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Az örökségben ez a teher nem volt benne 

Apám, nagyapám1 nagysága nekem – ki tudja, miért – nem okozott nehézséget, és 

soha nem nyomasztott. Igaz, középkamasz koromban nem volt otthon az apám2, és 

távolról nehezebb nyomasztónak lenni, de amikor nekem először föltették ezt a 

kérdést, akkor még rá is csodálkoztam, annyira nem volt a számomra realitás, hogy 

egy gyereket nyomaszthat az apja. Persze apámat akkor nem egy széles társadalmi 

nyilvánosság tartotta nagynak, mint most – ami nyilván másként lenne feldolgozandó 

egy kiskamasz számára –, de sem azt nem éreztem soha, hogy nekem hőssé kell 

majd válnom az apám példája nyomán, sem az nem zavart, hogy nem éreztem 

magamat annyira tehetségesnek, mondjuk a nyelvekhez, tudományhoz, mint ő. 

Tudtam, hogy a képzettségem is szerényebb, mert nem tudtam külföldre jutni nyelvet 

tanulni, de ezeket az összehasonlításokat már felnőttként tettem meg.  

 

Más az, ha valaki ugyanazon a szakterületen mozog, mint az apja; akkor sem 

lehetetlen, hogy harmonikus legyen a dolog, de ott inkább ki van téve az 

összehasonlításoknak. Én viszont – azt remélem, hogy nem feltétlenül a szó rossz 

értelmében vett hárításul – nagyon korán megfogalmaztam magamnak, hogy engem 

egy másik szakterület érdekel, és egy csomó körülményem nem is teszi lehetővé, hogy 

elérjem azt a szintet, amire apám fiatal diplomásként eljutott, akár a nyelvtudásban is. 

Neki nem volt más dolga 23 éves koráig, mint hogy tanuljon, nekem meg volt más 

dolgom 15 és 22 éves korom között, mert hát apám nem volt otthon. Igaz, hogy ő 25 

éves volt, mikor az édesapja meghalt, de hát a képzésben akkor már csak az 

önképzése volt hátra, ami persze egész életében zajlott. 

 

Amíg egészen kicsi voltam, fel sem fogtam, hogy apám nagy ember, amikor meg már 

felfogtam, akkor elég gyorsan felnőtté kellett válnom, hiszen őt börtönbe csukták, és 

én ott maradtam azzal, hogy őrizzem a húgomat, és iskola után vegyek fél kiló lapockát 

meg tejfölt. Később, amikor már kezdtem tudatossá válni, sokkal inkább erőforrás lett 
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ő nekem; az, hogy parlamenti hőssé vált, engem büszkeséggel töltött el. Ebben 

nagyon jó barátok segítettek apám börtönbüntetésének évei alatt, például Illyés 

Gyuláék – akik anyámat rendszeresen meghívták és vele együtt nagyon gyakran 

engem is – vagy Sárközi Márta3, aki ugyancsak meg volt híva őhozzájuk, és hozzánk 

is gyakran jött. Nekem nem volt olyan problémám, hogy hova tegyem azt, hogy az 

apám „ellenforradalmár”, mert mondhatta ezt az egész béketábor kórusban, akkor is 

azt mondtam, hogy ti vagytok a hülyék, és én gondolom jól – és ebben megerősített 

az a közeg, ami körülvett.  

 

Amikor nem vettek fel egyetemre érettségi után, és két évig dolgoztam a 

porcelángyárban, ott egy zsebpénzszerű összeget kerestem, aminek egy része elment 

erre-arra. Azt hiszem, haza is adtam, de nem volt rá olyan mélyen szükség, mert 

anyám kapott segítséget. Ez valószínűleg nem érte el apám kieső fizetését, de a 

szolidaritásnak változatos formái voltak, ami biztosabb, egyenletesebb és több 

bevételt jelentett nekünk, mint olyan munkásemberek családjainak, akiket 

munkástanácsi részvétel miatt csuktak le vagy, mert fegyveresen őrizték a gyárat a 

fosztogatók ellen, aztán kinevezték őket meghatározatlan számú gyilkosságban 

bűnrészesnek. Lehet, hogy a munkáskollektíva segített az ő családjaiknak is, de ezek 

a támogatások hamar elkoptak.  

 

Én a fizetésemet főleg könyvre költöttem. Szívébe zárt engem akkoriban egy 

könyvesbódés házaspár, akik mindig kikészítettek vagy ajánlottak nekem könyveket, 

mert gyakran megálltam a bódéjuk előtt, és néztem, hogy mi az újdonság. Ötven 

évesnél idősebbek voltak, és azt érzékeltem rajtuk – a beszélgetésekből és abból, 

hogy milyen könyvet ajánlottak –, hogy ők talán az akkori frontvonal másik oldalán 

állnak. Már egy éve barátkoztam velük, amikor valahogy szóba került, hogy engem 

miért nem vettek fel egyetemre. Mondtam, azért, mert az apám börtönben ül. Hát miért 

ül börtönben? Megmondtam, és akkor a néni – ő volt ott – nagyon elsötétült, de nem 

bántott egy szóval sem, hanem azt mondta, mikor egy kicsit magához tért: „És nem 

gondolt a családjára, hogy ezt tette magukkal?” Erre én egyszerűen nem is tudtam mit 

válaszolni. Nem háborodtam föl, de eszembe sem jutott arra gondolni, hogy apám mit 

tett a családjával. Pedig láttam anyámat ’56. november végén reszketni – amikor tudta, 

hogy apám ezzel vagy azzal tárgyal –, hogy miért nem jön már haza, mikor azt mondta, 

hogy ötkor hazajön. Nyilván arra számított, hogy le fogják tartóztatni, mert, mint 
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kiderült, ők körülbelül tudták, hogy ez előbb-utóbb meglesz. Nekem viszont eszembe 

sem jutott, hogy ezért szemrehányást tegyek apámnak, az után sem, hogy erre így 

fölhívták a figyelmemet.  

 

A családban egyébként sokáig nem tűnt föl, hogy Bibó István egyszer majd 

nagytekintélyű személyiség lesz, az ő ilyen értelmű tekintélye viszonylag későn jött 

meg. Emlékszem, ’57-ben Vera nagynéném, aki ott élt Leányfalun, azon sírdogált, 

hogy ’56 nyarán, mikor apám bement hozzá a konyhába déltájban, és kért egy 

palacsintát, akkor ő barátságtalanul elküldte azzal, hogy „Ha a gyerekeknek nem 

engedem meg, hogy egyenek sütés közben, akkor neked sem”. Apám nyilván abszolút 

békésen kijött a konyhából, és később nem is emlékezett erre, Vera néném viszont 

úgy érezte, hogy – mivel apámat becsukták – ő már soha sem bepótolni, sem 

megbocsátani magának nem tudja, hogy „szegény Pistát” elzavarta a palacsintától. 

Ilyen történeteken keresztül kezdett megnőni apám tekintélye a családban. 

 

Azért van egy olyan érzésem, hogy apám tudásával nagyapám már korábban is 

tisztában volt. Apám hagyatékában találtam egy följegyzést a református egyház 

helyzetéről, ami Ravasz László aláírásával készült ’56 nyarán.4 Akkor történt, hogy 

nagy fejvakarások között, de végül is az Egyházak Világtanácsa eldöntötte, hogy egy 

elnökségi konferenciát tart itt, Galyatetőn.5 Most olvasom az Állambiztonsági 

Levéltárban nagyapám anyagát. Abban benne van, hogy az EVT-ben nagy vita zajlott 

akkor arról, hogy erre a konferenciára meghívják-e Ravasz Lászlót vagy nem, 

magánemberként vagy nem, előadóként vagy nem, ha nem engedik, hogy meghívjuk, 

akkor megyünk-e Budapestre… Szóval erről ment  az EVT-ben a polémia, amelyről 

persze a magyar állambiztonsági apparátus – a saját nem túl magas színvonalán – 

tudott, sejtett és jelentett, nagyapám pedig – szintén a saját színvonalán – tudott. 

Feljegyzése valószínűleg azért készült, hogy ha esetleg nem hívják meg – vagy a 

magyar hatóságok megakadályozzák, hogy eljusson Galyatetőre –, akkor is el tudja 

juttatni a véleményét az Egyházak Világtanácsa elnökségének. A szövegben találtam 

két-három olyan mondatot, amelyekben az apám fogalmazását érzem, tehát nagyon 

el tudom képzelni, hogy ’56 nyarán a nagyapám azt mondta az apámnak, hogy Pista 

gyere, és ezt olvasd el, mondd el a véleményedet. Apám ezt nyilván készséggel 

megtette, és nyilván volt valamilyen javaslata. De ez csak egy érzés, amolyan 

stíluskritikai alapon.  
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Azt nem tudom, hogy nagyapám ráért-e elolvasni apám 1945-48-as cikkeit és 

tanulmányait.  Valószínűleg nem, és nem azért, mert – mai diákszóval – tojt volna a 

vejére. Viszont olyan színvonalú emberek voltak mindketten, hogy véleményeik 

eltéréséből nem lett politikai sárdobálás a családon belül, és egyik sem kelt fel az 

asztaltól, ha a másik leült oda. Hozzá kell tenni, hogy annyira különböző politikai 

glóbuszon éltek, hogy igazából egyik sem hatott a másik nézeteire. A korkülönbség 

miatt sem, a helyzet miatt sem meg a saját lelkialkatuk révén sem. Apámtól teljesen 

távol állt, hogy nekiálljon, és addig kalapálja a másikat, amíg az ő személyes 

nézeteinek egy részét elfogadja. Nagyon érdeklődően hallgatott meg sokkal vadabb, 

sokkal szélsőségesebb nézeteket vagy személyeket is, mint mondjuk Ravasz László. 

Ő szívesen hallgatott, amikor Ravasz László bármit mondott az asztalnál, és szívesen 

mondott bármit, ha megkérdezték, de föl nem merült, hogy agitálja. Nagyapámnak 

meg a méltóságán is aluli volt, hogy valamelyik vejét elkezdje agitálni; annyit persze 

bármikor mondhatott, hogy túl naiv vagy te a kommunistákkal, Pista.  

 

Egyszóval énbennem soha nem merült föl, hogy nyomasztóak lennének, vagy teher 

lenne az, hogy ők nagy emberek. Igaz, én más pályát választottam, nem éreztem 

magam azon a szinten hivatottnak vagy tehetségesnek. ’90-ben engem az akkori hat 

fő pártból legalább négy boldogan bevitt volna a Parlamentbe, sőt az MDF-ből azzal 

kerestek meg minket ’91-ben, hogy lehetne belőlem vagy Juditból akár valamelyik 

külföldi kultúrintézet vezetője vagy komoly munkatársa is, de nekem akkor sem volt 

ilyen ambícióm, még csak kísértés se. Se nyomasztást, se kísértést nem éreztem 

abból a szempontból, hogy nekem azt a közéleti szerepet, ami az apámnak nem 

adatott meg, most majd át kell venni. Szerencsés is, hogy az örökségben ez a teher 

nem volt benne, mert látom más családokban – még néha a saját gyerekeimen, 

unokáimon is –, hogy ez azért reális kérdés, és nagyon furcsa áttételekkel tud hatni. 

Nekünk a feleségemmel voltak nehéz periódusaink, amikor külön-külön is ütöttek 

minket az egyházban, és akkor a gyerekeink azt látták, hogy mi talpon maradunk. De 

megtörtént az is, hogy valamelyik gyerekünkkel éppen azt kellett megbeszélni – amikor 

őneki volt valahol konfliktusa –, hogy nem muszáj mindig kitartva talpon maradni csak 

azért, mert az ember a szüleitől ezt látta, vagy mert a nagyapja parlamenti hős volt. 
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Anyai család 

Anyai nagyanyám apja, Bartók György kolozsvári református püspök6 volt, aki 1907-

ben halt meg, tehát én nem ismerhettem. Kisgyerekként büszke voltam rá, hogy nem 

is egy püspök van a családban, hanem kettő; persze ez azért amolyan gyerekméretű 

büszkeség volt. Ráadásul apai dédapám testvére, Bibó Antónia Szász Károly 

református püspökhöz7 ment hozzá, Arany János barátjához – ő volt a harmadik 

püspök, úgyhogy a püspökök száma a családban című versenyben viszonylag jól 

állok. 

 

A Ravasz-ősök Kelementelkéről, egy Marosvásárhelyhez közeli faluból származnak. 

Ott állítólag a temető egyik fele Ravasz, a másik fele Gönczy. Én ebbe a családi 

temetőbe nagyon későn, csak a kilencvenes években jutottam el, mert a barátaim – 

vagyis a távoli rokonaim, akikből barátok lettek – főleg Udvarhelyen laktak, ahova a 

szocialista viszonyok között még estére se lehetett odaérni, úgyhogy mi 

Kelementelkén nem tudtunk megállni még negyvenéves koromban sem, amikor már 

autóm volt.  

 

Nagyapám először '56 nyarán kapott szocialista útlevelet, és akkor ő tett egy utazást 

a rokonai között. A háború óta akkor járt először Erdélyben. Aztán '66-ban még egyszer 

volt, és ez volt az utolsó látogatás. Egy unoka ment vele kíséretképpen, de az nem én 

voltam, hanem a vele együtt lakó nagynéném kisebbik gyereke. Én Erdélyben először 

'68-ban voltam a feleségemmel. Akkor persze nagyapám kiokosított a távoli 

rokonságról is, akikkel mi részben összebarátkoztunk, némelyikből egészen tartós 

barátság lett. Imre Lajos8 bácsival, aki teológiai professzor volt – és akinek a felesége 

nagyapám első vagy másodfokú unokatestvére volt – én még találkoztam, és ő minket 

nyolcvanévesen még elkalauzolt az ottani viszonyok között. És nagyon 

összebarátkoztunk aztán az ő sógorával, id. Dávid Gyulával – aki püspökhelyettes volt 

Erdélyben – és szinte az egész családjával, a mai napig (és dédunokáiig lemenőleg).  

 

Nagyapám édesapja – Ravasz György bánffyhunyadi tanár – székely földműves 

családból származott, és az édesanyja, Gönczy Róza ősei is református földműves 

székelyek voltak, de ő már második generációs papcsaládban született. Miután a férje 

meghalt, a ’30-as években ez a dédnagymamám Bánffyhunyadról felköltözött 
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nagyapámhoz a Ráday utcába. Arra emlékszem, hogy kisgyerekként én a szoba egyik 

felében játszottam, és ő az ágyban feküdt és rám mosolygott. ’45 januárjában halt 

meg, akkor én nem voltam több mint hároméves. Ővele és Ravasz nagymamámmal 

kapcsolatban inkább az ostrom alatti pinceélmények jutnak eszembe, amelyekre 

gyerekként emlékszem. Ravasz nagymamám ’47-ben halt meg rákban, amikor én öt 

és fél éves voltam. Az alakjára emlékszem, de ha volt is vele személyes kapcsolatom, 

arra már nem.  

 

 

Nem egyházfejedelemnek láttam gyerekkoromban 

Nagytata, így hívtuk a családban nagyapámat erdélyies módon, és gyerekkoromban – 

sőt bizonyos kontextusban ma is – úgy neveztük apámat, hogy Tata, de mint 

tulajdonnév, nem „a tata”, hanem Tata. Nagytatáéknál még az egy nemzedékkel 

régebbi tekintélyelv uralkodott, amiből én már csak annyit éreztem, hogy ha például 

fütyültünk, akkor ránk szólt, hogy „Ne fütyöljetek, mert az kocsis tempó, utcagyerek 

tempó, rendes ember nem fütyöl otthon a lakásban!” Amikor viszont a vele együtt lakó 

két unokatestvérem elkezdte nagyapámat tegezni, ő simán vette a lapot és nem 

sértődött meg. Szóval, ebbe a tekintélyelvbe a leányfalusi nyaralások alatt simán be 

lehetett illeszkedni.   

 

Nagyapámat sem egyházfejedelemnek, sem politikai szereplőnek nem éltem meg 

gyerekkoromban, csak sokkal később. Én ’56 és ’57 között egy kis bethánista9 

maradvány-közösségben jutottam el egy olyan állapotra, amit akkor megtérésnek 

neveztem (ma úgy mondom, hogy ettől kezdve vallom magamat hívő keresztyénnek). 

’64-65-ig azt hiszem, hatszor végigolvastam a Bibliát, és az nekem jelentett is valamit. 

Ebben a bethánista közegben találkoztam olyan emberekkel, akik nagyapámat egy 

hitetlen teológusnak tartották10, és kiderült, hogy van olyan is köztük, akivel 1940-ben 

a nagyapám közölte, hogy – húszévesen, valamilyen konfliktus miatt – eltanácsolják a 

teológiáról. És amikor ennek az akkor negyvenegynéhány éves idősebb barátomnak 

azt magyaráztam, hogy én a nagyapámat hívő embernek ismertem meg, ő ezt mondta: 

„Úgy látszik, még egy Ravasz László is megtérhet”. Nagyapám beszélgetett velem 

ilyesmikről – mert neki olyan kérdéseket föl lehetett tenni, hogy hát akkor mi is az a 

megtérés –, és kiderült, hogy ő 28 éves korában egy Moody11 nevezetű evangelizátor 

hatására tényleg valamilyen szinten megtért. De ettől még püspökként kénytelen volt 
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időnként ilyen dolgokat is végrehajtani – lehet, hogy meggyőződésből, lehet, hogy 

rosszkedvűen, ezt nem tudom, de azt igen, hogy ha hitbeli kérdésekkel fordultam 

hozzá, akkor használható válaszokat adott nekem.  

 

’57 nyarán részt vettem az ’55-56-ban megélénkült második ébredési hullám12 egy 

konferenciáján Tahiban. Ott megismerkedtem egy nagyon kedves, lelkes, öreg – 

mármint nekem öreg – 55 éves hívő úrral, aki azt mondta, hogy ő készül meglátogatni 

a nagyapámat, mert nagyon tiszteli, és hallotta régen a prédikációit. Ez augusztusban 

történt, és szeptember végén, amikor a nagyapám születésnapján kint volt az egész 

család Leányfalun, ez a Jóska bácsi megjelent, jött fölfele a kerti úton. Nagyapámat 

persze sokan fölkeresték – ismerősök és ismeretlenek, tolakodók és szerények –, és 

a családnak nem mindig jött jól a vendégjárás, ezért aztán voltak szeretett vendégek 

és nem szeretett vendégek. A nagynéném családja ott lakott vele, őket a kitelepítésből 

nagyapám vissza tudta hozatni egy Rákosinak írt levéllel, amikor durván nyugdíjba 

tették mint lelkészt. Ő ezt elfogadta, de megírta Rákosinak, hogy vissza akar vonulni 

Leányfalura, és engedjék meg, hogy a kitelepített leánya a családjával odaköltözzön. 

Ezt megengedték, úgyhogy nagynénémék aztán ott laktak vele.  

 

Nagynéném férje amolyan aranyifjús, vidám figura volt sajátos humorral, és mindig is 

volt benne egy kis vitriol az egyháziakkal szemben. Debreceni lelkészgyerek volt, de 

jogot végzett. Nem lett lelkész, viszont ismerte az egyházi berkeket – Uray Sándor 

debreceni püspökhelyettes fia volt –, és már messziről megszimatolta, a járásáról 

tudta, hogy ez az atyafi, aki itt most jön, valamilyen bethánista figura lehet; ő ezt 

stíluskritikai alapon meg tudta határozni. Mire tehát megérkezett ez a Jóska bácsi – 

nagyapám udvariasan elvonult vele beszélgetni –, és kiderült, hogy mi ismerjük 

egymást erről a nyári konferenciáról, a nagybátyám már tudta, amit tudott. Odafordult 

hozzám (nekem sose mondta, hogy én bethánista vagyok) és azt mondta: „Jött egy 

vendég, bethánista, rúgjuk ki tán Pista!” Ebből én megtudtam, hogy a bethánista – ami 

az én köreimben pozitív jelentésű szó volt – az egyházban nem mindenki számára 

pozitív kifejezés. Később megkérdeztem a nagyapámat, hogy kik azok a bethánisták, 

és akkor ő erről mondott egy átfogó, nem vitriolos véleményt: kicsit korlátoltak, de 

bizonyos értelemben komolyabban veszik a hitet, mint az egyházi emberek. Ott 

kezdtem megérteni, hogy van a népegyház, és van ez a spiritualitást komolyabban 

vevő, de kicsit korlátolt közösség… egyszóval szemnyitogató volt, ahogy a nagyapám 
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reagált erre.13 

 

Ebben a közegben időnként fölmerültek különböző divatok, terjedt például az általános 

üdvözülés (németül Allversöhnung) tana, ami szerint a Jóisten nem lehet olyan 

kegyelemtelen, hogy valakiket végső kárhozatra ítél. Legvégsőleg majd mindenki 

üdvözül, ami persze nem változtat azon, hogy a kárhozat közben azért nagyon rossz 

lesz… Ennek az elképzelésnek voltak színvonalasabb és színvonaltalan képviselői. 

Volt például egy Nádosi nevezetű orvos, aki egy viszonylag higgadt hangnemű 

vitairatot köröztetett kéziratban erről. Hívő körökben folyt is a vita: volt, aki ingadozott, 

volt, aki kétségbeesetten ellenállt, és volt, aki azt mondta, hogy aki ennek ellenáll, az 

csak azért áll ellen, mert hát akkor kiveszik a kezéből a legfőbb érvet – hogy a 

kárhozattal lehet fenyegetni –, és aki eddig erőszakos térítő volt, az most mit csináljon 

szegény? Nekem ez az egész újdonság volt. Persze megkérdeztem erről a 

nagyapámat, és megnyugtató volt, hogy ő viszonylag nyugodtan és fölényesen tudott 

erről bírálatot mondani. 

 

Azzal tisztában voltam, hogy nem olyan könnyű ilyen kérdésekben teológiailag nem 

művelt embereknek állást foglalniuk, és én bőven találkoztam ilyenekkel. Én sem 

voltam teológiailag művelt, de valahogy fölismertem a dilettantizmust, amikor mondjuk 

egy ilyen teológus-orvos prédikátor arra épített teóriát, hogy a gonosz lélekről nem 

véletlenül mondják a katolikusok, hogy fél a szentelt víztől. Persze nem attól fél, hogy 

szentelt a víz, hanem tényleg fél a víztől – ezt az is igazolja, hogy Isten az emberi 

gonoszságot víz által pusztította el Noé idejében. Jézus is azt mondja, hogy a gonosz 

lélek akkor kimegy az emberből, és víz nélkül való helyeken kóborol, majd pedig ott 

összeszedi magát, és huszadmagával tér vissza. Ezért fontos a keresztvíz Az persze, 

hogy a gonosz lélek elmegy, de visszajön, gyakorlati tapasztalat – tessék megkérdezni 

a pszichológusokat –, de az egyszerűen eszükbe sem jutott, hogy a pusztaságban 

kóborlás képe metafora is lehet. Erre én azt mondtam, hogy ez dilettáns érvelés, és 

engem nem győz meg. De fiatalon és kezdőként én is hajlamos voltam a Bibliát szó 

szerint venni, és azért a nagyapám támasz volt nekem abban is, hogy a hitet komolyan 

lehet venni, még ha nem is értek mindent szó szerint.  
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Különböző politikai glóbuszokon 

Úgy sejtem, nagyapám kifogástalan após volt, de az érdekes kérdés, hogy két olyan 

különböző világlátású ember, mint ő és apám hogyan élt egy családban. Nagyapám 

egy konzervatív egyházi vezető volt, akiről a közeli munkatársai mindig úgy számoltak 

be, mint aki közvetlen volt, humorérzéke volt, a távolabbi munkatársai pedig az 

egyházvezetői méltóságot érezték benne, amit nem mindig pozitívan éltek meg, attól 

függően, hogy tisztelői, vitapartnerei, vagy ellenfelei voltak. Én ebből otthon semmit 

nem érzékeltem, azt viszont igen, hogy apám a családon belül nagyon lojális volt 

hozzá. Soha nem volt köztük nyilvános vita sem zsidótörvényekről, sem politikai 

helyzetről, de hogyha az ember elolvassa apám zsidókérdésről írt cikkének első lapjait, 

akkor abból nagyon világos, hogy ő mit gondolt arról a társadalmi rétegről, amihez 

Ravasz László is tartozott.14 

 

Ugye, ott le van írva az, hogy ennek a konzervatív vezető rétegnek az európai fele – 

mert van egy nem-európai fele is természetesen – azzal indokolta a zsidótörvényeket 

és egyáltalán a saját állásfoglalását, hogy meg kell próbálni a háborút a németekkel 

való nyílt konfrontáció nélkül, ugyanakkor a teljes behódolás lehetőség szerinti 

elkerülésével kibekkelni – talán még a zsidóság szempontjából is ez lenne a legjobb. 

Apám itt azt mondja, hogy ennek a gondolkodásmódnak igaza lehetett volna akkor, ha 

a zsidótörvény-hozás a politikailag még indokoltnak tűnő minimumra korlátozódik, 

utána viszont erélyesen letörnek mindenféle szélsőjobboldali agitációt, tehát ha ez az 

irányzat tudja, hogy erre és csak erre törekszik. Ehelyett azonban eltűrték, hogy amit 

az európai gondolkodású oldal a maximális engedménynek tekintett, azt a nem 

európai gondolkodású jobboldal kiindulópontnak tekintse, és tovább agitáljon. Abban 

igazuk volt, hogy a németeknek száz százalékig behódoló Csehország zsidósága 

ugyanazt kapta „jutalmul”, mint az ellenálló Lengyelország vagy az ellenálló Hollandia 

zsidósága, de hát a sikernek ne az legyen a mércéje, hogy több mint négyszázezer 

vidéki zsidó elpusztult, és körülbelül százezret sikerült valahogyan Budapesten 

megmenteni. Ez azt a nagyon szerény fogalmazást kényszeríti rám baráti 

beszélgetésekben, hogy ez a középosztály – benne Horthytól Ravasz Lászlóig 

mindenki – valamilyen százalékban bűnrészes, mondjuk négyszázharminchétezer 

vidéki zsidónak az elpusztításában, és valamilyen százalékban érdemei vannak 

körülbelül százezer budapesti zsidó megmentésében.  
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Azt nem tudom, hogy apám és nagyapám beszélgettek-e erről. Ha igen, azt nem 

előttem beszélték, és kamaszként én erről nem kérdeztem a nagyapámat, nem is 

láttam tisztán, hogy ez a probléma létezik. Amikorra ezt én úgy, ahogy tisztán kezdtem 

látni, addigra volt már két vagy három gyerekem, és az apámmal is ritkábban 

találkoztam. Neki később, öregkorában volt egy-két olyan mondata, ami arra utalt, 

hogy ő is kérdésesnek ítélte nagyapám magatartását15 – illetve biztos, hogy 

kérdésesnek ítélte.  

 

Az alatt, amíg apám börtönben volt, nagyapámmal én főleg a hit kérdéseiről 

beszélgettem – főleg nyáron, Leányfalun. Emlékszem, akkor az emlékezéseit16 írta, 

amit félkészen nem illett elkunyerálni tőle, de én '60-ban olvastam annak a bevezető 

fejezeteit. Ő mesélt nekem, úgyhogy sok mindent, ami az emlékezéseiben megvan, 

én őtőle élőszóban is hallottam. Beszélgető viszonyban voltunk, de persze úgy, hogy 

én nagy reverenciával odamentem, és ezt-azt megkérdeztem tőle. Az én akkori 

problémáim nagyobbrészt nem nagyapám politikai szereplése, hanem az én világban, 

hitben, keresztyénségben való eligazodásom kérdései körül forogtak. Ennek 

láthatólag örült is, én meg azt gondolom, hogy ez az ő kvalitása volt, hogy tudott ilyen 

ügyekben használhatót mondani egy kamaszgyereknek is – aki viszont egy másik 

sávon koraérett volt, tehát fogadni is tudta ezeket.  

