nagyanyám-
nál), Bús Juliannánál. Õ maga ugyan Bátfán születetett
1875-ben, az édesapja (tehát egyik dédapám), Bús József
azonban 1828-ban Nagykaposon született, akárcsak az õ
édesapja (az egyik ükapám), Bús János. Ehhez az ághoz
kapcsolódik dédapám, Bús József feleségeként az 1825-
ös születésû Tóbiás Julianna, akinek szülei Nagy-Tóbiás
János és Kovács Mária, a Nagykapossal szomszédos, de
ma már vele összeolvadt Magyarmocsár, Ungnyarád, Ma-
gyarkelecsény, Budaháza települések neveit jelenítik meg
a keresztleveleikben.

Szomorú és elgondolkodtató jelenség, hogy a települé-
sek közigazgatási jellegû összevonásával õsi helységne-
vek tûnnek el a feledés homályában. Anyuka is beszélt ar-
ról, hogy azon a tájon az õslakosok az avarok leszárma-
zottainak tartották magukat. Szerencsére, a különbözõ
idõkbõl származó helységnévtár-kiadványok sok család
birtokában (így nálam is!) megtalálhatók, tehát utódaink
számára maradnak bizonyítékok.

A keresztlevelek adatait tekintve említést érdemel az,
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hogy a feleségek pár évvel idõsebbek voltak a férjeiknél
(elõtte özveggyé váltak), valamint az, hogy a Tóth nevû
férfiak valamennyien katolikusok, míg feleségeik reformá-
tusok voltak, de gyermekeiket átengedték férjeik vallásába.

Gyökereim tehát nyolc kilométer átmérõjû kör területé-
hez kötnek évszázadok óta. E szûk Szülõföld szeretete
mindkét Szülõmbõl oly érzelmi fokon sugárzott, ami szinte
szerelemnek tekinthetõ. A testi szerelemnek hasonló hõfo-
kú megnyilvánulásait nemigen érzékeltem, noha érzékszer-
veim e tekintetben is éber megfigyelõként mûködtek.

E terület egyik jellemzõje a földszûke. Itt nem voltak
nagybirtokok már régóta. A százholdas gazda nagybirto-
kosnak számított, akitõl egy-két holdat felesbe-harmados-
ba vettek át megmûvelésre a földnélküliek, vagy csak
igen kicsiny földdarabbal rendelkezõk. A mindennapi be-
tevõ falatért tehát nagyon keményen meg kellett dolgoz-
niuk, mégis általában jó kedélyû légkör övezte õket.

Elgondolkodtató, vajon az anyagiakban nem bõvelkedõ
környezetbõl miért választják hivatásul a paraszti létbõl
kiemelkedni képes egyének a kiszolgáltatott embernek se-
gítséget nyújtó tevékenységet? Szélesebbkörû családunk-
ban a felsõ iskolai végzettséghez jutottak valamennyien
oktatók-nevelõk, ügyvédek és orvosok. Szûkebb csalá-
dunkban az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékeny-
ség mindkét nagyapámtól kezdve végigvonul. Õk ketten
ugyan még nem voltak abban a helyzetben, hogy jogi ké-
pesítéshez jussanak. Azonban az öt évig tartó katonai
szolgálat után, némi mezõgazdasági munkát követõen,
megpályázták az akkori Pestszentlõrincen létesített Gyûj-
tõfogház által meghirdetett nevelõi munkakört. Ennek be-
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töltéséhez legalább szakaszvezetõi rangot és állattenyész-
tésben-növénytermesztésben való jártasságot követeltek a
kiírók.

A Gyûjtõfogház ugyanis önellátásra rendezkedett be,
hatalmas területet bevonva a gazdálkodásba, ahol a köz-
törvényes elítélteket megélhetést nyújtó foglalkozásokra
kellett megtanítaniuk, azért, hogy szabadulásuk után hasz-
nos tagjai lehessenek a társadalomnak. Anyai nagyapám
onnan ment nyugdíjba, atyai nagyapámat néhány év után
visszahúzta a Szülõföld vonzereje Ungvárra. A Megyehá-
zán helyezkedett el, és „családi vállalkozásban” több fel-
adatot együttesen látott el. Ilyen volt az ideiglenesen fog-
dában lévõk õrizete, étkeztetésük biztosítása (Nagyanyám
végezte a gyermekei segítségével), és a nyomda mûködte-
tése, amiben Édesapa segédkezett a tanulás mellett. Õ az
ungvári Drugeth Gimnáziumban folytatta és fejezte be a
kõbányai Szent László Gimnáziumban elkezdett tanulmá-
nyait, amikor is – gyermekként (!) – parkettagyári munká-
val segített be a sokgyermekes család szükségleteinek ki-
elégítésébe. Megemlítem, hogy családfát is készítettem
A/3-as formátumban, s azt közeli-távolabbi rokonaim több-
ségének átadtam.

A gyökerekhez kapcsolódva említem meg, hogy Édes-
apa születését két testvére elõzte meg. Egyikük, Zsuzsan-
na, születésekor elvesztette az édesanyját, így e nagy-
apánk, Tóth Pál, özvegyként vette feleségül nagyanyán-
kat, Bús Juliannát.

Nagyapánk második házasságában elsõ gyermekként
Gyula nagybátyánk látta meg a napvilágot. Neki rövid
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élet adatott. 20 évesen, az elsõ világháborúban önként
vállalt egy életveszélyes feladatot. Az ellenség egyik gép-
fegyver állását kellett megsemmisítenie, mert az folyama-
tosan ritkította a magyar oldal sorait. Társai elmondása
szerint, a kitûzött célt kúszva közelítette meg, a kézigrá-
nátot azonban csak fölemelkedve dobhatta el. Ekkor egy
mesterlövész szíven találta. Halála elõtt tábori lapon bú-
csúzott el a szüleitõl. A zubbonyában lévõ lapot a golyó
átlyukasztotta, s azt késõbb átadták a szüleinek.

Zsuzsanna nagynénénk a férjével éveket töltött az USA-
ban. Kétkezi munkával így juthattak akkora megtakarítás-
hoz, amelybõl a Nagykapos melletti Kelecseny községben
házat, földet, állatokat és szerszámokat vásárolhattak és
fölnevelhették négy gyermeküket. A legidõsebb, Gyula,
vitte tovább a gazdálkodást. Viktorból jezsuita pap lett,
Jóska tanárrá vált, hasonlóan hugához, Etuskához. Jóská-
nak mind a négy gyermeke oklevelet szerzett (orvosit,
ügyvédit, mérnökit). Ez egy példa arra, hogy a nincstelen-
ségbõl is ki lehetett emelkedni, ha valaki vállalta a mun-
kát a messzi távolban, idegen nyelv ismerete nélkül.
A XIX–XX. század fordulóján milliós nagyságrendben
vállalták ezt olyan magyarok, akik számára a hazájukban
nem nyílt munkalehetõség (a „kiegyezés”során az alkudo-
zásban az õ érdekeiket senki se érvényesítette, így e szá-
zadforduló számukra nem jelentett „boldog békeidõket”).
Ennek ellenére többségük, ha tehette, visszatért a szülõ-
földjére, hogy itt alapítson családot. Édesapa a tanulással
történõ kiemelkedést választotta. Hálás vagyok a Sorsnak,
az Istennek, hogy ilyen családba születhettem, hogy ilyen
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géneket örökölhettem, hogy szüleink követendõ példával
szolgáltak gyermekeiknek

Volt olyan nagybátyám is az Ungvár közeli Palágyban,
aki ugyancsak az USA-ban, olajbányászként kereste meg
az itthoni megélhetéshez szükséges anyagiakat. A teste
tele volt égési sebhelyekkel, mert ott akkor a munkabiz-
tonság körülményei gyalázatosak voltak. Aztán jöttek a
„felszabadítók”, és mint kulákot agyonverték. Tették ezt
olyan „emberek”, akik a munkáról értelmesen még be-
szélni sem tudtak, hisz e téren tapasztalatokkal nem ren-
delkeztek. Most is azok „szónokolnak”, akik számára az
„agitáció” helyettesítette a munkát.

Családunkról dióhéjban

A Gondviselés különös kegyének tekintem azt, hogy csa-
ládunkba születhettem. Szüleink igen eltérõ, de jó adott-
ságú természetébõl vegyesen örököltem. Anyukától a kí-
váncsiságot, a túlfûtöttséget és a makacsságot. Édesapától
az önfegyelmet, az akaratosságot, az ok-okozati összefüg-
gések iránti érdeklõdést, és általában az élet tartalmi ré-
szével kapcsolatos igényességet. Anyuka reformátusként,
Édesapa katolikusként nevelkedett, így korán felismerhet-
tem a kereszténység egységességének hiányát, amit hatal-
mas ellentmondásként és széthúzó erõként érzékeltem.

Szüleinknek nem adatott meg az a lehetõség, hogy
gyermekeik jövõjét anyagiakkal alapozhassák meg. A szov-
jet hatalom megszállása elõtti idõben, együttlétük alatti
megtakarításaikból, valamint Anyuka atyai örökségébõl
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ugyan vásároltak ingatlan vagyont, ezt azonban e hatalom
elvette tõlük.

Anyuka az elsõ házasságába csupán ingóságokból álló
hozományt vitt akkor, amikor nagybátyja magával vitte
az USA-ba (nem akarván mostohaanyja mellett hagyni a
12 évesen megárvult unokahúgát).

Családunk szerencsésnek mondható, mert valamennyi
édestestvérem él. Szüleink évtizedekkel elõbb elhunytak.
Anyuka elsõ házasságában, az USA-ban született Ilus nõ-
vérem, aki 96 éves korában hunyt el. Anyuka második há-
zasságában négyen születtünk: Júlia Kanadában él (elmúlt
85), Irén Katalin az USA-ban él (betöltötte a 83-at), Anikó
húgom ugyancsak az USA-ban él (most töltötte be a 80-at).

Gyermekkorunkban összetartó csapat voltunk, árulko-
dás szóba sem jöhetett. Most is szoros kapcsolatot tar-
tunk, tudunk mindenrõl, ami a másikkal történik, így lelki
támaszt nyújthatunk egymásnak.

Ilus nõvérem nem élt velünk. Õ – köszönhetõen édesap-
ja, Szabó László református lelkésznek-költõnek – kifej-
leszthette operaénekesi hangadottságát itthon, majd Milá-
nóban, ahol beleszeretett egy magyar orvosba. E körül-
mény megakadályozta abban, hogy az operaénekesi pályán
tartós sikert érjen el. Második férje zongoramûvész volt,
László fia is zenél.

Anyuka elsõ házasságának történetét sok évvel halála
után ismertem meg a „Kilétemrõl” c. írásából, melyet ta-
nulságos voltára tekintettel itt közzéteszek.

Anyuka második családját (jelenlegi családunkat) a II.
Világháború szaggatta darabokra. Leánytestvéreim, attól
tartva, hogy a katonák megerõszakolhatják õket, 1944-
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ben Nyugatra menekültek. Onnan azonban 1945-ben már
nem Ungvárra, hanem Budapestre tértek vissza. Édes-
apánkat a német megszállás alatti internálása után a szov-
jetek is elhurcolták. Elõször az NKVD két tisztje ottho-
nunkban kereste fel, és megbecsülését fejezte ki a néme-
tekkel való szembefordulásáért. Egy autóba ültették, az
NKVD helyi központjába szállították, ahol megkísérelték
rávenni arra, hogy a háborús bûnösök készülõ felelõsség-
re vonásához legyen a vád tanúja (Kárpátalja országgyû-
lési képviselõirõl volt szó, akik e feladatot a Horthy-rend-
szerben vállalták. Mint késõbb kiderült, valamennyiüket
kivégezték). Édesapánk a felkérést elutasította, ezért a
már fogvatartott magyarokkal együtt elõbb a Szolyva-i tá-
borba, majd onnan a Szambor-i gyûjtõhelyre szállították.
A szállítás bedeszkázott marhavagonokban történt, víz és
élelem biztosítása nélkül.

Lakásunkba – egy szobát hagyva nekünk – három szov-
jet családot telepítettek be, köztük a Kárpátaljai Pártbi-
zottság másodtitkárát, akit – mint évekkel késõbb meg-
tudtam – a Harkovi Járási Pártbizottság titkári beosztásá-
ból küldtek e fronthelyzetbe, irányítóként. Küldetése né-
hány év elteltével Dél-Szahalinra módosult, mely hason-
lóan kényes területnek számított.

Néhány hónap múlva – úgy vélve, hogy Anyukával
nem történhet baj – egyik osztálytársammal elgyalogol-
tunk az 54 km távolságban lévõ Kisvárdára (itt mûködött
legközelebb magyar gimnázium). A hetedik osztályt ott
végeztem el, az érettségi osztály megkezdése után azon-
ban haza kellett térnem Ungvárra, mert a szovjet-magyar
határt lezárták, és Anyukát nem hagyhattam egyedül. Így
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is havonta látogattam meg a tél ellenére, noha csak teher-
vonatok jártak. A gyárakból leszerelt gépeket szállították
ki a SZU-ba. A szállítmányt õrzõ katonák megengedték,
hogy a vagonok ütközõjére felálljunk, ahol csak a csavar-
anyákba kapaszkodhattunk. Pár év elteltével tanulmányai-
mat a SZU-ban folytattam (már orosz nyelven).

Anyuka 1955-ben egy évre Budapestre utazott, majd
ott is maradt, amikor testvéreim 1956-ban elhagyták az
országot. Édesapa 1960-ban, a kettõs állampolgárságról
megkötött szerzõdés alapján költözött át az Anyaország-
ba. 1961-ben én is követtem õt feleségemmel és kislá-
nyunkkal. Életünk alakulásának részleteirõl szól e könyv.

Gondolatok
Anyuka önéletrajza nyomán

Anyuka „Kilétemrõl” c. önéletrajzát (72 éves korában
írta, állagváltása elõtt 10 évvel) a közelmúltban találtam
meg hagyatékának rendezésekor. Úgy vélem, tanulságos,
ezért közreadom azokkal a gondolatokkal együtt, amelye-
ket írása ébresztett bennem.

Kilétemrõl

Születtem 1891. március 28-án. Akkor Húsvét másodnap-
ján hajnalban. Szüleim: Tóbiás Gábor és Kovács Julianna
(Istenben boldogultak). Nagyszüleim – anyai: Marci-Ko-
vács János és Morvai Mária. Nagyszüleim – apai: Nagy
Tóbiás János és Kovács Mária. Születésem helye: Ung
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megye, Nagykapos-i járás, Magyar-Mocsár község. Mind
a két szülõi ágon földmûvelõ református paraszt családból
származom. Nagyszüleim úgynevezett telkes gazdák vol-
tak a mi kis falunkban, amely egy görög katolikus törté-
nelemkutató pap – Kontratovics nevû – állítása szerint a
magyarok bejövetelekor már megvolt. Õseink – a hagyo-
mányok szerint – avar maradványok. Községünk egyik
részén Budaháza községgel határos. Régi, elmaradt kis-
község ez, amelyben még most is látható az öreg kastély,
amelyet – valószínûleg – Buda leszármazottai tartottak
fenn hosszú idõn át. Ezt azért említem meg itt, hogy nyo-
ma maradjon annak, hogy máshol is van Budáról elneve-
zett hely hazánk területén, nem csak Pesttel összekapcsol-
va, de errõl mindenki elfeledkezett. A másik fájó pont az,
hogy a szülõfalum nevét a vele egybe épített másik köz-
ség, Nyarád nevével együtt a nagy felszabadítók elsik-
kasztották és a harmadik egybeépült község nevét – Ke-
lecsenyt – meghagyva csináltak belõlük Kapusány-Kle-
csány-t. Felháborító!... Õsi, színmagyar községek! Ebbe
én nem nyugszom bele! Még a síromban sem! Ezt is azért
írom le, hogy nyoma maradjon.

Gyermekkoromról

Hét éves koromig éltem a szülõfalumban, miközben Édes-
apám megjárta Amerikát, mert a megosztott vagyon négy
gyermek között már nem tudott rendes megélhetést bizto-
sítani a család számára. Ugyanis az én gyermekkoromban
még a mi vidékünket nem kötötte össze vasút a városok-
kal. Nehéz volt a termelvények értékesítése. Bizony a fi-
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nom túró feleslegét, meg az aludttejet is, a baromfi, meg a
disznók fogyasztották el – meg a szegényebbek is – há-
rom magyar tehén tejhasznát. Így csak jólélni lehetett, de
nem volt elég pénz a ruházkodásra és egyéb szükségletek-
re. Ezért kényszerültek – különösen a férfiak – arról a vi-
dékrõl olyan nagyon sokan Amerikába menésre. De Ame-
rikában sem voltak mindig kedvezõek a munkaviszonyok
pénz keresésére. Sokszor volt munkanélküliség. Ilyen rossz
idõt fogott ki édesapám is, nem sok ideig maradt kint, és
hazajõve elhatározta, hogy otthagyja a gazdálkodást és
valamilyen állami állást keres. Akkoriban épült fel az Or-
szágos Gyûjtõfogház, beadta a pályázatát fegyõri állásra,
és kinevezték. Így kerültünk Budapest X. kerületébe, ahol
a Maglódi úti iskolában kezdtem meg elemi tanulásomat.
Elsõ osztálytól kezdve kitûnõ tanuló voltam. Az volt az
elgondolásuk a szüleimnek is, nekem is, hogy az ötödik
osztályból különbözeti vizsgával a második polgáriba fo-
gok menni – erre a tanítóim is bíztattak. Karácsonyi szü-
netre Édesanyám eltervezte, hogy hazamegyünk a nagy-
szüleimhez, és ezt meg is valósította – vesztére, mert ott-
hon tífuszjárvány támadt, õ is megkapta és belehalt. Hiá-
ba hozatták a nagyszüleim az orvosokat hozzá Ungvárról
is, Kaposról is, nem tudták megmenteni. Pedig úgy szere-
tett volna még élni! Csak 33 éves volt. Le voltunk sújtva.
Mindenki nagyon szerette és nagyon sajnálta a három
községben. Minden családban voltak tífuszos betegek, nem
is nagyon hivattak orvost, és senki sem halt meg, csak õ.
Borzasztó volt, nem tudtunk belenyugodni. Én a 12. éve-
met töltöttem be tavasz márciusában, Feri öcsém a 6. évét
töltötte be februárban. Nem jöhettünk vissza Pestre, mert
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én még gyenge voltam ahhoz, hogy a háztartás dolgát el-
lássam, a fizetés meg nem volt olyan nagy, hogy abból ki-
segítõt tarthattunk volna. Így maradtam ki az iskolából, az
V. osztályból, és ezzel be is fejezõdött a tanulásom.

Másfél év múlva visszajöttünk az öcsémmel Pestre és a jó
szomszédasszonyunk segítõ irányításával felvettem a háztar-
tásunk gondját. Két évi özvegység után Édesapám megnõ-
sült. Egy fiatal özvegyasszonyt vett el egy 3 éves kisfiúval.
Én hamarosan átláttam a helyzetemet, hogy csak teher len-
nék a háznál egy fiatal asszony mellett, elhatároztam magam
arra, hogy a nagybátyámmal, aki a felesége rábeszélésére
Amerikába készült menni, én is vele megyek. Az elhatá-
rozásomat hamarosan tett követte és elindultunk a nagybá-
tyám apósáékhoz Ohió államba Astabulára. Hamburgba
érve olyan sok volt a kivándorló, hogy sok esetben két hétig
is kellett várni a hajó indulására a kikötõben. Nekünk is vár-
ni kellett és eközben a nagybátyám szemgyulladást kapott és
az orvos nem engedélyezte a kiutazását. Egyedül kellett út-
nak indulnom, de ez sem rettentett vissza, mert a sok utas
összetartozónak érezte egymást. Szerencsésen átértünk a
tengeren, és még három nap és három éjjel kellett utaznom
vonaton Astabuláig. A kalauzok váltáskor a következõre
bíztak és hála az Istennek minden baj nélkül megérkeztem
az Újvilágba. Astabulán már vártak a rokonok és nagy volt
az örömük, hogy 20 évi kintlétük után végre egy hazai ro-
kont láthatnak vendégül. Mindig hálásan emlékszem reájuk.
Dédelgettek, etettek-itattak, hogy mielõbb kipihenhessem az
út törõdéseit. Egy fél év múlva, amikor már jól megerõsöd-
tem, a 19 éves lányuk, Mari, elvitt abba a szövetszövõ gyár-
ba, amelyben õ már évek óta dolgozott.
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De még mindig nagyon fiatal voltam. Amikor a munka-
vezetõ meglátott, mosolyogva mondta Marinak: ó, õ még
nagyon fiatal, nem fogja tudni megtanulni a gép kezelését.
„Próbálja meg – mondta neki Mari –, állítsa csak a gép
mellé”. Odavezetett a gép mellé, Mari megmagyarázta a
gép kezelését-beindítását, és már dolgoztam is. A munka-
vezetõ csak bámult rám, mi meg mosolyogtunk a csodál-
kozásán. Ha valamelyik szál elszakadt, a gép magától meg-
állt, meg kellett keresni az elszakadt szálat, összekötni és
újra elindítani a gépet. Ehhez igazán nem kellett különö-
sebb ész, a szövést a gép magától végezte, ugyanolyan mó-
don, mint a falumbéli szövõszék, amely már nem volt elõt-
tem ismeretlen. Csak a munkavezetõ csodálkozott és hord-
ta hozzám a nézõket, nézni, hogy dolgozom én, aki most
látok elõször szövõgépet. Mindnyájan örültünk: õ annak,
hogy felvett, én a munkának, amely kedvemre való volt,
Mari meg annak, hogy nem vallott velem szégyent az Újvi-
lágban. Így lettem parasztlányból Amerikában szövõgyári
munkáslány (napjainkban a lehetõ legjobb káder). Hiába!
Az édes Szentlélek Anyaistenünk mindig tudja évezredek-
kel elõbb, hogy mit miért csinál, csak mi nem tudjuk, a tu-
dásunkkal olyan nagyon kérkedõk.

Hogy lettem munkáslányból református papné

Egy évet töltöttem már Astabulán, miközben New-Bruns-
vickban élõ – apai ágon unokabátyám és -húgom, akik
Nagyrátból teljesen árván vándoroltak ki elõttem kb. 3
évvel, valakitõl megtudták, hogy Astabulán vagyok. Egy
nagyon kedves hívólevelet írtak hozzám, kérve, menjek
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hozzájuk, ott nagyon sok magyar él, különösen nõk, mert
nagy szövõgyár van, orvosi kötszerekhez szükséges anya-
got szõnek, csomagolnak, könnyû munka. Több szivar-
gyár is van. Õ szerez nekem munkát ott, ahol õk dolgoz-
nak és milyen jó lesz, ha együtt leszünk. Mûkedvelõ elõ-
adásokat is szoktak rendezni az egyház javára, amelynek
õ presbitere. Oly szeretettel hívtak, hogy nem tudtam el-
lenállni a hívásuknak és rászántam magam a hozzájuk
menésre.

New-Brunsvick New-Jersey államban van, Észak-Ame-
rika New-York után következõ állama befelé. Nagy utat
kellett tennem ismét, de vonzott a templom, a kultúrélet
is. Szívélyes búcsút vettem az Astabula-i rokonoktól és
elutaztam New-Brunsvickba. Nagy volt az öröm a szeren-
csés megérkezésem fölött és néhány napi pihenés után
már munkát is kaptam a nagy Medicin-gyárban a szö-
võ-osztályon. Ott fehér kötszer-vásznat szõttünk, kevésbé
szakadósat, mint a gyapjúszál, ezért 12 gépen dolgozott
egy személy. Jobb kéz felõl 6, bal kéz felõl 6. De nem
volt nagyon fárasztó az sem.

Lajos unokabátyámék a válogatott fiatalsággal egy szín-
darab Cigány szerelem, népszínmû – betanulásán fáradoz-
tak a református egyház javára, amelynek a betanítását a
Magyar Református Konvent által kiküldött fiatal refor-
mátus pap, Szabó László vezette. Lajos kért, hogy menjek
el velük a próbára – õ fõszerepet játszott –, nézzem meg,
jól játszanak-e? Igaz, még magam nem láttam egy színda-
rab elõadását sem, mert színházban nem voltam. Az én
gyermekkoromban a város külsõ részébõl nem jártak a
gyerekek – még felnõttek is ritkán – sem színházba, sem
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moziba, mint most. Elmentem velük és természetesen
megismerkedtem a fiatal reformárus pappal. Úgy látszott,
nagyon megnyertem a tetszését, mert nagyon mellém sze-
gõdött és minden alkalmat felhasznált arra, hogy velem
beszélgethessen. Igen nagy érdeklõdést tanusított irántam.
Nagy magyar volt és költõ is.

A következõ színdarab a „Vöröshajú” volt, melynek
fõszerepére engem kért fel. A darabot a nagy „Columned
Hall”-ban játszottuk le, zsúfolt nézõtér elõtt, akik között
két helybeli angol újságíró is jelen volt. Jó kritikát kap-
tunk és a szereplõk közül különösen dicsérõleg nyilatkoz-
tak az én játékomról, úgy foglalva össze, hogy: „bárme-
lyik nagyvárosi színpadon is sikerei lennének”. (Azt hi-
szem, ebben nagy része volt a korommal járó természetes
naiva voltomnak. Szerencse, hogy nem tudtam angolul,
mert még könnyen a Thália szolgálatába csábítottak volna.)

A papunk akkor már szemmelláthatóan szerelmes volt
belém és mind komolyabban foglalkozott velem. Én tar-
tózkodó voltam vele szemben, mert sem udvarlót, sem
férjhezmenést nem óhajtottam. Annyira fiatal voltam még,
hogy ilyen vágyak nem sarkalltak. Szerettem együtt lenni
a fiatalsággal, meg vidámkodni is, de kötetlenül. Õ vi-
szont, attól tartva, hogy megelõzik, megkérte a kezemet.
Én, bár nem mondtam neki nemet, igent sem mondtam,
mert úgy vélekedtem magamban, hogy ez az érzés nála
csak egy hirtelen fellobbanás lehet, amelynek érnie kell
még, nem hamvad-e le olyan hirtelen, mint amilyen hirte-
len fellobbant.

Azt mondtam neki õszintén, hogy én nem érzek még
vágyat a férjhezmenésre, azt hiszem, nem értem még meg
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erre. De, mert nagyon megtisztelõ remény egy munkás-
lányra nézve ez a megkérés, úgy látnám jónak, ha vár-
nánk még a võlegény-menyasszonysággal, hogy jobban
tisztába legyünk az érzéseinkkel, nehogy késõbb megbán-
juk és fájdalmat okozzunk egymásnak. Magára nézve nem
elõnyös a velem kötendõ házasság, én ezt tudom. Hiszen
én sem tanult, sem úrilány nem vagyok, amilyen magához
méltó feleség lenne. Én viszont becsülöm magam annyira,
hogy nem hozom magam hírbe magával még egy papné-
ságra való kilátásért sem. Én nem óhajtok az emberek
nyelvére kerülni. Sokkal becsesebb nekem az ismeretlen-
ség, mint a lekötöttség híreléssel. Én még várni szeretnék
a férjhezmenéssel. Nem tehetett mást, belenyugodott a
várásba és abba, hogy nem kötjük le egymást.

Maradtunk jó barátságban, miközben énbennem meg-
érlelõdött az az elhatározás, hogy legjobb lenne haza men-
nem, mert ha nem látna idõnként sem, mint így, bizonyára
elfelejtene. Más nõk is hozzásegítenék ehhez. Akkor én is
meg lehetnék gyõzõdve arról, hogy nem voltunk egymás-
nak szánva, míg így az a gondolat kísért, hogy talán a
Gondviselõ Isten így akar kárpótolni azért, hogy a vá-
gyam ellenére nem tanulhattam tovább és a tehetségem
mellett sem juthattam a tanult osztályba. Az elhatározás
tetté érlelõdött bennem és megmondtam Szabó tiszteletes-
nek, hogy haza szeretnék menni, mert úgy érzem, szüksé-
gem van erre. Ha úgy fogja érezni, hogy a szerelme irán-
tam a távolság ellenére sem hidegül el, akkor visszajövök,
mert akkor a Jóisten akaratának fogom érezni a házassá-
gunkat. Önmagával vívódva ugyan, de beleegyezett abba,
hogy hazajöjjek.
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Ez az út életem legszebb élményei közé tartozik. Õ
váltotta meg a II. osztályú hajójegyet. 1908. augusztusá-
ban indult egy luxushajó kirándulóútra egészen Triesztig,
azzal az útitervvel, hogy minden közbeesõ kikötõbe bejut
és utasai kiszállhatnak megnézni a kikötõváros nevezetes-
ségeit. Két hétig tartott ez a tengeri út, és valóban nagyon
sok szépséget láthattunk. Egy nem egészen fiatal, gyer-
mektelen házaspár – régi amerikások – is jött haza látoga-
tóba, ezekkel már a felszállásnál megismerkedtünk, mert
Szabó is feljött a hajóra szétnézni, kik lesznek az útitársa-
im, meg hogy az indulásig velem lehessen. Ennek a Ka-
szonyi nevû házaspárnak a gondjaira bízott és így õ is
megnyugodott, hogy jó útitársakkal fogok utazni. Való-
ban, úgy megszerettük egymást, mintha testvérek lettünk
volna. Õk jól beszélték az angol nyelvet, így amiatt sem
volt nehézségem, hogy én nem beszéltem angolul. Gyö-
nyörû szép idõnk volt és csodálatosan szép helyek – szi-
getek, partok – mellett hajóztunk. Az idõnk nagy részét a
fedélzeten töltöttük. A gyönyörû csillagos estéken magyar
nóták dalolásával szórakoztattuk az utazóközönséget. Min-
denütt nagy szeretetben volt részünk.

(megj. – T. J.: Anyuka legkedvesebb nótája így szólt:)

Hová viszi az õszi szél Ne keressél, ne is írjál
Azt a sok-sok felleget Úgysem jön rá üzenet
Hová visz el engem a sors Mert a szél sem hozza vissza
Hogyha egyszer elmegyek Azt a sok-sok felleget

Az elsodort felleget.)
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Szabóval a levelezési kapcsolatot fenntartottuk. Az irán-
tam érzett szerelmi érzése nem hidegült el. A félév köze-
ledtével írta, hogy nem bírja tovább a várakozást. Meg-
kérte Édesapámtól is a kezemet. Elküldte a hajójegyet és
egyéb költséget azzal a kéréssel, hogy a mostohaanyám
kísérjen el a kikötõig. Így szálltam 1909. január 23-án
újra hajóra és 28-án szerencsésen megérkeztem New
Yorkba. A kikötõben Szabó László tiszteletes már mint
võlegény várt reám a New York-i református esperessel,
Kuti Zoltánnal. Az örömteljes üdvözlések után az anya-
könyvi hivatalba indultunk a polgári házasság megkötésé-
re, onnan az esperes lakására, ahol a templomban megkö-
töttük az egyházi házasságot. Náluk volt az ebéd, onnan
estefelé elindultunk New-Brunsvick-ba.

Ez az életem történetének rövid összefoglalása a férj-
hezmenésemig.

Az együttélés – sajnos – nem mélyítette el az egymás
iránti érzelmünket. Õ erõsen féltékeny természetû volt.
Incselkedõ is, amit én olyan közönséges szokásnak érez-
tem és nem tudtam megszokni. Az is fájt, hogy nem en-
gedte a kapcsolatot tartani a rokonaimmal, amibõl õk azt
a következtetést vonták le, hogy én kevély lettem, mióta
papné lettem. Pedig az én természetem a kevélységet még
egy királynésággal sem tudná befogadni. Utáltam a ke-
vélységet, mert meggyõzõdésem volt, hogy a kevélység a
butaságnak a leghitelesebb bizonyítéka. Nem voltam bol-
dog, mert nem tudtam a természetét megszokni. A leg-
meghittebb pillanatainkban is úgy éreztem, egy válaszfal
van közöttünk, amelyet én sem áthidalni, sem lebontani
nem leszek képes sohasem. Sokkal erõsebben éreztem
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benne az önzõ, anyagias emberi gyarlóságokat, mint Isten
szolgáját, a papot. Ez kizárta azt, hogy lelki harmóniát
érezzünk egymással. Enélkül pedig nincs boldog házas-
élet. Ebben a lelki vívódásos életemben, 19 éves korom-
ban kaptam az elsõ égi-látomásos álmot. Ez már meg is
van írva a Kegyelem címû könyvecskében, több látomá-
sos álommal együtt.

Õ több olyan dolgot cselekedett már házasságunk elsõ
évében, amelyeket én nem tudtam összeegyeztetni sem a
papi hivatással, sem a szerelemmel, sem a becsület érzés-
sel. Már meghalt, két éve múlt augusztusban. A jó Isten
adjon neki nyugodalmat! Imádkozom érte. Mindig haza
vágyott, mégis Amerikában kellett meghalnia.

Hogy milyen csodálatosak az Istennek sorsunkat irá-
nyító végzései: meg kell említenem, hogy az elsõ égi láto-
másom 1914-ben beteljesedett. Ennek a látomásos ál-
momban 1910-ben hírül adott háborúnak a kitörése itthon
ért engem a kis Ilus lányunkkal együtt, mert én 1911-ben,
részben a boldogtalanságtól, részben a honvágytól gyötör-
ve, orvosunk tanácsára hazajöttem a másfél éves kislá-
nyunkkal együtt. Õ nagyon nehezen egyezett bele a haza-
jövésünkbe, és a következõ nyáron õ is hazajött (1912-
ben) azzal a szándékkal, hogy õsszel együtt megyünk
vissza. De látva, hogy én nem mutatok sem örömet, sem
hajlandóságot a visszamenésre, beleegyezett abba, hogy
visszamegy még két évre egyedül, eközben azonban igye-
kezni fog itthon szerezni papi állást, hogy nekem ne kell-
jen visszamenni. (Ugyanis a házasságkötésünk után 10
évre szóló 2000 dolláros életbiztosítást kötöttünk, amelyet
itthonról nehéz lenne dollárban fizetni.) Vissza is ment
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egyedül és 1914 nyarán írta, hogy jól nyaraljuk ki magun-
kat a Balaton mellett, mert õsszel küldi a hajójegyet és
vissza kell mennünk még néhány évre. Én megint csak le-
hangolódtam erre a hírre, de még mielõtt nagyon nekibú-
sulhattam volna magam, augusztus 14-én kitört az I. vi-
lágháború.

Itthon maradtunk Miskolcon. Szabó nõvérénél volt egy
szoba-konyhás berendezett lakásunk, ott éldegéltünk a
kislányommal. Amíg lehetett a háborús években, õ küldte
a pénzt a fenntartásunkra, amikor megszakadt az össze-
köttetés Amerikával, akkor a Magyar Református Kon-
venttõl kaptam a fenntartásunkra szükséges pénzt. A há-
ború befejezése után, 1919-ben, amikor lassan már meg-
indult a levélforgalom Amerikával, és mindenki igyeke-
zett hírt kapni a hozzátartozóiról, hogy mint vészelték át a
háborús éveket, akkor õ nem nekem, nem is a nõvérének
írta az elsõ levelét, hogy hírt halljon felõlünk, élünk-e, ha-
nem a szülõfalujába – Sajókeresztúrba – a református
papnak, amelyben arra kérte, küldje el neki az én halotti
bizonyítványomat. A keresztúri pap személyesen nem is
ismert engem, de azt tudta, hogy én a kislányommal a nõ-
vérénél lakom, és, hogy nem haltam meg, mert azt a ke-
resztúriaktól meghallotta volna. Beküldte hát a levelet ne-
kem. Én, amikor a levelet elolvastam, nem tudtam elgon-
dolni, mi történhetett vele, talán az eszét vesztette, hogy
ilyen levelet írt. Csak hosszabb töprengés után jöttem rá,
hogy 1919-ben vagyunk, lejárt az életbiztosításunk ideje
és õ a reám esõ ezer dollárt csak az én halotti bizonyítvá-
nyom felmutatása által kaphatja meg, Azonnal leültem a
levelére válaszolni. A válasz rövid volt. „Megkaptam a
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sajókeresztúri paphoz írt leveledet. Ezzel a levéllel pontot
tettél a házaséletünkre – szabad vagy. Te vagy halott az
én számomra.”

De még ezek után sem volt hajlandó beleegyezését
adni az elválásba. Már 13 éve éltünk elkülönülve, de el-
válni nem akart tõlem. Én meg itthonról tehetetlen voltam
vele szemben. Ez a megoldhatatlannak tûnõ állapot addig
tartott, míg 1925-ben Miskolcra jött a jelenlegi uram ügy-
véd jelöltként – õ vette a kezébe a válóügyemet. De még a
nõvérét is meg kellett kérnünk arra, hogy õ magyarázza
már meg neki, hogy én képtelen lennék a történtek után
vele újra házastársi életet kezdeni. Hosszas rábeszélés
után volt csak hajlandó elküldeni a szükséges iratokat, de
csak úgy, hogy az uram elküldte neki az iratok hitelesítési
díját is dollárban. Annak ellenére, hogy õ az én anyai
örökségem árán – melyet a nagyanyám a házasságköté-
sünk után küldött nekem – telkeket vásárolt és saját nevé-
re íratta. Összeegyeztethetõk-e az ilyen cselekedetek a
papi hivatással, a szerelemmel, meg a becsületérzéssel?
Hogy miért kellett belesodródnom ebbe a második házas-
ságomba?... Isteni gondviselésbõl. Hogy öt éven belül
még négy gyermeket szüljek, akiknek szükségük volt erre
a földi életre jönni és, hogy nekem támogatóim legyenek
Amerikából most, amikor öregségünkre egész életünk
szorgalmas munkájának eredményébõl kifosztva, az uram
nyugdíjától is megfosztva kell élnünk, hogy mégis szol-
gálhassam az én édes gondviselõ Szentlélek Anyaistene-
met, aki engem az õ szolgálatára elhívott. Ezért kellett az
életem folyamán mind az itt leírottakon átmennem, hogy
ide juthassak. Legyen érte neki hála és dicsõség: az Atyá-
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nak és Fiúnak és Szentlélek Anyaistenünknek, most és
mindenkor mindörökké – Amen.

U. i.: Tegnap este azzal a megkönnyebbüléssel mond-
tam hála Istent, hogy befejeztem és reggel azzal ébred-
tem, hogy nagyon is fontos dolgokat hagytam ki belõle.
Többek között: Ebben a házasságomban részesültem a ke-
gyelemben 1933. január 28-án, amely házasság csak pol-
gárilag megkötött lehetett, mert Szabó László elsõ férjem
élt. A Római Katolikus Egyház szerint ez törvénytelen
házasság, a jelenlegi férjem nem részesülhetett a szentsé-
gekben. Hogy részesülhessen, az Egyház követelménye
szerint, lemondtam a házastársi életrõl és testvér házas-
ságban éltünk. Szerencsére, akkor már mind a négy gyer-
mekünk megvolt. Nagyon siettek, öt éven belül küldték
õket. Az uram 38 éves volt, én 43.

A kegyelem vétele után én a ref. Egyházból kijelent-
keztem, de a róm. kat. Egyházba nem térhettem vissza,
mert a kinyilatkoztatás igaz voltát az Egyház még nem ta-
nítja. A Szentatya, XII. Pius, a fõpapság elvetették, ne-
kem is meg kellett volna fogadnom, hogy nem hirdetem.
Erre én nem voltam hajlandó. Így a két egyház között va-
gyok. A kegyelem világosság, amelyet nem szabad „véka
alá rejteni”. Emmerich Katalin is látomásában az új Jeru-
zsálem építését szemlélve, „amelyen a Szent Szûzanya és
az apostolok olyan nagyon buzgólkodtak”, az Ég és a
Föld között lebegve látta önmagát (a nagy Világcsapás
címû könyve). Felmerülhet bennünk a kérdés: hol volt a
Szûzanya jelenlegi Egyházának a fõpapsága, hogy azok
nem mûködtek közre az új Jeruzsálem építésénél? Ez egy
nagyon sokat jelentõ látomás. Õ azt is látta, hogy a zub-
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bonyukon vörös csillagot viselõ, erõs, kövér, egyenruhás,
az Egyházat romboló szellemû férfiak „az egész világon
átvonulnak”. Nem itt tartunk? Hol van a keresztény fõ-
papság helyzetfelismerõ világossága, ha nem látja az idõk
jeleit. Igen nagyon meggondolandó és megszívlelendõ ki-
nyilatkoztatások ezek.

Az áldozási vágyamat illetõen: egy vasárnap Miskol-
con az Irgalmas Nõvérek Zárda Templomában imádkoz-
tam a szentmisén. Áldozás elõtt nagy vágy fogott el az ál-
dozásra. A könnyeim is megeredtek. Elragadtatásba es-
tem és az oltár elõtt térdelve láttam magam. A ruhám ke-
leties volt, a fejemet hosszú fehér fátyol takarta. A misézõ
pap Jézus volt. Az oltártól a kehellyel és az ujjai között a
Szent Testtel felém lépett kissé meghajolva és amikor a
Szenttestet az ajkamra tette, önmagát is nekem adta. Lát-
hatatlanná lett, de a lelkem csodálatos nagy boldogsággal
telt meg, amely boldogságtól szinte roskadozni éreztem
magamat. Ebben a túláradó boldogságban tértem magam-
hoz és amint az oltárra pillantottam, a misézõ pap abban a
pillanatban helyezte vissza a kelyhet a Szentségházba.
A Szentélyben Jézussal egyedül voltam.

Ez az áldozás mindenkorra szólt és az én feláldozáso-
mat jelentette Jézusért és a hitigazságokért.

Budapest, 1963. november 30.

Anyuka elsõ házassága létrejöttének körülményeit a fen-
ti írásából ismertem meg, mert életében nem beszélt róla.
„Kívülállóként” olvasva e boldogtalan kapcsolatról meg
kell állapítanom, hogy egyiküknek sem sikerült felismerni
a másik igazi elhivatottságát, nevezetesen azt, hogy az élet
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földi értékeit – benne a szerelmet és azt, ami vele jár – oly
nagyra értékelõ férfi inkább költõ, mint pap, míg szerelmé-
nek megtestesítõje inkább papnõ, mint feleség. A többi
„félreértés” már mind ennek a következménye. Így az is,
hogy a boldogtalan feleségnek nem fordult meg a fejében
nyolc év különélés után a férj elhidegülése, ill. az, hogy
idõközben másik nõ foglalta el a helyét, és hogy a halotti
bizonyítvány egy újabb házasság megkötéséhez szükségel-
tetik. De mégsem ezek az igazi tanulságok, hanem az a hi-
teles kép, amelyet az akkori életfelfogás, értékrend, er-
kölcs, etika stb. változásáról nyújt a mához viszonyítva.

Egy, csupán 6 éves koráig falun élõ kislány lelkületét,
értékrendjét egész életreszólóan meghatározza az a szelle-
miség, amelyet a falu közössége sugároz maga köré. Ta-
lán minden egyéb – így a korai helyzetfelismerési-, dönté-
si- és felelõsségvállalási képesség – ebbõl eredeztethetõ.
13 és fél éves, amikor „felveszi a háztartás gondját” és
csak 14, amikor „elhatározza magát arra”, hogy nagy-
bátyjával kivándorol Amerikába munkát vállalni. Egyedül
kell vállalnia a hosszú hajóutat, majd a három napos vo-
natozást nyelvtudás nélkül. 14 és fél évesen szövõgyári
munkáslány, akinek ügyességét mutogatja a vezetõje. Egy
év múlva ismét rászánja magát a több ezer kilométeres
útra, mert „vonzza a templom és a kultúrélet”. Vajon ki-
tõl és hogyan tanulta meg azt a viselkedést, amely a
hosszú utazások és a gyári munka kiszolgáltatottsága kö-
zepette is megóvta attól, hogy szexuális zaklatás érje?

Korunk 14-15 évesei érettnek érzik magukat a szexuá-
lis életre, de a tanulás, a pályaválasztás terén gyermekként
kezeltetik magukat. A sok új ismeret, amihez a nyaralá-
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sok-telelések alatt jutnak, miért nem teremtik meg a dön-
tésképességüket, a vállalkozó kedvüket? Vajon kiknek a
mulasztása az életre való felkészítés, az alkalmassá tétel
elmaradása? Szülõké? Iskoláé? Vagy más forrásé, amely
mindkettõt rossz irányba befolyásolja? A 17 éves leány
képes volt ellenõrizni élethelyzetek valóságtartalmát, fel-
nõttek megbízhatóságát, miközben „becsülte magát annyi-
ra, hogy ne hozza magát hírbe még egy papnéságra való
kilátásért sem”. Vajon miért tûnt el a korai döntésképes-
ség, a személyes felelõsségvállalásának a képessége és
egyáltalán, az a vállalkozó szellem, amely felbátorított so-
kakat arra, hogy ökrös szekérrel nekivágjanak a Szik-
lás-hegység havas hágóinak? A megélhetés kényszere?
Ma is van kényszerhelyzet sokak számára, a kihívásokra
mégis másként reagálnak. Sokan várnak arra, hogy vala-
kik gondoskodjanak róluk, beszéljék rá õket az ismeretek,
a tudás magszerzésére. Nem érzik, hogy ettõl válnak ki-
szolgáltatottakká, méghozzá többszörösen, mert a „gon-
doskodót” is rosszul választják meg ismeretek hiányában.

Tehát baj van az alapismeretek megszerzésével vagy
azok tartalmával. Az amerikai közoktatás lezüllött, mert
valakik meggyõzték a szülõket: akkor járnak jól, ha a
gyerek „boldog”-ként jön haza az iskolából. Ehhez az
kell, hogy csak jó jegyet kaphasson. Ha a tanár erre nem
hajlandó, a tanuló átkéri magát más tanárhoz. Az ottha-
gyott tanár szerzõdését nem újítják meg, így inkább jó je-
gyet ad tudás nélkül. Kik nyernek? Akik a gyermekeiket
nem a közoktatásban készíttetik fel az életre, mert szá-
mukra csökken a konkurencia. A mi közoktatásunkra is
ez a sors vár?
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Miért nincs rangja a tisztességnek? Kik és miért vár-
ják el a társadalomtól, hogy „norma” rangjára emelje és
elfogadja a csalást, korrupciót, sõt már a rablást is? Ne-
tán azért, mert ha mindenkinek szabad csalni-rabolni,
akkor nincs többé csaló, rabló, mint megbélyegzés, és
akkor az nyer, aki ezt korábban kezdte, mert nagyobb ru-
tinra tett szert. Sõt, akkor az adófizetõ pénzébõl fenntar-
tott rendõrségnek és igazságszolgáltatásnak sem kell töb-
bé fokozottabb oltalmat nyújtania a tisztességes ember
számára. Egy példa: a rutinosan korrumpáló-korrumpált
elég körültekintõ ahhoz, hogy ne szolgáltasson bizonyí-
tási lehetõséget. Esetleg megtalálja annak is a módját,
hogy a figyelmet ráterelje egy-egy olyan „vetélytársra”,
aki ugyan csupán néhány millióhoz jutott (az õ milliárd-
jaihoz viszonyítva), de egy másik szekértáborhoz tarto-
zik. A milliárdos csaló ártatlan marad, a „vetélytárstól”
megszabadul, az emberek felháborodása a másik szekér-
táboron csapódik le, amelyik így hitelét veszti. Mi az el-
lenszer? A társadalomnak meg kell ismernie és élnie kell
az ellenõrzés lehetõségeivel. Példa: ha bankkonszolidá-
ció címén közpénzbõl elvesznek párszáz milliárdot, a
társadalom követelje meg az ehhez tartozó egyéb intéz-
kedés nyilvánosságra hozatalát is, azaz, kik a vétkesek a
„rossz pénzkihelyezésért”, mi történt velük a hatalmas
károkozás miatt stb. A „demokrácia” nevû játékba (amely
kissé leegyszerûsítve a pénz diktatúrája a nyers erõszak
diktatúrájával szemben) csak úgy kifizetõdõ belemenni,
ha a tömeg is megtanulja a játékszabályokat és nem lusta
ahhoz, hogy éljen is a játékszabályok adta lehetõségei-
vel. Persze, erre csak úgy jut idõ, ha giccs-filmek nézése
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és pletykalapok olvasása helyett a valóság megismerésé-
ben fáradozunk. Ha erre csak kevesen hajlandóak, akkor
a demokrácia ellenére vagy éppen annak lehetõségei ré-
vén, a társadalom többsége becsapható, kihasználható
rabszolga marad.

És mi történjék a tisztességes falusi emberrel, aki szá-
mára a „modernizált norma” nem fogadható el? Hagyja
ott a faluját, majd az országot is? Miért Õ? Õ, már ha
akarná sem tudná elhagyni õsei földjét, mert az „új vi-
lág”-okban ez a termelõ-típus már nem szükséges, keve-
sebb gonddal jár és olcsóbb a máshol termeltetés. Így az-
tán itt fog maradni akkor is, ha ez nem tetszik egyesek-
nek! Egyébként is, elég volt a mások gazdaggá tételéért
hozott áldozatokból. A „Kapu” 1995/2. és 3. száma is-
merteti ezt, az akkori amerikai magyar irodalmat megih-
letõ nyomorúságos sorsot, az emberek tömegeinek kín-
szenvedését a munkavédelem hiánya, a teljes kiszolgálta-
tottság következtében. Ez az írás Anyuka elsõ férjét, mint
e kor legtehetségesebb, legcsiszoltabb költõjét méltatja
(aki kötetnyi szerelmes versét Édesanyánknak írta).

Végül arról, ami az életrajzból kimaradt (de aminek én
már részese voltam és tanúja vagyok):

A harmincas évek elején a Diósgyõri Vasgyárból utcá-
ra került munkások családjait gyámolítják Édesapával
együtt (a listákat õrzöm, mert jó, ha az utódaim látják
majd, hogy voltak valaha olyan emberek is, akik nem
megrendelések szerzéséért vagy párt-összefonódás alap-
ján dolgoztak).

1938-ban Anyuka kiadta „A magyar kereszténység és a
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Tízparancsolat” c. könyvét (Ludvig István Könyvnyom-
dája, Miskolc, lásd az 1. sz. függeléket).

A Bükk-hegységben, a Bükkszentlélek-i kolostor rom-
jainál régészeti ásatásokat végez egyedül, a Menedék-
házban lakva (1941–42).

1944 tavaszán az Ungvári Téglagyárba begyûjtött zsi-
dóknak hordja az élelmet, naponta bekísérik a rendõrségre,
de mindig elengedik (Édesapát ekkorra már internálták).

Az Ung-parti kertünkben (ma az Egyetem botanikus
kertje) katonaszökevények és munkaszolgálatosok kap-
nak menedéket, élelmet és civil-ruhát.

A II. Vatikáni Zsinathoz dogmamódosítási javaslatot
intéz, majd az „Amire a csillagok tanítanak” c. füzetében
hazai és külföldi csillagászokkal osztja meg gondolatait
(lásd 3.sz. Függeléket).

A magát szocialistának nevezõ rendszer Édesapát nem
tartotta érdemesnek arra, hogy a 10 éves korától dolgozó
ember megkapja jogos nyugdíját (az internálása elõtti ki-
hallgatását irányító kémelhárító tiszttel, mint megbecsült
nyugdíjassal találkozott Budapesten, mert azt honorálták
a késõbbi „szolgálataiért”). Így Anyuka, aki csak fele-
ség-jogon kaphatott volna járadékot, szintén nem kapott
egy fillért sem az érzékeny lelkû zsoldosoktól. Nem pa-
naszkodtak, büszkén viselték azt a sorsot, amely a magyar
érzelmû embert Hazájában „megilleti”.
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Édesapa életérõl

Ismertetésemet – Anyuka önéletrajzi írásához hasonlóan
– olyan írással kezdem, melyben Édesapa saját életútját
mutatja be a jogos nyugdíjának folyósításáért folytatott
hat éves küzdelme folyamán.

E küzdelem utolsó szakaszában – valamennyi jogor-
voslati kezdeményezésének eredménytelenségét látva –
Kádár Jánoshoz, mint teljhatalmú vezetõhöz fordult. Ott
is ugyanazzal az embertelen magatartással szembesült,
amellyel a több évig tartó küzdelem folyamatában talál-
kozott. A Kádár-titkárság semmitmondó válaszával visz-
szairányította Édesapát azokhoz a szervekhez, amelyek
meghozták az elutasító döntésüket, és így a kör bezárult.
Az ügyben szereplõ valamennyi döntéshozó szegénységi
bizonyítványt állított ki önmagáról, és arról a rendszerrõl,
amelyet gátlástalanul kiszolgált.

A Budapesti Ügyvédi Kamara pl. nem adta ki számára a
jogviszonyának idõtartamáról szóló igazolást, olyan iratot,
amelyet a Csehszlovákiában praktizáló kollégájának azon-
nal kiadtak (ld. a fejezet végi ügyiratoknál – 1. sz.). Vajon
mivel magyarázható az a magatartás, amely így viszonyul
egy 70 éves férfihez, aki – az Ügyvédi Kamara tagjaként –
26 éven át fizette a nyugdíjjárulékot, ellenkezõ esetben
ugyanis nem ügyvédkedhetett volna. A jogos nyugdíjától
való megfosztásával elvették a létalapját a 75 éves felesé-
gének is, aki öt gyermeket nevelt fel háztartásbeliként. Szá-
momra egyetlen magyarázat adódik, nevezetesen az, hogy
senki sem akart kiállni egy olyan ember mellett, aki folya-
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modványában arra hivatkozott, miszerint a hivatásának
gyakorlását az tette lehetetlenné, hogy a Szülõföldjén meg-
jelenõ új hatalom nyelvét nem ismerte, és azt az elõrehala-
dott kora miatt már nem is tanulhatta meg.

A hivatalos indoklások persze ezt elhallgatták. Helyet-
te olyan képtelenségekre hivatkoztak, mely szerint Édesapa
egy 1958-ban Magyarországon hozott rendelkezés alapján
vesztette el a nyugdíjjogosultságát, noha ebben az idõ-
pontban, 62 évesen, még a Szovjetunióban, bekebelezett
szovjet állampolgárként tartózkodott, így reá nem is vo-
natkozhatott volna a Magyarországon hozott rendelkezés.

Alábbiakban a történelmi valóság embertelenségének
megértéséhez nyújtok iratokkal alátámasztott bizonyítékot:

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottsága elsõ titkárának
Budapest V.
Széchenyi rakpart 19.

Mélyen tisztelt Testvér!

Kérem, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottságának elsõ titkárát, hogy a Legfõbb Ügyészség-
hez egyidejûleg benyújtott és ide másolatban mellékelt
Óvás-t személyesen elolvasni, s hatalmát az illetékes he-
lyen latba vetni szíveskedjék az élet szocializmusának ér-
vényesüléséért.
Budapest, 1966. január 25.

Testvéri tisztelettel:
dr. Tóth János
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Legfõbb Ügyészség
Budapest V. Apáczai Csere J. u. 10.
Tárgy: dr. Tóth János budapesti I. Logodi u. 78/a. sz. lakos
óvása a nyugdíjügyében okozott szociális sérelmek miatt

Az Országos Nyugdíjintézethez 1962. szeptember 11.-én
adtam be ügyvédi nyugdíj iránti kérvényemet – 6 015
761. sz. alatt. Ügyem rendkívülisége miatt ezt megelõzõ-
en az Intézet tanácsadó szervéhez fordultam tájékoztatá-
sért és itt úgy tájékoztattak, hogy ügyem elbírálása az In-
tézet hatáskörébe tartozik.

Kérvényemre 1962. október 25. kelettel kaptam egy
nyomtatott szövegû levelezõlapot. Ebbõl tudtam meg,
hogy kérvényemet kivételes nyugellátásra irányuló jogi
cselekménynek minõsítette az Intézet és hogy: „Nyugdíj-
ügyünk lehetõséget ad arra, hogy különleges méltánylást
érdemlõ kivételes esetekben olyanok részére is lehessen
kivételes nyugellátást biztosítani, akik a nyugdíjtörvény
értelmében a nyugdíjra jogosultságot nem szereztek.” Ez
így érthetõnek látszott.

De a közlésnek az a további része, hogy: „A Munka-
ügyi Minisztérium kérelmét tüzetesen megvizsgálta, de
annak teljesítésére lehetõséget nem látott” – egészen ért-
hetetlen volt elõttem. Hiszen a kérelmem tüzetes meg-
vizsgálása meg sem történhetett ügyem érdemi letárgyalá-
sa és azoknak a tényeknek ismerete nélkül, melyek ügyem
rendkívüliségének megállapításához szükségesek.

Miután a Munkaügyi Minisztériumba se engedtek be-
menni, a kívül ügyködõ tanácsadó szerv pedig nem tudott
tanácsot adni – indokolt beadványban kértem, hogy sze-
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mélyes meghallgatásom mellett Bizottság tárgyalja le nyug-
díj iránti kérelmemet és adjon helyt annak.

Ügyem bizottsági letárgyalása helyett a 96 640-1/1964.
sz. alatt a Munkaügyi Minisztérium társadalombiztosítási
osztálya arról értesített, hogy eredeti beadványomat most
már nem a kivételes nyugellátáson, hanem a Magyar–
Szovjet szociálpolitikai egyezményen alapuló kérelemnek
tekintik és elbírálás végett a SZTK alközpontjának küldik
meg.

A nyugdíjügyek intézésére rendelt állami szerveknek
nyugdíjam kérdésében tanúsított hatásköri ingadozásai
nem az én kérelmemre, hanem hivatalból történtek, mert
én pusztán ügyvédi nyugdíjam megállapítását kértem azok-
nak az okiratoknak és azoknak a tényeknek az alapján,
amelyeket beadványaimban az eljárás egész folyamán bi-
zonyíték gyanánt érvényesítettem.

Ilyen körülmények között nyugdíjigényem érvényesíté-
sének kezdõ idejét nem az igénybejelentõ lapok, hanem a
nyugdíj iránti kérvényem beadásának idõpontja – 1962.
szeptember 11. napja – határozza meg.

Miután az SZTK B. 12.-1 005/1964/K sz. alatt 1964.
június 23-án kelt levelében nekem küldött igénybejelentõ
lapokat a kijelölt helyen július 1-jén beadtam – a B.11-
3435/1964/8/K sz. iratában közölte velem, hogy kérel-
mem elbírálása elõtt a szovjet szervek megkeresésére volt
szükség és az Alközpont az eljárást felfüggesztette.

Emiatt írásban indokolt óvással éltem és kértem nyug-
díjigényemnek érdemi elbírálását, a megkeresésre tekintet
nélkül, mivel nyugdíj csak a Magyar Népköztársaságtól
illet meg engem.
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Az SZTK a B. 11-3435/1964/12/K sz. határozatával
nyugdíj iránti kérelmemet elutasította és ezt azzal indo-
kolta, hogy a 67/1958. Korm. sz. r. 29. § 1. bekezdés ér-
telmében az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszû-
nik, ha a szolgálati idõ utolsó napja és az öregségi korha-
tár eléréséig 5 évnél hosszabb idõ telt el és mivel én 1948.
április 26. óta munkaviszonyban nem álltam, a szolgálati
idõ utolsó napja és a 60. életévem betöltése (1956. május
16.) között pedig 5 évnél hosszabb idõ telt el – öregségi
nyugdíjjogosultságom megszûnt.

Ugyanilyen indok alapján hagyta helyben ezt a határo-
zatot a Társadalombiztosítási Bizottság 16. számú határo-
zata azzal, hogy ez ellen pert indíthatok az illetékes bíró-
ságnál igényem jogossága tekintetében.

A pert megindítottam és azt a Pesti Központi Bíróság
6. P. 80724/1965. sz. alatt, majd fellebbezésemre a Buda-
pesti Fõvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 48. Pf.
27097/1965. sz. alatt folytatta le, mellõzve az általam kért
bizonyítás felvételét.

Az I. fokú bíróság ítélete elutasította keresetemet, a II.
fokú ítélet ezt indokai alapján helyben hagyta azzal, hogy
mint alaptalanul perlekedõt 20 forint perköltségben ma-
rasztalt.

Figyelembe véve azonban mindazokat a tényeket és bi-
zonyítékokat, melyeket az eljárás egész folyamán feltár-
tam – a meghozottaknál rám nézve mostohább és a szoci-
alizmusra lesújtóbb határozatok és ítéletek alig képzelhe-
tõk el. Mivel rendkívüli esetemben nemcsak az én ügyem-
rõl, hanem a szocializmus ügyérõl van szó.
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Ó v á s t
emelek mindama sérelmek miatt, melyek az én szociális
jogaimat, egyben pedig a szocializmus ügyét akár a köz-
igazgatási, akár a bírósági szervek részérõl sújtották, ezért

K é r e m
hogy nyugdíjügyem újrafelvételét, az ügyemre vonatkozó
tényállás tüzetes felderítését és ennek eredményéhez mér-
ten az illetékes szervnél új határozat hozatalát indítvá-
nyozni szíveskedjék.

I n d o k o k:
Megbotránkoztatta szociális érzékemet az az értelmetlen
bánásmód, hogy bár a Nyugdíjintézetnél éppúgy, mint a
Munkaügyi Minisztériumnál és a SZTK-nál a hivatalon
kívüli helyen ügyködõ tanácsadó személy nem tudott ta-
náccsal ellátni, még sem akart egyikük sem engedélyt
adni arra, hogy a hivatalon belül felkeressem azt a sze-
mélyt, aki engem kimerítõen tudott volna tájékoztatni
nyugdíjigényem kérdéseiben.

Megbotránkoztatóbb volt az a tény, hogy nyugdíjam
ügyét az Országos Nyugdíjintézet egy nyomtatott szöve-
gû levelezõlapon intézte el és zárta le anélkül, hogy igé-
nyem további érvényesítése tekintetében tájékoztatott vol-
na. Az immár három és fél éve húzódó eljárás egész fo-
lyamán a nyugdíjügyek intézésére rendelt állami szervek
egyike sem volt tekintettel azokra az általános és alapvetõ
követelményekre mint:

hogy szociális jogon minden embert megilleti a nyug-
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díj, ha munkaereje a saját és az embertársai létét szolgáló
tevékenységben már kimerült;

hogy a munkaképesség idejének lejárta után az életkez-
dés lehetõsége többé meg nem ismétlõdik;

hogy a saját hibáján kívül álló okból öregségére senkit
se lehet kivetni a társadalomból.

A nyugdíjam kérdésében hozott közigazgatási határo-
zatok és bírósági ítéletek – figyelmen kívül hagyva e kö-
vetelményeket – egyezõen azon a téves véleményen tá-
maszkodnak, hogy az általam felhozott tények és bizonyí-
tékok igényem megállapítása szempontjából nem bírnak
jelentõséggel és hogy – megítélésük szerint – döntõ jelen-
tõsége egyedül annak a körülménynek van, hogy az 1948.
április 26-án megszüntetett ügyvédi munkaviszonyom
után nem létesítettem új munkaviszonyt, holott ez a
67/1958. Korm. sz. r. 29. § szerint kötelességem lett vol-
na. De egyáltalán nem foglalkoznak azzal a valóban dön-
tõ ténnyel:

hogy 1948. április 26-án – amikor engem a Kárpáton-
túli Területi Ügyvédi Kamara az ukrán illetve az orosz
nyelv nemtudása miatt kizárt az ügyvédi munkaközösség-
bõl – nem a Magyar Népköztársaság 67/1958.-as rendele-
te szerinti munkaviszony megszûnésének egyik jogesete,
hanem az én szociális munkajogom törvénytelen megvo-
násának a ténye valósult meg;

hogy az 1948. április 26. napja és a 67/1958-as kor-
mányrendelet meghozatala közti idõben sem a Kárpáton-
túli Területen, sem a Magyar Népköztársaság területén
nem volt olyan jogszabály, amely kötelezõvé tette volna
új munkaviszonyomnak 5 éven belüli létesítését és amely
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ennek elmulasztását a munkával már megszerzett szolgá-
lati idõ elvesztésével sújtotta volna;

hogy nem volt olyan jogszabály sem, mely a létesíten-
dõ munkaviszony jellegét avagy a munkaadó ki- vagy
milétét meghatározta volna;

hogy a magyar-szovjet állampolgársági egyezmény csak
az én öregségi korhatárom, vagyis 1956. május 16. utáni
idõben tette lehetõvé visszatérésemet a Magyar Népköz-
társaság területére.

Nyilvánvalóan téves tehát a nyugdíjügyemben eljárt
szerveknek az a jogi álláspontja, miszerint döntõ jelentõ-
sége egyedül és kizárólag annak a ténynek van, hogy én
1948. április 26. után 5 éven belül munkaviszonyt nem lé-
tesítettem.

Ellenkezõleg, mivel az Országos Nyugdíjintézet, a kér-
vényemben elõadott tények és bizonyítékok alapján, maga
minõsítette kivételesnek a nyugdíjigényemet – hivatalból
tartoztak volna megállapítani az ügyemben eljárt közigaz-
gatási és bírósági szervek mindazokat a tényeket, melyek
az én jogesetem kivételességét tartalmazzák. Hiszen kivé-
teles nyugellátás nem is alapulhat máson, mint kivételes
ténybeli és jogi körülményeken.

Mivel a nyugdíjigény kivételességének megállapítására
rendelt állami szervek az én kivételes ténybeli és jogi kö-
rülményeimet egytõl-egyik figyelmen kívül hagyták –
kénytelen vagyok azokat szociális jogaim megóvása vé-
gett ismételten feltárni.

Nyugdíjigényem kivételességének ténybeli és jogi ese-
te születésemmel kezdõdik, mert 1896. május 16-án Ung
vármegyének Bátfa nevû községében, a történelmi Ma-
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gyarországnak színmagyar nyelvterületén, magyarnak szü-
lettem, Szülõföldemet, mely a Magyar Népköztársaság te-
rületével ma is összefüggõ egységes magyar nyelvterüle-
tet képez, a népek önrendelkezési jogának jelszava alatt,
de anélkül, hogy a magyar népnek megengedték volna,
hogy magának és a birtokában levõ országrésznek hova-
tartozása felõl rendelkezzen, idegen politikai érdekekbõl
idegen uralom alá kényszerítették. Ezek a ténybeli és jogi
körülmények ma is fennállanak, és így a rajtam kívül álló
politikai okok miatt váltam idegenné õseim földjén.