 

Azt nem tudom, nagyapám hogyan küzdött meg a maga emlékeivel, de a 

végeredményről biztosan tudom, hogy az egy valóban megküzdött állapot. Én őt 

öregen kiegyensúlyozott, szuverén szellemiségű embernek ismertem. Mindig 

méltóságán aluli volt, hogy a kisszerű vitákba belebonyolódjék – akár családban, akár 

családon kívül – kisszerű emberekkel. Néha kicsit fölényesen, de nem lenézően, 

hanem méltósággal tudott viszonyulni. Ez néha olyan benyomást tett az emberre, hogy 

túl szépen fogalmaz meg dolgokat, vagy vacakságokról nem mondja ki, hogy 

vacakság, és talán ez a politikai szereplésében is benne volt.  

 

’68-ban vagy ’69-ben Vezér Erzsébet készített nagyapámmal egy interjút17 az Ady-vita 

kapcsán, ami nagy polémia volt annakidején.18 Ady írt egy kegyetlen szövegű cikket, 

amiben szilaj antiszemitának minősítette Ravasz Lászlót. A „szilaj” jelző inkább Adyra 

jellemző, mert nagyapám nem volt szilaj, bár tudott pontosan, egyenletes méltósággal 

menni az útján. Vezér Erzsébet19 azonban később elmesélte nekem, hogy számára 
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megrendítően hiteles volt Ravasz László bűnbánata ezen a területen.20 Ez azért esett 

különösen jól, és azért tudom elfogadni, mert ha jól tudom, Vezér Erzsébet bátyja vagy 

öccse, aki a Lónyayba járt, munkaszolgálatban pusztult el, tehát egy érintettől kaptam 

ezt a beszámolót. Arról, hogy apámnak volt-e ilyen tapasztalata nagyapám bármelyik 

mondata kapcsán, köztünk nem esett szó, de nem is tudtam, hogy ezt meg kellene 

kérdezni tőle, mert amikor Vezér Erzsébet nekem meg a feleségemnek ezt – azt 

hiszem a Bibó-emlékkönyv21 kapcsán – elmondta, akkor már mindketten halottak 

voltak.  

 

Valószínűleg tartom, hogy amit nagyapámnak antiszemitizmusként felrónak, vagy 

felrótt Ady – és ami ma, Auschwitz fényében védhetetlenül antiszemitizmus vagy olyan 

nézet, ami afelé vitte a magyar közéletet, a magyar reformátusságot –, azt Auschwitz 

előtt átlagérzékenységű ember legfeljebb „kicsit szélsőséges” nézetként fogadhatta. 

Csak Ady átlagon felüli politikai érzékenysége mondhatta erre azt, hogy ez veszélyes 

antiszemitizmus, és ebben valószínűleg igaza volt. Nagyapám véleménye – amit ő 

irodalmilag magas szinten tudott megfogalmazni – ebben a kérdésben osztozott az 

egész magyar középosztály tévútra vezető képzeteiben. Ezek valószínűleg olyan 

hangsúlyú nézetek és megfogalmazások voltak, amelyekben semmiféle immunanyag 

nem volt a későbbi rettenetes eltévelyedések ellen, miközben egészen biztos, hogy 

igazság is volt bennük. Azt sokan érezték, hogy a túl gyors asszimiláció önmagában is 

konfliktusokkal jár. Ezek valóságos konfliktusok voltak, még ha a tisztánlátás hiánya 

miatt – és ezt inkább ne vakságnak, hanem homályosan látásnak mondjuk, és akkor 

nem voltunk nagyon méltánytalanok – a róluk való beszédbe igazságtalan és politikai 

célzatú általánosítások csúsztak is be, ami ahhoz vezetett, hogy az egyik veszély 

súlyosságát nem látták tisztán, és éppen azét, amivel a másik veszélyt el akarták 

kerülni. Ugyanúgy, ahogy a magyar középosztály nagy része az oroszoktól való 

veszélyt látta „a” veszélynek, miközben a német veszélyről nagyjából azt gondolta, 

hogy azt majd valahogy kihintázzuk, vagy megússzuk, az egy kultúrnép… körülbelül 

ennyi volt. Az üvöltöző Hitler nem tetszett nekik, de azt mondták, a német egy 

kultúrnép, az oroszoktól viszont rettegni kell.  

 

Egyetemista koromban én egyszer megkérdeztem erről a művészettörténet 

professzoromat, Zádor Annát22, akit saját személyében is érintettek a zsidótörvények; 

’44 novemberében gyalogmenetben hajtották el Bécs felé, „munkára”, és két nappal 
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előtte hajtották el a férjét. Őt a barátai ki tudták szedni Hegyeshalomnál a menetből, a 

férjét nem, ő sose jött vissza. Zádor Annát én úgy ismertem meg, hogy amikor ilyen 

téma szóba került, akkor is ugyanolyan árnyalt és méltányos volt, mint mindig. „Nézze, 

gyerekem – mondta –, én is azt éreztem, hogy a pápának erősebben vagy többet 

kellene mondania, de hát annyi felől volt megkötve a keze”. Tehát lehetett volna ádáz, 

és nem volt ádáz. Úgyhogy én megkérdeztem tőle: „Anna néni, tessék már 

megmondani, hogy lehet az, hogy ezt a veszélyt a magyar középosztály színvonalas 

képviselői nem érzékelték, és a ferencvárosi proligyerek József Attila 1937-ben már 

tudta, hogy mind a két veszély „ordas eszme”.23 Hogy lehet az, hogy ezt a magyar 

középosztály nem érezte?” Mire Zádor Anna azt mondja nekem: „Idefigyeljen 

gyerekem, amikor én hazajöttem Olaszországból '26-ban, ahol nekem nagyon tetszett, 

hogy Mussolini ott rendet csinált meg munkalehetőséget, meg utakat épített, szóval 

hogy a háborúból való magához térése annak az országnak gyorsabb volt, mint 

minálunk, én erről beszámoltam a társaságomban. Akkor Bálint Gyurka engem 

félrevont, és azt mondta: ’Annuska vigyázz, ebből még nagyon nagy baj lehet.’” A 

Mussolini-féle slampos, vidám, kedélyes, a németekhez képest ördöginek egyáltalán 

nem látszó diktatúráról Bálint György24 1926-ban – húszévesen! – tudta, hogy ennek, 

akárhonnan nézzük is, csak rossz vége lehet. Ő is átlagon felüli érzékenységű volt, 

csak hát az egy zsidó múlt által kiművelt érzékenység, ami nem kivételes a saját 

közegében. A mi magyar középosztályi közegünkben Ady érzékenysége, politikai 

tisztánlátása volt elképesztően korai és kivételesen ritka.  

 

Nagyapámmal én nem beszélgettem ezekről a kérdésekről, és nem ismertem azt sem 

– ami nekem azóta szöget ütött a fejembe, és már akkor szöget ütött volna, ha 

elolvasom –, hogy ő hogyan indokolta meg az első zsidótörvény megszavazását a 

parlamentben. Hozzáfűzött egy viccesnek szánt megjegyzést, amiről a parlamenti 

tudósítás ezt mondja: „Jobbról derültség, taps”, és amely megjegyzés – szintén 

Auschwitz utáni füllel hallgatva – a legenyhébben szólva is ízléstelen. Mert az, hogy 

ők politikailag meg tudták indokolni a zsidótörvényt, esetleg még magyarázható a 

politikai kényszerhelyzetek szorításával, és arra lehet utólag azt mondani, hogy téves 

helyzetmegítélés volt, de egy rosszízű megjegyzés, az nekem menthetetlenebbnek 

vagy megbánni valóbbnak tűnik, mint egy politikai tévedés. Mert amit ő hozzáfűzött, 

az valami olyasmi, hogy aki azt mondja, hogy nincs zsidókérdés, az üljön be egy 

harmadosztályú kupéba Nyíregyházán Vásárosnamény felé, és hallgassa meg, 
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hogyan habzik a jiddis az ajkakon, és akkor kérdezze meg, hogy hát ez volna-e Arany 

János népe. 25 

 

Számomra később az volt megrendítő, hogy ő ’44-ben levelet írt Serédi Jusztiniának26 

– hogy közösen lépjenek föl a deportálások ellen –, amiben megint megtalálja azt a 

méltóságos tartást, ami őrá annyira jellemző volt. „Eminenciádat kérjük, mint a 

legrégebbi magyar egyház fejét…” – más szóval a katolikusok elsőbbségét én, a 

kálvinista nem vitathatom sokféle jogcímen, de van egy közös platformunk, hogy 

magyar egyház vagyunk mind a ketten. Ezt én nagyon elegáns és nagyon tartalmas 

és nagyon keresztyén hívószónak érzem, és ezért – aki azért elfogult vagyok a 

nagyapámmal szemben – én felrónám Serédinek, hogy ez elől ő kitért azzal, hogy még 

dolgozik a pásztorlevélen, amit aztán szétküldtek. Azért rendít meg engem nagyapám 

megfogalmazása, mert az volt Serédi Jusztinián felé a szöveg sugallata, hogy nem én 

megyek Horthyhoz, hanem együtt megyünk, és te mész elől, mert te vagy a 

legfontosabb személy ebben.  

 

Apámnak volt egy másik emléke is. '44 nyarán az egyik családi bibliaórán egy olyan 

ószövetségi ige volt szőnyegen, ami arról szól, hogy a zsidók – vagy a Kánaánba 

bevonulók, vagy a Dávid korabeliek – a szomszéd vagy ott lakó népeket kiirtották. Ez 

ott le van írva, hogy „írmagját se hagyd meg annak”, amiről nagyapám sok helyzetben 

tudott szépen beszélni, néha, kritikus helyzetben túl szépen is. Itt nem tudom, hogy mit 

mondhatott, de apám elbeszélése szerint valami olyasmit, amire a nem legokosabbik 

nagynéném azt mondta, hogy „szóval akkor most nem szólhatnak semmit” – mármint 

a zsidók. Apám ehhez hozzátette, hogy ő jelen volt, és ott nagyapám a nagynénémnek 

semmiféle helyretevős mondatot nem mondott, még annyit sem, hogy na-na, azért ma 

más a helyzet, vagy hogy ez azért nem olyan, vagy ne felejtsük el, hogy ez Krisztus 

előtt történt, és mi Krisztus után vagyunk… szóval sok mindent lehetett volna mondani 

erre a megjegyzésre, pláne a nagyapám felkészültségével és rutinjával. És ő nem 

mondott semmit… 

 

Azt nem tudom, hogy ez a leányfalusi bibliaóra lehetett-e júniusban, de az igazság az, 

hogy minél később volt, annál szörnyűbb, hogy a helyreigazítás nem hangzott el. Az 

Auschwitz-jegyzőkönyv27 valamikor május végén vagy június elején jutott el 

nagyapámhoz, úgy tudom. De ennek dokumentuma van, Szenes Sándor28 talán ezt le 
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is írja pontosan. Ő '88-ban még tudott interjút készíteni azzal az – egykori baár-

madasos diák – hölggyel, Székely Máriával, aki ezt lefordította, és akit én még 

ismertem, mert 1986-ban beszállt a Baár-Madas újraindítását szorgalmazó 

mozgalomba. Szenes Sándor könyvét én olvastam, az egy korrekt kötet, a 

nagyapámról is korrekten ír. Amikor ő megkeresett engem, hogy egy adatot tisztázzon, 

még segítettem is neki. (De nem bírtam ki, és végül csak megkérdeztem tőle, hogy az 

ő rokona-e az a Szenes Imre, aki a Népszavában nagyon rondákat írt apámról '57 

tavaszán meg őszén. Kétszer jelent meg ugyanaz a cikk kicsit módosítva, és az a 

lényege, hogy egy Bakos nevű újságíróval Bibó István ittasan, különböző üvegek közt 

múlatja az időt a Parlamentben. Az utolsó napjuk – ez volt a címe.29 Azt mondja Szenes 

Sándor a telefonba: „Igen, a testvérem, de nem vagyok érte felelős”. Mondtam, nem is 

azért kérdeztem, és elszégyelltem magam, hogy nem bírtam ki.) 

 

Na, ez most egy zárójel volt. De az után, hogy az Auschwitz-jegyzőkönyvet megkapta, 

fokozottabban szörnyű, hogy nagyapám nem igazította helyre a nagynénémet ezen a 

családi bibliaórán. Pedig amikor őhozzá befutottak ezek a hírek, ő megkereste Horthyt, 

pontosabban üzenetet vagy levelet küldött betegágyából is, mert nagyapámnak egy 

komoly hepatitisze volt azon a nyáron, úgyhogy feküdnie kellett Leányfalun.30  

 

Hozzá kell tenni, hogy ennek a helyre nem igazításnak még többféle oka lehet, és nem 

véletlen, hogy apám ezt nem terjesztette. Nekünk elmondta, mert ez a történet nyilván 

őt is ugyanúgy megrendítette, ahogy engem. De az is lehet, hogy a nagyapám nagyon 

koncentrált, és meg sem hallotta ezt a… hogy úgy mondjam, középosztályi butaságot. 

Vagy azért nem hallotta, hogy mit mondott az egyik lánya, mert a másik is mondott 

valamit, nem tudom. Szóval sokféle oka lehetett, de apámban ez mély nyomot hagyott, 

pedig ő sem volt olyan ember, aki ádázul megjegyzi, hogy most mély nyomot hagytak 

bennem, és ezt most emlegetni fogom életem végéig, mert ez tarthatatlan. Nem ez a 

típus volt apám. 

 

 

Anya 

Nagyszüleimnek öt gyereke volt. Az egyetlen fiú volt a középső, aki hároméves 

korában agyhártyagyulladásban megsüketült. Nagyapám azt írja az emlékezésében, 

hogy elsősorban őmiatta fogadta el, amikor őt meghívták Magyarországra püspöknek, 
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mert itt lehetett ennek a gyakorlatilag süketnémává visszafejlődött kisfiúnak megfelelő 

kezelést biztosítani. Már kezdett beszélni a gyerek, a hangképző szervek már 

valamennyire be voltak gyakorolva, amikor egyszer csak észrevették, hogy nem jól 

hall és fogy el a beszéde. Ez még Kolozsvárott volt, és amikor átjöttek a kilencéves 

Lacikával, akkor kezdték őt el komolyan tanítani. Több képessége volt, mint egy 

született süketnek – szájról kiválóan olvasott –, és egyébként is nagyon intelligens, 

talán nagyapám legtehetségesebb gyermeke volt, így aztán megtanították írni-olvasni. 

22 éves korában érettségizett, azután elvégzett egy vegyészeti egyetemet, és 

dolgozott is. Később megnősült, van is egy kedves leánya, egy nálam húsz évvel 

fiatalabb unokatestvérem.  

 

A négy lánytestvér közül édesanyám volt a legidősebb és a bethánistázó versike 

szerzőjének a felesége a második. Ez a nagynéném pár éve halt meg 98 éves 

korában. Utána következett Lacika, azután az én keresztanyám, aki Mária Márta volt, 

és a családban Tucsinak becézték; Mártucsi, ebből lett a rövidülés. Ők mind 

Kolozsvárott születtek, és kilenc év szünet után ’23-ban már Budapesten született a 

legfiatalabb nagynéném. Az ő férje ugyancsak egy jogász lett, aki azt hiszem, a 

teológia diákotthonában lakott – ott nemcsak teológusok laktak –, ahonnan a püspök 

úr lányainak az udvarlói köre kikerült.  

 

Az ötvenes években nagyapámnak mind a három vejét lecsukták, kivéve a korán 

elhunyt Szabolcska Lászlót.31 Szabolcska Laci bácsi volt az én keresztapám. ’57-ben 

halt meg, budahegyvidéki lelkész volt, és a ’48-ban agyhártyagyulladásban meghalt 

nagynénémnek volt a férje. Nagyapám másik három vejét sorban lecsukták. A 

bethánista rigmusos nagybátyám a Földművelési Minisztériumban dolgozott – 1945 

előtt a Bánffy Dániel nevű miniszter32 titkárságán –, és a Földművelési Minisztérium 

perben33 négy hónapig volt vizsgálati fogságban ’48-ban. Az még nem teljesen koholt, 

inkább csak tisztogatásos per volt. Végül nem kapott büntetést, kiengedték, de azután 

ő már jogvégzetten sem lehetett egyéb, mint építkezésen segédmunkás. Emlékszem, 

ott játszogattam náluk 5-6 évesen, és ő jött haza. Föltette a kalapját a fogasra, és nagy 

mészpor szállt körülötte, ahogy fölcsapta a kalapot. Őket aztán ’51-ben kitelepítették, 

és ’52 őszén kerülhettek föl Leányfalura. 

 

Feri bácsit, a legfiatalabb nagynéném férjét – aki jogot végzett, rendőr századosként 
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dolgozott ’48-ig, és a Kisgazda Párt tagja volt – valamilyen kulák ügyben fogták perbe, 

mert ő a kulákokkal úgymond puhán viselkedett. Kapott két és fél évet vagy hármat, 

leült belőle másfelet, és talán ’50-ben szabadult. Ő volt az első, akit kifejezetten 

büntetésből csuktak börtönbe, előtte volt a másik nagybátyám négy hónapig vizsgálati 

fogságban, és aztán ’56 után jött az apám az életfogytiglannal…  

 

Anyám '31-'32-ben végzett az egyetemen, és tanárként rögtön a Baár-Madasba 

került.34 Ott ő pillanatokon belül a saját jogán lett közkedvelt, a gyerekek által 

rajongásig szeretett fiatal tanár. Benne mindig volt egy kis feszültség – akár azért, mert 

a családi elvárások is erősek voltak vele szemben, akár azért, mert viszonylag későn 

ment férjhez –, de az iskolában teljesen feloldódott, nagyon a helyén volt ő ott. Neki 

nem jelentett az nehézséget, hogy a püspök lánya, mégpedig két okból sem: egyrészt 

azért, mert saját jogon is kiváló tanár volt, és ez pillanatokon belül ki kellett, hogy 

derüljön, másrészt azért, mert a nagyapámat is olyan egyértelműen tisztelték; soha fel 

nem merült, hogy ő behelyezte volna a lányát a Baár-Madasba, vagy valami ilyesmi. 

Ehhez van egy nagyon vicces-kedves történet. Az én keresztanyám, Ravasz Márta 

anyámnál négy évvel fiatalabb volt, '13-ban született. Amikor anyám ötödéves végzős 

volt, akkor ez a Mártucsi, Tucsi nevezetű húga talán érettségiző volt a Baár-Madasban. 

Egyszer valamilyen tanfelügyelői látogatás jött az osztályba, ahova Ravasz Márta járt. 

Bejött Ravasz László – a Baár-Madast fenntartó egyházkerület püspöke –, utána 

Ravasz Árpád, nagyapám másodunokatestvére, aki a Lónyay Gimnázium igazgatója 

és a református tanügy főembere volt 1910 óta, és utánuk jött a slepp, aminek a végén 

bevonult Ravasz Boriska gyakorló tanár. És akkor Tucsi jó hangosan odasúgta neki: 

„Anyukát miért hagytátok otthon?”  

 

Van még egy történet Tucsiról, amit anyám – aki ugyancsak a Baár-Madasba járt – 

kicsit máshogy mesélt el, mint ahogyan az nagyapám emlékezéseiben le van írva. 

Tizenkét éves volt Tucsi, amikor dolgozatot kellett írniuk Mi leszek, ha nagy leszek? 

címmel, és ő ezt írta: „Ha Isten megsegít, színésznő leszek, ha nem, akkor hitoktató”. 

Édesanyám így mesélte el, nagyapámnál viszont úgy van leírva, hogy „Ha Isten segít, 

moziszínésznő leszek (áthúzva)… hitoktató”. Nem tudom, ez finomabb változat-e.  
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Apai család 

Apai dédanyám egy kunszentmártoni – talán zsidó – orvos családjából származott. 

Apám úgy tartotta számon, hogy az ő anyai felmenői tolnai sváb gazdálkodók voltak, 

ami nagyjából stimmel is. Anyai nagyanyját úgy hívták, hogy Talányi Vilma, ami egy 

magyarosított név, mert dédanyám egy Trefler nevezetű orvosnak a lánya volt. 

Valószínűleg zsidó származású volt – erről anyakönyvi adat nincsen –, de az édesapja 

már megbecsült tagja volt a kunszentmártoni értelmiségnek.  

 

Nem hinném, hogy apám tudott erről. Van egy története a börtönből, ami idetartozik. 

Talán valamelyik rabtársa – de lehet, hogy ő maga – mesélte, hogy egyszer valamilyen 

politikai témáról beszélgettek, ami érintette a zsidókérdést is. És akkor ő valamilyen rá 

jellemző mondatot mondhatott a zsidóság iránt megértéssel, mire azt mondták neki, 

hogy „Pista bácsi, te biztos azért beszélsz így, mert hát te is zsidó vagy”. Apám erre 

valamit hümmentett, és tovább mentek a beszélgetésben. Két vagy három hét múlva 

valahogy a családjukról került szó, és akkor ő elmondta, hogy apai ágon alföldi magyar, 

kisnemesi, református családból jött, anyai ágon pedig tolnai, katolikus, sváb 

gazdálkodók a felmenői. „De hát Pista bácsi, te zsidó vagy!”. Azt mondja: „Hát nem, 

én nem vagyok zsidó”. – „De hát a múltkor azt mondtuk, hogy te zsidó vagy, és nem 

tiltakoztál”. – „Miért tiltakoztam volna, hát szégyen zsidónak lenni?” A történet azt 

mutatja, hogy apám nem tudott erről a valószínű zsidó eredetről – mindenesetre nem 

az a típus volt, aki ezt szégyenből takargatta volna –, és valóban, a Trefler nem is 

pregnánsan zsidó név, az ugyanúgy utalhatott sváb eredetre is.  

 

 

Nagymama 

Nagyanyám, aki ’79 szeptemberében halt meg 90 évesen, nagyon sajátságos 

személyiség volt. Apám úgy jellemezte, hogy annak a generációnak és annak a 

rétegnek volt a tagja, amelynek – pláne, ha hölgyek voltak – a vezércsillaga Tolsztoj 

volt, a célja pedig az emberiség megmentéséért dolgozni. Ugyanakkor volt benne 

valami jót akaró erőszakosság – ilyen értelemben picit ráült a gyerekeire is –, ami sok 

jó kezdeményezését vakvágányra futtatta, a megcélzottakból pedig ellenállást váltott 

ki. Nem csak úgy, hogy földhöz vágták a paradicsomleveses tálat, mint egyszer a 

nagyapám, hanem úgy is, hogy kitértek az ötletei elől.  
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Nagynéném – aki aztán pajzsmirigyrákban halt meg ’71-ben – sosem ment férjhez, 

hanem együtt élt a nagymamámmal. Mintha Erdeivel lett volna köztük valamilyen korai, 

egyetemista szerelem, ami inkább évődő, félig testvéri kapcsolat volt, már csak azért 

is, mert a nagymamám lett a pótanyja Erdeinek.35 Ez a pótanyaság Erdeinek, aki 

egészen más rétegből jött, amolyan szíves fogadtatás volt a szegedi értelmiség 

részéről, amit ő majdnem biztos, hogy mindenestül pozitívan értékelt. A 

nagynénémmel még a levélváltásaik is évődő, viccelődő hangnemben folytak. Ez 

körülbelül akkor maradt abba, amikor Erdei harmincévesen már nyakig benne volt a 

Márciusi Frontban36 meg a politikában. Nem azért, mert a nagynéném vagy a 

nagyanyám ezzel ne értett volna egyet, vagy ellenséges lett volna ezzel szemben, 

hanem jött az ostrom, az unokák, a család, Erdeinek pedig akkor már a második 

felesége volt. 

 

Kiskamaszként kezdtem felismerni, hogy az édesanyám és anyósa között nem 

felhőtlen a viszony, de ennek sosem voltak kisülései. Megértettem később, hogy ennek 

az volt az oka, hogy az apám sokáig szelíden tűrte nagymamám erőszakosságát, majd 

pedig megnősült – viszonylag későn –, és ezáltal végleg kilépett ebből anélkül, hogy 

bármilyen barátságtalan gesztust tett volna.  

 

Amikor apámat ’57-ben becsukták, anyámat az állásában nem bántották, ami alatt az 

értendő, hogy senki nem emelt kifogást az ellen, hogy tanítson, állami oldalról nem 

szóltak le abba a technikumba, ahol ő nemcsak a délelőtti órákat tartotta meg, hanem 

az estisek óráit is. Módja volt reggel elmenni tanítani és este kilenc órakor hazajönni; 

volt két vagy három ilyen napja egy héten. Ezzel keresett másfél fizetést, viszont én 

elhoztam a húgomat az óvodából, és hetente kétszer mentünk Bartók Györgyhöz37, 

Ravasz László sógorához ebédre, aki közel lakott a Berkenye utcához, és akinek volt 

egy nagyon aktív felesége, Vica néni, aki főzött ránk. Ugyanígy jártam ebédelni Bibó 

nagyanyám testvéréhez38 is – aki a Borbíró Virgil39 nevű építész felesége lett, és 

ugyancsak a Berkenye utcától három percre lakott a Zárda utcában –, és ilyenkor Adri 

néni főzött nekem egy héten egyszer, a húgomnak egy héten háromszor, aztán együtt 

hazamentünk, és én befűtöttem. Ez így működött.  

 

Volt a szerdai nap, amikor nagymamám jött hozzánk – aki rozoga volt, de akkor még 

tudott közlekedni –, és akkor ő főzött a mi konyhánkban. De ott mindig történt olyankor 
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valami. Például kaptunk egy zsák lisztet, ez is egy ’57-es történet. Jövök hazafelé a 

húgommal az iskolából, és látok egy csizmás paraszt bácsit állni a Berkenye utca 

végében, a Szemlőhegy utcánál. Ott várakozik. Föltűnő volt, nem tudtam, mire vár. 

Hazamegyünk, befűtök, és akkor egyszer csak beállít ez a bácsi azzal, hogy látta, hogy 

már világos van nálunk. Kiderült, hogy Gödöllőn valami parasztpárti helyi szervezetnek 

volt a tagja, és valamikor ’48-ban apám tartott ott egy előadást. Ő azt nem felejtette el. 

Hallotta, hogy becsukták, és most ő ezt hozta: egy zsák dió, egy zsák liszt, egy méter 

kolbász. És elment. Anyám hazajött este, én meg mondtam neki, hogy ez történt – hát 

meg voltunk hatva és rendülve.  

 

Na, most a zsák lisztet nem tudtuk sem szakszerűen tárolni, sem elfogyasztani, de ott 

volt, és a nagymamám vette észre fél évvel később, hogy már teljesen molyos. És 

elkezdte átszitálni ezt az egész lisztet, hogy a moly kis gombócai kijöjjenek, de nem 

volt megfelelő szitánk, csak egy selyem szita. Nagymamám rövidlátó is volt, meg a 

tárgyakkal szemben is erőszakos volt, és én négy órakor arra érkeztem haza, hogy 

még szitálja a lisztet. De hát a lisztnek az egytizede ment át a szitán, a másik része a 

rázásnál fölszállt és leszállt, és azt ő már nem látta, hogy minden fehér a konyhában. 