Emiatt 1920. augusztus havában kénytelen voltam Ma-
gyarországnak a fel nem osztott területére költözni, hogy
jogi tanulmányaimat bevégezhessem. Majd miután a meg-
csonkított Magyarország az 1922. XXXIII. t.-el becikke-
lyezte a trianoni békeszerzõdést, ennek 63. szakasza alap-
ján kénytelen voltam magyar állampolgárságomat az 1922.
július 20-án kelt bejelentésemmel fenntartani. Ezt igazolja
Budapest Székesfõváros tanácsának 1923. június 7-én kelt
333881. sz. igazolványa. Magyar állampolgárságomnak
azóta és ma is a trianoni békeszerzõdés az alapja.

1938. novemberében a Bécsi-döntés alapján szülõföl-
dem egyesült a trianoni magyar állammal, én pedig 1939.
nyarán családostól visszatértem szülõföldemre és emiatt
ügyvédi irodámat Miskolcról Ungvárra helyeztem át anél-
kül, hogy ügyvédkedésem folyamát megszakítottam volna.

1944. október 27-én Szülõföldem szovjet katonai pa-
rancsnokság alá került. Ennek rendelkezése folytán engem
és mindazokat a 18–50 éves magyarokat, akik a közzétett
felhívásra jelentkeztek, fogva tartották és különbözõ he-
lyekre szállították. Én Jenakievára, majd Gorlovkára kerül-
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tem és e két helyen, mint gyári munkás dolgoztam 1946.
február 3-ig. Ezután egy hét alatt hazaszállítottak, majd
1946. február 11-én a Ukrán Belügyi Népbiztosság Kárpá-
tontúli területi részlegének parancsnoka szabadon bocsá-
tott. Az errõl kiállított bizonyítvány eredetijét 1962. szep-
tember 11-én mellékeltem a nyugdíj iránti kérvényemhez,
majd felmutattam az I. fokú bírósági tárgyaláson.

1946. tavaszán a Kárpátontúli Területi ügyvédi kamara
szervezõ bizottsága felvett a kamara tagjai közé és beosz-
tott a 2. sz. ungvári munkaközösségbe annak ellenére,
hogy a bizottság tagjai igen jól tudták, hogy én sem az
orosz, sem az ukrán nyelvet nem beszélem. Ugyanakkor
azt is tudták, hogy a magyar fasiszták itteni garázdálkodá-
sa idején nem egy esetben felléptem az üldözött zsidók
védelmében. Ezt igazolja az ide egyszerû másolatban és
magyar fordításban mellékelt nyilatkozat, melynek erede-
tijét kérésemre 1965. december 2-án dr. Judkovics M. G.
volt szervezõ bizottsági tag állította ki, s melynek magyar
fordítását felolvastam, eredeti példányát pedig becsatol-
tam az iratokhoz.

A fasiszták elleni kiállásom miatt engem a német ges-
tapó és a magyar csendõrség 1944. májusában letartózta-
tott, majd a Munkácson székelt államvédelmi bíróság elé
állított. Ez átadott a m. kir. rendõrség ungvári kapitányá-
nak, mely 1944. június 5-én hozott 2715/2. sz. véghatáro-
zatával internálásomat rendelte el. Ezt igazolja az ide má-
solatban csatolt 10894/1-1944. sz. véghatározat, mely a
m. kir. rendõrség vidéki fõkapitányának II. fokú döntését
tartalmazza. E véghatározat eredetijét szintén felolvastam
és csatoltam a II. fokú tárgyaláson.
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E bizonyítékok tanúsága szerint a Kárpátontúli Terület
ügyvédi munkaközösségbe történt felvételemnek indoka
az a kivételes tény volt, hogy én a fasiszták garázdálkodá-
sa ellen több esetben tevékenyen kiálltam.

Viszont az ügyvédi munkaközösségbõl való kizárásom
indoka az a tény volt, hogy nem tudtam ukránul illetve
oroszul. Igazolja ezt a Kárpátontúli Területi ügyvédi ka-
mara elnöksége által 1965. november 10.-én 528-15. sz.
alatt kiadott bizonyítvány, melynek eredeti példányát és
magyar fordítását ugyancsak a II. fokú tárgyaláson csatol-
tam a periratokhoz.

Az ítélet kihirdetése után a II. fokú bíróság a tárgyalá-
son csatolt okirati bizonyítékokat visszaadta nekem anél-
kül, hogy azokat nyugdíjigényem kivételességének meg-
állapítására felhasználta volna.

A Kárpátontúli Területi ügyvédi kamaránál 1946. már-
cius 27-én történt ügyvédi bejegyzésem indokául szolgált
tényekbõl kétségtelenül megállapítható, hogy embertársa-
im szociális jogainak védelmét személyes szabadságom
feláldozása árán teljesítettem.

Az ügyvédi szolgálati viszonyom megszüntetésének
indokául a fenti okiratban megjelölt az a tény pedig, hogy
nem tudtam az ukrán illetve az orosz nyelvet – a Kárpá-
tontúli Területen az ügyvédi szolgálati viszony felbontá-
sának nem képezte törvényes okát, mert kizárásom idején
és azóta sincs érvényben olyan törvény, mely kimondaná,
hogy a Kárpátontúli Terület magyar lakosságának bár-
mely tagja köteles akár az ukrán, akár az orosz nyelvet
tudni, és állampolgári jogait ukrán vagy orosz nyelven
gyakorolni.
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Ennélfogva az a tény, hogy a Kárpátontúli Területi
ügyvédi kamara 1948. április 26-án az ukrán, illetve az
orosz nyelv nemtudása miatt engem, aki a Kárpátontúli
Terület magyar lakosságának szülöttje és tagja voltam, 52
éves koromban kizárt az ügyvédi munkaközösségbõl, nem-
csak azt bizonyítja, hogy a lakóhelyem szociális alkotmá-
nyának megszegése révén bontotta fel ügyvédi munkavi-
szonyomat, hanem ennél többet és pedig azt, hogy az
ügyvédi hivatásomhoz kötött szociális munkajogomtól és
e hivatásomnak megfelelõ újabb munkaviszony létesítésé-
nek lehetõségétõl fosztott meg engem.

Nyilvánvaló tehát, hogy a nyugdíjügyemben eljárt köz-
igazgatási és bírósági szerveknek hivatali kötelességük
lett volna nyugdíjigényem kivételességének érdekében meg-
állapítani, hogy a Kárpátontúli Területi ügyvédi kamara
1948. április 26-án kelt határozata, mely engem az ukrán
illetve az orosz nyelv nemtudása miatt zárt ki az ügyvédi
munkaközösségbõl, megfosztott az ügyvédi hivatásomhoz
kötött szociális munkajogomtól és ez a jogfosztás tette le-
hetetlenné ügyvédi hivatásom folytatását.

Jogfosztottságom tényébõl következik, hogy kizárásom
okát nem teszi törvényessé sem a jogvesztettségemnek az
a ténybeli következménye, miszerint 1948. április 26. után
nem létesítettem újabb munkaviszonyt; sem pedig az a
körülmény, hogy a Magyar Népköztársaság nyugdíjszer-
vei az ügyvédi hivatásom folytatásának külföldön történt
meghiúsítását a 10 évvel késõbb hozott 67/1958.-as korm.
sz. r.-ben megszabott munkavállalási kötelezettség meg-
szegésének minõsítik.

Ez az értelmezés azért sem vonatkoztatható az én kivé-
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teles jogesetemre, mert ténybeli és jogi képtelenség volt
megszegni az 1948. április 26. és 1956. május 16. közé
esõ idõben azt a munkavállalási kötelezettséget, amit csak
az 1958. évben állított fel a 67/1958. sz. korm. r. és amit
1956. május 16. után már meg sem szeghettem, minthogy
ekkor öregségi korhatáromon túl voltam.

De nem helyt álló a 67/1958. sz. korm. jogfosztó értel-
mezése rám vonatkozóan azért sem, mert a Magyar Nép-
köztársaság csak 1957. évben a szovjet állammal kötött
egyezménnyel nyitotta meg a hazámba való visszatérés
lehetõségét és így csak ezután juthattam volna a magyar-
országi honfitársaimmal egyenlõ munkafeltételek birtoká-
ba, természetesen amennyiben öregségi korhatáron nem
1956. május 16.-án, hanem a Hazámba való visszatéré-
sem után nyílt volna meg, mely esetben az újabb munka-
viszony létesítésére rendeletileg megszabott 5 évi idõ csak
a Hazámba való visszatérésemet követõ napon kezdõdhe-
tett volna meg.

Mindezekbõl világosan kitûnik, hogy a nyugdíjügyem-
ben eljárt közigazgatási és bírósági szerveknek az a dön-
tése, hogy én az 1948. április 26. napjáig megszerzett
szolgálati idõmet elvesztettem, nem alapozható a dönté-
sükben felsorolt törvényes rendeletek egyikére sem, miért-
is az okiratokkal igazolt szolgálati idõmet – 25 év 9 hó-
napban kellett volna megállapítaniuk.

Ezen felül jóvátétel címen ügyvédi szolgálati idõmbe be
kellett volna számítaniuk az 1948. április 26.-tól 1960. de-
cember 21.-ig testi munkával eltöltött 12 év és 8 hónapi
idõt is, mert engem a Kárpátontúli Területi ügyvédi kamara
törvénytelenül fosztott meg az ügyvédi hivatásomon alapu-
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ló szociális munkajogomtól. Minthogy pedig emiatt kárt
szenvedtem, szociális jogon megillet engem a jóvátétel.

Tekintettel arra, hogy a nyugdíjügyemben eljárt köz-
igazgatási és bírósági szervek egyezõen azért utasították
el nyugdíjigényemet, mert beszámítható szolgálati idõt
nem szereztem, kénytelen vagyok e kérdést is a születése-
mig visszavezetni.

Nemcsak magyarnak, hanem szegénynek is születtem,
mert anyai nagyszüleim urasági béresek, atyai nagyszüle-
im 5 holdas parasztok voltak. Szüleim is mezõgazdasági
munkából éltek mindaddig, amíg atyám szolgaként állami
alkalmazásba nem jutott Budapesten a volt X kerületi Or-
szágos Gyûjtõfogháznál.

Családunk szaporasága, a tíz gyermek és a megélheté-
sünk nehézsége tette szükségessé, hogy már gyermekko-
runkban munkába álljunk. A nõvérem, a bátyám és én
már 10 éves korunktól kezdve rendszeresen dolgoztunk.
Én a szentlõrinci téglagyárban, parkettgyárban és a ma-
gánépítkezések kõmíveseinél vállaltam munkát az iskolai
szünidõ egész tartamán évrõl-évre. Sõt mivel az iskolai
elfoglaltságunk 12 órakor véget ért, ahogy tavasszal a tég-
lagyárban megkezdõdött a munka, minden délután nap-
szálltáig toltuk a kocsit, este pedig megtanultuk a leckén-
ket és úgy mentünk másnap az iskolába. Miután ez idény
és akkord munka volt, délutánonként a mai mértéknek
megfelelõen egy egész napi munkát végeztünk. Majd 1910.
õszétõl Ungváron, diákságom egész idején szünidõmet
rendszeresen végig dolgoztam 1915-ig, amikor az iskola
padjaiból vonultam be katonának.

Miután atyám megrokkant és nyugdíjba ment, én pedig
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leszereltem a katonaságnál, 1918. õszén szülõfalunkba
költözködtünk, ahol paraszti munkát végeztem 1920. au-
gusztus haváig, amikor jogi tanulmányaim végett Buda-
pestre települtem.

Ettõl fogva 1922. május haváig, doktori oklevelem meg-
szerzéséig, Budapesten a Szalay utcában a Futura Árufor-
galmi rt.-nél dolgoztam, mint kereskedelmi alkalmazott.

1922. szeptember 14.-tõl 1926. tavaszáig az ügyvé-
di-bírói vizsga letételéig, mint ügyvédjelölt; 1926 május
16.-tól 1944. október végéig, mint miskolci, illetve ung-
vári ügyvéd munkálkodtam.

1944. október végétõl 1946. február 11.-ig, mivel a
szovjet katonai szervek elvittek, mint gyári munkás elõbb
az ukrajnai Jenakieván, majd Gorlovkán dolgoztam.

1946. március 27.-tõl 1948. április 26.-ig a Kárpátontú-
li Területi ügyvédi kamara tagjaként a 2. sz. ügyvédi
munkaközösségben ügyvédkedtem.

1948. április 26.-tól 1960. december 21.-ig, vagyis Ha-
zámba történt visszatérésemig a Kárpátontúli Területi Párt-
bizottság intézkedése folytán a részemre kivételesen meg-
hagyott 2600 m2 gyümölcsöst a két kezem munkájával
mûveltem.

A nyugdíjügyemben eljárt közigazgatási és bírósági
szervek az életem 70 esztendejének egész munkásságát, a
betû és a politika szocializmusa jogán, egyszerûen úgy in-
tézték el, hogy a súlyt nem a munkásságomra, hanem an-
nak beszámíthatóságára helyezték és egyezõen úgy dön-
töttek, hogy: – szolgálati idõt nem szereztem.

Ez a döntés a felelõsséget – ridegen és egyoldalúan –
úgy a munkám tényéért, mint beszámíthatóságáért reám
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hárítja olyan okok alapján, melyek kívül állnak az én cse-
lekvõ hatalmamon és amelyeket a törvény betûje – a poli-
tika jogán – az én munkásságom idejének lejárta után,
1958-ban állított fel.

Ez a döntés azon a hamis tételen alapszik, mely a mun-
kás szolgálati idejének a tényét alárendeli a beszámítható-
ságnak. Holott a munkás becsületesen teljesített szolgála-
tát a legnagyobb szociális igazságtalanság bármiféle felté-
telnek alárendelni, mert mint ahogyan minden munkást
feltétlenül megilleti munkája után a bér, ugyanúgy min-
den munkásnak a becsületes munkával eltöltött ideje fel-
tétlenül szolgálati idõnek számít. Ezért az én életem idejét
is, amit becsületes munkával töltöttem be, feltétlenül szol-
gálati idõnek kell számítani.

Semmiben sem vagyok ugyanis felelõs azért, hogy
1896.-ban és nem 60 évvel késõbb születtem; hogy nem
ukránnak vagy orosznak, hanem magyarnak születtem;
hogy az én idõmben nem voltak intézmények, melyek
nyilvántartották volna azokat a szolgálatokat, melyeket az
1922. elõtti idõben teljesítettem; hogy a Magyar Népköz-
társaság nyugdíjtörvénye nem fogadja el a szolgálati idõ
tényének tanúkkal való bizonyítását stb.

Az engem ért szociális sérelmek – alapjában véve – az-
zal a két ténnyel vannak ok és okozati viszonyban: hogy a
Kárpátontúli területen magyarnak születtem és hogy nem
tudtam az ukrán illetve az orosz nyelvet, mert ha a Ma-
gyar Népköztársaság területére esik születésem helye vagy
ha mint Kárpátontúli születésû, tudom az ukrán illetve az
orosz nyelvet – nem sodródom bele abba a fonák helyzet-
be, amiben vagyok.

70



Ez az ok és okozat kétségtelen tény, mert engem 1948.
április 26.-án a Kárpátontúli Területi ügyvédi kamara 52
éves koromban az ukrán illetve az orosz nyelv nemtudása
miatt zárt ki õsmagyar Szülõföldemen az ügyvédek mun-
kaközösségébõl. Ezáltal megfosztott az ügyvédi hivatá-
somhoz kötött szociális munkajogomtól annak ellenére,
hogy hivatásomat személyes szabadságom feláldozása árán
is szolgáltam.

Ezt az igazságtalanságot a magyarellenes politikai áram-
latnak tulajdonítottam és kényszerûségbõl elviseltem, de
joggal reméltem, hogy a Hazám szocializmusa majd igaz-
ságot szolgáltat nekem, ha oda visszatérek.

Miután 1960. december 23.-án visszatértem, az történt
velem, hogy a Hazám nyugdíjszerveinek egyöntetû dönté-
sei még mostohábban bántak el velem, mert életem 70.-ik
évében megállapították, hogy nincs beszámítható szolgálati
idõm és eképen számkivetettek engem abból a magyar tár-
sadalomból, melyhez tartozom, s amelyet 10 éves korom
óta megszakítás nélkül becsületesen szolgáltam és szolgá-
lok még mindig az élet szocializmusa iránti szeretetbõl.

Az engem ért szociális sérelmekkel szemben a jelen
óvásomban, valamint a nyugdíjam iránti eljárás folyamán
feltárt tények és bizonyítékok alapján kétségtelenül meg-
állapítható, hogy van nemcsak tanúkkal bizonyítható, ha-
nem okiratokkal bizonyított 25 év és 9 hónapi ügyvédi
szolgálati idõm.

A kecskeméti és a miskolci ügyvédi kamara végzései
bizonyítják, hogy 1922. szeptember 14.-tõl 1926. május
15.-ig ügyvédjelöltként dolgoztam.

A miskolci ügyvédi kamara lajstromkivonata igazolja,
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hogy 1926. május 16.-tól mint miskolci ügyvéd dolgoz-
tam a kassai ügyvédi kamarába történt átjegyzésemig.

Az Országos Magyar Levéltár által kiadott lajstromki-
vonat pedig igazolja, hogy az Ügyvédi Gyám és Nyugdíj-
intézetnek 1926. május 16.-tól 1945.-ig megszakítás nél-
kül tagja voltam, ami kétségtelenül bizonyítja ügyvédke-
désem tényét, mivel a tagság törvényes kötelezettsége
volt minden ügyvédnek és mivel az Intézet tagja csak
gyakorló ügyvéd lehetett.

A Kárpátontúli Területi ügyvédi kamara által kiadott
igazolvány bizonyítja, hogy 1946. március 27.-tól 1948.
április 26.-ig szovjet területen ügyvédkedtem.

A Don medencében 1944. október végétõl 1946. febru-
ár 11.-ig gyári munkával eltöltött idõm is szociális szolgá-
latnak minõsül és ezért beszámítandó ügyvédi szolgálati
idõmbe.

Jóvátétel címén orvoslásra szorulnak az én szociális
ügyvédi munkajogomat ért sérelmek az 1948. április 26.-
tól 1960. december 21.-ig terjedõ idõtartam tekintetében,
mert az ügyvédi szolgálati idõm megszakítására nem én
adtam a ténybeli okot, hanem a Kárpátontúli Területi ügy-
védi kamarának az a határozata, amely engem törvényes
ok nélkül fosztott meg az ügyvédi hivatásomhoz kötött
szociális munkajogomtól.

A feltárt tényekbõl és bizonyítékokból adódó végsõ
következmény alapján – szociális jogon – megillet engem
a kivételes nyugellátási igény és pedig úgy a tényleges
ügyvédi szolgálattal eltöltött 25 év és 9 hónapi idõre, mint
az 1948. április 26.-tól 1960. december 21.-ig eltelt 12 és
8 hónapi idõre. Miértis
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K é r e m
e 38 év és 5 hónapi szolgálati idõ számbavétele kivételes
nyugellátásom megállapítását és nyugdíjamnak 1961. ja-
nuár 1-jétõl való visszamenõleges folyósítását az illetékes
nyugdíjszerveknél javasolni.

Tisztelettel:
Dr Tóth János

Mellékelve másolatban
1.) dr. Judkovics M. G. nyilatkozata
2.) a m. kir. rendõrség vidéki fõkapitányának 10894/1944.

sz. véghatározata
3.) A Kárpátontúli Területi ügyvédi kamara 518-15. sz.

alatt 1965. november 10.-én kelt bizonyítványa.

Másolat dr. Judkovics Mór ungvári lakos szovjet állam-
polgárnak a dr. Tóth János, budapesti lakos, magyar ál-
lampolgárhoz intézett levelérõl. Magyar fordítás.

Dr. Tóth Jánosnak – Budapest
Kérésedre megerõsítem, hogy 1946. tavaszán, amikor én
a Kárpátontúli területi ügyvédi kamara szervezõi bizottsá-
gának tagja voltam – téged felvettek a kamara tagjai közé
és beosztottak a 2. sz. ungvári munkaközösségbe, mely-
nek akkor én voltam a vezetõje.

A szervezõ bizottság ezt a határozatot annak ellenére
hozta, hogy tagjai igen jól tudták, hogy te se az ukrán, se
az orosz nyelvet nem beszéled. Ugyanakkor azonban azt
is tudták, hogy a magyar fasiszták itteni garázdálkodása
idején te nem egy esetben felléptél az üldözött zsidók vé-
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delmébe. Én személyesen azt is tudtam, hogy te – mint
hívõ katolikus, terjedelmes memorandummal fordultál a
katolikus egyház magyarországi fejéhez, Serédi Juszti-
niánhoz, melyben rámutattál az úgynevezett „zsidókér-
dés” igazságtalan voltára, és kérted õt, azaz Serédit, hogy
lépjen közbe a magyar kormánynál a zsidók sorsának
könnyítése érdekében.

Én e memorandum egy másolatát elolvastam az egyik
védencem bûnügyében, miután azt a védencemnél történt
házkutatás alkalmával megtalálták és az ügyiratokhoz csa-
tolták.

Ungvár, 1965. dec. 2. Judkovics M. G.

Másolat és magyar fordítás a Kárpátontúli területi ügyvé-
di kamara elnöksége által dr. Tóth János részére kiadott
528-15 számú bizonyítványról.

Az Ukrán Sz Sz R Igazságügy minisztériuma. A Kárpá-
tontúli területi ügyvédi kamara elnöksége. Ungvár, Teat-
rálna tér 13. Telefon 22-51.

No. 528-15. 1965 november 10.
Bizonyítvány kiadatott Tóth János Pál fiának arról,

hogy nevezettet 1946. március 27-én bejegyezték a Kár-
pátontúli terület ügyvédi kamara tagjai közé és az ungvári
ügyvédi munkaközösségben ügyvédi tevékenységet foly-
tatott 1948. május 26-ig, amikor az ukrán nyelv nemtu-
dása miatt törölték az ügyvédi kamara tagjai közül.

A bizonyítványt a nevezett kérelmére adtuk ki.
A kárpátontúli területi ügyvédi kamara elnökségének

vezetõje, aláírás: Ju. Martin pecsét.
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Másolat a m. kir. rendõrség vidéki fõkapitányának dr.
Tóth János, ungvári lakos internálása tárgyában hozott
10894/1-1944. sz. véghatározatából.

M. kir. rendõrség vidéki fõkapitánya.
Szám: 10894/1-1944.
Õrizetes!

———————————————————————
Tárgy:
Dr. Tóth János, ungvári lakos törvényes határidõben

megfellebbezte a m. kir, rendõrség ungvári kapitányságá-
nak 1944. évi június hó 5. napján hozott 2715/2. 1944
számú véghatározatát, amellyel a 8130/1939. M. E. sz.
rendelet 1. §, valamint a 760/1939. B. M. sz. rendelet
1.§-ának b) pontja alapján a rendõrhatóság õrizet alá he-
lyezését (internálását) rendelte el, és az 1929. évi XXX. t.
c. 56.§-ának b) pontja alapján kimondta a véghatározat
azonnali végrehajtását.

V é g h a t á r o z a t:
Az elsõfokú véghatározatot változatlanul hagyom.

———————————————————————
Ezen véghatározat ellen az 1929. évi XXX. t. c. 49. §-

ában felsorolt esetekben azonban a m. kir. belügyminisz-
ter úrtól az ügy felülvizsgálatát lehet kérni.

A felülvizsgálati kérelmet a véghatározat kézbesítését
követõ naptól számított 15 nap alatt a m. kir. rendõrség
ungvári kapitányságánál kell elõterjeszteni.

Megokolás:
Változatlanul hagytam az elsõfokú véghatározatot, mert

a tekintetbe jövõ rendészeti szempontokból a tett intézke-
dés helytálló és megokolt.
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Errõl a m. kir. rendõrség ungvári kapitányságát a
2715/2-1944. számú jelentéssel felterjesztett iratok vissza-
adása mellett további szabályszerû eljárás végett azzal a
felhívással értesítem, hogy az I. és II. fokú véghatározat
1-1 példányát az internált ujjnyomati és ujjnyomat kísérõ-
lapját, s az elõírt nyilvántartó lapot a belügyminiszter úr-
hoz terjessze fel.

Budapest, 1944. évi június hó 26.

A kiadmány hiteléül Pásztor hiv. tiszt. Pecsét. A fõkapi-
tány rendeletébõl Hollósy-Kuthy s. k. fõkapitányhelyettes

———————————————————————

Édesapa halála után, iratainak rendezésekor találtam meg
azokat az írásokat, melyeket mások számára is tanulsá-
gosnak tartok. Ezért témáik szerint csokorba foglaltam, a
továbbiakban közzéteszem.

A 78. és 79. oldalon bemutatott irományból többet is
találtam, de a sok költözködés miatt különbözõ módon
megsérültek, s így olvashatatlanná váltak. Az itt közzétett
irománynak is csak azon része olvasható, mely mögött, a
papírlap túloldalán nincs szöveg.

Ezen irományokat Miskolcon a világgazdasági válság
idején készítette Édesapa. A diósgyõri vasgyárból és más
üzemekbõl elbocsátott munkások a város központjában
ácsorogtak lerongyolódott állapotban, valamiféle munka-
lehetõség reményében. Édesapa sok ilyen munkanélkülit
szólított meg. Kikérdezte õket arról, milyen szakmát mû-
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veltek és van-e családjuk. A válaszaikra azért volt szüksé-
ge, mert családunkban szüleinken kívül 4 gyermek és
Édesapa húga élt (utóbbi is eltartottként). Emellett az
Ungvár közelében élõ szülõk és a velük együttlakó öccse
is rendszeres támogatásra szorult, így Édesapa a családon
kívüliek közül csak a többgyermekes munkanélkülieket
karolhatta fel. Ez úgy történt, hogy meghatározott idõ-
pontra a lakásunknál összegyûlt férfiakkal felkereste a
Búza téren lévõ áruházat, ahol bakancsot és munkaruhát
vásárolt számukra. Ezt követõen felkereste a családok tar-
tózkodási helyét (sok esetben összetákolt kalyibákat-put-
rikat), és ellenõrizte, hogy a bemondott gyermeklétszám
megfelel-e a valóságnak. Ilyen „kiszállásokra” engem,
akkor 5 év körüli kisfiát is magával vitt (a helyszínekre
máig emlékszem). Gyakran igen mélyre kellett lehajolnia
(185 cm magas volt), hogy a putrikba bejuthasson. Ameny-
nyiben a látottak megegyeztek a bemondásokkal, úgy a
lakásunk alatt lévõ fûszer- és vegyeskereskedés kifutófiú-
ja odaszállította az élelmiszereket. Édesapa pénzt soha-
sem adott munkanélkülieknek attól tartva, hogy elisszák.

Mivel bérlakásunk a Városház téren volt, a toprongyo-
sok jelentkezését és a csoportos bevásárlást sokan láthat-
ták. Késõbb hallottam, hogy Édesapánknak bizonyítania
kellett épeszûségét a kiskorú gyermekei védelmében eljá-
ró hatóság elõtt. A társadalom akkor sem tekintette nor-
mális jelenségnek a nyomorultak iránti együttérzést és se-
gítést.
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A következõ iratcsoport keletkezését az itt látható új-
ságcikk váltotta ki. Az Édesapa válaszában említett „hét
ügyfél” kiskorú gyermek volt, akik gondozását az Árva-
széktõl kapott feladatként látta el. A két levél írójának ne-
vét feltehetõen Édesapa vágta ill. festette le, nyilván nem
kívánt kellemetlenséget okozni szerzõjének, esetleg a hoz-
zátartozóinak (õ ugyanis a valódi keresztény eszmeiség
jegyében cselekedett egész élete folyamán).

Egyébként kíváncsi vagyok, vajon az okl. gazda levél-
író miként vélekedne arról, ami a magyar földdel történt
ill. történik napról-napra, és arról a sorsról, melyet bel-
sõ-külsõ „jóakaróink” szántak Hazánk földjének? Szeren-
cséje, hogy bizonyára már rég meghalt, mert ellenkezõ
esetben mélységes felháborodásába halna bele.

Nagyságos dr. Tóth János ügyvéd úrnak
Ungvár, Csuha u. 8. szám

Hivatkozással a „Komáromi Lapok” f. hó 3-i számában
megjelent haszonbérleti hirdetésére, felhívom szíves fi-
gyelmét arra, hogy akad még Magyarországon éppen elég
k e r e s z t é n y kisgazda, ki örömmel bérelne az Ön által
meghirdetett 2100 m. holdból, s így Ön is megkímélné
önmagát, hogy „zsidó reflektánsok ajánlataival” is foglal-
koznia kelljen, s ugyanakkor megkímélne bennünket jó-
ízlésû, magyar, keresztény újságolvasókat a jogos felhá-
borodástól, melyet b. hirdetése kiváltott belõlünk. Vagy
talán Ön kedves Ügyvéd Úr így gondolja a zsidókérdés
megoldását ma a III.-ik zsidótörvény és Európa újjárende-
zésének elõestéjén?
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Ne fáradjon kedves Ügyvéd Úr a „zsidó reflektánsok”
ajánlatainak tanulmányozásával, mert 1940 október 1.-re
a zsidókérdés minden magyar ember legnagyobb örömére
teljes, radikális és végleges megoldást nyert, igaz ugyan,
hogy ebben tóthjánosoknak semmi érdeme, s ezentúl még
kevesebb haszna lesz!

Budapest, 1940. VIII. 8.
Magyar köszöntéssel: . . .

————oOo————

Dr. Tóth János ügyvéd, Ungvár, Csuha István u. 8. sz.
Ungvár, 1940. augusztus 14.

Nagyságos . . . . úrnak, okl. gazda!
Budapest

Köszönöm Önnek, hogy szíves volt engem f. hó 8-án kelt
levelével, mint „jóízlésû, magyar, keresztény” felkeresni.
Mindeddig kerestem levelének szövegében a jó ízlést, a
magyart és a keresztényt, sajnos, egyik sem található fel.

Jó ízlésû ember akkor szokott másokat rendreutasítani,
ha õ maga amannak fölébe van rendelve.

Magyar ember a magyarral szemben soha sem léphet
fel ellenfélként, hanem csak testvérként.

A keresztény embernek ismernie kell úgy az Új-, mint
az Ószövetségi Szentírást, mert ezekben találhatók azok a
törvények és próféták, melyeket az Úr Jézus fenntartott,
tanított és megvalósított. A kereszténység tehát: ismeret,
hit és valóság. Ezeknek együtt kell lenniök.
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Az Úr Jézus az Ószövetségi Szentírásról azt mondotta:
Én nem jöttem eltörölni a törvényt és a prófétákat, hanem
beteljesíteni. Ezt nyilván azért mondotta, mert a zsidók,
akiknek az Úr Isten a törvényt és a prófétákat adta, az
ezek által nyújtott keretet üresen hagyták; betölteni csak
azt kell és lehet, ami üres. Az ebben rejlõ mulasztás volt a
zsidóság tragédiájának az oka. A zsidóság az Úr Jézus
életében már csak kiváltságos tagjaiban volt zsidó, általá-
ban pogány volt.

Sajnos ugyanígy áll a mai kereszténység dolga is. Meg
vannak a tagjai keresztelve, de nem ismeri a legtöbb a sa-
ját vallásának a törvényeit, nem hisz bennük és nem él
azok szerint. Nincs is tehát kereszténység, mint társada-
lom, csak vannak az Isten kegyelmében élõ keresztények,
de a társadalom úgy törvényeiben, mint életének megva-
lósításában pogány.

Nincsen zsidó kérdés, mert zsidó nincs is, csak pogány.
Ha volna zsidó, annak a Tízparancsolat alapján kellene
állnia és ha ott állana és betöltené azt, akkor szükségkép-
pen megegyezne a kereszténységgel és bele is olvadna,
mert a kereszténység alapját is a Tízparancsolatot képezi.

Van tehát keresztény kérdés. Mit használ az a társada-
lomnak, ha nem keresztényiek a törvényei, hanem pogá-
nyak, hiszen még ma is a római jog alapján, nem pedig a
krisztusi jog alapján áll minden ország törvényhozása.
Mit használ a társadalomnak, ha az Isten törvényeit akár a
körülmetélt, akár a megkeresztelt pogányok szegik meg.
Lényegében egészen mindegy.

Ne ítélj, hogy ne ítéltessél, tanította az Úr Jézus és Ön
megítélt engem. Pedig nem ismer engem, és nem ismeri a
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tényállást sem, amelyre ítéletét alapította. Már pedig a po-
gány ítélkezés is megköveteli a maga bírájától, hogy a
tényállást és az ítéletre szánt személyt ismerje, azzal köz-
vetlenül érintkezzék. Önt tehát megítélte a velem szem-
ben tanúsított felületessége.

Szíves tudomására hozom ezért, hogy én nem haszon-
szerzésbõl, hanem kötelességbõl tettem közzé a hirdetést,
mert április óta már többször hirdettem (nem zsidók szá-
mára) a haszonbérbeadást és senki nem jelentkezett. Ügy-
feleimnek fizetnivalójuk van és október elseje a nyakun-
kon. Ön mint gazda nagyon jól tudja, mit jelent egy 2100
holdas birtok parlagon maradása a tulajdonosnak és a köz-
nek. Kérem, tessék nekem hozni egy tõkeerõs keresztény
haszonbérlõt, szívesen haszonbérbe adjuk neki az ingatlant.
Különben is Borsod-vármegye Árvaszéke fog dönteni az
ajánlatok felett, nekem tehát haszonszerzési lehetõségem
sincs, csupán a munkám bérére tarthatok igényt, már pedig
az Úr Jézus szerint: méltó a munkás a maga bérére.

Ha Ön keresztény és magyar, akkor nem gyanúsítani és
ítélgetni fog engem, hanem segíteni fog ügyfeleimen és
hoz keresztény, magyar haszonbérlõt.

Meg kell jegyeznem, hogy kishaszonbérleteket nem le-
het alakítani, csak nagyhaszonbérlet jöhet számításba, mert
ügyfeleim heten vannak és a birtok megosztása folyamat-
ban van.

Befejezésül meg kell vallanom, hogy az Ön ügybuzgó-
sága dicséretreméltó, csak arra kérem, az Úr Jézus által
megszabott területen buzgólkodjék, akkor össze fogunk
találkozni. Tessék elhinni, hogy sem a III-ik, sem a szám-
talanadik zsidótörvény sem fogja megoldani a zsidókér-
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dést, mert ilyen nincs is. Ellenben, ha a kereszténykérdést
fogjuk megoldani, akkor elindítjuk az Isten Országának
megvalósulását itt e földön, amit adjon meg nekünk a
Mindenható Isten.

Felebaráti szeretettel:
dr. Tóth János

Nagyságos Dr. Tóth János ügyvéd úrnak – Ungvár
Budapest, 1940. aug. 15.

Mélyen tisztelt Ügyvéd Úr!
Köszönettel vettem VIII. 14-én kelt nb. sorait, s engedje
meg, hogy annak tartalmára reflektáljak, megjegyezvén jó
elõre, hogy nem kívánok hosszas problémába bocsátkoz-
ni, mert úgy látom, hogy kettõnk felfogását – egy világ
választja el egymástól.

Legelõször is kénytelen vagyok Önnel ellentétben leszö-
gezni, hogy igen is van zsidókérdés, hiszen ezt nem én ál-
lapítottam csak meg. A magyar történelem folyamán már
Szt. László, Kálmán, II. Endre, Rudolf, II. Ferdinánd, III.
Ferdinánd, III. Károly stb. A zsidókérdés tudatában tör-
vénnyel igyekeztek a zsidóság térfoglalásának gátat vetni.

A közelmúltból csak Prohászka Ottokárt említem, ki
fel merte hívni az ország figyelmét a zsidóság számará-
nyát sokszorosan túlhaladó elõretörésére, felszólítván a
nemzet minden egyes fiát: „ragadjon korbácsot a kezébe,
s verje ki a nemzet templomából azokat a kufárokat, akik
a nemzet véres verejtékével kiizzadt igazgyöngyöket elra-
bolják, megfosztván a nemzetet azoktól a javaktól, melyet
a nemzet termelt a nemzet számára.”
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Az emberiség eddig ismert legnagyobb férfija Hitler
Adolf, kinek a „Mein Kampf” c. munkájából bõven idéz-
hetnék, továbbá Benito Mussolini, a hatalmas Olasz Biro-
dalom megalkotója és vezére szintén megállapították, hogy
van zsidókérdés, melyet õk már részben meg is oldottak.

Darányi Kálmán, Imrédy Béla, gr. Teleki Pál magyar
miniszterelnökök szintén megállapították, hogy van zsi-
dókérdés, melyet rendezni kell, s éppen ezért alkották
meg az I. és II. -ik zsidótörvényt, melyeknek végzetes hi-
bája azonban az – melybe Ön is beleesett –, hogy a zsidó-
kérdést felekezeti kérdésnek tekinti, pedig a zsidóság f a j
és nem f e l e k e z e t!

A zsidó lehet izraelita vallású zsidó, református vallású
zsidó, katholikus vallású zsidó, de mindég zsidó marad,
mint ahogy a megkeresztelt néger is megtartja fajtájának
minden jellegét.

És ha már van egyszer zsidó kérdés, úgy ezt feltétlenül,
minden szenvedélytõl, indulattól mentesen, de egyszer és
mindenkorra meg kell oldani. Nem hiszem, hogy Ügyvéd
úr helyénvalónak tartaná azt, hogy amíg Budapesten 1936-
ban 200 ácssegédbõl egy, 200 állványozó munkásból egy,
100 cserepessegédbõl egy, 300 kõmûvessegédbõl egy, 100
fûtõbõl egy, 100 kovácsból is csak egy zsidó akadt, ugyan-
akkor az ügyvédek 53%-a, az újságírók 35%-a, az önálló
kereskedõk 57%-a, az ipari vezérigazgatók 54%-a, a ban-
károk 80%-a tartozik a zsidó fajúakhoz!

(Könnyen elképzelhetõ, hogyan oszlik meg a nemzeti
jövedelem.)

A zsidókérdésnek 3 megoldása van.
I. Az asszimiláció, mely elkorcsosodáshoz vezet, s a jó
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Isten õrizze meg ettõl a nemzetet, bármennyire is óhajtja
ezt a katholikus papság.

II. Az elkülönítés (gettó rendszer), mely nem oldja meg
véglegesen a kérdést.

III. A teljes kitelepítés (Madagascar!) az egyetlen célra-
vezetõ út. Mutassa meg a zsidó faj, hogy tényleg államal-
kotó elem! Alkossanak maguknak egy külön országot libe-
ralizmussal, demokráciával, szabadkõmûves páholyokkal,
szabad szerelemmel, aranytartalékkal, ez nékünk teljesen
mindegy, hogy és miként valósítják meg a zsidó államot,
csak egy a fontos: minél messzebb tõlünk, s a világ minden
zsidaja köteles kivándorolni az új zsidó hazába!

Ne hivatkozzunk most ezzel kapcsolatban a kereszté-
nyi szeretetre, türelemre, megbocsátásra, hanem jusson
eszünkbe az a gondos gazda, aki kiirtja a kultúrnövényt
elnyomó gazt, pedig a gaz is éppen olyan Isten által te-
remtett növény, mint a kenyeret adó búza! Vajon melyik
háziasszony csukná csirkéit egy ketrecbe a görénnyel arra
az álláspontra helyezkedvén, hogy – mindketten Isten te-
remtménye!

Elhiszem Önnek Ügyvéd Úr, hogy a zsidó – pogány!
Azonban pogány és pogány között is van különbség! Szerin-
tünk, keresztények szerint a japán is pogány, de ugyan mit
szólna a szorgalmas, törekvõ, kulturált japán nép ahhoz, ha
egy kalap alá akarnánk venni õket a más nemzet testén élõs-
ködõ, mindég csak saját anyagi hasznát nézõ, túlságosan ki-
fejlett „kereskedelmi érzékkel rendelkezõ, fizikai munkától
irtózó, gyûlölködõ, „kiválasztott” zsidó néppel?

Sajnos, nagyon jól tudom Ügyvéd Úr, hogy van ke-
resztény kérdés, s azt is tudom, hogy a mai társadalmi be-
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rendezettségünk sem felel meg a mai kor kívánalmainak.
Hogy a krisztusi jog helyett a római jog alapján állunk?...
Mi tehát a teendõ...? Ezt akarom Önnek röviden megmon-
dani Ügyvéd Úr!

Egy krisztusi erkölcsökre felépített nemzetiszocialista
munkaállamra van szükség. A munkát és a munkást a
megbecsülés legmagasabb fokára kell emelni! Ez az or-
szág a dolgozóké kell hogy legyen, s ne a heréké. Ne a
születés, a rang, a cím, a vagyon, a protekció, a családi
összeköttetések szabják meg egy dolgozó értékét, hanem
a nemzete részére elvégzett tökéletes és eredményes mun-
ka! A dolgozók millióinak érdeke szabja meg az állam
rendjét, s ne a nemzetközi zsidó tõke titkos akarata. Mun-
kaállamra van szükség, ahol a munka jog és kötelesség, s
ismeretlen fogalom a munkanélküli jövedelem s a jövede-
lemnélküli munka! Ki kell törölni a nemzet szótárából a
munkanélküli proletariátus fogalmát, de – a felsõ tízezerét
is! Mindnyájunknak egyformán kell hogy jogunk legyen
ehhez az élethez, hiszen mindnyájan Krisztus képére és
hasonlatosságára jöttünk erre a világra. Egy tökéletesebb
embertípust kell felnevelnünk, kik között ismeretlen a
csalás, lopás, sikkasztás, panama, álláshalmozás, protek-
ció, nepotizmus, s mindazok a hullafoltok, melyek a zsi-
dók által vezetett demokráciák testét elékteleníti.

Ezt kell megvalósítanunk kedves Ügyvéd Úr, mert ezzel
tényleg elindítjuk Isten Országának megvalósítását már itt
e földön, de hogy ezt elérjük, el kell mindazokat távolítani
az útból, akik nemzetközi szervezettségükkel, tõkéjükkel,
rendelkezésükre álló minden eszközzel, sajtójukkal, min-
den erejükkel elképzeléseink megvalósítása ellen törnek.

88



Távol állott tõlem, hogy meggyanúsítsam Ügyvéd Urat
azzal, hogy a zsidóság szolgálatában áll, azonban ki kell je-
lentenem, hogy szemet szúrt, hogy egy, a neve után keresz-
ténynek ítélt ügyvéd zsidó reflektánsok ajánlataival is fog-
lalkozik, s ugyanakkor mi sok százezer nemzeti szocialista
minden tudásunkat, erõnket, szûk anyagiainkat, minden
szabad percünket, sõt ha kell a szabadságunkat is örömmel
áldozzuk fel azért, hogy az új koreszmét mielõbb diadalra
vigyük. Én elhiszem Önnek, hogy a mai viszonyok között
Önnek súlyos problémát okoz 2100 m. hold bérbeadása, s
ugyanakkor fájó szívvel kell arra a sokezer magyar keresz-
tény gazdatestvéremre gondolni, kik a zsidók kizsákmá-
nyoló tervgazdálkodása révén kizárattak abból, hogy belát-
ható idõn belül saját bérletükben túrják azt a földet, melyet
kizárólag a mi õseink elhullott vére szentelt meg, s melyet
mi mindenkor szentnek, nem pedig – a rablógazdálkodáson
át – a meggazdagodás egyik alapjának tartottunk.

Végtelenül sajnálom, hogy a birtok kiadása ügyében
nem lehetek segítségére, mert már hosszú évek óta –
anyagiak híján – a gazdálkodásból kikapcsolódtam, s más
szakmában éveken keresztül Olasz- és Németországban
dolgoztam. Úgy gondolom, hogy a „Köztelek” c. lapban
kellene hirdetést közzétenni, esetleg a Gazdatisztek és Er-
dõtisztek szaklapjában, mely Fáber György okl. gazda
szerkesztésében jelenik meg. Úgy tudom, hogy az O. M.
G. E. is foglalkozik bérletek közvetítésével. A bérlõknek
különben budapesti székhellyel egy szövetkezetük is van,
méltóztassék talán hozzájuk fordulni.
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Midõn szíves elnézését kérem, hogy soraimmal zavar-
jam, maradok nemzetiszocialista köszöntéssel.
———————————————————————
Édesapa, a magyar katolikusok elsõszámú vezetõjéhez,
Serédi Jusztiniánhoz intézett leveléhez (lásd az alábbiak-
ban) annyit fûzök hozzá, hogy e kezdeményezésrõl az or-
szággyûlési képviselõket is tájékoztatták, amint ez kiderül
a Legfelsõbb Ügyészséghez benyújtott óvás 1. mellékleté-
bõl (ld. Jutkovics M. G. nyilatkozatát). Az abban említett
„védencet” a kárpátaljai háborús bûnösök perében hozott
ítélet alapján kivégezték. E per lefolytatásához Édesapát
„kérték fel” arra, hogy legyen a vád tanúja. Ezt õ elutasí-
totta, így másnap letartóztatták és elhurcolták a Szovjet-
unió belsejébe. E felkérésnél jelen volt ügyvédjelöltje, dr.
Medve Zsigmond, akit egyetemista korában kollégiumuk-
ban beépített az illegális Kommunista Párt. Ez idõben ná-
lunk lakott, így a fenti körülmény igazolása után tolmács-
ként kísérte Édesapát e megbeszélésre. A megbeszélés
után hazatérõben megkísérelte rábeszélni Édesapát arra,
hogy még aznap együtt utazzanak Debrecenbe, ahol ek-
kor alakult meg az Alkotmányozó Nemzetgyûlés. Laká-
sunkra érkezésük után Zsiga hozzám fordult azzal, hogy
beszéljem rá Édesapát az azonnali utazásra, mert az õ ja-
vaslatát nem fogadta el. Próbálkozásom nem járt sikerrel.
Édesapa kijelentette, hogy mindenkinek a szülõföldjén
kell maradnia, különben az elvész. Zsiga aznap elutazott
Édesapa nélkül, nyilván úgy érezte, hogy az õ élete sincs
biztonságban, mivel tanúja volt az ajánlat elutasításának.

Szerintem drága szüleink is jobban jártak, hogy négy
évtizede megboldogultak. Aligha képzelhették el, hogy
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valaha is lehetõvé válik ilyen mérvû „békés” szabadrablás
és annak szervezett takargatása. Sok mindenrõl kénysze-
rültek volna megváltoztatni a véleményüket, s nem talál-
tak volna olyan személyt, akihez fordulhattak volna a
nemzetrontás megállítása reményében.

Fõtisztelendõ
Serédi Jusztinián Bíboros Hercegprímás Úrnak
Esztergom

Fõtisztelendõ Hercegprímás Úr!

A napjainkban zajló események és fáradozásaim ered-
ménytelensége, különösen pedig a napokban Révay Tibor
jézustársasági atyától a Manrézában kapott bátorítás indít
arra, hogy Fõmagasságodhoz, mint a római katholikus
egyház magyarországi fõpásztorához forduljak, mert ha-
laszthatatlan és nagy szükség van arra, hogy a hazánkban
élõ katholikus hívek nyílt irányítást kapjanak Fõmagassá-
godtól. Tudomást szereztem arról, hogy Fõmagasságod a
magyar kormánynál írásban fejezte ki tiltakozását a ma
folyó pogány cselekedetek miatt, de minden jóakaratú
katholikus érzi, hogy a diplomáciai formaságokhoz alkal-
mazkodó tiltakozás kevés ahhoz, hogy az Úr Jézus köve-
tését megvalósítsuk. A katholikusok legnagyobb része a
ma zajló pogány cselekedetek özönében nem tudja, hogy
azokkal szemben mit tanított az Úr Jézus. Nincs meg a le-
hetõsége tehát, hogy csak abban higgyen, ami egyedül és
mindenek felett igaz. Szent Pál apostol tanítása szerint a
hit hallásból ered, ezért hallani akarja mindenki Fõmagas-

91



ságodtól, hogy miben kell hinnünk a pogány cselekede-
tekkel szemben. A mai eseményekre szabott hitbeli fegy-
verzetre van szüksége a katholikus tömegeknek, hogy ki-
harcolhassák jócselekedeteiket, még üldözések árán is.
Csak a jócselekedetek világosságánál fogják meglátni a
ma üldözöttek és megalázottak tömegei az Úr Jézust és
csak így van remény arra, hogy közülük sokan elhiggyék,
hogy a Messiás már 2000 évvel ezelõtt eljött és megvál-
totta õket is. Megelevenedett napjainkban a próféta szava:
„nem áldozatot, hanem inkább irgalmasságot akarok”.
Nekünk szól ma ez a kiáltás, mert a mi társadalmunk,
amely magát kereszténynek nevezi, alázta meg a kiközö-
sítésre ítélt zsidónak nevezett társadalmat azzal a jelszó-
val, hogy pogánnyal pogányul kell bánni. Ez a zsidónak
nevezett embertömeg irgalmasságért könyörög a magát
kereszténynek nevezõ társadalomhoz és ma már az Úr Jé-
zus nevéért vár könyörületet, hogy puszta életét meg-
menthesse. A keresztény társadalmat pedig az Úr Jézus
bírói tekintete kíséri, hogy mennyiben fogja gyakorolni az
irgalmasság testi cselekedeteit. Ez a kor és ennek társa-
dalma fogja szolgáltatni az utolsó ítélet tényállásához az
üdvözítõ események jelentõs részét, ha irgalmasságot gya-
korol az üldözöttekkel, de a kárhozatos eseményekét, ha
elzárja szívét az irgalmasság elõl. Az irgalmasságra szo-
ruló emberek ugyan nem hordják magukon a legtöbb eset-
ben a Krisztus jeleit és ezért a megítélendõk az ítéletkor
megkérdezik az Úr Jézustól, hogy mikor cselekedtek ir-
galmasságot és mikor nem, de ez nem szolgál mentségül a
kemény szívûeknek és hátrányul az irgalmas szívûeknek,
mert amit cselekedtek és amit nem cselekedtek annyi,
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mintha az Úr Jézusnak cselekedték, vagy nem cseleked-
ték volna. Aki az Úr Jézus nevébe cselekszik irgalmassá-
got, felemeli a megalázott szívét az Úr Jézushoz, ezért
cselekszi azt neki, és aki nem cselekszik az Õ nevében ir-
galmasságot, eltaszítja a megalázott szívét Tõle, ezért nem
cselekszi neki. Nekünk katholikusoknak Krisztustól ren-
delt kötelességünk, örök kárhozatba való taszítás terhe
alatt, minden megalázott emberrel irgalmasságot csele-
kedni, mert a megaláztatás az üdvözülésért van e földön,
az üdvösség pedig minden ember számára nyitva áll. A jó
pásztornak Krisztustól rendelt feladata, hogy az embere-
ket az üdvösségnek nyitva álló kapuján a Krisztus aklába
alkalmas idõben beterelje. Ennek az ideje itt van. A meg-
alázott tömeg tõlünk várja az irgalmasság testi cselekede-
teinek megnyilatkozását és mi nem gyújtjuk meg a jócse-
lekedetek világosságát, ezért az emberek nem dicsõítik
Krisztus Atyját, hanem átkozni fognak bennünket.

Szomorú szívvel gondolok vissza a Jó Pásztor vasár-
napját megelõzõ keddi napra, mikor látva, hogy a keresz-
ténynek nevezett társadalmunk vezetõi lábbal tiporják az
Isten tízparancsolatát: az egyén bûnösségének megállapí-
tása nélkül megfosztanak embereket hajlékuktól, javaik-
tól, szabadságuktól. – Felkerestem elõbb Szvoboda Fe-
renc püspöki helynök urat, majd Dudás Miklós gör. kath.
püspök urat és kifejtettem elõttük, hogy ami történik, az
elsõsorban keresztény, másodsorban magyar sérelem és
gyalázat, mert egy magát kereszténynek és magyarnak
nevezõ társadalom a zsidókérdést nem intézheti el úgy,
hogy aközben lábbal tiporja az Isten törvényeit és meg-
gyalázza fennkölt magyar becsületét. Mindenben helye-
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selték elõadásomat, mikor azonban arra a kérdésükre, mit
tegyünk, hivatkoztam az Úr Jézus parancsára, hogy: „úgy
világosodjék a ti világosságtok, hogy lássák az emberek
jócselekedeteiteket és dicsõítsék az Atyát”, és azt javasol-
tam, hogy gyerünk ki az üldözöttek közé, s az Úr Jézus
nevében cselekedjünk velük jót, úgy az egyik, mint a má-
sik fõpap azzal tért ki, hogy nincs ideje. Követte ezt az
eseményt két prédikáció az ungvári róm. kath. templom-
ban. Krémer káplán a kérdéssel foglalkozva azt mondotta,
hogy aki nem ért egyet a zsidókérdésben történtekkel, an-
nak a temetõben a helye, Merk káplán pedig nyafogó ke-
resztényeknek nevezte azokat, akik irgalmasságot akartak
az üldözötteknek. Merk káplán Antal Miklós áldozó pap-
tanár felhívására, hogy segédkezzék neki a zsidók megke-
resztelésében, azt válaszolta, hogy az õ elvével ellenke-
zik, hogy zsidók megkeresztelésében segédkezzék.

Ugyanekkor a jóakaratú katholikus hívek szorongó szív-
vel szemlélték az eseményeket és várták, hogy pásztoraik
meg fognak nyilatkozni és meg fogják mutatni, hogy mit
kell tennünk a gonoszsággal szemben. A pásztorok elmu-
lasztották meggyújtani a jócselekedetek mécsesét, ezáltal
a sötét lelkûeket megerõsítették sötétségükben, az ingado-
zókat a tévelygõk táborába taszították, a jóakaratúakat pe-
dig megbotránkoztatták.

Pedig az Antikrisztusok korszakát éljük ma, mert a gono-
szok is boldogságot és üdvösséget hirdetnek, nagy csodákat
és jeleket mûvelnek, minden gonosz cselekedetüket a krisz-
tusi külsõvel igyekeznek felruházni úgy, hogy még a jórava-
ló emberek közül is sokakat eltévelyítenek. Megelevenedett
az apostol korszaka, mikor az isteni törvények lépten-nyo-
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mon összeütköznek az emberiekkel és nem tudják az embe-
rek tömegei, hogy hol határolódik el az isteni törvény az
emberitõl annak ellenére, hogy az Úr Jézus az Antikrisztus-
ról adott tanításában világosan hirdette, hogy mik az ismer-
tetõi a krisztusi és mik az Antikrisztusi cselekedeteknek, éles
megkülönböztetésként állította szembe a fügét és a bojtor-
jánt, örök igazságként hirdette, hogy jóból nem lehet rossz
és rosszból jó, de sajnos ma már ott tartunk, hogy az esemé-
nyek tömkelegében az átlagember nem tudja, hogy mikor
adnak neki fügét és mikor bojtorjánt, hogy mikor szabnak a
vezetõk neki jó és mikor rossz törvényt.

Feltétlen szükség van tehát arra, hogy a pásztorok ál-
landóan õrködjenek erõs fegyverzettel kezükben, minden
ellenségre azonnal csapjanak le, és leplezzék le nyíltan a
katholikus tömegek elõtt. Ha ezt elmulasztják, a farkasok
elragadozzák a juhok nagy részét és félõ, hogy igen kevés
fog maradni. A katholikus tömegek azt kívánják pásztora-
iktól, hogy nyíltan hirdessék neki, a ma érvényben levõ
kormányintézkedések közül melyek azok, melyek krisztu-
siak és melyek az Antikrisztusiak. Csak így fogják tudni,
hogy meddig kell engedelmeskedni az embernek.

A folyó 1944. év május havában történt Ungváron,
hogy Vincze András, Kárpátalja kormányzói biztosa tit-
kos utasítást adott, hogy mindenkit le kell tartóztatni, aki
az ungvári téglagyár területén összezsúfolt mintegy 14000
zsidó részére a zsidótanácshoz élelmet juttat, jóllehet ezt a
táborparancsnokság, a rendõrség és a csendõrség vezetõje
egyezõ elhatározással megengedte és annak ellenére, hogy
ezt az engedélyt senki vissza nem vonta. Sok keresztény
embert letartóztattak és több mint egy hétig fogva tartot-
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tak. A megfélemlített keresztények bátorítást vártak az ir-
galmasság gyakorlására és senkitõl nem kaptak, mert a
pásztorok elnémultak.

Legmegkapóbb az Úr Jézusnak az Antikrisztusról szó-
ló tanítása abban a részében, amikor rimánkodva kér ben-
nünket, hogy bármit mondanak, hogy itt, vagy ott van a
Krisztus, ne higgyük, hanem nézzük a villámlást, mely
napkeleten feltûnik és napnyugatig ugyanolyan változat-
lan világossággal, tündöklik, mert ilyen Õ, az Emberfia.
Valóban a világosság az, melyben legjobban fel lehet is-
merni az Úr Jézust. De a világosság a jócselekedetben
van, ebben pedig szûkölködünk. Nem világosak a hatal-
mon levõk rendelkezései és ígéretei, úgyszintén sok kor-
mányzati ténye sem. Vannak mesterséges fények özöné-
vel, melyek csak rövid ideig keltik a világosság látszatát,
de arra elegendõek, hogy az átlagembert eltévelyítsék.
Szükség van a jópásztorok fellépésére azért is, hogy a ha-
mis fényre azonnal és mindenki füle hallatára nyilvánít-
sák ki, hogy az nem a Krisztus világossága, hanem az An-
tikrisztus hamis fénye.

Egészen biztos, hogy a jópásztoroknak ilyen munkálko-
dása az ellenséget újabb támadásra fogja késztetni és hogy
harc fog kibontakozni a krisztusi és Antikrisztusi tömegek
közt, de ez felel meg az Úr Jézus szándékának, aki meg-
mondotta, hogy: „nem jöttem békét hozni, hanem harcot
jöttem hozni”. A katholikus hívek serege örök üdvösségé-
nek elnyerése és Krisztus Atyjának dicsõsége érdekében
köteles harcbaszállni az Antikrisztus seregével, elveivel és
irányaival; köteles ismerni az Úr Jézus tanításait, köteles
azokat hinni és köteles cselekedni. A jó pásztor feladata
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pedig a katholikus hívek kívánsága szerint a tanításon felül
az, hogy az ellenséget felfedje, leleplezze és híveinek sere-
gét harcra vezesse. A már adva levõ esetben minden ka-
tholikus hívõnek kötelessége szembeszállni a fajelmélettel,
mert a saját vére és fajtája még senkit sem üdvözített. Az
üdvösség, az Úr Jézus tanítása szerint, az Õ vére által egye-
dül az Istenbõl való újjászületésben van. Éppen ezért a faj-
elmélet az Úr Jézus tanítását és magát az Úr Jézust akarja
letiporni, egyben pedig kárhozatot hoz az emberiségre,
mert ma még ugyancsak az árja és a zsidó faj között élez-
ték ki a különbséget, de ez nem állhat meg itt, hanem to-
vább fog terjedni mindaddig, míg be nem következik az Úr
Jézus szomorú jövendölése, mely szerint nemzet nemzet
ellen támad. Mi lesz majd akkor, ha egyik nemzet elkezdi a
másikat, a lebecsültet üldözni, „vagyontalanítani”, „inter-
nálni” és „deportálni”. Mire fog tudni hivatkozni a mi ke-
reszténynek nevezett társadalmunk az üldözõkkel szem-
ben? Sajnos, semmire, mert nem voltunk irgalmasok és így
nem nyerhetünk irgalmasságot. Nekünk, katholikusoknak
kötelességünk keresni az igazságot a zsidókérdésben is, és
egész bizonyos, hogy ha keressük, meg is fogjuk találni.
A megoldást az Úr Jézus tanítása szerint kell végrehajta-
nunk, aki az üdvösség útját a zsidók számára is megnyitot-
ta és akarja, hogy azok is üdvözüljenek. Ha pedig Õ akarja,
nekünk kötelességünk akaratát cselekedni. Nem kereshet-
jük a társadalmi bajokat kizárólag a zsidókban és nem há-
ríthatjuk rájuk a bajokért a felelõsséget. Ha kizárjuk õket
társadalmunkból egy szálig, akkor sem fognak a bajok
megoldódni, mert a bajok oka egyedül és kizárólag abban
van, hogy kirekesztettük az igaz Istent társadalmunkból az-
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által, hogy országos törvényeinket túlnyomó részben po-
gány, anyagias lelkületbõl merítettük, úgy jogi, mint gaz-
dasági és kulturális téren. Ezáltal meglazítottuk az Isten ál-
tal rendelt kötelékeket, kitermeltük a társadalmi igazságta-
lanságokat és megnyitottuk a tévutak nagy számát. Ha meg
akarunk újhodni és különbek akarunk lenni a mai, pogány-
nak minõsített zsidóságtól, elõbb szakítanunk kell saját po-
gányságainkkal, csak keresztény, tehát a krisztusi tanítások
szellemével megegyezõ törvényeket szabad hozni és mó-
dot kell nyújtani minden embernek fajra való tekintet nél-
kül arra, hogy saját elhatározásából csatlakozzék a keresz-
tény közösséghez, de joga legyen külföldre távozni. Ha
mindezt megtesszük, még így is számolnunk kell az e vi-
lágra hozott emberi terheltségünkkel, mely egyúttal élet-
program is minden ember számára, mert az ember feladata
külföldön az, hogy az Isten kegyelmébõl és az Úr Jézustól
rendelt szentségek által a veleszületett tökéletlenségeket Is-
ten képére formálja. Nem a vér és a faj ellen, hanem a go-
nosz lelkület ellen kell társadalmunknak küzdenie, ami el-
len pedig alig tesz valamit. Nincs egyetlen katholikus em-
ber sem, aki félne az isteni törvények uralomra jutásától,
aki pedig ez ellen küzd, az az Isten ellensége és kötelessé-
günk, hogy mi küzdjünk ellene. Hazánknak lakossága túl-
nyomórészt katholikus, a mi vállunkon tehát a felelõsség
mindazért, ami a zsidóüldözés jegyében történik Magyar-
országon. Mi vagyunk az Úr Jézus tanítványainak valódi
ivadéka, nekünk kell a felelõsséget vállalnunk Isten és em-
ber elõtt, nem pedig az egyes minisztereknek és vezetõk-
nek, akik meggondolatlanul, sokszor az isteni világosság és
bölcsesség teljes hiányában, szóval hangoztatják ugyan a
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felelõsségvállalást, ténylegesen azonban a bajokért soha-
sem felelnek.

Alázattal kérem Fõmagasságodat, hogy hazánk összes
katholikusainak nevében nyilvánosan és erélyesen köve-
telni méltóztassék mindazokat eretneknek bélyegezni,
akik az üldözést tartalmazó kormányrendeleteket hozzák
és végrehajtják.

Kelt: Ungvárott 1944. évi május hó 21. napján

Mély tisztelettel: . . .
Tóth János, ügyvéd

Ungvár, Csuha I. u. 8. sz

A szociális érzékenységrõl

Édesapa jótékonykodásáról már szóltam, kapcsolódva az
elõzõekben közzétett „Bemutatom a munkanélküliek ösz-
szeírásának…” c. dokumentum képaláírásához.

Édesapa jótékonykodása azonban Ungváron is folyta-
tódott olyan anyagi körülmények közepette, mialatt bérla-
kásban éltünk. Ingatlant életében elõször 1939-ben vásá-
rolt. Errõl az „Ungvári nyári lakhelyünk” c. fejezetben
írok részletesen.

Pár évvel késõbb, már a háború idején, Anyuka atyai
örökségét fektették be az Ung partján lévõ kerítetlen telek
megvásárlásába. Ott képzelték felépíteni a családi fészket.

A terület mérete azonban más gondolatot is ébresztett
Édesapában. Megkísérelt állami támogatást szerezni ah-
hoz, hogy a 2,5 ha. terület csaknem egészén olyan intéz-
mény létesüljön, amelyben tehetséges falusi fiatalok ta-
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nulhatnak szakmákat, bentlakásos alapon. Az építkezés-
hez adott volt a folyóból történõ vízvétel és kavicskiter-
melés. A háborús összeomlás közeledtével elképzelése
megvalósíthatatlanná vált.

Addigra azonban saját ráfordítással befejezõdött az ár-
területi ingatlan talajrendezése és a több száz méteres ke-
rítés megépítése. A napszámosoknak Édesapa kétszer ak-
kora bért fizetett, mint amennyiért felajánlkoztak, mert
így is segíthetett a munkanélkülieken.

Miskolci tartózkodásunk idejéhez kapcsolódik korai
(5–6 éves korombeli) megismerkedésem az operairoda-
lom egy részével. Ezt annak köszönhetem, hogy Anyuka
elsõ házasságából származó leánya – a nálam 19 eszten-
dõvel idõsebb, (97-ik évének elején elhunyt) – Senyei
Szabó Ilus (becenevén Nyasa) operaénekesnõ lett. A Ze-
neakadémia elvégzése után Milánóban folytatta zenemû-
vészeti tanulmányait (ahol két évet töltött el a Milánói
Scalanál). Ott találkozott Stuber István orvossal, és bele-
szeretett. Milánóból Budapestre hazatérve, kollégiumban
lakott, amíg férje is haza nem költözött. Nõvérem nálunk,
Miskolcon hosszabb idõszakokat töltött férje barátjával,
Molnár Lászlóval, aki zongoramûvész-karmester lévén
közremûködött az operaszerepek betanulásában. Így na-
ponta több órán át hallgathattam-hallgatnom kellett e ze-
nét. Évekkel késõbb – amikor féltestvéremet Stuber Ist-
ván elhagyta egy 19 éves leányért – Molnár László a má-
sodik férje lett, de õ 34 évvel ezelõtt elhunyt. Ebbõl a há-
zasságból született László nevû fia, aki szintén zenész,
billentyûs és Budapesten él.
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Ilus a hangját – az itáliai pallérozású koloratúra szopránt
– mindkét szülejétõl örökölhette. Édesapja, Szabó László,
református lelkész-költõ, már sárospataki diákéveiben is
kiemelkedett kitûnõ hangjával. Felesége, késõbbi Anyu-
kánk, csak annyi idõt töltött színpadon, amennyire lehetõ-
sége nyílt az USA-ba történt kivándorlása után néhány év-
vel, az akkori legnépesebb magyar közösség mûkedvelõ
színtársulatában, melyet Szabó László szervezett és mû-
ködtetett. Õ is kiváló hanggal rendelkezett. Az akkor 28
éves férfi halálosan beleszeretett a 17 éves falusi kislányba.
Késõbbi Anyukánk nem hitt az érzelem komolyságában,
ezért próbatételként azt kérte, fizessen be számára egy ha-
jóutat hazautazásra (honvágyának enyhítésére), megbízha-
tó magyar házaspár kíséretében, és, ha úgy fogja érezni,
hogy nagyon hiányzik a jelenléte, akkor döntsenek a házas-
ságról. Mire a többhetes hajóútról hazaérkezett Miskolcra,
édesapja már azzal fogadta, hogy Szabó László táviratilag
megkérte a kezét, és õ beleegyezett.

Szabó László költõi rangját annak köszönhette, hogy
befejezte Arany János hun trilógiájának két hiányzó ré-
szét, a „Hun királyt” és a „Csaba királyfit”, valamint
megalkotta a Pocahontas címû, nyolc énekbõl álló indián
regét és még sok egyebet. A Csaba királyfi címû, 12
énekbõl álló hun regét a Tájékozódó 1999/4–5. számában
– újranyomatként – közzétettem, kiegészítve Padányi Vik-
tor tanulmányával, mely a „Csaba” név eredetének kuta-
tása kapcsán a hun-avar-magyar vezérek nemzedéki rend-
jét tartalmazza.

E házasság részleteit csak Anyuka halála után, iratai-
nak rendezésekor ismertem meg a Kilétemrõl c., fentebb
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ismertetett írásából. Itt csupán annyit fûzök hozzá, hogy
Anyuka bizonyára nem tételezte fel azt, hogy nyolc év
különélés következtében férje vonzalmát más nõ szerezte
meg, akit feleségül kívánt venni. Ez úgy volt megvalósít-
ható a legegyszerûbb módon, ha a férj a feleség halotti bi-
zonyítványát beszerzi.

Anyuka elsõ házasságának felbontása

A bonyolult eljárást az ügyiratok között ismertetem. Egy
évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy Anyuka törvénye-
sen új házasságot köthessen azzal a férfival, akit kiván-
dorlása elõtt gyermekként már ismert, mert egymás köze-
lében laktak a gyûjtõfogház területén, és mert édesapjaik
komák voltak. Feltételezem, hogy ebben az új párkapcso-
latban az érzelmi fellobbanás fordítva történt. Anyuka öt
évvel volt idõsebb Édesapánál, akinek igen nehéz családi
körülményei miatt sem igazi gyermekkora, sem szerelmi
kapcsolatai nemigen lehettek. Az új házasság megkötése-
kor négyünkbõl hárman már éltünk, és születésünkkor a
„Szabó” családi nevet kaptuk az elõzõ házasság felbontat-
lansága miatt. Ez azért volt furcsa, mert Szabó László az
újabb házasságban született utolsó gyermek, Anikó hú-
gom megérkezése után csak két évvel látogatott haza elõ-
ször. Ennek oka a „Hun-trilógia” befejezése volt, melyet
irodalmi életünk akkor lelkesen ünnepelt.

Édesapa végül ügyvédi fondorlattal, Szabó László írói-
költõi önérzeténél fogta meg e házasság ügyét, arra hivat-
kozva, hogy az újabb kapcsolatban született gyermekek
érdemtelenül lennének az õ írói hagyatékának örökösei, s
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így hozzájárult a váláshoz, mi pedig (a három testvér) bo-
nyolult eljárás lefolytatása után váltunk Tóth-gyermekek-
ké. Büszke vagyok szüleimre atekintetben is, hogy túl
tudták tenni magukat a társadalom elõítéletein, ami 80 év-
vel ezelõtt jóval erõsebb volt a mainál, s élték az életüket
úgy, ahogy azt tiszta lelkiismeretük és emberi meggyõzõ-
désük diktálta.

Miskolchoz tartozik még az is, hogy Édesapa a kecske-
méti ügyvéd-jelöltösködése után Miskolcon nyitott önálló
irodát. Ezzel nagy kockázatot vállalt, hisz az ügyvédkedés
esetében az ügyfél általában jó nevû emberek ajánlása
alapján bíz meg valakit ügyeinek intézésével. Édesapának
pedig nem voltak ajánlói. Egy évig nem is lépett be senki
az irodája ajtaján, míglen egy, a Kúriát (mai nevén: a
Legfelsõbb Bíróság) is megjárt vesztes per felülvizsgála-
tának elérésével bízta meg valaki. Édesapa sikerrel élt az
elsõ lehetõséggel, és tiszteletdíja ezért egy családi ház ára
volt. Emellett az illetõ széltében-hosszában elhíresztelte a
fiatal ügyvéd tehetségét, minek köszönhetõen az ügyfelek
kezdték felkeresni.

A jó megjelenésû fiatal ügyvédre szemet vetett a kör-
nyék leggazdagabb családja, leányuk, Ida számára. De
Édesapa kitartott Anyuka mellett, noha Nagyanyánk (akit
„Anyám”-nak szólított egyetlen sikeressé vált gyermeke,
míg Nagyapánk birtokos rag nélküli „Apa” volt) örült
volna a vagyonos házasságnak. Bizonyára nem gondolt
arra, hogy abban a családban egy kendõs parasztasszony-
nak nemigen lett volna keresnivalója.

Az élet fintora, hogy Anyuka, a már hivatkozott élet-
rajzi írásában, meg sem említi Édesapát. Utóiratként teszi
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hozzá írásához, hogy az USA-ban élõ három lányának kö-
szönheti megélhetését. Engem sem említ, mert úgy érez-
tem (s ma is úgy érzem), hogy tõlem már kamaszkorom-
tól kezdve elidegenítette az érzékiség iránti fogékonysá-
gom, ami tréfás gondolattársításként (tudományosan szól-
va: ‘szabad asszociáció’-ként) gyakran nyilvánult meg.
Én ezért nem haragudtam, inkább sajnáltam amiatt, hogy
az élet eme színes és izgalmas része nem váltotta ki ér-
deklõdését, s így sok-sok élménytõl, emberek teljesebb
megismerésének lehetõségétõl fosztotta meg önmagát.

Tulajdonképpen papnõnek született; a bükkszentléleki
menedékház környékén lakók még manapság is emleget-
nek (név nélkül) egy remete asszonyt, aki egy kis szikla-
kápolnát vájt ki kéziszerszámokkal. Ebben Szûz Mária
(aki lelkében Anyaistenként élt) szobrát helyezte el csak-
nem 67 évvel ezelõtt, és e helyen még manapság is min-
dig van élõvirág. 1940-ben (49 évesen), Édesapa tárgya-
lás miatti távollétében (Ungvárról Miskolcra kellett utaz-
nia), igen meleghangú búcsúlevelet hátrahagyva (ld. a
2. sz. Függeléket) –, melyben a Szentlélek-Isten elszólítá-
sára hivatkozott, és a Biblia szerinti elrejtett Frigyládát
remélte megtalálni – költözött fel a bükkszentléleki mene-
dékházba. Édesapa, velünk együtt, negyedévenként meg-
látogatta, de csak másfél év elteltével sikerült visszacsábí-
tanunk családunkba, akkor, amikor az egészsége már meg-
roggyant a megerõltetõ munkától.

Látomásai már 19 éves korától voltak, melyeket késõb-
bi „isteni kinyilatkoztatások” követtek. Ezek egy részét a
„Kegyelem” c. könyvében tette közzé 1933-ban (Ludvig
István Könyvnyomdája, Miskolc). Ebben megírta a II. Vi-
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lágháború várható kitörését, és annak feltételezett okait.
Még korábban, az „õszirózsás forradalom” idején, Mis-
kolcról audienciát kért és kapott az akkori elsõszámú ve-
zetõtõl, akihez fehér selyemzászlót is vitt magával, mely-
re ráhímezte a Forradalom – általa elfogadhatónak vélt
jelmondatát:

Isten – az örök igazság,
Krisztus – az emberszeretet nevében

Elõre! 1918. október 31.

Könyvének e korszakról szóló részét a „Tájékozódó”
1998/6–7. számában ismertettem.

Lehetséges, hogy egynémely olvasómat meg fogja bot-
ránkoztatni a hozzám közelállók magánéletének kiteregeté-
se (gyermekeim, unokáim, akiknek szánom könyveimet,
nem fognak közéjük tartozni, mert tabutémák nélküli kör-
nyezetben nevelkedtek-nevelkednek). – Egyébként pedig
az a meggyõzõdésem, hogy az emberek, fõleg a fiatalok
számára, az a hasznos, ha nem kitalált, hanem a valóság-
ban megélt(!) történetekkel ismerkedhetnek meg. Ezekbõl
vonhatnak le tanulságos következtetéseket, mert a valóság
általában meggyõzõbben hangzik, mint a kitaláció. Persze
a valóságnak is sok oldala-vetülete van. Mégis nagyobb a
valószínûsége annak, hogy az általam, vagy a közvetlen
hozzátartozóim-szeretteim által átélt eseményekbõl több
valóságközeli elem érzékeltethetõ, és adható át másoknak,
mintha csak a képzeletembõl meríteném mondanivalómat.

Még Miskolcon laktunk, tehát elemista lehettem, ami-
kor Édesapám magával vitt egy-egy „hazalátogatására”
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Bátfára. Ilyenkor „férfiúi” önérzetem mindig megsérült,
mert az utazás idejére valamelyik leánytestvérem bugyiját
kellett felvennem, hogy abban – finom batisztzsebkendõ-
be csomagoltan – elrejthessék azokat a százpengõsöket,
amelyeket a nyugdíj nélküli nagyszüleim támogatására
vittünk magunkkal (e szállítási módot a pénzváltás ma-
gyarok számára elõnytelen volta indokolta).

Itt teszem szóvá azt is, hogy miskolci tartózkodásunk
idején Édesapa évente részt vett Budán, a Manrézában
tartott lelkigyakorlaton (lásd az alábbi két tablót, Édes-
apát nyíllal jelölöm).

Egy-egy ilyen rendezvényre magával vitte ügyvédjelölt-
jét, sõt bekéredzkedett hozzá dr. Wertheim Sándor ügyvéd
is, aki zsidó létére élvezettel hallgatta azt a nyitott párbeszé-
det, melynek célja az Egyház részérõl nyilvánvalóan az volt,
hogy megismerje, esetleg figyelembe is vegye a mértékadó,
szabadfoglalkozású értelmiségiek véleményét egy-egy fon-
tos társadalmi kérdésrõl. Ennek érdekében neves hittudósok
tartották az elõadásokat (olyanok, mint Bangha Béla, Tóth
Tihamér, Révay Tibor és mások), akiknek számottevõ iro-
dalmi munkássága közismert volt. Könyvtárunkban a teljes
sorozatok megtalálhatók voltak, így Prohászka Ottokár mû-
vei is. Sajnos átköltözésünkkor ezeket nem hozhattuk ma-
gunkkal a tiltójegyzék miatt (aláírásunkkal nyugtáznunk kel-
lett annak tudomásul vételét, hogy amennyiben holmijaink
átvizsgálásakor ilyen könyvet találnak, úgy a határról vissza-
fordítanak bennünket). Könyveink többségét ládákba cso-
magoltan baráti családoknál helyeztük el, de azóta már õk
sem élnek, így azok sorsa ismeretlen.
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Az „Édesapa életérõl” c. fejezethez
tartozó ügyiratok
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1. sz. ügyirat
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2. sz. ügyirat
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3. sz. ügyirat
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4. sz. ügyirat
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5. sz. ügyirat

6. sz. ügyirat
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7. sz. ügyirat
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7. sz. ügyirat 2. oldala
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8. sz. ügyirat
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8. sz. ügyirat – 2. oldal
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9. sz. ügyirat
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9. sz. ügyirat hátoldala
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10. sz. ügyirat

11. sz. ügyirat
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12. sz. ügyirat

13. sz. ügyirat



A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Magyarországi Képviseletének Konzuli Osztálya
Budapest VI.
Bajza u. 35. 1968. január 22.

Tisztelt Tóth János!
Kérelmére válaszolva tájékoztatjuk arról, hogy az Ön be-
utazása a Szovjetunióba el van utasítva, tekintettel arra,
hogy Ön hozzátartozókkal ott nem rendelkezik, Budapes-
ten viszont él a fia, akihez Ön 1960-ban kivándorolt.

Tisztelettel:
A Konzuli Osztály titkára B. Dzucev

A fenti ügyirathoz a következõ megjegyzést fûzöm:
Édesapa az Ungvárra történõ visszatelepülési kérelmét
azért nyújtotta be, mert a Magyar Állam valamennyi ille-
tékes szerve elutasította a jogos nyugdíjának folyósítását,
s így jövedelem nélkül maradt. Ungvárra azonban halálá-
ig utazott (tehát azt nem tilthatták meg): A téli hónapok
kivételével ott lakott saját tulajdonú házában, s annak
kertjét mûvelte. E ház (valamikori nyári lakhelyünk) el-
adását ugyanis kivándorlása elõtt a szovjet illetékes szer-
vek nem engedélyezték, noha többen jelentkeztek vevõ-
ként. Az sem felel meg a valóságnak, hogy hozzátarto-
zókkal a SZU-ban nem rendelkezett, hisz abban az idõben
több testvére élt Kárpátalján.

A 14. sz. ügyirat eredeti, orosz nyelvû változata birto-
komban van, de elegendõnek tartottam azt, hogy csupán
annak magyar fordítását jelentessem meg.
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Testvéreim

Anyuka elsõ házasságában született Ilus nõvérünkrõl több-
ször írtam. Bõvebben a SEMATO címû könyvem párkap-
csolatokról szóló fejezetében. Õ mindkét felmenõjétõl igen
jó testi adottságokat örökölt, ideértve hangját és muzikali-
tását is. Szép kort, 96 évet élt. Itt azzal a képpel örökítem
meg, mely operaénekesi pályafutása idején készült róla.

Nem sokkal halála elõtt vallotta be annak okát, hogy
olasz iskolázottságú hangja birtokában miért nem maradt
az operaénekesi pályán. Kijelentette, hogy fellépéseinél
azért volt lámpaláza, mert bizonyos testhelyzetekben nem
hallotta jól a kísérõzenét. Ekkorra azonban halláskárosult-
sága már oly mértékûvé vált, hogy csupán az egyik füle
halloképességének csupán 10%-a maradt meg. Sokszor
próbáltam rávenni arra, hogy vizsgáltassa meg magát, de
ezt mindenkor elutasította. Úgy vélekedett, hogy rajtam
kívül mindenkivel meg tudja értetni magát. E téren csak
Csöpi nõvérem járt sikerrel, de akkor már a hallókészülék
is alig nyújtott segítséget.

Anyuka második házasságában született három leány-
testvérem: Csöpi (Júlia), Bogár (Katalin-Kacus) és húgom
Anikó. Velük 1944 szeptemberéig éltünk együtt Miskol-
con, majd Ungváron. Gyermekkorunk jellemzõ vonása –
a négy testvér összetartása. Persze, civakodások-vereke-
dések is elõfordultak, árulkodásról azonban szó sem lehe-
tett. Legszorosabb kapcsolat Anikó és köztem alakult ki.
Ez természetes, hisz másfél évvel idõsebb bátyjához úgy
ragaszkodott, mintha „anyus és apus” lettünk volna. Kör-
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nyezetünk így is hívott bennünket. Ha az utcán „csisz-
likek” támadtak ránk, Anikó olyan ricsajt csapott, hogy
támadóink rögtön elmenekültek (abban az idõben kislány-
ra nem mertek kezet emelni).

Az udvarban lévõ fáskamrában – a szomszédos gyer-
mekeket is bevonva – játszottunk felnõttesdit. Ilyenkor a
húgomnak és nekem jutott a szülõi szerep, míg Bogár a
nagyanyó szerepét játszotta. Családfõi szerepemhez hoz-
zátartozott egy-egy cigaretta elszívása. Ehhez a Hunnia
nevû, legolcsóbb, mindössze fél fillérbe kerülõ cigarettát
használtam. Megvásárlásához a kallódó 2 filléreseket kel-
lett összegyûjtenem. Csöpi nem ereszkedett le a mi szín-
vonalunkra. Helyette a lakásunkban maradva várta a fel-
nõtt vendégeket, azt remélve, hogy kihallgathatja beszél-
getésüket.

Testvéri kapcsolatunk jellemzõi kamaszkorunkra sem
változtak meg. Táncolási igényem kielégítéséhez Anikó
mellett Csöpi is kéznél volt (Bogár nem szeretett táncol-
ni). Persze, két nõvérem egyre inkább saját barátnõivel
töltötte a szabadidejét, ami a néhány évnyi korkülönbség
természetes velejárójának tekinthetõ.

Testvéreim a szovjet csapatok érkezése elõl elmenekül-
tek, majd a háború befejeztével visszatértek, de már nem
Ungvárra, hanem Budapestre, így 11 évre elszakadtunk
egymástól. Késõbbi együttlétünkrõl e könyv 1955-tõl kez-
dõdõ fejezeteiben számolok be.

Az alábbi két képen Csöpi és Bogár elsõáldozóként lát-
ható.
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Bogár (Katalin)



Anikó húgomról sajnos nincs elsõáldozási képem. He-
lyette saját ilyen jellegû képemet teszem ide. A teljes ala-
kos képet választottam, azért, hogy az utókor láthassa,
milyen öltözéket viseltek akkoriban a fiúk az ilyen vallási
szertartáson.
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Anikó és én az Adriánál



Ungvári nyári lakhelyünk

131

Légifelvétel nyári lakhelyünkrõl (1940-es évek elsõ fele)

A Mély út kapunkhoz vezetõ
szakasza (ld. a legifelvétel

bal alsó sarkát)



Ungváron családunk kétlaki életre rendezkedett be.
A város hivatali negyedében béreltünk egy négyszoba +
hall + cselédszobás lakást. E bérházat nemrég fényképez-
tem le. Annakidején az épület magányosan állt és a Csuha
István utca 8. számot viselte. A közelmúltban az utcát II.
Rákóczi Ferencrõl nevezték el, a ház száma pedig 22-re
változott, az üres telkek beépítése következtében. Az épü-
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let földszintjén lévõ éttermet kerthelyiséggel toldották meg.
Beépült az elõttünk lévõ grund is, ahol nagyokat fociztunk.

Lakásunk két szobáját az iroda foglalta el, így 7 tagú
családunk viszonylag szûk helyre szorult. Szüleink azon-
ban szükségesnek tartották azt, hogy e lakás mellett legyen
olyan tartózkodási helyünk is, ahol – tavasztól õszig – na-
gyobb a mozgásterünk, és ahol családunk a hatalmas zöld-
ség- és gyümölcsigényét saját termelésbõl elégítheti ki.

Édesapa számára a különbözõ gyümölcsök termeszté-
se, ideértve a szõlõt is (mind az étkezéshez, mind a bor
elõállításához), nem csupán szükségletünk kielégítését
szolgálta, hanem lehetõvé tette a jelentõs szellemi meg-
terheléssel járó ügyvédi munkától való kikapcsolódást is.
Az oltásokat és a szemzéseket maga végezte.

A korhû képen látható házra Szüleink röviddel Ung-
várra költözésünk után, a város feletti dombtetõn, szõ-
lõ-gyümölcsös környezetében találtak rá, és vásárolták
meg az elsõ látásra megszeretett ingatlant. Pár év alatt
Édesapa a 4 ezer szõlõtõke felét (Anyuka ellenkezése da-
cára) kicserélte a legnemesebb fajtákra. Így évente kb.
15-16 mázsa különleges csemegeszõlõt és néhány hekto-
liter kiváló minõségû bort fogyaszthatott el családunk,
illetve vendégeink (a csemegeszõlõ májusig kitartott).
A szõlõt nyári lakhelyünk szobáiban (a bútorokat kissé át-
rendezve) egymásra helyezett polcokra raktuk egy réteg-
ben, levegõsen. A rakodást a legalsó polcnál kezdtük, an-
nak megtelte után, a széleken kihagyott sávra került a kö-
vetkezõ polc lábléce. Ez olyan magas volt, hogy a fürtök
áttekinthetõk legyenek és könnyen kiemelhessük a gya-
nússá váltakat.
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A szüretelést a lehetõ legkésõbbi idõpontban végeztük,
hogy a szõlõ cukortartalma elérje a legmagasabb fokot.
Édesapa és én különösen kedveltük ezt a gyümölcsöt.

Anyuka jóvoltából a ház elõtti gyümölcsös jelentõs ré-
sze már a kezdetektõl virágoskertté szépült. A városból e
dombtetõre sétálók percekre megállva gyönyörködtek ben-
ne. A kaputól a házhoz vezetõ, kõvel-fûvel burkolt feljá-
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ratot-utat két oldalról körtefák kísérték, alattuk piros ri-
bizlibokrok helyezkedtek el, fölöttük pedig (középmagas-
ságban) különbözõ színû, napraforgófej-méretû dáliák vi-
rágoztak. E saroktelket a két közúttól takaros élõsövény-
kerítés választotta el, a szõlõs résznél pedig, az élõsövény
belsõ oldalán, Édesapa beszterceszilva-fasort ültetett. En-
nek termésébõl fejedelmi csemegét készítettünk, úgy, hogy
a már a fán aszalódásnak indult szilvaszemekbe – a ki-
emelt mag helyére – fél dióbeleket helyeztünk, majd asza-
lóban fejeztük be a természetes tartósítást. Az aszalás be-
fejezése a konyhában, a fával fûtött tûzhely cserépkály-
ha-jellegû részének üregében történt, mintegy fél tucat, sí-
neken ki-be tolható tepsikben.

Szüleink paraszti életszemléletét a viszonylagos jómód
sem változtatta meg. Jómagam máig sem értem, hogy
Édesapa miért nem fúratott kutat a telek legalsó részében.
Ettõl kb. 100 m távolságban ugyan volt egy bárki által
használható kerekeskút, de ennek vízhozama aszályos
idõben elapadt. Egyébként házunkban volt fürdõszoba,
azt azonban üzemeltetni nem tudtunk, mert a ház alatti
pincében lévõ pumpakútban nyáron már ugyancsak nem
volt víz, amit a padláson lévõ vasmedencébe pumpálhat-
tunk volna (abból jött volna le csövön a víz a fürdõszobá-
ba). A ház és a telek legalsó része közti csaknem 100
m-es távolság és több méter szintkülönbség alapján tétele-
zem fel, hogy a víznyerés a telek ezen részében megold-
ható lett volna.

Az esõvizet – a háztetõrõl több köbméteres medencék-
ben gyûjtöttük össze, így ez biztosította a nem ivóvízszük-
séglet jelentõs hányadát. Bérelt városi lakásunk fürdõszo-
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bája persze lehetõvé tette a bármikori tisztálkodást, ami ek-
kor még megoldásnak tûnt, hisz az irodába-iskolába, bevá-
sárlásokhoz, moziba, korzózni (ld. a 4. sz. jegyzetet) is
csaknem naponta lejártunk, még a nyári szünidõben is.

A nyári lakhelyünkhöz vezetõ út neve: „Mély út” volt,
mivel két domb közötti völgyben kanyargott. Jelenleg az út
neve Kosicka, ami magyarra fordítva Kassai utat jelent. Tel-
künk egy Y-elágazásban feküdt, telekkönyvileg az elága-
zó Kiskõhegyi úthoz tartozott, így házunk ezen utóbbi út
1. számát viselte. Az utakat valamikor terméskõ burkolattal
látták el, aminek az apraját azonban a hegyrõl lezúduló esõ-
víz folyamatosan elhordta. Én kerékpárral közlekedtem
rajta, akrobatikus mutatványokra kényszerülve (az igazat
megvallva, élveztem is, mert a meredek lejtõ arra csábított,
hogy nyaktörés-veszélyes mutatványokkal kápráztassam el a
hegyre felfelé bandukolókat, különösen a leányokat).

Ungváron az idõ tájt nem volt tömegközlekedés, csak
fiákert vagy taxit vehetett igénybe az, akinek sürgõs dolga
akadt és meg tudta fizetni e szolgáltatást. Leánytestvérei-
met ezért különösebben nem lelkesítették nyári „reziden-
ciánk” spártai körülményei, ideértve az udvari budit is
(ami egyébként gondos kivitelezésben készült). A nyári
melegben, illetve a záporok után a rossz minõségû úton
való gyaloglást testvéreim általában bérelt városi laká-
sunkban fejezték be, ahol a kényszerû tisztálkodást köve-
tõen tetõtõl-talpig átöltözhettek. Engem, kerékpárom nyer-
gében, nem viselt meg sem a meleg, sem az esetleges sár,
így számomra minden szép emlék maradt.

Városi lakásunkról elõzõ, Sikerek vagy kudarcok címû
könyvemben helyeztem el fényképet. Lakásunk e kéteme-
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letes, négylakásos bérház, elsõ emeletének kb. kétharmad
részét foglalta el. A fölöttünk lévõ hasonló lakásban már
ott lakott a Kaposi család. Két leányuk közül Kati hama-
rosan férjhez ment egy repülõtiszthez. Õk az oroszok be-
jövetele elõtt elköltöztek Ungvárról, majd Argentínába
kerültek, ahol Kati 37 évesen elhunyt.

Otthon maradt húga, Jutka, aki húgommal, Anikóval
volt egyidõs (odaköltözésünkkor 10 éves), csatlakozott
hozzánk játszótársként. Mivel az én leánytestvéreim sem
várták meg a szovjet csapatok megérkezését (ami 5 év
múltán következett be), Jutka és köztem olyan testvéri
kapcsolat alakult ki, mely haláláig sem veszített meghitt-
ségébõl. Az esetleges vitatkozásaink során ugyanúgy le-
hülyéztük egymást, mint ahogy azt a jó testvérek teszik.
Kapcsolatunk oly mértékben volt bensõséges, hogy be-
avattuk egymást a titkainkba.

A véletlen úgy hozta, hogy Jutka édesapjának barátnõ-
je (szerintem csupán az egyik) a zongoratanárnõm volt.
Zongoraóráim e magányos hölgy lakásán zajlottak. Kel-
letlenül jártam az órákra, mert, noha a zene már akkor is
életem fontos része volt, a skálázást és egyéb gyakorlato-
kat nem szerettem. Így megváltásként fogadtam, amikor
az ajtóban megjelent Gyuszi bácsi. Tudtam, hogy szenve-
désem hamarosan véget ér. Szüleim, látva azt, hogy ott-
hon is csak mértékkel nyúzom a zongorát, nem erõltették
a tanulást. Gyakran gondolok arra, milyen nehezen visel-
tem volna el azt, hogy a 28 éves koromban kezdõdött so-
kízületi gyulladás miatt (mely mindkét kezemet is megtá-
madta) tanulásom kárba vész, hisz a zongorázásra alkal-
matlanná váltam.
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Jutka 20 éves korában ment férjhez, egy Gigus nevû,
Grúziából odakerült sebész orvoshoz. Õk is, mint sokan
mások, igyekeztek átkerülni az anyaországba. Gyuszi bá-
csit Kárpátalja visszacsatolásakor Debrecenbõl helyezték
át az ungvári csendõrparancsnoksághoz gazdasági tiszt-
ként, de hamarosan nyugdíjazták. Nyugdíjasként is a szá-
zadosi egyenruhájában járt, a dolmány és a kard sem hi-
ányzott róla. Jó megjelenésû férfi volt, nyilván ennek kö-
szönhette sikereit a nõknél. Felesége Viola néni, mûvelt,
irodalomban-zenében igen jártas, szerény, csendes terem-
tésként látta el a család körüli teendõket, még a Jutka csa-
ládjában is, egészen haláláig.

Jutka két fiúgyermeknek adott életet, az idõsebbik Givi,
apja foglalkozását követve szívsebész lett, öccse, Csaba, a
Moszkvai Színmûvészeti Fõiskola rendezõi szakán szer-
zett oklevelet. E család kivándorlási igyekezetét az illeté-
kes hatóságok nem vették jó néven, és azt úgy akadályoz-
ták meg, hogy Gigust megvádolták hálapénz elfogadásá-
val, amit akkor a törvény tiltott. Találtak olyan beteget,
aki hajlandó volt bíróság elõtt tanúsítani a hálapénz átadá-
sát. Jutkának azonban sikerült a nyomozati anyagból meg-
tudni e tanú kilétét, így azt felkereshette. Megállapodott
vele abban, hogy a bíróságon olyan nyilatkozatot fog ten-
ni, mely szerint a feleségétõl kapott és az orvosnak szánt
pénzt elitta, így csak hazudta azt, hogy az orvosnak hála-
pénzt adott. Gigust felmentették, de a több hónapos fogva
tartás miatt jobbnak látták Ungvárról elköltözni Grúziába.
Évek múltán, amikor Jutka szüleinek sikerült hazatérni az
Anyaországba, Jutka is elhatározta, hogy családegyesítési
indokkal kérelmezni fogja az áttelepülést. A kérelmet egyik
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budapesti látogatása alkalmával én írtam meg Hruscsov-
nak címezve, s mellékeltem hozzá azt a tanúsítványt, me-
lyet Viola néni szülõvárosának pártbizottsága állított ki.
A tanúsítvány arról szólt, hogy Viola néni édesapját, aki
iskolaigazgató volt e városban, a Tanácsköztársaság bu-
kása után letartóztatták, azzal a váddal, hogy e kisváros-
ban oktatási népbiztosként tevékenykedett, és emiatt a
családja is hátrányos helyzetbe került. Évekkel késõbb
Viola néni elmondta, hogy édesapját néhány napos fogva-
tatás után szabadon engedték. Azt is említette, hogy ami-
kor édesapjának a börtönbe töltött káposztát vittek, de az
kihûlt, mire a rabhoz került, édesapja követelésére felme-
legítették. Más szóval, szõrmentén bántak velük.

Jutka, édesapja német származása ellenére, a magyar-
ság elkötelezett híve volt. Ilyen irányú meggyõzõdését so-
hasem rejtette véka alá. Határozott, szinte férfias egyéni-
ségének köszönhetõen a családban minden az õ akarata
szerint történt. A grúz férfiak tekintetében egyébként az
ilyen „felállást” nem nehéz megvalósítani. Náluk is –
mint általában a keleti népeknél – otthon a családanya
szava a döntõ, míg házon kívül a férfiak teljes szabadsá-
got követelnek maguknak. Magyar nõ ezt nehezen viseli
el. Jutka is csak oly módon volt erre képes, hogy a család
összetartása érdekében elfogadta ugyan az egyoldalúsá-
got, de emiatt lemondott arról, hogy házastársi kapcsola-
tukban nõként viselkedjék. Még arra is csak nagy titokban
mert vállalkozni, hogy a Római Parton lévõ egyik csónak-
ház szépen parkosított kertjében az én, a feleségem és ba-
rátaim társaságában, néhány órás napozás közben együtt
legyen a Kanadából hazalátogató gyermekkori szerelmé-
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vel. Lacival rövid ideig diáktársak voltak (jelentõs korkü-
lönbség dacára) a Kárpátontúli Mûvészeti Akadémiaként
indult, de hamarosan átkeresztelt tanintézetben. (Laci elõbb
Pozsonyba, majd Kanadába került, ahol reklámgrafikát
tanított.) Viola néni külön is megkért arra, nehogy véletle-
nül elszóljam magam Gigus elõtt errõl a találkozásról.
Tette ezt annak ellenére, hogy õ és leánya is meg voltak
gyõzõdve Gigus irányomban táplált feltétlen bizalmáról.

Gigus, Jutkához hasonlóan, beavatott még a magánéleti
titkaiba is. Halála elõtt pedig „meggyónta” nekem a leg-
kényesebb titkát. Családi házuk vásárlásakor, melynél ter-
mészetesen Jutka vitte a prímet, a végsõ elhatározás elõtt
azonban Gigus félrehívott, és azt mondta: „Úgy döntök,
ahogy te jónak látod.” – Így is cselekedett (a pénz fölött
ugyanis õ rendelkezett). Mindkettõjükrõl megemlékezem
napi imáimban. Jutkáról bizonyára még szót ejtek a to-
vábbiakban is, hisz életünk eseményeinek jelentõs része
összefonódott. Egyébként elvárta azt, hogy nyugdíjas ko-
romban hetente meglátogassam családjukat. Ilyenkor Gi-
gus fenntartotta magának azt a jogot, hogy õ szolgálja fel
nekem egy tálcán a kettévágott citromot, a mézet, és a
csésze teát.

Nõvéreim az Ungvári Felsõkereskedelmi Iskolába jár-
tak, húgom a leánygimnáziumba. Ez utóbbival közös „kul-
turális rendezvények”-en vettünk részt mi, fiúgimnazisták
a helyi színházban. Ezekhez is kedves emlékek kötnek.
Így nem feledem Mécs László fellépéseit. Versmondása
leírhatatlanul magával ragadó volt (pl. a „Vadócba rózsát
oltok, hogy szebb legyen a Föld…”). Oly mértékben bû-
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völetébe vont, hogy még a leányok jelenlétét sem érzékel-
tem. Külleme, hangszíne egyaránt különleges élményt nyúj-
tott, amit fokozott derékban kötéllel átkötött fehér reve-
rendája (úgy vélem, hogy ma is élõ, azonos családi nevet
viselõ rokonának mindehhez nem sok köze van).

A leánygimnazisták jelenléte egyébként jó szórakozás-
ra nyújtott lehetõséget. Ugyanis a fiúgimnázium tanulói a
balkonon kaptak helyet, míg a földszinti páholyokat a ta-
nárok, a földszinti széksorokat pedig a leánygimnázium
tanulói foglalták el. A balkonról kicsiny csomagolt csoki-
féleségekkel „bombázhattam” a kiszemelt leányokat, akik,
amikor ölükbe hullott az „égi manna”, elismerõ pillantá-
sokkal jutalmazták a küldõt – szerénységemet.

A gimnázium ötödik tanévének végéhez közeledvén,
elhatároztam, hogy a nyári szünidõben –elõször életem-
ben – önállóan elindulok „világot látni”. Uticélul a Bihar
megyei Nagykerekit választottam, ahol Édesapa egyik hú-
ga lakott és gazdálkodott férjével. Valószínûsítem, hogy e
választásomra ösztönzõen hatott a Kerezsi család Lenke
nevû, akkor 14 esztendõs leányának a személye, akivel
kárpátaljai rokonlátogatásukkor találkoztam.

Az utazáshoz szükséges pénzt munkával akartam meg-
szerezni, ezért Édesapát megkértem, hogy a szõlõnket
övezõ árok és élõsövény karbantartását végzõ Árpa bácsi-
val (a Mély út lakójával, kinek egyik fia Kacus nõvérem
osztálytársa volt) vétessen fel engem is napszámosként a
többi munkás közé. Ez meg is történt. Tenyeremen hosszú
ideig viseltem a nyomait, de megkaptam a fizetésemet, s
így útnak indulhattam.

E kirándulás néhány eseménye élénken él emlékeze-
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temben. Közéjük tartozik az, hogy a Lenke szülei által ha-
talmas területen termelt görögdinnyébõl korlátlanul lak-
mározhattam. Az érett dinnyét földbe vájt kunyhóban tá-
rolták az elszállításukig. Az alkalmilag a dinnyeföldön
napszámban dolgozók – ha egyéb dolguk nem volt – e
kunyhóban tartózkodtak a kinti meleg miatt. Õk vagdal-
ták félbe a hatalmas dinnyéket, maguk is ettek, engem is
kínáltak. A jól lehûlt dinnyékbõl úgy ehettem, hogy csak
a „szívét” vágtam ki egy-egy hatalmas fél dinnyének.
A többi részét a dinnyeföld õrzését ellátó kutyák kapták
meg víz helyett (ivóvízhez ugyanis a földeken csak akkor
lehetett hozzájutni, ha valaki korsóban hozott a faluból).
A sok dinnyeszívtõl, törökülésben falatozva, úgy felfú-
vódtam, hogy nem tudtam felállni (szekéren szállítottak
be a faluba, és még valami orvosságot is kaptam, az segí-
tett rajtam).

A másik újdonság a kézzel történõ halászat volt. A ta-
vaszi áradások idején a kisebb vízfolyásokban visszama-
radt halakat (csukát, harcsát, stb.) úgy foghattuk ki, hogy
lábainkkal jól felkevertük a sekéllyé vált vizet, majd vár-
tunk kis ideig. Az oxigénhiányossá vált víz felszínén ha-
marosan láthatóvá váltak a halak, így alájuk nyúlva, hirte-
len mozdulattal, a partra röpíthettük õket, ott pedig vízzel
teli vödrökben gyûjtöttük össze, majd vittük haza.

Harmadik élményként Lenke egyik rokonánál tett lá-
togatásaimat õrzöm. A húszas évei végén járó özvegy-
asszony látogatásom elsõ alkalmával úgy vendégelt meg,
hogy az orrom elõtt elkapott egy jércét, és percek alatt
elém tálalta, de már kirántott állapotban, forrón, ropogós-
ra sütött burokban. Én pedig csak úgy kenyér nélküli fala-
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tozás közben, szinte lélegzetvétel nélkül beszéltem-me-
séltem, balatoni nyaralásainkat, bükkbéli kirándulásain-
kat, és, persze a lányok iránti érdeklõdésem hozadéka-
it-élményeit is. Vendéglátóm szemrebbenés nélkül hallga-
tott, láthatóan élvezte az elbeszéléseimet. E vendéglátás
jó párszor megismétlõdött. És nem csupán a rántott csirke
volt ínyemre való, hanem, aki kínálta, az is tetszett. Fon-
tolgattam is valamiféle kezdeményezést, de 15 évesen, és
hiú emberkeként nem akartam kockáztatni az esetleges el-
utasítást. Nemrégiben, Lenkénél vendégeskedve, szóba
hoztam kamaszkori látogatásom eseményét. Mosolyogva
válaszolta, hogy az özvegyasszony is érdeklõdött felõlem
hosszú idõn keresztül. Jólesõen állapítottam meg, hogy if-
júkori helyzetértékelésem nem állt távol a valóságtól.

Be kell vallanom, hogy már 10 éves korom környékén,
Balatonzamárdi-beli nyaralásainkkor, a strand étterménél,
ahol gramofonról szólt a zene, és a „táncparkett”-en für-
dõruhás fiatal párok táncoltak, egy-két fiút bizony sárgán
irigyeltem, azt számolgatva, mennyit kell még várnom
arra, hogy én is részese lehessek ilyen szórakozásnak.

Ehhez a 10-11 év körüli koromhoz, tehát még miskolci
tartózkodásunkhoz kapcsolódik egy hasonló jelenség. Édes-
apa néhányszor magával vitt egy családhoz, amelyet õ
emelt ki borzalmas nyomorukból, egy fásfészerszerû put-
riból. A hasonló korú családfõvel valamilyen ingatlan-
üggyel összefüggésben került kapcsolatba. Panaszkodása-
iból megtudta, hogy általában munkanélküli, és feleségé-
vel, valamint két kis gyermekével nyomorognak. Édesapa
szerzett nekik egy olcsó bérû lakást, és a férfinek is vala-
milyen kereseti lehetõséget. A feleség 20 év körüli, kislá-
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nyai 1-2 évesek lehettek (Édesapa akkor 42 éves volt).
Mint hat évvel késõbb a feleségtõl megtudtam, Édesapa a
látogatásaira azért vitt magával, hogy a hálás fiatal terem-
tés rajongásától megvédje magát. Édesapa még abban az
idõben megígértette vele, hogy a fiát – mármint engem –
nem kísérel meg elcsábítani. Ígéretét nem sikerült betarta-
nia, én azonban meggyõzõdhettem arról, hogy az Édes-
apáról alkotott értékelésem valóság közeli, azaz Anyuka
féltékenykedése alaptalan volt. Édesapát – érthetõen –
sok nõ akarta megkörnyékezni, mert szép termetû, jó kiál-
lású, kifinomult ízléssel öltözködõ (de nem piperkõc),
köztiszteletnek örvendõ férfi volt. Ügyvédként számára
csaknem ugyanúgy kínálkoztak az alkalmak, és az ezzel
járó kísértések, mint az orvosok számára. Õt azonban nem
csupán mélységes Isten-hite védte az ilyen jellegû kap-
csolatok létesítésétõl, hanem tán az érzékiség is hiányzott
belõle. Majdnem biztos vagyok abban, hogy Anyuka volt
az elsõ nõ életében, 28 éves korában, és ez elsõsorban fia-
talkori életkörülményeinek tudható be. – Szinte nem is
volt gyermekkora. 10 éves korától dolgoznia kellett, ha-
sonlóan nõvéréhez és bátyjához, hogy segítse Édesapját
négy kisebb testvérének eltartásában.

12 év elteltével az élet úgy hozta, hogy a hölggyel
ismét találkoztam. Együtt vacsoráztunk egy étteremben.
Vele volt egyik leánya, aki akkor érettségizett, velem pe-
dig egyik barátom. Szerette volna leányát összehozni ve-
lem, de a szép, szõke, kék szemû, sudár teremtés a bará-
tomhoz illet termetben, aki ugyancsak magas volt. Sajnos
õ nem beszélt magyarul, így a kislánnyal beszélgetni nem
tudott, és mivel a tánchoz is kétballábas volt, mindemellet
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a nõktõl úgy félt, mint az ördög a tömjénfüsttõl, így talál-
kozásuknak nem lett folytatása.
———————————————————————
Életkörülményeink zuhanásszerûen leromlottak az oro-
szok bejövetele után. Bérelt lakásunk három szobájába
három különbözõ szovjet családot utaltak be. Számunkra
a hálószoba maradt meg, ahová az ebédlõn keresztül jut-
hattunk be (azt is egy szovjet család használta, így néha
kellemetlen helyzetek adódtak). A hálóban Édesapával
kettesben aludtunk, az elhurcolása elõtt, illetve hazabo-
csátása után. Anyuka a konyha melletti hallban tért nyu-
govóra. Reggel korán kellett kelnie, hogy még a szovjet
asszonyok konyhába jövetele elõtt hozzáláthasson a fõ-
zéshez. A befejezés általában késõbbre maradt, mert a
„vendégek” félretolták a mi edényeinket és elhelyezték a
sajátjukat. Anyuka helyzetét nehezítette, hogy az idege-
nek nyelvét nem ismerte, valamint az a körülmény is,
hogy „vendégeinknek” tudomásuk volt Édesapa letartóz-
tatásáról.

A konyhai tûzhelyhez, hasonlóképpen a háló és a hall-
beli cserépkályhához, nekem kellett beszerezni a tûzifát.
A beszerzés nem ment könnyen. Olyan teherautó-sofõrt
kellett találnom, aki tudta, hol vásárolható tûzifa a he-
gyekben. Bármilyen távolságban is volt e hely, vele kel-
lett mennem, mert csak így lehettem biztos abban, hogy a
szállítmány hozzánk kerül. Tárolóhely szûke miatt e „szó-
rakozást” meg kellett ismételnem, nehéz útviszonyok kö-
zepette is. Egyebek mellett emiatt sem hagyhattam egye-
dül Anyukát hosszabb idõre (ez kisvárdai tanulásom ide-
jére is érvényes volt). A falusiak által nem termelhetõ áru-
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cikkekhez való hozzájutás másképp volt bonyolult. Az
ilyen árucikkeket az üzletek (csak államiak léteztek) ki-
számíthatatlan idõközönként árusították. Az árusítást a la-
kosság „osztásnak” nevezte (pl. cukrot osztanak itt és itt).
Ha az embernek netán volt kereskedõ ismerõse, attól
megtudhatta, hogy másnap lesz „osztás”. Ilyenkor hajnal-
ban, jóval nyitás elõtt, az üzlet ajtajához kellett állni, mert
mindig volt olyan személy, aki megtudhatta az osztást.
Márpedig, ha egy üzlet zárt ajtaja elõtt megállt egy-két
ember, percek alatt sor alakult ki. Az elöl álló beavatotta-
kon kívülieknek fogalmuk sem lehetett arról, milyen áru-
cikket fognak osztani, hisz a beavatottak féltek elárulni
beavatottságukat. Így aztán megtörténhetett, hogy a sor
végén állók az osztás megkezdése után, esetleg egy-két
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óra elteltével, azért hagyták ott a sort, mert arra az áru-
cikkre épp akkor nem volt szükségük, vagy pénzük ele-
gendõ. Ez különösen olyan üzletek esetében fordulhatott
elõ, melyeknek volt hátsó bejárata is (a raktárnál, az áru-
szállítás fogadására). Ott ugyanis azok kaphattak árut,
akik a kereskedõ közvetlen baráti-rokoni köréhez tartoz-
tak, esetleg valamilyen viszontszívességgel szolgálhattak
a kereskedõnek.

A fenti képet annak ellenére helyeztem ide, hogy ekkor
még nyári lakhelyünkön a testvéreimmel együtt éltünk.
A mosolygós arcokból nem derül ki az, hogy két-három
évvel késõbb már szétszakadt a család. Testvéreim Nyu-
gatra távoztak, mi pedig – Anyuka, Édesapa és én – ottre-
kedtünk Ungváron, amely akkor már szovjet területté vált.

1939–1944 diákéveim

A miskolci Fráter György Minorita Gimnázium elsõ osz-
tálya kitûnõ alapot nyújtott, így másodikban, az ungvári
Drugeth Gimnáziumban, még jóformán semmit sem kel-
lett tanulnom a színjeles bizonyítványhoz. El is lustultam.
Osztályfõnököm és latin-magyar tanárom, Körmendi Gyu-
la, kedvelt, és én is szerettem õt. Ez máig tartó érzelem,
próbálkoztam is megtalálni õt Magyarországon visszaköl-
tözésünk után, eredménytelenül. Kíváncsi lettem volna
arra, milyen irányban változott (ha változott) a felfogása
az akkorihoz képest (25–28 éves lehetett, nõsemberként).

Tanítási módszerét sokan vitathatnák. A latint pl. úgy ta-
nította, hogy a következõ óra tananyagát a jeles latinosok
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szótár használattal lefordították. Ez nekem könnyen ment,
hisz az ige- és fõnévragozást álmomból felébresztve is tud-
tam (a minoritáknak köszönhetõen). Ilyen módon azonban
nem kényszerültem (és a többi jeles latinos sem) arra, hogy
a szavakat megtanuljam. Szókészletem ezért nemcsak nem
gyarapodott, de a Miskolcon tanultakat is fokozatosan elfe-
lejtettem. Ennek hiánya csak hetedikben tudatosult ben-
nem, amikor a kisvárdai gimnáziumban latinból pótvizsgá-
ra kényszerültem. Körmendi tanár úr módszerérõl azt gon-
dolom, hogy egy holt nyelv esetében célirányos. Úgy vé-
lem ugyanis, hogy a latin szövegek pontos értelmezéséhez
fontosabb a nyelvtan alapos ismerete, hisz a szavak jelenté-
sét megtalálhatjuk a szótárakban.

Ami a magyart illeti, ott Körmendi tanár úr módszere
úgy nézett ki, hogy aki az irodalmi mûvekrõl el tudta mon-
dani a véleményét, annak nem kellett megtanulnia a kötele-
zõ verseket, mert azokat csak a gyenge tanulóktól követelte
meg. Így aztán versirodalmunkból csupán töredékeket õr-
zök, amik úgy rögzültek bennem, hogy osztálytársaim fe-
leltetését figyelemmel meghallgattam, így e mûvekrõl is
kialakulhatott olyan véleményem, amit elõ is tudtam adni.
Kedvenc tanárom kedvenc kortárs írója Kodolányi János
volt, akinek én valamennyi mûvét elolvastam, mert nõvé-
rem egyik hódolója ezekkel próbált kedveskedni neki (ha-
tástalanul). Kerekes Pista szobrászmûvészrõl van szó, aki-
vel haláláig bensõséges kapcsolatban voltam, a köztünk
lévõ mintegy másfél évtizedes korkülönbség ellenére.
(Róla késõbb még írni fogok.)

Nos, a magyar órák gyakran mentek el (osztálytársaim
nagy örömére) azzal, hogy elhangzott felém a kérdés:
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„Mit olvastál, Pupák?” (így becézett, a miértjét, illetve a
jelentését sohasem tudtam meg). Ismert, hogy Kodolányi
Jánost oktatásunkban az idõ tájt teljesen elhallgatták, így
nyilván Körmendi tanár úr sem vonhatta be mûveit a tan-
anyagba. A kérdésére adott válaszommal azonban lehetõ-
séget adott arra, hogy részletesen ismertessem e kiváló író
egy-egy mûvét, amit jószívvel meg is tettem, mert szeret-
tem Kodolányi elkötelezettségét a magyarság és annak
szegény rétegei iránt.

Körmendi tanár úrnak hálás vagyok azért is, hogy az
ötödik osztálytól kötelezõ levente-kiképzést megúsztam.
Õ volt ugyanis annak az egységnek a parancsnoka (kikép-
zõ tisztje), amelybe osztályunk tartozott. Én a családunk-
ban hallható beszélgetéseknek köszönhetõen már a hábo-
rú kitörésekor abban a tudatban éltem, hogy egy vesztes
háborúba kényszerültünk, ahol mind a két oldalon velünk
nem rokonszenvezõ hatalmak állnak. Ezért úgy határoz-
tam, hogy mindent megteszek annak elkerülésére, ami az
általam ismeretlen emberek legyilkolásához vezetne. Ez
az elhatározásom nemcsak a háború idõszakára, hanem az
azt követõ idõszakra is érvényes volt. Ma már, a 82-ik
életévemen túl, kijelenthetem, hogy igyekezetem eredmé-
nyesnek bizonyult.

Visszatérve a levente-kiképzéshez, amikor már több al-
kalommal hiányoztam a foglalkozásokról, kedvenc taná-
rom négyszemközt azt mondta: „Pupák, tudod-e, hogy ez-
zel a magatartásoddal kizárod magad abból, hogy valaha
tartalékos tiszt lehessél?” – Mire én azt válaszoltam: „Ta-
nár úr kérem, amikorra én abba a korba kerülök, a világ
már teljesen másképp fog kinézni.” Válasza így hangzott:
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„Lehet, hogy neked lesz igazad.” – És többet szóba sem
hozta az elmaradásomat.

Tisztában vagyok azzal, hogy 1943 õszén Édesapáról
köztudott volt nem csupán mély Isten-tudata, hanem a poli-
tikáról alkotott elképzelése is, hisz már 1940-ben budapesti
újságban megjelent olyan írás, mely az ilyen emberek tár-
sadalomból történõ eltávolítását szorgalmazta (ld. a 80. ol-
dalt). Sõt, nõvéremnek volt olyan barátnõje, akinek ezredes
édesapja úgy nyilatkozott a nõvérem elõtt, hogy: „Ha nem
lennél a leányom barátnõje, nem kímélnénk meg az apád
életét!” Pedig, így utólag, már csaknem biztos vagyok ab-
ban, hogy a Garany községben létesített politikai internáló
tábor kitalálói (1944-ben) már gondolhattak arra is, misze-
rint hasznos lehet, ha értékes értelmiségieket „kivonnak
a forgalomból”, és így esetleg megmenthetik az életüket.
E feltevésemet erõsíti a következõ esemény: A Garany-i
internálótábor rendõrségi õrizetének szétszéledte után
(a szovjet csapatok Erdély felõli közeledte miatt) Édesapa
kertek alatti gyalogos hazatértekor (a nyilas uralom idején
ugyanis életveszélyes lett volna egy katonaköteles korú
férfinek elfogadható iratok nélkül közúton gyalogolnia) la-
kásunkra telefonhívás érkezett. Bejelentkezésemre egy fér-
fihang annyit mondott: „Az apja, úgy, ahogy van, mene-
küljön, mert elindultak a letartóztatására!” – És, perceken
belül meg is érkezett egy gestapo-nyilas vegyes különít-
mény, amely persze már nem találta otthon Édesapát. Ez
azt jelenti, hogy még a nyilas székházban is volt olyan,
nyilván beépült személy, aki felvállalta az életmentést.

A Drugeth Gimnázium-i diákévek alatt sikerült elke-
rülnöm azt, hogy két tanárunk szadista hajlamaitól nekem
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is szenvednem kelljen. Rajztanárunk, a zajongó-verekedõ
kamaszokat úgy igyekezett fegyelmezni, hogy amennyi-
ben a rajzterembe történt belépésekor ilyen zûrös állapo-
tot talált, a vétkesek megbüntetésére „bírósági eljárást”
folytatott le. Különbözõ szerepekre kijelölt egy-egy diá-
kot. Így volt bíró, vádló, ügyvéd, sõt közvetlenül a bünte-
tés végrehajtása elõtt – vigasztalást nyújtó pap is. Az el-
ítéltnek a katedra szélére kellett állnia, majd onnan pa-
rancsra lelépnie úgy, hogy a tanár elõtte a fiú füle mellett
megfogta és az ujjai között tartotta a haját. Ezzel az elítélt
önmagának okozott fájdalmat akkor, amikor lelépett a ka-
tedráról. Mivel rajz- és festéstudásom osztályunkban ki-
emelkedõ volt, így nekem nem kellett részt vennem a bí-
rósági eljárásban, hanem a helyemen maradva rajzolhat-
tam-festhettem.

A másik jelenség a tornatanárunk volt. Nála a randalí-
rozás azért tört ki, mert idõnként a tornaterembe jelentõs
késéssel lépett be. Ezt elõre tudhattuk. Amennyiben ugyan-
is a terem melletti tanári szobába láttuk bemenni a leány-
gimnázium valamelyik nyolcadikosát „vívás külön-fog-
lalkozás”-ra, feltételezhettük, hogy tornatanárunk meg-
késve fog belépni hozzánk. Ilyenkor sorakozót vezényelt,
majd mellsõ fekvõtámaszba kellett lemennünk. Ezt követ-
te a „súlypontokat kiemelni”- utasítás, majd a vívótõrrel
jobbra-balra suhintva, a csupán klott gatya védelmét élve-
zõ fenekekre, végigsétált a sorok között. Hátsó felünkön
komoly hurkák maradtak. Én az elsõ ilyen büntetés után
megérdeklõdtem, milyen különórákat lehet venni a torna-
tanártól. Kiderült, hogy a vívás mellett az úszásra is sza-
kosodott. Mivel a vívást teremsport lévén nem kedveltem
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(csupán tanárunkra irigykedtem a csinos vívólányok kü-
lönfoglalkozása okán), beiratkoztam az úszásra. Évek alatt
edzõi módszerét teljes egészében elsajátítottam. Akkor
még nem tudtam, hogy nem csupán az ütlegeléstõl szaba-
dultam meg, hanem késõbb, a szovjet korszakban, e tu-
dásnak köszönhetõen, mint úszóedzõ, éveken át szép jö-
vedelemhez jutottam.

1944

1944 késõ tavasza lehetett. Vakító napsütés, zöldellõ fák,
az Ung-parti sétányon hullámzó tömeg. A megszálló német
csapatok zeneautójának hangszóróiból bömböl az akkor
legdivatosabb német nóta: „For der Kasermen, for den
grosen Tor…”, aztán hirtelen repülõgépmoraj, majd pilla-
natok múlva bombák süvítése, és robbanások. Néhány perc
pánik, mentõk szállítják el a sebesülteket. Szokatlan ese-
mény azok számára, akik közelebbrõl nem ismerték a há-
ború zaját – kellemetlenségeit. Magam is közéjük tartozom
16 éves kamaszként. Bizonyára senki sem gondol arra,
hogy a repülõk újabb hulláma érkezhet, vagy ezek vissza-
fordulhatnak. Az emberek százai kíváncsian szemlélik a
bomba-becsapódások helyeit. Én annak a bombának a krá-
terét néztem meg, mely egy orvosnõ házának a kertjébe
hullott.

Az ott élõ, akkor még számomra ismeretlen 11 éves
kislány négy év múlva gyûrûs menyasszonyom lett. Mint
késõbb kiderült, elhunyt édesapja (aki életében ugyancsak
orvosként tevékenykedett) fiatalon Édesapa gimnáziumi
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19 éves korombeli gyûrûs
mennyasszonyom, az akkor
15 éves Tamaráék háza,
aminek a kertjébe az egyik
bomba esett (a családból
senki nem sérült meg)

Tamara az Ung partján –
háttérben az oroszok által

épített ideiglenes fahíd



osztálytársa volt és március 15-én mindig õ szavalta a
„Talpra Magyart” (ruszin nemzetisége ellenére).

A front már a Kárpátok közelében húzódott. Az épeszû
emberek tudták, hogy a vesztes oldalon leszünk a háború
befejezésekor. Épült az Árpád-védvonal, ahol zsidó mun-
kaszolgálatosok is dolgoztak. Édesapának sikerült egyik
ügyvédjelöltjét, Kehlmann Aladárt oda „elhelyeztetnie”.
Így rendszeresen küldhetett számára csomagot, amivel biz-
tosíthatta az életben maradását. (Zárójelben jegyzem meg,
hogy 11 évvel késõbb, elsõ budapesti családlátogatásom
alkalmával õt is felkerestem. Vezetõ beosztásban dolgo-
zott. Édesapának küldött egy zakóra való kártolt gyapjú-
szövetet hálája jeléül. A szövet minõsége nem érte meg azt
a költséget, amelybe a zakó varratása került volna).

Megkezdõdött a zsidók deportálása. Édesapám öt olda-
las petíciót intézett Serédy Jusztinián bíboros hercegprí-
máshoz, kérve sürgõs intézkedését a deportálások leállítta-
tása érdekében (ld. az „Édesapa életérõl” c. fejezetben
Édesapa levelezésénél a vonatkozó helyen). Ez késõbb
meg is történt, Édesapát azonban hamarosan letartóztatták
és internálták. Egy ideig az ungvári rendõrség épületében
tartották fogva, ahol naponta meglátogattam. Cellájában
egyedül volt. A fogdaõr együtt érezhetett vele, mert látoga-
tásom alatt zajos léptekkel a folyosó túlsó végébe távozott,
így Édesapa zavartalanul tudathatta velem mondanivalóját.

Egy ilyen alkalommal adott eligazítást arra vonatkozó-
an, hogy másik ügyvédjelöltje, Medve Zsiga közremûkö-
désével (aki a Nagykapos melletti Csicser községbõl ke-
rült jogegyetemre), e faluból kiindulva kitöltetlen mente-
sítõ leveleket fogok a fõvárosba szállítani. Ezt késõbb

154



meg is tettem. A Latorca árterületén keresztül, térdig érõ
vízben-lápban mentünk falusi kísérõmmel, aki kis vulkán-
fieber kufferomat, melyben váltó ruhanemûm és az iratok
voltak, a fején vitte, hogy én szabad kezekkel tudjak ka-
paszkodni a környezõ bokrokba-fákba.

Akkoriban Kárpátalja már hadmûveleti terület volt, a
hegyekben partizánok tevékenykedtek, így a csendõrség
szigorúan ellenõrizte mind a közúti, mind a vasúti forgal-
mat. Az ellenõrzés Ágcsernyõnél (ma a szlovák-ukrán ha-
tárátkelõhely) zajlott.

Már Ágcsernyõ közelében bandukoltam, az árterületet
elhagyva, egyedül és átöltözve, amikor egy csendõr hátul-
ról mellém lépett. Szerencsére a párja nélkül gyalogolt.

Igazoltatott, és megkérdezte, merre jártam. Diákigazol-
ványomat átadtam, és hozzátettem, hogy rokonlátogatá-
son voltam. Együtt mentünk a vasútállomásig, ahol õ be-
ment egy helyiségbe, én pedig azonnal elvegyültem a pe-
ronon tolongó sok civil és katona között. Már az állomás-
hoz közeledve kifürkésztem, melyik vágányon áll olyan
vonat, amelynek mozdonya Budapest irányába mutat, így
arra a vonatra ugrottam fel. Pár perc múltán a vonat elin-
dult, így ezt a kalandot megúsztam. Az iratokat elvittem a
megadott címre. A lakás bérlõje – mint késõbb megtud-
tam – a Nyilas Párt egyik tisztviselõnõje volt.

Ágcsernyõnél egyébként korábban volt közös élmé-
nyem Édesapával. Még a letartóztatása elõtt menekítettük
el Ungvárról a helyi kefegyártó üzem tulajdonosának (a
Katz-család) Teri nevû 22 esztendõs leányát. Ez az Édes-
apám által rendszeresen igénybevett taxis közremûködé-
sével történt. A nevét, sajnos, nem jegyeztem meg (egy
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kamasz aligha gondol ilyesmire). Bátor ember volt. Ha
ugyanis a hadmûveleti terület határán a közúti ellenõrzés-
nél megbuktunk volna, valószínû, hogy mi, hárman ugyan-
csak a deportáltak közé kerültünk volna. Katz Teri a ba-
tár-jellegû gépkocsi hátsó ülése helyére kuporodott be,
majd ráágyazva feküdtem én. Éjszaka utaztunk. Az ellen-
õrzésnél Édesapám azt mondta, hogy fiát szállítja Buda-
pestre, sürgõs mûtétre. A csendõr megnézte iratainkat,
majd bevilágított a kocsiba és tovább engedett. E család
mindhárom leánya és két fiútestvére életben maradt (Teri
húgát a szülõkkel deportálták, nõvére pedig már korábban
Pesten tartózkodott, abban a lakásban, ahol a mentesítõ
leveleket átadtam).

A képhez tartozik, hogy még a deportálásokat jóval
megelõzõ idõkben Teri, a szó szoros értelmében rátapadt
Édesapára. Napjait az ügyvédi iroda várójában kezdte, és
még a bírósági tárgyalásaira is elkísérte Édesapát, egy-két
lépés távolságból követve õt. Mindezt Anyuka is látta (hisz
az iroda lakásunk egyik részét képezte), és bizonyára nem
eshetett jól neki az ezzel kapcsolatos szóbeszéd. Egyéb-
ként, ugyanolyan együtt érzõ ember volt, mint Édesapa.

Azalatt a napok alatt, amíg a deportálásra összegyûjtöt-
teket útnak nem indították, az ungvári téglagyár területén
õrizték õket. Édesanyánk naponta kosárnyi élelmet adott
át nekik a kerítésen keresztül, noha ez büntetõjogi felelõs-
ségre vonással járt. Minden esetben be is kísérték a rend-
õrségre, de mert Édesapa köztiszteletben álló személy
volt, Anyukát elengedték.

Megemlítem azt is, miként zajlott a deportáltak lakásá-
ban maradt bútorok és használati tárgyak leltározása. Ezt
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ott Ungváron (egyebütt nem ismerem a mikéntjét) a fiú-
gimnázium, de lehet, hogy más fiú-középiskola felsõs nö-
vendékeivel is végeztették el, tanárok felügyelete és irányí-
tása mellett. A pecséttel lezárt lakást fegyveres hatósági
személy nyitotta fel, és a leltár befejezése után õ pecsételte
le ismét. Magam egyetlen ilyen lakásban vettem részt a lel-
tározásban, két vagy három diáktársammal és egyik taná-
runkkal együtt. Másnap már nem mentem velük, mert un-
dorított a szanaszét hagyott, idõközben megromlott ételma-
radékok, valamint egyéb tisztátalanságok látványa és sza-
ga. Elmaradásomért (noha a leltározást a tanítási idõ terhé-
re végeztük) senki sem vont felelõsségre, pedig ebben az
esetben nem kedvenc tanárom volt az érintett személy.
Hallomásból úgy tudom, hogy késõbb ezekbõl a lakások-
ból a leltározott holmit vagonokba szállították. – És hova
mentek a vagonok, azt nem tudhatom…

Így mûködött a fasiszta-náci-fajgyûlölõ magyar állam-
rendõrség, és így tevékenykedtek Szüleim, valamint hoz-
zájuk hasonlóan igen sokan. Ennek ellenére a háború utá-
ni bosszúállás elsõsorban a magyarság ellen irányult.

A németeken eltervezett tömeges bosszú módját a BBC
által készített és a Spektrum TV-ben több ízben vetített
„Bosszú” c. dokumentumfilmbõl ismerjük. E film szerint a
bosszú elsõ szakasza Bécs, illetve Trieszt környékén zaj-
lott. Végrehajtói olyan fiatal zsidók voltak, akik fõként Ga-
líciából származtak, de többségük nem a deportálásból tért
vissza. Angol katonai egyenruhát, jármûveket és fegyvere-
ket használtak. A film szerint az amerikaiaktól kaptak SS-
tisztekre vonatkozó jegyzéket (az nem derült ki, mennyire
volt pontos-megbízható e jegyzék). A kihallgatási indokkal
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lefogott személyeket otthonukból katonai jármûveken szál-
lították el valamilyen folyó vagy tó partjára. Útközben kö-
zölték a lefogottal, hogy kivégzésre viszik, amit megfojtás-
sal hajtottak végre. Ezután a magukkal vitt nehezéket

158

Édesapa 1962 táján elsõ kislányunkkal, Ilcsivel



a holttestre erõsítették, és a kivégzettet a vízbe dobták.
A film nézése közben megfordult a fejemben, vajon a sok
azonos nevû német esetében – a törvényes eljárás megke-
rülése miatt – milyen gyakorisággal fordulhatott elõ a ki-
végzendõ személy téves beazonosítása. A bosszú második
szakasza a több milliós Hamburg teljes ivóvíz-hálózatának
megmérgezését célozta meg. E mûveletet Weismann, Izra-
el késõbbi elnöke meghiusította. Tudós ember lévén nyil-
ván tisztában volt azzal, mekkora hatást gyakorolt volna
a nemzetközi közvélemény alakítására egy több milliós
nagyváros teljes lakosságának (ideértve az ártatlan gyerme-
keket is) elpusztítása.