Jézus Mária, anyám haza fog jönni! De hogy küldöm én haza kamaszgyerekként a 

nagymamámat, hogy mondom meg neki, hogy menjen el minél előbb? Akkor én 

valószínűleg lepucolom a konyhát, de hát bizonyos nyomokat nem bírok eltüntetni… – 

szóval ilyesféle malőrök mindig voltak, és mindig vele történtek.  

 

Én egyébként szerettem a nagymamám kicsit elhanyagolt háztartásában kutatni 

gyerekkoromban, mert ott a gombfocihoz találtam gombokat, és szerszám is mindig 

volt nála, amit ő kölcsönadott, és az nálam rekedt, mert én a barkácsolásaimat otthon 

mindig azzal végeztem. Ma is keresek egy kis fareszelőt, amit még tőle hoztam el; nem 

loptam én ezt el, hanem ő adta oda, mert neki akkor már volt másik. Ő se dobott ki 

semmit. Én nem tudom, hogy ezt örököltem-e tőle vagy tanultam, de néha örülök neki, 

néha meg kétségbe vagyok esve emiatt, mert én sem tudok semmit sem kidobni, még 

azt sem, amit szeretnék.  

 

Amikor nagymamám egyedül maradt, az volt a nyugdíj kiegészítése, hogy a lakásában 

albérlőt fogadott. Nagyon gyakran akart azoknak is a pótmamája lenni, ami majdnem 

mindig elrontotta a viszonyt. Volt egy félbolond albérlője, aki orvos volt, és mellette 
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festett; nem volt tehetség nélküli, de félőrült képeket festett. Egyszer a nagymamám 

azt mondja nekem, hogy ő az albérlője születésnapjára akar venni egy olajfesték 

készletet, amit valamilyen apróhirdetésben talált. Négyezer forint, menjek el, és ezt 

vegyem meg. Én majdnem agyvérzést kaptam, mert ez neki a négyhavi nyugdíja volt, 

pontosabban attól kaptam agyvérzést, hogy az apám fog agyvérzést kapni – aki akkor 

már rossz egészségi állapotban volt –, hogy hát Jézus Mária, ez aránytalan! És 

elkezdtem a nagymamámmal vitatkozni, pedig ez rám nem jellemző, hogy nem, nem, 

hát ez lehetetlen, ne tessék ilyet, és mit fog szólni az apám… szóval valami módon 

konfliktusba keveredtem vele, és nem mentem el a festékért, de ő nem hagyott fel a 

rábeszéléssel. A végén nem tudtam mit csinálni, mégiscsak szóba kellett hozni 

apámnak a dolgot, és kiderült, hogy ő már tudja, csak a nagymamám ezt nem mondta 

nekem. Apám érdekes módon nem kapott agyvérzést, hanem azt mondta: „Hát nézz 

oda, én ebből, hogy téged is rá akart venni, azt látom, hogy ő ezt előbb-utóbb meg 

fogja csinálni, úgyhogy nyugodtan menj el és vedd meg. Ne félj attól, hogy én 

agyvérzést kapok, mert úgyse lehet mit csinálni, nélkülünk is majd keresztülviszi a 

dolgot, így meg legalább meg tudod nézni, hogy az eladó link pofa-e vagy nem, és ha 

nagyon linknek látszik, vagy a festék nagyon hamisítványnak látszik, akkor ne vedd 

meg. Akkor menj vissza Nagymamához, és mondd meg, hogy nem látszott 

megbízhatónak az eladó, vagy odázd el valahogy a dolgot!” Egyszóval nyugodtan 

megbeszéltük, és láttam, hogy nem ment föl a vérnyomása sem, úgy látszik, ő már 

megküzdötte a hasonló eseteket. Másnap felhívtam a nagymamámat és mondtam 

neki, hogy jól van, elmegyek a festékért. És akkor jött a meglepetés: a festék már itt is 

van, mert ő közben elküldte érte a bejárónőjét, és az el is hozta. Úgyhogy apámnak 

igaza lett, és sikerült megoldani azt is, hogy olyan valaki hozza el, aki sem azt a pasast 

nem tudta fölmérni, sem az olajfestéket. Ezt megkapta az albérlő, aki pár hónap múlva 

nagy dérrel-dúrral elment, mert összevesztek. Nekem viszont szerencsére az apám 

lett a lelki támasz ahhoz, hogy többet ne vitatkozzak a nagymamámmal. Mindenesetre 

az én felnőtt életemnek ezt a szakaszát az határozta meg, hogy apámmal egymást 

kíméltük a nagymamámtól. De ez tulajdonképpen igazságtalan gonoszság, mert ő is 

szeretett volna nekünk segíteni, én is szerettem volna nekik segíteni, és közben a 

nagyanyám megérte azt, hogy a fia meghalt.  

 

Amikor apámat becsukták, ő még mozgásképes volt. Úgy emlékszem, hogy egyetlen 

beszélőre ment el, arra, amit az ítélet után kaptak. Az volt az első beszélő – a vizsgálati 
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fogság alatt nem volt –, és ilyenkor kétszemélyes beszélőt szoktak kapni. Apám 

anyámnak és nagyanyámnak együtt küldte a beszélőt, és nem tudom, hogy 

nagyanyám az elől is kitért-e, vagy akkor elment, de az ítélet utáni rendszeres, tehát 

meghatározott időnként kapott beszélőkre nagyanyám nem ment be többet a börtönbe 

– pedig lett volna autós segítség, akik a váci börtönbe elviszik őt –, mert úgy érezte, 

nincs olyan erős, hogy börtönviseltnek lássa a fiát. Egy biztos, apám a későbbi 

alkalmakkor mindig úgy küldte a beszélőt, hogy anyámnak – neki mindig – és vagy a 

gyerekeknek felváltva, vagy a nagyanyámnak vagy nagynénémnek. A nagynéném 

talán egyszer vagy kétszer volt bent nála.  

 

Nagyanyám ’58-’59-ben még tudott nálunk lisztet szitálni, és még egyet tudott, amit én 

nem tudtam. Ha én megpróbáltam habot verni, akkor hamar kikészült a csuklóm, de a 

nagymamám órákig tudta a habot verni, pedig vasággyal együtt volt harminc kiló. Kicsi 

volt, rozoga volt, de habot verni, azt tudott.  

 

 

Bibó nagypapa és a Szegedi Fiatalok 

Bibó nagyapám40 ’35-ben halt meg, őt tehát nem ismertem. 58 éves volt, és azt hiszem, 

szívroham vagy agyvérzés vitte el. Ezt a nagyapámat apám elbeszéléseiből ismerem, 

amelyek persze teljesen hézagosak, bár nagyon szépen beszélt róla. Két története 

különösen tetszik. Az egyikben – amivel nagymamám jó ügyeket támogató, 

kibírhatatlan erőszakosságát akarta illusztrálni – az ő végtelenül béketűrő, szelíd 

édesapját a nagymamám rettentő erősen agitálta, hogy a paradicsomlevesből kell még 

enni, mert az egészséges, mire nagyapám úgy vágta oda a paradicsomleveses tálat, 

hogy összetört, és szétfolyt az egész leves az asztalon meg a földön. Ez nekem 

felnőttként nagyon tetszett, főleg azért, mert én ilyesmire képtelen lennék, legalábbis 

eddig képtelen voltam. Azt is mesélte apám, hogy ha nagyapámnak nem volt 

mondanivalója, akkor képes volt egy társaságban órákig hallgatni, ami azért érdekes, 

mert ez is egy kvalitás énszerintem. Vályi Nagy Ervin41 volt ilyen, akit annak idején 

Papp Zsolt meghívott párszor a Tudósklubba42, és volt egy adás, ahol nem szólalt meg. 

Ez nekem imponált.  

 

Mikor a hagyatékot rendeztem, kezembe került egy levél fogalmazványa, amit ’34-ben 
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írt apám édesapja születésnapjára. „Kedves Apu! A születésnapja alkalmából 

szeretném most elmondani, hogy milyen sokat jelentett számomra az a tiszta magyar 

tudományosság, amit képvisel…” – ez egy szép, rendes levél, ami nagyapámra is vet 

valami fényt meg apámra is.  

 

Nagyapám nagyon későn találta meg önmagát és a neki való feladatot. Egy évet 

hallgatott az orvosi egyetemen, mert érdekelte a pszichológia, aztán hallgatott talán 

jogot egy vagy két évig, de végül kikötött a néprajz mellett. Érdekes módon nem tudom 

megmondani, hogy miből szerezte meg a diplomáját, mindenesetre biztos, hogy az 

etnográfia foglalkoztatta. Róheim Gézának43 volt közvetlen barátja, leveleztek is, 

amikor a Róheim már Ausztráliában vagy Óceániában gyűjtött anyagot. Közben 

nagyapám befejezte az egyetemet, és a 910-es években a kultusz- minisztériumban 

lett osztályvezető szintű munkatárs, aki népműveléssel, népfőiskolákkal foglalkozott. 

Írt egy kis könyvet Nietzsche-ről, és olyan témákról is megjelentek írásai, mint a primitív 

ember gondolkodása vagy a számok jelentése a primitív ember gondolkodásában, 

egyszóval valamiféle nép-pszichológiával foglalkozott. Vannak csoportképek, ahol 

bajuszos alföldi cívisgazdák között áll, akik valamilyen tanfolyamon vettek részt. Aztán 

elfogadta ’24-ben a szegedi egyetem meghívását, és az egyetem könyvtárának lett az 

igazgatója. Ott többekkel együtt elindított egy Népünk és Nyelvünk44 című folyóiratot, 

illetve megszervezte a folyóirat mögé a magyar Alföldkutató Bizottságot. Ők jelentették 

meg elsőként Erdei Ferenc meg Ortutay Gyula legkorábbi falukutató műveit.45 Ezek a 

fiatalok a nagyapámat becsülték, szerették – nem csak úgy, mint az apám apját –, és 

elő-előfordultak náluk otthon is; valamilyen szinten, bár valószínűleg nem intenzíven, 

nagyapám patronálta őket. Hozzá kell tenni, hogy az én nagyanyám, aki minden jó 

ügyet fölkarolt, Erdeinek a pótanyja volt Szegeden. 

 

Apám ’29-ben került egyetemre és akkor barátkozott össze az ún. Szegedi Fiatalok46 

egy részével, de még a piaristáknál osztálytársa volt Reitzer Béla47 is meg Ortutay is. 

Erdei az egyetemen került a társaságukba, és onnantól apám legkomolyabb, 

legközvetlenebb barátja Reitzer Béla és Erdei Ferenc volt. Ortutayval48 már 

gimnáziumban közeli barátságban voltak. „Mit fox te csinálni, Tutus?” – ez az egyik, 

talán akkori, talán már egyetemista korukból származó levélkéje apámnak, de 

komolyabb levelezésük is volt. Erdei kettős családból érkezett – makói hagymások 

voltak a szülei, az édesanyja „kulák”, az édesapja szegényparaszti sorból származott 
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–, ő a radikális szegényparaszti gondolkodásmódot hozta, Reitzer Béla pedig zsidó 

származású entellektüel volt, aki ellátta őket korszerű olvasmányokkal, beleértve a 

marxizmust is, ami akkor korszerűnek számított. Közülük végül csak Erdeiből lett 

marxista. Ha Reitzer Béla nem pusztul el a munkaszolgálatban ’42/’43 telén, akkor 

valószínűleg belőle se lett volna marxista – pláne korlátolt marxista –, annál sokkal 

nívósabb volt. 

 

Apám, aki a radikális társadalmi reformokra is érdeklődéssel, de nem elementáris 

vonzódással tekintő, rezerváltabb fiatalember volt, a 30-as évek végén mint 

minisztériumi hivatalnok az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, de tudományos 

pályára készült. Ezt a politika annyiban színezte, hogy a Márciusi Front egyik 

háttérembereként kiáltványok, nyilatkozatok fogalmazásában részt vett, Erdeinek 

adott szövegjavaslatokat vagy ötleteket – lényegében az Erdeivel való kapcsolat húzta 

őt a politikához –, de nem tartozott a vezérkarba, és nem várták el tőle, hogy írjon alá, 

vagy nyilatkozzon. Amikor aztán a Márciusi Front némely vezetőjét perbe fogták – Féja 

Gézának49 is, másoknak is volt ilyen pere –, akkor utólag valamilyen vitában azt 

mondták apámnak, hogy hát te ne beszélj, mert te kimaradtál ebből – amit ő nyugodt 

szívvel elviselt. Igazából egyetemi pályafutásra készült, ami '41-ben a szegedi 

egyetem Kolozsvárra való visszaköltözésekor50 realizálódott; ő Kolozsvárott habilitált, 

és le is járt Kolozsvárra előadni.  

 

1939 vége táján történt a Nemzeti Parasztpárt formális megalapítása, amikor a 

Márciusi Front közössége már lassan a működését abbahagyta, elpengette. De akkor 

már jöttek a zsidótörvények, jött a háború, aztán beléptünk a háborúba… tehát a 

Parasztpárt '45 előtt már megvolt, de nem működött különböző körülmények miatt. 

Erdei, aki '40-'41-ben lett marxista, volt ennek a pártnak az alapembere, de hát ő is 

félig bujkált, közben hagymatermelésből élt…  

 

'45 után apám – legalábbis eszmeileg – jelentősen eltávolodott Erdeitől, bár ennek 

nyilvánosan soha nem adta jelét. Nem is volt erre lelkiismereti szüksége, csak hát ő 

nem tette magáévá nemhogy a leninizmust, de a marxizmust sem, és Erdei akkori 

politikai szerepvállalásával sem tudott azonosulni. 

 

'44 nyarán a magyar középosztály nevében apám fogalmazta azt a bizonyos 
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„békeajánlatot” a magyar munkásosztálynak, amit eredetileg röpcédulának szánt, bár 

annak egy kicsit hosszú lett volna.51 Apám leírja, hogy sem Erdein, sem másokon 

keresztül nem sikerült találni olyan felelős kommunistát, akinek lehetett volna 

szuggerálni, hogy ebből valóban készítsenek egy röpcédulát. Ami pedig két dolgot 

szolgált volna: egyrészt azt a célt, hogy a magyar középosztály lehetőleg most rögtön 

forduljon szembe a németekkel, másrészt egy nagyon erős figyelmeztetést a 

kommunisták felé, hogy lehetőleg ne valósítsák meg a középosztály rémképeit, 

például azt, hogy „mocskos szájú házmesternéket” tesznek be a középosztály 

lakásaiba. Közben viszont a középosztály abszolút kemény kritikája is 

megfogalmazódott ebben az írásban, de úgy, hogy benne van az is: ez a középosztály 

mégiscsak a magyar politikai elit része, amelynek vannak teljesítményei is, és a 

legrosszabb fajta rövidlátás a kommunistáktól, ha ezt széjjelrúgják, mert ezzel a 

magyar társadalomban sértettségeket keltenek (vagy erősítenek meg), és értékeket 

dobnak ki a szemétbe, amiből baj lesz később. És ez száz százalékig bejött.  

 

Apám ezt írja a visszaemlékezésében: „Szegény feleségem '44. június-júliusban 

hetekig hordozta ezt a ridiküljében mindenféle félelmek között” Úgy hordozta magával 

négy hónapos várandós anyaként, hogy abból bármikor lehetett volna egy komoly 

pernek az alapanyaga is, mert az egy olyan szöveg volt.  

 

 

Melly néni 

Apám legközvetlenebb barátjának, Reitzer Bélának volt egy András nevű öccse, aki 

hegedűművész volt; ő Balfon52 halt éhen Sárközi Györggyel53 és Halász Gáborral54 

együtt. Az éhenhalást szó szerint kell érteni. 1945. április 9-én halt meg, amikor már 

vége volt Magyarországon a háborúnak, de őt akkor már nem bírták föltáplálni. Azt 

hiszem, a munkaszolgálatban meghaltakat valamilyen törvénnyel hősi halottnak 

nyilvánították, bár lehet, hogy nem is kellett ehhez új törvényt hozni, csak a 

munkaszolgálatot elfogadtatni, mint katonai teljesítményt. Mindenesetre ugyanazzal a 

postával kapták meg a szülei – akik egy Ausztriában elakadt deportáló vonatból55 

kerültek haza Szegedre – az értesítést arról, hogy a fiukat hősi halottnak nyilvánították, 

és a halotti anyakönyvi kivonatot, amiben benne van, hogy a halál oka végelgyengülés 

(ez az éhhalál hivatalos neve volt).  
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Melly néni – Amália, így hívták a Reitzer fiúk édesanyját – ’45-ben belépett a 

kommunista pártba, és pártjelvénnyel a kabátján rendszeresen jött minket 

meglátogatni. Időnként meghívta a szüleimet is, nagyon szerették egymást. Látogatta 

a fia barátait, hozzánk is úgy járt Pestre, mint pótnagymama vagy tiszteletbeli 

nagymama. Ortutay, Erdei és apám mintegy az elhunyt fiúk nevében próbálták a 

maguk módján támogatni a házaspárt. Miska bácsit én alig ismertem, mert ők lent 

laktak Szegeden, de Melly néni följárt Budapestre. Ő egy országos népművészeti és 

háziipari szövetkezetnek volt, ha nem is elnöke, de valamilyen főfunkcionáriusa vagy 

tanácsadója. Szegeden volt egy népművészeti boltjuk, amiben friss hímzéseket árultak 

– talán oktattak is hímzést – és muzeális értékű, illetve néprajzi gyűjtésből származó 

tárgyakat is. Melly néninek ez volt a szakterülete56, noha azt hiszem, talán csak a 

szokásos érettségije vagy a polgárija volt meg. Már felnőttként, amikor meghívott a 

lakásába, ott nagyon szép régi népművészeti darabokat láttunk. Ilyen lakásuk volt 

Szegeden is, amelyet széthordtak, mialatt ’44-ben őket elvitték vagonban Ausztriába, 

és amikor visszamentek Szegedre, akkor a bútoraik egy kisebb töredékét a 

bolhapiacon tudták visszavásárolni.  

 

Melly néni a vidéket is járta, mert instruálta a vidéken létrehozott népművészeti 

szövetkezeteket, amiket részben azért hoztak létre, hogy munkát adjanak a falvakban 

– meg hát a népet támogatni, az belefért abba az ideológiába –, tehát, ehhez nem 

kellett feltétlenül Rákosiért rajongani. Amikor aztán jöttek a kitelepítések, Melly néni 

megtette azt, hogy amikor ment a Jászságba, akkor egyik-másik kitelepített grófot 

meglátogatta, és valami ismerős családtól vitt neki pénzt vagy ajándékot. Szóval nem 

volt sem gyáva, sem elfogult. Csak ha tudta valakiről, hogy nyilas volt, azzal nem fogott 

kezet, de soha senki után nem nyomozott. És mondom, a kitelepítettnek is segített, 

hogyha tudta róla, hogy tisztességes ember, vagy ha olyasvalaki kérte meg rá, akinek 

adott a szavára; ilyenkor nem számított neki, hogy jobboldali vagy baloldali, gróf vagy 

nem gróf… 

 

Amikor mi Judittal összejöttünk, és ő az én családom baráti körével megismerkedett, 

tátotta a száját, hogy Melly néninek milyen gyönyörű dolgai vannak. Nagyon szerettünk 

volna az induláskor egy népi szuszékot [faragott láda – a szerk.] szerezni valahonnan, 

és megkérdeztük Melly nénit – aki már nyolcvanéves volt ’67-ben –, nem tud-e ebben 

segíteni. Mondta, dehogynem, a Mátrában a palócoknál lehet ilyet még kapni, neki 
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Hevesen van is egy népművészeti szövetkezete, amelynek a vezetőjét, egy 

hatvanéves, még nem nyugdíjas tanárnőt megkérdezheti. Fölhívta a kedvünkért, és ez 

a Juliska néni azt mondta, hogy mehetünk, mert Mátraderecskén is van egy telepük, 

és az ottani telepvezető ismeri az egész falut, biztosan fognak találni egy szuszékot, 

amit megvehetünk. Így aztán ’67 nyarán hárman a reggeli vonattal elmentünk Hevesre, 

és – Juliska nénivel együtt – onnan a szövetkezet öreg Pobjedájával [1946-1958 között 

gyártott szovjet autótípus] Mátraderecskére. Melly néni nyolcvanévesen végigjárta 

velünk a falut. Mondjuk a padlásra nem jött föl, de fölment a létrán, a fejét bedugta és 

megnézte a szuszékokat, amit mutattak neki, mondta, hogy ez szebb, mint amaz…  

Mi tudtuk már kisgyerekként, hogy Melly néninek mindkét fia meghalt (pontosabban az 

egyik eltűnt) a háborúban, de a részletekről nem volt tudomásunk. Reitzer Béláról én 

már egész kisgyermek korom óta tudtam, hogy ő volt „Tata barátja”, de azt csak később 

mondta el nekünk apám, hogy Béla hogyan tűnt el. Tífuszt kapott, és egy kórházban 

feküdt, amelyet a visszavonuló németek felgyújtottak, hogy az ottani betegeket ne 

kelljen cipelni, mert ebből járványveszély lenne, meg minek is, mikor úgyis meghal a 

többségük, valamint, hogy az oroszok ne tudják használni a kórházat. Reitzer Béla és 

a többi ott fekvő beteg bennégett a kórházban. 45-46-ban Erdei vagy Ortutay járt utána 

ennek, és „Vigyázzatok, ha ez Melly nénivel szóba kerül, mert ezt nem mondtuk el, 

nagyon nehéz lett volna neki”, mondta apám. És mi ennek tudatában mentünk 

Hevesre. A Pobjedában aztán ezt az egész történetet Melly néni a fülünk hallatára 

mondta el Juliska néninek. Azt is mondta, hogy „A fiam barátai azt hiszik, hogy én ezt 

nem tudom, pedig tudom”.  

 

Szóval nagy jellem volt Melly néni. ’66-ban, mikor én ötödéves voltam, fölmerült, hogy 

a műemlékvédelemben van egy állás, és meg lehetne oldani, hogy még végzősként 

félévkor elkezdjek dolgozni, csak hamar kell dönteni. Akkor én megkérdeztem Melly 

nénit, hogy ő mit szól hozzá. Tíz évvel később, nem sokkal a halála előtt 

meglátogattam a kórházban. Nagyon megörült nekem, aztán elsírta magát: 

emlékszem-e, hogy én megkérdeztem őt, és hogy ez neki milyen jól esett. Én akkor 

nem érzékenyültem el ezen nagyon – most jobban, mert öreg vagyok –, de azért ez is 

egy emberi nagyság, hogy valaki a két fia ilyen halála után így tud viszonyulni az 

emberekhez.  
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Mikor apám börtönben volt, Melly néni sose volt ahhoz gyáva, hogy meglátogasson 

bennünket, ő messze fölötte állt minden ilyesminek. Miska bácsi ’58-ban meghalt, és 

Melly néni akkor végleg fölköltözött Pestre; amikor apám kijött a börtönből, együtt is 

gyakran meglátogattuk. A kisebbik fia, Reitzer András felesége egy Langfelder Zsuzsa 

nevű orvosnő volt, és annak volt egy testvére, Langfelder Magda. Ez a két hölgy is 

nagyon szépen pátyolgatta Melly nénit. Aztán Zsuzsa is meghalt ’79-ben – 

ugyanabban a betegségben, aminek a szakorvosa volt, leukémiában –, és ott maradt 

egyedül a testvére, aki pedig minket hívott rendszeresen Judittal egy kis kávézásra, 

ami nekünk mindig rendkívül üdítő élmény volt. Szóval ebben volt egy apáról fiúra 

szálló hagyomány. 

 

 

Gyermekkor  

Apám és anyám először '32-ben vagy ’33-ban találkoztak, amikor anyám huszonhárom 

éves volt, apám huszonegy. Mindketten a bécsi Collegium Hungaricumban57 voltak 

ösztöndíjasok. Anyám első élményeinek egyike az volt Bibó Istvánról, hogy teáztak a 

kollégiumban, apám kilötyögtette a teát, és akkor fogta, és visszatöltötte a csészealjból 

a csészébe. Tulajdonképpen ugyanahhoz a polgári réteghez tartoztak mindketten, de 

míg Ravasz nagyapám püspökhelyettes Kolozsvárott, és püspök Budapesten, apám 

emlékei arról szólnak, hogy az ő családja egyfajta tisztviselői nyomort élt át az első 

világháború után; egyszerű ételeket ettek, és tényleg az volt a szokás, hogy a teát nem 

öntjük ki, mert ha tiszta a tányér, akkor miért ne öntenénk vissza a csészébe. De hát 

az ilyenfajta kis lötybölések egy jól nevelt püspöklányt megbotránkoztattak 

természetesen.   

 

Aztán hosszabb ideig nem találkoztak, de valami megmoccant, talán egy elkezdődött, 

abbamaradt udvarlás is volt Bécsben, ezt nem tudom. Mindenesetre '38-'39-ben ők 

újra találkoztak – anyám akkor már harmincéves volt, közben két húga férjhez ment –

, és ’40 nyarán összeházasodtak. A Kálvin téren volt az esküvő. Az az érzésem, hogy 

a házasságuk mindkettőjüknek jó révbe érés volt. És anyám a hagyományos magyar 

középosztálybeli gondolkodásból nagyon hamar eljutott oda, hogy apám baloldali 

barátait is el tudta fogadni.  

 

Én '41 decemberében születtem, és két húgom született ezután. Anna húgom '45 
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februárjában szívhibával született. Aortaszűkülete volt, amit akkor még nem tudtak 

operálni, és azt lehetett tudni, hogy mire a teste elérné a felnőtt méretet, addigra a szív 

ezen a szűk érrendszeren keresztül nem fogja tudni átpumpálni a vért. Gyakorlatilag 

azt mondták, hogy ez a kislány a tizedik és a huszadik életéve között meg fog halni, 

mert a szíve fel fogja mondani a szolgálatot. És a szüleim ezt tudták. Mi gyerekként 

annyit tudtunk ebből, hogy a húgomnak más szívhangja van. Ezt lehetett hallani: ha 

az ember meghallgatta a szívét, nem dobogást, hanem valamilyen ritmikusan sustorgó 

hangot hallott. Ő már kis elsős korában nemcsak a tornából volt fölmentve, hanem 

énekből is, mert az énekléssel járó lelkes izgalom – ami akkor még elfogta a magyar 

gyerekeket, mert akkor még énekeltek igazán –, sok volt neki, ő abban is elfáradt. 

Emlékszem, amikor hatéves volt, 1951-ben egyszer hazahívtak engem az iskolából, 

mert valami magas lázzal járó influenza tört ki rajta. Azzal hívtak haza az iskolából, 

hogy búcsúzzak el tőle, mert kórházba vitték, és úgy kellett készülni, hogy esetleg már 

nem találkozunk. De akkor még visszajött a kórházból. 

 

'53 elején, amikor Anna nyolcéves volt, kitört rajta egy hosszú influenza. Nálunk éppen 

föl volt túrva a lakás, mert anyám egyik vénkisasszony kolléganője a Baár-Madasból, 

aki be volt jelentve társbérlőként, és ott is lakott – hogy a 180 négyzetméteres lakásba 

ne tegyenek be senkit –, váratlanul elment, s akkor apám óriási erőfeszítéssel elérte, 

hogy leválasztották a lakást. Nem tudtunk rendesen fűteni, úgyhogy a húgomat átvitték 

a Bimbó útra, nagyapám lakásába, amely közel volt hozzánk. Nagyapám irodájában 

feküdt ágyban, ott olvasgatott, látszólag nem volt súlyos beteg, de hamarosan mégis 

kórházba kellett vinni. Nem közvetlenül a szíve mondta föl a szolgálatot, hanem a 

szívében pangó vérből, ami nem mozgott már eléggé, lett egy vérrög, ami agyvérzést 

okozott nála. Két napig volt eszméletlen a kórházban, és akkor meghalt. Erre elvileg 

föl voltak készülve a szüleim.  

 

Volt egy nagyon nehéz periódus a szüleim életében, amikor apám ’45 tavaszán Erdei 

hívására lement Debrecenbe, ahol egy törvényelőkészítő osztályt vezetett, és később 

az őszi választásokat is előkészítette. Az akkori rossz utazási körülmények között még 

levelezni is nehezen tudtak. Mi akkor társbérletben laktunk a Teológián a nagynéném 

családjával. Pici, súlyos beteg gyereke volt anyámnak, elapadt a teje, és tejhez nem 

lehetett hozzájutni… nagyon nehezen bírta apám távollétét. De az ő együttesükön én 

nem éreztem nyomát ennek soha. Sem akkor nem éreztem, sem utólag nem 
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mondhatom, hogy anyám ideges vagy izgatott, vagy letargikus lett volna, de azok a kis 

feljegyzések, azok a monológszerű kis levélkék, amelyek ebből az időszakból 

megvannak, azt mutatják, hogy nagyon nehéz volt neki.  

 

 

 

A pesti Teológia pincéjében 

1941-ben, amikor én születtem, a Retek utcában laktunk, ott volt a szüleim lakása. 

Még nem voltam hároméves, amikor innen elmentünk, de a lakás beosztására ma is 

emlékszem. A kiságyam fölött lógott Ravasz nagyapám képe – a Corvin lánc58 van 

rajta –, ami aztán később is megvolt. Aztán volt az íróasztalnál egy szék, amelynek 

nem volt támlája, lehetett tologatni. Egyszer odatoltam a villanykapcsolóhoz, fölálltam 

rá, hogy én gyújtsam föl vagy oltsam le a lámpát, de mielőtt sikerült volna, nyújtózás 

közben leestem – ez nagy élmény volt. Valamilyen fonott kerti bútorunk is volt, egy 

fonott fotel, amin volt két piros fagomb. Ezek lent voltak a Retek utcai ház pincéjében, 

és én arra emlékszem, hogy egy sötét szobában ülök ebben a fotelben, és fogom a 

piros gombot. Majd pedig viszontláttam '46-ban ezt a bútort a Berkenye utcai lakás 

teraszán, és akkor mondtam, hogy hát én ezen ültem a pincében. Hatéves koromban, 

amikor már a Berkenye utcában laktunk, ezeket az emlékeimet elmeséltem a 

szüleimnek, akik azt mondták rá, igen, ez így volt. 

 

Emlékszem arra is, hogy engem valaki tolt a kiskocsiban, és ott vagyunk a Káplár utca 

és Retek utca sarkán, aztán fölkiabálunk, és valaki ledob egy kiskabátot. Nyilván akkor 

vittek a Baár-Madas környékére vagy a Városmajorba sétálni. Volt egy diakonissza 

testvér, aki nálunk „bébiszitterként” segédkezett, és lehet, hogy ő vitt oda úgy, hogy 

anyám a tízpercben épp tudott nekem integetni. A baár-madasos lányok is ott 

ajnároztak engem, és aztán ’47-48-ban, amikor elsős lettem – ők pedig érettségizők –

, ottan üdvözöltek, és mondták, hogy hát engem már ismernek korábbról.  

 

Megbízhatóan a hároméves korom körüli időből vannak emlékeim, amikor átköltöztünk 

a Teológiára. '44 novemberében nagyapám szolgálati lakása, illetve a Teológia pincéje 

biztonságosabbnak látszott, mint a mi Retek utcai lakásunk, ezért átmentünk Pestre, 

és ott laktunk a nagyapám ötszobás szolgálati lakásának egyik szobájában, onnan 

rohangáltunk le a pincébe. Azért is költöztünk oda, mert akkor már apámnak bujkálnia 

kellett; a bejelentett lakásán nem tűnhetett föl többet, mivel a nyilas hatalomátvétel 
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után őt „zsidómentő papírok jogosulatlan kiadásáért” följelentették. Október 15. után 

Gestapo el is vitte, aztán egy hét után átadta az akkori magyar hatóságoknak, ahol 

aztán akadt valaki, aki fegyelmit helyezett apámnak kilátásba, és azt mondta neki, 

hogy gyorsan tűnj el – és apám ezen a módon tűnt el. A Teológia pincéjében a rengeteg 

teológus közé természetesen befogadták a püspök úr családját. Ott voltunk egészen 

’46 nyaráig, amíg a közlekedés nem volt viszonylag megnyugtatóan megoldva, mert 

az ostrom után nem volt könnyű átmenni Budára, vagy ha átmentünk, nem lehetett 

visszajönni, mert sorban kellett állni a pontonhidaknál. Azt hiszem, egy éven belül a 

Szabadság-hídra is rá tudtak tenni egy gyaloghidat, a Margit-híd mellett pedig 

működött a Manci-híd nevű gyaloghíd59, és így ’46 nyarán visszaköltöztünk Budára, 

de nem a Retek, hanem a Berkenye utcába. A nagyapámnak volt ott – tőlünk ötszáz 

méterre – egy háza, ahol a bethánistázó nagybátyámék is laktak, de az ostrom alatt 

ők is ott voltak a Ráday pincéjében.  

 

Emlékszem olyan dolgokra, amelyek csak a Ráday utcában történhettek. Például egy 

karácsonyfára. Kimentem délutáni alvásból kifolyólag egy másik szobába, és 

megláttam, de eszembe sem jutott, hogy azt nem az angyal hozta. Ez ’44 vagy ’45 

karácsonyán történhetett, tehát vagy három, vagy négyéves voltam. Van még olyan 

pince-élményem, hogy rezegnek az ablakok, nagy robaj hallatszik, és én a 

mackómmal együtt paplan alá bújok. Van emlékem egy alig csurgó vízcsapról, ahol 

kezet mosunk. Ez is pince. Az ostrom alatt a Teológiára ráesett egy bomba, átütött 

három emeletet és a földszinten megállt. Nem robbant ott bent föl, de emlékszem az 

átütött emeletre, mert később fölmentünk a pincéből, és bár oda nem engedtek, hogy 

még le is nézzek, de valamennyit azért láttam az átütött emeletből. 

 

Aztán olyan emlékeim vannak, hogy játszom a Teológia udvarán. Az újjáépítéshez ott 

ástak egy meszesgödröt, és a meszesgödör partján volt egy pad, amelyet addig 

huzigáltam, amíg bele tudtam lökni. Ez egy rosszaság volt, de nem vette észre senki, 

és nem kaptam ki érte. Aztán találtam egy kis hajlított, érdes vasdarabot, ami olyan 

reszelőféle volt, és emlékszem, hogy egy papírral beüvegezett ablakot bevagdostam 

vele. Az ostrom után, mikor minden ablak be volt törve, és nem volt elég üveg – illetve 

idő kellett, amíg ellátták üveggel a várost –, hogy a fűtés ne menjen teljesen kárba, 

fényáteresztő, erősebb zsírpapírral beszögelték az ablakokat, ez valamennyire a 

szélnyomást is bírta. És én akkor egy ilyen szép, feszített ablakot behasogattam ezzel 
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a reszelőmmel, és amikor anyám kérdőre vont, hogy nem én voltam-e, tagadtam egy 

ideig. Csak amikor azt mondta, „Nem te hasogattad be a reszelőddel?”, akkor 

mondtam, hogy de én, mert nem bírtam a további nyomást. Erre azért emlékszem ilyen 

világosan, mert én ezután sokáig tényleg – és később is általában – nem tudtam 

hazudni. Később egy-két kényszerhelyzetben megtanultam mást mondani, mint a 

valóságra vonatkozó valóság, ez – általában nem gyávaságból, inkább néha 

feszengésből – azért megtörtént, de én úgy tartottam számon, hogy nem vagyok egy 

hazudós ember. Emlékszem, hogy kisiskolásként aztán voltak nagy vizslatások az 

osztályban, hogy igazat mond-e XY vagy nem, de én nem kerültem ilyen helyzetbe 

érdekes módon soha; valószínűleg azért, mert mindig megmondtam az igazat, és 

annyi rémtettet nem követtem el, hogy féljek a következményektől – sokkal jobban 

féltem a hazugság következményeitől. 

 

Budapest ostroma után a Retek utcai lakás helyett a Berkenye utcába költöztünk, mert 

ott kert volt, és akkor már ketten voltunk gyerekek. Arrafelé éppen hogy volt, vagy nem 

is volt buszjárat. Apámnak mint minisztériumi osztályvezetőnek volt egy kis Fiat 

Topolinója sofőrrel, és bár '46 nyarán már ő föladta a minisztériumi állását, de én még 

emlékszem, hogy a Berkenye utcából azzal mentünk valahová. Az egy olyan autó volt, 

hogy apámnak meg kellett tolni, és mikor bepöccent a motor, akkor kellett beugrania. 

Viszont gyalog a Margit-hídtól öt-tíz perc alatt föl lehetett jönni.  

 

Lakott a házunkban egy ellenséges házmester, akinek két sérült gyereke volt, egy 

értelmi fogyatékos kislánya és egy csípőficamos fia, és ezért ő borzasztó ellenségesen 

kezelt minket, mert hát mi két szép úri gyerek voltunk. Hogyha valamit leejtettünk az 

emeletről, nem mertünk lemenni érte, mert ez a taknya-nyála összefolyó kislánya ott 

kószált a kertben, és ott kakilt, ahol rájött. Nagy nehezen tudtuk a többi lakóval együtt 

elérni, hogy valamilyen módon leválasszuk a hátsó kertet, amibe Icuka szegényke ki 

volt téve. Ott volt még Tibi, a fiuk, aki sántítva focizott velünk. Ők először akkor 

rendültek meg, mikor Anna kishúgom meghalt a szívbajában; attól kezdve ez a 

házmester néni mindig vitte a friss virágot a sírjára. A második megrendülésük az volt, 

amikor az apámat lecsukták, és akkor Dobos bácsi valami nevetséges összegért 

megajánlotta nekünk, hogy a szenet és a fát Tibivel a pincéből fölhordja. Én akkor 

jártam a gimnáziumba, és hálás voltam nekik, hogy azért volt egy kis időm tanulni. 

Később sokat jártam a pincébe egyetemistaként – meg fiatal apaként is visszajárva a 
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szüleimhez –, mert Dobos bácsi addigra meghalt. És a temetésén ott zokogott a 

felesége, hogy pedig milyen jó ember volt, és tényleg az volt. Közben velünk 

kisgyerekkorunkban nem voltak jó emberek, szóval érdekes volt látni ezt a változást, 

bennük is meg magamban is.   

 

 

Ötvenes évek 

Sosem éreztem, hogy otthon titkolóztak volna előttem, mondjuk azért, hogy ez a 

szegény kisgyerek ne halljon ilyesmit, kíméljük meg. Tudtam arról, hogy a 

nagynénéméket kitelepítették, tudtam a bebörtönzésekről. De a szüleim áldott 

türelemmel elviselték azt is, hogy amikor Rákosi 60. születésnapján az iskolában azt 

mondták, mindenki készítsen ajándékot Rákosi elvtársnak, én papírból hajtogattam 

egy kis Lánchidat, és bevittem az iskolába. Ugyanakkor emlékszem, ahogy apám – 

talán ’53 körül – azt mondja, hogy „majd ha eljön a teljes szabadság…” – ezt 

kisgyerekként is megjegyeztem, bár valószínűleg nem állítottam szembe Rákosi 

elvtárssal.  

 

Tudtam például, hogy a legkisebb nagynéném férje börtönben ült. Nem is lehetett 

titkolni, mert hát Évának és Katinak, a három-négyéves unokatestvéreimnek két 

nyáron át nem volt ott az édesapja, amikor együtt nyaraltunk Leányfalun. Tudtuk, hogy 

Feri bácsi rendes ember, és tudtuk, hogy rendes emberek is börtönben vannak. Én 

tízéves voltam '51-ben, Feri bácsit pedig '49-’50-ben csukták le, mert rendőrként egy 

vizsgálati eljárásban túl kedvezményesen bánt valamilyen kulák ifjakkal. Két évet 

kapott, abból másfelet ült, szóval nem került bele a koholt peres darálóba, és még 

dolgozhatott is a börtönben. Nagyon szép fonott kosarakat és fadobozkákat 

barkácsolt, karácsonyra kapott is tőle a börtönből ajándékot mindenki. Anyám 

ajándékára ezt írta: „Kedves komaasszonyomnak, Feri”.  

 

Ugyanekkor volt kitelepítve a másik nagynéném családja Okányba,60 akikkel 

leveleztünk, és akik miatt el kellett adni a zongoránkat, hogy tudjunk nekik pénzt 

küldeni. A szüleimnek nem volt megtiltva, hogy leutazzanak hozzájuk, csak nem 

nagyon telt ki a fizikai erejükből. A nagyapám egyszer, azt hiszem, meglátogatta őket. 

Tudta, hogy ott megfigyelik, de hát közvetlen családtagként nem tilthatták meg, hogy 

elmenjen hozzájuk. A lakásukat, miután kitelepítették őket, egyszerűen elvették, illetve 
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a nagyapám egész házát államosították. Nyilván Ravasz Lászlón is ütni akartak ezzel, 

mert nagyapám ugyanott, az emeleten lakott egy ötszobás lakásban a fiával és a 

legkisebb nagynéném családjával, de őket – nagyapámat is – bérlőként meghagyták. 

A kitelepített legidősebb nagynénémék lakásába viszont betettek egy vidéki 

munkáscsaládot, akikkel egyébként a legkisebb nagynénémék végül is normális, jó 

viszonyba kerültek. '56-ban együtt ültünk náluk a pincében, és ők akkor már 

tegeződtek. Sőt addigra már tegeződtek a szintén a magasföldszinten lakó, 

házmestercsaláddal is, akiknek a Jóska nevű fia arról nevezetes, hogy engem egyszer 

lócitrommal megdobált. Amúgy jóban voltam vele, de egyszer jöttem haza a Baár-

Madasból – harmadikos kisiskolás voltam –, és Jóska odakiabált nekem valamit, én 

visszakiabáltam… aztán a kapucnim hegyét súrolta egy lócitrom. Nem is ez volt nekem 

a nagy élmény, hanem az, hogy valaki fölveszi, kézbe veszi (!) a lócitromot – hát ez 

valami megfoghatatlan dolog volt.  

 

Ez egy olyan pelerinnek a kapucnija volt, amit én – Illyés Gyuláék vagy Sárközi Márta 

révén – '48 őszén kaptam az akkor emigrált Márai Sándor hagyatékából. Eredetileg 

Márai fogadott fiának az esőkabátja volt, és ezt azért is tudom, mert ő nekem rövid 

ideig – egy-két hétig – évfolyamtársam volt az Áldás utcai iskolában. Tudniillik én 

elsőben a Baár-Madasba jártam, és az utána következő nyáron kaptam egy ízületi 

gyulladást. Mikor meggyógyultam, azt mondták, hogy ne gyalogoljak én másfél-két 

kilométert, így aztán másodikban az Áldás utcai iskolába jártam, ami egy háztömbben 

volt a mi lakásunkkal. Harmadikban megint a Baár-Madasba jártam. Na, ez alatt a 

másodikosságom alatt, '48 őszén, talán októberben ment el Márai Sándor. Év elején 

mondta anyám, hogy „neked iskolatársad lesz Márai Sándor fia!” – de mire 

megismerkedhettünk volna, addigra elmentek. Aztán egyszer csak kaptam egy 

kapucnis pelerint, és ennek a hegyét találta el Jóska a lócitrommal.  

 

’52-ben aztán államosították a Baár-Madast. Úgy kellett tenni, mint hogyha az egyház 

önként átadná az iskoláit, de hát ezt se a hívek, se a komoly és tisztességes papok 

nem önként tették, hanem a diktatúra kényszere alatt.61 Azóta pontosan lehet tudni – 

de már akkor is lehetett –, hogy puccszerűen oldották meg: váratlanul értesítették az 

érintett iskolákat, méghozzá tanév végén, amikor talán már csak az érettségik folytak, 

tehát nem gyűltek össze a gyerekek az iskolában erre a hírre. Egy hét alatt le kellett 

bonyolítani az egészet. Emlékszem, jött haza anyám sírva, hogy föl kellett ajánlani a 
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Baár-Madast. Azóta már azt is tudjuk, hogy az egyházi vezetőség nem azokat a 

testületeket hívta össze, amelyeknek joga volt ebben dönteni, hanem csak azoknak a 

szűkebb vezetőségét, és nekik – gyakorlatilag egy zsarolásos módszerrel – úgy volt 

előadva ez a dolog, hogy ha sokat ugrálunk, és nem adjuk át az iskolákat, akkor még 

Debrecent sem tudjuk megtartani. Azóta én már tudom levéltári anyagokból, hogy itt 

anyám jelen is volt – lehet, hogy innen jött haza sírva –, mert az igazgatótanácsnak ő 

a tantestület részéről tagja volt a Baár-Madasban. 

 

Szétszórták a tanárokat, tehát nem úgy történt, mint a ’48-as államosításkor, amikor – 

a szerzetesi iskolákat kivéve – a legtöbb volt egyházi iskolában a tanári kar meg a 

diákság ugyanaz maradt. ’52-ben a kizsarolt református iskolákból szétszórták a 

diákokat is meg a tanárokat is, viszont a bezárt iskolák tanári kara, így a Baár-Madas 

tanári kara is összejárt. Volt tanár, aki ennek otthont adott; akkor ez bátorságnak 

számított, de nem bántották őket. Persze volt olyan is, aki feltűnően ritkán jött – nyilván 

attól félt, hogy ez az új állását veszélyezteti –, az egyik tanár viszont rendszeres 

tánciskolát tartott a tanárgyerekeknek, és itt aztán nagyon sok velem egykorú volt. 

Zömében 40 év körüli, vagyis a szüleim generációja volt az a tanárcsapat, akiket 

szétszórtak, és azoknak – és azok barátainak – a gyerekeiből összejött 15-20 gyerek. 

Én két évig jártam ide, azt a keveset, amit táncolni tudok, ennek a kis magán 

tánciskolának köszönhetem. Ez ’52-’53-ban volt, igazi sztálinista időszakban.  

 

A Baár-Madas államosítása után anyám eleinte Szentendrére járt egy általános 

iskolába tanítani. Ő ezt nem tekintette szégyennek, csak hát hidegben hosszan utazni 

a fűtetlen HÉV-en, télen, halálos beteg kislány mellől, nem volt nagyon kellemes. 

Egyébként ott is nagyon szerették, és kedves kolléganőkre tett szert, és ott is voltak 

történetei. Volt például a Pivarcsek Erzsi, az rossz gyerek volt, de anyám tudta kezelni, 

és – talán épp ezért – a Pivarcsek szerette. Ez akkor lett teljesen világos, amikor 

anyám egyszer csak látja, hogy a Pivarcsek hátul a padjában zsebkendővel egy almát 

fényesít, nagyjából úgy, ahogy cipőt fényesít az ember: megpöki, aztán fényesíti, 

megint megpöki, tovább fényesíti… Nem szólt rá, örült, hogy elfoglalja magát, addig 

sem zavarja az órát. Óra végén a Pivarcsek odaállt anyám elé és ragyogó arccal 

átnyújtotta az almát: „Ezt Boriska néninek hoztam”. Anyám persze elfogadta. De azért, 

amikor '54-ben Budapestre lehetett jönni, akkor szívesen ment egy kőbányai 

szakközépiskolába. És itt is nagyon kedves kollégákra talált. ’57-től – éveken át 
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egyedüli keresőként – itt módja volt estiseket is vállalni, ami azt jelentette, hogy egy 

héten kétszer vagy háromszor hosszú nap után, este jött haza, és közben legfeljebb 

egy óra szünet volt három és négy óra között, mert aztán jöttek az estisek. Szóval 

fizikailag is kinyuvasztó vállalásai voltak, és ezt nem is könnyen bírta, de bírta.  

 

 

Besúgók is merték látogatni, széplelkű, idős hölgyek is 

Nagyapám háza a Bimbó úton, tőlünk kb. 6-7 percre volt. Körülbelül 150 

négyzetméteres volt mindhárom szinten. Az alagsor egyik fele pince, mosókonyha volt, 

másik fele házmesterlakás; ebben egy egyedülálló idős néni lakott, aki házfelügyelő is 

volt, de időnként takarítani is járt hozzánk, és mosott is nekünk.. A magasföldszinten 

volt egy nagyméretű polgári lakás és egy kisméretű, bérbe adható. A nagyobbikban 

lakott Ravasz László második lánya a férjével és a családjával – míg ki nem telepítették 

őket –, a kisebbikben a lócitrom-dobáló Jóska szüleivel és testvérével.  Az emeleten 

pedig volt egy ötszobás, 150 négyzetméteres lakás, ahol elfért társbérletszerű 

elhelyezésben nagyapám – akkor még agglegény – fia, egy kétgyerekes fiatal 

házaspár – legkisebbik nagynéném családja – és egy idős házaspár, vagyis a 

nagyapám és a nagyanyám.  

 

Még ’51-ben államosították az egész házat, de nagyapámat itt hagyták békében. Innen 

járt be a teológiára, innen ment igét hirdetni a Kálvin térre. Amikor már nem volt 

püspök, és meghalt a felesége, akkor is volt itt egy szobája, ahova Leányfaluról ő be 

tudott jönni, és még a '60-as években is ide járt föl, ha bármi okból, pl. orvoshoz be 

kellett jönnie Pestre. Viszont az államosítással nagyjából egy időben telepítették ki a 

magasföldszintről a nagynénéméket, tehát Ravasz László kapott egy figyelmeztetést: 

tudjad, hogy téged békén hagyunk, de a családodat innen kitelepítjük, legalábbis az 

egyik részét. A másik veje akkor éppen be van csukva, a harmadik vejét meg éppen 

békében hagyják, ez Bibó István, aki tőle ötszáz méterre lakik a Berkenye utcában. 

 

Nagyapámat nyugdíjba zavarták '52-ben. Ő '53 februárjában, 50 éves szolgálati 

jubileumakor akart volna magától is, de Bereczky nagyon akarta, hogy már rögtön 

akkor ősszel menjen nyugdíjba.62 Rákosiék politikai okból nem akarták ezt durván 

csinálni, de Bereczky63 valamiért siettette, és azt mondta nagyapámnak, hogy Rákosi 

akarja. Most látom az iratokból, hogy Rákosiék a fogukat szívva hagyták, hogy 
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Bereczky ezt forszírozza. Nagyapám a nyugdíjazást elfogadta, de kialkudta egy 

Rákosinak írt levéllel, hogy a kitelepített lánya a családjával együtt odaköltözhessen 

hozzá Leányfalura. Előző évben, ’51-ben a leányfalusi nyaralót is államosították, és 

oda betettek társbérletbe egy idős lelkész özvegyet két vénkisasszony lánnyal. 

Szűken, de annyi hely maradt, hogy ki tudott menni a szűk család nyaralni. A 

társbérlőknek volt két szobájuk – köztük a mi nagyszobánk és ebédlőnk, ami ezáltal 

megszűnt –, az egyikben lakott a két lány együtt, a másikban a néni. Nekünk körbe 

kellett menni kívül, ha a közös konyhát használni akartuk. A két vénkisasszony 

rettentően tudott egymással veszekedni, de a püspök urat nagyon tisztelték, és a 

püspök úr unokáival jóban voltak.  

 

Nagyapám azt kérte, hogy ezt a családot helyezzék el innen, engedjék meg, hogy az 

Okányba kitelepített lánya és veje ide visszaköltözzön, és akkor ő visszavonul 

Leányfalura. Ezt megengedték, és nem is a Sztálin halála körüli enyhüléskor, hanem 

fél évvel korábban, '52 őszén. Emlékszem, egy napig átutazhattak a nagynénémék 

Budapesten, és mi gyerekek akkor találkoztunk velük. Marci unokatestvéremmel – ő 

akkor 12, én 11 éves voltam – egy fél délutánt együtt davajogtunk. Marci megkapta az 

akkorra már szabadlábra került Feri nagybátyám elhasznált szolgálati rendőrcsizmáját, 

ami pont jó volt az ő 41-es lábára, úgyhogy felhúzta, és büszkén járkált vele. Aztán 

mentek ki ők is Leányfalura, mert azt persze nem engedték meg nekik, hogy 

Budapesten lakjanak.    

 

Nagyapám irataiból tehát kiderül, hogy Bereczky erősebben akarta nagyapámat 

nyugdíjba küldeni a Kálvin téri lelkészségből is meg a teológiáról is, mint Rákosiék, 

akik azt akarták, hogy most már Ravasz László körül legyen csönd. Nem akartak 

szembesülni mondjuk egy búcsúzó gyülekezettel, akik nem tudnak semmit, és egy 

igehirdetés alkalmával búcsúzik el tőlük Ravasz László. Nem akartak néma tüntetést. 

Nagyapám lemondott a püspökségről, és ennek fejében békén hagyták a Kálvin téren 

'52-ig. Valószínűleg Sztálin haláláig is elhúzhatta volna, de akkor februárban lett volna 

az ő lelkésszé szentelésének ötvenéves jubileuma, és Bereczky meg azt nem akarta, 

hogy ott ünnepeljék az öreget.  

 

Az után, hogy lemondott, még tartott órákat a teológián, és itt nagyapámnak, hogy úgy 
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mondjam, a legjobb oldalai érvényesültek: a tekintély, a humor, a közvetlenség… 

mindez együtt. Leányfalura költözésében teológusok is segítettek – Hegedűs Loránt64 

is, ezt aztán ő emlegette. Volt egy Debreczeni Pista nevű teológus, aki talán szintén 

segített a költözésben, de én arra emlékszem, hogy '58-'59-ben – mint képzett kárpitos 

– ott kárpitozta a nagyapám székeit Leányfalun. Nem volt ő ott teljesen elszigetelt, aki 

merte, meglátogatta. Besúgók is merték meglátogatni, széplelkű, idős hölgyek is… 

meg olyanok is, akikről nem lehetett tudni, hogy besúgó-e, vagy sem.  

 

 

Forradalom és börtön (1956-1963) 

'56 nyarára már érzékeltem az otthoni légkörben – nem nagyon titkolták –, hogy Nagy 

Imrének miért kell annyira örülni. Uray Marci unokatestvéremmel kint voltunk 

Leányfalun. A régi telek legtetején nagyapám eladott egy nagyobb parcellát, mert a 

telek fönntartásához akkor már el kellett adogatnia belőle. Budán volt egy kihelyezett 

részlege a Bethesdának, ott volt orvosnő Kovács Margit néni, aki a rákos nagyanyámat 

kezelte, ő és férje vették meg nagyapám telkének leghátsó részét. Építettek oda egy 

kis nyaralót, és amikor nem voltak ott, adtak egy kulcsot nagyapáméknak is; nekünk 

szabad volt oda fölmenni. Marcival mi oda fölmentünk és bekapcsoltuk a rádiójukat, 

mert tudtuk, hogy lesz valami híradás a Központi Vezetőség üléséről. Nem tudom, 

honnan tudhattuk, hogy ezt most meg kell hallgatni, mert lehet, hogy leváltják Rákosit. 