Utolsó cselekményként a müncheni, illetve a nürnbergi
SS-tiszti fogolytábor megmérgezését vették tervbe. A mün-
cheni tábor esetében a tervet valaki besúghatta, így annak
végrehajtását lemondták. A nürnbergi tábornál a tervet vég-
rehajtották. Egy éjszaka folyamán a teljes kenyérmennyi-
ség egyharmadát sikerült mérgezett folyadékba mártott
ecsettel bekenni, így másnap a tábor egy része – beleértve
az õrzõket is –, akik e kenyérbõl fogyasztottak, megmérge-
zõdtek. A filmbõl nem tudható meg, hogy az orvosi be-
avatkozásnak köszönhetõen milyen számú mérgezettet si-
került megmenteni. A filmbõl egyébként azt is megtudhat-
juk, hogy az SS-tisztek létszáma 15 ezer fõ volt, a mérge-
zésben érintett õrzõ személyzet számáról azonban nem
esett szó.

Jóval késõbbi esemény, mégis itt említem meg, hogy
Édesapa 1960-ban történt átköltözése után jogos nyugdí-
jáért hat évig folytatott eredménytelen harcot (mint az ki-
derült az elõzõekben bemutatott ügyiratokból).
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Édesapa kérvényeiben soha nem említette saját ember-
séges cselekedeteit, pedig négy gyermekes apaként kisko-
rú gyermekeinek létbiztonságát is kockáztatta. Huszonhat
éven keresztül fizetett nyugdíjjáruléka alapján nem kapta
meg jogos nyugdíját, így idõs korára a nálánál öt évvel
idõsebb Édesanyánkkal együtt ellátás nélkül maradtak.
A hatóságokban – amelyeknek a lehetséges valamennyi
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szinten vizsgálniuk kellett az igény jogosságát – nem
akadt egyetlen ember sem, aki a német megszállás alatti
kiállására tekintettel felkarolta volna az ügyét. Ennek
aligha lehet más oka, mint az, hogy a sok jellemtelen,
zsoldoslelkû ember, ideértve Kehlmann Aladárt, Medve
Zsigát és a hozzájuk hasonlókat, nem vállalta egy olyan
személy melletti kiállást, akit a szovjetek is elhurcoltak,
és két év után csupán az isteni gondviselésnek és különle-
ges akaraterejének köszönhetõen került haza. Magyará-
zatként fûzöm hozzá, hogy a 18–50 év közötti magyar
férfilakosság elhurcolása marhavagonokban történt. Egy
vagonba 80 embert zsúfoltak be, a vagonokat deszkákkal
beszögezték, és a foglyok napokon keresztül sem élelmet,
sem vizet nem kaptak (téli idõszakban). Édesapával egy
vagonba került egyik osztálytársam is, az igen tehetséges
Pogány Frici, a „Kispogány” (csöppnyi mérete miatt), aki
a többi fiatallal együtt az utazást nem élte túl. A sok em-
ber kigõzölgése a mocskos marhavagon falán zuzmó for-
májában csapódott le. Szomjukat enyhítendõ, az akarat-
erõvel nem rendelkezõk ezt a zuzmót lenyalták. Így a va-
gon kinyitásakor már 36 hulla volt, mindannyian vérhast
kaptak. Édesapa mindenkit arra kért, hogy a kiosztott
csajkát (amibe élelmet nem kaptak) használják arra, hogy
saját vizeletüket abból visszatöltsék a szervezetükbe. Az
idõsebbek erre képesek voltak, így õk életben maradtak.

Édesapa a tekintélyét fogolytársai elõtt a következõkkel
alapozta meg (e történetet nem Édesapától, hanem egyik fo-
golytársától, Kontros Endre, a Beregszászi Gimnázium vala-
mikori igazgatójától hallottam, Édesapa ugyanis szerénység-
bõl nem beszélt errõl, mint több más nemes cselekedetérõl
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sem, melyeket ugyancsak mások mondtak el): a kárpátaljai
Szolyva községben létesített táborból a begyûjtötteket gyalo-
gosan hajtották át a Kárpátokon túlra, Szambor városáig. Ott
bezárták õket egy már nem mûködõ templomba. Az embe-
rek rettenetes lelkiállapotban voltak. Édesapa a szószékrõl
igyekezett lelkierõt önteni beléjük, hogy ne veszítsék el hitü-
ket (amit ott nem egyszer tett meg). Mint mesélte Endre bá-
csi, fõpapként tekintettek rá. Innen, a szambori templomból
történt a fent említett bevagonírozás.

Elõzmény: A szovjet csapatok kárpátaljai bevonulása
után néhány héttel hirdetmények jelentek meg arról, hogy
a 18–50 év közötti férfilakosság (nevük kezdõbetûje sze-
rinti idõrendi sorrendben) jelenjék meg a katonai parancs-
nokságon igazoltatás és katonai igazolvánnyal való ellátás
céljából. Édesapát elkísérte e jelentkezésre az ügyvédje-
löltje, Medve Zsiga, aki tudott szláv nyelven, és joghall-
gató korában beszervezték a kommunista pártba. Nyilván
az õ igazolásának köszönhetõen Édesapát hazaengedték.
Néhány nap múlva lakásunkon megjelent két szovjet tiszt,
akik Édesapát a közismert szláv hajlongásos módon, mel-
lükön keresztbe tett karokkal köszöntötték, és Medve Zsi-
ga kíséretében autóba ültették. Mint késõbb kiderült, a
biztonsági erõk központjába vitték. Ott felkérték arra,
hogy a készülõ háborús bûnös perhez, mint köztisztelet-
ben álló volt politikai elítélt, vállalja el a „vád tanúja”-
szerepet. A háborús bûnösök perében a volt magyar or-
szággyûlési képviselõket helyezték vád alá (úgy emlék-
szem, Kárpátalját 14 rutén nemzetiségû személy képvisel-
te az Országgyûlésben). Édesapa a felkérést elutasította,
azzal, hogy nem tanúskodhat általa nem ismert személyek
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ellen. Ezután Medve Zsigával együtt hazajöttek. Zsiga ek-
kortájt nálunk lakott. Megérkezésük után hozzám fordult
azzal, hogy beszéljem rá Édesapát az azonnali utazásra
Debrecenbe, ahol Alkotmányozó Nemzetgyûlésre kerül
sor. Hozzátette, hogy õ mindenképp odautazik, Édesapa
döntésétõl függetlenül (feltételezem, hogy õ sem érezhet-
te magát biztonságban, mivel a felkérés és annak elutasí-
tása a jelenlétében történt). Édesapa otthon maradt, és –
másnap letartóztatták. A Szolyva-i gyûjtõtáborban lévõ
emberek jelentõs része hastífuszban pusztult el.

Édesapám közismert jó híréhez tartozik a következõ je-
lenség. Ung-parti kertünkben (mely jelenleg az Ungvári
Nemzeti Egyetem Botanikus kertje, és melyet kártérítés
nélkül vettek el, miután telekkönyvileg jegyzékbe kellett
vétetnünk, hisz ott szándékoztunk megépíttetni családi há-
zunkat a bérlakás helyett), a háború utolsó hónapjaiban
munkaszolgálatos szökevények-bujkálók találtak menedé-
ket e dróthálóval és háromsoros szöges dróttal bekerített,
két hatalmas kutyával õrzött kertben. Kaptak civil ruhát és
élelmet is. Valakiktõl megtudták azt, hogy ott befogadásra
találnak. Tudvalévõ, hogy a katonaszökevények bujtatását
szigorúan büntették, ennek ellenére nemcsak családunk,
hanem a kertünkben alkalmazásunkban lévõ paraszt-házas-
pár is vállalta a kockázatot (a bujdosókat ugyanis élelem-
mel õk látták el). Soha senki sem köszönte meg sem ne-
künk, sem nekik. Mindezt csak azért teszem szóvá, mert a
történelem forgandó. Nem árt, ha a mai öntelt, kegyetlenek
fejében megfordul, mi történhet egy világméretû katasztró-
fa után? Lesznek-e még együttérzõ emberek? …
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Közvetlenül az oroszok bejövetele elõtt a légitámadás-
ok Hazánk ellen gyakoribbá váltak. Utólag tudható, hogy
Ungvár nem tartozott a bombázott területek közé, de azért
itt is volt néhány „sztálingyertyás” éjszakai támadás (állító-
lag ezzel terelték el a figyelmet ejtõernyõs egységek ledo-
básáról a Kárpátokban). Az ilyen események idején nekem
a közeli Kormányzósági Palota óvóhelyén kellet tartózkod-
nom. A korosztályomba tartozó fiúkat ugyanis abba a lég-
oltalmi tûzoltási segédállományba sorolták be, mely a laká-
sának közelébe esett. Ilyenkor Anyuka a lakásunkat magá-
ban foglaló bérház pincéjében tartózkodott, általában azon-
ban a lakásban maradt, hisz senkitõl-semmitõl sem félt.

A bombázásokkal kapcsolatos gyakorlatot már szerez-
tem a nyár folyamán, amikor Édesapát Budapestre, a Gyûj-
tõfogházba szállították, és nekem ezzel összefüggõ tenni-
valók miatt egy ideig Ilus nõvéremnél, a Bajza utcában
kellett laknom. A Lövölde tér környékére is több bomba
hullott, és, mivel sógorom orvosként részt vett a segély-
nyújtásban, én is vele tartottam. Egyébként éltem a kama-
szok szokásos életét. Médi nevû mostoha nagynénémmel
(aki nyolc évvel volt idõsebb nálam, és a Zenemûvészeti
Fõiskola zongora tanszakán végzett) több hangversenyen
megfordultam. Mivel én a színvonalas jazz-zenét is igen
kedveltem (és értettem is), ilyen jellegû koncertekre is el-
mentünk. Emlékszem, mennyire háborgott Médi, amikor
pl. Liszt: „Szerelmi álmok” c. darabját jazz-átiratban kellett
hallgatnia. A halála elõtti években ismét találkozgattunk,
ugyanis saját családom szétesését követõen, az akkor már
nem élõ Anyuka lakásába költöztem, ami közel esett Médi
lakásához. Sokat emlegettük a fiatalkori együttlétet. Én
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ugyan akkor még alig múltam 16 éves, de, mert nem tar-
toztam a gátlásos kamaszok közé, kezdeményeztem a flör-
tölést. Merevsége miatt ezt õ tapintatosan elhárította (évti-
zedekkel késõbb többször sajnálkozott emiatt, de a fiatal
korban elmulasztott lehetõségeket idõs korban nem lehet
visszahozni).

Erre példaként említem, hogy a negyvenes éveimben
néhány tucatszor megfordultam Lengyelország különbözõ
városaiban (konferenciák, munkaértekezletek okán). Mély
együttérzéssel szemléltem egy olyan jelenséget, melyet se-
hol máshol nem láttam. Korosztályomba tartozó, talán né-
hány évvel még idõsebb lengyel kollegáim (többségük in-
tézetek-vállalatok vezetõje volt), a szállodánkban lévõ étte-
remben, vacsorájukat 20 év körüli leányok társaságában
töltötték el. Mivel este élõzene szórakoztatta a jelenlévõ-
ket, lengyel kollegáim úgy táncoltak, úgy viháncoltak, álta-
lában úgy viselkedtek, mintha partnernõjükkel egy korosz-
tályba tartoznának. E látvány azért keltett bennem sajnál-
kozással párosuló együttérzést, mert tudtam, hogy e len-
gyel férfikorosztály számára a háború mintegy tíz évig tar-
tott, s ez elrabolta fiatal éveiket (Andrzej Wajda: „Hamu
és gyémánt” c. filmje megrázó erõvel jeleníti meg e kor-
szakot). A németekkel, majd a szovjetekkel szembeni el-
lenállási mozgalomban a magánélet igényei nem elégülhet-
tek ki úgy, hogy abban érvényesülhessen a fiatalság számá-
ra nélkülözhetetlen romantika. E hiányérzetet szerették
volna pótolni. Szerintem ez, sajnos, már nem lehetséges
oly módon, hogy az természetesnek tûnjék.

A jazz-zene értése és szeretete alakított ki barátságot
az ungvári szomszédságunkban lakó Szentiványi Zolival
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(noha õ négy évvel volt idõsebb nálam). Felkészült zon-
gorajátéka ugyanis nem párosult e mûfaj jellegét megha-
tározó rögtönzõképességgel-képzelõerõvel. Jól kiegészí-
tettük egymást, mert a melódiák díszítményeit-rögtönzé-
seit nálunk, a mi zongoránkon gyakoroltuk be, úgyhogy
én fütyültem vagy daloltam a lejátszandó megoldást.
Auschwitzból hazatérve rövid ideig nálunk lakott, mert
bérelt lakásukba ekkorra már orosz családokat költöztet-
tek (szülei és Zsuzsi húga, aki Anikó húgom osztálytársa
volt, nem tért vissza a deportálásból). Zolitól „elsõ kéz-
bõl” hallhattam mindazt, ami Auschwitzban történt. Õ és
felesége a 60-as években költözött át Budapestre. Valami-
vel késõbb, a jazz-énekesnõként Kijevben élõ egyetlen
gyermekük is csatlakozott hozzájuk jazz-zongorista férjé-
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vel együtt. Rövid idõ elteltével Hollywoodba költöztek,
ahol Zoli rokonai segítették a megkapaszkodásukat, majd
Zoli és felesége, Zína is csatlakoztak a fiatalokhoz. Nem
sokkal ezután Zoli, majd leánya is elhunyt. Az alábbi fotó
még Ungváron készült, Zoli és köztem Jutka („fogadott
húgom”) látható.

1944–1945

Említettem már, hogy Édesapát 1944 novemberében a
szovjet hatóság letartóztatta, és egy nyitott teherautó pla-
tóján a többi elhurcolt magyar férfihez csatlakoztatta (az
elszállítását véletlenül láttam meg az utcán). Továbbtanu-
lásom ügye többszörösen is bonyolulttá vált. Ungváron
nem nyílt magyar nyelvû középiskola. Az Anyaországban
a legközelebb esõ kisvárdai gimnáziumot céloztuk meg,
többedmagammal. Ámde az odamenetelem azt jelentette,
hogy Édesanyámat egyedül kell hagynom a fent ismerte-
tett körülmények között.

Emellett pénzünk otthon igen kevés volt ahhoz, hogy
valahol albérletben elhelyezkedhessek és kosztolhassak.
Édesapa már a tavaszi bebörtönzése óta nem juthatott jö-
vedelemhez. Anyuka gondolkodásától pedig a lehetõ leg-
távolabb állt a külsõ életkörülményekhez való igazodás
(mindkét házasságában „háztartásbeli” volt, a bevásárlá-
sokat kamasszá válásunkig Édesapa intézte).

A tömegközlekedési eszközök még nem mûködtek, a
síneket csak olyan tehervonatok használták, amelyek a
magyar gyárakból a németek által otthagyott gépeket-be-
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rendezéseket szállították el a Szovjetunióba. De ezekre a
vonatokra is csak úgy január környékétõl engedték a la-
kosság felkapaszkodását a szerelvényeket õrzõ szovjet
katonák. A karácsonyi hazautazásomkor is csak az ütkö-
zõn találtam helyet, oda is fagyott a kezem a csavaranyá-
hoz, amiben kapaszkodhattam.

Kisvárdára – 54 km távolságba – tehát két osztálytár-
sammal együtt gyalog mentünk, a Tiszán egy falusi ember
szállított át a ladikjával. A gimnázium utolsó évének meg-
kezdése után valamennyi Kárpátaljáról érkezett diákkal kö-
zölték, hogy hamarosan lezárul a szovjet-magyar határ.
Aki az Anyaországban akar maradni, az szándékát jelentse
be az illetékes hatóságnál. Aki ezt nem teszi meg, az utaz-
zon haza, mert késõbb körülményes lesz a Szovjetunióba
való beutazáshoz engedélyt szerezni. Anyuka egyedüllétére
tekintettel az utóbbi megoldást választottam. Késõbb, ami-
kor az Anyaországba történõ visszatérési kérelmemet a
magyar hatóság elutasította, elgondolkodtam azon, helye-
sen döntöttem-e 1945 végén, hisz elvben elképzelhetõ lett
volna (talán?) családegyesítési alapon kihozatni Anyukát.
Mivel azonban Édesapa túlélte az elhurcolást és a kény-
szermunkát, õ bizonyára nem kérelmezett volna áttelepü-
lést, sem az egészségi állapota, sem az egyetlen létalap (a
nyári lakhelyünk) elvesztése miatt. Ami engem illet, biztos
voltam abban, hogyha 1945-ben az Anyaországban mara-
dok, úgy 1956 õszén belekeveredtem volna olyan dolgok-
ba, ami az életem elvesztésével járt volna. Így ma már úgy
ítélem meg, hogy akkor az ott maradás melletti döntésem
volt a helyes.
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1944–1946

A nyáron még Kassán zajlott le a Középiskolások Országos
Versenye. Úszóként én is részt vettem. Szabadidõnkben a
belvárosban beugráltunk a Hernád-folyóba, noha ezt tiltot-
ták. A járókelõk jól szórakoztak. A folyó szintje itt mind-
össze egy méterrel lehetett lejjebb a járda szintjénél. A rend-
teremtésre megjelent rendõrök csak a folyó egyik partján
állva igyekeztek kiparancsolni bennünket a folyóból, mi
azonban átúsztunk a másik partra. Amikor oda jöttek, mi
visszaúsztunk és hazaszaladtunk a szálláshelyünkre.

Magáról a versenyrõl jóformán semmi emléket nem õr-
zök. Talán annyit, hogy itt barátkoztam össze Kovalcsik
Robival Õ mûugróként vett részt a versenyen (azonkívül
bohóckodott a 3 m-es torony ugródeszkáján, hogy sokan
láthassák jó alakját, fejlett izomzatát). Fölöttem járt egy
osztállyal. Az oroszok bejövetele után õ is eljött Kisvár-
dára, befejezni a gimit, de hozzám hasonlóan, hazatért
Ungvárra. Mindketten igen szerettünk táncolni. Akkori-
ban ezt csak zenés szórakozóhelyeken mûvelhettük. Ba-
rátságunk tulajdonképpen erre szorítkozott.

A magukat cseheknek vagy szlovákoknak vallók szá-
mára 1946-ban lehetõség nyílt a Szovjetunió elhagyására.
Robi is átköltözött Prágába, ahol elvégezte a testnevelési
fõiskolát, majd tornatanárként dolgozott. A kivándorlása
elõtti búcsúestét a „Kárpátontúli Ukrajna” nevû ideigle-
nes államalakulat igazságügyi miniszterének lakásán töl-
töttük barátnõinkkel együtt. A lakás bérlõjét egy hónapra
Moszkvába rendelték fejtágításra. Lakásának kulcsát sze-
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mélyi titkárára, Zala Bandi barátomra bízta, aki azt egy
estére átadta nekem.

Abban az idõben Bandi halálosan szerelmes volt a ház-
béli szomszédságomban éveket eltöltött Kaposi Jutkába,
aki akkor 16 éves volt, és akihez testvéri viszony fûzött,
mely élete végéig kitartott. A barátságot velem Bandi ke-
reste (a 6–7 év korkülönbség dacára), mert így többet tar-
tózkodhatott Jutka közelében. Õ helyezett el engem az
Igazságügyi Minisztériumba kézbesítõként 1945 telén.
Más beosztás nem jöhetett szóba, hisz akkor még nem be-
széltem egyetlen szláv nyelvet sem. Néhány hónap eltel-
tével (nyilván a Bandival való folyamatos magyar nyel-
ven történõ beszélgetéseink okán) áthelyeztek a Városi
Bíróságra, ahonnan pár hónap elteltével ugyancsak távoz-
nom kellett.

Ekkor jelentkeztem a „Kárpátaljai Népdal és Néptánc
Együttes” nevû együttesbe, melyhez énekeseket és tánco-
sokat kerestek. Egy Leningrádból érkezett balettmester
elõtt kellett bemutatni tánctudásunkat. A jelentkezõk ma-
guk mondhatták meg, milyen jellegû zenekísérettel kíván-
ják bemutatni képességeiket. A zongoránál ülõ hölgytõl
megkérdeztem, ismer-e népszerû jazzmelódiákat, lassút,
illetve gyorsat. A gyors számra szteppelési tudásomat
mutattam be, a lassú számhoz a jazzbalett-jellegû mozdu-
latokat a klasszikus balettbõl kölcsönöztem. Felvettek.
Néhány hónap múltán, amikor az úszással nem tudtam
összeegyeztetni a táncok betanulásával kapcsolatos, napi
több órás fizikai megterhelést, bejelentettem távozási szán-
dékomat. A balettmester nem akarta tudomásul venni,
hosszan próbált rábeszélni a maradásra. Sikertelenül.
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Visszatérve Robihoz, illetve a búcsúeste helyszínéhez,
az oroszok bejövetele elõtt e lakásból költözött át az
Anyaországba Sirokay Zoltán, az ungvári leánygimnázi-
um igazgatója feleségével és négy gyermekével. Náluk
gyakran megfordultam. Zoltán bácsi Édesapa egyik leg-
jobb barátja volt. Fiatal korukban, az I. Világháború után,
budapesti egyetemi tanulmányaik idején együtt laktak egy
albérleti szobában.

Szórakozásunkat nem várt közjáték zavarta meg. Csön-
gettek. Az ajtóban egy férfi állt. Mint kiderült, az illetõ a
miniszter bátyja, Boreczky Béla, festõmûvész volt, aki e
lakás felett lakott. Tört szlávsággal igyekeztem megma-
gyarázni, kitõl kaptam a kulcsot. Egyébként, sokakhoz
hasonlóan, õ sem volt hajlandó magyarul szólni, noha a
nyelvünket jól beszélte. Abban az idõben ez volt a divat.

A miniszter az oroszok bejövetele elõtt körjegyzõként
dolgozott valamelyik Ungvár fölött lévõ nagyközségben.
Mint beszélték, miniszteri rangját annak köszönhette, hogy
segítette a Kárpátokba ledobott partizánok egymás közötti
kapcsolattartását. Néhány év elteltével a szovjet rendszer
ezt úgy hálálta meg, hogy perbe fogták és 25 évre elítélték.
Ugyancsak szóbeszédbõl volt hallható, hogy a vád tanúja
egy igen jó megjelenésû férjes asszony volt. Õ a miniszter
szeretõjeként tudhatott arról, hogy a miniszter kelletlenül
végezte a rákényszerített feladatot (meghatározott számú
elítéltet kellett biztosítania a munkatáborok számára).
Mindezekrõl én csak jóval késõbb szereztem tudomást.
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1945–1948

Errõl az idõszakról részletesen – képekkel és dokumentu-
mokkal is kiegészítve – az „ I. Sikerek vagy kudarcok? II.
Válaszok” c. könyvemben emlékeztem meg (Bp.2005. Ma-
gánkiadás). Itt csak felsorolásszerûen szólok minderrõl:

1945 novemberében kerültem elsõ munkahelyemre.
Ungváron, a volt Kormányzósági Palotában, a Kárpáton-
túli Ukrajna nevû államalakulat igazságügyi miniszteré-
nek titkárságára helyezett el kézbesítõnek Zala Bandi ba-
rátom. Õ akkor „fogadott” húgomba, Jutkába volt halálo-
san szerelmes, és igyekezett a környezetében tartózkodni
– amire rajtam keresztül nyílt lehetõsége.

E munkahelyemrõl rövidesen áthelyeztek a városi bíró-
sághoz, ahol ugyancsak kézbesítõként dolgoztam. 1946
tavaszán – 18 esztendõsen – beléptem a Kárpátaljai Nép-
dal- és Néptánc Együttesbe táncosként, ezzel párhuzamo-
san elkezdtem úszóedzõi pályafutásomat. A két tevékeny-
ség fizikai megterhelése meghaladta teljesítõképessége-
met, emellett az úszóedzõsködés jövedelem tekintetében
is kétszerese volt a másiknak. Emiatt az úszóedzõség mel-
lett maradtam.

1947 õszén – az úszóedzõsködés mellett – jógaoktatást
vállaltam az Ungvári Központi Gyermekszanatóriumban.

1948 februárjától ez év október végéig a Don-meden-
cében munkaszolgálatosként Ukrajna legnagyobb, a Ki-
rovról elnevezett makijevkai vasgyárban acélöntõként dol-
goztam, majd ugyanott a dekorációs részlegben folytat-
tam. E változást annak köszönhettem, hogy egy alkalom-
mal „véletlenül” bepillantottam a gyár dekorációs részle-
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gébe. A „Nagy Októberi Forradalom” ünnepléséhez itt
készültek a vezetõk (könyvemben „szentek”-nek nevez-
tem õket a vonatkozó helyen) portréi. Közöltem az ott
dolgozókkal, hogy ilyen képeket én is tudok festeni. Azt
válaszolták, hogy mutassam meg. Megmutattam – egyik
portrét elkészítettem. A részlegvezetõ átszólt a személy-
zeti osztályra, hogy szeretnék átvenni e fiatalembert. Át-
vettek. Azonnal értesítettem errõl Édesapát, aki össze-
gyûjtötte a lakásunkban lévõ rajzaimat, festményeimet
és azokat benyújtotta egy képzõmûvészeti tanintézetbe.
A munkák valószínûleg elnyerhették a bírálók tetszését,
mert lehetõséget kaptam pótlólagos felvételi vizsgára (a
tanév ugyanis már egy hónapja megkezdõdött). A taninté-
zet vezetõjének távirati értesítése alapján elengedtek a fel-
vételi vizsgára, amit én sikeresen teljesítettem, és meg-
kezdtem tanulmányaimat.

Egy év elteltével hatszemközti beszélgetésre hívott a
tanügyi vezetõ és a párttitkár. Tájékoztattak arról, hogy lát-
ják, amint a tanítás alatti szünetekben az Intézet udvarán
hallgatótársaim körülvesznek és hallgatják a szövegelései-
met. Kijelentették, hogy akit önként hallgatnak a társai, an-
nak kell a komszomol (a Kommunista Ifjusági Szövetség)
titkári teendõit ellátnia. Én azt válaszoltam, hogy ennek két
akadálya van: az egyik, hogy a belépési nyilatkozaton ate-
istának kellene vallani magamat, de én Isten-hívõ vagyok
(akkor még így véltem – néhány évtizede már Isten-tudatú-
nak nevezem magam). Megkérdezték, mi a másik akadály.
Azt feleltem, nem lehetek olyan pártnak a tagja, amelyik
ahelyett, hogy megköszönte volna Édesapának az emberte-
lenségekkel szembeni bátor kiállását, ehelyett letartóztatták
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és elhurcolták (ugyancsak a Don-medencébe, ahol Õ Je-
nakijevkára, majd Gorlovkára került gyári munkára, én két
évvel késõbb, 30 km-rel arrébb, Makijevkába). Másnap le-
tartóztattak és gyorsított eljárással elítéltek, mint munka-
helyét önkényesen elhagyót, noha a Gyárból elengedtek
felvételi vizsgára. Az elsõ szemeszter elvégzésérõl szóló
dokumentumot (írásos közlésükre válaszolva) megküldtem
számukra). Az ungvári börtönbõl késõbb a munkácsi vár-
börtönbe kerültem. Akkor ez az erõd férgekkel ellepett,
emberi tartózkodásra alkalmatlan építmény volt, melyet az-
óta látogatható múzeummá alakítottak át.

A börtönben értékes tapasztalatokat is gyûjtöttem, egy
példa: fogolytársaimnak történelmi elõadásokat tartottam.
Volt olyan közöttük, akinek nyilván nem tetszett a magam-
fajta fiatalember szónoklása, és azzal fenyegetett meg,
hogy szétveri a pofámat. Erre az egyik rablógyilkos – ha-
talmas tagbaszakadt ember – azt mondta a fenyegetõzõnek:
„Ha megmozdulsz, a falhoz váglak!” Hasonló értékes ta-
pasztalat volt számomra még a vasgyári idõkbõl az, hogy
egyik ugyanott dolgozó német fogollyal egy nikkelkeresz-
tet esztergáltattam ki, melyet a nyakamban egy vékony zsi-
nóron hordtam. Arra voltam kíváncsi, vajon azok a szovjet
munkások – nálam húsz-harminc évvel idõsebbek –, akik
évtizedek óta az ateizmus szellemében éltek, hogyan viszo-
nyulnak egy cingár, húsz év körüli, keresztet viselõ fiatal-
ember látványához. – Jól viszonyultak. Nem engedték,
hogy veszélyesebb feladatokat végezzek.

Bebörtönöztetésem ideje alatt Édesapa – oroszul tudó
ismerõse segítségével – kérvényt írt a kijevi oktatási mi-
nisztériumba, annak érdekében, hogy képzõmûvészeti ta-
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nulmányaimat ugyanott folytathassam, ahonnan bebörtö-
nöztettek. A kérelemnek helytadtak, minek köszönhetõen
további négy éven keresztül gyönyörködhettem azon sze-
mélyek látványában, akik hamis váddal bebörtönöztettek.
Ugyanõk a diploma megvédése elõtt ismét megkisérelték
az elgáncsolásomat. Sikertelenül. Képzõmûvészeti tanul-
mányaimat kitüntetéses diplomával végeztem el, így men-
tesültem attól, hogy az ösztöndíjjért járó, három éves idõ-
tartamú, kötelezõ munkavégzésre jelentkezzem, így meg-
kezdhettem tanulmányaimat Kijevben, építészkaron. To-
vábbi részleteket e korszakról az említett könyvben, vala-
mint a következõ fejezetben találhat az érdeklõdõ.

1952–1953

Egyik reggel, az Ungvári Képzõmûvészeti Tanintézet épü-
letébe lépve, a hirdetõtáblára pillantva, egy határozat hívja
fel magára a figyelmemet. A szöveg szerint diáktársaimra
kifejtett rossz irányú hatásomra tekintettel, az intézetbõl ki-
zártak. Mindez az ötödik évfolyam közepén, a diploma-
munka megkezdésekor történik (mellesleg megjegyezve,
osztályzataim alapján kitüntetéses oklevélre vagyok váran-
dós). Kérdem tanáraimat, van-e valamilyen magyarázatuk,
de mint kiderül, tájékozatlanok. Mûvészettörténeti tanár-
nõnk, Marietta Vodopjánova és gyakorlatvezetõnk, Viktor
Demegyjuk (elõbbi Leningrádból, utóbbi Harkovból érke-
zett hozzánk) vállalkoznak a helyzet tisztázására, mivel a
határozatot a tantestület megkerülésével hozták.

Még aznap megkeresik tanárainkat, és aláírásokat gyûj-
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tenek, melyekkel a tantestületi ülés összehívását követelik.
Az ülésen pár perc erejéig engem is meghallgatnak. Az
ülésen történtekrõl aznap este az említett két tanártól szer-
zek tudomást. Eszerint három személy (az Intézet vezetõje,
a tanügyi helyettese és a párttitkár) kivételével valameny-
nyien a kizárásom ellen foglaltak állást. Ennek ellenére a
másnap megjelenõ új határozat tartalma csupán annyiban
módosult, hogy az most már a tantestület állásfoglalására
hivatkozva dönt a kizárásomról.

Az aláírásokat gyûjtõ két tanár állítja, hogy a szavazás
az általuk említett eredménnyel zárult. Mint kiderült, az
ülésrõl felvett jegyzõkönyvben a szavazás eredményét
meghamisították, és ezt õk bíróság elõtt is hajlandóak ta-
núsítani.

Édesapával (aki szláv nyelvet nem beszélt) együtt szö-
vegezzük meg a panaszlevelet. Az ügyet a Pártközpontból
vizsgálják ki, a jegyzõkönyv-hamisítást bizonyítottnak fo-
gadják el, és a kizárási határozatot megsemmisítik. Kö-
vetkezményként a tanügyi vezetõt és a párttitkárt menesz-
tik, noha elõbbi a területi KGB vezetõjének a felesége, a
párttitkárral pedig néhány nap múlva az utcán találkozom
(õ ekkor már rendõrszázadosi egyenruhát visel).

Néhány hónap múltán Sztálin meghal. Rövidesen a saj-
tóban közzéteszik a szovjet büntetõ törvénykönyv azon pa-
ragrafusait, amelyek alapján a korábban elítélteket mentesí-
tik a „büntetett elõélet” megbélyegzéstõl. Reám vonatkozó-
an is érvényes a mentesítés (az elsõ évfolyam utáni bebörtö-
nöztetésem jogi következményeinek törlésérõl van szó).

A tanintézet személyzeti irodáján azonnal kérem, hogy
személyi kartonomban szemem láttára fehérrel fessék le a
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„büntetett elõélet” jelzését, egyúttal átadom kérvényemet
arra vonatkozóan, hogy tanulmányaimat a Leningrád-i
Rjepin Intézet építészkarán kívánom folytatni (színjeles
tanulmányi eredményemre tekintettel nem kötelezhetnek
a három éves irányított munkaviszony teljesítésére, kizá-
rásommal nyilván ettõl a továbbtanulási lehetõségtõl szán-
dékoztak megfosztani a tanintézet vezetõi). Végül is nem
Leningrádba, hanem Kijevbe kerültem. Ez azért történt
így, mert a diplomavédés abban az évben olyan vizsgabi-
zottság elõtt zajlott le, melynek vezetõje az Ukrán Mûvé-
szeti Akadémia elnöke, Kasziján, örmény származású gra-
fikus volt. Tudvalevõ, hogy az örmények rokonszenvez-
nek a magyarokkal (emellett szeretik az ízléses öltözéket,
amilyet rajtam is láthatott).

Az értékelést követõen Kasziján továbbtanulási szán-
dékomról érdeklõdött és rábeszélt arra, hogy Leningrád
helyett jöjjek Kijevbe. Adott egy telefonszámot, melyen
jelentkezhetek Kijevbe érkezésemkor. Teljesítve kívánsá-
gát, vacsorameghívást kaptam a város „elõkelõ” negyedé-
ben lévõ sokszobás lakásukba. Feleségén és húsz év körü-
li leányán kívül egy grafikus volt jelen, aki vacsora alatt
egy árnyképet készített rólam.

Vendéglátóm leányában rokonszenves, értelmes em-
bert ismertem meg. Éjszakába nyúlóan beszélgettünk az
erkélyen. Mindketten elsõ pillantásra megállapítottuk,
hogy a Sors nem egymásnak szánt bennünket (jelentõs
súlykülönbség volt közöttünk; én akkor sem értem el a 60
kg-ot). Találkozásunknak nem lett folytatása, és a papájá-
val sem találkoztam többé.
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1953–1954
Léna, Szveta, Lyúda

Építészkari tanulmányaim megkezdése úgy vált lehetõ-
vé, hogy augusztusban Kijevben a felvételi vizsgáim ki-
tûnõre sikerültek. Említést érdemel az a körülmény,
hogy noha a vizsgára jelentkezõk többsége képzõmûvé-
szeti elõképzettséggel rendelkezett, valamennyi képzõ-
mûvészeti ág tekintetében vizsgafeladatokat kellett telje-
sítenünk, ami csaknem másfél hetet vett igénybe. Mivel
a tanév októberben kezdõdött, még elutazhattam szüle-
imhez Ungvárra.

Tanulmányaim elsõ évének elején jártam, amikor az
Egyetem melletti élelmiszerboltban álldogálva vártam,
hogy reám kerüljön a sor. Eközben a hátam mögé érkezõ
fiatal leányzók nevetgélésére figyeltem föl. A három, 16–17
éves leánnyal beszédbe elegyedtünk, s elindult egy olyan
baráti kapcsolat, mely máig sem veszített erejébõl és
õszinteségébõl. Egyikük, Ljudmilla, a Csernobil-i kataszt-
rófát (1986. április 29.) követõ május 1-jei kijevi felvonu-
láson olyan mennyiségû sugáradagot kapott, amely hama-
rosan halálát okozta, noha egy belgrádi kórházban kísérlet
alatt lévõ gyógyszert az ottani repülõjárat pilótájának köz-
remûködésével eljuttattam hozzá.

A három leány (akkor érettségiztek együtt) kijevi tar-
tózkodásom nyolc és fél éve alatt igényt tartott arra, hogy
a „papácska” – tekintettel a nyolcévnyi korkülönbségre –
hetente egy estét reájuk szánjon télen-nyáron. Egymás
között pedig megállapodtak abban, hogy egyikük sem ta-
lálkozhat velem külön. A heti együttlétet valamelyik park-
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ban lévõ lócán beszélgetve töltöttük el. Õk kérdeztek, és
én igyekeztem kimerítõ válaszokat adni.

Ljudmilla (késõbb közgazdászként, az Ukrán Állami
Tervhivatalban dolgozott) ismert balett-táncoshoz ment
feleségül. Leányuk – apja nyomdokaiba lépve – máig fel-
lép a világ színpadain.

Szvetlana bölcsészkaron végzett, az Ukrán Központi
Mûszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban az iro-
dalmi osztály vezetõjeként fejezte be pályafutását. Eköz-
ben „elfogyasztott” három férjet, két leánya pedig Nyu-
gat-Németországba ment férjhez. Nyugdíjas idejének na-
gyobbik hányadát leányainál-unokáinál tölti.

Lénocska elsõ házassága nem sikerült. Második férje,
Róbert (a Kijevi Vígszínház fõrendezõje) néhány éve
hunyt el. A SZU szétesése után Hazánkban járt, és kérte,
hogy szerezzek munkát táncmûvészeknek, artistáknak. Fel-
ajánlotta, hogy már a diploma elõtt állókból is kiválogat-
hatom a legtehetségesebbeket. Zenész unokaöcsémmel,
Lacival együtt, felkerestem volt osztálytársát, az énekes
Luit, a Fortuna Bár tulajdonosát. Két részes mûsorát lát-
va-hallva, tudattam vele, hogy szerintem hol és hogyan
lehetne emelni a színvonalat. Válasza az volt, hogy mûso-
rában már szerepelt négy kijevi balerina. Hamarosan azon-
ban megjelentek olyan személyek, akik választás elé állí-
tották: fizet védõpénzt vagy a leányok kilépnek. Lui az
utóbbit választotta (szerintem helyesen). Nagy veszteség
éri az emberiséget azzal, hogy a szórakoztató ipar mögött
köztörvényes bûnözõk húzódnak meg, akik számára nem
a mûvészi színvonal, hanem a prostitúcióra való hajlandó-
ság, és az ebbõl bezsebelhetõ pénz a fontos.
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Egyébként a gorbacsovi enyhüléstõl kezdõdõen, nõne-
mû barátaimat és több hozzátartozójukat, valamint más
barátaimat is többször láttam vendégül otthonomban. Õk
csaknem fél évszázaddal ezelõtt hallották tõlem, milyen
erkölcsi és gazdasági okok következtében fog összeomla-
ni a szovjet rendszer, így arra voltak kíváncsiak, hogy je-
lenleg miként látom a jövõ alakulásának esélyeit. Min-
denkor kertelés nélkül válaszoltam kérdéseikre.

Visszatérve az 1953-as évhez, kijevi tanulásom elsõ
két éve az önmegtartóztatás jegyében telt, mert érvényesí-
tettem abbéli meggyõzõdésemet, hogy minden szellemi és
fizikai energiámat az eredményes kezdésre kell összpon-
tosítanom.

1954–1955
Zita

Kollégiumi elhelyezésünkben változás történt. Olyan épü-
letbe kerültünk a tudományegyetem szomszédságában,
ahol együtt laktunk a Színmûvészeti Fõiskola növendéke-
ivel. Élénkebbé, színesebbé vált az életünk, amit elõsegí-
tett a közéletben lezajlott változás is – Hruscsov hatalom-
ra jutása, vejének, a tatár származású Adzsubej újságíró-
nak az Izvesztyija c. lap fõszerkesztõi székébe ültetése –
jótékony hatást váltott ki. Olyan írások jelentek meg, me-
lyek egyre bátrabbakká-nyitottabbakká tették az embere-
ket, elsõsorban az egyetemi ifjúságot. Utcai beszélgetése-
ink alatt már kevesebbet forgolódtunk, ellenõrizve azt,
van-e hallótávolságban nemkívánatos személy.
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A több mûvészeti ág (színmûvészet, festészet-grafika,
szobrászat és építõmûvészet) leendõ képviselõinek kollé-
giumi együttélése hétvégenként kellemes esti szórakozást
tett lehetõvé. Ennek meghatározó eleme volt a tánc. Igen
gyakran teszem szóvá meggyõzõdésemet, mely szerint a
páros tánc semmi mással nem helyettesíthetõ szerepet ját-
szik az egymás megismeréséhez vezetõ úton. Persze, nem
a disco-beli táncra gondolok. Ott ugyanis aligha nyílhat
lehetõség arra, hogy tánc közben megnyilvánulhassanak
érzelmeink, akár szavakban, akár a testjelzéseink által,
netán pihenésként meghitt beszélgetésekre kerülhessen sor.
Ez utóbbit a hatalmas hangerõ zárja ki, míg elõbbiek a vé-
letlenszerû, de folyamatos lökdösõdés közepette eleve nem
jöhetnek létre.

A kollégiumi táncos együttlétet jól egészítette ki a
szomszédos parkban való séta, és a hatalmas fák jótékony
árnya alatti padokon lehetõség nyílt a páros elkülönülés-
re. Így utólag visszaemlékezve az is felmerül bennem,
mennyire érzéketlenek voltunk azon veszélyek iránt, ame-
lyekkel éjszakánként számolni lehetett a rosszul világított
parkokban. A közélet jó irányú változásainak ugyanis kel-
lemetlen hozadékai is voltak. Köztörvényes bûnözõk tö-
mege lepte el a nagyvárosokat, így Kijevet is, annak kö-
vetkezményeként, hogy az állambiztonsági szervezet elõ-
zõ vezetõje, Berija, sokukat szabadlábra helyeztette (nyil-
ván az így elõidézett káosz megszüntetõjeként szerezhette
volna meg az elsõszámú szovjet vezetõi megbízást).

Ilyen körülmények között indult el kapcsolatunk az ak-
kor harmadéves színmûvészhallgató Zitával (ezt a nevet
tõlem kapta az eredeti hosszú keresztnév helyett).
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Évtizedekkel késõbb, amikor az USA-ban és Kanadá-
ban élõ hozzátartozóim meghívásának köszönhetõen oda-
utazhattam, társaságokban a férfiak irigykedve kérdezõs-
ködtek arról, milyen könnyû dolga lehet a SZU-ban a fér-
fiaknak, hisz ott „szabad a szerelem”. Feltételezésük cáfo-
lataként Zitát említettem. Azt mondtam, aligha képzelhe-
tõ el manapság Nyugaton az, hogy egy kiemelkedõen
szép küllemû, az osztályzatai szerint a legtehetségesebbek
közé sorolt, harmadéves színmûvészhallgató leány még
tartsa a szüzességét. Filmfõszerepre is kapott ajánlatot.

A „meghallgatás”-ra indulva figyelmeztettem, ne lepõd-
jék meg, ha a szerepért a testével való viszonzást fogja el-
várni az illetékes. Azt válaszolta, hogy Nyugaton bizonyá-
ra így van, de náluk ez nem fordulhat elõ. Este kénytelen
volt elismerni feltételezésem helytállóságát. A 60 év körüli
rendezõ ugyanis teketória nélkül az ölébe akarta ültetni a
19 éves leányt, s mivel az nem mutatott hajlandóságot, így
a szerepet nem kapta meg.

Kapcsolatunk mintegy másfél évig, tanulmányai befe-
jezéséig tartott. Vizsgaelõadásán több színházi rendezõ is
jelen volt. Az egyik nagyváros orosz nyelvû drámai szín-
házának fõrendezõje nem csak szerepet kínált, hanem há-
zasságot is. Zita megkérdezte tõlem, módosult-e álláspon-
tom atekintetben, hogy nem szándékozom megnõsülni.
„Nem”-mel válaszoltam, és õ – férjhez ment. Akkor még
három év tanulás várt rám az oklevél megszerzéséig, és
egyébként sem éreztem úgy, hogy bizonytalan helyzetem-
ben családalapításra gondolhatok..

Négy év múlva a fent említett nagyváros központjában
az utcán találkoztunk. Csak az arcáról, pontosabban a kü-
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lönlegesen nagy és szép szemeirõl ismertem rá. Alakja tel-
jesen megváltozott a szülés következtében, s mivel nyár
volt, ez jól látszott. Sajnos, nem kérdezhettem ki arról, mi-
ként alakult az élete az eltelt négy év alatt, boldog-e házas-
ságában, elégedett-e szerepeivel. Pedig szerettem volna tud-
ni, mert csak szép emlékeket õrzök az együtt töltött idõrõl.
Meghitt beszélgetésre nem kerülhetett sor, mert velem volt
a Feleségem, akivel egy hónappal korábban kötöttünk há-
zasságot. Édesapához vittem Ungvárra, utólagos bemuta-
tásra (szándékomról azonban már a nõsülés elõtt is tudott).

Összeismertettem õket. Zita tekintetébõl éreztem, hogy
következetlenségnek tartja a megnõsülésemet. Nem tud-
hatta, hogy Feleségem három hónapja áldott állapotban
van, és, hogy ez az állapot védekezés ellenére jött létre.
Amikor megtudtam Inna állapotát, azt mondtam Neki,
hogy, amennyiben megtartja a magzatot, összeházaso-
dunk. Egyébként, fél évvel elõbb Budapesten, ahová ak-
kor már magyar állampolgárként, s így magyar ösztöndí-
jasként utazhattam, beszereztem a szükséges engedélyt
ahhoz, hogy szovjet állampolgárt vehessek feleségül. Azt
is tudattam Innával, hogy amennyiben a szülés rendben
lebonyolódik, kívánatos lenne a második gyermek is, mert
a magányosan felnövekvõ gyermekek a világ közepének
képzelik magukat, s ezt késõbb, mind a környezetük,
mind saját maguk megsínylik.

Egyébként ezt a várost Anyósom kifejezett kérésére
kerestük fel. Meg kellet látogatnunk azt a barátnõjét, aki-
vel kilenc évvel korábban tengerparti nyaralás során is-
merkedtek össze, és akkor a tíz éves Innába beleszeretett
az õ tíz és fél éves fia. Látogatásunk e családnál formális
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és rövid volt. A fiú nem tartózkodott otthon, így csak a
mamája láthatta az idõ közben asszonnyá vált valamikori
kislányt. Negyed évszázad múltán a két barátnõ hozta
össze Inna második házasságát, azzal a férfivel, aki 32
éven keresztül nem találkozott gyermekkori szerelmével.
Errõl a témáról késõbb írok, most visszatérek a Zita-kor-
szakhoz.

Egy év elteltével a Színmûvészeti Fõiskola számára
önálló kollégium épült Kijev központjától igen távol esõ
helyen. Találkozásaink ezért nehézkessé váltak. A végzõs
színmûvész hallgatók gyakorló-elõadásai a város központ-
jában lévõ Fõiskola színháztermében zajlottak, és úgy este
tíz után fejezõdtek be. Zita ezután tudott eljönni hozzám az
egyetemre, ahol nekem az idõszerû feladatokat kellett elvé-
geznem. A mûteremben mellettem maradt, amíg el nem
készültem. Utána hazakísértem új kollégiumukba. Erre ál-
talában éjfél után kerülhetett sor. Mivel az éjszakai közle-
kedés nem volt biztonságos, így más megoldást kellett ta-
lálnunk az együttlétre.

Elhatározásunkhoz egy olyan esemény vezetett, mely az
egyik hazakísérés után, visszatértem során történt. Elõz-
ményként: 1955 nyarán utazhattam elõször látogatóba Bu-
dapestre a testvéreimhez, akiket 11 évig nem láthattam,
mert ez nem fért bele az állítólag baráti kapcsolatban lévõ
országok jogrendjébe. Magyarországon sokfelé megfordul-
tam, s mindenünnen küldtem Zitának képeslapot, hogy leg-
alább ily módon megismerhesse Hazámat. E lapokat máig
õrzöm, mert azokat Zita – a házassági ajánlat elfogadása
után – visszaadta, azzal a magyarázattal, miszerint koc-
kázatos meghagyni a nyomait annak, hogy egy, a születé-

184



si helye (Füzesabony) miatt „nyugati”-nak számító sze-
méllyel bensõséges kapcsolata volt. Ezt a magatartást haza-
árulásnak tekintették a vaskalaposok, és „renegát”-nak bé-
lyegezték meg az ilyen honfitársaikat.

A Magyarországon beszerzett öltözék (csõnadrág, ma-
gas orrú, vastag talpú cipõ és egyebek) merõben eltért az
akkori szovjet viselettõl. Mivel a Nyugatról érkezettek álta-
lában így öltözködtek, és, mert õket a helyiek közül is több
fiatal igyekezett utánozni, ez utóbbiakat „sztyilága”-kifeje-
zéssel bélyegezték meg (a stílus szóból képzett gúnyszó-
val). Egyébként, akkor még kalapot sem hordtak, így azt
sem tudták, hogy köszönésnél a kalapot megemelik. Én té-
len kalapban jártam és azt köszönésnél megemeltem. Ezért
az egyetem pártirodájára behívtak, és, noha még az ifjúsá-
gi szövetségnek sem voltam tagja, figyelmeztettek, hogy
hagyjam abba a kigúnyolásukat kalapom emelgetésével.
Igyekeztem megértetni velük, mirõl is van szó.

A hazakísérés után, a villamoson, a fenti felfogás kö-
vetkeztében, öltözetem miatt lincshangulat alakult ki. Az
egyik munkásküllemû férfi belémkötött, „sztyilága”-nak
bélyegezve pillanatok alatt ellenem hergelte a társait is.
Én igyekeztem minél gyorsabban a villamos elejébe jutni.
A vezetõ, látva-hallva a helyzetet, egy pillanatra kinyitot-
ta az elsõ ajtót, így sikerült kiugranom és elmenekülnöm.

Ezután találtuk meg azt a megoldást, melyrõl akkor,
több mint fél évszázaddal ezelõtt, nevetve azt mondtam
Zitának: „Majd egykoron, amikor te híres színésznõ le-
szel, én megírom, milyen körülmények között zajlott egy
„szovjet szerelem”.

Nos, Zita ellopta az új kollégiumuk alagsorában lévõ
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kazánház kulcsát, melyrõl másolatot készítettünk. Az épü-
let vadonatúj lévén, a kazánház (egy tanterem nagyságú
helyiség) kifogástalan, fehérre festett állapotban volt. Az
építkezéstõl visszamaradt kecskelábakon nagyméretû desz-
kaállványt is találtunk. A helyiségben, a kazánok mûkö-
désének köszönhetõen, kellemes hõmérséklet uralkodott
még a legnagyobb hidegben is. Villanyt persze nem gyújt-
hattunk, mert észrevették volna, hogy valaki ott van. De
mert a helyiség ablakain az utcai fény beszûrõdött, bent
hangulatvilágítás uralkodott. Az állvány keménységét szõr-
mével bélelt nagykabátom enyhítette, így viszonylag jó
körülmények között, belülrõl kulcsra zárt helyiségben
tölthettük el az éjszakáinkat.

Még mielõtt e megoldást megtaláltuk volna, egyik por-
tásunk, Pável Petrovics felkínált egy alkalmi lehetõséget. Õ
felváltva teljesített szolgálatot egyetemünk, illetve kollégi-
umunk portáján, és akin – noha értelmes, még a cári idõ-
ben iskolázott, gimnáziumot végzett ember volt – púpos
háta miatt mindenki átnézett, én viszont az ünnepek alkal-
mával éjszaka a portán elborozgattam vele, így barátság
alakult ki közöttünk, a négy évtizednyi korkülönbség elle-
nére. Tudván, hogy éjfél után az egyetemrõl a város másik
végébe kell elkísérnem Zitát, majd onnan visszatérnem a
kollégiumunkba, felajánlotta, hogy beenged a rektor szobá-
jába, ahol kényelmes bõr fekvõhelyet találunk, és hajnal-
ban, mielõtt bárki észrevehetné, távozhatunk (majd õ kopo-
gással felébreszt bennünket). E szívesség nemcsak azért
esett jól, mert így illõ környezetben történhetett meg a
„nagy esemény”, hanem azért is, mert rektorunkat nem
szerettem (mint késõbb kiderült, nem ok nélkül, ugyanis õ
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jelentett fel – ennek részleteirõl a késõbbiekben szólok).
Pável Petrovics ilyetén jóságával csak ezen egyetlen alka-
lommal éltem, mert mindhármunkra nézve veszélyesnek
ítéltem.

Zitáról az említett találkozás óta, tehát több, mint öt év-
tizede nem sikerült hírt szereznem. Pedig egyik barátom
fiát, aki ebben a városban tanult, megkértem, tudakozód-
jék sorsa felõl. Szerintem meg sem kísérelte. Így Zita to-
vábbra is úgy szerepel napi imáimban, mint élõ személy,
s valószínû, hogy ez már nem is fog megváltozni.

1956
Õ (She)

14 éves volt, amikor e nyáron elõször találkoztunk. Szü-
leit látogattam meg, és Õ éppen otthon volt. Érdeklõdés-
sel hallgatta a távoli országból érkezett fiatalember él-
ménybeszámolóját (28 éves, harmadéves építészhallgató
voltam akkor, képzõmûvész oklevéllel a zsebemben).

Megemlítettem, hogy keresztapámat, az ugyancsak e vá-
rosban élõ festõmûvészt is fel kívánom keresni, de nem tu-
dom, hol lakik. Õ készségesen felajánlotta, hogy odakísér.

Keresztapám és családja (ahol hárman voltak festõmû-
vészek) kisgyermekként látott utoljára, így õk is érdeklõ-
déssel hallgatták elbeszéléseimet. Tréfásan szóvá tettem,
hogy gyermekkoromban nekem ígérték a velem lévõ kis-
lány nõvérét, aki azóta férjhez ment, így kénytelen va-
gyok beérni a húgával. Másnap strandon töltöttünk né-
hány órát.
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Nemsokára meglátogatott egy üdülõben. Szobámban
egyedül laktam, így a látogatás meghitt légkörben zajlott.
Kánikula lévén, csaknem ruhátlanul beszélgettünk. Korá-
nál néhány évvel idõsebb leány benyomását keltette. Nagy
önfegyelem kellett ahhoz, hogy visszatartsam magam a
szerelmi játéktól, hisz láttam tekintetében a vonzódást, de
azt is éreztem, hogy még teljesen tapasztalatlan. Így, noha
együttlétünk órákig tartott, a kockázatos érintéseket sike-
rült elkerülnöm. Ez pedig már azért sem volt könnyû,
mert amikor a szobámba lépett, én az ágyon feküdtem, és
õ odaült mellém. Beszélgetésünk helyszíne mindvégig
változatlan maradt.

Távozásakor elkísértem a buszmegállóhoz, s mivel ott
már nem kellett tartanom önfegyelmem fellazulásától, a
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búcsúzkodásnál megcsókoltam. Õ visszacsókolt, de érez-
tem, hogy számára ez volt az elsõ csók. Mintegy öt évti-
zeddel a történtek után egy telefonbeszélgetésünk során
megkérdezte: „Tudod-e, Lankukám (gyermekkori becene-
vem, mert akkor nem tudtam kimondani a „J” hangot),
hogy te voltál az elsõ férfi, aki megcsókolt?” Azt válaszol-
tam, hogy tudtam, és kellemes emlékként õrzöm minden
mozzanatát, sõt – az ízét is. Néhány könyvemet postai úton
kapta meg, és azokról telefonon mondta el a véleményét.

Annakidején, Kievbe történt visszatérésem után, több-
ször váltottunk levelet. Õ tréfás hangnemben követelte a
sûrûbb levelezést, de én megírtam a valóságot, hogy alig
van szabadidõm, és, hogy mindig van barátnõm (amit ele-
jétõl kezdve tudott, hisz felvilágosítottam életfelfogásom-
ról). – Leveleit egyébként máig õrzöm.

Az ’56-os események miatt a szovjet hatóságok három
évig nem engedtek Magyarországra látogatóba, noha 1958-
ban, a magyar-szovjet kettõs állampolgársági egyezmény
alapján, visszanyertem azt a magyar állampolgárságot,
amelytõl a szovjet hatalom 1944-ben megfosztott (anyaor-
szági születésem ellenére reám erõszakolta a szovjet állam-
polgárságot). E helyzeten az illetékes magyar hatóságok
sem óhajtottak változtatni, lévén, hogy 1948-ben megta-
gadták tõlem a Szülõhazámba történõ visszatérésemet.

1959 nyarán látogathattam meg ismét Anyukát Buda-
pesten. Tartózkodási helyül Ilus nõvérem lakása bizonyult
alkalmasnak, aki rendszeresen fõzött családjának. Itt ke-
resett fel Õ három év elteltével. Önmagát felnõttnek kép-
zelõ, cigarettázó leányt láttam viszont. Csaknem egy tel-
jes napot töltöttünk kettesben. Határozott és elszánt volt.
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Lelkileg felkészülten érkezett találkozásunkra. Mindket-
ten átélhettük azt a legmagasztosabb pillanatot, amikor
valaki feltételek nélkül felkínálja önmagát annak, akibe
szerelmes. E pillanat értékét az sem csökkentheti, ha e kí-
vánság nem teljesül. Sõt, a pillanat egész életre szóló érté-
két a beteljesületlensége adja meg. Ez esetben ugyanis
nem jöhet létre kiábrándulás, sem közvetlenül a felkínál-
kozás után, sem azt követõen bármikor.

A felkínált lehetõséget azért nem fogadtam el, mert ab-
ban a meggyõzõdésben éltem, hogy nem szabad megnõ-
sülnöm (ami bizonyára nem is következett volna be kijevi
barátnõm esetében sem, ha a védekezés ellenére nem ke-
rül áldott állapotba).

Mivel tudtam, hogy Õ szerelmes belém, így természe-
tes vágya az, hogy élettársam lehessen. Ez akkor is így
van, ha nem mondja ki. Amennyiben magamévá tettem
volna, és utána nem veszem feleségül, jogos és mélységes
csalódottság következett volna be. Az elsõ és a sokadik
csók, a kényeztetés bármilyen formája sem válthat ki ké-
sõbb olyan keserû csalódást, mint az, ha a szerelmes le-
ányt a feltétel nélküli odaadás után elhagyják. Márpedig
én abban sem lehettem biztos, hogy valaha is hazatérhe-
tek Magyarországra.

Nem sokkal ezután Õ férjhez ment. Gyönyörû leányá-
nak és unokáinak a mai napig örvendhetett. Férjét már
évekkel elõbb eltemette, most Õ is utánament. Nõvére
szerint kutyájának nyüszítésére figyelt fel a szomszédja,
akinek már korábban átadta lakáskulcsát, sajátját pedig
minden esetben kivette a zárból. Ezek szerint készült az
állagváltozásra. Szíve hajnali négykor állt le (az orvos
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megállapítása szerint). Ágyában nyugodt testhelyzetben
találták, tehát lelke-szelleme úgy távozott, hogy nem kel-
lett szenvednie.

Pár nappal elõtte hosszasan beszélgettünk telefonon.
Csupán bokaficam miatti fájdalmát említette, ezért nem
vállalkozott arra, hogy eljöjjön velem egy kirándulásra.
Semmi jel nem mutatott arra, hogy néhány nap elteltével
meditációmban már úgy kell megemlékeznem róla, hogy
kedves lényét az állagváltozott hozzám tartozók csoport-
jában elevenítem fel, naponta kétszer, egészen addig, amíg
magam is nem távozom e világból.

Utóirat

Írásom eredetileg az Õ keresztnevét viselte. Utólag vál-
toztattam meg a címet „She”-re. Elkészülte után ugyanis
kötelességemnek éreztem, hogy a szövegrõl kikérjem leá-
nyának véleményét. Feltételeztem, hogy ferde gondolko-
dású világunkban sértheti egy ma már kétgyermekes csa-
ládanya öt éve elhunyt édesapja, és most elveszített édes-
anyja iránti érzelmeit, ha valaki megírja az édesanya há-
zasság elõtti szerelembe esésének valós, ártatlan, és így
bájos történetét. Feltételezésem helyesnek bizonyult. Leá-
nya kijelentette, hogy az írásomban szereplõ kislány nem
az õ édesanyja. Ezek után nem csupán a címadó nevet
változtattam „She”-re, hanem töröltem valamennyi sze-
mély- és helységnevet, mely segíthetné írásom fõszerep-
lõjének beazonosítását.

Az itt leírottakat Tõle is visszahallottam, méghozzá
kellemes emlékként, és csodálkozással amiatt, hogy én
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több részletet felidéztem, mint Õ. Megbeszéltük, hogy Õ
is megírja idevonatkozó visszaemlékezését, és az ugyan-
csak bekerül a könyvembe. Fényképek tekintetében meg-
kérdeztem, hogy a nekem küldötteken kívül van-e olyan,
abból a korból származó fényképe, melyet szívesebben
látna a könyvben. Azt válaszolta, hogy nincs.

Az örmény származású zeneszerzõnek-énekesnek,
Charles Aznavournak (eredeti nevén Aznavurjannak) van
egy közismert, kedves dala, melyet angolul ad elõ. Nem
tudom, kihez szól, csak „SHE”-t mond. Ezért döntöttem
az „She” mellett. Biztos vagyok abban, hogy Õt nem sér-
tem meg írásommal, hanem maradandó nyomot hagyok
arról, ami a beteljesülés elmaradásának köszönhetõen vált
valóban értékes, és megõrzendõ emlékké.

1955–1956

A közéletben enyhülést éreztünk. 11 év után elõször en-
gedélyezték azt, hogy Magyarországra utazhassak és ta-
lálkozhassak Anyukával, testvéreimmel, gyermekeikkel,
Sógorommal és gyermekkori barátainkkal. A nyári vaká-
ció egy részét együtt tölthettük Balatonzamárdiban, ott,
ahol Csöpi és Kacus nõvérem született, és ahol gyermek-
korunkban évente nyaraltunk, amíg Miskolcon éltünk.

Az építészkar harmadik évfolyamát kitûnõrendû hall-
gatóként folytathattam Kijevben. A Rektorátus írásban for-
dult a Budapesti Mûszaki Egyetem Rektorátusához azzal
a kéréssel, hogy mint a diákköri kutatások tevékeny ré-
szese, tanulmányozhassam a két tanintézet oktatási rend-
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szerének hasonlatosságait, valamint a különbözõségeket.
Erre egy teljes hónap állt rendelkezésemre, mivel Kijev-
ben a tanév október elsején kezdõdött. Elutazásom elõtt
testvéreimmel megállapodtunk abban, hogy a következõ
nyári szünidõben ismét jöjjek Magyarországra. Kérésem-
re nemcsak nekem, hanem hallgatótársam és barátom,
Zelinszkij Valéríj számára is küldenek meghívólevelet.

Valéríj (becenevén Válja) a tanulás mellett rendszere-
sen készített rajzokat az ukrán Perec (piros csípõspaprika
– a Ludas Matyi testvérlapja) számára. E lap szerkesztõ-
sége írásban tudatta testvérlapját Válja budapesti magán-
látogatásáról, ami 1956-ban meg is valósult. A Ludas Ma-
tyi szerkesztõsége 10 napos programmal fogadott bennün-
ket. Ebbõl egy hetet Lillafüreden, két napot az akkor
Sztalinvárosnak nevezett új településen töltöttünk, egy
napot pedig Budapest nevezetességei megtekintésére for-
dítottunk. Válja a gondolatait leginkább rajz formájában
fejezte ki, így a „szóvivõ” szerepét mindenütt én töltöttem
be, még a kijevi szerkesztõség élete-munkája iránti érdek-
lõdésre adott válaszok tekintetében is, mivel ott csaknem
naponta megfordulván, mindenkit ismertem.

1956 õszén azonban megváltozott a világ. Engem csak
3 év elteltével engedtek Magyarországra látogatóba, noha
az 1957-ben a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság
között megkötött kettõs állampolgársági egyezmény alap-
ján 1958-ban visszakaptam magyar állampolgárságomat.
A magyar útlevelem azonban csak az esetben jogosított
fel magyarországi utazásra, amennyiben az illetékes szov-
jet rendõrség ezt engedélyezte. Megjegyzem, hogy az
Egyezmény értelmében a korlátolt érvényességû magyar
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útlevéllel rendelkezõk állandó tartózkodási engedélyt kap-
tak, így elvben (!) akár életük végéig a SZU-ban marad-
hattak. Az Egyezmény persze lehetõvé tette azt is, hogy
bizonyos Kárpátalján született, vagy akár csupán a ma-
gyar nyelvet beszélõ személyek magyar útlevelet kaphas-
sanak, ha a szovjet szervek ezt jónak látják (sokan jöttek
át így Magyarországra).

Mint azt már több helyen megírtam, nõvéreim a család-
jaikkal 1956 õszén Nyugatra távoztak (errõl testvéreim te-
lefonon tájékoztattak engem, ami a szovjet szerveknek is
tudomására juthatott), s e körülmény gyökeresen megvál-
toztatta a megítélésemet is. A következményekrõl más
helyütt részletesen írok.

1956–1957
Irene

Az eseményrõl, annak létrejöttérõl, egyik tanulmányomat
évekkel ezelõtt, a Tájékozódó 1998/4. számában tettem
közzé. Lényegét tekintve arról szólt, hogy a Hruscsov ál-
tal engedélyezett, és a veje (Adzsubej, az Izvesztyija c. na-
pilap fõszerkesztõje) által megvalósított „glasznoszty”
(nyilvánosság) indította el az önkényuralom olyan mérté-
kû fellazulását, mely a csatlós államok pártvezetõit halá-
losan megijesztette. Felrémlett elõttük hatalmuk elveszté-
sének lehetõsége, és annak következményei. A személyü-
ket fenyegetõ veszély elhárítása érdekében reformok be-
vezetését határozták el. A palackból kiengedett szellem
feletti ellenõrzést azonban hamarosan elveszítették, így a
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már akkor csaknem egy évtizede tartó önkényuralmi el-
nyomás okozta elégedetlenség népfelkelésbe robbant ki.

Itt és most errõl az eseményrõl személyes élményeimet
vetem papírra. 1956 augusztusát – testvéreim és sógorom
meghívására – Budapesten töltöttem. Kérésemre hozzá-
tartozóim meghívást küldtek barátom, Zelinszki Valerij
számára is, akivel együtt voltunk építészkari hallgatók
Kijevben (én akkor még bekebelezett szovjet állampol-
gárként). Barátom, aki karikatúrista õstehetség volt, az
egyetemi órák alatt is karikatúrákat rajzolt, mert már ak-
kor a Ludas Matyi ukrán testvérlapja, a „Perec” (hegyes
pirospaprika) munkatársaként kereste a kenyerét.

Budapestre érkezésünk utáni napon – a két lap szerkesz-
tõségének elõzetes egyeztetése alapján – megjelentünk a
„Ludas Matyi” szerkesztõségében. Itt több órás beszélge-
tés zajlott le közöttünk, és a szerkesztõség csaknem vala-
mennyi tagja között, oly módon, hogy õk kérdezték Valért
(én így hívtam õt), helyette azonban én válaszoltam. Ez
azért történt így, mert Valér végtelenül gátlásos-hallgatag
fiú volt, magyarul egy szót sem tudott, én pedig, mivel es-
ténként megfordultam a „Perec” szerkesztõségében, he-
lyette mindenre válaszoltam. Ugyanis e szerkesztõségbõl in-
dultunk együtt esténként a kollégiumba vagy az egyetemre
(feladataink esti elvégzésére, hisz a heti 59 kötelezõen
meghallgatandó óra miatt erre csak este-éjszaka és ünnep-
napokon nyílt lehetõségünk). Néha még szórakozni is in-
nen indultunk. Így a szerkesztõség életét – kíváncsi termé-
szetem miatt – Valérnél is jobban ismertem.

Ez a „felállás” a kérdezõkben nyilván azt az érzetet
keltette, hogy én az õ ellenõrzésével megbízott személy
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vagyok. Késõbbi magatartásuk is ezt igazolta. Program-
ajánlatukat már ennek megfelelõen adták elõ. Így látogat-
tunk el Dunaújvárosba, majd egy hétre a Lillafüredi Párt-
üdülõbe. Ott közös szoba várt bennünket, de én kértem az
elkülönítésünket (miskolci barátaimat ugyanis úgy akar-
tam vendégül látni, hogy Valérnak ne legyen kényelmet-
len a számára idegen nyelvû beszélgetésben való néma
részvétel, különösen akkor, amikor a harmadik személy
szerepét kellett volna játszania). E kérésemet vendéglátó-
ink teljesítették. A beutaltak láthatóan kíváncsiak voltak
arra, ki az a két fiatalember (Valér 25, én 28 éves voltam),
aki külön asztalnál ül, de senki sem kísérelte meg azt,
hogy a vacsorák utáni „társasjátékokba” bevonjanak ben-
nünket. Így mi az épülethez csatlakozó, bárki által láto-
gatható, zenés szórakozóhelyen (ld. a képen) töltöttük va-
csora utáni óráinkat az én barátaimmal.
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Testvéreimmel és néhány barátjukkal, a Balatonnál is
töltöttünk pár napot. Erre már akkor került sor, amikor az
augusztusi hirtelen idõváltozás beköszöntött. Bennünket
ez a tó közepén, egy bérelt jachton ért. Hatalmas vihar kí-
séretében a hõmérséklet percek alatt úgy lehûlt, hogy
mindnyájan dideregtünk (az ezt megelõzõ hõség miatt
meleg holmi nem volt velünk). Én alaposan be is lázasod-
tam, amit tüszõs mandulagyulladás követett. Az orvos az
akkor még csak külföldrõl beszerezhetõ antibiotikummal
kezelt, ami hamarosan megszüntette a lázas állapotot. Az
elõirányzott programunkhoz képest ekkor már több napos
késésben voltunk, azonnal vissza kellett utaznunk Buda-
pestre. A vonat mindkét oldalán az ablakok nyitva voltak,
így a kereszthuzat nem tett jót a magas láz (csaknem 40
fok) utáni legyengült szervezetemnek.

Eredetileg abban állapodtunk meg Édesapával, hogy
budapesti látogatásunkról Ungvárra utazunk és addig
maradunk ott, amíg õ is lebonyolítja budapesti elsõ láto-
gatását. Ezt lehetõvé tette az a körülmény, hogy egyete-
münkön a tanév október 1-jén kezdõdött.

Kijevbe érkezésünk tiszteletére
akkori barátnõm, Irina (ld. a képen)
házi mulatságot – mai nevén: bulit
– rendezett. Kapcsolatunk a nyári
szünidõ elõtt kezdõdött. Egyik di-
áktársam szülinapján ismerkedtünk
meg. Nemrég vált el orvos férjétõl,
egyébként középiskolában tanított
angolt, ezért keresztnevének angol
változatát használta (az Irene-t). Ak-
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kor 24. évében járt. Én éppen szabad voltam, mert Zita
már elutazott újdonsült férjével.

Az Irina lakásában rendezett bulin ismerkedtem meg
Oxanával, aki egy Argentínából hazacsábított ukrán csa-
lád fiának, Misa „argentyinyec”-nek volt a szeretõje (a ra-
gadványnév a származására utalt). Misa szobrásznöven-
dék volt, és igen hamar rájött arra, hogy családjuk az ak-
kor divatos hazacsábítási akció áldozata. A szülõk bele-
nyugodtak az átverésbe, Misa azonban szeretett volna ki-
szabadulni a számára „új hazá”-ból, s visszatérni Argentí-
nába, ahol született. Ennek érdekében minden lehetõséget
megragadott, eredménytelenül. Azt sem tudta elérni, hogy
a Moszkvai Világifjúsági Találkozó ürügyén eljuthasson
az ottani argentin követségre. Még az utazást is megtiltot-
ták számára. Szerintem Oxána a megfigyelésével-õrzésé-
vel megbízott személy volt, egyébként igen mutatós, szõ-
ke, kék szemû szépség, aki Irina köreihez tartozott. Mind-
ketten az Idegen Nyelvek Fõiskoláját végezték (Oxána
spanyol szakon). Már õket megelõzõen is ismertem egy
Sztella nevû, ugyancsak spanyol szakos leányt, akivel ba-
ráti körben találkoztunk. Úgy vélem, hogy e fõiskolán ok-
levelet szerzett, többségében leányokat, az államvédelmi
rendõrség használta külföldiekrõl szóló tájékoztatások be-
szerzésére. Nem állítom, hogy az említett három leánynak
velem kapcsolatosan is lett volna jelentési kötelezettsége,
de kizárni sem tudom ennek lehetõségét.

Ilyen feltételezésre jó okot nyújt az, hogy barátaim kö-
zül többen tudtomra hozták, amikor ilyen céllal behívták
õket az államvédelmi szervezet központjába. Volt olyan
festõmûvész barátom, az azeri fõvárosból, Bakuból érke-
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zett Vologyja Golovánov (amikor e fejezetet írom, õ már
tíz éve halott, utóda nem maradt, így kellemetlenséget nem
okozhatok neki), aki a megbetegedésem miatt elvesztett
tanév idején leutazott hozzám Ungvárra, hogy óvatosságra
intsen az irányomban megnyilvánuló érdeklõdés miatt (sem
telefonon, sem levélben nem tartotta biztonságosnak az ér-
tesítésemet). Köztudott volt ugyanis az, hogy az állambiz-
tonsági szervezet részérõl megnyilvánuló érdeklõdést titok-
ban kellett tartania a megkérdezettnek. Errõl olyan nyilat-
kozatot írattak alá, mely szerint három év börtönbüntetést
von maga után az, ha e titkot bárkivel közli az illetõ.
Kaposi Jutka édesapja, Gyuszi bácsi (aki évtizedek óta ha-
lott), halála elõtt elmondta, hogy az elsõ letartóztatása és
elhurcolásakor aláíratták vele az együttmûködési nyilatko-
zatot. Mint mondta, aláírta, mert ennek köszönhetõen ki-
szabadulhatott abból a rabságból, melynek nem volt meg-
határozott idõtartama, hisz bírósági ítélet nélkül vitték el.
Ezért úgy döntött, hogy jobban jár, ha késõbb, az együtt-
mûködés megtagadása, pontosabban a nem teljesítése miatt
ítélik el bírósági úton három évre, mert ez esetben munka-
táborba kerül, ahol jó munkateljesítménye esetén harma-
dolhatják a három évet és egy év múlva szabadulva az ille-
tõségi helye szerinti településre, Ungvárra utazhat haza. És
ez így is történt. Az õ hobbija a mûbútorasztalos mesterség
mûvelése volt, melyet az I. Világháború utáni orosz fog-
ságban tanult meg egy ottani mestertõl. Lakásukban általa
készített, nemesfa berakásos bútorok is voltak, a fogságban
pedig díszdobozokat készített fogva tartói számára, ezért
harmadolták a kiszabott idõt.

199



1956 októbere tehát Kijevben ért. A diákszállón akkor
egy 11 ágyas szoba egyik ágyát használtam. A szoba kö-
zepét egy asztal és két szék díszítette. Az asztal közepén
kapott helyet „Rekord” márkanevû, olcsó, de világvevõ
rádióm. Ennek rövid hullámhosszán foghattam az „Ame-
rika hangja” és a „Szabad Európa” rádiók híradásait,
elõbbinél az éjszakai zeneadásokat is. Egyébként rádió-
mat az egyetemi mûtermünkben tartottam, hogy az éjsza-
kai egyhangú kézimunkát elviselhetõbbé tegyem zene-
hallgatással.

Október 23.-ától kezdve e rádió hallgatása folyamatos-
sá vált. A magyar nyelvû adásokat nem zavarták. Mintegy
két héten keresztül – kis szünetekkel – az ennivaló be-
szerzése, a tisztálkodás, valamint egyéb szükségletek ki-
elégítése miatt éjjel-nappal a rádióm mellett ültem, idõn-
ként az asztalra borulva, rövid idõre elszunnyadva. A 11
ágyas szobában esténként, amikor diáktársaim hazaértek,
néha 20-25-en is körülvettek, és követelték, hogy fordít-
sam a híreket. Nyilván voltak közöttük olyan diákok is,
akik tájékoztatták az illetékeseket errõl a hírforrásról.
A szobában vágni lehetett a füstöt, mert a többség do-
hányzott, többen mahorkát szívtak (ez a dohánylevél fel-
darabolt kocsányából készített anyag volt, melyet csak új-
ságpapírba csomagoltan lehetett elszívni).

A forradalom leverése után megtörtént, hogy katonai
deszantos öltözetben keresett fel a diákszállón egy fiatal-
ember (akkor még nem voltam magyar állampolgár, így
nyilvánvalóan küldték hozzám, mert egyébként azt sem
tudhatta volna, hogy a diákok között van magyar nemzeti-
ségû). Elmondta, hogy a budapesti Damjanich utcában lévõ
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villamos remizben, annak téglafalánál miként végezték ki
a fegyveresen elfogott felkelõket. Helyzetismerete alapján
nem lehetett kétséges számomra, hogy járt Budapesten.
Feltehetõen azt akarták megtudni rajta keresztül, hogyan
viszonyulok a Magyarországon történtekhez. Mondanom
sem kell, hogy értékelhetõ ismeretekhez nem jutott.

Abban az idõben volt olyan leány is, aki magyarul írt
levél lefordíttatásával keresett meg, majd megkérdezte,
találkozhatunk-e máskor is. Beleegyeztem. Több estét töl-
töttünk együtt a Szófia Székesegyház körüli parkban. Ked-
ves, testileg még ártatlan és tapasztalatlan teremtés volt
(így is maradt, amikor találkozásaink abbamaradtak). Egy
idõ után közvetlensége oly mértékûvé vált, ami bizony
rosszul is végzõdhetett volna, hisz nem tudhatta, nem raj-
tam akarják-e ellenõrizni a megbízhatóságát.

Úgy két évvel elõtte volt olyan élményem, ami bizo-
nyította, hogy a háborút és az ukrajnai magyar megszál-
lást milyen sokféleképp élhették át az ott lakók. Egy 35
év körüli hölgy, akivel szakirodalom beszerzése miatt vi-
szonylag gyakran találkoztam, megkérdezte, meghívhat-e
a születésnapjára. Mint mondta, barátnõjével ketten len-
nének csupán, ezért hív meg engem. Szerény, a konyhá-
ban fogyasztott ünnepi vacsora közben bement a szobába
és fényképekkel a kezében tért vissza. A képeken barát-
nõjével együtt voltak láthatók, tizenvalahány évvel koráb-
ban, két fiatal magyar katonatiszt társaságában. Egyikük
sem ment férjhez azóta, mert mint mondták, e két magyar
férfi úgy viselkedett velük és családjukkal, mint ahogy
azóta sem senki. Ezen esemény értékét azok képesek fel-
fogni, akik tudják, hogy a megszállók távozása után az ott
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maradt polgári lakosság egy része távoli munkatáborokba
került. E két leány tehát a szabadságát kockáztatta azzal,
hogy e képeket megõrizte, mi több, megmutatta nekem.
A bizalom ilyen mérvû megnyilvánulása az élet legszebb
ajándékai közé tartozik. Imáimban ezért név szerint emlé-
kezem meg róluk, de ide nem írom le nevüket, mert lehet,
hogy még élnek.

Az 1956. november 7-i egyetemi ünnepségre még el-
mentem, de csak a folyosón álldogáltam, a díszterembe
nem mentem be. Sötétszürke öltönyömhöz fekete nyak-
kendõt öltöttem. Így fejeztem ki együttérzésemet a felke-
lés vérbefojtása során életüket vesztett honfitársaimmal.
Többen odaléptek hozzám, hívtak be a terembe, én azon-
ban elhárítottam azzal, hogy lelkiállapotom ezt nem teszi
lehetõvé. Járóképességem fokozatosan egyre romlott, las-
sacskán már egy küszöb átlépése is nehezemre esett.

Megkezdõdött a téli vizsgaidõszak, de én a diákszálló
betegszobájában feküdtem. Dékányunk többször megláto-
gatott. Megkísérelt rábeszélni, hogy jöjjek el vizsgázni.
Arra hivatkozott, hogy három év kitûnõ teljesítményének
köszönhetõen, valamint betegségemre tekintettel elnézõek
lesznek a tanáraim, így nem veszítenék el egy tanévet.
A felajánlott lehetõséggel nem éltem, mert a betegség lelki-
leg is teljesen lebénított. Közben kórházi kivizsgálásokon is
átestem. Rétegezett röntgenfelvételeket is készítettek a leg-
inkább bedagadt és fájdalmas testrészekrõl. Diagnózis fel-
állítására azonban csupán egy neves röntgenológus pro-
fesszor vállalkozott. Õ leírta, hogy csont TBC-t gyanít. Ek-
kor határoztam el azt, hogy betegszabadságot kérek, hazau-
tazom Ungvárra Édesapához, és megkísérlem a talpra állást.
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Ebben az idõszakban Anyuka már egy éve Budapesten
tartózkodott. Testvéreim egyedül õt hagyták lakásukban,
amikor Nyugatra távoztak, mert nem volt hajlandó velük
menni. Egyedüllétének feloldására Kacus nõvérem barát-
nõje férjével költözött e tanácsi bérlakás egyik szobájába,
míg egy kisebb szobába egy magányos férfi barátjukat te-
lepítették be. Négy év múltán, hazatelepülésünk engedé-
lyezésének hallatán, a házaspár kiköltözött. A magányos
férfi maradt, sõt a 9 m2-es szobát társbérletként kiigényel-
te, és meg is kapta. Oda késõbb bejelentette debreceni ba-
rátnõjét, a fõbérlõ, Anyuka beleegyezése nélkül. A barát-
nõ kijelentkezését az illetékes hatóság akkor rendelte el,
amikor az én és családom (feleségem és kislányunk) átte-
lepülése is megtörtént.

Rövidesen megszületett második kislányunk is. A ke-
rületi tanácsnál lakásigényem kielégítésének sürgetésekor
a tanácselnök (egy hölgy) úgy tájékoztatott, miszerint az
egy szobában élõ négytagú családom számára megfelelõ
méretû lakás kiutalására nincs lehetõség, a társbérlõ szá-
mára azonban kiutalhat egy új lakótelepi összkomfortos
garzont, amennyiben hajlandó vagyok lemondani saját la-
kásigényemrõl. Beleegyeztem, mert a társbérlõ szobája és
a mi szobánk közötti fürdõszoba közös használatú lévén
sok kellemetlenséget okozott.

Testvéreim idõközben az USA-ba kerültek. Betegsé-
gemrõl idõsebbik nõvéremtõl, Csöpitõl szereztek tudo-
mást, aki nem disszidált a többiekkel, hanem Budapesten
várakozott, abban reménykedve, hogy én is engedélyt
kaphatok ismételt látogatásra. Idõnként a diákszálló tele-
fonján sürgette indulásomat. Beszélgetéseinket természe-
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tesen lehallgatták, így nemcsak akkor, de még további két
évig sem utazhattam Magyarországra. E nõvérem végül
Jugoszlávián keresztül, nem kevés megpróbáltatást el-
szenvedve csatlakozott a már USA-ba jutott családtagok-
hoz, köztük a fiához. Megbetegedésemet is hírül vitte. Az
idõ tájt vált ismeretessé Nyugaton a Cortison nevû gyógy-
szer, ebbõl küldtek Ungvárra egy teljes kúrához szüksé-
ges adagot. Orvos azonban nem akadt, aki vállalkozott
volna arra, hogy egy ismeretlen szteroid készítmény ada-
golását meghatározza, és annak mellékhatásait ellenõriz-
ze. Így azt nem használtam fel, hanem megkezdtem az
öngyógyítást. Állapotom fokozatosan javult, így október-
re visszamehettem Kijevbe, és folytathattam tanulmányai-
mat. Persze az abbamaradt IV. évfolyamot meg kellett is-
mételnem, de már nem az elõzõ diáktársaimmal.

Új diáktársaim évekkel voltak fiatalabbak, mert az õ
megjelenésükkel zárult le az a korszak, amelyben a hábo-
rú miatt megszakadt tanulmányokat befejezhették az arra
jogosultak. A két évfolyam hallgatói között szinte nemze-
déknyi különbség volt a nézetek és a magatartás tekinteté-
ben. Az utóbbiak már a komszomol agymosottjaiként
szemlélték a világot. A tanulást sem vették komolyan.
A bonyolult, és így száraz tantárgyak órái alatt társasjáté-
kokat játszottak. Ebben én nem voltam társuk, így aztán
az ellenszenv irányomban egyre fokozódott. Abban sem
vettem részt, amikor valamilyen kellemetlen feladat egy-
öntetû szabotálását határozták el.

Az utolsó, VI. évfolyam idejére már beszélõ viszony-
ban sem voltam új évfolyamtársaimmal. Ez alól egyetlen
fiú, Szláva volt kivétel. Õ egy nyugat-ukrajnai város bör-
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tönparancsnokának egyetlen fia volt, aki már odakerülé-
sem elõtt is ellentétbe került évfolyamtársaival. Velem
kereste a barátságot, de nekem ez nehezemre esett. Hóna-
pok kellettek ahhoz, míg elfogadtattam magammal, hogy
nincs jogom elutasítani a barátkozását. A nyári szünidõ
után, kollégiumunk más helyre költöztetésekor, szobatár-
samul jelentkezett egy négy ágyas szobába. A diplomaév
idejére, a szokáshoz híven, az évfolyam tíz hallgatója kü-
lön-külön mûtermet kapott. Mintegy fél év elteltével, azt
követõen, hogy ellenem nyílt hajtóvadászat kezdõdött,
kettõnket közös mûterembe helyeztek (gyaníthatóan õt
bízták meg a megfigyelésemmel).

Ebben az évben Szláva komolyan udvarolt egy leány-
nak, akit azonban nem mutatott be, és nem is beszélt róla.
Egyszer csak bejelentette, hogy megnõsül és meghív a la-
kodalmukba. Ott ismertem meg a leányt, aki akkor fejezte
be mûvészettörténészi tanulmányait. Szláva legközelebbi,
mondhatnám egyetlen barátja lévén kötelességemnek tar-
tottam, hogy az újdonsült feleséget elsõként kérjem fel
táncolni. Az érdekes, a klasszikus görög szobrokhoz ha-
sonló arcú, hatalmas szemû, jó alakú ifjú asszonyról kide-
rült, hogy kiválóan táncol.

Az elsõ lépéstõl kezdve úgy táncoltunk, mint egy ösz-
szeszokott pár. Ezt sajátos táncstílusom tette lehetõvé,
mely már egész fiatalon kialakult. Lényege abban áll, hogy
tánctársamat oly módon ölelem magamhoz, mely biztosítja
kettõnk mozgásirányának (a hajlításoknak, ringatásoknak,
döntéseknek stb.) általam történõ meghatározását. Más
szóval nem ad lehetõséget arra, hogy a partnernõ megkísé-
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relje irányítani a táncot. Testalkatom (57–58 kg, 170 cm
magas) mellett ez csak úgy valósítható meg erõlködés nél-
kül, ha jobb tenyeremet és alkaromat a hölgy hátközepétõl
a gerincvonalában helyezem el, így az õ baloldala az én
jobboldalamhoz szorul, s ezzel az együttmozgásunk magá-
tól értetõdõvé válik (szükségtelenné teszi azt, hogy a tánc-
társnak ki kelljen találnia mozgási-mozgatási szándékaim
irányát).

A lakodalom régi építésû épületben zajlott, melynek kb.
méter vastagságú falában az ablakoknál kis beugrók voltak.
Ezeket elsötétítõ függönyök határolták el a szobától. Itt le-
hetett dohányozni úgy, hogy a füst, a kicsiny szellõztetõab-
lakon (fortocska) távozva, ne szennyezze a szoba levegõ-
jét. Magam, akkor még dohányzó ember lévén, idõnként
ilyen ablakmélyedésbe vonultam elszívni cigarettámat. Az
egyik cigarettázásom alatt váratlanul hátulról átölelt az ifjú
ara, és fülembe súgta, hogy tévedés áldozata. Most szem-
besült azzal, hogy õ nem Szlávába, hanem abba a férfiba
szerelmes, akitõl Szláva átvette nem csupán a táncstílusát,
hanem a világlátását és a gesztusait is (tánc közben ugyanis
folyamatosan beszélgettünk). Gyorsan belekaroltam, és
táncolni vittem, mert igen kellemetlenül éreztem volna ma-
gam, ha Szláva véletlenül (esetleg szándékosan) elhúzza a
függönyt, és bennünket édes-kettesben ölelkezve talál. Ez
az eset igen tanulságos a tekintetben, hogy mindenkinek
igyekeznie kell elkerülnie mások utánzását, fõleg a közvet-
len környezetükben élõket.

Néhány év elteltével hivatalos kiküldetésben jártam Ki-
jevben. A szállodából felhívtam Szláváékat. Meghívtak va-
csorára. Utána éjszakába nyúlóan beszélgettünk. A közbiz-
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tonság hiánya miatt rábeszéltek arra, hogy töltsem az éjsza-
kát a vendégszobájukban. Dél körül járt az idõ, amikor a
háziasszony reggelizni hívott. Az ízléses, áttetszõ vékony-
ságú pongyola alatt egyéb ruhadarab nem látszott. Kide-
rült, hogy a lakásban csak mi ketten vagyunk. Szláva el-
ment a munkahelyére, szerintem tudatosan, mert már elõtte
megtudtam, hogy válófélben vannak.

Bevallom, kemény megpróbáltatás volt számomra az,
hogy a reggelizés után hivatalos elfoglaltságomra hivat-
kozva elbúcsúzzam. Két kislányom nyugalmát-biztonságát
nem kockáztathattam azzal, hogy belemegyek egy olyan
kalandba, melynek kimenetele beláthatatlan. Értem alatta a
lelki-szellemi vonatkozásait. Feltételezhettem ugyanis azt,
hogy ami ott és akkor megtörténhetett volna, annak folyta-
tásával is számolnom kellett. Számoltam, és lemondtam
egy bizonyára kellemes élményrõl.

Megemlítem, hogy barátaimról (külföldiekrõl és ittho-
niakról egyaránt, fényképeikkel együtt) jelentek meg írá-
saim más könyveimben is, így az „I. Sikerek vagy kudar-
cok? II. Válaszok” címû, közös borítóval ellátottban (Bu-
dapest, 2005, magánkiadás).

A „Barátaim válaszaiból” címû részben olyan írások
találhatók, amelyeket barátaim annak tudatában fogal-
maztak meg, hogy azt közzé fogom tenni.

A „Válaszaim” címû rész 28 esszé jellegû, különféle
eseményekkel kapcsolatos ingerválaszaimat tartalmazza,
míg az elsõ kötet „Példák” címû részében néhány kezde-
ményezésemet és az azokból levonható következtetései-
met ismertetem.
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1958–1983
Inna és Zója

… No, nem arról lesz szó, hogy valaki szomjas, inna va-
lamit, de nem áll módjában. Nem. Ez egy nõi név, az Inez
orosz változata, melyet Inesszaként és Inuszja becenév-
ként is használnak. Valamikori feleségem viseli e nevet.

16 és fél éves volt (én 29 és fél), amikor Kijevben,
egyetemünk közelében megpillantottam. Tél volt, szürke
kecskebundában, csizmában, a vállán átvetett szürke fej-
kendõben jött felém. Az arcán kívül semmit sem láttam
belõle. E látvány azonban lenyûgözött. Hatalmas, sötét-
kék szemek, sûrû fekete szempillával és hasonló szemöl-
dökkel keretezve. Nagyon megnézhettem, mert elmoso-
lyodott. Szép vonalú ajkából elõvillantak igazgyöngysze-
rû fogai.

Mint késõbb kiderült, telefonálni járt az egyetem bejára-
ti szélfogójában lévõ nyilvános telefonkészülékhez. Nem-
rég költöztek a szomszédos utcába, és még nem szerelték
fel telefonjukat.

Barátnõjével, Zójával együtt ismerkedtünk össze egye-
temünk mûsoros-táncos rendezvényén. Mindkettõjükkel
táncoltam. Inna sem akkor, sem késõbb nem tartozott a
beszédes típushoz. Zója vidám, közvetlen, haverkodó al-
kat volt. Az akkor érettségit adó 10 osztályos iskolát
együtt, egy padban ülve végezték el mintegy fél évvel ko-
rábban, és jobb híján szorgalmasan ûzték a semmittevést.
Keresték önmagukat. Ebbe a helyzetbe csöppentem bele
harmadikként, persze csak igen szûk idõkeretben, hisz
szabadidõvel alig rendelkeztem.
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Inna szerelmi csalódás
utáni állapotban volt. Nõs,
kisgyermekes férfibe sze-
retett bele, de találkozá-
saikat a Párt letiltotta. Ne
csodálkozzék, kedves Ol-
vasó! Ott, a volt Szovjet-
unióban, ez így mûkö-
dött. Persze nem minden
elvtárs magánéletébe avat-
kozott bele a Párt. Ilyen
beleavatkozás akkor tör-
tént, ha a házastársak
(esetleg a szüleik) magas
beosztású pártemberek voltak. Esetünkben az ifjú házas-
pár a 20-as évei elején járt, viszont a mögöttük lévõ atyák
„elõkelõ” beosztást töltöttek be a Pártban. A fiatalember-
rel egyébként ismertük egymást, egy épületben tanultunk,
igaz, õ más karon.

Elsõ bizalmas együttlétünk idejének javarészében Inna
a csalódásáról beszélt, és pityergett. Igyekeztem vigasz-
talni, miközben örültem, hogy a tiltott kapcsolat megsza-
kadt, és folytatásának nincs esélye.

Aztán beköszöntött 1958 nyara. Inna elutazott az
édesanyjával a Fekete-tengerhez. Ezt bizony zokon vet-
tem, mert nekem építési gyakorlaton kellett szenved-
nem a nagy hõségben. Szenvedésemet az sem enyhítette,
hogy az építésvezetõ árnyékba küldött bennünket, diáko-
kat, hisz teljesítménybérben dolgozván, nem kívántak
foglalkozni velünk. Mégis egész nap ott kellett tartóz-
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kodnunk, s ez még bosszantóbb volt, hisz értelmetlenül
telt az idõnk.

Néhanapján, esténként, találkoztunk Zójával. Inna visz-
szaérkezése közeledtével jutottunk oda, hogy eljön hoz-
zám a diákszállóra (a két ágyas szobában ekkor már csak
egyedül voltam, szobatársam hazautazott).

Portásunk, Pável Petrovics látta el az ügyeletet. Baráti
viszonyt ápoltunk a csaknem fél évszázaddal idõsebb,
alacsony-púpos, de sok ismerettel bíró, értelmiségi alkatú
emberkével. Megbeszéltem vele, hogy Zóját várom (mind-
két leányt ismerte, barátainkkal együtt is megfordultak
nálam), így senki más számára nem vagyok otthon. Arra
nem gondoltam, hogy Inna meglátogathat, hisz még nem
értesített hazaérkezésérõl.

Innának azonban sikerült becsapnia portásunkat. Ami-
kor ugyanis Pável Petrovics közölte vele, hogy nem va-
gyok otthon, Inna azt válaszolta, tudja, és csak egy cédu-
lás üzenetet csúsztat az ajtóm alatti résbe. S mivel az ajtót
elfelejtettem kulcsra zárni, Inna belépett a szobába. Ekkor
mi Zójával még csak az ágyon ülve zenét hallgattunk.
Inna az ablakhoz sétált, kinézett rajta, majd méltóságtelje-
sen az ajtó felé indult. Onnan visszapillantva odaszólt
Zójának: „Zójicska! Majd hívj fel telefonon!” – és távo-
zott. Zója sírva fakadt, nyilván úgy érezte, hogy megcsal-
ta a barátnõjét. Némi vigasztalás után hazakísértem, s el-
dõlt bennem, hogy kettõjük közül Inna áll közelebb hoz-
zám. Ebben meghatározó szerepet játszott talpraesett és
méltóságteljes magatartása.

Házasságkötésünk két évvel késõbb, Kijevben, kerüle-
tünk anyakönyvi hivatalának kicsiny helyiségében zajlott
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le. Csupán két barátom volt jelen (tanúként). Bejelentke-
zésünket feltehetõen e hivatal jelezte a központjuknak,
mert onnan felkerestek engem. Szerették volna, ha az ak-
kor megnyíló új házasságkötõ termet ilyen, „a népek ba-
rátságát” példázó házassággal nyitják meg, illõ ceremó-
nia, és valami koncertféle kíséretében. Ajánlatuk elõl ud-
variasan kitértem, a házasságkötést ugyanis két ember
magánügyének tekintettem, a ceremóniáktól pedig eleve
idegenkedtem. E mellett a diplomaév (1959/60) második
felében történt események olyan lelki- és idegállapotot
okoztak, ami kizárta, hogy efféle cirkuszhoz jó képet vág-
hassak.

Leendõ feleségemmel az említett megkeresést nem tu-
dattam, mert a megelõzõ félév eseményeirõl csak igen hé-
zagos ismeretei voltak. Tudott arról, hogy tavasszal kb.
két hónapot fertõzéses májgyulladás gyanújával a buda-
pesti László Kórházhoz hasonló kijevi kórházban töltöt-
tem. Beszállításom után ugyanis diákszállónkat a járvány-
ügyisek fertõtlenítették, és ezt sokan látták. Az eseményre
egy olyan eperoham miatt került sor, melyhez hasonlót
1959 nyara óta számtalanszor átéltem a diáktársaim részé-
rõl a KOMSZOMOL (Kommunista Ifjúsági Szövetség)
égisze alatt ellenem szervezett akciók, és az ezzel járó fo-
lyamatos feszültség következményeként.

Arról persze Inna nem tudott, hogy újdonsült magyar
állami ösztöndíjas mivoltomnak és nõtlenségemnek kö-
szönhetõen a kórház fiatal nõi szakgárdája kitüntetett ér-
deklõdéssel vett körül. Sokan szerettek volna távozni a
SZU-ból nyugati irányba, s egy baráti ország állampolgá-
rának feleségeként ez megvalósíthatónak látszott.
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Ebbõl adódóan a laboratóriumi eredményeket hama-
rább ismerhettem meg, mint a velem foglalkozó orvos.
Valamennyi leletem a beszállítástól kezdve negatívnak
bizonyult. Feltételezhettem ezért, hogy immáron második
hónapja azért tartanak zárt osztályon, mert így nincs lehe-
tõségem elkészíteni diplomamunkámat, mely 16 hatalmas
táblányi kézimunkát igényelt (témája 660 fõs, bentlakásos
szakközépiskola volt, ideértve a tanulók szálláshelyét,
tanmûhelyeit, sporttelepét – uszodával és lõtérrel –, vala-
mint az ott foglalkoztatott oktatók és az egyéb személyzet
lakásait tartalmazó épületeket).

Feltételezésemet megerõsítette annak a diplomáciai
úton Magyarországra érkezett egyoldalas jegyzéknek a
megismerése, mely teljes terjedelmében személyemrõl
szólt. Erre Budapesten nyílt lehetõségem annak köszön-
hetõen, hogy 1960 januárjában (több mint 3 éves kiha-
gyás után) ismét meglátogathattam Anyukát. Az iratot
1960. februárjában nagy titokban mutatta meg nekem az a
tisztviselõ, aki az ösztöndíj-ügyemet intézte. Õt is nyilván
kellemetlenül érintette a jegyzék tartalma. Abban ugyanis
a Szovjetunió felsõoktatási minisztériuma kérte azonnali
visszarendelésemet Magyarországra, azzal az indoklással,
hogy én az MNK-val (Magyar Népköztársasággal) és a
SZU-val szemben ellenséges magatartást tanúsítok, vala-
mint, hogy diáktársaimra negatív hatást gyakorolok. Az
irat fogalmazóinak tájékozottsága hiányos volt. Nem vet-
ték figyelembe azt, hogy kettõs állampolgárságomnak kö-
szönhetõen olyan SZU-beli állandó tartózkodási enge-
déllyel rendelkezem, mely lehetõvé teszi ott maradásomat
akár életem végéig. Arról meg eleve nem is tudhattak,

212



hogy 1960 januárjában a Magyar Igazságügyi Minisztéri-
umtól engedélyt kértem és kaptam az Innával való házas-
ságkötéshez. Az irat megismerése után az illetõ tisztvise-
lõt tájékoztattam arról, hogy azonnal visszautazom Kijev-
be, mert ott kívánom tisztázni a helyzetemet. Õ ezt látható
megkönnyebbüléssel vette tudomásul, és, mint az késõbb
kiderült, nem intézkedett visszatartásom érdekében. Én
pedig még Budapesten megfogalmaztam azt a beadványt,
melyet aztán Ungváron magyarra fordítottam, hogy Édes-
apa megérthesse, és véleményt alkothasson annak tartal-
máról. Beadványomat Ungvárról postáztam, tértivevény-
nyel ellátva, Hruscsovnak címezve.

Számomra már akkor világossá vált, hogy megismétlõ-
dik az 5 éves képzõmûvészeti tanulmányaim vége felé
lezajlott kísérlet, nevezetesen megakadályozása annak,
hogy építészként is kitüntetéses oklevelet kaphassak (öt
évfolyam vizsgaeredményei, valamint a hatodik évfolyam
közepén, a diplomamunka vázlattervének megvédésekor
kapott „kitûnõ” minõsítés alapján).

Visszatérve kórházi bezártságomhoz, kellõ fontolgatás
után úgy döntöttem, hogy felkeresem a kórház igazga-
tó-fõorvosát. Elmondtam, hogy vizsgálati leleteim negatív
eredményeit ismerem. Ezért érthetetlen számomra, miért
tartanak benn a kórházban csaknem két hónap óta. Tájé-
koztattam arról, hogy az évfolyamunk után nem indítottak
újabbat, így – amennyiben a diplomamunkámat most nem
tudnám megvédeni, a következõ évben erre már nem nyíl-
na lehetõségem. Ez azzal járna, hogy 12 évnyi tanulmányi
idõm veszne el (a 4. évfolyamot ugyanis újra kellett kez-
denem, az 1956 telén rajtam kitört reumatikus sokízületi
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gyulladás következtében), tehát további életem értelmet-
lenné válna (ez utóbbit persze nem gondoltam komolyan).
Egyébként is, Anyuka már átköltözött Budapestre, Édes-
apa pedig indulásra kész Ungváron, az oklevelem átvétele
után magam is követem õket leendõ feleségemmel együtt,
akivel házasságkötésünket július 3-ra bejelentettük. Kér-
tem, hogy haladéktalanul engedjen ki a kórházból, mert
már így is alig maradt idõm a hatalmas munka elvégzésé-
re. Amennyiben ezt nem teszi meg, kiugrom az ablakon
(ezt sem gondoltam komolyan, egyébként a 3. emeleten
az ablakok már nem voltak berácsozva). Tudniillik, hogy
ekkor hét évvel voltunk Sztálin halála után, Hruscsov le-
leplezte a jogsértéseket, jómagam ekkor már magyar ál-
lampolgár voltam, így életemmel el kellett volna számol-
niuk, ami némi kellemetlenséggel járt volna (ld. a két fo-
tót e fejezet végén).

Másnap kiengedtek. Leromlott idegállapotban, további
veszélyek, illetve mesterkedések feltételezésében nekife-
szültem a munkának, és azt be is fejeztem a diplomavédés
idõpontjára. Elõtte pár héttel azonban újabb megpróbálta-
tásokon kellett túljutnom. Budapestrõl megérkezett a poli-
tikai rendõrség egyik alosztályának vezetõje, hogy tár-
gyaljon velem. Olyan személyt küldtek, aki mindent tu-
dott az 1956 telén Nyugatra távozott testvéreimrõl és csa-
ládunkról (még a szokásaikat is).

A következõ napon Kijev egyik patinás szállodájában
bemutatott egy igen jó megjelenésû, polgári öltözetû, 50
év körülinek látszó férfinek, akivel szemben láthatóan
igen nagy tisztelettel viseltetett. A szálloda hatodik eme-
leti szobájához igyekezvén nem a felvonót használtam,
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hanem a díszes körlépcsõn bandukoltam föl. Így lehetõsé-
gem nyílt arra, hogy megpillantsam azt az ungvári állam-
biztonsági tisztet, aki a hatodik emeleti lépcsõ korlátjára
támaszkodva figyelte érkezésemet (századosi egyenruhá-
ban, a KGB tisztjei ugyanis nem álcázták civil ruhával a
kilétüket, mint a csatlós országok zsoldosai). Õt már a
szovjetek bejövetele elõtti idõben ismertem, mert gyakran
fociztunk együtt a lakásunknál lévõ grundon. E mozzanat
olyan feltételezéshez juttatott, hogy tárgyalásunk ideje
alatt õ a kapcsolattartó Ungvárral, s ez azt jelentheti, hogy
Édesapát is bevonták az ügybe.

Irományaimban – a gondolatátvitel kapcsán – már több-
ször megemlítettem, hogy magam meg vagyok gyõzõdve
ennek mûködésérõl. E tárgyalást követõ héten ugyanis le-
velet kaptam Édesapától. Ebben megkérdezte, mi történt
velem ekkor és ekkor (a napok megegyeztek a fenti na-
pokkal). Tehát mindkettõnk feszültsége ebben az idõszak-
ban azonos rezgésszámú volt, azaz azonos hullámhosszon
mûködtek gondolataink.

Diplomamunkám megvédése egyetemünk dísztermé-
ben zajlott le szépszámú érdeklõdõ, köztük sok barátom
jelentétében. Mûteremvezetõ professzorom, Jevgenyij Iva-
novics Katonyin, a Bizottságnak úgy mutatott be, hogy
csaknem fél évszázados pedagógusi tevékenysége folya-
mán hozzám hasonló érett hallgatója nem volt. Jól esett
hallani méltató szavait, de még így sem tudta elérni azt,
hogy a vázlatszinten kapott „kitûnõ” osztályzatomat ne
változtassák át „jó”-ra, hisz csak így tudták megakadá-
lyozni azt, hogy újabb kitüntetéses oklevelet kapjak. Ez
azonban nem gátolta meg mûteremvezetõmet abban, hogy
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fenntartsa korábbi meghívását az aspiránsi munkára az
Ukrán Építészeti Akadémia általa vezetett tervezõ- és ku-
tató intézetébe. Egyik tanársegédjét, Uszpenszkaja-t, la-
kásunkra küldte azzal, hogy a professzor várja a jelentke-
zésemet. Kénytelen voltam azt hazudni, hogy családi
okok miatt Budapestre kell költöznöm. Nem mondhattam
meg a hölgynek, hogy oklevelemet még nem kaptam kéz-
hez. E nélkül pedig az akadémiai intézet személyzeti osz-
tályán nem jelenhettem volna meg.

A fenti események és még sok egyéb, adnak magyará-
zatot arra, miért nem vállalkoztam egy nagy ceremóniával
körített házasságkötésre. Mivel, mint említettem, az ese-
ményeket Inna csak igen hézagosan ismerte, így fájlalta
azt (késõbb többször szóvá is tette), hogy nem volt eskü-
või ruhája (amire egyébként sem futotta volna, sem az õ,
sem az én anyagi lehetõségeimbõl).

Egyébként 1961-ben tartottunk egy budapesti esküvõt
is, a városmajori régi kápolnában, melyet ungvári gimná-
ziumi történelem tanárom, Antal Miklós (nekem Micu bá-
csi) celebrált. Széleskörû ismeretei, színészi képessége je-
lentõsen hozzájárult ahhoz, hogy tanítványai életszerûen
érzékelhessék a történelmi eseményeket. Mellesleg pápai
kamarási tisztséget is viselt. Akkor éppen eltiltás alatt állt,
mert felvállalta Zala Bandi (késõbbi barátom) apaságát,
ily módon mentesíthette zsidó barátnõje joghallgató gyer-
mekét az 1944 évi kellemetlenségektõl. Esküvõnk Buda-
pesten is szerény körülmények között zajlott, hisz alkal-
mazkodnunk kellett akkori helyzetünkhöz.

Innát sem édesanyja, de más hozzátartozója sem készí-
tette fel a háziasszonyi, illetve az anyai teendõkre (elsõ
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kislányunkat a kórházból hazatérve én fürdettem meg,
mert erre senki sem mert vállalkozni). Ennek ellenére de-
rekasan helytállt, az egymást 14 hónappal követõ, két kis-
lány gondozásában. Pedig akkor a pelenkákat még mosni
és vasalni kellett. Ebben Édesapa és én is némileg segítet-
tünk, nekem azonban erre nem adódott sok lehetõségem,
mert a jövedelmem kiegészítéseként végzett szakfordítás
sok idõt és összpontosítást igénylõ munka volt, amit a
munkahelyemen maradva végeztem (így nem csak a taka-
rítónõk ismertek, hanem én is ismertem azokat, akik pász-
toróráikat a munkahelyen bonyolították).

Budapestre érkezésünkkor Ilcsi leányunk 11 hónapos
volt. Második gyermekünk születését három hónappal ké-
sõbbre vártuk. Szakemberek és mûkedvelõk egyaránt fiú-
gyermeket jósoltak (aminek én nem örültem, mert úgy
gondoltam, hogy helyénvalóbb, ha a politikusok saját csa-
ládjukban nevelnek fel olyan ifjakat, akiket alkalomadtán
elküldhetnek értelmetlen gyilkolásra). Feleségem e jóslato-
kat annyira komolyan vette, hogy leánynevet nem is vá-
lasztottunk. E gyermekünk születésénél nem lehettem je-
len, mert arra a reggelre még nem volt elõirányozva a szü-
lés, munkahelyemrõl így nem kértem kimaradást (csupán
néhány héttel elõtte vettem fel a munkát). A kórházból te-
lefonon értesítettek kislányunk születésérõl, aziránt érdek-
lõdve, milyen nevet írjanak a csuklójára. A kórházba be-
menvén, ezt követõen választottuk a Marianna nevet.

Átköltözésünkkor feleségem egy szót sem tudott ma-
gyarul. Jó zenei hallásának köszönhetõen azonban, ké-
sõbb még az idegenek számára nehezen érthetõ magyar
szavak hangzóinál sem lehetett idegenszerûséget érzékel-
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ni beszédében. Igaz, nyelvtanulásra csupán hallás alapján
volt képes. E sajátossága a késõbbiek folyamán sem vál-
tozott. Hiába kértem arra, forgassa a szótárt, igyekezzen
szövegeket olvasni, nem tette. Így a helyesírás számára
bevehetetlen erõd maradt (az „örülök” helyett nyugodtan
leírta az „ürülök”-öt, de még az „és” helyett az „is” hasz-
nálata is elõfordult).

Három év elteltével, némi unszolást követõen, végre
megszólalt magyarul. Ekkor döntöttünk úgy, hogy a Vár-
negyed oldalában, sétáink közben felfedezett bölcsödé-
ben-óvodában megérdeklõdjük, ki az üzemeltetõje. Arra
gondoltunk, hogy ha gyermekeinket lakásunk közelében
sikerül elhelyezni nappalra, úgy Inna félnapos állást vál-
lalhat az intézmény üzemeltetõjénél, és gyorsabban elsa-
játíthatja a magyar nyelvet. Mivel az óvoda a Nyomdaipa-
ri Egyesüléshez tartozott, Inna ott helyezkedett el az ex-
portcsoportban, és onnan csak másfél évtized múltán, e
csoport átszervezés miatti megszûnésekor távozott. A cso-
portba (ahol két dolgozó férfi mellett 11 nõ cseverészhe-
tett) Inna jól beilleszkedett. Mindenki szerette, és ez volt
a természetes, mert könnyebb szeretni azokat, akik véle-
ményüket megtartják maguknak. Úgy tûnik, én voltam az
egyetlen, akit gondolatainak és elképzeléseinek egy részé-
be beavatott.

Munkahelyén egyik csoportbeli társa, Jutka, igaz barát-
nõjévé vált. Ez nem szakadt meg azt követõen sem, ami-
kor Jutka kilépett, és átvette elhunyt édesapja magán-
könyvkötészetét. Gyakran megfordultunk Jutka agárdi ví-
kendházában is gyermekeinkkel, sõt õk nélkülünk is. Jut-
kának ugyanis második házasságában született egy Kati
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nevû kislánya, aki néhány évvel fiatalabb lévén a mi leá-
nyainknál, szívesen játszott velük. Kati akkor tudta meg
zsidó származását, amikor a mi Ilcsi leányunk – úgy 14
évesen – kifaggatta ez ügyben az anyósomat, és nyilván,
új ismereteit tovább adta Katinak, aki követte példáját.

Jutka egyedül nevelte kislányát, mert e házassága sem
sikerült. Túlságosan céltudatos, az ésszerû megoldásokat
keresõ nõ volt, a férfiak többsége pedig az ilyen típusúért
nem rajong. Jutkával minderrõl, még a zsidóságról is kö-
tetlenül beszélgethettünk, józanul, elfogulatlanul közelí-
tett a kényesebb témákhoz is, ami ritka jelenség. Szeret-
tem õt, napi imáimban megemlékezem róla.

Egy alkalommal, amikor leányaink nélkülünk nyaral-
tak Agárdon, budapesti lakásunkban az éjszaka közepén
megcsendült a telefon. Nõi hang közölte, hogy a székesfe-
hérvári kórházból beszél. Tudatta velem, hogy Tóth Mari-
annát biciklizés közben autó ütötte el Agárdon, és hozzá-
juk szállították be, de életben van. A döbbenet elsõ pilla-
natai után felhívtam a székesfehérvári kórházat, ahol kö-
zölték, hogy ilyen nevû sérültet nem szállítottak hozzájuk.
Ezután feleségemmel leutaztunk Agárdra. A csöppnyi há-
zat (kb. 30 m2) elõbb csendben körbejártuk, és az ablako-
kon keresztül megállapítottuk, hogy valamennyien édes-
deden alszanak. Mozgolódásunkra Jutka felébredt, és be
akart hívni bennünket, de mi azt javasoltuk, hogy marad-
junk kint, ne ébresszük fel a gyerekeket.

Reggeli után megkezdtem leányaim „kihallgatását”. Meg
voltam ugyanis gyõzõdve arról, hogy valamelyik barátjuk
követte el a rosszízû tréfát. Arra gondoltam, hogy olyan
fiú lehetett, aki sikertelenül próbálkozott a már nõiessé
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cseperedõ Ilcsinél. Így jutottunk el az egyik közismert
TV-személyiség fiához. Budapestre visszatérve felhívtam
az adott lakást, és a fiú anyjának elmondtam, mi történt az
éjszaka. Hozzátettem azt is, hogy ezt bizonyára a fia kö-
vette el. Az anya nem tiltakozott, a fiát csupán azzal igye-
kezett menteni, hogy az apa nemrégiben hagyta el a csalá-
dot, és ezt a fiú nem képes feldolgozni.

Mintegy fél év elteltével az Építésügyi- és Városfej-
lesztési Minisztériumból kihelyeztek abba a kutató inté-
zetbe, ahol a kormányunk által vállalt környezetvédelmi
KGST Koordinációs Központot mûködtették. Ügyvezetõi
igazgatói besorolásban e Központot kellett vezetnem, és a
Meghatalmazottak Tanácsában képviselni Hazánkat.

Az elsõ munkanapomon, a leendõ munkatársaimmal
történt ismerkedés után szobámba bekéredzkedett az em-
lített TV-személyiség elhagyott felesége. Tájékoztatott ar-
ról, hogy e munkahelyre volt férje helyezte el, noha a ma-
gyar nyelvet csak igen gyengén beszéli (oroszul beszél-
gettünk). Egyébként, Leningrádban könyvtárosi oklevelet
szerzett. Feltételezi, mondta, hogy a fia által elkövetett
„tréfa” miatt nem kívánom megtartani a Központban. Rö-
vid beszélgetésünket azzal fejeztem be, hogy nem a tör-
téntek fogják eldönteni az itt maradását, hanem – mint
mindenki számára – neki is megadatik több hónap próba-
idõ. Ez alatt dõlhet el, ki tud megfelelni azoknak az elkép-
zeléseknek, amelyek alapján a Központot mûködtetni kí-
vánom. A próbaidõ után három személytõl kellett meg-
válnom, õ nem volt közöttük. Mindkettõnknek nem kevés
erõfeszítésébe került az, hogy a hölgy képessé váljék
hasznos munka végzésére, de ezt a megoldást kellett vá-
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lasztanom, különben bosszúálló magyarként könyvelhe-
tett volna el.

A feladatkörömben bekövetkezett változás, – a Minisz-
tériumból történt áthelyezésem egy „A” kategóriás kuta-
tóintézethez „ügyvezetõ igazgatói” besorolásba – jövedel-
mem négyszeresére történt növekedésével járt (igaz, mel-
lékkeresetre már nem jutott idõm). Ez elkerülhetetlen lé-
pés volt, hisz a Központ vezetõjeként az együttmûködõ
intézetek igazgatóival-fõigazgatóival kellett rendszeresen
egyeztetnem a közös munkaterv alapján végzendõ felada-
tokat, amihez hasonló beosztású személy illett.

Az évek múlásával Inna egyre nehezebben viselte azt,
hogy elképzelései velem kapcsolatban nem valósultak meg.
A felületes szemlélõ úgy gondolhatta, hogy elõttem „fé-
nyes jövõ” áll. Házasságunk megkötésekor két oklevéllel
rendelkeztem, (tökéletes orosz nyelvismeret mellett). Fele-
ségemnek nyilván úgy tûnhetett, hogy magas beosztású
ember mellett fogja élni az életét, élvezve a szolgálati kocsi
(sofõrrel), a hétvégi nyaraló, a jó jövedelem és egyebek
elõnyeit. – Pedig a házasságunk elõtti két évben, majd
együttélésünk folyamán sem titkoltam a rendszerhez való
viszonyomat, ami kizárta, hogy vezetõ beosztást vállaljak.
Mint késõbb kiderült, szövegeléseimbõl alig hallott meg
valamit (ehhez a jelenséghez még késõbb visszatérek).

Mint már említettem, az alacsony beosztással járó szû-
kös jövedelmet rendszeres szakfordításból származó kere-
settel kettõztem meg, de az így sem tette lehetõvé még
egy olcsó gépkocsi üzemben tartását sem. Noha az építés-
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ügyben végzett munkám folytán hozzájuthattam volna ta-
nácsi forgalmazású, tehát olcsó üdülõtelekhez, ez azon-
ban azzal a veszéllyel járhatott volna, hogy elvtelen vi-
szontszívességek megtételére kényszerülök. Lényegét te-
kintve, elveszthettem volna a független döntések lehetõ-
ségét, amit életem meghatározó tényezõjének tekintettem.

Így, amikor Inna a távozás mellett döntött, nem tartot-
tam vissza. Egymást követõ mûtéteim lassan, de biztosan
rontották egészségi állapotomat, õ pedig, alig valamivel
túl a negyvenen, még belevághatott egy új életvitel meg-
valósításába. Úgy vélem, döntése mindkettõnk számára
hasznosnak bizonyult. Útjaink békésen váltak szét, a bíró-
sági tárgyalás mindössze néhány percet vett igénybe.

Inna Torontóban ment férjhez ahhoz a férfihez, aki tíz
éves korában beleszeretett, noha mindössze fél évvel volt
idõsebb nála. A gyerekek tengerparti üdülés közben ismer-
ték meg egymást. Édesanyjuk összebarátkozott, és levele-
zésben maradt a nyaralás után is. A gyerekek csak évtize-
dek múltán kerültek ismét kapcsolatba. A két anya folya-
matosan beszámolt egymásnak gyermekük felnõttkori éle-
térõl. Így arról is, hogy fia házassága rövidesen szétesett,
míg a mi kapcsolatunk Innával megérte ugyan a negyed-
századot, de mint ahogy az a párkapcsolatok nagy részében
lenni szokott, megfáradt. Két leányunk, Ilcsi és Marcsi
közben felcseperedett (róluk már írtam a SEMATO c.
könyvemben).

Azóta két és fél évtized telt el. Napi imáimban jelenleg
is feleségként szerepel, hisz a közös gyermekek anyja és
apja lecserélhetetlen. Új férjével néhány évig Torontóban
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élt, majd Izraelbe költöztek, de Inna megtartotta kanadai
állampolgárságát, és a magyar állampolgárságot is, me-
lyet csak az apósom halála után kért és kapott meg (apó-
som ugyanis félt attól, hogy amennyiben leánya kilép a
szovjet állampolgárságból, neki kellemetlenségei lehet-
nek). Többé-kevésbé rendszeresen hazalátogat, ilyenkor
fiatalabbik leányomnál, Marcsinál lakik, aki – két uno-
kámmal, Gergõvel és Rékával, valamint férjével, Tamás-
sal – évente legalább egyszer Édesanyjánál tölt egy-két
hetet. Amikor itthon Innával találkozunk, úgy beszélge-
tünk, mintha közben semmi sem változott volna. Férjével
együtt csak ritkán jön látogatóba. Ilyenkor távol tartom
magam, mert nem kívánom kitenni annak, hogy férje ér-
zékelje baráti kapcsolatunkat.

A 2003-as év elején Inna két hónapot idõsebbik lányom-
nál, Ilcsinél töltött Los Angelesben, hogy segítsen neki a
szülés utáni nehéz hetekben. Egy hónapra oda utazott Mar-
csi leányom is, aki, noha ügyvédi foglalkozásában nem
szerzett mûtõsi gyakorlatot, beöltözve segédkezett 42 éves
nõvére elsõ gyermekének világrahozatalánál (a császármet-
szés után, a négy és fél kilóval, 60 cm-rel és hatalmas tap-
panccsal született Krisztián köldökzsinórját õ vágta el, és
az azt követõ hetekben is sok tennivaló hárult reá).

Újszülött unokám tovább színesítette a családunkban
eddig sem egyhangú faji palettát, édesapja ugyanis a Har-
wardon és a Princetonon végzett sötétbõrû (kosárlabdás),
akinek anyja mulatt, mert fehér bõrû gazdájától származik
az akkori rabszolgatartás korából; apjában pedig indián és
néger vér keveredik. Krisztiánt itthon, kilenc hónapos ko-
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rában ismertem meg. Hozzá intézett szövegeléseimet
nagy érdeklõdéssel hallgatta, és korához illõ, számomra
még érthetetlen módon, de nagy igyekezettel „válaszolt”.
Legközelebbi magyarországi látogatására négy és fél éves
korára került sor.

Ilcsi leányom gyermekének apja, akivel még egy va-
csorát sem fogyasztottak el együtt, mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy Krisztiánt megszerezze. Persze nem
sajátmagának, hanem húga számára, akinek házában la-
kik, és aki fizikai adottsága miatt aligha lesz képes az
anyaságra. Jelenleg a nyolcadik bírósági tárgyaláson
vannak túl. Ezeket a gyermek apja kezdeményezi. Ilcsi
leányom szerencsére örökölte tõlem a küzdõképességet,
így a férfi mesterkedései ezideig eredménytelennek bi-
zonyultak. Sajnos, az ezer km-re lévõ bírósági tárgyalás-
ra utazgatások költségeit (szállás, a gyermek megfelelõ
elhelyezése erre az idõre) és az ügyvédi díjak a 60 ezer
dollárt meghaladták. Fontolgatom azt, hogy az ottani
jogrend elfogadhatatlansága miatt panasszal fordulok a
felsõbb szervekhez.

Kanadában élõ Júlia nõvérem fia, Tibor, Kanadában
született norvég származású feleséget, Patríciát hozta csa-
ládunkba, csaknem négy évtizeddel ezelõtt. Az õ kisebbik
leánya, Mary, japán származású fiatalemberhez ment fe-
leségül három évvel ezelõtt. Elõtte Japánban két évig an-
gol nyelvet tanított. Kanadában született, akkor még csak
férjjelöltje, egy idõre odautazott, hogy megismerkedjék
azzal az országgal, ahonnan szülei származtak (jobb ké-
sõn, mint soha). Mary nõvére, Anna és bátyja, Tom még
nem alapítottak családot, hasonlóan Anikó húgom Juditka
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nevû lányához, a faji paletta tehát tovább színesedhet.
Unokáimról külön fejezetben fogok írni.

Visszatérve Zójához, tizenhat évvel ezelõtt váratlanul
egyik telefonhíváskor Zója szólalt meg. Kérdésemre, hon-
nan beszél, azt válaszolta, hogy a Margit-szigeti Thermál
Hotelbõl. Természetesen azonnal felkerestem. Egy házas-
pár barátjával érkezett, akik pár hetes üdülésre-gyógyke-
zelésre jöttek Hazánkba. Kertelés nélkül tudatta velem
ideutazásának célját: szeretné a hátralévõ éveit olyan em-
ber társaságában eltölteni, akihez nem csupán kellemes fi-
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atalkori közös élmények fûzik, hanem akivel szívesen el-
utazgatná a New York-i tartózkodásának évtizedei alatt
összegyûlt megtakarításait, és majdani nyugdíját.

Az idõtájt Magyarországon tartózkodott középsõ nõvé-
rem, Kacus, barátnõjével, Kay-jel, így összeismerkedtek
Zójával. Mindketten igen rokonszenvesnek találták, ezért
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velem kapcsolatos elképzeléseit jó ötletnek tartották. Nyil-
ván arra gondoltak, hogy az azonos országba kerülésem
megnövelné találkozásaink gyakoriságát. Számomra azon-
ban a céltalan utazgatás nem tûnt vonzónak, annak ellené-
re, hogy Zója a koránál (akkor 52 év) jóval fiatalabb be-
nyomást keltett, megõrizte jó humorát, és személyiségét
általában véve is kedvesnek, szeretetreméltónak tartottam,
amióta csak ismertük egymást (ld. a képen, Kay és köz-
tem mosolyogva).

Úgy éreztem azonban, hogy itthon hasznosabb tudok
lenni, nem csupán itthon élõ leányom és unokáim számá-
ra, hanem a magyarság kisemmizett többsége számára is.
Ezért érzékeny búcsút vettünk egymástól. Akkor már fog-
lalkoztatott egy családi alapítvány létrehozatalának gon-
dolata, melyet hamarosan meg is valósítottam.

A Feleségemmel együtt töltött negyedszázad folyamán
több, az élet mûködésével összefüggõ feltételezésem bi-
zonyult helytelennek. Ezek közül most egyet megemlítek,
mely egy másik feltételezésemet is megcáfolta:

Abban a hitben éltem, hogy amennyiben valaki vi-
szonylag fiatal (mondjuk a kamaszkora végén jár), és a
környezetébõl nem szerzett-kapott olyan ismereteket-ha-
tásokat, amelyek meghatározták volna a világlátását-gon-
dolkodásmódját, leegyszerûsítve: a szellemvilága még nincs
kitöltve, úgy ez az üresség kitölthetõ.

Az ilyen elképzelést a „Kukronikszi” nevet viselõ kari-
katúrista-csoport (a krokodilról elnevezett moszkvai szati-
rikus lap munkatársai) úgy ábrázolta, hogy egy német ka-
tona koponyájának felsõ részét, mint egy fazék tetejét, le-
metszették, és a nyitott agyba egy tölcséren keresztül be-
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töltötték a „náci” eszmeiséget. Az ábrát nevetségesnek
tartottam, hisz „bagoly mondta a verébnek, hogy nagyfe-
jû” – mivel a szovjet eszmeiséget ugyanígy, vagy még
úgyabbul igyekeztek a fejekbe betölteni.

Az élet bebizonyította, hogy erre nincs lehetõség, mert
elménk csak olyan ismereteket képes befogadni, amelyek
már az erre elõkészített alapokra-táptalajra hullhatnak. El-
lenkezõ esetben az történhet, hogy az illetõ eldönti, ké-
pes-e megérteni azt, amirõl az ismeretátadó beszél. Ameny-
nyiben úgy ítéli meg, hogy a hallottak megértéséhez nem
rendelkezik kellõ alapismeretekkel, vagy egyszerûen a té-
májuk érdektelen számára, úgy „hallórendszerét” kikap-
csolja, és így a közlõ (ismeretátadó) mintegy a falnak be-
szél. Más szóval, az illetõ rácáfol a fizika törvényére, hisz
nem hallja azt, amit fél méter távolságból, a szemébe néz-
ve mondanak.

Az eszmei-világnézeti beágyazottság ugyanakkor már
a kamaszkor elején is lehet olyan alapos, hogy az meg-
akadályozhatja más eszmeiség befogadását. Pl. pár évvel
ezelõtt Réka unokám egyik barátnõjével (akkor 11 éves
kislánnyal) a TV elõtt beszélgettünk. Az adásban szóba
került a 40 milliárd forintra becsült Seuso-kincsek ügye,
nevezetesen az, hogy e kincs jelentõs része még Magyar-
országon lehet, valakik rejtegetik. Erre én azt mondtam,
hogy nem 10 milliót, hanem ennek 20-30-szorosát kellene
felajánlani a nyomravezetõnek, így tehetõ érdekeltté a
kellõ tájékozottsággal rendelkezõ személy. Válaszul a kis-
lány teljes meggyõzõdöttséggel kijelentette: „Nem értem,
miért lenne jelentõsége annak, hogy a mûkincsek kinél
vannak, ha azokat valakik Magyarországon tartják?”
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Nos, kis agyacskájában fel sem merült az, hogy mivel e
mûkincsek eredeti tulajdonosának kiléte a csaknem két
évezred távlatában már nem állapítható meg, és, mert a
kincsekre Hazánk földjében akadtak rá, így az csak a ma-
gyarság, mint közösség tulajdonát képezheti. A kislány
felfogásához hasonló táptalajon jön létre az a jelenség,
mely szerint egy közösség által létrehozott vagyont bárki
lenyúlhatja, ha azt az országból nem viszi ki. E felfogás
az erkölcsi nihilizmus tipikus megnyilvánulása. Ennek ál-
talános elfogadtatásán szorgoskodnak a mindent lenyúlni
szándékozók, miközben szigorú szabályokat hozatnak an-
nak nyomonkövetésére, mit csinál a kisember a tisztessé-
ges munkával, verejtékkel szerzett pénzével. Egyre több
olyan szabályt hoznak létre, mely követelményként szabja
meg a kisvállalkozók tulajdonosi és pénzügyi viszonyai-
nak a feltárását.

E követelmény azonban nem vonatkozik a tartós kap-
csolatokra, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
által ellenõrzött szervezetekre. Kérdés: a kivételezettek
vajon kiknek a jóváhagyásával moshatják a pénzt?!

Nos, a szabad gondolattársítás mûködése látszólag igen
messze vezetett a fizika törvényeinek megcáfolásától. Va-
lójában csupán arról van szó, hogy minden összefügg
mindennel.
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Inna kislányainkkal, balról, „gondterhelten”
Marcsi, jobbról Ilcsi
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Merengés a jövõbe (a vörösvári úti lakásban)
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Inna (még távozása elõtt), mellette Ilcsi és én
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Inna és unokánk, Krisztián

Marcsi és férje, Tamás
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Marcsi és Inna



236

Inna és unokánk, Gergõ
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Gergõ, Inna, Réka és Vagyim (Inna második férje)

Marcsi, Inna és én (születésnapomat ünnepeljük)



Látogatásaink Nyugaton

Testvéreim meghívásának és költségvállalásuknak köszön-
hetõen nyílt lehetõségünk arra, hogy az USA-ba és Kana-
dába utazhassunk Innával és két kislányunkkal együtt.
Elõtte két évvel költöztünk be elsõ saját lakásunkba az
óbudai Flórián bevásárló központ szomszédságában lévõ
panelház X. emeletén lévõ „háromszobás” szövetkezeti
lakásba. A hosszú távú kölcsön havi törlesztõ részlete alig
haladta meg az 500 Forintot, ami elviselhetõ terhet jelen-
tett. A berendezés barkácsolt bútorokból állt, egyéb va-
gyonunk nem volt, így nem ért volna komoly veszteség
bennünket, ha a tengerentúli látogatásból nem térünk
haza. E lépést azonban én nem szándékoztam megtenni,
amit meg is ígértem miniszterhelyettes fõnökömnek. Õ
elhitte az ígéretemet és három hét évi szabadságomat két
hét fizetés nélküli szabadsággal toldotta meg. Így lett elég
az öt hét az ide-oda való utazgatáshoz.