És arra emlékszem, hogy amikor bemondták – este 8-9 között lehetett, amikor már a 

nap lement a pilisi hegyek mögött –, hogy Rákosit leváltották65, akkor mi Uray Marcival 

visítva ujjongtunk a tetőteraszon. Azt hiszem, csak ketten voltunk, de lehet, hogy még 

a tízéves unokatestvéreink is ott voltak. Ebből tudok visszakövetkeztetni, hogy erről 

otthon beszéltek, és előttünk nem volt titok – talán a tízévesek előtt sem –, hogy ennek 

örülni kell.  

 

Ezen a nyáron fölmerült apám baráti körében, hogy újra kéne indítani a Választ, és 

akkor a mi lakásunkon – ami ritkán volt vendéglátásra alkalmas, mert elég lepukkant 

lakás volt – ez a társaság összejött. Illyés Gyula, Sárközi Márta, Szabó Lőrinc biztosan 

ott volt, Féja Géza ott volt, Keresztury Dezső66 majdnem biztos, hogy ott volt… tíz-

tizenketten voltak. És én mint gyerek ott ültem és hallgattam. És közben azt 

érzékeltem, hogy Szabó Lőrinc – akiről tudtam, hogy szívbeteg – nagyon 

szenvedélyesen vitatkozik, és kvázi zihálgat. Egyszer csak azt kérdeztem tőle, ne 
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hozzak-e be egy pohár vizet. Mondta: „Nem, köszönöm, én mindig így szoktam…” – 

szóval megnyugtatott. Közben megegyeztek abban, hogy a lap újraindítását meg kell 

próbálni, hogy Keresztury vagy Illyés Gyula beszél majd valakivel, akit ismer a 

kulturális kormányzatban, és körbement a kérdés, hogy ha megindulna a dolog, akkor 

ki milyen munkát vállalna ebben. És emlékszem, hogy Szabó Lőrinc azt mondta 

nagyon szenvedélyesen: „Amíg innen ez a fertelem le nem beretváltatik, addig én 

nem!” Lehet, hogy ez után kérdeztem meg, hogy ne hozzak-e neki egy pohár vizet. 

Mindenesetre én gyerekként nem zavartam ott senkit, és nem mondták, hogy hát 

menjél ki innen, kisfiam. A Válasz újraindításából persze nem lett semmi – a gyorsuló 

történelem nem adott rá időt. 

 

Akkor talán már a Kucsera elvtársat67 is olvastam, a Szabad Ifjúságban68 voltak is erre 

reflexiók. A Rajk-temetésről69 is már tudtam, és '56. október közepe körül, azt hiszem, 

már naponta jöttek az addig szokatlan hírek a Szabad Ifjúságban, a DISZ lapjában. 

Hétfőn nem jelent meg, de ez egy napilap volt, amiben én minden nap olvastam, hogy 

Szegeden, Debrecenben mi történik70… – szóval amolyan márciusi hangulat volt. Én 

nem voltam olyan odarohanós, nyüzsgős típus egyáltalán. És a szüleim sem. Nem volt 

bennünk, hogy mindenütt ott kell lenni, vagy de jó lenne, ha mindenütt ott lennénk, 

egyszerűen csak figyeltük, hogy mi történik, követtük az újsághíreket, és azok az 

újsághírek a korábbiakhoz képest gazdagok, színesek, bátrak, szokatlanok voltak – 

mai szemmel lehet, hogy nagyon átlagosak lennének. 

 

Október 23-án este én valamiért ott voltam a Török utca torkolatában, talán 

németóráról jöttem haza, és fél hat körül – még világos volt – azt vettem észre, hogy 

a Margit hídra nem kanyarodnak rá az Óbuda felől jövő villamosok. Ugye, a tüntetés 

háromra volt meghirdetve, és akkor még vonultak át a hídon.71 Emlékszem, vettem 

egy nagy levegőt, és megkérdeztem a 66-os villamos vezetőjétől, hogy hát akkor ez 

most a Széll Kálmán térre megy-e. Én ezt a kérdést nagy bátorságnak éreztem, mert 

akkor frissen volt Moszkva térre átnevezve, de szokás volt, hogy az ember az ilyesmit, 

hogy Moszkva meg oroszok, nem érinti. Mondta, igen, és ment tovább egyenest a 

Mártírok útján, pedig rá kellett volna kanyarodnia a Margit hídra. Aztán valószínűleg 

hazamentem. 

 

Este a rádióbeszédet még hallottuk.72 Arra emlékszem, hogy reggel fegyverropogás 
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hallatszott a városból elszórtan, de állandóan. Nem tudtuk pontosan, honnan, de 

biztos, hogy Pest felől. Én akkor tanultam meg, hogy ha az ember komoly házfalak 

közt van, akkor nem lehet tudni, honnan lőnek, mert majdnem azonos intenzitással 

veri vissza a lövés hangját a házfal. Tehát Pestről jött a fegyverropogás hangja, de az 

én fülembe a szemközti házból érkezett, mert ott volt egy visszhangvisszaverő felület. 

A szüleim úgy döntöttek, hogy ne menjek iskolába, de elengedtek a tejcsarnokba, ami 

a Szemlőhegy utcában volt, alig fél buszmegállónyi távolságra tőlünk. Onnan is 

lehetett hallani, hogy lőnek a városban, de ott béke volt. A boltok nagyjából kinyitottak, 

a belvárosban folyó harcoktól eltekintve volt közlekedés Budapesten. Aztán délutánra 

elkezdődött otthon a tanakodás, hogy kell-e vásárolni. A szüleimnek voltak háborús 

reflexei. Lógtam a rádión én is, a szüleim is, de apám se mozdult ki, mert nem tudta, 

hova mozduljon. Szerdán vagy csütörtökön már a rádió erről-arról hírt adott, és jöttek 

a hírek a Parlament előtti vérengzésről is, de a rózsadombi dombvidéken ebből utcai 

közbiztonságromlás nem született. 

 

November 1. körül annyira helyreállt a közbiztonság a városban, hogy apám el mert 

engem küldeni biciklivel a Bajza utcába. November elsején egy rövid Ravasz László 

beszéd és Mindszenty-nyilatkozat, harmadikán pedig egy hosszú Mindszenty beszéd 

volt.73 Nagyapám elsején a mi Berkenye utcai lakásunkba jött Leányfaluról – gyanúm 

szerint azért, hogy apámmal is konzultáljon –, és a beszédét ott vette fel a Rádió, amit 

még aznap délután vagy este közvetítettek is. És elsején mentem én be biciklivel az 

Irodalmi Újság74 szerkesztőségébe Képes Gézához.75 Vittem apámnak egy cikkét, ami 

már nem fért bele a másnapi Irodalmi Újságba – hogy ezzel ő jól járt-e vagy nem, 

vagyis a börtön szempontjából újabb bűncselekményt jelentett volna-e, hogy ott 

megírta, hogy a marxizmusnak vége, azt nem tudom, de nagyon szenvedélyes 

fogalmazványai voltak. Ezt a cikket aztán nem sikerült visszaszerezni húsz év múlva, 

amikor apám hagyatékát gondozgatva, fölkerestem Képes Gézát, mert már nem 

találta. Aznap viszont, mire beértem a Margit hídon át a Bajza utcába, ami az 

Írószövetség székháza ma is, addigra a biciklim kereke leeresztett a sok kitört ablak 

szilánkjaitól, úgyhogy hazafelé már tolni kellett a biciklit. Úgy emlékszem, sötétedéskor 

értem haza, akkor volt ott nálunk nagyapám, és este közvetítették a rádiónyilatkozatát.  

 

Egyszer találkoztam az általános iskolai osztályomból egy lelkes ifjúval a Margit utca 

tetején – ez is november 1. körül lehetett. Jött a Bem mozitól fölfelé ez a fiú, és azt 
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mondta nekem: „Én beléptem a Kisgazda Pártba. Úgy szeretek nyüzsögni!” Nekem 

erről volt egy kis véleményem, mert ő már nyolcadikos korunkban is – ami '55-ben 

fejeződött be – nyüzsgött; valami ifjú irodalmár körnek volt ő a nyüzsgős tagja, én meg 

a nem nyüzsgő tagja.  

 

Harmadikán, szombaton elmentem bibliakörre abba az ifjúsági csoportba, amelyről 

már volt szó. Kicsit előírásos, de nagyon kedves, józan, épeszű volt ez a kis bibliakörös 

társaság. Valamennyire kicseréltük a híreinket, de nem tárgyaltuk meg részletesen, mi 

folyik a városban. Ott nálam két évvel idősebbek voltak, plusz a vezető, akinek nyilván 

az volt a gondja, hogy ebből az ő kis köre, ha lehet, maradjon ki. Ebben a féltés mellett 

biztos benne volt az is, hogy hívő ember a politikába – pláne lövöldözős politikába – 

ne keveredjen bele, még úgy se, hogy véletlenül arra jár. Később még azt is 

tapasztaltam ilyen körökben, hogy már a vélemény – főleg az önálló vélemény – is 

túlzott kísértést jelent arra, hogy helytelen irányban elmozduljon az ember, amit azért 

én már fejvakarással fogadtam.  

 

November 4-én hajnalban a kormánytagokat behívta Nagy Imre. Volt, aki nem tudott, 

volt, aki nem akart bemenni. Volt, aki azt mondta, hogy lehet, hogy csapdába keveredik 

– ilyennel apám is beszélt hajnalban. Minket átvitt a Bimbó útra azzal az autóval, amely 

érte jött a Parlamentből, és amellyel aztán ő oda bement. Azért mentünk át egyrészt, 

mert nagyapámék házában rendesebbnek látszott a pince; nem tudtuk, hogy lesz-e 

bombázás – ez megint háborús reflex volt –, és egy-két felderítő repülőgép időnként 

átrepült a város fölött. Másrészt legyen együtt a család, ne maradjon az asszony a 

gyerekekkel egyedül. Ott volt a nagynéném férje mint felnőtt férfi, a 74 éves nagyapám, 

a süket, de mégis férfi nagybátyám. Apámról nem tudtuk, mikor jön haza. 

 

Mire az érte küldött autó bevitte – de ez már közismert, az emlékezéseiben is benne 

van –, addigra Nagy Imre elment. Apám azt hitte, hogy Nagy Imrét az oroszok lefogták, 

és éppen ezért esett gondolkodóba, illetve kötelességbe, hogy akkor valakinek 

képviselnie kell a kormányt. Telefonált nekünk, hogy bent vagyok, nem bántanak, 

ennivaló van… mondtuk, hogy nálunk is van. Mikor hazajött a Parlamentből, apám a 

Rózsadombon – tőlünk nem messze – Bassola Zoltánéknál76 aludt mindig, sosem jött 

haza, mert pizsamában nem lehet éjjel gyorsan lelépni, ha éppen úgy dönt, hogy le 

akar lépni, és ha a Berkenye utcában vagy a Bimbó úton keresnék, legyen még egy 
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félóra ideje szedelőzködni. Nem tudom, hogy volt ez pontosan, de biztos megbeszélték 

anyámmal, hogy telefonáljon, vagy valamelyik gyerekét küldje el vásárolni, és közben 

csöngessünk be Bassoláékhoz. De akkor őt nem keresték.  

 

Én ott ismerkedtem meg Göncz Árpáddal a Bimbó úton, mert apámhoz azért följöttek 

időnként, készítették a kibontakozási tervezeteket. Valószínűleg apám ezt a címet adta 

meg, és nem Bassoláékat, mert pontosan az volt a cél, hogy az lehetőleg teljesen 

ismeretlen legyen. Azt hiszem, hogy Szesztay András ismertette őket össze, aki 

valamilyen ökumenikus egyházi körből ismerte talán Göncz Árpádot, aki akkor a 

Vízműveknél dolgozott, tehát nem a jogi végzettségét használta. Regéczy Lacit77 

református egyházi körből ismerte.  

 

Nagyapám november 4-én nem tudta elmondani a Kálvin téren az igehirdetését – 

pedig arra már fölkészült –, de 11-én igen, tehát következő vasárnap már be lehetett 

menni fényes délelőtt a Kálvin térre. Majdnem minden héten ő prédikált, talán egészen 

Nagypéntekig. Azt hiszem, a nagypénteki igehirdetést már nem mondhatta el, mert 

akkor már keményen az értésére adták, hogy letartóztatják, ha prédikál. 

 

Kiss Roland78 nevezetes 56. októberi lemondó levele – és az azt november 4. után 

visszavonó levele – eljutott a Bimbó útra; nagyapám a jelenlétemben olvasta föl a 

családnak, erre nagyon emlékszem. Kiss Roland ugye azt írta a második levélben, 

hogy „Mialatt a lemondó levelemet írtam, egy akasztott ávós himbálózott az ablakom 

alatt.” Vagy valami ilyesmit. Ávósok – vagy annak vélt személyek – meglincselése 

sajnos több esetben előfordult október 25-30. között, ez kétségtelen, de hogy pont az 

ő ablaka alatt, az kétséges. A két levél együtt volt igazán nevetséges és gyerekes79. 

Szó volt arról is, hogy Bereczkyvel mi a helyzet. Nagyapám valamikor meg is látogatta, 

és november 4. előtt telefonon is beszéltek. Bereczky agyvérzésből lábadozva feküdt 

akkor már hónapok óta. 

 

Két hónapig laktunk a Bimbó úton, a karácsonyt is ott töltöttük. Emlékszem, én 

vásároltam a karácsonyfát, és karácsonyi ajándékként kaptam a Hyppolit a lakájra80 

két mozijegyet, amit fényes nappal lehetett csak megnézni valakivel a családból, mert 

kijárási tilalom volt. Többnyire a fürdőszobában, a földön aludtam, mert hát nem volt 

annyi fekvőhely ebben a lakásban, hogy mindenkinek jusson, de egész jól 
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megszoktam. Első héten, azt hiszem, ruhástul aludtunk, hogy ha muszáj a pincébe 

szaladni, akkor ne pizsamában rohangáljunk le – de nem volt muszáj. Két napig ültünk 

talán a pincében. Egyszer fönt beszélgettünk a lakásban, amikor volt egy nagy 

csattanás. Nagyon közelinek tűnt, de nem lehetett tudni, hogy a miénk vagy a 

szemközti ház kapott találatot. És egyszer csak a teljesen süket nagybátyám oda 

mutatott, hogy az ablakon van egy luk, oda beszállt valami repesz.  

 

A környékünkön becsapódott egy-két lövedék, amit annak tulajdonítottunk, hogy 

Münnich Ferenc81 Barsi utcai villája ugyanabban a háztömbben volt, mint a 

nagyapámék háza. Gondolták, odalőnek egyet Münnichnek, aki pedig akkor már 

Moszkvában volt vagy Kárpátalján Kádárral. A hajnali rádióbeszédben82 már benne 

volt, hogy Kádár János, Münnich Ferenc… sőt apám emlékezéseiben benne van, hogy 

ott többek közt fölsorolták Rónai Sándort is mint a Kádár-kormány tagját, aki ott ült 

velük a Parlamentben.83 Össze is jöttek beszélgetni, és megkérdezték Rónait: igaz ez, 

hogy te benne vagy a Kádár-kormányban? Mire Rónai nem tudott egyebet mondani, 

mint hogy ő minden jó magyar ügyben benne van.  

 

 

Ők voltak a KISZ-fiúk 

Januárban kezdtünk újra iskolába járni. Külföldre egyvalaki ment a mi osztályunkból, 

a fölöttünk lévő osztályokból viszont komoly létszámok mentek el. Orosz helyett '57 

júniusáig németet tanultunk, és hittan is volt. Meg is ígérte a Kádár-kormány, hogy a 

forradalom vívmányait nem törli el, és idő is kellett, amíg ők biztosak lettek abban, hogy 

ha például az orosz nyelvet visszaállítják, akkor nem lesz „Ruszkik, haza!” hőbörgés. 

Megjelent református hitoktatóként egy öregúr, bizonyos Durkó. Bejött az osztályba, 

és elmondta, hogy ő már régóta hitoktató, például a Bibó István nevű államminisztert 

is ő tanította hittanra '18-ban vagy '20-ban. Büszke volt erre, és ’57 januárjában még 

így titulálta apámat – kicsit talán lassú felfogású volt ahhoz, hogy a szocializmus 

kanyarjait érzékelje. Én meg ott ültem a gyerekek között. De nem tartott sokáig, azt 

hiszem, az iskolai hittant hamar leállították. 

 

November 4. három hónapos évfordulóján, február 4-én reggel megbeszéltük, hogy 

egy percig néma vigyázzállásba merevedünk az első jelentés után. És merevedtünk 

is. Volt egy abszolút nyuszi történelem-földrajz szakos osztályfőnökünk, akinek itt 
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kezdett kiderülni az abszolút nyuszisága. „Hetes! Mi ez, hetes?” – „Hát november 

negyedike, tanár úr”. – „Na, jól van, akkor most már üljenek le, na, most már akkor 

üljenek le!” És akkor leültünk. Nem volt egy nagy jellem, de addig csak jellegtelen volt, 

és ötszáz „tehát”-ot mondott óránként, mi meg striguláztuk, hogy mikor javít rekordot.  

 

Megalakult márciusban a KISZ, és a MUK-ból („Márciusban újra kezdjük!”)84 nem lett 

semmi, még izgatottságot sem nagyon érzékeltünk. Akkor adták vissza március 15-ét 

mint ünnepet, talán azért, hogy inkább legyenek otthon a gyerekek, mint hogy együtt 

legyenek 15-én. Legyenek otthon, csináljanak családi programokat… Öt évvel 

korábban a karácsonyi szünet egyetlen nap volt, és a téli szünetben be kellett menni 

úttörő foglalkozásra. Akkor az volt a fontos, hogy ne legyen túl sokat családban a 

gyerek, mert akkor nem lesz igazán jó úttörő.  

 

Viszont a KISZ-be tényleg nem lépett be akkor még szinte senki az iskolából. De a 

KISZ akkor még azt hirdette, hogy ő élcsapat, mint a párt, ami persze inkább egy 

előretolt védekezés volt, mert tudták, hogy nem fognak sokan belépni – hát ez őket 

nem zavarja, mert ők élcsapat. A mi osztályunkból összesen ketten léptek be akkor; 

volt egy keményebb mag az osztályban, akik még vicsorogtak is rájuk. A belépők 

egyike egy látványos megalkuvó volt, akiről az általános iskolás osztálytársai mesélték 

– voltak öten-hatan, akik a Labanc úti iskolából jöttek együtt –, hogy ez a fiú '55-ben 

rohant haza az iskolából, hogy el ne késsen a körmenetről, most meg belép a 

Kommunista Ifjúsági Szövetségbe. Abban én is egy voltam az osztállyal, hogy persze, 

mi nem lépünk be, viszont én nem hordtam gyászszalagos jelvényt. Sokáig hordták a 

gyerekek, aztán elkezdődtek a megtorlások erre nézvést az iskolákban, és akkor a 

hajtóka aljára került a jelvény. '56-ban már november 4. előtt is lehetett kapni ilyet: kis 

címer, rajta zománcból volt a gyászszalag. Kossuth-címer volt, amit valamikor ’57 

tavaszán cseréltek le egy, a Rákosi-címertől eltérő, de ugyancsak orosz mintájú 

címerrel.85 Április-májusban a Kossuth-címer már '56 melletti tüntetésnek számított. A 

Bimbó úton lakó legkisebb nagynéném kisebbik lánya az Ady Endre utcai általános 

iskolában gyurmából készített egy Kossuth-címert a pad alatt, amiért majdnem 

kirúgták '57 májusában, mert valaki észrevette és besúgta. Unokahúgom akkor tízéves 

volt.  

 

A KISZ-be belépő két osztálytárs közül a másik Dobozi Imrének86 a fia volt – apja az 
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akkor tavasszal újrainduló Írószövetségben főszerepet játszott –, aki mint gimnazista 

belépett a Munkásőrségbe is. Ők ketten voltak a KISZ-fiúk. Gúnyolgattuk őket egyszer-

kétszer („Ne bántsátok a kiszfiúkat!”), aztán békén hagytuk, mert nem a 

konfliktuskeresés volt a célunk. Dobozi négyes tanuló volt – a másik a kötelező kitűnők 

közé tartozott –, és róla mi azt gondoltuk, hogy ezt a KISZ-tagságot meggyőződésből 

teszi, nem karrierizmusból. Az egyetemen fölöttem járt kettővel, mert őt rögtön 

fölvették, azt hiszem, történelem szakot végzett. Egyengetve lett volna neki a kulturális 

berkekben valami magas szintű karrier, de becsületére legyen mondva, hogy rögtön 

végzés után elment vidékre, és azt hiszem, egész életében Sárvárott volt tanár, majd 

később gimnáziumigazgató. Sose találkoztam vele mint közéleti nyüzsgönccel, és nem 

tudom elképzelni, hogy rémuralmat tartott volna fönn Sárvárott.  

 

Dobozi munkásőrsége úgy derült ki, hogy a következő tanévben egyszer szóba került, 

hogy meg kellene nézni valami szovjet filmet, és ez a nyuszi osztályfőnök fölvetette, 

hogy próbáljuk megbeszélni, mit akarunk megnézni – nem azért, mert ő olyan nagy 

demokrata lett volna, hanem ügyetlen volt szegény. Kiderült, hogy az osztály fele már 

látta a javasolt filmet, és akkor valaki felállt, és azt mondta: „Tanár úr, ha már majdnem 

mindenki látta, akkor ne is nézzük meg, akit nagyon érdekel, az megnézheti egyedül 

is!” Akkor már volt három-négy KISZ-tag az osztályban – egy év múlva volt esedékes 

az egyetemi felvételi, szóval azért a konszolidációval haladt a KISZ-be való belépés. 

Akkor mi hazamentünk, de a KISZ-tagok maradtak, mert Dobozi azt mondta nekik, 

maradjatok itt, beszéljük meg, és az osztályfőnök is ott maradt. Az osztály persze 

boldogan elment, kicsit még röhécseltünk is, hogy milyen jól befulladt a szovjetfilm 

nézés. Valamelyikünk visszament a kabátjáért, vagy ott felejtett valamit, de nem mert 

rögtön bemenni, csak belesett a kulcslyukon. És ő mesélte el, hogy kihallatszott a 

teremből, amint Dobozi ottan kiabált a gyerekekkel meg az osztályfőnökkel is: „Maga 

is az oka annak, hogy ezt nem lehet megbeszélni!” – és hadonászott egy pisztollyal, 

ami neki a szolgálati fegyvere volt.  

 

Újabb egy év múlva, mikor már érettségi előtt álló osztály voltunk, Szegedre mentünk 

tanulmányi kirándulásra, és teljesen véletlenül október 23-ára esett a délelőtti 

városnézésünk. Szeged főterén van egy Kossuth szobor, amit körülálltunk, de alighogy 

a – hivatalos – idegenvezető beszélni kezdett, civil ruhás detektívek jelentek meg, és 

minket betereltek az IBUSZ irodába. Na, akkor összenéztünk, hogy hát tényleg, itt 
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készültség van, itt figyelik, hogy nem lesz-e valami. Egyikünk oda is szólt Dobozinak: 

„Beszélj már velük, hát te munkásőr vagy!” – ő, érdekes módon nem örült annak, hogy 

az osztály ezt tudja róla. Jó félóráig tartott, amíg kiderült, hogy ez iskolai program, és 

egyeztetve van. Akkor azt mondták, hogy jó, mi ezt megértjük, ez rendben van, de 

most gyorsan menjenek ki a Tisza-partra, ne itt kószáljanak, mert azt „az emberek 

félreértik”. Úgyhogy nekünk a félzimankós októberi időben ki kellett mennünk, és ott 

ültünk a Tisza-parton egy fél napot. 

 

Szóval rövid ideig, de érezhető megvetéssel sújtottuk azt, aki belépett a Kommunista 

Ifjúsági Szövetségbe. Aztán negyedikben tudomásul vettük, hogy a színtelenebb 

gyerekekből kilencen-tízen is beléptek. Két évvel később már a KISZ is olyan volt, mint 

az Úttörőszövetség, úgyhogy Judit, aki '61-ben érettségizett a Móricz Gimnáziumban, 

olyan automatikusan lett KISZ-tag hogy szinte észre sem vette, bár nagyon szégyellte 

később.  

 

 

„Ezt nem lett volna szabad elfogadni” 

A statárium, a kivégzések már ’57 januárjában elkezdődtek, és apám erről nyilván 

tudott, mert nem volt hírzárlat, hanem apró hírekben ugyan, de a napilapok közölték, 

hogy ki mindenkit végeztek ki, pontosan azért, hogy a nép tudja meg, hol lakik az 

Úristen.  

 

Én 1990-től – mint baár-madasos igazgató – az '56-os beszédeimben sorba mentem 

a történeteken. Mi volt az előzmény, mi történt október 23-án és utána, mi történt 

november 4. és karácsony között, aztán a megtorlás… Akkor már megjelent Rainernek 

– talán '89-ben – az első, közelítő kutatása, amelynek a felét ő még illegálisan 

csinálta.87 Ott nagyon érdekes dolgokra bukkantam a kivégzéssel végződő perekkel 

kapcsolatban. A következőre lettem figyelmes: elindulnak a kivégzések ’57. januárban 

a statáriummal, de február 8-ától április közepéig szünet, nincs kivégzés. Föltámadt 

bennem a gyanú, hogy ez azért volt így, mert március 15-én Kossuth-díjat osztott a 

Kádár-kormány – úgy látszik, gyors konszolidációra számítottak. Az akkori díjazottak 

között egy csomó arra komolyan méltó ember is kapott Kossuth-díjat. Emlékszem, 

otthon erről anyám és apám is beszéltek, és a parasztpárti baráti körben is téma volt, 

hogy szabad-e elfogadni ettől a Kádár-kormánytól a Kossuth-díjat a magyar 
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értelmiségnek, azoknak, akik kapják, és hogy kik kapják. Megkapta Kodály Zoltán, 

azután Németh László, aki a november 2-i Irodalmi Újságban egy nagyon rendes, 

tisztességes, és a túlkapásoktól komolyan óvó írást tett közzé.88 Megkapta Szabó 

Lőrinc, Fülep Lajos89 és Borsos Miklós90 is, aki szintén egy szenvedélyes ember volt, 

és nem szocialista-realista művész. Emlékezetem szerint Füst Milán és Weöres 

Sándor is. Csupa olyan ember, aki régóta érdemes volt a Kossuth-díjra, jelentős részük 

apám baráti köréhez tartozott.  

 

Az biztos, hogy gondolkozási időt kért mindegyikük, és vakarták a fejüket – vagy 

egymás fejét –, hogy akkor most mit csináljunk. Apám még akkor nem volt az a 

tekintély, mint most vagy a rendszerváltás előtti időben, de benne volt ebben az egész 

társaságban, és Illyés Gyula, Keresztury Dezső akkor már, azt hiszem, tudták, hogy 

Bibó István mit ér. És folyt köztük a vita, hogy akkor itt most mi a teendő. Mert mi van 

akkor, ha nem fogadjuk el, mennyi ideig kell hallgatni az íróknak? Valószínűleg oda 

lyukadtak ki, hogy ez a kormány itt be fog rendezkedni, ezzel szóba kell állni, mert nem 

biztos, hogy van szuflánk a passzív ellenálláshoz. Végül úgy döntöttek – és ebben 

Kodály tekintélye is szerepet játszott –, hogy ezt el kell fogadni, szóba kell állni ezzel 

a kormánnyal, mert a magyar művészetnek, a magyar kultúrának nem érdeke az, hogy 

mi visszautasítjuk.91 És ebben a döntésben az egyik érv lehetett az is, hogy hát 

nézzétek meg, egy hónapja nincs kivégzés, „le fog ez higgadni”, stb..  