A látottak oly mértékben sokkolták a Feleségemet, hogy
itthon még hónapokig nem tért magához. Persze hazain-
dulásunk elõtt mind Õ, mind a leánykák elkezdték a pi-
tyergést annak érdekében, hogy maradjunk kint. Ered-
ménytelenül. Az okok közül csupán kettõt említek. Az
egyik, hogy ott akkorra már meglehetõsen elterjedt a ká-
bítószer fogyasztása a kiskamaszok körében is, és féltem,
hogy ettõl a veszélytõl nem tudom õket megvédeni. A má-
sik annak érzékelése, hogy ott az emberek értékét az
anyagi helyzetük alapján ítélték meg (már akkor is!), ne-
kem pedig más az értékrendem. Így igen sok élménnyel
gazdagodva hazatértünk. Az élményekrõl több könyvem-
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ben írtam, itt és most csupán ismételten köszönetet mon-
dok testvéreimnek és sógoromnak, laborfalvi Benke Ist-
vánnak. Mindnyájan anyagi és fizikai erejükön fölül kö-
vettek el mindent annak érdekében, hogy látogatásunkat
maradandó emlékként õrizzük meg.

Itthon pedig ekkor vette kezdetét a család légkörének
fokozatos romlása, noha ilyen indítékú szemrehányásokra
nem került sor, csupán a csalódottság volt egyre érzékel-
hetõbb. Békés válásunk azonban csak egy évtized múltán
következett be (errõl is írtam már más helyütt).

Az alábbi fotókat a külföldi látogatásokon készült ha-
talmas választékból emeltem ki.
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British Columbia leglátogatottabb parkjában
(elõtérben családunk Kanadában élõ tagjai)
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Feleségem, Inna
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… Mint azt az elõzõekben már említettem, az USA-
ban elsõsorban azért nem maradtam kint, mert az ilyen
korban lévõ leányok közül már akkoriban is igen sokan
fogyasztottak kábítószert. Ettõl a lehetõségtõl nem tudtam
volna megvédeni õket …
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A Golden Gate-hídnál San Franciscóban – Miklós, Anikó,
én, Inna, Ilcsi és Marcsi
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Ilcsi 12 és fél évesen Anikóék kertjében Yuba City-ben
(Kalifornia)

Ilcsi leányom, az USA-ba történt kivándorlása után
(1995. körül)



A budapesti telek

Röviddel Édesapa 1969 október másodikán bekövetke-
zett elhunyta után a SZU budapesti Nagykövetsége értesí-
tett arról, hogy a tulajdonát képezõ családi házat (valójá-
ban a komfort nélküli nyaralónkat,valamikori ungvári nyá-
ri lakhelyünket) megörököltem, átvételére utazzak oda.
Ezt hamarosan meg is tettem.

A külföldön lévõ örökségek ügyeivel itthon a Pénzinté-
zeti Központ foglalkozott. Feltételeztem, hogy tudhatnak
testvéreim létezésérõl, ugyanakkor azzal is tisztában vol-
tam, hogy az örökség értékesítésének nagyobb az esélye,
ha nincsenek Nyugaton élõ örökösök. Ezért testvéreim le-
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mondtak az örökségrõl. Azt persze
sejtettem, hogy egyedüli örökösként
sem lesz könnyû dolgom. Nem csa-
lódtam. Hat évig ügyködtem, még
Moszkvában is megbíztam nemzet-
közi ügyekkel foglalkozó ügyvédi iro-
dát, de az sem járt eredménnyel. Nyil-
ván abban bíztak az illetékesek, hogy
elõbb-utóbb belefáradok a próbálko-
zásokba. Nem tudhatták, hogy azon
kevesek közé tartozom, akik a jogos
követelésüket nem adják fel.

Az értékesítésbõl származó ösz-
szeg birtokában, több hónapos keres-
gélés után sikerült a budai Remete-
hegyen olyan ikertelket találnom,
mely kerítetlen és közmûvek nélkü-
li volt, így olcsón jutottam hozzá
(200 ezer Forintért), Késõbb elláttam
víz-, csatorna, majd gázvezetékkel is.
A hosszas keresgélést az tette szük-
ségessé, hogy családommal szövet-
kezeti lakásban éltem, ami magántu-
lajdonnak számított, így az akkori
rendelkezés alapján csak üdülõtelek
vásárlására voltam jogosult.

A telek felét Marcsi leányomnak
ajándékoztam akkor, amikor elhatá-
rozták Tamással, hogy családot ala-
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pítanak. Ikertelekrõl lévén szó, annak másik felét illetõen
azt javasoltam, hogy találjanak baráti körükbõl megfelelõ
szomszédot. Néhány hónap elteltével Tamás kijelentette,
hogy nem szívesen közösködne senkivel, ezért kedvezõbb
lenne számára, ha a fél telket õ vehetné meg részletfize-
tésre. Beleegyeztem. A bevételbõl testvéreimet is részesí-
tettem.

Jelenleg e helyen (közvetlenül a szomszédságukban) az
összközmûves telkek ára 50-60 millió forint körüli.

1985
Ida

Feleségem távozását követõ második évben a „véletlen”
hozott össze vele. Kanadai nõvérem egyik barátja, nyu-
gat-németországi üzleti ügyeinek intézése közben rend-
szeresen Idáéknál vendégeskedett. Egy alkalommal meg-
kértem valamilyen szívességre, aminek elintézésére nem
maradt ideje, így azt Idáékra testálta. Néhány hónap eltel-
tével Idának Budapesten akadt dolga. Férje drága kocsijá-
val szándékozván utazni, úgy gondolta, hogy a nekem is-
meretlenül tett szívesség viszonzását kérheti budapesti
tartózkodása idejére. Olyan lakást-házat kellett keresnem
számára, ahol kocsiját biztonságban tudhatja. Az Örs ve-
zér téri parkolóban találkoztunk, innen vezettem kis Pols-
ki Fiatommal a szálláshelyére. Behívott a házba, és saját
készítésû finomságait feltálalva együtt vacsoráztunk. Kép-
zõmûvész végzettsége folytán nem volt nehéz közös ér-
deklõdésû témákat találnunk. Másnap, dolgai végeztével
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ismét találkoztunk. Ekkor õ tett látogatást nálam. Itt kide-
rült, hogy zenei ízlésünk is hasonló, no és világnézeti fel-
fogásunkban, ebbõl adódó megpróbáltatásaink tekinteté-
ben is sok azonosságot fedeztünk fel.

Rövidre fogva, három napra tervezett útja három hetes-
re sikeredett. Ennek elsõ hete után már a válását tervezte.
Úgy érezte, hogy két boldogtalan házasság után most, 50
fölött találta meg az igazit. A sors úgy hozta, hogy ez nem
derülhetett ki.

Ittlétekor derékfájdalmakra panaszkodott. Elmondta,
hogy 40 évesen esett át az elsõ rákmûtéten. Öt évvel ké-
sõbb a tüdejének egy részét kellet hasonló okból eltávolí-
tani. Derékfájdalmai újabb öt év elteltével jelentkeztek. Õ
akkor még csak arra gondolt, hogy valamilyen könnyebb
betegségrõl van szó. Hazautazása után állapota romlott, s
hamarosan kórházba került. A vizsgálatok csontrákot álla-
pítottak meg. Sok levelet kaptam tõle, idõnként telefonon
is beszéltünk. Két házassága gyermektelen volt.

Nagyapja orosz mérnök-tisztként (fehér gárdista fo-
golyként) az I. Világháború alatt került Magyarországra,
és itt nõsült. Fia házasságából született Ida, így õ az orosz
nevet vitte tovább. A képzõmûvészeti szakközépiskola el-
végzése után egyik barátnõjével úgy döntöttek, hogy
Ausztriába disszidálnak. A határon elfogták õket. Sírva
emlékezett meg arról, hogy mindkettõjüknek végig kellett
nézniük azt, amint egy férfit vallatás közben agyonvernek
az ávósok.

1956 végén egy orvossal disszidált az USA-ba. Évek
múlva onnan került Nyugat-Németországba, második fér-
jével. Találkozásunkkor a férjének már több éves kapcso-
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lata volt egy hölggyel. Errõl Ida olyannyira tudott, hogy a
hölgy leányával meghitt barátságot ápoltak. Rövid együtt-
létünk emlékeként õrzöm tucatnyi levelét, imáimban na-
ponta elevenítem fel kedves lényét.

Szüleinkrõl (kiegészítésként)

Róluk könyveimben már szóltam valamilyen összefüggés-
ben. Most arról írok, ami vélhetõen kimaradt. Mindkette-
jükre érvényes (idõs koromból visszatekintve) azon megál-
lapításom, hogy életük különbözõ korszakairól – saját elbe-
széléseik alapján – alig maradtak emlékeim. Ilyen hiányér-
zet bizonyára abból a sajátosságomból ered, amely igényli
a beszélgetéseket, az önmagam feltárulkozását és mások
bizalmának irányomban történõ megnyilvánulásait.

Ami Anyukát illeti, életének eseményeit velem nem
osztotta meg. Testvéreimtõl mostanság hallok arról, hogy
Anyuka nekik beszélt életének néhány mozzanatáról. Az
ilyen beszélgetésekre vélhetõen akkor kerülhetett sor,
amikor õk 1968-ban látogatóba jöttek Amerikából (úgy
40 éves koruk környékén). Lehetséges persze az is, hogy
Anyuka mesélhetett önmagáról az 1955–56 közötti idõ-
ben, azaz testvéreim disszidálás elõtt, amikor Õ már Bu-
dapesten, náluk tartózkodott egy évre szóló látogatási en-
gedéllyel.

Utólag megértem pl. azt, hogy Anyuka 70 éves korá-
ban (ekkor költöztem Budapestre Kijevbõl egyéves Ilcsi
lányunkkal és Feleségemmel, aki akkor várta Marcsi szü-
letését) már inkább nyugalomra vágyott és arra, hogy sok-
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irányú tudományos érdeklõdését kielégítse, megírhassa
saját idevágó gondolatait. Ezzel nem számoltam. Balgán,
alig túl a 30-on, azt hittem, hogy az unokák derût hozhat-
nak Anyuka életébe.

Nem így történt. Ilcsi akkor kezdett járni. Most is lá-
tom a jelenetet, ahogy Ilcsi – hóna alatt egy mesekönyv-
vel – betipegett Anyukához, de Õ kézen fogta és visszakí-
sérte a szobánkba. Akkor ez rosszul esett. Jóval késõbb,
amikor elértem azt a kort, megértettem Anyuka magatar-
tását. Ugyanis az ember örül annak, ha körülményei úgy
alakulnak, hogy csak azzal kell foglalkoznia, ami az ér-
deklõdésének kielégítését szolgálja.

Eseménydús és viszontagságos életem miatt csak idõs
koromban kezdtem gondolkodni azon, vajon Anyuka ho-
gyan élte meg azokat a hónapokat, amikor Édesapa szov-
jetek általi elhurcolása után én is elkerültem Ungvárról
Kisvárdára, és Õ egyedül maradt ott, ahol 3 beköltöztetett
szovjet családdal kellett együtt élnie, miközben nyelvüket
nem beszélte. Egyébként, Õ ösztökélt arra, hogy több di-
áktársammal együtt Kisvárdára gyalogoljak gimnáziumi
tanulmányaim befejezése céljából. Azt is tudta, hogy mi-
vel pénz nélkül megyek, segítõkész embereket kell majd
találnom, akik fekvõhelyet és étkezést biztosítanak szá-
momra. Változó helyszíneken ez sikerült is (jóllakott álla-
potra nem emlékszem).

Már megírtam, hogy ez 1944 telén történt. Havonta
egy-egy hétvégén, tehervonatok ütközõjén állva, utazgat-
tam haza megnézni Anyukát. Ilyenkor elmeséltem kis-
várdai életünket. Õ meghallgatta, de nincs emlékem arról,
hogy Õ hasonló ’beszámolókat’ tartott volna arról, miként
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telnek napjai, hogyan szerzi be az élelmet (tüzelõvel ellát-
tam távozásom elõtt).

1945 nyarát otthon töltöttem. Õsszel visszamentem la-
tin pótvizsgára, majd pár hónap elteltével végleg hazatér-
tem a határ lezárása elõtt. Ekkor a munkahelyeim révén
jövedelemhez és élelmiszerjegyekhez jutottam mindket-
tõnk számára. Aztán 1946 tavaszán visszatért az elhurco-
lásból Édesapa. Ettõl kezdve viszonylag rendezetten tel-
tek az éveink.

Anyukához hasonlóan Édesapa is csupán hézagosan
osztotta meg velem az ’élményeit’, és én egyiküket sem
faggattam. Máig úgy élek, hogy aki kérdez (ha az illetõ
nem az ellenségem), válaszolok legjobb tudásom szerint,
de általában csak azt hallgatom meg, amit az emberek
maguktól mondanak el. Félreértés ne essék, Szüleim egyi-
kével sem éltem ’némán’, hisz lételemem a beszéd, csak
azt hiányolom, hogy hasonló beszédességet nem tapasz-
taltam a Szüleim részérõl, így a Róluk alkotott képet a
hátrahagyott irományaikból egészítettem ki.

Édesapa elbeszélte gyermekkorának néhány mozzana-
tát. Így például azt, hogy pestszentlõrinci tartózkodásuk
idején bátyjával (aki az idõtáj még ugyancsak csupán a tí-
zes éveinek elején járt), parkettgyárban csillét tologattak a
szárítóba, és kõmûvesek mellett is segédkeztek, mert
Nagyapa fizetése kevés volt a nagycsalád ellátásához. Ké-
sõbb Ungváron gimnazistaként apja megyeházi altiszti
feladataiból a nyomtatványok készítését vállalta át. Az
I. Világháború alatti életérõl elmesélte azt, amikor IV.
Károly király meglátogatta a keleti frontot, és a szemle al-
kalmával így szólította meg Õt: „Hány éves vagy fiam?”
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Õ akkor ’karpaszományos õrmesterként’ egy szakasz pa-
rancsnokaként virított, 19 évesen, szõrmentes gyermeki
arccal, nyílván ez tûnt fel a királynak.

Ezt az eseményt követõen ezredüket támadásra irányí-
tották olyan frontszakaszon, ahol az ellenség egy kiirtott
hegyoldal tetején helyezkedett el. A támadás után az ez-
redbõl mintegy százan maradtak életben. Õket az ifjú sza-
kaszparancsnok összegyûjtötte, majd visszavonulást mí-
melve, az irtás területét oldalról megkerülve, az ellenség
lövészárkai mögé vezette társait. Útközben megbeszélte a
katonákkal, hogy támadásukat üvöltéssel és durrogtatás-
sal fogják indítani. A hátból érkezõ támadás váratlansága
miatt az ellenség megadta magát. E támadás során Édes-
apa jobb karját ellõtték, így számára a frontszolgálat vé-
get ért. Késõbb a Nyírségben un. ’aratószázad’ élén telje-
sített szolgálatot. Nyíregyháza fõutcáján érte a Tanács-
köztársaság kikiáltása ( lassan haladó nyitott autóból bõr-
kabátos fegyveresek kiabálták jobbra-balra azt, hogy át-
vették a hatalmat. Az ott sétáló tisztek mosolyogtak, nyil-
ván nem vették komolyan a bejelentést).

Itt jutott el Hozzá a hír arról, hogy a csaknem teljesen
elpusztult ezred parancsnokát és néhány tiszttársát kitün-
tették, Róla azonban megfeledkeztek. Ekkor döntött úgy,
hogy a katonatiszti pálya helyett az ügyvédi hivatást vá-
lasztja. Vonzalma a katonaság iránt azonban megmaradt.
Kisgyermekként kaptam ólomkatonákat, a miskolci kato-
nazenekar térzenéire magával vitt, és a laktanyánál több-
ször megnéztük az õrségváltást is. Felmerült részemrõl
olyan gondolat, hogy a 4. elemi után kadetiskolában foly-
tassam a tanulást, mert tetszett az egyenruhájuk. Szeren-
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csémre, ebbõl nem lett semmi (az okát nem ismerem,
csak azt tudom, hogy egyik karácsonyra hímzõ készletet
kértem és kaptam). A késõbbiekben tudatosult bennem az
is, hogy az emberek címek-rangok szerinti besorolása
számomra elfogadhatatlan, mert nem érzékelhetõ, van-e
mögötte megfelelõ szellemi és tudásbeli színvonal.

Hálás vagyok az Istennek azért, hogy olyan szülõket
tudhatok magam mögött, akik nem szajkóztak betanult
szövegeket, hanem egyéniségük sajátosságaiból fakadóan
fogalmazták meg a környezõ világgal összefüggõ kérdé-
seiket és keresték az azokra adható válaszokat. A laká-
sunkban lezajló beszélgetések ilyen kérdéseket boncolgat-
tak, így, a gyermekeik érzékelhették ezek fontosságát. És,
noha életfelfogásom alapját a Tõlük kapott értékrend ké-
pezte, a sokirányú kíváncsiságomnak köszönhetõen élmé-
nyekben színesebb életre tekinthetek vissza.
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Válogatás a maradék képekbõl
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A Krími Félszigeten lévõ
idegszanatórium egyik

kétágyas szobájában e férfi
várt reám, és maradt

szobatársam öthetes bent
tartózkodásom folyamán.

Ezalatt érdekfeszítõ
elbeszélésekkel

„szórakoztatott” a 30-as évek
„tisztogatásairól”.

A fertõzõ betegek kijevi
kórházának
szellõzõablakából kihajolva
beszélgetek barátaimmal,
akik közben fényképeztek
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Kacussal a Gellért-hegyen

Marcsi és Ircsi
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Ircsi és Marcsi

Inna kislányként
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Etus nagynénéméknél
Dunaújvárosban

Kacus, Ilcsi és Marcsi



… A másfél évtizedes ugrást azért nem mutatom be ké-
pekkel, mert errõl a „I. Sikerek vagy kudarcok? II. Vála-
szok” c. könyvemben részletesen beszámoltam. …

259

Anikóval táncolok (háttérben Bontovics Kati)



Jegyzetek

1. sz. jegyzet

A Bécsi döntésrõl

Az Ungvárra történõ utazgatást 1939-ben váltotta fel az
odaköltözésünk. Élénken él emlékezetemben a Bécsi dön-
tés alapján módosított országhatár rádióban történõ beje-
lentése. Az új határ vonalát a Felvidék nyugati részétõl
kezdték ismertetni, egyenként megnevezve azon települé-
seket, amelyek az új határ magyar oldalát jelentették. Szü-
leim nagy méretû térképen húzták az új határ vonalát.
A feszültség fokozódott, ahogy a Felvidék keleti részéhez
közeledtek. Óriási öröm tört ki rajtunk, amikor kiderült,
hogy az említett szûk Szülõföld visszakerült az Anyaor-
szághoz. Ettõl kezdve mindnyájunkat a hazatérésre való
felkészülés gondolatai foglalkoztattak.

A Bécsi döntés által kijelölt határt – Kárpátaljánál – a
magyar hadsereg átlépte, és ellenállás nélkül elfoglalta a
Kárpátok gerincéig terjedõ területet egészen a lengyel ha-
tárig. Ezzel ismét megvalósult e helyen az évszázadokon
keresztül létezõ magyar-lengyel közös határ. E történelmi
pillanatot versben örökítettem meg elsõs gimnazistaként
(közzé is tették az iskola újságjában, az alábbiak szerint):
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Magyar-lengyel közös határ

Megtaláltuk már az utat,
S magyar-lengyel összefoghat.
Haladva a Latorcán végig,
Eljutottunk Vereckéig.
Kívülrõl egy lengyel század,
Belülrõl meg lovas vágtat.
Viszi a hírt, hogy elértük,
Ahol várt már testvérnépünk,
A mi kedves lengyel vérünk.
Tele meleg szeretettel,
Fogunk kezet a lengyellel,
Hálaimát zengedezve
Istennek, hogy megengedte:
Magyar-lengyel összefogva,
Éljenek az országukba’!

Miskolc, 1939 tavaszán

Szüleink úgy látták célszerûnek, hogy az új családi fész-
ket együtt keressék meg. Ezért bennünket – a négy gyer-
meket – arra az idõre Édesapa szülõfalujában, Bátfa köz-
ségben, a nagyszüleinknél helyeznek el. Leánytestvéreim,
fõleg idõsebbik nõvérem, Csöpi (Júlia), aki akkor 14 esz-
tendõs volt, rémálomként emlékszik vissza erre a „kirándu-
lás”-ra (a trágyadomb illatára, a sok légyre, a komfort hiá-
nyára, és mindarra, ami a paraszti lét velejárója).

E falusi élet nem tartott hosszú ideig. Számomra mégis
emlékezetes, mert egy próbatétel fûzõdik hozzá. Fiatalab-

261



bik nõvérem, Bogár (Katalin), az akkor 13 éves, gyönyö-
rû, szõke hajú, kék szemû kislány körül néhány kamasz
fiú ólálkodott. Meghallottam, amint elhatározták, hogy el-
kapják Bogárt és lehúzzák a bugyiját. Bennem, a 11 éves,
alapvetõen mindenféle erõszaktól rettegõ gyermekben,
rettenetes düh támadt, és vasvillát ragadva, sikerült eltán-
torítanom õket szándékuk megvalósításától (hanyatt-hom-
lok elmenekültek). Tulajdonképpen valamiféle tekintélyt
is szereztem ezzel a tettel. Édesapa 34 éves öccse azzal is-
merte el férfiúi kiállásomat, hogy megkínált cigarettával,
amit én természetesen el is szívtam (egy ilyen tett után!?!).
Megvallom, nem elõször történt, mert már 10 éves korom
körül, Miskolcon, elszenvedtem egy enyhe nikotinmérge-
zést. Családosdit játszottunk a fásfészerben testvéreim-
mel, meg a házbéli többi gyerekkel ( Csöpike sohasem
játszott velünk, hanem a lakásban maradt, várva azt, hogy
felnõtt érkezik, és titkokról értesülhet). Minden ilyen já-
tékban én voltam az apa, és a húgom az anya (fénykép is
van rólunk, hátán azzal a felirattal, hogy „Apus és Anyus”).
Természetesen a családfõ-szerep eljátszásához a cigaretta
is hozzátartozott. Zsebpénzt nem kaptunk, így a cigaretta
vásárlásához a kallódó kétfilléreseket kellett összeszedni
(2 fillérért négy darab Hunniát adtak a trafikban, ez volt a
legerõsebb cigaretta, kapadohányt tartalmazott). Ettõl kap-
tam nikotinmérgezést, arra már nem emlékszem ponto-
san, hány alkalommal.

A késõbbiekben idõnként titokban rá-rágyújtogattam,
és kisebb megszakításokkal, 47 éves koromig mértéklete-
sen dohányoztam füstszûrõs szipkával. A megszakítások-
ra azért volt szükségem, mert bizonyítanom kellett önma-
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gam felé, hogy képes vagyok uralkodni a füstölnivaló fö-
lött. Más szóval, a tudatosan-fegyelmezés, akaraterõ-nö-
velés egyik eszközeként alkalmaztam. Volt úgy, hogy hó-
napokig nem gyújtottam rá. Éveken keresztül gyakorol-
tam azt a módszert, mely szerint a hét bizonyos napjain
nem gyújthattam rá, noha a cigarettatárcám, a füstszûrõs
szipkám és az öngyújtóm a zsebemben volt. Megkínálást
nem fogadtam el, mert úgy tartottam jónak, ha akkor
gyújtok rá, amikor én akarok. Hasonló akaraterõ növelõ
módszer volt az is, hogy – noha egyhangú munka, pl. ru-
tinszerû mûszaki rajzolás közben – szerettem fütyülni kü-
lönbözõ dallamokat, gyakran saját szerzeményûeket is, a
hét bizonyos napjain nem engedtem meg magamnak ezt
az önszórakoztatást.

Volt idõ, úgy 16 éves korom környékén, amikor a helyi
református legényegyletbe eljártam biliárdozni, vagy kis
tételekben römizni. De mihelyt észrevettem magamon,
hogy úgy délután hat körül önmûködõen induláshoz ké-
szülõdök, azonnal leállítottam a menetelt, mert nem akar-
tam elfogadni, hogy egy játék uralkodjon fölöttem. Biztos
vagyok abban, hogy mindezek az önfegyelmezõ gyakor-
latok segítettek a nehéz helyzetekbõl történõ kikászáló-
dásban.
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2. sz. jegyzet

Az oroszok bejövetele

E kifejezést használták a kárpátaljai magyarok a közbe-
szédben. Mint már említettem, a Vörös hadsereg érkezése
elõtti egy-két napon Ungváron már nem volt látható sem
német, sem magyar katonaság. Kíváncsiságom kihajtott
az utcára. Lakásunk és a Kormányzósági Palota közötti
kevesebb, mint 100 m-es távolság arra ösztökélt, hogy
odamenjek. Az épület bejárata elõtt néhány hivatalszolga
ácsorgott, kezükben pálinkásüveggel és cigarettás doboz-
zal. Hamarosan lóháton megérkezett az elsõ szovjet kato-
na. A hivatalszolgák ruszinul üdvözölték, itallal, cigaret-
tával kínálták. Géppisztolyán kívül csizmaszáraiból, nad-
rágzsebeibõl marokfegyverek kandikáltak ki.

Láthatóan már a megérkezéskor ittas állapotban volt a
katona, akit nyilván felderítõként küldtek elõre. Az egyik
hivatalszolgának (akivel legtöbbet beszélgetett) átnyújtott
egy pisztolyt. Magyarázata közben láttam, hogy egy töl-
tény beleszorult a csõbe, nyilván nem odavaló méretû le-
hetett. A hivatalszolga elvette tõle a pisztolyt, bizonyára
azzal az ígérettel, hogy valamilyen szerszámmal kiemeli a
nem odavaló töltényt (magam akkor még csak igen gyér
ruszin nyelvtudással rendelkeztem).

Idõközben a katonával, aki feltehetõen arról érdeklõ-
dött, vannak-e az épületben német és magyar katonák,
együtt bandukoltunk a többszintes épület emeletein. Egy-
szer csak azt vettem észre, hogy kettesben maradtunk a
katonával. Ugyanakkor benne is tudatosult ez a helyzet,
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és azonnal felszólított arra, hogy tartsam fel a kezeimet
(ruki verch!). Géppisztolyát, ami a vállán lógott, a hasam-
ba nyomta, majd kijelentette, gyerünk (pasli)! Felemelt
kezekkel mentem elõtte, úgy igyekezve, hogy géppiszto-
lya ne érinthesse a hátamat. Ott ugyanis egy katonai de-
rékszíjon Kerekes Pista szobrászmûvész barátomtól ka-
pott szolgálati pisztoly (a pisztolytáska oldalában két pót-
tárral) lapult.

Sem azelõtt, sem azután nem volt dolgom lõfegyverrel.
Pista a szovjet csapatok érkezése elõtt beugrott hozzánk.
Akkor már csak Anyukából és belõlem állt a családunk,
testvéreim napokkal elõbb távoztak nyugati irányba, Édes-
apa pedig az egyik szõlõsgazda pincéjében bujkált. Pistá-
nak Édesapa egyik ruháját adtam, amibe õ átöltözött,
majd szolgálati fegyverét (lévén karpaszományos tizedes-
ként szolgáló katona) nekem adta azzal, hogyha kell, védd
magad és Anyádat. Késõbb tudtam meg tõle, hogy a szlo-
vák hegyekben csatlakozott a partizánokhoz, és velük tar-
tott a háború befejezéséig.

Rövidre fogva a kalandot, halálfélelemben bandukol-
tam a katona elõtt, a lehetõ legrövidebb utat választva az
épület kijárata felé, és igen megkönnyebbültem, amikor
az elõcsarnokban megláttam a hivatalszolgákat, köztük
azt is, aki a katona pisztolyával távozott. A katona azon-
nal odalépett hozzá, pisztolyát átvette tõle, én pedig óva-
tosan eltávolodtam az épülettõl.

Esetemben tehát a „felszabadulás” a fentiek szerint zaj-
lott le. E kifejezést egyébként sem szüleimtõl, sem a kár-
pátaljai magyaroktól nem hallottam sem akkor, sem ké-
sõbb. Bizonyára tudatában voltak annak, hogy csöbörbõl
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vödörbe kerültünk, hisz a német megszállókat felváltották
a szovjetek.

3. sz. jegyzet

Kárpátalja megvásárlása?

Amennyiben kissé jobban elmélyülünk e kérdés vizsgála-
tában, nem nehéz megállapítani a következõket:

E terület megvásárlása mindhárom érintett fél (Hazánk,
Európa és Ukrajna) érdekében állna. Talán csak azt nehe-
zebb kideríteni, hármuk közül melyik a kevésbé érdekelt.

Hazánk érdekei közül az egyik legfontosabb a rendsze-
ressé vált tiszai árvizek megelõzésének a lehetõsége. E fo-
lyó vízgyûjtõ-területén lepusztított erdõk (ebben már a cse-
hek is jeleskedtek, de legkíméletlenebbül a szovjet uralom
fél évszázada alatt zajlott) visszatelepíthetõk lennének, leg-
alább ott, ahol a termõtalajt nem mosta le teljesen a csapa-
dék. A domborzat lehetõvé tenne vízi erõmû építést is, vil-
lanyáram nyerésére. A 2000 m körüli magasságú hegyek-
ben téli sportok mûvelése hosszabb idõszakokra válna le-
hetõvé (az ehhez szükséges építmények létrehozatalával).
Az ott élõ, mintegy 150 ezer nemzettársunk sorsa is jobbra
fordulhatna a turizmus fellendítésével.

Európa érdekét szolgálná a már említett természetes
határ visszaállása, továbbá Lengyelország déli területei-
nek bekapcsolódásával egy nagyobb méretû regionális
fejlesztés megvalósítása, ami gazdaságilag erõsítené az
Európai Közösség keleti peremét.

Ukrajna olyan nagyméretû ország, hogy e terület jó
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áron történõ értékesítése nem jelentene számára hiányt,
ugyanakkor a kapható összegbõl számottevõ fejlesztések-
re nyílna mód az egyébként szûk anyagi forrásokkal ren-
delkezõ államban.

Ami a terület megvásárlásához szükséges összeg elõte-
remtésének lehetõségét illeti, a fentiek értelmében az EU
hosszú lejáratú kamatmentes kölcsönt biztosíthatna, míg a
megvásárlás utáni helyreállítási és fejlesztési munkák ki-
vitelezésében a magántõke válna érdekeltté, hisz a beru-
házások már olyan területen történhetnének meg, amely
kockázatmentesnek lenne tekinthetõ.

Az a tény, hogy a felsorolt szempontok és körülmé-
nyek dacára Hazánk egyetlen magas beosztású vezetõje
sem tett kísérletet az említett megoldás irányában, arra a
feltételezésre enged következtetni, hogy nem csupán Nem-
zetünk érdekei, hanem az EU érdekei iránt is közömbö-
sek. Az ukrán érdekek iránti közömbösséget – többségük
esetében – érthetõvé teszi az, hogy a rendszerváltás elõtti
idõszakban megnyilvánult szolgai magatartásukat így vé-
lik feledtetni.

Az eddig terjedõ szöveget évekkel ezelõtt írtam. Az ott
kifejtett indoklásomat ma is fenntartom. Jelenleg azonban
nem látok más lehetõséget, mint a Tisza vízgyûjtõ terüle-
tén erdõ- és vízgazdálkodási nagyvállalat létrehozatala.
Ez az ukrán jogszabályok függvényében csupán hosszú
távú (legkevesebb 99 évre szóló) bérleti szerzõdés alapján
valósulhatna meg (idegenek ugyanis nem vásárolhatnak
jelentõsebb kiterjedésû földterületet. Ennél rövidebb idõ-
szak azonban nem tehetné gazdaságossá a nagy volumenû
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beruházásokat, ideértve a turisztikai jellegûeket is. Az
ilyen kezdeményezéshez magyar oldalról a nemzeti érde-
keink képviseletére alkalmas személyekre lenne szükség.
Egyelõre ilyenekben nem bõvelkedünk (sajnos!!!).

4. sz. jegyzet

A korzózásról

A korzózás a közösségi együttlét igényének kielégítését
szolgáló sajátos jelenség. Gyakorlása lehetõvé teszi, hogy
a vendéglátással járó megterhelés vállalása nélkül talál-
kozhasson egy település lakosainak jelentõs része. Bemu-
tathassa öltözetének valamely új darabját. Szót válthasson
valakivel. Megláthassa azt a személyt, akit esetleg még
meg sem szólíthat, de szeretné ezt megtenni elõbb-utóbb.
Egyelõre csak szemez vele, egy-egy forduló után ismételt
találkozásnál. Ugyanis a korzózás egy adott útszakaszon
történõ, oda-vissza sétálás. Ezt csak ritka esetben mûvel-
heti valaki egyedül. Kellett hozzá valamilyen társ, akivel
közben szót válthat. Így leplezheti azt, hogy csak azért sé-
tál fel-alá, mert ötpercenként látni akar valakit (aki talán
más valaki látása miatt sétálgat). Ünnepnapokon ebéd
elõtt, hétköznapokon este, vacsora utáni idõben zajlott.
Kijevben is mûvelték, noha milliós nagyváros. Nem tu-
dom, manapság gyakorolják-e?.

A korzózás a közösségi lét sajátos megnyilvánulása.
Ha akarom, együtt vagyok valakivel, ha akarom, nem.
Ugyanis a sétálgatás mûvelhetõ úgy is, mintha az illetõ
csak úgy a mozgás-levegõzés miatt csinálná (a „kint is
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vagyok, bent is vagyok” esete). Kiváló lehetõséget nyúj-
tott információszerzésre.

Az oroszok bejövetele utáni korzózáshoz Poratunszky
Micu lett a társam. Az ungvári gimnáziumban egy osz-
tállyal járt fölöttem. Abban az idõben a focizás kötött
össze minket. A Rafanda-tömbben laktak, a mellette lévõ
grundon fociztunk. Õ tudott ruszinul, ennek köszönhetõen
ukrán iskolában leérettségizhetett. Én pedig (mint errõl
más helyütt már írtam) többed magammal Kisvárdára gya-
logoltam (54 km), s ott végeztem el a hetedik osztályt, a
nyolcadik féléve elõtt azonban visszatértem Ungvárra.
Kapcsolatunk Micuval tehát folytatódhatott. Úszóedzõs-
ködésem ideje alatt õ is a csapathoz szegõdött, majd a
Don-medencei munkára történt távozásomkor átvette tõ-
lem az edzõsködést.

Micut, mint érdekes jelenséget tartottam számon. Ma-
gas, kifejezetten jóképû fiatalember létére nem aratott si-
kereket a nõknél. Ezt annak tudtam be, hogy sem a tánco-
lás, sem a beszélgetés nem volt ínyére való. Megelégedett
azzal, hogy csaknem mindenkinél magasabb lévén, sûrû,
hosszú szempillái alól sokatmondóan szemlélhette a nõ-
ket. Furcsa tulajdonságához tartozott, hogy komoly arcki-
fejezéssel, minden cél és érdek nélkül hazudott. Korzó-
záshoz indulva õ jött be értem, s míg én a másik szobában
átcseréltem a házi ruhát, addig szót váltott Anyukával, aki
megkérdezte tõle, hogy hová indulunk. A korzózás he-
lyett mindig valami mást talált ki. Anyuka persze ezt el-
hitte, engem pedig hazugsággal vádolt azért, mert uticél-
ként a korzózást jelöltem meg.

Egyébként Micunak köszönhetem, hogy az ínséges idõ-
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ben megfelelõ mennyiségû kalóriához juthattam, ami nél-
kül elképzelhetetlen lett volna az úszással járó fizikai
megterhelés elviselése. Micuéknál ugyanis nagy mennyi-
ségû tojás gyûlt össze a hálás falusiaktól (mivel Édesapja
a városi adóhivatalt vezette), így a tojások sárgáját cukor-
ral és kis kakaóval összekeverve, tejjel felhígítva, kalória-
bombát fogyaszthattunk az edzéseket követõen.

Micu a helyi múzeumban helyezkedett el fotósként és
hamarosan egy válogatott mûlesikló leány vette férjül,
majd megajándékozta három gyermekkel. Szép családját
váratlanul hagyta ott 50 évesen. Álmában érte a halál. Fe-
lesége arra ébredt, hogy mellette fekvõ férjének teste hi-
deg. Minderrõl akkor értesültem, amikor már Kijevben él-
tem. Sajnos, ezen íráson kívül csak egy igen gyenge mi-
nõségû fényképpel örökíthetem meg barátságos lényét
(amennyiben sikerül megtalálnom).

5. sz. jegyzet

Kiegészítés 1956-hoz

Az 1956-os forradalom napjaiban a kijevi diákszállón
gyakran látogattak meg olyan személyek, akiket nem is-
mertem, vagy, ha ismertem is valamikor, kapcsolatom ve-
lük már régóta megszûnt. E látogatások számomra nem
jelentettek meglepetést, hisz, pestiesen szólva, nem a fal-
védõrõl szálltam le. Édesapa – akit Hazánk német meg-
szállása idején, 1944-ben a Garany-i politikai internáltak
táborában tartottak fogva, majd a szovjet „felszabadítók”
is elhurcoltak – átadta valamennyi tapasztalatát a fogva-
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tartás körülményeirõl, a kihallgatásokról, a telepített pro-
vokátorokról, stb.

Látogatóként megfordult nálam az ungvári képzõmû-
vészeti tanulmányaim folyamán KISZ-titkári teendõket
ellátó személy, de jött hozzám ismeretlenül deszantos öl-
tözetû katona is, aki tökéletes budapesti helyismerettel
rendelkezve adta elõ, miként és hol végezték ki a fegyve-
resen elfogott felkelõket (bizonyára az elbeszéltekrõl al-
kotott véleményem érdekelte azokat, akik õt hozzám
küldték). Ez idõtájt a diákszállónkba több hétre beköltö-
zött olyan fiatalember is, aki, mint mondta, a kijevi kép-
zõmûvészeti szakközépiskolában tanul (a kárpátaljai ru-
szinok akcentusával beszélte a magyart), majd akivel né-
hány évvel késõbb Budapesten az utcán találkoztam, noha
engem csak akkor, 1959-ben engedtek látogatóba utazni
Anyukához, habár két évvel elõtte visszakaptam a magyar
állampolgárságomat.

Egy alkalommal egyetemista leány keresett meg a di-
ákszállón. Magyarul írt levelet hozott, melynek lefordítá-
sát kérte tõlem. Akkor még szovjet állampolgár lévén,
csupán a szovjet személyigazolványomban (melyet õk
’passzport’-nak neveztek, dacára annak, hogy csupán a
Szovjetunió határain belül használhattuk) volt nyoma an-
nak, hogy magyar nemzetiségû vagyok. Kijevben ekkor
százas nagyságrendben tanultak magyar ösztöndíjas diá-
kok, így kézenfekvõbb lett volna hozzájuk fordulni a ké-
réssel, kivéve azt az esetet, amennyiben éppen engem kel-
lett felkeresnie. A levél lefordítása után megkérdezte, ta-
lálkozhatunk-e máskor is. Igennel válaszoltam, mert kí-
váncsi a természetem, és mert egész életemben gyûjtöget-
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tem a tapasztalatokat (amire csak akkor van lehetõségünk,
ha keressük és belemegyünk az arra érdemesnek látszó
helyzetekbe).

A nyár folyamán sokszor találkoztunk, mindig a híres
Szófia Székesegyház közelében, melyet magyar királylány
(Géza fejedelem lánya) egészalakos képe díszít. A mellette
lévõ kolostorban helyezkedett el a Mûemlék Felügyelõség,
ahol többször megfordultam. Az épületegyüttest övezõ
parkban a hatalmas vadgesztenyefák lombjai alatti padon, a
jótékony árnyban üldögélve beszélgettünk késõ éjszakákba
nyúlóan. Húsz éves kora dacára úgy tûnt, hogy még csóko-
lózni is nekem kellett megtanítanom. Bensõséges kapcsolat
alakult ki közöttünk, melyet korlátok között tartottam, hisz
nem akartam, hogy hosszabbtávú elképzeléseket gerjesz-
szek benne. Ennek ellenére olyan bizalomban részesített,
melynek veszélyes következményei lehettek volna, ha én
visszaélek ezzel, vagy ha õ rosszul ítélte volna meg a sze-
mélyemet. Kedves lényét máig nem feledem, napi elmél-
kedéseimben megemlékezem róla.

Értékelés

E fejezet, hasonlóan a könyv teljes anyagához, mozaik-
ként fogható fel. Elnézést kell kérnem ezért amiatt, hogy
a hangulatomtól és az idõigénytõl függõen megírt részle-
tek összedolgozásához már nem volt kellõ lelki és fizikai
erõm, így az ismétlõdések kiszûrésére sem került sor. Va-
lójában ez már nem bosszant. Rájöttem ugyanis arra, hogy
könyvem bizonyára csupán a családunkon belüli érdeklõ-
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désre tarthat számot, s az sem a jelenben. Feltételezem
azonban, hogy két-három évtized múltán forgatni fogják
azok, akik kíváncsiak lesznek gyermek- és ifjúkori külle-
mükre. Jó esetben némi ismerethez is juthatnak arról a
korszakról, amelyrõl megírtam személyes benyomásai-
mat. Nem zárható ki persze annak lehetõsége sem, hogy
ekkora idõtávlatban olyan változások történhetnek nyel-
vünkben (a Hálón lerövidített, s így eltorzított szavak
használata következtében), ami érdektelenné-értelmezhe-
tetlenné teszi krónikámat.

Családunk tagjai mindenkor élénk érdeklõdéssel figyel-
ték az életünket kísérõ bel- és külpolitikai eseményeket,
elsõsorban azokat, amelyek a társadalmi egyenlõtlensé-
gek enyhítésének reményével kecsegtettek. Ez természe-
tesnek mondható, hisz szüleim mögött szegény sorsú fel-
menõk találhatók. Erkölcsi felfogásunk (az erõszak eluta-
sítása és annak elfogadhatatlansága, hogy az erõszakos
cselekményekben való közremûködést illetõen a szemé-
lyes felelõsség áthárítható másokra) megakadályozott ben-
nünket abban, hogy az ilyen mozgalmakban, sõt magában
a közéletben szerepet vállaljunk. Cselekvõkészségünk arra
szorítkozott, hogy környezetünket a felfogásunkkal azo-
nos magatartásunkkal (ideértve az elesetteken való segítés
közvetlen, személyes módját is) és az eseményekkel össze-
függõ vélemény-nyilvánításunkkal (esetenként írásban is)
igyekezzünk befolyásolni.

Nem térhetek ki tehát az elõl, hogy magánemberként –
csupán az általam legfontosabbaknak ítélt eseményekre
összpontosítva – összegzõ véleményt nyilvánítsak.
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A XX. század talán legmarkánsabb jellemzõje – a tech-
nika korábban soha nem tapasztalt gyorsaságú fejlõdése
mellett – a társadalmi egyenlõtlenségek enyhítése irányá-
ban mutató kísérletek. A civilizáltság tekintetében fejlett,
mára már gazdag tõkés országok jólét-általánosító törek-
vései csaknem azonosak. Ez a jelenség független attól,
milyen eszmei irányzat égisze alatt mûködtek, illetve mû-
ködnek a kormányaik.

Lényeges különbség látható ugyanakkor az önkény-
uralmi rendszerek keretében megvalósítani kívánt szocia-
lizációs kísérletek között. A kisebb tömegbázisú olasz il-
letve német kísérlet közötti meghatározó különbség, hogy
az olasz fasizmus csupán nemzeti kiterjedésben gondol-
kodott és cselekedett, míg a német nácizmus a nemzeten
belüli tejhatalmát – Hitler személyes becsvágyának kö-
szönhetõen – csaknem világméretûvé fejleszthetõnek kép-
zelte. Szövetségessé válásuk ennek ellenére törvényszerû-
nek mondható, ugyanis mindkét hatalom megtartotta a tõ-
kés rendszerû gazdasági berendezkedést és termelési vi-
szonyokat.

A két hatalmas tömegbázisú szocializációs kísérlet – a
szovjet és a kínai – látszólagos hasonlóságuk ellenére –
döntõen eltér egymástól. Szerintem a különbözõség any-
nyira meghatározó, hogy ez eredményezte az elõbbi ösz-
szeomlását, míg a másik folyamatos erõsödését. Különbö-
zõségük döntõ mozzanata: kettejük ellentétes viszonya a
parasztsághoz.

A szovjet rendszer a földtulajdonnal rendelkezõ pa-
rasztot a társadalom olyan elemének tekintette, amelyet
(és nem akiket!) meg kell semmisítenie ahhoz, hogy kiala-
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kulhasson a személytelen egyedekbõl álló, csorda módjá-
ra irányítható tömeg. E szemlélet a marxizmus lényegébõl
fakad, amely az embert csupán termelõerõként veszi tu-
domásul. Ámde a személyiség nélküli emberbõl hiányzik
mindaz, ami emberségünk lényege: a szellemiség, amely
közösségi hovatartozás-tudatra épül, legyen az faji, nemze-
ti, illetve vallási (hitbéli) közösség. A faji-nemzeti önazo-
nosság tudata a szovjet rendszerben formális-felszínes mó-
don nyilvánult meg (pl. a személyi adatok között fel kellett
tüntetni a nemzetiségi hovatartozást. Ez lehetõvé tette az
emberek ilyen szempontú nyilvántartását, térbeli elhelyez-
kedésük megváltoztatását, a nemzeti kultúrák kívánatos
mértékû és tartalmú karbantartását, esetleg átalakítását, a
veszélyesnek ítélt nemzeti, illetve vallási mozgalmak elfoj-
tását stb.). Mindezek a jellegzetességek azonban rejtetten,
gyakran csupán a tudatalattiban léteztek. Bizonyítják ezt
a rendszer összeomlását követõ erõszakos átrendezõdé-
sek, illetve visszarendezõdések a szovjet korszak elõtti-
hez, amelyeket titkosrendõri módszerekkel manipulálnak.
Jó eredménnyel megtehetik, hisz a közösségek szövetrend-
szere csaknem helyrehozhatatlanul szétfoszlott.

A helyzet súlyosságát fokozza több, az elõzõ történel-
mi szakaszban lezajlott esemény következménye. A forra-
dalom és a polgárháború idején elpusztult vagy külföldre
menekült, vállalkozásra képes-alkalmas, nemzeti elköte-
lezettségû mûszaki értelmiség nem hagyhatott maga után
utódokat, akik felmenõik szellemében, a haza érdekeit is
szem elõtt tartva, most megakadályozhatnák azt, hogy e
hatalmas területen még fellelhetõ, illetve most ott megter-
melt értékek külföldre juthassanak. E tekintetben mind-
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egy, hogy a külföldre kerülõ és ott értékesülõ hatalmas
vagyon (sajtóközlemények ezt csupán Oroszország vonat-
kozásában évi mintegy 18 milliárd dollárra becsülik) az e
területen élõ személy vagy külföldi fogja hasznosítani.
A lényeg, hogy e vagyon és hozadéka a jövõben sem fog
teremteni odahaza munkahelyeket, utakat, közmûveket,
civilizációt és kultúrát. A szovjet rendszer nem értékelte,
inkább üldözte a hazafiasságot, hatalmi helyzetekbe vagy
akár csak azok közelébe ilyen szellemû emberek nem ke-
rülhettek és így most a „nagy üzlet” lehetõségeihez a sem
Istent, sem hazát, talán még embert sem igen ismerõ ré-
teghez tartozók jutottak hozzá. Az ilyen országok-társa-
dalmak elõtt nem lehet bíztató jövõ.

A jelenlegi kínai vezetõk más helyzetben voltak és
vannak. A keleti ember évezredek óta tudatában van a
faji, nemzeti, és az ezeket alkotó család, mint közösség
erejének. Ezt az erõt nem engedték felbomlasztani a nem-
zetköziség hamis eszméjével (hisz akik azt hirdetik, ma-
guk is soviniszták). Persze helyzetük szerencsés, hisz sa-
játos küllemük megkönnyíti számukra a hozzájuk tarto-
zók felismerését, így igen nehéz közéjük beépülniük a
bomlasztóknak.

A kínai vezetõk nemzetérdekû elkötelezettsége és az
ezzel szorosan összefüggõ, a nemzet tagjai iránt megnyil-
vánuló együttérzés hozta létre azt a talán csak igen keve-
sek által feltételezett eredményt, amely ma már kétségbe-
vonhatatlan és egyedülálló. Az egy és negyedmilliárd lé-
lekszámú társadalomban nincsenek éhezõk, nincs számot-
tevõ létszámú élõsdi réteg, a gazdaság fejlõdése évrõl-év-
re két számjegyû, és a jelenleginél lehetne még gyorsabb
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ütemû is. Vezetõik azonban tudatosan fékezik e fejlõdést,
mert csak így kerülhetik el a társadalom szétszakadását
dúsgazdagokra és szegényekre, ami belsõ feszültségeket
gerjesztene, s ezzel a ma általánosnak mondható együttér-
zést gyengítené (elegendõ egy pillantást vetni a nagy ter-
mészeti katasztrófák, árvizek, földrengések idején látható
sokmillió ember áldozatkészségére).

A jövõ a keleti embereké, ha vissza tudják fogni magu-
kat attól, hogy a civilizált fehér ember példáját kövessék,
azaz, az indokolatlan fogyasztást tûzzék maguk elé célul,
mert ez csak az emberiség elenyészõ hányada számára le-
hetséges, és csak addig, amíg a Természet terhelhetõsége
és a kiszolgáltatottak olcsó munkaereje engedi. Az USA
tudja ezt és elõre menekül.

A XX. századot illetõen érdemes elgondolkodni azon,
hogy a tudomány és a technika vívmányainak élvezete
mellett milyen borzalmakat élt át az emberiség. Nem hi-
szem, hogy fajunk történelmének lett volna olyan évszá-
zada, amelyben ilyen mérvû, fondorlatosan megtervezett
és végrehajtott (tehát tudatos) népirtás folyt volna. Tetézi
ennek mélységes aljasságát az a tény, hogy az emberiség
„tollforgatói” – elsõsorban a tömegtájékoztatásban ügy-
ködõk – folyamatosan hazudták azokat a szövegeket, ame-
lyek az aljasságok elleplezését szolgálták, és megakadá-
lyozták a gaztettek kitervelõinek-elkövetõinek megisme-
rését. E történelem-szakasz utolsó évei olyan cinizmussal
jellemezhetõk, amelyben az embertömegek elpusztítói,
megbízott manipulátoraikon keresztül a megbékélést, a
tiszta lap nyitását szorgalmazzák.
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A trágár beszéd ellen gyakorta emelnek szót a médiu-
mokban. Eközben nem kifogásolják a filmekben elhangzó
trágárságokat. Látszólag azt sem tudják, hogy a trágár-
ság-átkozódás egyik kiváltója a tehetetlenség dühe a ve-
lünk szemben elkövetett méltánytalanságok miatt. Arról
sem szólnak, hogy e jelenség a belõlünk kiváltott felhábo-
rodás miatti feszültség levezetésére szolgál. Máskülönben
elõbb-utóbb súlyos következményeket kellene elszenved-
nünk (gyomorfekély, szívinfarktus, gutaütés stb). Jó len-
ne, ha a választékos beszédet követelõ lélek- és testrom-
bolók tudomásul vennék, hogy a jogos felháborodásból
fakadó átkoknak erejük van. Ez ugyan láthatatlan, esetleg
hallhatatlan erõ, de komoly szellemi energiakisugárzás,
amely tömeges megnyilvánulás esetén hatalmas energiává
növekedhet. Vele szemben tehetetlen bármely erõszak-
szervezet, mûködjék az láthatóan vagy titkosan. A dikta-
túrák bukásához nagymértékben hozzájárul – múltban–
jelenben–jövõben egyaránt – ezen erõforrás felszámolha-
tatlansága. Jó lenne tehát elfogadni azt a törvényszerûséget,
mely szerint valamely kellemetlen jelenség megszüntetésé-
nek legcélravezetõbb módja, ha igyekszünk felszámolni
annak kiváltó okait. A jelenség ostorozása helyett ebbe az
irányba kellene fordítani az erõfeszítéseket (fõleg azok után,
hogy Susan George: „Lugánói tanulmány” címû könyve (The
Lugano Report”, PLUTO Press, 2003) napvilágot látott.

Az említett tanulmányt illetõen van egy jóindulatú és
egy gyanakvó véleményem. Az elsõ szerint elfogadom
mindazt, amit feltételez a Pénz urainak embertelen „ter-
vei”-rõl. A másik szerint ugyanazt feltételezem, amit az ún.
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„Cion bölcseinek jegyzõkönyvé”-rõl gondolok. Nevezete-
sen, hogy azok, akik leírták és közzétették, majd szigorúan
elítélték annak terjesztését, kiindulhattak abból is, hogy
egy ilyen” terv” széleskörû megismertetése eltántoríthat
minden józaneszû, kockázatokat nem kedvelõ embert attól,
hogy szembeszálljon azokkal, akiknek birtokában felmér-
hetetlenül nagy hatalom összpontosul, mert bármiféle el-
lenállás-szembeszegülés kudarccal végzõdik. Persze, a jövõ
fogja megmutatni, miként alakulnak az események.
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Amikor e könyvemet nyomdába adom, már egy évtize-
de a XXI. században élünk. Az ezen idõszakban zajló ese-
ményekrõl készülõ, „Epilógus” címû könyvemben írok.
Ott hagyok bõvebb nyomot felcseperedõ unokáimról,
köztük Krisztián fejlõdésérõl. Õ már a XXI. század szü-
löttje. Barátaival, Benjaminnal és húgával az alábbi képen
láthatók.
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2. sz. függelék

Édes Édesapa

Ne haragudj reám, hogy ezt a módját választottam az eltá-
vozásnak. Úgy gondoltam, hogy mindannyiunkra nézve
jobb lesz így; eltûnni észrevétlenül. Talán könnyebb, elvi-
selhetõbb. Tudod, hogy évek óta készülök már erre a lépés-
re. Sokat gyötrõdött a lelkem azon, hogy hogyan is hagyja-
lak itt benneteket, de minél tovább húzódik az elmenete-
lem, annál jobban megnehezítik szándékom megvalósítását
a körülmények. A lelkem meg mindjobban gyötrõdik ami-
att, hogy már régen el kellett volna mennem, és nem lenne
szabad semmire sem tekintettel lennem, hanem csak egye-
dül az én édes Szentlélek Istenem szentakaratára, aki ezt az
áldozatot kívánja tõlem. Hidd el nekem, hogy hasonló
nagy áldozat ez, az Ábrahám atyánktól kívánt áldozathoz,
azért igen fájdalmasan esik emberi mivoltunkban megvaló-
sítani. Csak a nagy, lelkemben égõ Istenszeretet, az Õ na-
gyobb dicsõsége szolgálatának a vágya, a kegyelem el-
vesztésének a féltése és egyben a lelki üdvösség elveszté-
sének a féltése tesznek képessé arra, hogy elhagyjalak ben-
neteket és teljesen az édes Szentlélek Isten szolgálatának
szenteljem az életemet.

Te tudod, hogy amióta Ungváron vagyunk, nagy elfog-
laltságom miatt kénytelen voltam teljesen elhanyagolni az
írást, és a Szentírást, pedig lelki szemeimmel szüntelen
magam elõtt láttam az Atyát, amint elsõ látomásomban
rámutat az Õt körülfogó ragyogó betûkre, és a lelkemben
hallottam az édes figyelmeztetõ hangot: “meg kell írnod”
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ezt, azt, a sok-sok megvilágításokat. Ti az én lelki küzdel-
membõl semmit sem éreztetek, csak azt láttátok, hogy
mindig idegesebb és türelmetlenebb vagyok, hogy menni,
szabadulni szeretnék e világ kötelékeibõl, de nem bírok.
Nem hittetek nekem, és nem értettetek meg ti sem, csak
úgy, mint mások. Sok gúnyolódást elviseltem, már a ma-
radásom miatt is, mert lassan mégis csak megszoktattam
veletek a gondolatot, hogy egyszer el kell mennem. Na-
gyon fájt, amikor nyáron elvetted tõlem a pénzt, amelyet
az elutazásom költségeire vettem magamhoz. Nagyon kés-
leltette ez az elmenetelemet, mert e háztartási pénzbõl
kellett összeraknom az útiköltségre valót, és kivárnom az
idõt, amikor elutazol, hogy legalább az elválás izgalmai-
tól megkímélhesselek. Az édes segítõ Isten megsegített.

Senki sem pótolhatatlan, csak egyedül az Isten. Meglá-
tod, hogy egészen jól meglesztek nélkülem is. Kérem a jó
Istent, hogy vezéreljen hozzátok egy jó, becsületes háztar-
tási segítõt. Most már elvégezték Bátfán is a mezei mun-
kákat, mama is be tud jönni, meg a többiek is segíthetnek,
amíg nem akad jó alkalmazott. A gyerekek is elég nagyok
már ahhoz, nem szorulnak nagy kiszolgálásra, nem kell
kétségbe esni miattuk. Ha a jó Isten mást nem határozott
volna felõlem, szívesen és boldogan segítettem volna ne-
ked tovább is a nevelésük gondjában, bajában. Így azon-
ban magadra kell hagynom. Bízzál a jóságos gondviselõ
Istenben, aki, ha elhív engem közületek, tirólatok is gon-
doskodni fog.

Máris megmutatkozik az Õ kegyes gondoskodása.
Ahogy idáig jutottam az írásban (este fél tíz az idõ), csen-
getnek, és ki érkezett, mint Etus Jóskával, akit behívtak
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Miskolcra, de le is szereltették, illetve elbocsátották, amint
mondják, beszéltek is veled; így még mielõtt elmentem
volna, már itt is van a segítség. Úgyis rosszul néz ki Etus
a pesti levegõn és koszton, nem fog ártani neki egy kis itt-
hon maradás, amíg kerül más segítség. Így már én is
könnyebb szívvel mehetek el, nem fogok nagyon hiá-
nyozni.

Látod, nem kell kétségbe esnünk, mert a jó Isten gon-
dot visel reánk. Én bízom Benne rendületlenül.

Úgy fájt a napokban is, amikor azt mondtad, hogy azért
megyek el, hogy gondtalanabbul éljek, pedig te tudod jól,
hogy amíg itthon mindenem megvan, gyönyörû ötszobás
lakásunk, itt, a szõlõben paradicsomi helyen, kedves, szép,
háromszobás villánk, igazán semmi sem hiányzik ahhoz,
hogy egyébként is igénytelen természetemmel boldog és
megelégedett legyek közöttetek.

Itt perzsaszõnyegeken járhatok, ahova megyek, ott majd
a bútorzatom is kõ lesz. Itt, hála a jó Istennek, azt ehettem
és ehetnék, ami jólesik, ott, azt ígérte az én édes Szentlé-
lek Anyaistenem, hogy megadja a kenyeremet és vizemet,
és én mégis oda vágyom, hogy Neki szolgálhassak, és
nyugalma legyen a lelkemnek, mert az Õ kegyelmével ne-
kem ennyi is elég. Ebbõl a drága kegyelembõl és a ma-
gam emberségébõl kívánok majd ott megélni, senkitõl
nem remélve és nem is várva anyagi támogatást. Ott nem
fog fájni, hogy nem fogod fedezni a kiadásomat, de a két
legutóbbi utam, és Bükkszentléleken levésem alkalmával
bizony fájt, hogy még mint feleségednek, Feri öcsémtõl
kellett kérni pénzt a költségeim fedezésére, mert te alig
adtál többet egy pár pengõvel, mint amennyi az út költsé-
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ge volt. Te nem találtad bántónak azt, hogy én, ha nagy
ritkán elmegyek valahova a saját pénzemet költsem, azzal
szemben, hogy te énmellettem ezreket költöttél és költesz
ma is sokszor, eleget a szülõi családodra. De nem akarom
szemrehányással zárni a levelemet, csak bizonyos belátat-
lanságok miatt kellett azt megemlítenem. Meg a Szent-
írást is, hogy kívánságod szerint itt hagyom; nem legyen
még annyi se nekem a közös szerzeménybõl. Majd veszek
magamnak másikat, hiszen csak a megjelölt helyek miatt
szerettem volna legalább egy ideig magamnál tartani.

Édes Édesapa, visszaadom a szabadságot és a nevedet
is. Holnaptól kezdve Tóbiás Anna néven kívánom maga-
mat neveztetni. Nem akarom, hogy ha bármint alakul is
sorsom, a nevedre árnyék vetõdjék, vagy meghurcolják.

Köszönöm, hogy boldogítottál, hogy négy gyermekem-
nek apja vagy. Maradj jó apjok továbbra is, és neveld õket
az édes Isten örömére és dicsõségére. Minden hozzám és
hozzájok való szeretetedért hálás szeretettel mondok kö-
szönetet. Áldjon meg a jó Isten a gyermekeinkkel együtt
minden jóval.

Ti is gyerekek szeressétek Édesapát nagyon, és fogad-
jatok szót neki mindig, hogy minél kevesebbet kelljen
bosszankodnia veletek. Legyetek figyelmesebbek, gondo-
sabbak, mint eddig, és kevesebb érdeklõdést tanúsítsatok
a kinti világ iránt, és többet a benti, a saját világotok, a
család iránt, akkor több boldogságot remélhettek az élet-
ben. Tartsatok meg jó emléketekben mindnyájan, és ne
feledjétek el az intelmeimet. Szeressétek és gondozzátok
jobban a virágokat, mert most már rátok vár a gondozása.
Vegyétek komolyan az életet, kerüljétek és tartózkodjatok

374



a léhaságoktól, durvaságoktól. Az egymással való civako-
dást is kerüljétek. Kevesebbet olvassatok és sokkal több
idõt szenteljetek hasznos munkálkodásra.

Áldjon meg és oltalmazzon meg benneteket a minden-
ható Isten a mi örömünkre és az Õ dicsõségére.

Mindnyájatok bocsánatát kérve a vétettekért, sokszor,
szeretettel csókollak benneteket Édesapa, Gyerekek és az
összes rokonságot.

Dicsõség legyen Néked édes, Jóságos Istenünk!
(Minden jó ismerõsnek is üdvözlet)

Ungvár, 1940. okt. 18.

3. sz. függelék

Dr. A. C. B. Lovellnek,
a manchesteri egyetem Jodrell Bank-i Rádiócsillagászati
obszervatóriuma igazgatójának, Anglia

AMIRE A CSILLAGOK TANÍTANAK
Asztronómia
Két Élet és Tudomány Világából

Mélyen Tisztelt Szerkesztõség, Szeretett Tudósaink!

Egy idõ óta – 9-10 hónapja – nagy érdeklõdéssel figyelem
a csillagok világának vizsgálatairól közölt eredményeket,
és jólesõ meglepõdéssel látom, hogy a megfigyelések
eredményei és a természetfeletti tudományok tanításai,
megállapításai között fokozódik az összhang – mind kö-
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zelebb kerülnek egymáshoz lényegükben. Olyan megnyug-
vást adó, békességet árasztó érzés ez!

Ezekbõl a meglátásokból, összefüggésekbõl szeretnék
néhányat közölni szeretett tudósainkkal. Kérem, ne vegyék
ezt rossznéven tõlem – laikustól –, mert nem olyan szán-
dékkal teszem, mintha méltónak érezném magam arra,
hogy tudományos dolgokhoz hozzászóljak – ó, nem. Csu-
pán azért, mert vajúdnak lelkemben ezek a meglátások és
úgy érzem, közölnöm kell ezeket az illetékesekkel, hátha
így sikerül közelebb jutnunk – ha csak (népiesen szólva:)
„egy tyúklépéssel is” – a természetfeletti meglátások által a
természetes ismeretéhez. Némi bíztatást ad erre Schlimann
esete is, aki kereskedõ volt, nem régész és mégis neki ada-
tott a meglátása annak, hol kell keresni a hajdan oly hí-
res-nevezetes Tróját, és meg is találta. Szíves engedelmük-
kel az alábbiakban elkezdem e meglátások közlését – lehe-
tõleg szemelvényesen és rövidre fogva az idézeteket.

Az „Élet és Tudomány” 1958. március 9-i számában
megjelent: „Gáz és Por a világûrben”, írta Sinka József.

„A világító csillagközi ködökön kívül sötét, fényelnyelõ
ködöket is észleltek.” (A fényelnyelésrõl késõbb lesz szó.)

A világ teremtésérõl így szól a természetfeletti tanítás:
„Kezdetben teremté Isten az Eget és a Földet. A Föld

üres és puszta volt és sötétség volt a mélység színén.
(Móz. I., 1)

A Föld anyaga tehát elterült puszta-sötétség – mint a
földi sivatag – volt a mélység színén. Ezek szerint a csil-
lagközi sötét köd és porszerû anyag valóban „szoros kap-
csolatban áll a csillagokkal” – meg – amint látjuk – Föl-
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dünkkel is, mert a Földünk is egy im- – bolygó – -bolygó
csillag a mélység csillagai között. Ambarcumjan Sztá-
lin-díjas szovjet csillagász vizsgálatai szerint „csillagok
napjainkban is keletkeznek, s a születõ csillagok anyagá-
nak forrása a csillagközi anyag” (314. o.).