 

Mindenki szétosztotta a díjjal járó pénzt, vagy majdnem mindenki. Németh László, azt 

hiszem, a hódmezővásárhelyi gimnáziumnak adta, ahol ő '45 után egy ideig tanított. 

Borsos Miklós a baráti körben osztotta szét, én meg a húgom is kaptunk belőle 500-

500 forintot, ami akkor egy gyenge, de fél fizetésnek felelt meg. Ezt apámék 

elfogadták, nem vitatták. Apám nem az volt, aki azt mondja, hogy akkor most vidd ezt 

a pénzt innen – ráadásul a beszélgetésekben valószínűleg ő sem mondta, hogy tilos 

elfogadni a Kossuth-díjat, hanem valószínűleg ő is vakarta a fejét. És egyszer csak – 

már nem tudom, mi történt, valószínűleg egy újabb kivégzésnek vette a hírét, vagy egy 

újabb letartóztatásnak – felsóhajtott: „Hát ezt a Kossuth-díjat, ezt nem lett volna szabad 

elfogadni.” Erre nagyon pontosan emlékszem. És ebben az is benne volt, hogy rosszul 

mértük fel a helyzetet, mennek tovább a kivégzések. Ennyi maradt, egy sóhaj, amit 

már nem is emlékszem, milyen apropóból mondott. Nem is tudom, anyám jelen volt-e 

ennél a mondatnál. Én jelen voltam.  
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Ott volt a gépirat az ingek alatt 

1957. május elején Sárközi Mártát letartóztatták92, elvitték vizsgálati fogságba Király 

Béla93 miatt, aki egy baloldali, szocialista – talán nem kommunista – katona volt, és 

azt hiszem, a Pálffy-perben kapott életfogytiglant.94 '56 nyarán jött ki a börtönből, és 

egy közös ismerősük közvetítésével ismerkedett meg Sárközi Mártával, akinek a kis 

Csiga úti telkén, egy szerszámos kamrában lakott egy ideig. Pillanatok alatt egymásra 

találtak Sárközi Mártával, de mire igazán egymásra találhattak volna, kitört a 

forradalom. Közben Király Bélát október huszadika körül megoperálták aranyérrel, 

úgyhogy ő a frissen operált aranyerével jött ki – talán 29-én – a kórházból. Pillanatokon 

belül ő lett a nemzetőrség főparancsnoka, Budapest főparancsnoka, Maléter után 

informálisan talán a második katonai vezető az országban.  

 

November 4-én hajnalban kapta a hírt Király Béla – azt hiszem, hogy a Sárközi Márta 

Csiga úti telkéhez közeli zugligeti kis bérelt lakóházában –, hogy megérkeztek az 

oroszok. Előző este Márta néni elhozta őt hozzánk és összeismertette apámékkal; 

emlékszem is, ahogy Király Béla ott ült a kanapén. Sárközi Mártának van egy 

emlékezése arról, hogy Király Béla november 4-én hajnalban odajött egy fegyveres 

csoporttal elbúcsúzni, mielőtt mentek a Bakonynak. Lehet, hogy ott is aludt, mert 

többen is ott aludtak – Lator László, Pór Judit95 és mások is egymás hegyén-hátán –, 

úgyhogy ezt már nem tudom, de Pór Judit arra emlékezett, hogy Sárközi Márta 

rátukmálta Király Bélára két bundabugyiját, hogy jó lesz ez nektek ott éjszaka télen.  

 

Én ’57 koratavaszán tudtam arról, hogy apám írja azt az Emlékiratot96, ami aztán 

külföldön meg is jelent. Tudtam, hogy ez egy kényes dolog, és emlékszem, hogy 

amikor ’57-ben – talán egy februári napon – tiszta inget kerestem a smizettben 

[komód], ott volt egy gépirat az ingek alatt. De a májusi letartóztatásakor már nem 

találták meg, úgyhogy ezt apámnak rekonstruálni kellett a börtönben, mert aztán 

kiderült persze – talán a vallomásokból is – hogy a Die Presse-ben megjelent 

Emlékiratot ő írta.  

 

Nekem is megvoltak az Irodalmi Újság meg a Szabad Ifjúság példányai, sőt – mivel 

akkor még szobrásznak készültem – készítettem egy kis szobrot, egy '56-os 
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emlékművet. Volt otthon agyagom, úgyhogy egy tenyérnyi kis deszkára formáztam egy 

tankot, fölkockázott agyagból egy kis barikádot, és a barikádra egy ólomkatona méretű 

harcost. Ezt ott hagytuk mindaddig, amíg már kezdett látszani, hogy itt letartóztatások 

lesznek, és apám nagyon jól tudta, hogy ő is sorra kerül előbb-utóbb. Akkor én ezt a 

szobrot vízzel beolvasztottam ismét agyaggá. Lehet, hogy a szüleim is mondták, hogy 

ezt talán nem kéne itthon tartani, bár az én „műveimet” anyám nagyon szerette, és 

mindig tiszteletben tartotta. De az is lehet, hogy az ő megkérdezésük nélkül is el 

tudtam dönteni, hogy ezt most el kellene tüntetni, mivel nekem is teljesen világos volt, 

hogy házkutatásra készülnek.  

 

Az október 23. előtti Szabad Ifjúságot – talán 24-én is még megjelent – egészen apróra 

összehajtottam egy november 2-i Irodalmi Újsággal együtt, nejlonzacskóval 

beburkoltam, és csináltam az agyagból egy lapos domborműves torzpofát, amibe ezek 

az újságok bele voltak hajtogatva. Ez volt az én kis '56-os dokumentációm, amit így 

próbáltam átmenteni. Apám május 23-i letartóztatásakor is ott volt ez a konyha melletti 

kisszobában, ami akkor még egy kis éléskamraszerű raktár volt. Ott nem túrtak a 

házkutatók, elég anyagot találtak az apám írásai között is, mert a dolgozószobáját 

persze rendesen kirámolták. A könyvszekrényt föltúrták, mert iratokat kerestek, de a 

ruhásszekrényeink nem voltak szétbarmolva, szóval nincs olyan emlékem, hogy 

élvezettel dúlták volna föl a lakást. Találtak ilyen-olyan iratokat, elvitték A kelet-európai 

kisállamok nyomorúságát, Válasz-példányokat… A művei közül, amiből ott volt tíz-

húsz példány, bűnjelként egyet-egyet elvittek, a többit otthagyták.  

 

Éjjel volt. Felébresztettek, hogy búcsúzzak el az apámtól. Velem nem 

gorombáskodtak, apám azt mondta, vele sem, csak amikor egymás mellett ültek 

anyámmal a kanapén, akkor figyelmeztették őket, hogy ne sutyorogjanak, ne 

beszélgessenek. Én viszont, ahogy fölébresztettek, föltettem egy kérdést apámnak. A 

rendőrök vagy nem vették komolyan, vagy nem vették észre, én viszont már a mondat 

közben – vagy utána rögtön – észrevettem, hogy nem kellett volna. Valami olyasmit 

kérdeztem, hogy voltak-e a kisszobában (ahol az én újságjaim el voltak dugva). Ma 

már azt gondolom, hogy ha megtalálták volna, legyintettek volna rá, mert ez egy olyan 

dolog, amit ők már ötszáz példányban ismertek. Én viszont ott ügyetlenkedtem volna, 

hogyha rám figyelnek. Aztán legyintettek valamit, és akkor elbúcsúztam.  
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Emlékszem, hogy utána mondom anyámnak: „Az Úristen segítségével majd lesz 

valahogy”. Én akkor egy frissen megtért gyerek voltam. '56 nyarán voltam egy kis 

bethánista oldalág nomád nyári táborában, ahol azt gondoltam, hogy megtértem. 

Azóta azt mondom, hogy ha ez megtérés volt, akkor az egy évig tartott, és '56 még 

pecsétet is tett rá. De az előbb idézett mondatomban az is benne volt, hogy úgyis ki 

fogják engedni, mert nem csinált semmit – mármint a fegyveres harchoz képest. Azt 

én nem fogtam föl, pedig tizenöt évesen már felfoghattam volna, hogy amit leírt, az 

nem véletlenül volt az én ingeim alatt. Ezt csak lassan fogtam fel, de még a per alatt, 

mert közben persze hallottuk a híreket.  

 

Apám, mikor már egész biztos volt benne, hogy letartóztatják, beszélt Kardos János97 

ügyvéddel, akit szeretett volna megkérni, hogy az ő védője legyen. Akkor még nem 

tudták, hogy listából fognak védőügyvédet választani, és Kardos János nem kerülhet 

bele ebbe a listába. Akkor ők megállapodtak, hogy többet nem fognak találkozni most 

már a letartóztatásig, akármikor is lesz, nehogy Kardos Jánost is bevonják az 

eljárásba. De utóbb Kardos Jánosnak eszébe jutott, és apámnak meg is üzente 

Szesztay Andrással, hogy ha halálos ítéletet kapna, akkor feltétlenül kérjen kegyelmet, 

mert a kegyelmi eljárás lassúbb – most már tudjuk, hogy nem volt az, mert kegyelmi 

tanáccsá alakult rögtön a népbíróság, és azonnal elbírálta a dolgokat –, és ez alatt 

lesz idő a külföldet megmozdítani. És akkor apám egy Szondi két apródja idézettel 

üzent vissza Kardos Jánosnak: „Jézusa kezében kész a kegyelem”.  

 

 

A második legsúlyosabb büntetés 

’58. július végén lehetett tudni, hogy a Bibó-per folyik, mert Sárközi Mártát is behívták 

tanúnak, Erdeit is, és valószínűleg Sárközi Márta ezt rögtön elmondta anyámnak, noha 

őket föleskették, hogy ez szigorúan tilos. Ezután pár nappal mentek ki Leányfalura 

anyám és Sárközi Márta. Valaki ismerős (később, mikor évek múlva kérdeztem, nem 

tudták felidézni, hogy kicsoda) elsietett mellettük, de egy pillanatra megállt, és úgy 

mondta: „Azt hallottam, hogy a Bibó-perben van egy halálos ítélet”. Aztán továbbment, 

és felugrott az éppen induló HÉV-re. Ők persze teljes pánikba kerültek. Tudták, hogy 

ki az apám ügyvédje; nem tudom, honnan, de nem volt illegális ezt tudni. Azt is lehetett 

tudni, hogy ez nem akárki lehet, hanem egy listából választhatnak védőt az elítéltek 

olyanok közül, akiket a rendszer megbízhatónak ítélt. Akkor anyám és Sárközi Márta 
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elmentek ehhez az ügyvédhez, és rákérdeztek, hogy mi igaz ebből. Zalán Kornél98 

nem volt hajlandó felvilágosítást adni, amit Sárközi Márta is nagyon rossz néven vett, 

és anyám is. És ott maradt a „leendő özvegy” ebben a pánikban, amiről aztán pár nap 

múlva kiderült, hogy nem igaz, illetve, hogy igaz is lehetett volna.  

 

Mi mégis úgy gondoltuk – vagy apám mondta talán, az emlékezéseiben mindenesetre 

ezt írja –, hogy sokat köszönhetünk az ügyvédnek. Később azt mondta, hogy ő nagyon 

meg volt lepve, amikor Zalán Kornél azt mondta neki – mint ügyvéd, akivel ő már csak 

közvetlenül a per előtt találkozhatott –, hogy „most az a legfontosabb, hogy a 

legrosszabbat elkerüljük”. Apám nem tudta, hogy Nagy Imrét kivégezték, úgy el tudták 

őket szigetelni.  Az ilyen elszigetelés alapszabály volt a börtönben, amit ugyan 

kopogtatással többnyire át tudtak hidalni, de itt nem sikerült, úgyhogy ő nem tudta, 

hogy Nagy Imrét kivégezték, mert akkor saját maga felől is gondolkodóba esett volna. 

A vizsgálat ideje alatt együtt volt Marián Istvánnal99, aki folyton attól félt, hogy kivégzik. 

Amikor apám már nem bírta cérnával, azt mondta neki: „Idefigyelj, az nem lehet, hogy 

téged kivégezzenek! Ahhoz, hogy téged kivégezzenek, aki a Műegyetemnek voltál a 

katonai parancsnoka, először ki kell végezni Maléter Pált, aki hadügyminiszter volt, és 

ahhoz, hogy Maléter Pált kivégezzék, ki kell végezni Nagy Imrét, az pedig lehetetlen, 

mert Kádár is megígérte, hogy nem végzi ki, meg hát abból olyan nemzetközi botrány 

lenne, hogy azt nem vállalhatják”. Tehát apám meg volt győződve arról, hogy a 

kommunistáknak van annyi eszük, hogy belássák, hogy nem érdekük Nagy Imrét 

kivégezni. De nem volt.  

 

Göncz Árpád mesélt a tárgyalásról. Tíz tanút meghallgattak, köztük Erdeit, aki szépen 

vallott, meg Farkas Ferencet, aki szintén szépen vallott. Farkas Ferenc100 elmondta, 

hogy neki az volt a javaslata, hogy legyen Kodály az államelnök, és lépjünk ki a Varsói 

Szerződésből, és ezt Bibó István demagógnak minősítette, szóval magát feketítette 

kicsit ezzel. Erdei meg a fiatalkorukról beszélt, és apám baloldaliságáról igaz és szép 

dolgokat mondott. Hanem amikor az ügyész elmondta a vádbeszédét, és a második 

legsúlyosabb büntetést kérte – ez volt a fedőneve az életfogytiglannak –, akkor a bíró 

fölkapta a fejét, mint aki meglepődött, és azt mondta: „Mit mond, mit mond, kérem, jól 

értettem?” – „Igen, a második legsúlyosabb büntetést kérem”.101  

 

Tehát az is tökéletesen hihető verzió, hogy amikor a két asszony megkérdezte Zalán 
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Kornélt, akkor ő, a védő még semmit sem tudott. Azt, hogy a bíró meglepődött, Göncz 

Árpád úgy magyarázza, hogy a pártközpont az utolsó percben döntött arról, hogy az 

előre elhatározott halálos ítélet helyett életfogytiglant akar, és ezt történetesen csak az 

ügyésszel közölték. Talán nem becsülték annyira a bírót, ezt nem tudni, de lehet, hogy 

a párt sem tartotta fontosnak, hogy informálja, elég volt az ügyésznek szólni, hogy ne 

kérjen halált a Bibó-perben. De ha ezt nem tudnánk, akkor is lehet tudni, hogy ha 

életfogytiglanra ítélték őket, akkor hajszál híján úszták meg. Göncz is életfogytiglant 

kapott, Regéczy pedig 15 évet.  

 

 

A végrehajtótól kaptunk először „hivatalos” értesítést 

Én gimnazistaként nem nagyon ismertem az apám műveit, ez az igazság. Igaz, hogy 

volt akkor elég feladatom: tanulás, gyerekőrzés, bevásárlás, befűtés, szénhordás a 

pincéből... Ilyen értelemben a kamaszkorom nem a szenvedélyes és sok olvasással 

telt, illetve nem tartottam számon, hogy ezeket nekem kell vagy illik olvasnom. 

Emlékszem, a Kelet-Európai kisállamok nyomorúságá-ra akkor csodálkoztam rá, 

amikor a házkutatásnál ki voltak dobálva a szekrényből a Válasz-ok. Szégyellem, nem 

szégyellem, nem éreztem ingert, hogy elolvassam, csak rácsodálkoztam erre, hogy „a 

kis államok nyomorúsága”.  

  

Azután még egyszer volt alkalmam kipakolni meg bepakolni, mert amikor megvolt az 

ítélet, utána egy fél évvel, valamikor '59 elején jött a végrehajtó. Nem talált otthon 

senkit, mire nagyon jóindulatúan a szomszédnál hagyott egy üzenetet, hogy ő a 

végrehajtó, és jön megint hétfőn – mint a postás. És akkor nekünk volt alkalmunk a 

herendi étkészletet reszketések közepette becsomagolni, és én 6-kor fölkeltem, és 

átvittem nagyapámék lakásába a nagynénémékhez. A végrehajtótól kaptunk először 

hivatalos értesítést arról, hogy mi volt az ítélet. „Tetszik tudni ugye, hogy elítélték a 

férjét”. Mire anyámnak volt lélekjelenléte, és nem azt mondta, hogy tudom, hanem azt 

mondta: „Én erről értesítést nem kaptam soha, bár beszélőt tartottak, és tudom, hogy 

él”. – „Nem tetszett kapni értesítőt? Hát akkor én megmutatom, tessék megnézni, ide 

van nekem beírva, hogy életfogytiglan”. Na, ez volt a „hivatalos” értesítés, fél évvel az 

ítélet után.  

 

Csak apám vagyonára terjedt ki a teljes vagyonelkobzás, vagyis a végrehajtó csak az 
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apám dolgozószobájában járt, és onnan is csak a „bűncselekménnyel” összefüggő 

tárgyakat vitte el. „Nekem akkor el kell koboznom ezt a könyvszekrényt meg ezt az 

íróasztalt, meg ezt a karosszéket” – mondta. Ott csak ez volt, meg mindenféle 

érdektelen, vagyonnak nem nevezhető bútor. Ingatlanunk nem volt, hála a jó Istennek. 

És akkor már lehetett tudni, mert Sárközi Márta szólt, hogy a családnak visszavásárlási 

elsőbbségi joga van, vagyis a végrehajtó összeírja, aztán fölbecsülik a vagyon értékét, 

és utána dönthetünk, hogy megvásároljuk-e, vagy sem.  

 

Sárközi Márta mondta, hogy ad pénzt. ’58-59-ben kezdték az apja, Molnár Ferenc 

műveit újra kiadni, és újra játszani a darabjait – a Pál utcai fiúkat addig is elfogadták, 

de a Rákosi-korszak alatt Molnár kispolgári-burzsoá szerzőnek számított –, és ahogy 

a szerzői jogdíjak csordogáltak Márta nénihez, ő azt szétosztotta. Mondta, hogy segít 

nekünk visszavásárolni apám lefoglalt holmiját, hogy meglegyen a bútor. Akkor 

elkezdtünk a BÁV-val telefonálgatni, hogy mikor jön ki a becsüs, de kiderült, hogy nem 

jön ki, a bútorokat majd beszállítják. „De mi vissza fogjuk vásárolni, felesleges az 

emeletről a hosszú kerten át oda-vissza… Fizetnénk a becsüs taxiköltségét…” Így sem 

mehetünk ki, a BÁV majd beszállítja, utána pedig a vevő a saját költségén 

visszaszállíthatja. Így is lett. Máig sem tudom, hogy primitív és rosszindulatú 

rendeletbe vagy primitív és rosszindulatú ügyintézőbe ütköztünk-e. A két dög 

szecessziós szekrényt – ma már szépnek látnám, akkor még nem láttam annak – ki 

kellett pakolni, az íróasztalt is, levinni kanyarban, lépcsőn, udvaron keresztül… kivinni 

mindent. Úgyhogy még egyszer ki kellett pakolni a házkutatás után másfél-két évvel 

ugyanazt a szekrényt, ami tele volt az apám Válasz példányaival. Ott láttam másodszor 

a Kelet-Európai kisállamok nyomorúságát, de akkor sem olvastam el, mert éppen 

érettségire készültem, aztán a porcelángyárban dolgoztam, ahol két műszak volt, és 

mindig kialvatlan voltam. (Emlékszem, nagymamám húga vett nekem 

hangversenyjegyet, és elmentem vele, de úgy elaludtam ott mellette, mint az ágyú. 

Nem vett többé szegény, mert finom lelkű néni volt; udvariatlanságnak is tartotta, hogy 

elaludtam, de meg is értette, és egy rossz mondatot sem mondott.) Na, szóval én 

szégyenszemre úgy jutottam el egyetemista koromig, hogy kevéssé ismertem az apám 

munkásságát. 

 

Érdekes módon apám ítélete nem jelent meg még apró hírként sem augusztusban 

sehol. Anyám sem kapott róla semmiféle értesítést, csak arról, hogy mehet beszélőre. 
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Ott már nem titkolta senki, hogy az ítélet megvolt, és túl vagyunk rajta, és életben 

maradt. Fokozatosan, de elég hamar világossá vált – legkésőbb az ítéletkor –, hogy itt 

évekre kell berendezkednünk. 

 

A következő beszélőre már mi is jöttünk, gyerekek. A hosszú ítéletűeknek félévenként 

volt beszélő, és ez karácsonykor volt, tehát én ’58 decemberében láttam viszont 

apámat. A hozzátartozók kint sorban állnak, bemennek, tömöttség, levegőtlenség, 

cédulák átadása… Összesen félóra időnk volt valami hosszú hodályban. Volt egy 

korlát, aztán egy kerítésszerű rács, mögötte az elítélt, és a korlát és a rács között az 

őrök vagy a sétálóőr. Nem lehetett kezet fogni, megcsókolni, megölelni egymást, 

mondták, hogy nem szabad idegen nyelven beszélni, és csak családi dolgokról 

beszélhetünk. Azt, hogy mi a családi vagy nem családi dolog, a sétálóőr döntötte el; 

talán minden elítélt háta mögött is volt egy őr, aki azt figyelte, hogy miről beszélünk. 

Egy-két sétáló őr volt a rácson kívül is meg mögöttünk is. 

 

A látványra emlékszem. Az az emlékem, hogy milyen kicsi a válla. Nem volt olyan 

élményem, hogy de szörnyű rosszul néz ki, és semmi olyan, amitől féltében a 

nagymamám nem akarta őt nagyon látni az után, hogy az ítélet utáni beszélőn ott volt 

anyámmal.  

 

'59-re kisebbfajta enyhítéseket vezettek be. Egyszer csak jött a hír, hogy most már 

nagy ítéletnél negyedévenként, kis ítéletnél kéthavonként lesz beszélő, és talán a 

félévenkénti csomagot is sűrítették negyedévnyire. Ettől mindjárt jobban érezte magát 

a család. Talán kétszer vagy háromszor voltam én akkor Vácott. Emlékszem, gyalog 

mentünk át aztán Leányfalura beszámolni nagyapámnak. Átsétáltunk a Szentendrei-

szigeten, ami három-négy kilométeres út volt, és onnan a visegrádi busszal mentünk 

Leányfalura.  

 

Emlékszem, nem volt szabad például csomagban küldeni májat. Húsfélét lehetett, de 

májat nem, fogalmam sincs, miért. De a libazsír aljára azért lehetett keverni egy kis 

eldarált májat, mert az úgy nézett ki, mintha a libazsír oda lett volna sülve. Három kiló 

volt a maximum, azt mondták, ha ezt túllépi a csomag, akkor visszaküldik. De aztán a 

börtönjáratosak mondták, hogy a postán meg kell kérni, hogy írják rá, hogy három kiló, 

de azért a posta át szokott venni négy kilóig csomagot. Ezeket többnyire én adtam föl, 
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úgyhogy ment a drukkolás, hogy beveszi-e a posta; kétszer-háromszor bevette, és 

akkor megnyugodtunk, de hát lehetett sejteni, hogy ez nem fog örökké tartani. Volt, 

amikor haza kellett vinnem, és kicsomagolni, mert a postai alkalmazott azt mondta, ne 

haragudjon, de hát engem ezért felelősségre vonnak.  

 

Talán Méreiék perénél102 lehetett – őket viszonylag későn, '58-ban vitték el, és '59 

elején volt a perük –, amikor apámnak tanúként meg kellett jelennie a budapesti 

bíróságon, és ez úgy látszik, Vácról nem volt máshogy megoldható, mint hogy egy 

itteni cellában aludt, és két napig Pesten volt. Akkor megengedték neki, hogy anyám 

és a húgom bemehessen hozzá, sőt egy asztalnál ültek, és a húgomnak még azt is 

megengedték, hogy az ölébe üljön – hát ezek nagy élmények voltak. Emlékszem, 

apám két könyvet kért tőlünk azzal, hogy még másnap odaadhatjuk neki a pesti 

bíróságon, és meg fogják engedni, hogy azokat magával vihesse. De az egyiket jó 

lenne beköttetni, ha találunk könyvkötőt, mert egy kicsit rongyos állapotban van, de az 

neki kedves könyve. Mi tudtuk, hogy valamelyik nála volt november 4-én a 

Parlamentben is, mert a Bibliát és az Odüsszeiát magával vitte aznap.  

 

Nekem délután az volt a feladatom, hogy három óráig próbáljak találni egy könyvkötőt, 

aki holnapra beköti ezt a könyvet. Elkezdtem kószálni a városban, és valahol találtam 

is egy könyvkötőt, aki tovább utalt egy másikhoz, ide-oda… és aztán rábukkantam elég 

hamar a Maros utca és a Krisztina körút sarkán egyre, aki elvállalta. Barátságos volt, 

és én rögtön megmondtam, hogy miről van szó: ez az egyetlen esély, mert ez az 

apámnak kell, aki börtönben van, de most kivételesen itt van, és holnap elvihetné 

magával, mert aztán postán küldeni félünk, mert elvész, nem adják oda… Aztán 

Sárközi Márta néni megmondta, hogy akibe én véletlenül belebotlottam, az a 

Válasznak a régi könyvkötője volt. „Galambos úr! Ja, persze, az a Válasznak is 

dolgozott!” Ez jó volt, az ilyenfajta szolidaritásra aztán emlékszik az ember.  

 

'60 tavaszán volt a váci éhségsztrájk103, ami után viszont egy évig se levél, se beszélő 

nem volt, se csomag. A Kádár-rendszer lassan enyhült, és ’60-ban vagy '61-ben már 

volt egy korlátozott kisamnesztia. De az éhségsztrájk miatt apám meg Göncz Árpád 

egy év börtönfegyelmi büntetést kapott, mert utolsóként az ő zárkájuk is részt vett 

benne, sőt a budapesti főnökség szerint ők voltak a szervezők. Lehet, hogy arra 

gondoltak, legyen perújrafelvétel, és talán még a halálos ítélet is számításba jöhetett 
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volna, de aztán elálltak ettől. Göncz Árpád mesélte, hogy kijöttek Vácra, és azt 

mondták: „Amikor hallottuk, hogy Vácon éhségsztrájk van, már Pesten tudtuk, hogy a 

Rácz Sándor104 meg a Bibó meg a Göncz szervezte”. Mire állítólag Rácz Sándor azt 

mondta: „Ha én szerveztem volna, akkor nem így nézett volna ki”. Apám meg úgy írja 

le az emlékezéseiben,105 hogy a betoji értelmiségi zárka az edénycsörgésből próbálta 

kikövetkeztetni, hogy a szomszéd zárkák elfogadják-e a kaját vagy nem. Végül egy 

étkezést ők sem fogadtak el, és ennek alapján ők is bekerültek az éhségsztrájkolók 

fegyelmi büntetési körébe. Ott már csak át kellett volna magyarázni a tényállást, 

amiben azért volt gyakorlatuk '56 óta.   