Ez a megállapítás teljesen helytálló, mert összhangban
van a természetfeletti tudomány tanításával, amelybõl a
Világ minden tudománya kialakult és alakul ma is, amely
egyben kulcsa az általunk is látható és érzékelhetõ titkok
megismerésének.

A fenti idézethez hasonló a következõ megállapítás is
(„Élet és Tudomány Kalendárium”: „A csillagok fiziká-
ja” c. cikkbõl, 144. o.): „A csillagok is élnek, keletkez-
nek, fejlõdnek és elöregednek. (?) Ha évmilliárdokban
mérjük is életüket, belsejükben és felületükön lüktetõ élet
folyik.” – Örök élet folyik. Tehát van örökélet ott, ahol
évmilliárdokban számolják az életet a születéstõl a kitel-
jesedésig.

Az elõbbi cikknek sok érdekes közleménye között na-
gyon figyelemreméltó a következõ idevágó megfigyelés
is: „A csillagászok azt is megállapították, hogy a Tejút-
rendszer egyes részeinek szerkezete szorosan összefügg a
csillagközi anyag jelenlétével. Pl. a Tejút spirális karjai-
ban sok a csillagközi anyag, míg más vidékein egyáltalán
nincsen. Azt is megállapították, hogy azoknak a távoli tej-
útrendszereknek, amelyeknek nincs csillagközi anyaguk,
spirális karjaik sincsenek. Nyilvánvaló hát, hogy a csil-
lagközi anyag és a tejútrendszerek szerkezete valóban
szorosan összefügg. E jelenségek okát különben ma még
nem ismerjük.
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Pedig milyen könnyen felismerhetõ volna ez, ha Jézus
tanításait figyelembe vették volna szeretett tudósaink,
amelyre a „Miatyánk”-ban tanított: „Jöjjön el a Te orszá-
god, valósuljon akaratod, miképpen a Mennyben, azon-
képpen itt a Földön is.”

A földi valósulásokat kell hát figyelembe vennünk,
hogy megismerjük az égieket, a mennyeieket; a csillagvi-
lágok titkait. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
minden tudományág, minden ismeret, amely Földünkön
kialakult eddig, mind a már régen meglevõkbõl – nem az
emberek által alkotottakból – szerzi ismereteit. Mûvésze-
ink is, bármilyen tökéletes munkát alkotnak is a mi látása-
ink szerint – tulajdonképpen csak a már meglevõt másol-
ják le. Ez is nagyon szép teljesítmény az ember részérõl.
Az átlagnál nagyobb tehetség, a fentrõl származó „több
tálentum”, meg a megfigyelésekben is észlelt „nagyobb
részecske” szükséges hozzá. Szeretettel, elismeréssel adó-
zunk is neki ezért, még ünnepeljük is õket olykor-olykor,
csak éppen a „Mindenség Mûvésznõjérõl” (Bölcs. K. 7. r.)
szeretünk elfeledkezni, akinek gyönyörû és tökéletes al-
kotásaiban a természetben és egyebekben is, lépten-nyo-
mon gyönyörködhetünk. Ilyen hálátlanokká tesz bennün-
ket emberi önteltségünk.

Visszatérve a tejútrendszerek, s a csillagközi anyag
szerkezeti összefüggéseihez: A tejútrendszerek spirális kar-
jaiban formálódnak össze a csillagközi sötét anyagszerû-
ségekbõl, a kiégett különféle fénysalakból a születendõ
csillagok, és a Tejútrendszer fénymedencéiben, öbleiben
töltekeznek, táplálkoznak fénnyel, mint az újszülött gyer-
mek anyja kebelébõl a tejjel. Csodálatosan a neve is kife-
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jezi ezt. Ezért van a Tejútrendszerekben és körül annyi
rengeteg kiscsillag. Egy bizonyos kifejlettségi fok után
kifutnak onnan az ûrbe; párosával, sokadmagukkal, mint
fészkükbõl a madárfiak. Mint az örök fehér-fény és vilá-
gosság gyermekei; amint ezt késõbb a természetfeletti tu-
domány tanításaiból látni fogjuk.

„A csillagközi anyag méretei és sûrûsége.
A vizsgálatok szerint a csillagok közötti térben – az

úgynevezett intersztelláris anyagban – az elektronoktól az
atomokon és molekulákon át a bolygónyi nagyságú tör-
melékekig, mindenféle méretû részecske megtalálható.”

„Persze a porszerû csillagközi anyagban nem minden
részecske fordul elõ egyforma gyakorisággal. Általában
mennél nagyobb valamely részecske mérete, annál keve-
sebb van belõle.”

Csodálatos! … Milyen nagyszerûen szemléltetik ezek a
megfigyelések a Földünk anyagéletében levõ egyenlõtlen-
ségek fentrõl származó törvényét. Mert mi az, ami Föl-
dünk anyagéletében egyenlõ, egyforma? … Még a színe
sem, mert van: fekete, vörös, szürke, barna, sárga, fehér,
stb. föld és ugyanígy vannak növények, halak, rovarok,
madarak, állatok és ember fajtái is ezekben a színekben.
A méretek különbözõségeirõl nem is beszélve.

Amint a fenti és lenti valósulásokból látjuk, Földünkön
az egyenlõtlenség nem a mi bûnünk, hanem a „teremtett
Világ fejlõdés alá vettetett”-ségének a törvénye. Mi a tör-
vény? A fenti örökkévalóság változatlan teremtõerõk meg-
nyilatkozása. Mi az igazság? … Az örökkévaló változat-
lan teremtõerõk megnyilatkozásának útja: a valósulás –
tehát – Élet. Amint ezt a „lüktetõ élet”-et a csillagok vilá-

379



gában, a csillagok életében már szeretett tudósaink is
megfigyelik. Ebben az Életben jut szerephez a Szín, a ne-
gyedik örökkévaló, de változó teremtõerõ, amely a leve-
gõégben, mint az elsõ hajnali rózsaszín-felhõ jelenik meg.
Amely fényanyag voltával a színek változó és változatos-
ságát; mint felleg fényanyag szülötteit: a ködöt, a párát,
tovább: vizet, zúzmarát, darát, havat, jeget – mondhatjuk
a változások tobzódását ajándékozta és ajándékozza a
megindult Életnek. A „terhes felleg”. Ez az elnevezés is
vitathatatlanná teszi szülõ voltát; más szóval gyengébb
nemû, nõnemû teremtõerõ voltát. Szülöttein kívül ismer-
jük idõt kormányzó fenségét is. Õ az idõ valósítója, a
fényanyag-világ õsanyja. A lég gyengébb neme. Õ ben-
nük indult meg a „kezdet”, az Élet mifelénk. Amelyet a
természetfeletti tanítás így ismertet:

„Kezdetben vala az Ige: – a megnyilatkozás vagy cse-
lekvés, amely mozgást igényel – és az Ige Istennél vala és
Isten vala az Ige. Minden Õáltala lett, ami lett. Õbenne
vala az Élet és az Élet vala az emberek világossága.” (Szt.
János 1, 1–3.). Ezért tanította Jézus önmagáról: „Én va-
gyok az Út, Igazság, Élet.” – Mert a Teremtõ-Istenbõl min-
den Õbenne, az Õ lényegében vagy elemében indult el az
Életbe. Õ a fehér-fénynek és gyengébb nemének a világos-
ságnak mint örökkévaló változatlan teremtõ-erõknek – a
legfenségesebbeknek – is elsõszülötte: mint lég, és ezen te-
remtõerõk személyes Urának-Istenének is elsõszülött fia,
mint Fiú-Isten. Õ Istenben vala, mint Ige és egyben Isten
vala mint Teremtõ. Ezeket igazolja kijelentése önmagáról,
amikor azt mondotta: „Én a világosság fia vagyok.” Meg
amikor azt mondotta: „Én az én Atyámban vagyok”, ti is
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énbennem és én is tibennetek.” Mert mint örökkévaló vál-
tozatlan teremtõerõ az Atyában, a fényben van, a fény
gyengébb nemén keresztül kiárad – születik. Mi is Õbenne
vagyunk, mert az Õ légkörében élünk és Õ is mibennünk,
mert Általa lélegzünk. Nincs okunk kételkedni az Õ kije-
lentéseinek igazságában, mert úgy az életével, mint színe-
változásával, feltámadásával és mennybemenetelével be-
igazolta Mennybõl származó voltát. Neki nem volt szüksé-
ge rakétára-ûrhajóra, hogy nem a Holdra vagy valamelyik
bolygóra, hanem ezeknél elképzelhetetlenül magasabbra, a
Mennyekbe visszajusson, ahonnan azonképpen vissza is
fog jönni, az övéihez. (Egyik égilátomásos álmomban már
láttam is ezt a visszajövetelt.)

A fenti színek jelentõségével kapcsolatban megemlí-
tem még azt, honnan ered az a régi szokás, hogy az újszü-
lött fiúgyermeket égszínkék színbe szeretik vagy szokás
öltöztetni – fõként kereszteléshez –, a leánygyermeket
meg rózsaszínbe. A mennyei szülöttek színérõl vette ere-
detét, mert az elsõszülött erõsnemû teremtõerõ színe – a
lég színe – az égkék, a második szülött a hajnali rózsa-
szín-felhõ – a lég gyengébb neme színe – a rózsaszín; a
leányszín. A fehér fény gyengébb nemének, a világosság-
nak, a „Menny Szûz Asszonyának” a színe a fehér szín,
ezért a menyasszonyi ruhák színe is a fehér szín – fõként
a keresztényeknél; emlékeztetésül a Jelenések könyvében
megírt: „napba-fénybe öltözött Asszony”-ra, akinek „lá-
bai alatt vala a Hold és a feje körül tizenkét csillagból ko-
rona” (Jel. 12, 1.). „Ki magadat világossággal körülvetted
mintegy öltözettel és kiterjesztetted az Egeket mint egy
sátort.” (-lakásra) (Zsolt. 104, 2.)
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Az egyezés „miképpen a Mennyben, azonképpen itt a
Földön is” ebben is megvan, csak a minõségek és méretek
különbözõk: amennyiben a fentiek isteniek, a lentiek anya-
giak – emberiek.

Az itt leírtakból bárki megértheti, hogy igazak a termé-
szetfeletti tudomány tanításai, még akkor is, ha véges em-
beri elménkkel nem tudjuk azokat minden vonatkozásuk-
ban felfogni.

Visszatérve: „A porszerû csillagközi anyaggal kapcso-
latban felmerül a kérdés, honnan és mibõl kerül ez az
anyag a Világûrbe?” …

Erre a kérdésre az „Élet és Tudomány” Kalendáriuma
144. old. „A csillagok fizikája” c. cikkében találjuk meg –
részben – a feleletet –, „A Nap energia forrása” címûben:

„Napunk mint átlagcsillag roppant nagy energiát sugá-
roz állandóan a világûrbe.” (146. old.)

„A fénytermészetû elektromágnese sugárzáson kívül
parányi anyagi részecskék – korpuszkulák – is záporoz-
zák Földünket. Egyik fajtájuk fõként a Napból érkezõ
korpuszkuláris sugárzás, aminek anyagát a Nap dobja ki
magából.” (147. old.) Ezek a korpuszkulák: égési marad-
ványok – én kiégett fénysalaknak nevezném –, a különfé-
leképpen létrejött porszerû csillagközi anyagok.

„A csillagok, s közöttük elsõsorban a Nap fizikájának
ismerete nem csupán elméleti jellegû, mert földi életünk
ezer módon függ attól, ami a Napon történik.” Ez helyes
megállapítás, mert az elméletbõl valósul meg a gyakorlat.
A szellemi erõk megnyilatkozásaiból az anyag. Amint ezt
a Nap mûködésébõl a megfigyelések alapján most már vi-
lágosan látjuk.
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A korpuszkulák egy másféleképpen létrejött részének a
közlését egy másik cikkben, a Kalendárium: „Különbözõ
Csillagok” címûben találjuk meg a „Novák és szuperno-
vák” ismertetésében, a 113. oldalon: „Az ún. nova csilla-
gok valamely energiatermelési zavar(?) következtében le-
vetik külsõ burkukat, mintegy „vedlenek”. Ez a folyamat
nagy mennyiségû energia felszabadulásával és a sugárzó
felület hirtelen megnövekedésével jár együtt. Ez okozza a
csillag fényességének növekedését. Késõbb, amikor a le-
vetett gázburok szétoszlik a csillag környezetében, a fé-
nyesség az eredetire csökken le. Bármily heves is tehát a
jelenség, mégsem vezet a csillag pusztulásához.”

Nagyon hasonlít ez a jelenség a növekedõ gyermek ru-
haváltásához. A szoros, elvetett ruha újat, frissebb színût,
nagyobbat kap, mert teste térfogata megnövekedett. Ugyan-
ez történik az új csillagokkal is: növekednek. A szûknek
bizonyult burkot levetik. A szoros és ledobott felsõ réteg
elégett, kihûlt, finom csillagközi porrá lett. Mert minden
égés füstöt – sötét ködöt –, gázt és hamut, „csillagközi
port” termel: Földünk és testünk anyagát. Ezért tanítja a
természetfeletti tudomány: „Emlékezz ember, hogy por-
ból lettél és porrá leszel.” (Móz. I. 3, 19.) – (Hamvazó
szerda). Meg a következõt:

„Mert Õ tudja, hogy törékeny edények vagyunk; meg-
emlékezik róla, hogy porból valók vagyunk.” (Zsolt. 103,
14.; 146, 4.)

Ez a név: Ég, azt fejezi ki, ahol minden ég, az égés
hona.

„Máskép megy végbe mindez az ún. szupernova – igen
fényes új csillagoknál. Itt a csillag nem felsõrétegét veti
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le, hanem a szó szoros értelmében felrobban.” (Túlhevült-
sége következtében.) Ez a csillag ifjúkora. Szárazhõ és
fényenergiája cseppfolyóssá alakul át. Ez a folyamat lég-,
vagy gáztermelést eredményez, amely szétrobbantja a csil-
lag burkát. Az ilyen csillag nõnemû, termel és szül –
mondom én.

„A heves folyamat következtében a csillag rövid idõn –
néhány napon vagy héten át – annyi energiát termel egy-
magában, mint a Tejútrendszer 150 milliárd csillaga együtt-
véve.” (Ez talán tévedés? …)

Ez éppen nem érthetõ, hogyan teremthet hirtelen né-
hány hét alatt annyi energiát, mint 150 milliárd csillag
együttvéve, és mégis energiahiány miatt pusztul el; mint-
ha valaki az ételekkel megrakott saját asztala mellett
éhenhal. Itt valami tévedés lehet a megfigyelés körül.

„A szupernova csillagok helyén ködfolt marad vissza.”
Tehát mégsem pusztult el, csak átváltozott cseppfolyós
fénnyé.

„Ilyen szupernova maradvány a Rák-köd is, amely igen
erõs rádiósugárzó forrás.” (113. old.)

„Mind a nova, mind a szupernova jelenség elég ritka
ahhoz, hogy magyarázatukat ma pontosan megadhassuk.
Annyit azonban már tudunk, hogy csak bizonyos típusú
csillagok válhatnak novává, éspedig ezek többször is fel-
lángolhatnak.” (Más szóval többször is szülhetnek. – Mint
fent, úgy lent is.)

„A Nap szerencsére nem tartozik ezen csillagok típusá-
ba.” (Mert a Nap erõsnemû csillag.)

Az itt leírt megfigyelés világosan szemlélteti azt a folya-
matot, hogy viszik tovább az Életet az örökkévaló változat-
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lan és változó teremtõerõk teremtményei a megnyilatkozá-
saikban, a különféle újabb valósulásokban. Amint a Rák-
köd képe mutatja, egy nagyon szép fénytó lett belõlük. Van
körülötte fényköd is, mint Földünkön a nagyvizek körül
pára, de az átláthatatlan részek fénytavak, fénytengerek.
A mi víztavaink, tengereink a fentiekhez hasonlók.

Az M. 13 jelû „gömbhalmaz” meg egy szép csillagvá-
ros. Jézus nem mondott valótlanságot, amikor azt mon-
dotta tanítványainak: „Az én Atyám házában-birodalmá-
ban sok hajlék van, elmegyek, hogy helyet készítsek a
számotokra.”

Minden megvan ott, ami a mi Földünkön megvan: – he-
gyek, völgyek, erdõk, mezõk, virágok, folyók, tavak, ten-
gerek, faluk, városok és élõlények; minden „miképpen a
Mennyben, azonképpen itt a Földön is.” Csak sokkal gyö-
nyörûbbek, tökéletesebbek, mert fénybõl és fényszínekbõl
vannak. Mintha nálunk minden drágakövekbõl volna, ah-
hoz lehetne hasonlítani, de annál is sokkal gyönyörûbbek.
Ezt az igazságot a Szentlélek Isten így ismerteti a Szent-
írásban Tirus királyának kárhoztatásában, aki bölcsessége
és szépsége tökéletességében megromolva Istennek képzel-
te magát, „holott ember volt”. – „Az Isten kertje gyönyörû-
ségében voltál, minden drágakövekkel körülvéve mintegy
kerítéssel.” (A drágakövek felsorolását kihagyom.)

„Te voltál a felkenetett és befedezõ Kerub. Mióta Té-
ged elõhívtalak az Isten Szenthegyén voltál és a tüzes drá-
gakövek között jártál szüntelen.” (Ezek. 28, 13–14.)

Abban a világban, ahol minden fénybõl és fényszínek-
bõl van, az élõlények nem égetik meg magukat a tüzes
drágakövek között való jártukban-éltükben. Nincs ott „el-
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öregedés”, csak kiteljesedés és átváltozás. Már csak ezért
is érdemes oda igyekezni, de nem rakétán, mert az épp
úgy elégne, mint a földi ember is. Hanem csakis a Jézus
által megjelölt úton. Ezért kérdi a Szentlélek Isten az em-
berektõl:

„Ki lakhatik közületek az emésztõ tûzzel? … Ki lakha-
tik közületek az örökégéssel? …” (Iz. 33, 14.)

Ahol „örök-égés” van, ott örök mozgás; ahol a csilla-
gok hõfokát olyan magas számokkal mérik: 60–70 000
fok. „A novák és szupernovák”-ról az „Élet és Tudo-
mány” 1958. június 15-i számában közölt cikk szerint
(749. old.) nem figyelmeztetik az illetékeseket az odajutás
lehetetlenségére. A „Természettudományi Közlöny” 1958.
július 7-i számában Nagy Endre gépészmérnök írja a „Re-
pülés és asztronautika” címû cikkében: „A hiperszónikus
áramlásba – M=5 felett – behelyezett áramvonalas fém-
test néhány perc alatt elolvad. A sebesség és hõmérséklet
együttes hatását még a legjobb tûzálló anyagok sem bírják
ki. (Illusztrációs képszöveg.) Megállapíthatjuk, hogy M=
8–10 sebességen valamennyi szerkezeti anyagunk megol-
vad, elgõzölög, használhatatlanná válik. Éppen emiatt va-
lószínûtlen, hogy a repülõk sebességét M=8 határa fölé
fogják növelni” (magyarázó szöveg – 300. old.).

Még egy nagyon érdekes megfigyelés a „Változó és
kettõs csillagok”-ról (Kalendárium, 113. old.).

„A fényességüket szabályosan vagy szabálytalanul vál-
toztató csillagoknál a fényváltozás okai igen különfélék.
Az egyik típus, az ún. delta Catei csillagok esetében a
fényváltozás a csillag felfúvódásával és összehúzódásával
kapcsolatos. Ezeknél a fényváltozás olyan szabályosan
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folyik le, hogy a lefolyás menete akár óramû gyanánt
használható. Ez a fényváltozás szintén energiatermelési
ill. egyensúlyi zavarokkal kapcsolatos. A csillagokban több
energia termelõdik, mint amennyit ugyanannyi idõ alatt
elhagyni (leadni) képes. Az energiatöbblet, amelynek a
vonzóhatás már egy idõ után nem képes ellenállni, felfúj-
ja a csillagot. Ez ilyen módon megszabadul energia-feles-
legétõl, és ennek folytán ismét összébb húzódik. Ekkor
azonban a folyamat elölrõl kezdõdik.”

Ez a folyamat a terhes és gyermekszülõ nõ esetére ha-
sonlít, és az is történik a csillag életében is: termelés, szü-
lés. A terhes nõ is ha megszabadul felfúvódásának okozó-
jától, összébbhúzódik, megvékonyodik, és nem kis mérték-
ben meg is halványodik. Tehát a színén is – bár nem fénylõ
– meglátszik ennek a folyamatnak a következménye.

Bármilyen furcsán hangzik is, a különbözõ nemek: erõs-
nem, gyengébbnem, pozitív, negatív, hímnem, nõnem,
semlegesnem, a fenti erõk meg a csillagok megnyilatko-
zásaiból származnak a mi életünkbe is. És minden erõs-
nemû erõ magában rejti a gyengébb nemét, fenti is, lenti
is. A fénynek gyengeneme, világossága van. A légnek
gyengeneme, színe van. A víznek gyengeneme, párája
van. A földnek szintén párája van. A szélnek gyengene-
me, szellõje van, és így tovább. De van. „Én vagyok, aki
vagyok” – hangzik Mózesnek az égõ csipkebokorból, ol-
vassuk a természetfeletti tanításban, és az erõk a csillagok
életmegnyilatkozásai megtanítanak bennünket arra, hogy
ki az, aki Van. Aki azt mondja önmagáról: „Mielõtt Nap
volna én Vagyok.” (Iz. 43, 13.)

„Ki egy szavával bõséges vizet szerez az Égben, miu-
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tán a ködöket felviszi a Földnek határából – külsõ köré-
bõl. A villámlást esõvé teszi és a szeleket kihozza tárai-
ból.” (Jel. 10, 13, Jób 37, 3–5.) „Ki világosságot teremtek
és sötétséget hozok elõ, békességet szerzek és rosszat idé-
zek elõ – büntetésre -, én az Úr cselekszem mindezeket.”
(Iz. 45, 7.)

Folytatva a megfigyeléseket: „A törpék egyik legérde-
kesebb osztályát, az ún. fehértörpék alkotják. Ilyen csillag
pl. a Szíriusz kis kísérõje. Ebben az osztályban a csillag-
anyag sûrûsége rendkívül magas. A magas hõmérsékleten
ugyanis, ami ezt a típust jellemzi, az elektronok leválnak
az atommagokról. Így az atomok igen közel kerülnek
egymáshoz, minek következtében az anyag sûrûsége olyan
nagy lesz, hogy literenként 30 000–70 000 kilogrammot
is elérhet.” (Elképzelhetetlen.)

„A törpék másik népes osztályát a vöröstörpék alkot-
ják. Ezek alacsonyabb felületi hõmérsékletû, kisebb tö-
megû és sûrûségû csillagok, mint a fehértörpék.”

A fehértörpék fejlett, magasrendû típusok, a vöröstörpék
fejletlen, kezdetleges, még nagyon anyagi típusok. A szí-
nek a szellemi tartalmat is kifejezik. A mi fogalmaink sze-
rint is a fehér szín a legmagasabbrendût, a fekete a legala-
csonyabb rendût fejezi ki. A vörös fényszín a csillagok szí-
neiben az anyag-állapot kifejezõje; az anyag színe, vagy
másszóval az alvilág színe. Ez a fényszín a vulkanikus ki-
töréseknél figyelhetõ meg leginkább. Az „Univerzum” 1958.
júniusi száma „Új sziget született” címmel a tenger alatti
vulkánok mûködésérõl közöl érdekes megfigyeléseket.

Egy bálnahalász-hajó kapitánya, Frank Bullen, ezt írja
errõl a különös tüneményrõl:
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„A kitörés napján a távolban különös jelek tûntek fel:
a felhõket barna füst borította, a napnak udvara volt, a
tenger színén pedig hatalmas foltok látszottak. Amikor a
nap leszállt, a színek még különösebb kombinációkat öl-
töttek. Hirtelen mintha valami láthatatlan fényforrást su-
gároztak volna vissza, a zenit egészen megvilágosodott.
Ez a lángoló fény a tengert véres tóvá változtatta, úgy,
hogy valamennyiünk arcát szinte eltorzította a borzalom.
Végül, amikor idegeink már a pattanásig feszültek, ször-
nyû kénillat terjedt el a levegõben, tengeralatti dörgés
kíséretében. A hajót szörnyû rázkódás recsegtette meg,
úgyhogy a hatalmas vitorlarudak reszkettek, mint a vé-
kony fácskák.

Kevéssel éjfél után szörnyû morajlást hallottunk, a sö-
tétség hirtelen gõzzel telt meg, ezen át foszforeszkáló vö-
rös fényt láttunk. Ugyanekkor rendkívül heves hullámve-
rés lökte elõre a hajót. A hajó felemelkedett a hullámok
tetejére, de még így is jókora víztömeg zúdult rá, úgy-
hogy a fedélzetet szinte lesöpörte.” (44. o.)

„Csakúgy, mint a föld felettiek, a tengeralatti vulkánok
sincsenek sohasem egyedül, hanem egy „családnak a tag-
jai” (47. o.) – a csillagokéhoz hasonlóan.

„A vulkáncsaládoknak, hasonlóan az élõlényekhez, va-
lóságos életük van.”

„A feltörõ magma vörösfénye nem verõdik vissza az
égrõl, és csak igen ritkán esik meg, csak ha éppen a vul-
kánikus tevékenység tetején van a hajós, hogy ezt a fényt
meg tudja figyelni.” (48. o.)

Tehát a folyékony anyag, a magma fénye a vörös fény-
szín. Az anyag és szülötte szelleme. – Most villant eszem-
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be, hogy a Szentlélek Isten erre a szellemre mondja a
Szentírásban, hogy: „kezdettõl fogva gyilkos volt”.

A Jelenések k. 17. részében is errõl a szellemrõl van
szó. Félelmetes fényszín ez, mert rombolás, pusztulás, ha-
lál jár a nyomában a föld felett is, a víz és föld alatt is.
Valószínû, hogy a Mars csillagnak – és a többi vörös fé-
nyû csillagnak – a fénye azért vörös színû, mert még na-
gyon anyagi állapotban van.

Az „Élet és Tudomány” 1958. szeptember 21. számá-
ban „Tágul-e a világegyetem?” címû cikkében olvastam
a következõket:

„1919-ben Hubble amerikai csillagász felfedezte, hogy
egyes, az égbolton ködszerû foltnak látszó képzõdmények
színképének sötét vonalai a normális helyzettõl a színkép
vörös vége felé tolódnak el. Idõközben felismerte, hogy
ezek a képzõdmények a mieinkhez hasonló távoli tejút-
rendszerek.”

Ez a távoli tejútrendszerekben észlelt „vöröseltolódás”
nem a Világegyetem tágulásának a jelensége, hanem sok-
kal inkább a Világegyetem benépesítésének.

Ugyanis, amint írásomnak a 11. oldalán a vulkánok
mûködését ismertetõ idézetekben közöltem: a vörösfény a
folyékony anyagnak, a kozmikus porból és egyebekbõl
összetett mag-mának – a mag anyagának a fényszíne.

Azokban a távoli vörösfényû tejútrendszerekben a fo-
lyékony magmából kialakuló bolygók keletkeznek: az õs-
anyag szülöttei.

Folytatva a megfigyeléseket:
„Érdekes, hogy a csillagok nem töltik be egyenletesen

Russel diagramját, hanem ún. ágak mentén csoportosulnak.
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Az egyes ágakban a rokon tulajdonságú csillagokat talál-
juk.” – Családok. „Russel diagramja tehát azt mutatja meg,
hogy a csillagok sem rendelkezhetnek tetszõleges tulajdon-
ságokkal, hanem bizonyos fizikai teltételeknek teljesülnie
kell ahhoz, hogy valamely sugárzó gázgömb csillag formá-
jában létezhessen.” (124. o.)

A két idézett megfigyelés megláttatja velünk elõször azt,
hogy a csillagok világában is megvan a családi és rokoni
kapcsolat, amelynek vonzó hatása egy csoportba – ágakba
– vonzza a hasonló színû és tulajdonságúakat; mint ahogy
Földünkön is mindenben megvan a színek, fajták, fajok és
tulajdonságuk szerint való összetartozandóság.

Másodszor megláttatja velünk azt, hogy a csillagok sem
önmaguktól alakulnak olyanokká, amilyenek, hanem egy
felettük levõ magasabbrendû erõ – hatalom – irányításának
engedelmeskedve kapják és élik csillagéletüket. Tehát: „Mi-
képpen a Mennyben, azonképpen itt a Földön is.”

A természetfeletti tudomány így ismerteti ezt az életet:
„Ki a világosságot kibocsátja és menten megyen az és ha
szólítja, remegve engedelmeskedik neki. A csillagok ra-
gyognak õrállásaikon; szólíttatnak és azt mondják: íme je-
len vagyunk. És vidámsággal világítanak annak, aki õket
teremtette. Ez a mi Istenünk és nincs más Õ hozzá hason-
ló. Õ találta fel a bölcsesség minden útját és Jákóbnak, az
Õ szolgájának adta azt és Izraelnek az Õ kedveltjének.
Ezek után a Földön láttatott és az emberekkel társalko-
dott.” (Baruk k.)

„Aki a bölcsességet és igazságot keresõnek eléje megy,
mint tisztes Anya és mint Szûz-Menny-Asszony fogadja õt.”
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Mint legõsibb, örökkévaló Anya: A Menny Szûz Asz-
szonya.

A világosság remegésébõl van bennünk az istenfélelem.
Kiben nincs világosság, annak nincs istenhite, ennélfogva
istenfélelme sincs; meg a lelkiismerete is kihagyós. Mert:

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme” – tanítja a termé-
szetfeletti tudomány.

Dehát ki is az, aki a világosságot kibocsátja? … Ugyan-
az, akirõl Jézus azt mondotta: „Én a világosság fia va-
gyok.”

„Mivel az örökkévalóság az örökfény – az Atya – kisu-
gárzása, Isten fenségének és tökéletességének szeplõtelen
tükre és jóságának képmása. Aki bár minden szellemen
áthatol, semmiféle fertõzés nem éri.”

Szeplõtelen volt és marad mindörökké és mégis Anya;
Jézus Anyja és mindannyiunk, minden lelki és lelkes te-
remtmény Anyja. Ezeken kívül az isteni érzeteknek, ma-
lasztoknak, kegyelmeknek, elemeknek stb. is Anyja, amint
Õ maga mondja:

„Anyja vagyok én a szép-szeretetnek, a félelemnek, a
beismerésnek és a szent reménynek.”

Az eddig leírottakat az örökfényrõl és gyengébb nem-
rõl, az örök világosságról úgy tudom csak szemléltetõb-
ben kifejezésre juttatni, ha segítségül veszem az „Univer-
zum” 1958. júniusi számában megjelent:

A „Rádióval a csillagok felé” címû cikkbõl a napkoro-
náról szóló megfigyeléseket, amelyek szerint: „sikerült a
napkorona legmagasabb részeit is letapogatni”.

„Ezek a rétegek egyébként annyira ritkák, hogy a saját
elektromágneses sugárzásuk tulajdonképpen sem a látható
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színképtartományban, sem a rádióhullámok tartományá-
ban nem észlelhetõ. E napkorona-rétegek vizsgálatára Vit-
kevics az „átvilágításos” módszert javasolta. Ezek a rend-
kívül ritka rétegek is megtörik a rádióhullámokat és egy-
szersmind bizonyos mértékig szét is szórják azokat.
A szovjet Vitkevics és angol Havisham végezte megfi-
gyelések lehetõvé tették nem csupán annak megállapítá-
sát, hogy a napkorona a Naptól óriási távolságra kiterjed
(többször 10 millió km-re), de ezenfelül a korona e külsõ
rétegének szerkezeti felépítését is sikerült megállapítani a
segítségükkel. Ezt a réteget egyébként ma szuperkoroná-
nak hívják.” (10. o.)

Ez a megfigyelés a Napunk szuperkoronájának milyen-
ségérõl talán felfoghatóvá teszi bárki számára is azt a
nagy titkot, milyen lehet a Mennyben lakozó örökkévaló
Teremtõ Isten: a „Szeplõtelen” lényege.

Elõre kell bocsátanom azonban, hogy a mi Napunk és
szuperkoronája úgy viszonyul a mennyei Naphoz és szu-
perkoronájához, a Világossághoz, mint pl. a mi fényké-
pünk mihozzánk; vagy a mozivásznon életet játszó mû-
vészeink önmagukhoz, igazi életénjükhöz. De a hasonló-
ság megvan. Mind a két produkció fény által jön létre.
A Nap szuperkoronája a Nap „kisugárzása”; gyengébb
neme a fénynek, tehát nõnemû teremtõerõ: Szellem-Lé-
lek. „Lélek az Isten – mondotta Jézus –, és akik Õt imád-
ják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják.”
(Szt. Ján. 4, 24.)

A Naptól óriási távolságra való kiterjedését a termé-
szetfeletti tanítás így jelöli: „Mindenekfelett való” (önma-
gáról azt mondja: „Kívülem nincs más”) – „Mindenütt je-

393



lenvaló” – „Mindenható” – „Mindentlátó” – „Mindentu-
dó” – „Szabadító” – „Üdvözítõ”.

A „rendkívüli ritkaságát” úgy jelöli, hogy „bár min-
den szellemen áthatol, semmiféle fertõzés nem éri”. Folt-
talan, szeplõtelen mindörökké. Ennek a teremtõerõnek
nincs foltja (mint pl. a Napnak), nincs alakja, nincs ár-
nyéka. Ezért jelentette ki önmagáról ennek a teremtõerõ-
nek az Ura, „a szép hölgy”, 100 évvel ezelõtt Lourdes-
ban: „én vagyok a szeplõtelen fogantatás”, hogy megért-
sék végre az emberek: milyen hát az a szeplõtelen fogan-
tatás. Akin kívül nincs igaz és üdvözítõ Isten. Nincs.
Mert az igazság is benne fogant, az üdvösség édes érzése
is az Õ lényegének a tulajdona: a Lélek, az elevenítõ
Szentlélek tulajdona. Ennek igazságát mindannyian bi-
zonyítják azok, akik a Szentlélek Istennel közvetlen kap-
csolatba kerültek. Mindannyian – a kis pásztor gyerme-
kek is, a kis Bernadette, a La-salettei-i kis Melánia, meg
a többiek is; az Õ lényébõl sugárzó, kifejezhetetlenül
édes lelki gyönyörben mindenki ember voltának feloldó-
dását és Istennel való egybeolvadását érezte: az üdvössé-
get. A Szent Szûzanya nem csak a „Világ Királynõje”,
hanem mint a mennyei Nap „szuperkoronája”, a Világ-
mindenség Koronája, betetõzése.

Hogy a színképtartományokban nem „észlelhetõ” – a
mi szemeinkkel –, ez azért van, mert Léleknemû. Szere-
tett tudósaink saját megfigyelésük alapján gyõzõdtek meg
arról, hogy van valami és valaki, amit és akit nem látha-
tunk és mégis van. A meghalás pillanatában látta-e valaki
a megholtból a lelket elszállni? Pedig elszállt. A jelenések
alatt is csak az látja az égi vagy mennyei ragyogó, tün-
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döklõ szépségû jelenést, akinek az Isten kegyelme a lelki
látást megadja. Ezért mondja a próféta:

„Te bizonyára elrejtett Isten vagy, Izrael üdvözítõ Iste-
ne.” (Iz. 45, 15.) A személyes Istenek birtokolják teremtõ
erõik tulajdonságait.

Ez a munka teljesen készen volt, csak legépeletlenül,
amikor az „Élet és Tudomány” 1958. július 27-i száma
megjelent, amelyben a „Sumérok”-ról szóló cikkben a su-
mér nép vallási felfogásáról a következõket olvastam:

„A templomoknak megvolt a teológiájuk, isteneik rend-
je. Egy isten – kisbetûvel van írva – mindig az ’istenek is-
tene’ vagy az ’uraknak ura’ volt. Gyakran egy triász (há-
romság) uralkodott rajtuk. A legmélyebb gyökere egy nõi
istenalaknak van, egy szûz és anyaistennõnek, aki az ég
királynõje, a régi idõk békességhozó királyának az any-
ja.” (947. old.) Ezért mondja önmagáról a Szûz és Anya-
Istennõ, ma a Szentlélek Anyaisten: „Emlékezetem és
minden idõk nemzedékeiben.” (Sirák f. 24.)

Íme az ölembe hulló bizonyítéka annak, hogy a Menny-
Szûzasszonyát már a sumér nép is mint Szûz és Anya-
Istennõt tisztelte. A Szentháromság fogalma is megvolt
hitükben, amint a maya nép hitében is megvolt.

„Az ég és föld titkát” a sumér lélek „nyitott füllel és
tág értelemmel” szemlélte. A mindenséget egy törvény
hatja át. A csillagos égben megjelenõ „felsõ világ” meg-
felelõje az „alsó világ”. Ami fent van, annak lent is van
megfelelõje, s ami lent van, az fölfelé törekszik.” (E mun-
ka 8. oldalán én is ezt vallom.)

A sumérok jobban felfogták és megértették a csillagos
ég titkait, mint a mai kereszténység, mert õk vallották Jé-
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zus tanítását, mely szerint: „Miképpen a Mennyben”,
azonképpen jön el Isten országa és valósul akarata „itt a
földön is”.

Hogy milyen eredetû lehetett a sumér-akkád nép, arra
nézve talán városaik nevei: Úr, Uruk, Kis, Fára, Larsa,
Varka stb. adhatnak útbaigazítást, meg az is, hogy az Úr
városában megtalált királynõ sírjában az udvarhölgyek
pártásan voltak eltemetve.

A sumérok hittek a fölfele törekvés szükségességében;
azért az „ország” és a „hegy” írásjele – a három egymásra
rakott hegycsúcs – lehet kifejezõje a három fokozatban
való felfelé jutásnak is a földrõl az égbe, az égbõl a
mennybe. Ezt a hármas fokozatot látszik szimbolizálni a
pápai tiara is, amelynek viselõje valóban „fejedelmek és
királyok atyja”, tanítója és minden hívõ lélek Krisztushoz
vezetõje mindörökké.

Hogy honnan jöttek? … Erre nézve is a Szentírás fog
útbaigazítást adni. Hogy milyen típusúak voltak, arra néz-
ve szobraik és életjeleneteket ábrázoló dombormûveik a
legirányadóbbak. Az is megkeresendõ, hogy a ma élõ
kultúr-népek melyikének a címerében található meg a
hármas hegycsúcs.

Lehet, hogy a régi kultúrák feltárásának eredményei
még sok miért-re választ fognak adni. Az isteni gondvise-
lés szálai a népek életében nagyon messzire nyúlnak és
idõnként feltárulnak.

A cikket dr. Pákozdy Márton László, fõiskolai tanár írta.
Folytatva a megfigyeléseket:
Mi, emberek is birtokolunk valamit testünk elemeinek

tulajdonságaiból, csak meg kell figyelni bensõ megnyilat-
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kozásainkat és felismerhetjük, melyik erõ vagy anyag
szelleme van bennünk túlsúlyban. Pld. nagyon felismer-
hetõk a „szeles” emberek, akik túl gyorsan mozognak,
mindent felborítanak, stb.

Jézus Szt. Jánosra azt mondta egy alkalommal, hogy õ
a mennydörgés fia; pedig meg van írva róla, hogy szelíd
volt.

Szent János evangéliuma így ismerteti a Világosság
szülöttjének a földi létét:

„A Világban volt és a Világ általa lett, de a Világ nem
ismerte meg õt. Az Övéi közé jött, de az Övéi nem fogad-
ták be Õt. Akik pedig befogadták Õt, hatalmat adott azok-
nak, hogy Isten fiaivá legyenek; azoknak, akik az Õ nevé-
ben hisznek. Akik nem a vérbõl – elsõ fokon –, sem a
testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Is-
tenbõl születtettek. És az Ige testté lõn és közöttünk
lakozék (és láttuk az Õ dicsõségét, mint az Atya egyszü-
löttének dicsõségét), aki teljes vala kegyelemmel – Isten
beszédével – és igazsággal.” (Szt. János 1, 10–14.)

Tehát csak azok hittek Jézusban, akik elsõsorban ma-
guk is az Isten teremtõ-elemébõl születettek. Az anyag
szellemébõl születettek viszont arról ismerhetõk fel, hogy
Isten-ellenesek, mert amíg az isteni szellem folyton alkot,
épít, szépít, õk szeretik a rombolást, a durvaságot, a pisz-
kot és a piszok is õket – ez már a kisgyermeknél megfi-
gyelhetõ; önzõk, erõszakosak, kegyetlenek. Ennek mint-
egy igazolását olvastam az „Új Ember” aug. 10-i számá-
ban a „Katolikus szemmel” címû rovatban. Ezt a régi ta-
pasztalati igazságot tárja fel a „Népszabadság” „Lakás-
rongálók” c. cikke.
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Ezeknek a beoltására – isteni tulajdonságokkal – terem-
tette meg Isten az elsõ emberpárt, Ádámot és Évát, akiket
saját képükre és hasonlatosságukra férfiúnak és asszonynak
alkottak. Ádám és Éva tehát csak mint az Isten képére és
hasonlatosságára alkotott emberpár volt az elsõ. Anyagi,
állat-emberek már nagyon sokan éltek a Földön akkor,
amit igazol a Szentírás, amikor elmondja, hogy amikor az
elsõszülött Káin – az irigy: ez az emberi, helyesebben állati
tulajdonság hozza az emberekre a legtöbb bajt, úgy az
egyesekre, mint a nemzetekre – megölte a szelíd lelkû má-
sodszülött Ábelt, akkor az Isten számonkérése és megbé-
lyegzése után elbujdosott a szülõi háztól és „más tarto-
mányban vett magának feleséget”. (Móz. I. 4, 16.)

Ez igazolja azt, hogy Káin-emberek már nagy számban
éltek a Földön, amikor Isten Ádámot és Évát megteremtet-
te, nemesítõ oltóágnak, a vadak közé, a Föld terményének
a beoltására. Innen számít a Genezis = az isteni eredet. Az
oltás megeredése. Meg az „ember”-név is. „És nevezte az õ
nevüket embernek, amely napon teremtetének.” (Móz. I.
V, 2.) Tehát ma is csak azok méltók az ember névre, akik
az isteni törvényeket tiszteletben tartják – élik.

Emmerich Anna-Katalin, a nagy látnoknõ egyik láto-
másában látta Szt. Péter halálát és a testbõl eltávozó lel-
két, amely – amint mondotta – egy darab fénysugár volt,
amely egy angyal kíséretében szállt a Menny felé. Az Is-
ten elemébõl vagy lényegébõl egy piciny rész. Ez az Is-
tenbõl születtetés szemléltetése.

Azért mondtam már elõbb is az írásom elején, hogy a
csillagvilágok titkainak és ember voltunk titkainak kulcsa a
természetfeletti tudományban, a hittudományban található
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meg. Ez a tudomány a legmagasabb rendû, mert ez Istentõl
származik. Nem lehet a hittudományt megkerülni, sem ki-
hagyni, ha a természetfeletti titkok igaz ismertetéséhez
óhajtunk jutni. Erre most éppen a csillagok megnyilatkozá-
sának a megfigyelt jelenségei tanítanak meg bennünket.

Gyönyörû elmélkedési terület ez. A mi testünk eleme
víz és por, és mi – Isten jóvoltából – urai vagyunk ezek-
nek az elemeknek, és mindannak, amik ezekbõl lettek.
Olyan igen nehéz nekünk elképzelni és méginkább elhin-
ni, hogy ha az elevenítõ Szentlélek a mi salak – víz és por
elemünkbõl – anyagunkból ilyen gyönyörû világot alakí-
tott ki, hogy uraljuk; a saját tiszta fenséges szellemi erõi-
bõl, az örökkévalókból nem tudta volna megcselekedni
ezt? … A fényt, a világosságot, és egyebeket nem tudná
uralni, amikor mi tökéletlen emberek is mennyi mindent
uralmuk alá hajtottunk ezekbõl is; a mi „halál-árnyék”-
birodalmunkban. Mily nagy naivság a részünkrõl ezt nem
hinni, meg nem érteni.

Az elevenítõ Szentlélek, az „elrejtett Isten” azt is mond-
ja önmagáról: „A lélek színem elõl megyen ki és a lehele-
tet én teremtem.” (Iz. 57, 13.)

Folytatva a fénytengerekre vonatkozókat:
„Járõr az ûrben”. Az „Érdekes újság” 1957. decem-

ber 7-i számában: „Csillagok, bolygók, legendák” – To-
kár Péter írta. Láttam két nagyon jó felvételt, „Az Andro-
méda-köd milliárdnyi csillagával” és „Az Orion csillag-
kép jellegzetes fekete lófej figurájával” címûeket.

Az Androméda-köd fénytenger, amelynek bal oldali
részén jól kivehetõ fényfolyók is láthatók, egyik csillagot
a másikkal kötve össze. Ezenkívül az is kivehetõ, hogy a
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sok nagyobb csillag között négyszög formájú fénytömbök
is vannak. Az Orion csillagképen is több négyszög formá-
jú fénytömb látható. A kép felsõ részén egy feltûnõen
nagy, lejjebb egy szárral lefelé függõ körte vagy léggömb
formájú fényfolt látható, amely egy fénytónak látszik.
A bal sarokban szintén, de mert az jóval távolabb van és
sokkal nagyobb, az elõtte levõ térben halványan még ren-
geteg csillag is látható. A kép középrészén látható Ori-
on-köd szintén fénytenger. A Nyilas csillagképben lévõ
NGC 6523 jelû Laguna-köd is nagy terjedelmû fényten-
ger, a szélein nagy kiterjedésû fény-lagunákkal.

Úgy emlékszem, decemberben láttam egy felvételt a
Tejútrendszer külsõ részében látható csillagcsoportról,
amelyek tégla alakúaknak látszottak, egymástól szabályos
távolságban, olyan hatást keltve, mintha repülõgéprõl lát-
nánk egy kisváros nagy házait, közöttük egyenes vonalú
utcákkal. Már nem emlékszem a lap nevére, de a kép na-
gyon megkapta a figyelmemet. Az is hozzá volt fûzve a
magyarázathoz, hogy a Tejútrendszer külsõ részében több
ilyen csillagcsoportot lehet látni.

A távcsövek tökéletesedésével mindig több meglepõ
megfigyelésekre számíthatnak szeretett tudósaink, de azt
is hozzá tehetem, hogy minél több megismeréshez jutnak
a távcsövek és mûszerek segítségével, annál jobban meg
kell bizonyosodniuk a Világmindenség szerkezetének em-
beri szemmel való átláthatatlanságáról és emberi aggyal
való felfoghatatlanságáról.

A „Tükör” 1957. novemberi számában megjelent: „A rá-
diócsillagászat kitágítja a Világmindenség határait” címû
cikkben olvastam a következõ megfigyelést:
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„A rádióhullámok olyan híreket hoznak számunkra a
világûrben végbemenõ eseményekrõl, amelyek a fény út-
ján nem jutnak el hozzánk. Másrészt azzal a tulajdonság-
gal rendelkeznek, hogy képesek áthatolni a világûr hatal-
mas tájain, így a Tejút egyes részeit is betöltõ porfelhõ-
kön és sötét gázokon, amelyek feltartóztatják a fény által
hordozott üzeneteket.”

Ahogy Pierre Rousseau írja némi hévvel: „Mi, akik
Galilei óta nyugodtan bíztuk rá magunkat az optikai csil-
lagászatra, abban a meggyõzõdésben, hogy a csillagokra
vonatkozólag semmi más nem nyújthat számunkra tudást,
csak a fény, íme most hirtelen azt fedezzük fel, hogy kö-
rülöttünk egy eddig tökéletesen ismeretlen világ van, tele
olyan hullámokkal, amelyeknek felfogására végképp va-
kok vagyunk. Ha szemeink nem volnának e hullámok
számára vakok, akkor azt láthatnánk, hogy az Ég minden-
felé rádiócsillagokkal van telehintve, s közülük egyesek,
mint pl. a Hattyú csillagkép és a Cassiopeia rádiócsillagai
ugyanolyan fényesek, akár a Sirius, és csillagképszerûen
helyezkednek el, mások pedig határozatlan körvonalú zó-
nákban vannak szétszórva, és ezek a zónák nagyon hason-
lítanak a Tejút alakzatára. Még csillogni is látnánk õket,
akárcsak a többi látható csillagot, és azok a fekete ködök,
amelyek a mi galaxisunk elõtt állanak õrt, többé már nem
állítanák meg útjában kutató tekintetünket; rádió-elektro-
mos tekintetünk áthatolna rajtuk, s szemeinket elkápráz-
tatná a ködök mögött rejtõzõ páratlan tömegû csoda.”

Igaza van! … Az ember által el sem képzelhetõ sok égi
csoda válna láthatóvá. Tehát mégis van csoda és a Földün-
kön megnyilatkozó csodák mind fentrõl származó adottsá-
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gok; forrásaik ott buzognak, amilyenek: a tûzzel szemben
való érzéketlenség, súlytalanság, vízenjárás, kihelyezkedés,
lelkilátás és egyebek.

A fénytavakról, -tengerekrõl mondottak igazolására az
„Élet és Tudomány” egy 1956. augusztus 22-i számában
találtam meg „véletlenül” a megfigyelést: Zerinvári Szi-
lárd írta „Az augusztusi csillaghullás” címû cikkben:

„Érdemes lesz röviden összefoglalnunk azt, amit a tu-
domány ezen a téren megállapított.”

„A Nap körül nem csak nagyobb tömegû égitestek-
bolygók keringenek. Se szeri, se száma azoknak a kisebb
tömegû égitesteknek, amelyek ugyancsak a Nap körül
mozognak, és amelyeket ugyancsak a Nap tömegvonzása
tart többé-kevésbé elnyújtott alakú pályáikon, mint a
bolygókat.”

„Figyelembe kell vennünk természetesen azt is, hogy a
bolygóközi térségben haladó meteor testecskéknek nincs
saját fényük – mert kiégett részecskék, mondom én –, leg-
feljebb a Nap fényét verik vissza. Lényegesen változik a
helyzet, ha egy ilyen sötét meteortest mozgása során – vé-
letlenül – találkozik a Földünkkel és bejut a Föld légköré-
be. A meteortest ugyanis ilyenkor kezdetben hatalmas se-
bességgel száguld bolygónk felszíne felé. Eközben azon-
ban egyre sûrûbb és sûrûbb légrétegekbe jut: a meteortest
egyre gyakrabban ütközik a légkör felépítésében részt
vevõ gázmolekulákkal. A rövid idõn belül bekövetkezett
nagyszámú ütközés a meteortest sebességét méterrõl-mé-
terre csökkenti. Az energia azonban semmiképpen sem
veszhet el, legfeljebb átalakul. Ebben az esetben a mete-
ortest mozgási energiája sugárzási energiává alakul át.
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Amikor ez a folyamat már eléggé elõrehaladott, a meteor-
test felvillan az égbolton. A meteorpálya eme pontját fel-
villanási pontnak nevezzük. Sokan attól a pillanattól kezd-
ve, amikor a felvillanás megtörtént, már nem meteortest-
rõl, hanem meteorról beszélnek.”

Az itt leírt megfigyelés nagyszerûen szemlélteti azt a
folyamatot, hogyan lesz egy kihûlt, sötét – holt – meteor-
test a mozgási sebesség a mozgási sebesség, súrlódás és a
légkör felépítésében levõ gázmolekulákkal való ütközé-
sek és ezáltal felszíni töltekezések következtében újra fel-
villanó – kigyúló – élõ meteorrá. Ez a jelenség megerõsíti
a feltámadás lehetõségében való hitünket és meggyõz ar-
ról, hogy mi is csak a bennünk és körülöttünk levõ rosszal
való ütközések által töltekezhetünk fénnyel és válhatunk
sötét „árnyék és víz, por” voltunkból „felvillanó”, a feltá-
madásra és örökéletre színünk változása által alkalmas
emberré. Van feltámadás: miképpen a Mennyben, azon-
képpen itt a Földön is.

„A meteor ezután is egyre sûrûbb légrétegekben halad
keresztül. Emiatt tovább növekszik a légkör gázmolekulá-
ival való ütközések száma. A meteor felszínének anyaga
megolvad és izzó cseppek, tündöklõ fényû szikrák alakjá-
ban leválik róla. Ilyen módon a meteor tömege egyre
csökken, végül is – ha csak nem igen nagy méretû – szin-
te a szó szoros értelmében elhamvad.”

Vagy mint meteorit, a Földre esik. Ez is megesik néha.
A szóbanlévõ meteor felvillanása utáni sorsának megfi-
gyelése egy másik nagy titokról is fellebbenti a fátylat.
Hogyan lesz a sugárzó fénybõl nagy hõtermelés követ-
keztében cseppfolyós fény. Megmutatta ez az égi pályájá-
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ból félrelépett és ennek következtében mélyre jutott mete-
ortest, ez az eltévedt meteorbárányka, meg a szupernova
csillagok megnyilatkozásai, hogyan keletkeznek a csilla-
gok birodalmában a cseppfolyós fények: folyók, tavak,
tengerek, mint ahogy a mi Földünkön a Föld külsõ köré-
bõl „felemelt ködökbõl”, meg a hidrogén és oxigén ele-
mek vegyületébõl a víz és más elemek vegyületébõl más
egyebek.

De még egyébre is tanít bennünket ennek a kis áldozat-
nak a sorsa: arra, hogy a természetfelettiek szabta törvé-
nyektõl való eltávolodás mélyre juttatja úgy a tárgyakat,
mint az embereket is.

Íme milyen sokat tanulhatunk a néma csillagoktól is,
ha a megfigyelt jelenségeknek a bennük rejlõ összefüggé-
seit is felfedezzük.

Megállapíthatjuk, hogy amikor az emberek hitetlenné,
Isten gúnyolóvá válnak, nem csak a „kövek”, hanem a
csillagok is beszélnek, hogy megvédelmezzék, „aki õket
teremtette”, és a porszem emberek kevélységét megszé-
gyenítsék.

A „Természettudományi Közlöny” 1958. júniusi szá-
mában „A rádiócsillagászat és a Naprendszer néhány
problémája”, „Meteormegfigyelések radarral” címû cikk-
ben (idevágóan) olvastam a következõket:

„A jövõ problémája, amivel a rádiócsillagászatnak fog-
lalkoznia kell, a meteorok keletkezésének a kérdése. E
testek keletkezési helyének kérdése még nincs kielégítõen
tisztázva.” (249. old.) Két feltevés lehetséges. Az egyik: a
kozmikus por – ezt mondom én – vagy a Naprendszer ke-
letkezésekor visszamaradt tömegek, a másik: bolygók, üs-
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tökösök széthullásából származnak (251. o.). (Fordítva: a
bolygók és üstökösök származnak a kozmikus porból.)

„Az adott kérdést – a meteorok keletkezési helyének a
kérdését – az utóbbi idõben a kanadai McKinley és Mill-
mann tanulmányozta, valamint az angol Yodrell Bank-i
rádiócsillagászati állomás, amelyet a cikk szerzõje vezet.”
(251. old.)

„A meteorokkal kapcsolatos fejtegetéseink lezárásaként
csak arra akarok utalni, hogy jelenleg fõleg azok a folyama-
tok érdekesek, amelyek a meteor magas légköri elgõzölgése
során lépnek fel. A meteor részecskék a légkörben rendkívül
gyorsan haladnak. Egyelõre még nem teljesen világos az,
hogy az ilyen rendkívül nagy sebességeknél hogyan alakul
át a mozgási energia fény- és ionizációs energiává.

A súrlódás, ütközések és magas hõfok által, ahogyan a
tárgyak erõs összedörzsölése is szikrát, tüzet eredményez.
Nem egyszer láttam, hogy nehéz terhet húzó lovak patkói
alatt milyen szikrákat hányt az út kõburkolata. A fény tehát
holtan, láthatatlanul az anyagban is benne van, amennyiben
az anyag fénysalakból van.” A manchesteri egyetem Jod-
rell Bank-i Rádiócsillagászati Obszervatóriumának igazga-
tója, dr. A. C. B. Lovell cikkébõl idézve (251. és 252. old.).

A „Természettudományi Közlöny” 1958. áprilisi szá-
mában – „A napenergia sugárzása”, írta Zerinvári Szi-
lárd – a következõket olvastam:

„A Nap középpontja felõl azonban anyag áramlik a fel-
szín irányába, melyek helyébe a középponttól távolabbi
térségekbõl újabb anyag érkezik. Ez az áram – az ún.
konvekciós áram – biztosítja a Nap központi vidékein az
energiatermelõ folyamat zavartalanságát.” (153. old.)
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„A csillagok tömegének ugyanis van egy bizonyos, fel-
sõ határa.” (Összetartó burka, mert õk is burokban, fény-
és gázburokban születnek – mondom én.)

„Ennek oka, hogy a fejlõdésük kezdetén álló csillagok
lényegesen gyorsabban forognak a tengelyük körül, mint
az idõsebbek. (– A fiatal csillagok e tulajdonságára vezet-
hetõ vissza a gyermek és az ember fiatal korában meg-
nyilvánuló forgó játékok és tánc kedvelése-gyakorlása –
mondom én.) A fiatal csillagok tömege is lényegesen na-
gyobb, mint az öregeké.”

Az embereknél is gyakori jelenség a térfogatváltozás.
Vannak, akik öreg korukra válnak terjedelmesekké, és
vannak fordított esetek is. De az ifjabb kori fürgeség telje-
sen egyezik: miképpen fent, azonképpen lent is.

Maszjevics szerint elõfordulhat, hogy a Nap összehú-
zódása lassúbb ütemben történik. Ekkor az összehúzódás-
sal járó felmelegedés során keletkezett energia szinte ma-
radéktalanul kisugárzódik a felszínen. Ebben az esetben a
Nap egyre jobban össze fog húzódni és a tömörülés ter-
mészetes következményeként igen sûrû csillaggá, ún. fe-
hértörpévé fog válni. A fehértörpék belsejében viszont az
anyag „elfajult” állapotban van. (154. old. végén)

Szerény véleményem szerint a mi örökifjú Napunkat
nem kell attól félteni, hogy energiakészlete valamikor is ki-
fogyhat, mert õ a világ legjobb cserekereskedõje – aki foly-
ton ad és vesz. Avagy nem ismerjük e tulajdonságait, ami-
kor a növényvilágnak a pompás színeit adja és amikor
visszaszívja azokat? … „Kiszívta a Nap a színét” – szoktuk
mondani ruhákra, virágra és egyebekre, és így is van: adta
és visszavette. És nem szív-e vissza naponta általunk szinte
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elképzelhetetlen mennyiségû vizet, lekaszált vagy haldokló
növények, fák színét, életnedvét? … És nem bomlasztja-e
meg a bomlasztókat, hogy azokból is visszavegye a saját-
ját; mert igaz az a megállapítás, hogy: „az energia semmi-
képpen sem veszhet el, legfeljebb átalakul”.

Ezeket látjuk, de mennyi olyan tulajdonsága lehet még
ezeken kívül, amelyeket nem látunk; pl. az atomok vilá-
gában végbemenõ különféle életmegnyilatkozásokat, ame-
lyekbõl az atomokkal foglalkozó tudósaink már eddig is
sokat megismertek.

Érdekes az alább közölt – idevágó – megfigyelés is:
„Atommag reaktorok” – írta Kállai Gyula okl. vill.

mérnök. „Hasadási termékek”.
„Általában minden hasadási termék három fokozatban

bomlik tovább, amíg végül stabil mag alakul ki.”
Ez a megfigyelés a Teremtõ Szentháromságra figyel-

meztet bennünket.
„A maghasadás”
„1939-ben Hahn és Stassmann felfedezték, hogy az

U-235-ös magneutron befogása közben, két közepes atom-
súlyú maggá bomlik. A hasadási reakció nagy energia-
felszabadulással jár. A folyamatot huzamosan is fent lehet
tartani, mert a neutronok által megindított reakció olyan
újabb neutronokat termel, amelyek ismét képesek magha-
sadásokat elõidézni. Megfelelõ körülmények közt e folya-
mat önfenntartó és az energiatermelés folyamatos. A sza-
bályozott és önfenntartó magreakciók az atommagreakto-
rokban történnek.”

Ha ez a neutron és atommag többtermelés sikerül az
atommag-reaktorokban, mennyivel inkább megvan ez az
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önfenntartó megnyilatkozás a természetfeletti világokban,
a születésük helyén. Van-e ezek szerint okunk attól félni,
hogy Napunk vagy bármelyik égitest energiaforrása ki-
apadhat? … Jézus szavai jutnak eszembe: „Mit féltek, ó
kicsiny hitûek!” …

Az energiák, elemek szinte elképzelhetetlen mértékben
való szaporodására vet fényt a következõ megfigyelés is:

„Érvek, ellenérvek, bizonyítékok”
„Az idõ realitásának igazolására alkalmas feltételeknek

pontosan megfelel a kozmikus sugárzás tanulmányozása
során felfedezett mûmezon. Ez az elemi részecske a ra-
dioaktív atommagokhoz hasonlóan instabil, mert két mil-
liomod másodperc alatt egy elektronra és két neutronra
bomlik szét. (Ismét a háromság.) A magas légkör-kutató
ballonok mérései szerint 16–20 km magasságban kelet-
keznek, ennek ellenére jól megfigyelhetõk a tengerszinten
is.” (Ezek szerint csak a saját világunk miatt van aggoda-
lomra okunk.)

Idézve: „A népszerû technika”, „Meddig juthatunk a
végtelenbe” címû cikkébõl, 1958. júniusi szám; írta Pau-
ser Károly.

„Tükör” 1958. május – „Túlhaladta-e az új fizika Ein-
stein elméletét?” – írta: Michel Rouze (71. old.):

„A legtöbb fizikus egyébként azt állítja, hogy cavorit,
illetõleg a cavoritszerû anyag létezése elméletileg lehetet-
lenség. Efféle anyag hatása ugyanis egyértelmû volna az
örök mozgással. Hiszen elég lenne egy kis cavorit lemezt
helyezni pl. a vizikerék valamelyik lapjára, hogy a kerék
vég nélkül forogni kezdjen anélkül, hogy valaha is szük-
sége lenne vízre. Márpedig az örökmozgás lehetetlensége
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jól megalapozott tudományos dogma, amelynek felforga-
tása a természettudományos gondolkozás alapjait fenye-
getné.”

(A sokféle erõk, elemek, energiák felfedése némileg
zavarba hozza tudósainkat, amint ez a „Modern tudo-
mány gondjai” címû részben közöltekbõl kitûnik:)

„Mindazonáltal néhány év óta kezdték már érezni a fi-
zikusok, hogy a gravitációs elméletükben valami nem
„vág”, vagy inkább, hogy elméleteiket nem sikerül egy
minden jelenségre érvényes egységes magyarázó rend-
szerbe beilleszteni, ami pedig természetes és jogos köve-
telménye a tudományos gondolkozásnak.” (72. old.)

„Ami pedig a nehéz részecskéket illeti, a zavar abban a
mértékben nõ, ahogy a fotoemulziók egy egész sereg kü-
lönféle tömegû és tulajdonságú részecskének a létezését
mutatják ki: mint a kozmikus sugárzás által mozgatott
mezonok (pozitív, negatív és semleges töltésûek), me-
lyekrõl azt tételezik fel, hogy a nukleáris erõtér erõhordo-
zói a nehéz mûmezonok. Az egész görög ábécé le van
már számukra foglalva. Azután akadtak olyan részecskék
is, amelyeket a fizikusok maguk is kissé furcsáknak talál-
tak, mint pl. a protonnál és a neutronnál nagyobb tömegû
hiperonok.” (74. old.)

„Werner Heisenber, a híres német fizikus új elméletet
dolgozott ki, amely egyetlen matematikai rendszer segít-
ségével írja le az alapvetõ nukleonok viselkedését és utat
nyit a hírhedt „furcsa részecskék” létezésének és tulajdon-
ságainak magyarázatához is.” (75. old.) (Miért nem is-
mertetik ezt az új elméletet? …)

A „Fordulópont elõtt a tudomány” címû részbõl:
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„Túl korai volna még végérvényesen ítéletet mondani
ezeknek (az egész cikkben felsorolt) a következtetések-
nek az értékérõl. De azért hadd idézzük azt a nyilatkoza-
tot, amelyet néhány héttel ezelõtt Moszkvában tett Ciril
Sztanjukovics professzor:

„A vonzás jelentette ki – nem állandó erõ, ahogy eddig
feltételezték; változhat az anyag elemi részecskéinek álla-
potától, de fõleg a hõmérséklettõl függõen. Feltételezhet-
jük, hogy az anyagnak abszolút 0 fokra (-273,2 oC) törté-
nõ hûtése jelentõs mértékben csökkenteni fogja a vonzási
erõt is, sõt ez utóbbinak teljes eltûnésével is járhat (!? –
Micsoda katasztrófa volna ez!)

„Minden arra vall, hogy a természet alapvetõ törvénye-
ire vonatkozó ismereteink nagy változás elõtt állanak. Az
1958-as esztendõ talán meghozza majd annak a titokzatos
kapcsolatnak az ismeretét, amely összeköti az elektro-
mágneses, gravitációs és az intranukleáris erõk terét …”

Én is azt remélem, hogy a közeljövõ ezt a reménykedést
valóra fogja váltani. Mivel pedig írásom már eddig is na-
gyon hosszúra nyúlt – pedig a fényelnyelésre való kitérés
még így sem került sorra –, szeretném a megfigyelt és töre-
dékesen idézett jelenségek vonatkozásait – nagyjában –
összefoglalni. A megfigyelt jelenségekbe való bepillantá-
sok meggyõznek bennünket arról, hogy milyen porszemek
vagyunk mi, emberek itt e sárgolyón a magunk kis – sok-
szor egymásnak ellentmondó – tudományával, amelyek
korszakonként lehullanak, mint õsszel a falevelek, hogy
egy újabb korban újabbak növekedjenek helyettük. Nem
szégyen ez, de nem is elbizakodásra jogosító, mert az isteni
bölcsesség mindig értelmi fejlettségünkhöz mérve juttatja
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hozzánk a tudást, az ismereteket. Nem juthat az ember
ezen a Földön olyan szellemi fejlettségi fokra, hogy ér-
telmével túlszárnyalja a Szentírásba foglalt bölcsességet,
igazságot, ismeretet. Mert a tudás a „csábító” földön csú-
szó – Isten kígyó alakban szemlélteti a teremtésben -, a
bölcsesség felette jár; míg a tudás csak a „sarka után lesel-
kedik”, de utol nem éri, a szellem ezek felett szárnyal …

Aki hátranézve visszalát a múltba, az bepillantást nyer
a jövõbe is. A múlt pedig igazolja, hogy sohasem volt
bölcs dolog az „Isten ellen tusakodni”. (Jób 39, 35.)

A világuralmi törekvések meg úgy a régmúltban, mint
a közelmúltban az Isten által „esztelenség”-nek minõsített
erõlködéseknek bizonyultak, amelyek amellett, hogy az
emberiségnek csak a kárára és nyugtalanítására szolgál-
tak, végül mindig szégyenbe és pusztulásba fulladtak. Az
igazságos Isten nem a harcos, hanem a békés népeket
kedveli és a Föld uralmát-örökségét a Benne bízó „szelí-
dek”-nek ígéri. (Mt. 5, 5.) A békességre törekvõknek meg
az Isen-fiúságot adja. (9 v.)

„Ott voltak ama hatalmas óriások, kik kezdetben éltek;
erõs férfiak, harchoz értõk, de nem ezeket választotta az
Úr, és esztelenségük miatt elvesztek.”

„Aki pedig énbennem bízik (nem a fegyvereiben és ta-
lálmányaiban), örökségül bírja a Földet és bírja az én
szent hegyemet.” (Iz. 47, 13.) (– A drágakövek színeiben
ragyogó magaslatot.)

A bábeli égbetörésrõl is fel van jegyezve a kudarcba-
fúlás; mert – „semmi sem új a Nap alatt” … Az új dolgok
a Nap feletti régiókban születnek, a Nap alatti „mélység
színén” csak gyenge másolatok.
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Amikor az emberek esztelenségét már nem lehet józan
figyelmeztetésekkel észretéríteni, akkor jön az Isten az Õ
eszközeivel, hogy az emberek „kevélységét megalázza”
és a „férfiak nyakasságát” megtörje és az elbizakodott
porszemembernek nincs az Isten büntetõ eszközei elõl
hova menekülnie. Ezek a büntetõ eszközök mindig ké-
szen állnak az Isten rendelkezésére; ma is, nem titkolja el,
sõt évezredekkel ezelõtt megíratta prófétái által, hogy fi-
gyelmeztetésül elõttünk legyenek bizonyságául annak, hogy
az Isten mindig meg akarja óvni az embereket a bajtól, de
nem hallgatnak reá, kigúnyolják beszédeit, figyelmezteté-
seit; azért kérdezi a mindenkori emberhez szólva:

„Tudod-e, milyen úton mehetnél oda, ahol a világosság
lakozik és hogy a sötétségnek hol van a helye? … (Jób
37, 10.)

„És tudod-e, milyen úton szokott széjjel oszlani a föld-
nek párája, melybõl a földön szél lészen?” (24. v.) (Ezek
szerint a szél a Föld szellemének szülötte.)

„Bemehetnél-e a hónak tárházába vagy a jégesõnek
kincseit láttad-é? … amelyeket én tartogatok a nyomorú-
ság idejére, az ütközetnek és hadnak napjára.” (22, 23.)
Az atomháborúra, amely részletesen Ezékiel próféciájá-
ban van megírva a 38. és 39. részekben, ahol a szentlélek
Isten kijelenti prófétája által Góg=Gõg és minden õ soka-
sága megítélésének felmérhetetlen pusztulását „Izrael fe-
jedelmei” (Ez. 22, 6.) és „pártos (pártokban élõ) prófétái”
(Ez. 22, 25.) cselekedetei miatt.

„És lészen azon a napon – úgymond az Úr –, Gõgnek
nevezetes helyet adok Izraelben (Izrael gyûjtõ név, a sza-
kadárság kárhoztatik e név alatt), napkeletre a tenger felé
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(a Fekete-tenger felé), a vándorok völgyét (más szóval a
Duna-medencét) és eltemetik ott Gõgöt (az Isten gúnyo-
lót) és minden õ sokaságát, és a völgy Gõg sokasága völ-
gyének fog hivatni.” (Ezék. 39, 11.) Temetik õket a Föld
– megmaradt – népei hét hónapon keresztül, de még hét
hónap múlva is körüljárnak megkeresni a temetetlen osz-
ladozó tetemeket. A fegyverek sokaságából meg hét éven
keresztül tüzelnek.” (összevont szöveg 9–15-ig) „És meg-
ismertetem Szent nevemet Izraelben a nemzetek között és
nem hagyom többé megfertõztetni az én Szent nevemet.
Íme eljõ és megleszen – úgymond az Úr-Isten –, ez az a
nap, amelyrõl szólottam.” (Ezék. 39, 7–8.) És ez az a nap,
amelyrõl Jézus is szólott tanítványainak, hogy ez a háború
olyan pusztítást és nyomorúságot fog elõidézni az embe-
rek között, hogy ha az irgalmas Isten az igazak imáira
való tekintettel meg nem rövidítené azokat a napokat, egy
ember sem maradhatna meg. Napjainkban minden jel ezek-
nek a jóslatoknak a beteljesedésére mutat.

Kérdem: kívánatos lesz-e a kereszténységre nézve az
esztelenség és Isten-gúnyolás eme elkövetkezõ befejezése,
avagy sokkal inkább kívánatos-e az észretérés, bûnbánat
tartás, a megbántott Isten haragjának kiengesztelésére? …

Választania kell, amíg nem késõ, amíg elõ nem hívja
fegyvereit – a „tüzet”, az „igen nagy jégesõt”, „forgósze-
let”, „sebes záport”, „kénköves esõt”, „mirigyes szelet”,
stb. Ezek mind az Õ büntetõ eszközei, amelyek elõl az
embernek nincs menekvése – de még a civilizációnak
sem. Minden áldozatává lesz az „esztelenség”-nek, amint
ez megvan írva: „És az emberek alkotásai semmivé, a
nemzetekéi tûzrevalók lesznek és elvesznek.” (Iz.)
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Aki féli az Istent, az látja az idõk jeleit és tehetetlensé-
gében csak az irgalmas szívû Istenhez fohászkodik; mert
az is meg van írva, hogy: „Az Õ kezével néha a világossá-
got befogja és megtartóztatja kezét a (büntetéstõl) a kö-
nyörgõ emberekért.” (Jób 36, 32.)

Bizony szükséges az imádkozás nem csak magunkért,
hanem a mások bûneiért is; eltekintve attól, hogy az ima
az egyetlen eszköz a lélek világosítására és finomítására,
mert csak a szívbõl jövõ imában nyerhetünk kapcsolatot
az Istennel: a világosság forrásával, amelybõl a bölcsessé-
get is meríthetjük. Mert mit ér a tudomány, ha bölcsesség
nélkül való. Csak együtt lehet lelki és testi hasznára az
emberiségnek. Mivel pedig a „bölcsesség kezdete az Úr
félelme”, én is prófétával együtt kiáltom:

„Ki ne félne Téged, ó nemzetek Királya …! Tiéd a ha-
talom a Föld minden országa fölött és azok minden böl-
csei között senki sincs Hozzád hasonló.” (Jer. 10, 7.)

A csillagok megfigyelése közben észlelt és beidézett je-
lenségek vonatkozásait a következõkben foglalom össze:

1. Mibõl van a Földünk és testünk anyaga?
2. Hogyan születnek a meteorok, csillagok?
3. Az anyag és ember egyenlõtlenségének fentrõl szár-

mazó törvénye.
4. A Föld szülöttei színeinek a Föld színéhez való ha-

sonlósága.
5. Hogyan születnek a cseppfolyós fények és ezekbõl

más egyebek?
6. Hogyan történik a csillagok életében a fejlõdés,

energiatermelés, -szülés?

414



7. A drágakövek színében csillogó-ragyogó világ.
8. A színek szellemi-lelki jelentõsége.
9. Van örökélet, van csoda.
10. A nemek fentrõl származó eredete.
11. A csillagok magasabb hatalom uralma alá vetettsége.
12. A világosság és Istene szeplõtelensége. Van szûzen

foganás.
13. A csillagok, vulkánok élete, családiassága.
14. Van feltámadás.
15. Hogyan jutunk mélyre, az életbõl való kiesettségbe.
16. Van örökmozgás, örök energiatermelés.
17. Van Isten – és van az atomoknak hármassága.

Ha nem hinnénk, minderrõl a csillagok megnyilatkozó
jelenségei gyõznek meg bennünket. Szeretném és boldog
lennék, ha a lelkemben vajúdott és leírt megláttatások ál-
tal sikerült volna megtennünk azt a kis „tyúklépést” a
megismerések felé.

Mély tisztelettel ajánlom ezen írásomat mindazoknak a
tudósainknak nagy becsû figyelmébe, akiknek a csillagok
megfigyelt jelenségeirõl közölt közleményeikbõl ebben a
munkámban idézeteket közöltem.

Tudatlanságomért, laikus elgondolásaimért bocsánatot
kérve – a nagyrabecsült Szerkesztõség és tudósaink iránt
mély tisztelettel vagyok:

Kelt: Budapesten, 1958. május és június hónapokban

Anna asszony
(dr. Tóth Jánosné)
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4. sz. függelék

A miskolci Kossuth Lajos utcai elemi iskolában „Ada néni”
kiváló alapot képzett ahhoz, hogy a folytatásban, a miskolci
Fráter György Gimnáziumban eredményesen tanulhassak.
Ezúton is hálásan köszönöm a fáradozását. Az alább bemu-
tatott bizonyítványban látható szép kézírása, aláírásánál pe-
dig egy „A” betûvel jelzi keresztnevét, az Adélt.
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5. sz. függelék

Az ungvári Drugeth Gimnáziumban, majd a kisvárdai
Bessenyei Gimnázium kiállított, VI-ik, illetve VII-ik osz-
tályos bizonyítványt azért mutatom be, mert az elõzõek-
ben ismertettem felfogásomat a magyar és a latin nyelv
oktatási módját illetõen. A két bizonyítványból látható,
hogy a VI-ik osztályban „jeles” osztályzatot kaptam ma-
gyarból és latinból, míg a VII-ik osztályban magyarból
„elégségesre”, latinból pedig „elégtelenre” értékelt az ot-
tani magyar-latin szakos tanár. Nyilván jelentõsen eltért
egymástól a két tanár oktatási módszere. Azt csak melles-
leg jegyzem meg, hogy a Kisvárdán töltött néhány hónap-
ról alig maradt más emlékem, mint a folyamatosan kínzó
éhségérzet. Ez családunk akkori helyzetével magyarázha-
tó. Mint arról az elõzõekben írtam, Édesapát a szovjet ha-
talom elhurcolta. Röviddel elõtte szabadult a politikai el-
ítéltek számára létesített Garany-i Internálótáborból, így
már huzamosabb ideje nem volt jövedelme. Kisvárdára
ezért csaknem üres zsebbel érkeztem olyan idõben, ami-
kor az országban még folytak a harcok.
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6. sz. függelék

Annak idején a SZU-ban az alkalmazott mûvészeteket ok-
tató intézmények általában öt évfolyamosan mûködtek.
Az ide érettségi bizonyítvánnyal érkezõket a harmadik
évfolyamra vették fel, amennyiben a felvételi vizsgájuk a
mûvészeti tantárgyakból eredményesnek bizonyult.

Nekem a magyar érettségi bizonyítvány megszerzésé-
hez még egy fél évet kellett volna Kisvárdán töltenem, de,
mint arról már az elõzõekben írtam, a szovjet–magyar ha-
tár lezárása elõtt visszatértem Ungvárra, hogy Anyuka ne
maradjon egyedül. Három évvel késõbb alakult úgy a
helyzetem, hogy megkezdhettem tanulmányaimat egy öt
évfolyamos intézményben, melynek III-ik évfolyamán
érettségiztem orosz nyelven. Ezt a „kényszerûséget” hasz-
nosnak ítéltem, mert a három év alatt nem csupán az
orosz nyelvû szókészletem bõvült jelentõsen, hanem né-
mileg megismertem az ukrán és a francia nyelvet is, to-
vábbá olyan tantárgyakat kellett megtanulnom, amelyek-
kel egyébként nem foglalkoztam volna.

A fentiek nem kis mértékben járultak hozzá ahhoz,
hogy az „építõmûvész” karon kiemelkedõ eredményeket
érhessek el. Ilyen, hat évfolyamos kar volt Moszkvában,
Leningrádban (a Rjepin-Intézetben) és Kijevben. Én ez
utóbbit végeztem el hét év alatt, mert a negyedik évfo-
lyam elsõ szemeszterében súlyos betegség tört ki rajtam, s
emiatt egy évet elveszítettem.

A gyengébbek kedvéért (ide sorolom az Országos For-
dító- és Fordításhitelesítõ Irodát is) szóvá teszem, hogy a
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volt SZU-ban használt „Insztyitut” megnevezés csak az
esetben fordítható le „Fõiskola”-ként, amennyiben azok
négy évfolyamosak. Az orvosképzéssel foglalkozó intéz-
ményeket is „Insztyitut”-nak nevezik, de azok hat évfo-
lyamosak, így „Egyetem”-ként fordítandók, hasonlóan az
említett három, „építõmûvészeket” képzõ intézményhez.
Ennek azért van jelentõsége, mert a nappali tagozatokon
végzett tanulmányok idejét a nyugdíjalap kiszámításánál
munkavégzésként veszik figyelembe. Azt is megemlítem,
hogy a SZU-ban a „kitüntetéses oklevél” mentesített attól,
hogy az ösztöndíjért három éves idõtartamú, irányított
munkahelyet kelljen elfoglalni. Ez azt jelentette, hogy a
„kitüntetéses oklevél” birtokában az illetõ akár folytatóla-
gosan továbbtanulhatott valamely másirányú oklevél meg-
szerzése érdekében.
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Az 1949.05.19-én kelt megkeresésére válaszolva, tuda-
tom Önnel azt, hogy a végleges elszámolás megejtéséhez
küldjön olyan igazolást, mely szerint Ön felvételt nyert az
adott képzõmûvészeti tanintézetbe.

Makíjevka, 1949. 06. 01.

A Vasgyár Személyzeti Osztályának vezetõje
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Az 1–6 sz. függeléket közzé tehettem volna a „Sikerek
vagy kudarcok?” címû könyvemben. Ott ugyanis azokról
az eseményekrõl írtam, amelyekhez e függelékek iratai
köthetõk. Ámde akkor az iratok még nem voltak digitali-
zált állapotban, sõt, az 1. sz. függelékben olvasható köny-
vecske létezését csupán 2009 õszén tudtam meg. Ekkor
adta kezembe Bátfán az egyik unokaöcsém. Aztán kide-
rült, hogy az Anyuka által 1938-ban írt és Miskolcon
megjelentetett könyvecske az Országos Széchenyi Könyv-
tár gyûjteményében megtalálható és ugyanott digitalizál-
tatható. Ekkor kerítettem elõ a 4–7 sz. függelék iratait is,
így azokat utódaim e könyvembõl megismerhetik.
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7. sz. függelék

Mielõtt 1997 novemberében létrehoztam volna a TÁJÉ-
KOZÓDÓ nevû társadalmi-mûvelõdési folyóiratot (mely
idõszakos kiadvánnyá vált, végül könyvterjedelemben je-
lent meg), hozzátartozóimat és barátaimat sokszorosított
levélben tájékoztattam azokról az eseményekrõl ill. a hoz-
zájuk fûzött észrevételeimrõl, amennyiben úgy ítéltem
meg, hogy õket is érdekelhetik. Egyik ilyen „levelemet”
olvashatják az alábbiakban:

Tájékoztató 4. sz., 1995. április 28.

Elõzõ, 3. számunk egy 5 és fél elemit végzett falusi leány-
ról (késõbbi Anyukáról) szólt, aki 14 évesen, édesanyja
halálát követõen kikerül Amerikába. Szövõgyári munkás-
lányként megismerkedik egy magyar református lelkész-
szel-költõvel, aki szolgálatként a századforduló legnépe-
sebb magyar közösségének összefogásával foglalkozik.
Mûkedvelõkbõl együttest alakít ki, népszínmûveket tanít
be és állít színpadra. A lelkész beleszeret a leányba. A kö-
vetkezõ bemutatón már e leány játsza a fõszerepet. Még
nincs 18 éves, amikor összeházasodnak. Férje kötetnyi
szerelmes verset ír hozzá. Három év elteltével, honvágy-
tól gyötörten hazalátogat a kislányával. Kitör az I. Világ-
háború, itthon reked. A Tanácsköztársaság kikiáltása után
Miskolcról felkeresi az elsõ számú vezetõt. Megpróbálja
meggyõzni arról, hogy Isten nélkül nincs szocializmus.
Kigúnyolják: Tíz év múlva kislányában valósítja meg ka-
maszkori vágyát: színpadra állítja operaénekesként.
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Egy újabb házasságban négy gyermeket hoz világra és
nevel fel. A gazdasági világválság idején munkanélküliek
gyermekeit istápolja. Emellett könyvet ír „A kegyelem”
címmel 1933-ban. Ebben figyelmeztet egy újabb világhá-
ború várható borzalmaira. 1940-42 között régészeti feltá-
rást végez Bükkszentléleken (egyedül). 1944-ben, miköz-
ben férje internálótáborban raboskodik, õ üldözötteknek
ad menedéket.

A háború után levélben és újabb könyvében egyházi
vezetõkkel vitatkozik, tudományos cikkekhez szól hozzá,
csillagászokkal osztja meg nézeteit. Egy életen át mun-
kálkodik önmaga megvalósításán, de nem önmagáért. 21
éve hunyt el, 82 évet élt. Nyugdíjat sem fértje, sem õ nem
kapott egy magát szocialistának nevezõ államban.

Úgy vélem, ebbõl a ’synopsis’-ból legalább olyan for-
dulatos filmet lehetne készíteni, mint a ’dallas’-ok, azzal a
különbséggel, hogy az ilyen film értékes példát állítana az
’utat keresõk’ egy része elé. Persze, építõ szándékú té-
mákra nincs vállalkozó. Szívesebben készítenek áldoku-
mentumfilmet, mint pl. „Az igazi Mao” címût. A TV-be-
mutató után, a ’kerekasztal’-nál beszélgetõk egyike sem
tette szóvá az áldokumentumfilm lejárató jellegét, annak
várható következményeit és a lejáratottak személyiségi
jogait. Egyiküknek írtam. Nem válaszolt, ezért közzéte-
szem levelem anélkül, hogy az illetõt megnevezném (sze-
mélyi jogaira tekintettel):
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Tisztelt Uram!

A napokban látott, „Az igazi Mao” címû, magyarnak ne-
vezett film és az utána lezajlott TV-beszélgetés mélysége-
sen felháborított. De még a felháborodottságomnál is na-
gyobb volt a csalódottságom amiatt, hogy Ön, mint világ-
szerte ismert személyiség, úgy ment bele a beszélgetésbe,
hogy a filmre vonatkozó legfontosabb megállapítást nem
tette szóvá.

Megdöbbentõ, hogy egy kiváló szakmabeli ne vegye
észre a film legsúlyosabb manipulációs szándékát és an-
nak feltételezhetõ következményeit. Nevezetesen: a „rossz
hírbe hozott” személyiség megválasztását, illetve, egy
nagymúltú nép durva megsértését.

Ha az, amit e filmmel elkövetek, „csak” nagyfokú ta-
pintatlanság lenne, akkor is szégyenkezniük kellene azok-
nak, akik az ötletet adták, akik kiagyalták a részleteket és
akik a filmet létrehozták.

A kiválasztott személy „rossz hírbe hozatalával” akkor
is súlyosan megsértették a kínai társadalom nyilván igen
jelentõs hányadát, ha a film végén az egészet játéknak mi-
nõsítik. Valójában ugyanis mindent megtettek azért, hogy
a játéknak legalább egy része megmaradjon a nézõben,
mint feltételezhetõ valóság.

Úgy vélem, igen sokan (és nem csak Kínában) értéke-
lik nagyra a néhai Mao-elnök, más kínai vezetõk, de fõleg
a hatalmas áldozatot hozó kínai társadalom erõfeszítéseit
és teljesítményét. Mert kétségtelen tény, hogy az emberi-
ség közel egynegyedének megoldották a legégetõbb gond-
jait, nincs káosz, a jövõ is ígéretes, hisz a GDP évi növe-
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kedése kétszámjegyû, így remélhetõ, hogy a hatalmas em-
bertömeg együttes felemelkedése, a még emberibb életkö-
rülmények megteremtése folytatódhat.

E teljesítmény értéke felbecsülhetetlen nemcsak abban
az összehasonlításban, amely szerint hasonló eredményt
egyelõre nem sikerült elérnie a két nagy szomszédnak, In-
diának és a volt SZU-nak (noha az utóbbi áldozatai na-
gyobbak voltak). E teljesítmény létrehozóit a megbecsülé-
sen túl még hála is illeti azért, mert csökkentik az egész
emberiség közös gondját jelentõ, világméretekben látha-
tó-hallható nyomort.

Azt, hogy a nagyfokú tapintatlanságon túl volt-e az öt-
letadónak más szándéka is, nem kívánom találgatni. Ön-
nek nyilván éppúgy lehetnek feltételezései, mint nekem,
ismerve a különbözõ politikai és gazdasági érdekeket.

Fentiek szóvá tétele mellett írásra kényszerített az, hogy
szeretném csökkenteni a divatba jött bocsánatkérések szá-
mát. Amennyiben valaki mégis úgy gondolná, hogy bo-
csánatot kér a kínai néptõl, jó volna, ha nem a magyar nép
nevében tenné. Merthogy, nem mi követtük el a sértést!.

Budapest, 1995. március 11.
Tisztelettel: Tóth János

Természetesen, a Kínai Népköztársaság Nagykövetség-
ének is tudtára adtam felháborodásomat a film miatt és
kértem, ne engedjék, hogy a történtek rossz fényt vesse-
nek a magyarságra.

Visszatérve a „synopsis” alanyához, a történetébõl ki-
tülemlik az a vágy, amely ezt a gyermeket – gyermekként
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és felnõttként – fûtötte a tanulás, a tudás iránt. Nem ka-
pott rá lehetõséget, csak annyit, amennyit öt gyermeke ne-
velése-gondozása mellett kiszakíthatott magának. Mai ta-
náraink, úgy tûnik, nem tartják pedagógusi kötelezettsé-
güknek, hogy az ilyen emberkéket – a tanulni vágyókat –
kihalásszák azok közül, akik éppen csak unalomból vagy
szülõi zaklatásnak engedve járnak felsõoktatási intézmény-
be. Szépen példázza ezt az a hozzáállás, amellyel Alapít-
ványunk japán tanítási kezdeményezése találkozott. Olyan
nyelvtanítási lehetõséget kínáltunk egyik felsõoktatási in-
tézményünknek, amelynél a tanár a japán külügy költsé-
gére tanít. Félévenként bírálják el az „igénylõket”. A feb-
ruárit elszalasztottuk, mert nem sikerült feltárni, kik azok,
akik hajlandóak japánt tanulni. Nyilván az intézmény ve-
zetõsége nem gondolt arra a keresési módra, hogy anyagi
háttér nélkülieknek, kiszolgáltatottaknak úgy ajánlja a ta-
nulást, mint az ösztöndíjhoz, kollégiumhoz stb. való jutás
egyedüli lehetõségét. Pedig késõbb bizonyára hálásak len-
nének érte az illetõk (mint ahogy bizonyára Chrudinák
Alajos sem neheztel már azért, hogy annak idején, ösztön-
díjasként, egyedüli lehetõségként kapta az arabnyelv ta-
nulását). Ez esetben is tiszteletben tartom a személyiségi
jogokat és nem nevezem meg az intézményt, csak vála-
szukat idézem:

„Szíves elnézését kérem, hogy 1994. december 15-én
kelt levelére csak most válaszolok. Sajnos, érdemi választ
még most sem tudok adni, mert fõiskolánk 1994. decem-
ber 17-tõl 1995. január 2-ig takarékossági okok miatt zár-
va volt, jelenleg pedig vizsgaidõszak van. Nem tudjuk te-
hát felmérni, milyen körben van igény japán nyelv tanulá-
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sa iránt. Természetesen a legcsekélyebb anyagi feltétel
megteremtése is gondot jelent. Kérem tehát szíves türel-
mét. Február második felében valószínûleg már konkré-
tabban tudok állást foglalni.

1995. január 19.
Üdvözlettel:

Ami engem illet, a mai napig is türelemmel vagyok,
hisz én már nem szándékozom elkezdeni a japán nyelv ta-
nulását.

Fentiekbõl látható, mennyire komolyan veszem a sze-
mélyiségi jogokat, különösen azóta, amióta meghallgat-
tam az un. „levéltári törvény” elõkészületeirõl szóló rá-
dióbeszélgetést. Ebben az ragadott meg leginkább, milyen
körültekintõen védik derék újságíróink a „kovácsmáriák”
személyiségi jogait. Teszik ezt annak érdekében, nehogy
a rosszindulatú újságírók vagy kutatók elõbányásszák az
anyakönyvi adatok közül az olyan szégyenletes és megbé-
lyegzõ adatot, mely szerint „kovácsmária” törvénytelen
gyermeket szült. Nem tréfa, erre hivatkoztak! A kutatha-
tósági terminusokat tehát igen körültekintõen kell megha-
tározni. Az állam nem adhatja fel ellenõrzõi szerepét!

Ezek után be kell vallanom, hogy Anyuka, mint refor-
mátus lelkész-költõ felesége, évekig élt Miskolcon a kis-
lányával a férje nõvérénél. Ez idõben férje nem járt Ma-
gyarországon, Anyuka nem hagyta el az országot, így
nem találkozhattak. Édesapa, mint ügyvéd számára paran-
csoló követelmény lett volna az akkori társadalmi elõíté-
letek figyelembevétele, de mindketten vállalták szerel-
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mükbõl fakadó együttlétük élõ következményeit. Mire
Édesapának sikerült „kierõszakolnia” Anyuka elsõ férjé-
tõl a váláshoz való hozzájárulást, már két nõvérem és ma-
gam is e világ örömeit élveztük, papíron Szabó László
gyermekeiként. Szüleink tudták, mekkora herce-hurca áll
elõttük és gyermekeik elõtt az új házasság megkötésével
összefüggõ örökbefogadás, név- és felekezetváltoztatás
stb. miatt.

Egy ilyen, a „kovácsmáriákéhoz” hasonló eset jól pél-
dázza, nem emiatt aggódnak „érzékenylelkû” újságíróink.
Inkább attól tartanak õk és az õket irányítók, hogy a veze-
tõkrõl még az életükben (esetleg közeli hozzátartozóik éle-
tében) bizonyíthatóvá válnak olyan tetteik-döntéseik, ame-
lyek következményeit gazdasági és szellemi életünk több
nemzedéken át szenvedni fogja. Az fel sem merül még a
vitatható gondolatok síkján sem, hogy a társadalom elide-
geníthetetlen joga megismerni azon eseményeket, amelyek
az országunk és a nemzetünk, benne az egyének sorsának
alakulását meghatározzák. Márpedig, valódi demokráciáról
csak e jogok érvényesülése esetén beszélhetünk.

Elfogadhatatlan, hogy emberek sokaságának tragédiá-
ját, hatalmas gazdasági károkat okozó, esetleg nemzetek
függetlenségének elvesztését eredményezõ döntések ér-
telmi szerzõit és jóváhagyóit személyiségi jogaik védjék a
megismerésüktõl. Amennyiben ez így lenne, a társadalom
esztelen, ha felhatalmazást ad bárkinek a döntéshozatalra.
Hozzák meg a felelõtlen döntéseiket legitimitás nélkül.
A tisztességesen mûködõ államapparátus is abban érde-
kelt, hogy a tisztátalanságok nyilvánosságra kerüljenek.
Ehhez persze szükséges az, hogy a társadalom alkotóele-
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mei-csoportjai felkészült szakgárdával rendelkezzenek,
olyanokkal, amelyek képesek feltárni-leleplezni az ellen-
érdekelt csoportok machinációit.

8. sz. függelék

A „Holocaust Emlékkönyv” kapcsán

Úgy 12–13 évvel ezelõtt egyik barátom kezembe adott
egy könyvet azzal, hogy Édesapádról is szó esik benne.
A „Holocaust Emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálá-
sának 50. évfordulója alkalmából” címû könyv (Kiadó:
Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség; Buda-
pest, 1994) 65 szerzõ írását foglalja magában, terjedel-
mük 2–20 oldal között szóródik, A/4-es formátumban.

Természetesen, kíváncsian kerestem meg Karsai Lász-
ló: Magyar holocaust címû írását (96–105 old.), melynek
101-ik oldaláról idézek: „ … dr. Tóth Lajos ungvári ügy-
védjelöltet pedig családjával együtt internálták „nemzet-
gyalázás, másrészt a zsidók kitelepítésével kapcsolatban
hangoztatott és ezt az akciót elitélõ nyilatkozatai miatt
(EBJ 49.sz. lj. 508.o.) …”.

Tudatom az Olvasóval, hogy Ungváron dr. Tóth Lajos
ügyvédjelölt nem létezett. Akit a Gestapo letartóztatott,
majd a foglyot a magyar rendõrség átvette és bezárta a
Garany községben, a politikai elítéltek fogvatartására lé-
tesített internálótáborba, az dr. Tóth János. Õ ekkor 48
éves, több mint 20 éve ügyvédkedik (elõtte Kecskeméten
ügyvédjelöltként dolgozott) és az én, valamint három le-
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ánytestvérem Édesapja. Anyuka akkor 53 éves, magam és
testvéreim még kiskorúak, és bennünket nem internáltak,
hisz nem mi írtuk a Serédi Jusztinián bíboros hercegprí-
máshoz intézett öt oldalas petíciót, melyben Édesapa azt
kérte a magyar katolikus egyház fejétõl, hogy állíttassa le
a zsidók elleni intézkedéseket (lásd az Édesapáról szóló
fejezetben).

Elszomorító, hogy a kevesebb mint három soros szö-
vegben három olyan állítás található, mely nem felel meg
a valóságnak. Édesapa ügyvédként tudatában volt annak,
mit kockáztat írásos tiltakozásával. E petíció jelentõségé-
re utal az a körülmény, melyet dr. Judkovics Mór, aki az
oroszokkal érkezett Ungvárra, majd ott ügyvédkedett, azt
állította (írásban is), hogy az un. háborús bûnösök elleni
perben egyik halára ítélt és kivégzett, volt magyarországi
országgyûlési képviselõ letartóztatásakor házkutatást tar-
tottak, minek során az említett petíciót megtalálták és a
periratokhoz csatolták.

Úgy mellesleg jegyzem meg, hogy Édesapa 1960-ban,
Ungvárról Budapestre költözése után, hat évig próbálko-
zott és pereskedett azért, hogy megkapja jogos nyugdíját.
A jogosság alapját az képezte, hogy 26 éven keresztül, a
Magyar Ügyvéd Kamara tagjaként fizette a nyugdíjjárulé-
kot (egyébként nem ügyvédkedhetett volna). Így mind Õ,
mind az öt gyermeket háztartásbeliként felnevelt felesége,
Anyuka, ellátás nélkül maradt 70, illetve 75 éves koruk-
ban. Ez nem csupán a szociális érzékenységét hangoztató
hatalom szégyene, hanem azoké is, kiknek kezén keresz-
tülmentek Édesapa beadványai. Valamennyi beadványát,
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beleértve a Kádárhoz intézettet is, továbbá az azokra adott
semmitmondó válaszokat, közzétettem a fent megneve-
zett könyvemben. E személyek bûnös pipogyaságát nem
menti Édesapa önéletrajzában szereplõ azon utalása, mely
szerint hivatásának gyakorlását az lehetetlenítette el, hogy
a Szülõföldjén megjelent új hatalom által használt nyel-
vek (orosz és ukrán) egyikét sem ismerte, és közel az 50
évhez, ezek elsajátítására jogi szinten már képtelen volt.

Visszatérve Karsai László írásához, abban idézi Fe-
renczy csendõr alezredest, aki közli, hogy a deportálás
minden mozzanata a német biztonsági rendõrség utasítása
szerint történt. Nem helytálló tehát azon állítás, mely sze-
rint a vidéki zsidóság deportálását a magyar hatóságok
irányították.

Azok számára, akik többet szeretnének tudni arról, ho-
gyan készítették elõ Hazánk német megszállását (1944.
március 19-ét), figyelmükbe ajánlom Szita Szabolcs:
„A GESTAPO Magyarországon” címû könyvét (Buda-
pest, 2002. Korona Kiadó). Részletes ismertetést találnak
benne arról, hogyan építették ki Hazánkban a Gestapo há-
lózatát. A megszálláskor nem csak a „segítõiket” ismer-
ték, hanem azokat is, akik nem rokonszenveztek a náci tö-
rekvésekkel. Pontos adatokat találhatnak mindarról, aho-
gyan a nácik megszervezték és levezényelték a deportá-
lást, (beleértve a deportáltak pontos számát, valamint az
un. Zsidó Tanács szerepét). Ez utóbbi szervezet közle-
ményben nyugtatta meg a begyûjtésre kiszemelteket a te-
kintetben, hogy csupán munkavégzésre szállítják õket.
Ezért tartom mélységesen aljasnak azt, hogy világszerte a
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magyarokat gyalázzák, tõlünk követelnek különbözõ kár-
térítéseket, holott Kelet-Európában csak Hazánkban élte
túl a vészkorszakot a zsidóság jelentõs hányada.

Ruff Tibor: „Ne menj tovább, barátom…” címû írásá-
ban (23-ik old.) úgy véli, hogy Horthyék „ … egész biz-
tosan tudtak arról, mi zajlik a már 1939, illetve 1941 óta
megszállt Lengyelország és Oroszország zsidó lakossága
ellen…”

Én pedig megkérdem, vajon a nyugati világ formális és
tényleges urai (a Szovjetunió és Hitler támogatói) nem
tudtak arról, hogy a 20-as évek elejétõl tömegével pusz-
tultak el ártatlan emberek a SZU kényszermunka táborai-
ban, és a 30-as évek elején öt millió ukrajnai parasztot
pusztítottal el éhhalállal azért, hogy a kolhozosítást végre-
hajthassák? Tettek ellene valamit? Nem! – Nyilván azért,
mert az emberi életek értékét nem egyforma mércével
mérték és mérik ma is.

Csepeli György: „Lelki kõkorszak” címû írásában rosz-
szalja a „mi” és az „õk” használatát, a bûnös, kínos,
megélhetetlen, tisztázatlan feszültségek kivetítését az „õk”-
re és azokra, akik velük kapcsolatban állnak.

Magam, aki mintegy fél évszázadot zsidó környezetben
éltem, azt tapasztaltam, hogy õk vetítik ki a „mi” tudatot
mindenki „más” vonatkozásában, és a választási lehetõsé-
geik során a „közülünk” valót részesítik elõnyben. Hihetet-
len, hogy ezt nem érzékelik. Számomra tragikusnak tûnik
az ilyen mérvû elfogultság. Ha valakikre, úgy a magyar-
ságra legjellemzõbb az összetartás hiánya. Bennünket gú-
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nyolnak azzal, hogy ahol két magyar összejön, ott három-
féle vélemény alakul ki, és, hogy mindenki irigy a másikra.

Karl Pfeifer „Gondolatok a Bibó-életmû ürügyén” c.
írásból idézem: „ … Tükröt állítok a társadalom elé: ilye-
nek vagytok. Ha a kép nem mutatós és szép, ne tessék rám
dühösnek lenni! Tessék szebbre sikerülni!”

Nos, én is ezt vallom, csak épp hozzáteszem, a tükröt
jogában áll bárkinek, bármelyik társadalom elé odaállíta-
ni. Ez nem kizárólagos joga valakiknek. És ezen el kelle-
ne gondolkodni. Vajon minden társadalom elviseli-e azt,
ha tükröt mutatnak, másszóval, ha szembesülnie kell az-
zal, milyennek látják õt mások. Úgy gondolom, itt ko-
moly eltéréseket találunk. Vannak ugyanis olyan társadal-
mak, amelyek a tükörrel való szembesítést a legellensége-
sebb cselekedetnek tartják, és ha elég hatalmasak, meg is
torolják a tükörmutogatást. Nem csak a zsidóság nem vi-
seli el a kritikát. A szovjet társadalom sem viselte el (17
év alatt, ott élve, meggyõzõdhettem róla a börtönben is).

Dr. Feldmájer Péter: „Ha a mostani idõkben ezt elhall-
gatod …” c. írásából idézem: „ … A keresztény egyházak
magatartását a tétlenség jellemezte: a többség és legfõ-
képpen a felsõ vezetés tétlen maradt. Néhányan a gyilko-
sok oldalára álltak, a kisebbség igyekezett zsidókat men-
teni – örök hála illeti meg õket ezért.

Magyarországról eddig kétszázötvenen kapták meg az
„Igaz Ember”-nek járó kitüntetést Izrael államtól, amit
az embermentõknek adományoztak. Ez fájdalmasan ki-
csiny szám.”
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Úgy gondolom, talán azért ilyen kicsiny e szám, mert
sokan természetesnek tartották, amit tettek, nem jelent-
keztek elismerésért (netán igazolásért). Ezek közé tarto-
zunk Szüleimmerl együtt. Az Ung- parton lévõ kertünk-
ben (kártérítés nélkül államosították, jelenleg az Egyetem
botanikus kertje) zsidó munkaszolgálatosok kaptak mene-
déket, civil ruhát és ennivalót, erõsödhettek meg és adhat-
ták át helyüket újabbaknak. Az ott lévõ, alkalmazottunk-
ként dolgozó házaspár feljelenthetett volna bennünket, de
nem tette. Nincs válaszom arra, vajon, honnan tudhatták
meg a menekülõk, hogy e helyen befogadják õket. A kér-
dés csak az: ha ez akkor tudható volt, késõbb már mért
nem akart róla tudni senki? …

A témával kapcsolatosan többször hallottam azt a kér-
dést, vajon az Auschwitzba vezetõ vasútvonalat közvetle-
nül a deportálás megkezdése elõtt miért nem pusztították
el légi úton? Ugyanis a deportálás megkezdése elõtt hóna-
pokkal korábban tudható volt, mi készül, az is ismert volt,
hogy a deportálást a vidéki zsidóság begyûjtésével fogják
kezdeni. Ezért történhetett meg az, hogy a budapesti kap-
csolatokkal rendelkezõk nagy számban menekültek fel a
fõvárosba (többségük megmenekült a deportálástól, ha-
sonlóan a budapesti zsidóság csaknem egészéhez).

A válaszok szerint a légi úton való támadás a német lég-
védelem miatt igen kockázatos lett volna. Erre én azt mon-
dom, hogy e vasútvonal keleti irányból (a front akkor e terü-
lethez közelebb volt, mint nyugati irányból) elérhetõ lett
volna, s ehhez önkéntes pilótákat lehetett volna igénybe ven-
ni. A pénz bármely megoldáshoz korlátlan mennyiségben
rendelkezésre állhatott volna a zsidóság gazdag rétegétõl.
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Hasonló módon földi szabotázs cselekvések is szervez-
hetõk lettek volna ugyanezen réteg forrásaiból (akár nem
zsidó nincstelenek felbérelésével is). Az ehhez szükséges
robbanóanyagok és fegyverek beszerezhetõk lettek volna,
hisz sokak szerint mindenki és minden megvásárolható.
Vajon mivel magyarázható az, hogy ilyen irányú szervez-
kedésre nem került sor? Milyen érdekek akadályozták
meg azt, hogy az ortodox, illetve az asszimilálódott zsidó-
ság tömegeinek megmentésére próbálkozások történje-
nek? Az áldozatok száma ugyanis akkor is tömeges, ha e
számok az évek folyamán többszörösére növekedtek (a
’40-es évek végén megjelent adatokhoz viszonyítva). Az
ortodox zsidóságot mára már tehertételnek tekintik a nem
vallásos zsidók (ami Izraelben különösen érzékelhetõ).

Furcsa számomra az, hogy a sok elítélõ nyilatkozat
mellett nem találok egyetlen határozott elképzelést sem
arra vonatkozóan, mi lehetett volna a módja annak, hogy
a magyarországi vidéki zsidóság megmeneküljön a depor-
tálástól. Ezzel szemben ma már dokumentumokból tudjuk
azt, hogy Magyarország 1942. évi kiugrási tárgyalásai a
zsidó szervezetek tiltakozásának köszönhetõen hiúsultak
meg arra hivatkozva, hogy az ilyen kísérletet már akkor
német megszállás követte volna, melynek során a zsidó-
ság egészét deportálták volna a németek.

Magam gyakran hallom emlegetni az „istengyilkosság-
ra” való hivatkozást. Szerintem ez csak igen szûk körre
vonatkoztatható. Az egyszerû, tanulatlan, de hívõ paraszt-
embert e téma nem érdekli. Õk azok, akik számára a Bib-
lia mindkét része (Ó- és Újszövetség) valódi „szentírás”.
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Bennük fel sem merül a kérdés, éltek-e egyáltalán a két
Bibliában megnevezett személyek? Úgy történtek-e az
események, ahogy ott leírták? Nos, õk azok, akik a krisz-
tusi keresztrefeszítést istengyilkosságnak nevezhetnék, de
tõlük ezt én soha sem hallottam, holott sokat forgolódtam
a falusi nép körében.

9. sz. függelék

A környezetvédelemrõl

Az MR1 „Névjegy hangszerelve” címû adásában (2010.
06. 19-én) egy hölgy beszélgetett Szilágyi László nevû,
44 éves, országgyûlési képviselõvel (LMP-frakció). Is-
mert, hogy 19-ikként hozták létre az Országgyûlés azon
új Állandó Bizottságát, amely a fenntartható fejlõdés kér-
déseivel kíván foglalkozni. Sajnálattal kellett megállapíta-
nom, hogy a hölgy felkészületlen a témából vagy tudatos
félretájékoztatásról van szó. Úgy beszélt a környezetvéde-
lemrõl, mintha az csupán az un. rendszerváltás után lett
„trendi”(sic). Mivel pályafutásom utolsó évtizedében e te-
rületen ügyködtem, az alábbiakkal egészítem ki az adás-
ban elhangzottakat.

A „Római Klub” 1972-ben közzétett egy olyan világ-
modell-jelentést „A növekedés határai” címmel, melyet
az USA MIT kutatócsoportja (D. Meadows–J. Randers–
D. Meadows) készített. Ezt követte ugyanezen évben
Stockholmban az elsõ Környezetvédelmi Világkonferen-
cia. Utóbbi ajánlásai alapján intézményesült a környezet-
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védelem. Létrejöttek az e bonyolult feladat-együttest
összefogó kormányszervek. Hazánkban elsõ lépésként az
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban (ÉVM)
alakult ilyen egység Környezetvédelmi Titkárság néven,
közvetlenül Szilágyi Lajos miniszterhelyettes alá rendel-
ten (aki a második világháború elõtt a kisvárdai gimnázi-
umban érettségizett, majd a Budapesti Mûszaki Egyetem
kultúrmérnöki karán szerzett képesítést. Titkolnivalói,
„szerzeményei” nem voltak, így zsarolni nem lehetett,
nem is kedvelte a fõnöke).

Meghívására, 1972-tõl kezdtem el dolgozni a Titkársá-
gon. Jól ismerte munkámat, hisz elõzõleg évekig én ter-
jesztettem elé jóváhagyásra az országos építészeti tervpá-
lyázatokra érkezett javaslatokból az ÉVM engedélyezésé-
re és támogatására alkalmasnak ítélteket, valamint javas-
lataim alapján készült el az új tervpályázati szabályzat.

A néhány hónappal korábban szervezett egység mind-
össze egy, a Városépítési Tervezõ Intézetbõl (VÁTI) ki-
emelt vezetõbõl, egy az Építéstudományi Intézetbõl (ÉTI)
behozott fõelõadóból, és egy, a VÁTI állományában ma-
radt, de berendeltként az egységnél dolgozó gépíró-titkár-
nõbõl állt. Ide kerültem negyedik emberként.

A nemzetközi színtéren azonban az események gyor-
sabban zajlottak, így azokat itthon is követni kellett. Csak-
nem egyidejûleg alakultak meg Genfben, az Európai Gaz-
dasági Bizottság (EGB) keretében, illetve Moszkvában, a
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában (KGST) a kör-
nyezetvédelem különbözõ szakterületein tevékenykedõ
munkacsoportok. Ezek munkáját Nyugaton, az EGB-ben
képviselt kormányok környezetvédelmi fõtanácsadóinak
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Testülete irányította, míg a KGST-ben e tevékenységet a
Tudományos Mûszaki Együttmûködési Bizottság (TMEB)
fogta össze. Utóbbiban a tagállamokat miniszterelnök-he-
lyettesek képviselték, magyar részrõl az Országos Mûsza-
ki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke.

A TMEB-nek alárendelten jött létre a KGST Környe-
zetvédelmi Tanácsa, mely feladatául kapta az I-VIII prob-
lémakörre tagolt együttmûködés összehangolását. Hazán-
kat Szilágyi Lajos miniszterhelyettes képviselte. A Ma-
gyar Tagozat az érintett tárcák államtitkári ill. miniszter-
helyettesi beosztásban tevékenykedõ személyeibõl állt,
munkáját ugyancsak Szilágyi Lajos irányította.

Itthon a helyzetet bonyolította, hogy létrejött az Orszá-
gos Környezetvédelmi Tanács (OKT) az építésügyi és vá-
rosfejlesztési miniszter elnökletével, aki azonban az álla-
mi hierarchiában nem volt alárendelve az OMFB elnöké-
nek, (noha ez utóbbi miniszterelnök helyettesi besorolás-
ban látta el a feladatát).

E bonyolult rendszerben nekem furcsa szerep jutott.
Két éven keresztül úgy vezettem az ÉVM Környezetvé-
delmi Titkárságát, hogy maradtam fõelõadói besorolás-
ban, éhbér jellegû fizetéssel, miközben aláírási jogot kap-
tam, mint a Titkárság helyettes vezetõje. Így láttam el
egyidejûleg a KGST Környezetvédelmi Tanács Magyar
Tagozatának titkári teendõit (az OMFB elnökének felké-
rése alapján), valamint a magyar küldöttségek vezetését a
különbözõ nemzetközi szervezetek értekezletein (a Tit-
kárság kinevezett vezetõje ugyanis néhány hónap eltelté-
vel „rendelkezési állományba” került, és két év kellett ah-
hoz, hogy a miniszterhelyettes visszairányíthassa korábbi
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munkahelyére, mert ott a berendeléséhez viszonyítva ma-
gasabb beosztást kellett kapnia, nehogy tekintélyveszte-
ség érje).

Így telt el három év, amikoris a környezetvédelemben
érintett tárcák nyomására megalakult az Országos Kör-
nyezetvédelmi Hivatal (elnöke, dr. Gonda György, a Kor-
mány tagja lett államtitkári besorolásban). Az ÉVM átad-
ta a feladatokat az új szervezetnek. Egy jelentõs feladat
azonban az ÉVM-nél maradt, nevezetesen: a KGST kere-
tében, a VIII-as problémakörben, kormányhatározat alap-
ján mûködtetett Koordinációs Központ (KK). E nemzet-
közi munkát az Építésgazdasági és –Szervezési Intézet
(ÉGSZI; másfél ezres, „A”-kategóriás, számítógépekkel,
nyomdával, stb. legjobban ellátott kutatószervezet) egyik
igazgatóhelyettese irányította. Helyette három év után
más személyt kellett találni.

Az orosz nyelvtudás igénye miatt ilyen személyt a volt
szovjet ösztöndíjasok között kerestek. Mivel a munkaigé-
nyes, ugyanakkor szûkös személyi-anyagi adottságokkal
rendelkezõ KK vezetésére e kategóriából senki sem vál-
lalkozott, engem helyeztek át az ÉVM-bõl az ÉGSZI-be,
ahol hat éven át irányítottam a KK munkáját ügyvezetõi
igazgatói besorolásban. Egyúttal a KK által összehangolt
együttmûködést felügyelõ, a tagállamok egy-egy képvise-
lõjébõl álló Meghatalmazottak Tanácsában Hazánk képvi-
seletét is én láttam el.

Ugyanilyen felállásban mûködött a közegészségügyi
együttmûködés (I. problémakör) összehangolását ellátó
szovjet KK is, melyet a SZU Közegészségügyi Intézeté-
nek fõigazgatója vezetett, és a Meghatalmazottak Taná-
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csában is õ képviselte a Szovjetuniót. Erre a példára hi-
vatkoztam akkor, amikor feltételként jelöltem meg azon
igényemet, hogy a két feladatkört azonos személy lássa
el. Attól tartottam ugyanis, hogy ellenkezõ esetben a „meg-
hatalmazott” gyengítheti a koordinációs munka hatékony-
ságát (a szükséges információk ugyanis nem egy kézbe
futhattak volna össze).

Az ÉGSZI igazgatósága úgy gondolta, hogy engem csu-
pán a KK vezetésével fognak megbízni. A Meghatalmazot-
tak Tanácsába történõ kinevezésre röviddel ezt követõen
került sor, s meglepte õket, hogy e feladatot is reám bízták
(nem tudtak arról, hogy ilyen feltételhez kötöttem a KK
vezetésének elvállalását). Ettõl kezdve az ÉGSZI igazgató-
sága ahol tudta, ott nehezítette a munkámat.

A meghatalmazotti kinevezésre az ÉVM egyik munka-
társa is ácsingózott, így onnan is folyamatos volt a kötöz-
ködés. Ezt a gondot úgy oldottam meg, hogy javasoltam
kiküldését Moszkvába, a KGST Titkárságára 5 éves idõ-
tartamra, amit õ boldogan elfogadott, hisz a diplomata
státusz jelentõs anyagiakkal járt. A többoldalú huzamos
fúrás-faragás azonban megroppantotta egészségi állapoto-
mat (akkor ugyanis már közel két évtizede küszködtem
azzal, hogy RA-betegségem súlyosbodását fékezzem, így
két egymást követõ hastáji mûtét után leszázalékoltak).
Elõtte, 1979-ben még lebonyolítottam az általam kezde-
ményezett és két éven át szervezett „Településtisztaság”
címû nemzetközi konferenciát (errõl részletesebben írtam
a „Sikerek vagy kudarcok” címû könyvemben, 2005).

A KK vezetõjeként két idõszakos kiadványt hoztam
létre és hat éven át mûködtettem. Az „Express informá-
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ció”-nak nevezett, néhány oldalas „röplapot” arra hasz-
náltam, hogy az EGB keretében zajló eseményekrõl – a
Külügyi Futárszolgálat igénybevételével – azonnal tájé-
koztassam a VIII. (Hulladékok ártalmasítása ill. hasznosí-
tása) problémakörben együttmûködõ szervezetek vezetõit,
akik egyébként aligha jutottak volna hozzá ilyen szakmai
anyagokhoz saját feletteseiktõl. E „szívességem” nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy közös munkánk gör-
dülékenyebben folyjék. Munkánk eredményeirõl évente
összesítõ kiadványt készítettünk, melyet az ENSZ illeté-
kes szervezetének is eljuttattunk a KGST Információs
Központján keresztül.

Rokkanttá nyilvánításomról sem a munkáltatóim, sem
az együttmûködõ szervezetek vezetõi nem tudtak, mivel a
hazai illetékes egészségügyi szervezetet arra kértem, hogy
a folyamatban lévõ munkám befejezéséig ne hozza nyil-
vánosságra a döntését. A Meghatalmazotti Tanács soron
következõ ülésén azonban már nem tudtam részt venni, s
ezt külföldi partnereim csupán annak tudták be, hogy
megbetegedtem. Erre tekintettel egy nekem szóló levelet
adtak át a Tanács ülésén részt vevõ magyar küldöttség ve-
zetõjének, melyet valamennyi meghatalmazott aláírt. Eb-
ben méltatták az általam végzett munkát, mielõbbi gyógy-
ulást kívántak, s reményüket fejezték ki a tekintetben,
hogy hamarosan ismét a köreikben üdvözölhetnek.

A levél másolatát megkapta a Környezetvédelmi Hiva-
tal elnöke is. Ö ekkor már tudott rokkanttá nyilvánításom-
ról, és felkért arra, hogy nyugdíjasként legyek a szemé-
lyes tanácsadója. Felkérését megköszönve elhárítottam.
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Azon tapasztalataimra hivatkoztam, melyek szerint a kör-
nyezet védelme nem kap kellõ figyelmet, s így nyugdíjas-
ként aligha végezhetnék eredményes munkát. Röviddel
ezután, „A környezetvédelem világnapja” alkalmával tar-
tott ünnepség keretében nyújtotta át számomra „Az embe-
ri környezetért” nevezetû, akkor alapított érdemérmet.

A környezetvédelem területén végzett tevékenység állt
legközelebb érdeklõdési körömhöz. Itt még a szükséges
mûszerpark létrehozatalának elõsegítését is kedvemre való
feladatnak tekintettem. A KGST-célprogram tematikai elõ-
irányzatából ugyanis eredetileg hiányzott a környezetvé-
delem igényeinek figyelembevétele. E hiányosságot némi
fondorlattal, a KGST-Titkárság Gépipari Osztályán dol-
gozó magyar mérnök, Kesik József közremûködésével si-
került pótolnom ( hozzájárult ehhez az is, hogy idõközben
jó viszonyba kerültem a KGST Titkárság Tudományos
Mûszaki Együttmûködési Osztályának vezetõjével).

Említést érdemel, hogy abban az idõben a hazai hivata-
los álláspont szerint a környezeti problémákat a Nyugat
találta ki azért, hogy a fegyverkezési verseny mellett a
szocialista táborra kényszerítsen egy ugyancsak hatalmas
anyagi-szellemi ráfordítást igénylõ feladat-együttest. Az
eltelt évek igazolták a környezetkárosítás súlyosságát, és
az ebbõl fakadó veszélyek elhárításának szükségességét.
Annak idején ennek elfogadásához nehéz volt társakat ta-
lálnom.

Jelenleg egyre több tudományos munka lát napvilágot,
s idõnként már a média is teret enged olyan személyek
megszólalásához, akik indokoltan kongatják a vészharan-
got. A közszolgálati TV egyik „beszéltetõje” a közelmúlt-
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ban szólaltatta meg az Utolsó kísérlet. Híradás a Föld ál-
lapotáról c. tanulmánykötet (Kairosz kiadó, 2008) társ-
szerzõinek egyikét, Hetesi Zsoltot. Másnap beszereztem
és elolvastam a kötetet. A közérthetõen, sok adattal-grafi-
konnal színesített tanulmány jól érzékelteti a gondok sú-
lyosságát.

Még kevésbé nevezhetem derülátónak Lányi András
egyetemi docens „Együttéléstan” címû elõadását, mely a
Civil Akadémián hangzott el. Az összefüggések bonyolult
rendszerének mélyrehatóbb, ugyanakkor közérthetõbb ki-
fejtését hasonló magas színvonalon ezideig még senkitõl
sem hallottam.

Az utóbbi idõben fedeztem fel a Hálón Antallfy Tibor
munkásságát, aki szarkasztikus humorral leplezi le az em-
beriség jövõjét illetõ „tudományos szélhámoskodásokat”.
A mexikói öbölben felrobbant és elsüllyedt olajplatformot
illetõen Antallfy úgy véli, hogy napi ezer köbméter olaj-
kiáramlás ténylegesen ennél jóval több is lehet, csak nem
merik bevallani. A mentést irányító szakember a követke-
zõket nyilatkozta: „Nem érdekel, honnan érkezik a meg-
oldás. A legfontosabb, hogy valaki gyorsan álljon elõ új
ötlettel, hogyan lehetne a tenger fenekébõl kiáramló olaj
áradatát megállítani”. A minden idõk legnagyobb ökoló-
giai tragédiájának végsõ hatása még nem mérhetõ fel.

Remélem, a hazai döntéshozók szintjén tudatosul, hogy
a környezetkárosítás megfékezéséhez szükséges tenniva-
lók tovább már nem halogathatók, hisz így is több évtize-
des késésben vagyunk.

Az e fejezet végén látható fotót azért teszem közzé,
mert azon a hátam mögött jobbra Bass Kati épületgépész
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mérnök látható. Ilyen jellegû munkáit nem ismerem, szink-
rontolmácsi képességeit annál inkább. A KGST Környe-
zetvédelmi Tanácsának ülésein a Magyar Tagozat vezetõ-
jének, a már említett Szilágyi Lajos miniszterhelyettesnek
Õ tolmácsolt hihetetlen munkabírással és pontossággal.
Így vált számomra lehetõvé, hogy a tanácskozások vala-
mennyi mozzanatát figyelemmel kísérhessem akkor is, ha
egyidõben többen szólaltak meg, esetleg csupán félhango-
san, belsõ használatra szántan. Az ilyen félhangos meg-
nyilvánulások gyakran hasznosabbak azoknál, amelyeket
hangosan mondanak el.

Az általam koordinált tudományos-mûszaki együttmû-
ködéshez csatlakozott a Finn Fél (egyetlen tõkés ország-
ként). Nyilván kereskedelmi érdekek indokolták elhatáro-
zásukat. Kezdettõl fogva megfigyelhetõ volt tapogatózá-
suk a tekintetben, hová helyezhetik el azt a magyart, aki
kiválóan beszéli az oroszt, és akit érzékelhetõen megbe-
csülnek a partnerei.

Egy alkalommal Helsinkiben tárgyalásunkat színvona-
las állófogadás zárta, amelyen nagyvállalatok, bankok,
stb. képviselõi is jelen voltak. Az arctípusokat felismerõ
emberként némi meglepetéssel vettem tudomásul, hogy a
sok vezetõ között zsidó származásúakat nem látok. Csu-
pán a Finn Fél vezetõjének tolmácsnõje látszott annak.

Négyszemközti beszélgetésünk során az iránt érdeklõ-
dött, hol szereztem orosz tudásomat. Elmondtam, hogy
építészi oklevelemet Kijevben szereztem, ahol nyolc és
fél évet töltöttem, onnan hoztam feleségemet is, aki zsidó
származású. Megemlítettem azt is, hogy Kijevben a tudo-
mány, a mûvészet, a gazdaság világában jelentõs súlyt
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képvisel a zsidóság. Válaszul tudatta velem azt, hogy
Finnországban a zsidó közösség csupán nyolcezer tagot
számlál, a finn vezetõk között alig találhatóak.

Egyik lengyelországi szakértõi értekezleten a lengyel
meghatalmazott vitába keveredett a szovjet küldöttség ve-
zetését ellátó, 70 év körüli kutatási részlegvezetõvel.
Utóbbi kioktató szövegére válaszul lengyel barátunk fel-
háborodottan utasította el a megengedhetetlen hangnemet.
A kellemetlen közjáték a finnek jelenlétében történt. Az
orosz szakember a jobbomon ült, így lehetõségem nyílt
arra, hogy lábára taposva figyelmeztessem. Azonnal ab-
bahagyta a vitát, mely a jegyzõkönyv véglegesítése során
keletkezett. Aznapi munkánk befejeztével szállodai szo-
bám ajtaján kopogtattak. E szovjet szakember keresett fel.
Könnyes szemmel köszönte meg láthatatlan közbelépése-
met, mondván, hogy amennyiben az élessé vált vita foly-
tatódik, annak következményeként õt nyugdíjazták volna.

Visszatérve a tolmácsnõhöz, a Meghatalmazotti Tanács
13. ülésére Siófokon került sor. Számomra ez az utolsó
hivatalos szereplést jelentette. Az ülés záróvacsoráján job-
bomon a Környezetvédelmi Hivatal elnöke, balról a finn
tolmácsnõ ült. Utóbbi a Finn Fél nevében ízléses, három
részes, üveg gyertyatartóval ajándékozott meg. A három
különbözõ méretû gyertyatartóba piros, fehér és zöld gyer-
tyát helyeztek el.

Még egy gondolat a nyolcezres finnországi zsidó kö-
zösség helyzetérõl, mely merõben eltér a hazaitól. Egyik
magyarázatom erre, hogy a finnek vélhetõen betartják a
„mózesi intelmet” és nem emelnek idegent maguk fölé.
Mégsem bélyegzik meg õket „kirekesztõk”, „nácik” stb.
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jelzõkkel. Talán ebben szerepet játszik az is, hogy a mint-
egy 10%-os svéd kisebbség nem csupán azonos jogokkal
rendelkezik, hanem õk még „finnebbek a finneknél”. Ér-
demes elgondolkodni a különbségeken, és így keresni a
kibontakozást.

A Klímakonferenciáról

A koppenhágai Klímakonferencia (2009. december) ku-
darcát elõre borítékolhatták azok, akik az újkori történe-
lem eseményei iránt érdeklõdnek. Még inkább láthatták
ezt a környezet-természet változásait nyomon követõk.
Feltételezhetõ volt az, hogy a széndioxid-kibocsátás kor-
látozásában két országcsoport ellenérdekelt.

Az egyik az ún. „fejlett” országoknak azon csoportja,
amely a széndioxid-kibocsátás csökkentését nem szándé-
kozik elfogadni. Teszi ezt azért, mert a lakosságuk többsé-
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ge hozzászokott ahhoz a komforthoz, melynek egy részérõl
le kellene mondaniuk. E komfort azonban óriási energiafo-
gyasztást igényel. Ilyen pl. a gépkocsi- és repülõgép hasz-
nálatának kialakult gyakorlata, a légkondicionálás, a közte-
rületek csaknem nappali szintû megvilágítása stb.

E csoportba Európa országainak többsége nem tartozik
bele fejlettségük és komfortigényük ellenére sem azért,
mert tartaniuk kell a klímaváltozás következményeitõl
(pl. a Golf-áramlat megváltozása miatt a tenger vízszint-
jének jelentõs emelkedésétõl).

Ide sorolható más okok miatt azon országcsoport, amely
a közelmúltban még a un. „fejlõdõket” foglalta magában
(pl. Kínát, Indiát, Brazíliát). Ezen országok gazdasági nö-
vekedése oly mértékben felgyorsult, hogy annak hozadéká-
ról nem óhajtanak lemondani, ugyanakkor e növekedés je-
lentõsen megnöveli az energiahordozók iránti igényüket,
ami egyelõre csak korszerûtlen eszközökkel elégíthetõ ki.

Külön csoportot alkotnak a „fejlõdõ” ill. a fejlõdés kez-
deti szakaszában lévõ azon országok, amelyek ugyancsak
elutasítják a széndioxid-kibocsátás korlátozását, emellett
azonban azt is igénylik, hogy nagyobb segítséget kapja-
nak a „fejlett” országoktól saját gazdasági és mûszaki el-
maradottságuk leküzdéséhez.

A „fejlett” országok a segítségnyújtás fokozásában nem
érdekeltek, hisz úgy gondolják, hogy az a mai válságos
idõkben fölöslegesen terhelné költségvetési kiadásaikat.
Igyekeznek elfelejteni és elfelejtetni azt a tényt, aminek
köszönhetik jelenlegi fejlettségüket. Azt hogy az ehhez
szükséges természeti kincseket és az igen olcsó élõmun-
ka-erõt az un. „harmadik világ” országaiból szerezték

458



meg, azokból, amelyek most a fokozottabb támogatást
igénylik.

Idõközben elavult a „fenntartható fejlõdésre” történõ
hivatkozás, továbbá a nemzeti össztermék méricskélése és
viszonyítása a költségvetési hiányhoz, valamint az eladó-
sodottság mértékéhez. A termelés fokozódó hatékonysága
pedig tovább növeli a munkanélküliek tömegét.

Nos, egyebek mellett a fentiekkel magyarázható a kop-
penhágai Klímakonferencia kudarca, és az, hogy a 119 or-
szág vezetõje fölöslegesen utazott a valódi tartalmat nél-
külözõ megállapodás aláírására. A megállapodás ugyanis
csupán arról szól, hogy valamennyien törekedni fognak
arra, hogy korlátozzák a széndioxid kibocsátásukat. Így
néz ki a „nesze semmi, fogd meg jól”, a csaknem két he-
tes tanácskozás eredménye.

Az izlandi vulkánkitörésrõl

A közvéleményt meglepetésként érte a 2010 áprilisában
bekövetkezett természeti jelenség, mert az emberek több-
sége úgy gondolta, hogy a gejzírként feltörõ melegforrá-
sok Izlandon „helyettesíthetik” a vulkánkitöréseket. Az
esemény váratlansága érzékelhetõvé tette azt, mennyire
sérülékeny az a „szifilizáció”, melyet a nemzetközi nagy-
tõke hozott létre. Sérülékeny, mert a Természet Törvénye
szerinti „vérkeringés” fertõzõdik a természetidegen folya-
matok-irányzatok áradatának létrehozatala által. Öt napra
megbénult az a légiközlekedés, melynek jelentõs hányada
csupán a szórakozás-szórakoztatás érdekében pusztítja a
Földet ölelõ és védõ ózonréteget.
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Öt napon át vesztegelt milliónyi utas a repterek váróhe-
lyiségeiben a földön fekve, mert normális elhelyezésükre
nem nyílt lehetõség. Sok ezer repülõgép üldögélt mozdu-
latlanságra kényszerülten, több milliárd dollár veszteséget
„termelve”, mert az Európa légterébe került vulkáni hamu
megrongálhatta volna a gépek hajtómûveit.. Kérdés, mi-
lyen figyelmeztetések szükségesek ahhoz, hogy az embe-
riség felismerje annak a zsákutcának a veszélyeit, amely-
be az öncélú fogyasztás ösztönzése kényszerítette bele.
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