 

 

Fülep Lajos egyhavi professzori nyugdíja 

Anyámnak még a Baár-Madasban volt kolléganője Imre Annuska néni, az 

internátusvezető, Imre Sándor lánya. Nagyon kedves, egyedülálló, finom hölgy volt. Ő 

minden hónapban egyszer, mikor nyugdíjat kapott, meglátogatott minket, és amikor 

anyám kiment, hogy a kávét behozza, akkor az asztalon lévő cigarettás doboz alá egy 

százforintost odacsúsztatott. Ez egy évekig tartó liturgia volt. Illyés Gyuláék nem csak 

anyagi segítséget adtak, de rajtam keresztül megtalálták a visszautasíthatatlan módját 

is annak, hogy biztosan elfogadjuk a támogatást. Az ő lányuk, Illyés Ika nagyon kedves 

lény. Lánynak is és lénynek is nagyon kedves, és nekem évfolyamtársam volt az Áldás 

utcai iskolában. Aztán ő '56 szeptemberétől Párizsban járt gimnáziumba. '55/56 telén, 

amikor első gimnazisták voltunk, Mimi néni tánciskolájában még találkoztam vele, de 

az '57-es tanévben már Párizsban volt. Letette a francia érettségit, aztán '59-ben 

hazajött, és ’60-ban letette az itteni érettségit is. Illyésék megkértek engem, aki ötös 

voltam matematikából, hogy korrepetáljam őt, és akkor megalkudtunk egy talán tíz 

forintos óradíjban, mert ők ragaszkodtak hozzá, hogy nekem ezt kifizessék. És minden 

hónap végén megkaptam a járandóságnak körülbelül a háromszorosát, de én ezt 

háromszoros önérzetből sem dughattam vissza Illyés Gyula fogason lévő kabátjának 

a zsebébe, mert a boríték le is volt ragasztva. Otthon bontottam föl, és láttam, hogy 

ahhoz képest, hogy miben állapodtunk meg, mennyi pénz ez. Tudtam, hogy ez a 

szüleimnek szól. Akkor megbeszéltük anyámmal, hogy ebből mennyi az enyém, 

mennyi az övé, és ez így rendben volt.  

 

Előfordult, hogy más barátok is jöttek, akik aztán ottfelejtettek egy-egy borítékot, vagy 
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hoztak valami tartós kaját. Azután jöttek IKKA-csomagok106, ezeket Camus107 küldte 

apámnak, illetve az ő nevén jött. Nyilván Gara László108 intézte, és Illyésék adták az 

ötletet, ezt nem tudom, mindenesetre Camus-t mint feladót nem lehetett nagyon 

támadni. Persze nézték, hogy ki kap IKKA-csomagot, most látom, hogy az ügynöki 

jelentésekben állandóan szerepelt, hogy pl. Ravasz László vagy egyik-másik lelkész 

IKKA-csomagokat kapott. Ez az IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció volt, ami úgy folyt, 

hogy valaki külföldön befizetett dollárt a magyar államnak, és a magyar állam itt IKKA-

utalványt adott érte a címzettnek, amit importcikkekben lehetett levásárolni a valutátlan 

lakosság elől elzárt speciális üzletekben. Tehát például kakaót vagy kávét lehetett érte 

venni. Nescafét először ezekben a boltokban lehetett kapni – még emlékszem, '67-

ben ez micsoda szám volt.  

 

Mikor engem aztán fölvettek az egyetemre, és már gondolkoztam azon, hogy 

átmegyek művészettörténet szakra, '61 karácsonya előtt Zádor Anna azzal vont félre, 

hogy Fülep Lajos – az egy éve már nyugdíjba ment tanszékvezető professzor – szólt 

neki, hogy hallotta, a fiatal Bibót felvették, és ő szívesen megismerkedne vele, tudná-

e közvetíteni, hogy én őt meglátogassam. Zádor Anna kioktatott, hogy Fülepnél nem 

illik elkésni, mert azért nagyon haragszik, és számítsak arra, hogy egy órát 

maradhatok, és nem tovább… szóval adott hozzá használati utasítást is. Ők nagyon 

jóban voltak. Én ennek betartásával bejelentkeztem Fülephez, és el is mentem hozzá. 

Örült, hogy fölvettek, és apámról is kérdezgetett engem. Mondta, hogy ő nagyra 

becsüli apámat, ismeri a munkásságát, és szeretné, ha tudna segíteni a családnak – 

itt van ez a boríték, adjam át az édesanyámnak. Mondtam, hogy köszönöm szépen, 

természetesen. Ott nem volt hápogni, hebegni való, hiszen ez az apámnak szólt. 

Nagyon komoly összeg volt, majdnem háromezer forint, ami talán Fülep egyhavi 

professzori nyugdíja volt, de lehet, hogy még annál is valamivel több, anyám akkori 

fizetésének valószínűleg a másfél-kétszerese. 

 

Én akkor ezt elmondtam anyámnak és nagyapámnak is, aki ezt úgy értékelte, hogy ez 

egy kicsit neki is szól. Ők Füleppel a tízes-húszas években egy induló barátságban 

voltak. Mikor Fülep elvégezte a teológiát, és Szovátára készült lelkésznek, ez ügyben 

levelet váltottak, talán egyszer találkoztak is nagyapámmal, aki egyházkerületi 

főjegyző volt akkor Kolozsvárott, tehát püspökhelyettes. Aztán Trianonnal elszállt ez a 

szándék. Közben Fülep kapott a Károlyi-kormánytól valamilyen diplomáciai feladatot, 
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és három-négy hónapot – éppen a tanácsköztársaság elejével zárulóan – 

Olaszországban töltött. Mikor onnan hazajött, elfogadott egy tanszéki állást, talán az 

olasz tanszéken. Semmilyen hűségnyilatkozatot nem tett a tanácsköztársaság mellett, 

de azért tudták róla, hogy baloldali, viszont nem ment el, pedig a tehetségével, a 

nyelvtudásával, mint művészeti kritikus bárhol a világban kiválóan érvényesült volna. 

Itt maradt református lelkésznek. 

 

Mikor nagyapám idekerült püspöknek, több dologban segített Fülepnek, aki egy 

szenvedélyes és rigorózus ember volt, úgyhogy voltak konfliktusai, amiben segítségre 

is szorult. Hol azért, mert egy vizesedő parókiát nem bírtak rendbe hozni, hol azért, 

mert egy lehetetlen, kötekedő kántortanító, akivel Fülep sem bánt kesztyűs kézzel, 

följelentette. Ezenközben az ő viszonyuk, az induló barátságból meghűvösödött, de 

nagyapám mindig támogatta, sőt két palástot is küldött neki valamelyik évfordulóra. 

Aztán Fülep '47-ben vagy '48-ban fölkerült Budapestre, és – hosszabb hezitálás után, 

hogy az olasz tanszékre menjen-e vagy a művészettörténetre vagy az Eötvös 

Kollégiumba – föladta ezt a viszonylag független, de szerény vidéki lelkészséget. Akkor 

a két palástot fölhozta, és bejelentkezett a nagyapámhoz. Nagyapám azonban – talán, 

mert nagyon elfoglalt volt – hosszan váratta, úgyhogy Fülep, anélkül hogy találkoztak 

volna, a két palástot otthagyta valakinél azzal, hogy ő ezt Ravasz Lászlónak 

visszaszolgáltatja. Az egyiket, azt hiszem, Joó Sándor109 kapta meg nagyapámtól, a 

másikat Gyökössy Endre110.  

 

Egyszóval nagyapám úgy tartotta számon, hogy ez a vejének szóló gesztus kicsit neki 

is szól. Én aztán mentem a magam kis egyetemista útján, megnősültem… és közben 

apám kijött a börtönből. Azt, hogy ki mindenki segített nekünk a börtönévei alatt, és 

abból ki mindenkivel szemben kell azt érezni, hogy tartozunk neki – akár egy 

köszönettel – anyámmal kellett, hogy megbeszélje.  

 

'70-ben meghalt Fülep Lajos. Én éppen ott voltam apáméknál, amikor szóba került a 

halálhíre. Apám hirtelen felsóhajtott: „Hát visszajutott hozzám, hogy olyan szépeket 

mondott rólam.” Mondtam neki, ugye tudod, hogy ő egy ilyen gesztussal segített 

minket. Erre apám rettentően elszomorodott: „Nem tudtam róla”. Akkor meg én 

keseredtem el, hogy hát ezt miért nem meséltem neki. De hát én azért ezt elmeséltem 

anyámnak meg a nagyapámnak húszévesen, apám pedig nem kérdezett, hogy tudok-
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e történetet arról, hogy ki mindenki segített nekünk. Illyés Gyulával meg Sárközi Márta 

nénivel, aki apám kiszabadulása után még két-három évig élt, rendszeres volt a 

kapcsolatunk. Illyésék utána is folyton hívták a szüleimet, és amíg én nem voltam 

házas, addig engem is. Fülep gesztusa, mint egyszeri alkalom anyám emlékezetéből 

is kieshetett, de azért ez mégiscsak az én mulasztásom volt. Pedig ebből lehetett volna 

köztük egy olyan párbeszéd, ami mind a kettőjüknek sokat jelentett volna – apámnak 

is az elszigeteltségben egy ilyen színvonalú, támadhatatlan barát.  

 

Amikor aztán Fodor András naplóját, az Ezer este Fülep Lajossal-t111 elolvastam, akkor 

vált számomra világossá, mit jelent az, hogy olyan szépeket mondott apámról Fülep 

Lajos. Fodor leír egy beszélgetést Fülep és Lakatos András112 között, aki a Széchényi 

Könyvtárban dolgozott, és ennek a Fülep Lajoshoz járó társaságnak az egyik állandó 

tagja volt. Valahogy szóba kerül köztük az apám, és Lakatos András megemlíti, hogy 

most együtt dolgozik vele, vagy a Statisztikai Hivatal könyvtárában szokta látni Bibó 

Istvánt. Mire Fülep azt mondja: „Mondja meg neki, hogy nincsen nap, hogy ne 

gondolnék reá”. És akkor lett teljesen világos számomra, hogy Fülep nem üzenheti 

meg a jótéteménye címzettjének, hogy ugyan jöjjön már el, szeretnék magával 

megismerkedni, vagy várom a köszönetét, mert küldtem a börtönévek alatt önöknek 

háromezer forintot. Apám pedig olyan szerény ember, hogy ha azt hallja, hogy 

megdicsérik, akkor jól esik neki, de nem gondolja, hogy neki oda kell rohanni, hogy jaj, 

hát olyan jól esett, hogy meg tetszett dicsérni. Ha ő tudta volna, hogy egy nagyon 

komoly segítséget kapott Füleptől, akkor vagy levélben, vagy telefonon megköszönte 

volna, és aztán abból lehetett volna valami. Még hét évig beszélgethettek volna. 

 

 

„Kötve lévén az ítéleti tényálláshoz” 

Az 1963-as amnesztia többek között nyilván egy külpolitikai háttéralkunak volt az 

eredménye: Magyarországon lezárják az '56-tal kapcsolatos megtorlást, de az ENSZ 

se tárgyalja többet a magyar ügyet, amire persze mindig úgy reagált a magyar 

kormány, hogy ez a belügyekbe való beavatkozás, de azért zavarta őket. Ha elég 

biztosnak érzi magát a diktátor belül, akkor elkezd vágyakozni, hogy fogadják be a 

szalonképes társaságokba. Tehát volt egy háttéralku, és ez után született meg az 

amnesztia-rendelet, ami úgy szólt, hogy egyrészt mindenki kiszabadul, aki rövidebb 

időre volt elítélve, és mindenkinek felezik a büntetését, akit tíz évnél hosszabb időre 
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ítéltek el.113 Másrészt a politikaiak közül ítélethossztól függetlenül mindazok kijönnek, 

akik a politikai cselekményüket ’56. október 23. és '57. május 1. között követték el. ’57. 

május 1. volt az az időpont, amikor egy látványos, nagy felvonuláson – mindenki 

számára meglepetésként, mert tényleg annyian voltak kint a Hősök terén – Kádár 

beszédet mondott.114 Sokaknak az volt az érzése, hogy hát ezeknek biztos, hogy a 

fele tüntetett októberben – ennyire megalkuvók, hogy nem bírnak otthon maradni, vagy 

ha a munkahelyen rájuk szólnak, akkor kimennek, hát hogy van ez? De a kormányzat 

látványosan a konszolidáció időpontjaként iktatta be ezt a május elsejét a 

közbeszédbe, és utóbb az amnesztiarendeletbe, és ebből a szemszögből logikusan 

azt mondta, hogy akik ennél korábban követtek el bűncselekményt, azokat elengedjük.  

 

Volt két kivétel ez alól: az egyik a visszaesők. Elég ronda kivétel volt, mert aki például 

kulákként '52-ben kapott három hónapot azért, mert mondjuk tíz tojást eltett a 

csecsemő gyerekének – és nem volt kommunista párttag sem kulákként, márpedig 

nem volt –, azt soha nem rehabilitálták; ha aztán '56-ban forradalmi bizottsági tag volt, 

vagy netalán fegyverrel őrizett egy gyárat; akkor ő ’63-ban az amnesztia 

szempontjából visszaesőnek számított. Tehát a Rákosi-rendszer alatt szinte semmiért 

elítéltek közül sokan visszaesőnek számítottak, pedig éppen a miatt álltak be az '56-

os tüntetésbe vagy a fegyveres harcba, mert korábban nagyon durván, és 

igazságtalanul ítélték el őket. Na, ezek bent maradtak. Ez két-háromszáz ember volt.  

 

A közbűntényeseknél pedig bent maradtak a gyilkosság miatt elítéltek. Erre azt lehetett 

mondani, hogy ez elég logikus, na, de a fegyveres harcban résztvevőket is 

gyilkosságért ítélték el, ők nem kerültek bele a „politikai” kategóriába. Ebből egyrészt 

az következett, hogy – apámék becslése szerint – kb. két-háromszáz munkásember, 

diák bent maradt a börtönben. Ők nem szervezkedésért, nem államrend 

megdöntéséért, nem hűtlenségért voltak elítélve – ami a fedőneve a hazaárulásnak, 

csak így hívják büntetőjogilag – hanem közbűntényesként gyilkosságért. Sőt olyan is 

volt, hogy „meg nem állapítható számú gyilkosságban való bűnrészesség”. Ez volt az, 

akire azt lehetett rábizonyítani, hogy fegyvere volt, le van fotózva mondjuk, hogy 

őrségben áll, de nem lehetett tudni, hogy lőtt-e vele. Szóval, akinek az ítéletében a 

gyilkosság kifejezés szerepelt, az bent maradt. Ha az akasztófát megúszták (nem 

mindenki úszta meg), akkor majdnem mind életfogytiglant kaptak ezek az akkor 

névtelenek: munkások, diákok, fiatalok, huszonévesek, egyetemisták. Az írók, azok 
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mind kijöttek, meg a politikusok. Meg a volt kommunista párttagok is többnyire.  

 

Apámat ’63. március 27-én, az amnesztia kihirdetése után három nappal kiengedték. 

És akkor néhány eufórikus boldogságban töltött nap után azt halljuk, hogy Göncz 

Árpád meg Regéczy László még mindig nem jöttek ki. Hát miért? Kiderült, hogy mivel 

mindhármukat ’57. május 23-án tartóztatták le, és hűtlenségért és szervezkedésért 

ítélték el őket, úgy értelmezték a dolgot, hogy ők május 1. után is folytatták a 

szervezkedést. Ez azt jelentette, hogy az elsőrendű vádlott, aki a szervezkedést 

irányította, kiszabadult – vagy azért, mert véletlenül nem szerepelt az ítéletében egy 

dátum, vagy azért, mert Bibóért igenis szót emeltek, mert ismerték a nevét, és akkor ő 

gyorsan jöjjön ki, mert annak híre megy –, a másod- és harmadrendű vádlott viszont 

nem. Talán azért maradt bent Göncz és Regéczy, mert ahogy sorban engedték ki őket, 

valaki egyszer csak rájött, hogy hiszen ezeket bent lehet tartani, mert lehet úgy 

értelmezni az amnesztiát. Bibó ugyan már kiment, de azt meg lehet kérdezni a 

pártközponttól, hogy visszahozzuk-e – voltak is néhányan, akiket visszavittek ilyen 

értelmezés kapcsán, és leülték az életfogytiglaninak megfelelő (jó magaviselet esetén 

is minimálisan 15 évnyi) büntetést. 

 

Apám rögtön, a kiszabadulása után két héttel írt egy levelet Vida Ferencnek115 – akivel 

évfolyamtársak voltak Szegeden –, amiben tisztességtudó hangnemben leírja, hogy 

hát elég nonszensz, hogy mi egyrészt nem szervezkedtünk, másrészt, ha egyszer én 

voltam a szervezkedés vezetője, nagyon furcsán néz ki, hogy engem kiengedtek, ők 

viszont bent maradtak, ráadásul Göncznek négy gyereke van, és Regéczynek is van 

kettő vagy három. És nem is illik bele az egész amnesztia nagyvonalúságába ez az 

eljárás. Ezt szépen, óvatosan, de pontosan és egyértelműen megírta. Ő nagyon tudott 

ilyen leveleket írni, sértés nélkül tudott intranzigens lenni, miközben a nagyvonalúságot 

próbálta előhívni a másikból. Kádárnak is írt azokért, akik bent maradtak, ezért a 

három-négyszáz emberért. A Vidának írt levél nagyjából ezzel kezdődött: „Jelen 

helyzet nem alkalmas arra, hogy a levél írója olyan tényeket emlegessen, amelyek arra 

kötelezik, hogy a címzettel szemben becsületes és igazmondó legyen, de reméli, hogy 

így van tekintve” – ami ezt jelenti: tudod, hogy én nem hazudok. Vida visszaírt: „Mint a 

bíróság elnöke, kötve lévén az ítéleti tényálláshoz, csak az érintettek egyéni kegyelmi 

kérvényét terjeszthetem föl az Elnöki Tanácshoz”. Erre lehetőség volt az 

amnesztiában, és akkor aztán két hónap múlva Göncz is meg Regéczy is kijöttek.  
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Apám börtönévei alatt időnként híre járt a házban, hogy telefonszerelők dolgoznak a 

padláson, és ilyenkor az ember nagyjából sejtette, hogy kik ezek a telefonszerelők. Az 

Áldás utcai iskola ott volt a mi háztömbünkben, és amikor apám hazajött a börtönből, 

egyszer csak a szomszédban lakó pedellus néni szólt nekem vagy a húgomnak: 

„Mondd meg az apukádnak, hogy nem lehet használni a tornaterem öltözőjét, mert oda 

most beköltöztek, és a ti bejáratotokat nézik”. Tíz-húsz napig az iskolából nézték 

távcsővel, hogy kik jönnek az apámhoz. De apám nem törődött ilyen dolgokkal, mint 

ahogy azzal sem, hogy van-e poloska a lakásban. Ő jól érzékelte a Kádár-rendszer 

puhulását, és elég pontosan tudta, hogy mi az, amitől valóságosan félni kell. 

Egyébként sem volt nyüzsgő típus, aki folyamatosan szervezkedik, és izgatottan 

szaladgál összejövetelekre. Olvastam jelentéseket arról, hogy Bibó István nagyon 

visszahúzódott életet él, meg van ijedve, és rosszul néz ki. Sose volt annyira 

megijedve, ahogy mondjuk egy közepes színvonalú besúgó ezt érzékelte. Persze 

fölment a vérnyomása, amikor mondjuk, eldöntötte, hogy ki fogja adni külföldön ezt 

vagy azt a munkáját, és nem lehetett tudni, hogy ebből házkutatás lesz-e, vagy csak 

Aczél116 fog csúnyán nézni. A vérnyomását nem tudta szabályozni, de nem volt 

megijedve. Anyám persze figyelmeztetett, hogyha rendszerellenes viccet meséltünk 

otthon: „Pistukám, figyelj, vigyázzál!” 

 

 

„Az a nagyon rossz, hogy erre én nem írhatom meg a válaszomat” 

Nagyapám utolsó éveiben magányos és elszigetelt volt. Tudtuk, hogy írja az 

emlékezéseit, ez nem volt titok, és egy-két kedves emberének biztos, hogy 

megmutatta. Említettem, hogy az Emlékezéseim bevezetőjét a hatvanas években én 

is már olvashattam.   

 

 '56 után nem sokkal jelent meg Kádár Imre könyve, az Egyház az idők viharaiban117, 

amiben Kádár össze-vissza köpködi az egyházat és Ravasz Lászlót, külön hangsúllyal 

nagyapám 1956-os szereplésére. Aztán néhány év múlva Kónya István kálvinizmus-

kutatónak jelent meg egy könyve.118 A hatvanas évek végén nagyapám még épen és 

észnél volt. '73-ban volt valami olyan billenés nála, ami már agyi funkciókat is érintett, 

és – bár lehetett vele összefüggően beszélni – kiderült, hogy időnként összekeveri az 

unokáit, aztán később már a gyerekeit is. Ő világéletében minden erdélyi lelkész 
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látogatójának tudta a családfáját, például így kápráztatta el őket: „A te anyád, az Dózsa 

lány volt, ugye?” – ami többnyire stimmelt, és akkor azok odavoltak. ’73 után, mikor 

egy alkalommal elmentem hozzá a kórházba, és beszélgettünk, egyszer csak azt 

mondja: „A te anyád...?” Hát, mondom, a Ravasz Boriska. „Ja, persze-persze!” – ez 

így működött fokozatosan. De amikor Kónyának a könyve a kezébe került, ő még 

szellemi erejének teljes birtokában volt. „Az a nagyon rossz – mondta –, hogy erre én 

nem írhatom meg a válaszomat”. Ez nagyon bántotta.  

 

Ez a két könyv volt, ami manifesztté tette, hogy ő tényleg szellemi elszigeteltségben 

él, és nincs olyan agora, ahova kimehetne, és azt mondhatná, hogy ez nem egészen 

így volt, vagy hogy én ezt nem egészen így gondoltam. Ilyen értelemben valóban 

magányos volt, de nem éreztem benne keserűséget, amikor a világról beszélt. Nem 

olyan ember volt, aki a sértettségét kívül hordja, és másokra ráborítja, hanem szuverén 

és önmagával meg az Úristennel megbékélt ember. Nagyapámtól borzasztóan idegen 

volt a sértettség a mindennapi életben is meg a prédikációiban is, ahol ő a legritkább 

esetben volt szenvedélyes, inkább mindig szépen lekerekítette az élesebb szögleteket 

– érzésem szerint néha olyankor is, amikor nem kellett volna. Viszont nagyon jókat 

tudott nevetni, tehát nem lengte körül a savanyúság és a rosszkedv, semmilyen 

vonatkozásban nem keltette csalódott ember benyomását. Az azonban valóban 

fájdalmas lehetett neki, hogy éreznie kellett: a politikai küzdőtéren – elsősorban a 

zsidótörvények megszavazásával – a keresztyén mércét tévesztette el, és az ellene 

felhozott eltúlzott vádakban volt igazságmag. A háború alatti prédikációiból lehet rossz 

ízű mondatokat idézni tőle – az ÁBTLnél [Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára] lévő anyagokból kiderül, hogy amikor a püspökségről lemondatták, akkor 

ezeket csokorba is gyűjtötték nagyon hatékonyan. Például ilyen mondatokat: „Egy 

istentelen állam elleni harcban Krisztus harcát vívjátok ti, magyar honvédek”. Ezt a 

Don-kanyariaknak üzente egy újságon keresztül, amely szélsőjobboldali újság volt, és 

később nyilas lap lett, bár lehet, hogy már akkor is az volt. De hát legalább ennyi joggal 

lehetett volna üzenni a Hitler ellenes háború résztvevőinek is, hogy Krisztus háborúját 

folytatjátok, és erre tényleg nem lehet mást mondani, mint azt, hogy Krisztus nevében 

nem lehet egyik háborút sem dicsérni. 

 

Én úgy érzem, hogy élete utolsó két évtizedének elszigeteltségében, amikor nem volt 

lehetősége a nyilvános megnyilatkozásra, teljesen őszintén végiggondolta az életét. 



 63 

Megerősített ebben az is, amit Vezér Erzsébet mondott nekem a nagyapámmal 

készített, Adyval való viszonyáról szóló interjú kapcsán. És biztosan nem véletlen, 

hogy emlékezéseinek a legelején egy zsidó-viszonnyal kapcsolatos történetet idéz föl 

a gyerekkorából, amikor az édesapja azt mondja, hogy „Na, addig nem ebédelhetünk 

együtt, amíg te ezt el nem intézed a Goldstein Dáviddal”. Lehet, hogy ezzel annyit 

szeretett volna elmondani a világnak, hogy nem szépen bánt ugyan ezzel a zsidó 

fiúval, de őt gyerekként nem erre nevelték, hiszen az édesapja időben helyre tette.  

 

Nagyapám megfogalmazta saját gyászjelentőjét a család nevében. Volt benne egy 

olyan mondat, hogy „Ravasz László – itt az van fölsorolva, hogy hol szolgált, szóval 

nem a rangjai és a címei – alakját a történelem ítéli meg, mi csak azt tudjuk, hogy 

nagyon szerettük őt, és ő is nagyon szeretett minket”. Ez egy nagyon szép mondat, de 

ebben az az érdekes, hogy neki, azt hiszem, nem a történelemre kellett volna 

apellálnia, hanem az Úristenre. És ez nem onnan jutott eszembe, hogy én ezt 

kritikusan nézem, hanem onnan, hogy Konrád György – aki egyházias szóval biztosan 

nem nevezhető felekezeti szinten vallásosnak – apámról azt írta, hogy ott a 

parlamentben „segítette őt a vallásos hite”, az „Istenre szegezett lelkiismerete”.119 Neki 

nem volt szüksége, hogy a történelem legyen a bírája, mert volt neki bírája a 

lelkiismeretében. És Konrád, akit most liberálisnak meg hitetlennek bélyegeznek, ezt 

a distinkciót meg tudta tenni. Persze van történelem is, de hát kit érdekel, hogy a 

történelem igazat ad-e nekem vagy nem? Egyébként lehet, hogy nagyapám 

mondatában a történelem megítéléséről az elmarasztalás vállalása is benne van. De 

hát mikor fog megszólalni a történelem, ez egy nagy kérdés. Szerintem az utolsó ítélet 

előtt nem szólalhat meg a történelem, akkor meg már úgyis mindegy lesz, hogy ki fog 

megszólalni a történelem nevében. Szerintem ez egy teológiai kérdés.  

 

Ez viszont arra utal, hogy neki igenis volt lelkiismereti konfliktusa, és bőven lehetett 

önmagával vagy a saját történetével. Nem tudok róla, hogy apámmal erről 

beszélgettek volna. Rengeteg alkalmuk lehetett volna rá, de hát nagyapám tényleg 

nagyon tisztelt ember volt a családban, és bár emberként, vőként mindenki 

egyenlőként volt befogadva, én azért azt gondolom, hogy apám tekintélye a 

börtönviseltséggel került arra a szintre, ami után nagyapám már mint egyenrangú 

partnerrel beszélt vele akár teológiai, akár politikai kérdésekről. 
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A nagyapai örökség 

Kisgyerekként én annyit tudtam, hogy nagyapám püspök, de nem nagyon tudtam, 

hogy ez pontosan micsoda. Emlékszem, '48 tavaszán valami okból egyszer nagyapám 

sógoráéknál, Bartók Györgyéknél ebédeltünk, és éppen aznap írták az újságok, hogy 

Ravasz László lemondott. Én kezet mosni lábatlankodtam a konyhában, és 

emlékszem, hogy György bácsi felesége, Vica néni elsírta magát: „De miért mond le?” 

Az egész helyzetből valószínűleg ennyit értett meg, de akkor már én is sejtettem, hogy 

az egy nagy dolog, hogy a püspök lemond. 

 

Nagyapám nem tartott nekünk minden este kötelező áhítatot, sőt a családnak is csak 

a sátorosabb ünnepeknél, mondjuk, ha történetesen együtt karácsonyoztunk, vagy 

amikor olyan későn volt húsvét, hogy hétvégén már mindenki kint volt Leányfalun. Nem 

erőltette azt sem, hogy a felnőtteknek bibliaórát tartson – ’44-ig, amíg a vők és a 

gyerekei fiatalok voltak, talán vasárnaponként volt ilyen –, viszont később, amikor a 

család együtt nyaralt Leányfalun, akkor vasárnapi iskola néven minden vasárnap ebéd 

előtt tartott nekünk, unokáknak egy kis gyerekáhítatot, amire beülhettek a szülők is. 

Aztán '49-től, amikor mi, gyerekek kezdtünk rendszeresen nyáron kint lenni náluk, 

akkor ezeket már csak az unokáinak tartotta. Nem volt kimondva, hogy ez kötelező, 

de hát senki nem mondta azt tízévesen, hogy keresztyén szabadságommal élve nem 

kívánok részt venni az istentiszteleten. Nyilvánvalóan illendő volt részt venni (és ami 

illendő volt, az kötelező volt), úgyhogy ezt mi természetesen végighallgattuk. Ahogy 

öregedett – mi meg kamaszodtunk –, Uray Marci unokatestvérem egyre többször így 

mondta: „Na, menjünk a szent öreghez a vasárnapi iskolára!”  

 

Nagyapámnak minden ilyen áhítat után volt egy külön liturgikus kedvessége. 

Vadszőlőlevéllel volt befuttatva a leányfalusi ház fala, amit mi görög néven 

ampelopszisznak hívtunk, sőt „ámpelopszisznak”, mert Nagytata a 19. század végén 

szocializálódott, és így mondta. Nagyon szép, háromhegyű a levele, jó nagyra megnő. 

Nagyapám dolgozószobája az emeleten volt, ott tartotta nekünk a vasárnapi iskolát, 

és miután lejöttünk, kis idő múlva megint fölhívott minket. Addigra a nagyobb 

ampelopszisz levelekből, ahányan voltunk, annyit kirakott, és mindegyikbe beletett 

egy-egy kocka svájci csokoládét egy-két szem mazsolával, keksszel. Lukat fúrt az 

ampelopszisz három egymásra hajtott levelébe, a lukon átdugta a levél szárát, és 
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akkor abból egy kis levélbatyu lett, benne az édesség, és minden unoka kapott egyet. 

Ezzel voltunk mi érdekeltté téve a vasárnapi iskolán való részvételben, úgyhogy 

hagytuk a keresztyén szabadságot. Aztán persze boldogan mentünk játszani meg 

fürödni a Dunára.  

 

Templom nem volt Leányfalun, csak a diakonissza házban volt talán gyülekezeti terem, 

istentiszteletre viszont kompon kellett átmenni Pócsmegyerre. De hát az egy expedíció 

volt, úgyhogy nem hetente jártunk templomba, hanem nyaranta egyszer vagy kétszer. 

Annak is konkrét alkalma volt, többnyire az, hogy Nagytata megy Pócsmegyerre, akkor 

menjünk mi is. De ő sem minden vasárnap ment át istentiszteletre.  

 

Jártunk hittanra. A Rákosi-korszakban ez úgy működött, hogy az általános iskolában 

kellett jelentkezni, de oda nem jött hitoktató, hanem nekünk kellett elmenni a nagyobb 

körzetben kijelölt egyetlen iskolába, esetünkben a Marczibányi térre, ahol délután fél 

négykor vagy fél ötkor voltak a hittanórák a körzet összes iskolájából összegyűlt 

néhány gyereknek.. Nyilván azért is, hogy minél kellemetlenebb legyen odajárni 

télidőben, meg azért is, hogy az iskolában zsibongó gyerekek ne lássanak túl sok 

hittanost. Nekem kedves, illetve elfogadható hitoktatóim voltak, de majdnem minden 

évben más. '55-ben konfirmáltam Óbudán, de mindez inkább formaság volt a 

számomra, amit én derűsen vettem tudomásul; nem lázadtam sem a hit ellen, sem a 

szülői ház ellen. 

 

Egy barátommal – akit ma is a legjobb barátomnak mondhatok – '54-ben hetedikesek 

voltunk, és egy Móricz novellát dramatizáltunk nálunk, mert kaptunk egy ilyen irodalmi 

feladatot. Mikor letelt az időnk, mondtam, hogy én megyek hittanra, mire a barátom 

közölte, hogy ő meg az evangélikusokhoz jár konfirmáció előkészítésre, és elhívott 

engem egy kirándulásra a várbeli evangélikusokkal. El is mentem velük kirándulni 

egyszer-kétszer, ott megismerkedtem még egy-két szimpatikus gyerekkel, úgyhogy ez 

a kis társaság engem megfogott magának. Közben a gyülekezet vezetőjét, a nagyon 

erősen ébredéses lelkületű Sréter Ferenc120 lelkészt az evangélikus egyház 

eltávolította különböző bethánista – nem-bethátnista konfliktusok miatt. Azt hiszem, az 

volt ennek a közvetlen oka, hogy néhány konfirmandus gyerek abszolút nem vette 

komolyan a konfirmációt, rendetlenkedtek – én ezeket nem láttam, mert az 

előkészítőbe nem velük jártam –, és lelkiismereti kérdéssé vált Sréter Feri bácsinak, 
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hogy ezek a gyerekek „ítéletet esznek és isznak maguknak”, hogyha konfirmálnak. 

Úgyhogy nem volt hajlandó őket konfirmációs vizsgára engedni, ami viszont a 

népegyházi felfogással is szembement, meg hát a szülők is lázadtak ez ellen. Végül 

Sréter Ferenc a hívek egy jelentős részével együtt kivált a várbeli evangélikus egyházi 

gyülekezetből, és attól kezdve magánházaknál tartották az istentiszteleteket. Ez ’54 

körül volt, mikor az enyhültebb politikai légkörben ők már nem féltek attól, hogy az ávó 

rájuk száll, bár ha féltek volna, valószínűleg akkor is ugyanilyen helyzetbe keveredtek 

volna, mert nem voltak hajlandók a hitbeli elveiket feladni.  

 

Én ott maradtam ebben az ifjúsági csoportban kirándulgatni. Kicsit el voltunk 

szigetelve, de olyan vezetőnk volt, egy huszonhét éves mérnök, akiben ugyan sok 

merevség volt, de rengeteg szeretet, és valahogy szóba tudott állni a kamaszokkal. 

Minden kiránduláson legalább egyszer elővettük a Bibliát, és valaki ott nekünk egy kis 

bibliaórát tartott, miközben jártuk a Pilist meg a Börzsönyt. Két év múlva Biatorbágyon 

volt egy szalmazsákos, nomád nyári táborunk – az egyik gyülekezeti tagnak volt ott 

egy kis barakkja, ahol 10-15 gyerek elfért –, és akkor történt, hogy én úgy éreztem, itt 

én megtértem, és elkezdtem komolyan venni a Biblia-olvasást és mindazt, amit akkor 

keresztyénségnek gondoltam.  

 

Úgyhogy amit én ebben a dologban komolyan vettem, azt nem a református egyházi 

keretekben kezdtem komolyan venni, hanem ebben a hivatalos evangélikus 

gyülekezeti keretekből kitett, bethánista lelkületű magánemberi és magánházi 

csoportban. Aztán erre rárakódott '56-ban a politikai erjedés és társadalmi változás, 

illetve az az érdeklődés, ami akkor föltámadt bennem, és amit aztán apám börtönbe 

csukása nem engedett kialudni. Olyan közegbe kerültem, ahol állandóan téma volt, 

hogy mi van Magyarországon, mi az igazság, mi a hazugság, és az a furcsa helyzet 

állt elő, hogy én egy tulajdonképpeni gyerekességből merítettem erőt ahhoz, hogy egy 

másik sávon felnőttnek kellett lennem. És ez működött.  

 

Attól persze megint félni kellett, hogy figyelik-e vagy nem ezeket a magánházaknál 

tartott összejöveteleket és a kirándulásokat, úgyhogy amikor ’61-ben volt egy nagy 

becsukási hullám, és anyám azt mondta apámnak a beszélőn, hogy hát Pista kirándul 

a barátaival, akkor apámnak kicsit elsötétült a szeme, és azt mondta, ez most nem 

nagyon jó, inkább forduljon a tanulás felé. Ebből anyám értette, hogy ő a börtönben is 
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tudja, hogy most rászálltak azokra a katolikusokra meg egyebekre, akik ifjúsági munkát 

végeznek – a váci börtönbe valóban akkor érkeztek meg az éppen letartóztatott 

jezsuiták.121 Apám nyilván nem magát féltette, hanem részben engem, részben 

anyámat az aggodalmaktól, részben pedig azt gondolta, hogy az aztán biztos nem 

lenne jó, ha úgy gondolnák, Bibó fia is benne van egy „illegális egyházi 

szervezkedésben”. És akkor anyám reszketve azt kérte tőlem, hogy most ne járjak 

ebbe a közösségbe, amit én kicsit kedvetlenül, de vállaltam, és egy évre kiléptem a 

rendszeresen, hetenként összejövő kisközösségemből. Csak a barátommal tartottam 

az ősi kapcsolatot; gombfociztunk rendesen, és közben véleményünk volt arról, hogy 

mi van a világban. És nem inogtam meg, noha ez a közösség engem rettentően féltett 

attól, hogy ha nem járok oda hetenként, és nem igazolom, hogy Bibliát olvasok – 

miközben én akkor olvastam harmadszor végig a Bibliát egyhuzamban –, akkor elvész 

a hitem. Azért elmentem velük néha nyaranta egy-egy eldugottabb pilisi táborba. Aztán 

ez a tiltás '62-től lazult, mert nem bántotta őket a kutya sem, úgy látszik, az 

államvédelmet nem zavarta az ilyen kisegyházi, szektásnak minősíthető tevékenység. 

Most látom egyébként – az állambiztonsági levéltárban nagyapám iratait kikérve –, 

hogy nekik az volt a fontos, hogy az egyházat mint intézményt bedarálják. A 

kisegyházak kézben tarthatók voltak – pont azáltal, hogy kicsik, meg hogy mindegyik 

kivált valahonnan, és mindegyik ellentétben volt a másikkal egy-egy tan tekintetében 

–, ezért úgy gondolták, hogy ha kiválnak valakik egy egyházi kötelékből, az nekik direkt 

jó. Ezt – az iratokat olvasva – abból is lehet látni, hogy a meghasonlások elmélyítésén 

és kihasználásán milyen nagy lelkesedéssel dolgoztak. 

 

A '60-as évek közepe táján – akkor már másodéves egyetemista voltam – ez a „magán-

gyülekezet” kicsit elmerevedett. Ahogy a belső összetartást lazulni érezték – amiben 

nyilván része volt annak, hogy mi már nem kiskamaszok voltunk, inkább egyetemisták 

–, fölmerült, hogy ki lehet tagja igazán a gyülekezetnek. És akkor ez a periférián lévő 

kis ifjúsági csoport kapott egy listát, hogy hát ezeket az elveket kellene magunkévá 

tenni, és azt mondani, hogy ezt elfogadjuk. Abban volt olyan, hogy hiszek a 

Szentháromság Istenben, és Jézus Krisztus Isten fia megváltó, és volt olyan is, hogy 

keresztszülőnek csak a gyülekezetből választok hívő embert. Na, most én tudtam, 

hogy ha én egyszer megnősülök, akkor a mi családunkban az a gyakorlat, hogy a 

testvérek vagy a közeli rokonok lesznek a keresztszülők. Ugyanakkor az, hogy Jézus 

Krisztus Isten fia megváltó, meg az, hogy kit választok én keresztszülőnek, nem 



 68 

azonos rangú hitvallási elvek, ezeket nem lehet így egymás mellé tenni, és azt 

mondani, hogy ha ezt nem vallod, akkor nem vagy velünk egy platformon. Közben 

rábukkantunk egy másik független ifjúsági körre, ami a Mézes Zsigmond-féle kis 

szabadgyülekezetnek122 volt az oldalnyúlványa, és én '63-tól '65-ig oda jártam néhány 

barátommal, akiket már akkor tíz éve ismertem. Egyszóval helyet kerestünk, és 

találtunk, és még mindig nem a református egyházban. 

 

Aztán '65-ben elkezdtem udvarolni Juditnak, aki viszont a Torockó téri református 

gyülekezetben volt otthon. Oda sokan csatlakoztak ebből a Sréter-féle várbeli 

evangélikus gyülekezetből, mert ők meg a rendszeres vasárnapi istentiszteletre 

járáshoz kerestek helyet, mivel nekik nem volt rá engedélyük, hogy istentiszteletet 

tarthassanak. Még a Hecker Ádám-féle123 metodista gyülekezetbe is jártunk egy ideig 

vasárnapi istentiszteletet és prédikációt hallgatni, de aztán abba én nem nagyon 

kötődtem bele. Sokan jártak közülük Joó Sándorhoz is Pasarétre, ő el volt fogadva 

mint hívő prédikátor. Én is jártam oda, és ott találkoztam egy pár kedves és értelmes 

hívő emberrel; van közülük, aki nekem a mai napig nagyon jó barátom, iskolaügyi 

harcokban is bajtársam. A Sylvester Gimnázium fenntartói kuratóriumának volt egy 

ideig elnöke Viczián Pista, aki nálam egy évvel idősebb geológus egyébként. Amikor 

én kis elsős voltam a Baár-Madasban, Pista másodikos volt, és egy óriási síppal, mint 

egy döngő csodaparipa vágtatott át a poros udvaron a tízpercben. Emlékszem, mikor 

harmadikos voltam, a mi tanító nénink egyszer helyettesített a fölöttünk lévő 

osztályban is, és ott – a két osztály között pendlizve – valamilyen matematika feladatot 

adott, ami után egy kislány jött át a mi osztályunkba kétségbeesetten: „Klári néni, a 

feladatot nem tudjuk megoldani, még a Viczián se tudja megcsinálni!” Szóval nekem 

ilyen emlékeim voltak, mikor Viczián Pistával újra fölfedeztük egymást a Rákóczi 

Gimnáziumban. 

 

Így mentem vissza huszonnégy évesen a református egyházba, és attól kezdve 10-15 

évig a Torockó térre jártunk istentiszteletre. Judittal fiatal házasokként még azt is elég 

hosszan komolyan vettük, hogy a jövedelmünk egytized részét valamilyen segítő célra 

ajánljuk föl. Először egy, az apósom baráti körében vegetáló özvegy nénit segítettünk, 

azután Erdélybe küldtünk magyar folyóiratokat, a Kortársat meg az Élet és Irodalmat; 

azt hiszem, Szegedi Erzsébet néni szállította nekünk címeket, ahova mi 6-8 évig 

küldtük az előfizetést. Aztán ezt az akciót a négy gyerek elsodorta, plusz a 
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visszajelzések azt mutatták, hogy a lapoknak körülbelül a fele érkezett meg, a többit 

egyszerűen elsikkasztotta a román posta.  

 

Érdekes módon annak, hogy mi a nagyapai örökség, és miért vagy hogyan vagyok én 

református – ha egyszer huszonéves koromig nem volt akkora tét, hogy a református 

keretekhez legyek hűséges –, a megfogalmazás szintjén csak elég későn gondoltam 

utána, amikor már az iskolaügyben való elköteleződés is megtörtént, és amikor erről 

itt-ott muszáj volt beszélnem. Akkor szűrődött le bennem, hogy én nem azért vagyok 

református, mert ezt tartom az egyetlen útnak az üdvösséghez, vagy mert azt 

gondolom, hogy ez egyeztethető össze leginkább a magyar szellemmel. Nem ezért 

vallom magam reformátusnak, és nem ezért vagyok hűséges hozzá – pedig ütött 

engem a református egyház egész rendesen –, hanem egyszerűen azért, mert ebbe 

születtem.  

 

Volt olyan barátom, aki, mikor eldöntöttük, hogy a metodista istentiszteletekben nem 

kapunk annyit, azt mondta: hát gyerünk egy egyházzal odébb! – ami azt jelentette, 

hogy nem baj, akkor majd egy újabb ifjúsági kört meglátogatunk, vannak ott 

ismerőseink. Mindegyikben találtunk különböző emberi tökéletlenségeket, mondjuk a 

családi életben való kínokat vagy nehézségeket, ami bőven elég lett volna, hogy én 

azt mondjam: akkor miért járok ide, és miért hallgatom X-nek a prédikációját, mikor 

mindezt tudom róla? És akkor derült ki, hogy bennem a hit azért mélyebben van 

megalapozva, mint hogy én nagy emberekre akarjak fölnézni, akik a hitnek a 

példamutatói. Ugyanakkor kaptam valódi példamutatókat is, akikre azóta is csak 

felnézni tudok, és nem érdekel, hogy mit mondanak róluk az egyházban vagy a 

világban. Úgy voltam ezzel, hogy nekem már az is mindegy lenne, ha Joó Sándor és 

Sréter Feri bácsi egymást ütnék-vernék, mert az sem tántorítana el engem a hittől. 

 

Egyházi közegben el tudom ezt mondani kánaánibb nyelven is, de valóban azáltal 

vagyok református, hogy megszülettem, és eljutottam valamilyen szinten a hitre. És 

amióta ebben a hitben vagyok, azóta van erőm nagyjából ott maradni a hit mellett, és 

nem azt mondani kisebb-nagyobb keresések után, hogy ilyen-olyan hibákat látok 

ebben az egyházban vagy gyülekezetben, vagy szervezetben, és akkor én onnan 

elmegyek. Hanem hogyha elvállaltam egy feladatot ebben a szervezetben, ami 

egyúttal, azt hiszem, hogy a magyarságnak is fontos, akkor semmi okom sincs, hogy 
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otthagyjam azért, mert ebben olyan emberek jutnak vezető szerephez, akik akár 

engem, akár mást elküldenek ebből az egyházból, vagy kívül akarnak látni. A Baár-

Madasból való kirúgatásunk után, mikor már a Sylvestert működtettük kínlódva, én 

akkor is elmentem a református tanáregyesületbe, mert azokkal az emberekkel is 

értelmesnek tartottam a párbeszédet. És jó is volt. Ha meg éppen mérges kedvemben 

voltam, akkor azt mondtam magamban – vagy nem magamban –, hogy vagyok én is 

annyira református, mint ti, miért ne járjak a református tanáregyesületbe. Pedig 

mondhattam volna, hogy engem ez az egyház kirugdosott, és tényleg voltak ott olyan 

nagyon jámbor emberek is, akik úgy néztek fel az idős Hegedűs Lorántra, ahogy én 

nem. De hát ettől még üsse kő.  

 

Ennyi mindig megmaradt: a feladathoz vagy a vállaláshoz való ragaszkodás. Amikor 

nekem ezt az egészet meg kellett fogalmazni a magyarság szempontjából is, akkor 

nagyon sokat segített az a sült baromság, amit egy akkori prominens 

kereszténydemokrata fogalmazott meg '94-ben, hogy „előbb vagyunk magyarok, és 

csak az után keresztyének vagy liberálisok”. Ami azért nagy baromság, mert én azt 

gondolom, hogy előbb vagyok keresztyén, és akkor tudok jó magyar lenni és kitartani 

ebben a saját fiaival időnként nagyon rosszul bánó országban, akkor tudom elviselni a 

hazámnak a bajait, hogyha a hitemből merítek ahhoz erőt, hogy ne maradjak külföldön 

például. Sokszor elmondtam magamnak – néha másoknak is, amikor arról volt szó, 

hogy más többet keres, meg nincs négy gyereke –, hogy hát én ne panaszkodjak, mert 

megtehettem volna, hogy ha már Magyarországra születtem, akkor orvosnak megyek. 

Nem orvosnak mentem, hanem elmentem bölcsésznek. Megtehettem volna, hogy nem 

a tanári pályával kacérkodom, ha már bölcsésznek mentem, megtehettem volna, hogy 

ha már bölcsész vagyok, ne bölcsészt vegyek feleségül, megtehettem volna, hogy ha 

már kijutottam külföldre, akkor nem jövök haza. Mert '64-ben engem kiengedtek 

Itáliába, ott azért lehetett volna művészettörténettel foglalkozni. Szóval minden 

választásom afelé ment, hogy itthon maradjak, és hogy ne keressek sok pénzt. Akkor 

ne panaszkodjak. És amikor ez tudatossá vált, akkor az is világos lett, hogy ehhez 

miből van a szufla – ami nem magától értetődő, hogy van.  

 

Tehát én előbb vagyok keresztyén, bár persze nem időrendben. Időrendben előbb 

lettem magyar, de annak, hogy mi miből táplálkozik, a logikai sorrendje az, hogy előbb 

vagyok keresztyén. Azért vagyok magyar, mert a keresztyénségemből az következik, 
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hogy nem teszek szemrehányást az Úristennek, hogy miért pont ide születtem, és nem 

akarok nem ideszületve lenni. És a magyarságom nem abból áll, hogy kizárólag a 

hazám dicsőségében akarok részt venni. Ebben a felismerésben ott van az apám, Bibó 

István is, aki kritizálta a saját nemzetét, de olyan példaképei voltak, mint Zrínyi vagy 

Bocskai. És olyan emberek támogatták meg bennem ezt az érzést, mint például 

Pilinszky, aki azt mondja, hogy „a hazát csak részvéttel lehet szeretni”.124 Hogy az igazi 

hazaszeretet nem abból áll, hogy a haza szégyeneit elutasítom azzal, hogy nincs 

kollektív bűnösség. Az igaz, hogy nincs kollektív bűnösség, mert én nem vagyok bűnös 

semmiben, amit az elődeink elkövettek, ezzel szemben az elődeinkből a magyarságra 

háramló szégyenekben úgy vagyok részes, hogy ezeket bármikor bárki az orrom alá 

dörgölheti. Tehát ha büszke vagyok a hazám teljesítményére, és valakivel külföldön 

összeismerkedve elmondom neki, hogy mi keltünk fel először egy világbirodalom ellen, 

egyszer csak kiderülhet, hogy az ő nagymamája magyar zsidó volt, és azt mondja, jó-

jó, de hát ugyanez a nép passzívan hagyta, hogy elhurcolják a nagymamát. És akkor 

én sértődjek meg, hogy ő most kollektív bűnösként néz ránk? Nem. Ez a kollektív 

szégyen.  

 

És próbáltam a diákoknak is ilyen példákat mondani. Aki igazán szereti az anyját, az 

szégyelli magát a részeges anyja miatt akkor is, ha nem őmiatta részeges. Ha a bécsi 

pályaudvaron hallok ordítozni egy nőt a pénztárnál, és az akcentusán érzem, vagy 

kiderül, hogy magyar, akkor én takargatom a táskámon a Budapest feliratot, nehogy 

rájöjjenek, hogy én is magyar vagyok. Pedig nem a tanítványom a nő, nem a szeretőm, 

nem az anyám, nem a feleségem, semmi közöm hozzá. Ez az egész arról szól, hogy 

részt kell venni a szégyenben, nem csak a dicsőségben. Na, most akik a hun-magyar 

rokonságot ápolják, meg akik elmondják, hogy egy szkíta törzsfőnök úgy mosdott, 

hogy van róla Hérodotosznál leírás, azok ezt a szégyent, a „részvéttel szeretést” nem 

értik.  

 

Egyszer az említett református tanáregyesülettel meglátogattuk a pusztaszeri 

emlékparkot, ahol valaki végigvezetett minket, és a bejáratnál lévő, királyainkat 

ábrázoló szoborgalériánál azzal kezdte, hogy „egy potenciális magyar világbirodalom 

uralkodói arcképcsarnoka ez”. Eljutottunk aztán egy olyan kiállítóhelyre, ami 

jurtaformán volt megépítve, és ott ez az idegenvezető elmondta, hogy már Hérodotosz 

leírja, milyen egy jurta, és hogyan fürdik benne egy szkíta törzsfőnök. Behozzák a 
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rabszolgák a meleg vizet a nagy dézsába, és akkor… és akkor ránk nézett, és azt 

mondta: „Hát Európát mi tanítottuk mosakodni!” Ő tehát büszke a szkíta törzsfőnökre, 

és nem zavarja, hogy a történészek még nem tudják, hogy a hunok meg a szkíták 

biztosan azonosak-e a magyarokkal, mert ő már most nagyon büszke arra, hogy 

Európát mi tanítottuk mosakodni. Hát én meg nem vagyok büszke arra, hogy 1944-

ben Horthy nem tudta kitűzni magára a sárga csillagot, a dán király meg kitűzte.125 

Szóval ezt jelenti az, hogy részt veszek a hazám szégyeneiben is.  

 

Amikor apám kijött a börtönből, nagy ritkán mondott valamit arról, hogy ő miért nem 

ment el '57 tavaszán vagy '56-ban Magyarországról. Egyszer azt mondta, hogy „hát 

valakinek az üzletben is kell maradni, ahogy Kohn bácsi mondta”.  

 

A Baár-Madasból való kirúgatásunk után én megpróbáltam egy félév szünet után 

összefoglalni, hogy mi ebből a tanulság. Azt gondoltuk Judittal, hogy azért ezt le kéne 

írni. A fogalmazásban Judit itt-ott segített, másoknak is megmutattuk, és amikor arról 

volt szó, hogy ennek egy rövidített változata megjelenjen, akkor elküldtem az akkori 

Magyar Nemzetnek, amely ezt hajlandó volt megjelentetni, de a korrektség azt kívánta, 

hogy a püspöki hivatalnak szóljanak, nem akarnak-e egy válaszcikket írni. Akartak 

válaszcikket írni, de ahhoz is kellett egy hét, és ez alatt az egy hét alatt az egyik nagyon 

jó szándékú és az iskolaügyet nagyon komolyan támogató ismerősünk, aki a püspöki 

hivatalon keresztül értesült a cikkről, írt nekem egy levelet. „Gondold meg – írta –, hogy 

jó lesz-e ez. Tudom, hogy igazad van, de hát az egyházunknak ezt a sok 

„sömörgőzését” – ahogy Pál mondja –, kiütését és baját kell-e vajon a kívülállók 

mulatságára közhírré tenni, és a szennyest kiteregetni?” Azt válaszoltam az illetőnek, 

hogy „ez igaz, de a takargatott szennyes, az rohad és bűzlik, és aztán esetleg annyira 

megpenészedik, hogy már kimosni sem érdemes. A kiteregetett szennyes, az meg 

elég büdös, és akkor talán eszébe jut valakinek, hogy ezt ki kéne mosni”.  

 

Apám születésének a századik évfordulóján voltak különböző kis konferenciák. Hál' 

Istennek, se hivatalos, se ellenzéki oldalról nagy hangzavar nem volt körülötte, mert 

már nem tudták volna bunkónak használni a másikkal szemben, viszont 

történészkörök, jogászkörök tartottak megemlékezéseket, és két-három ilyen 

alkalommal nemcsak mint hallgató, hanem mint előadó is jelen voltam. Ott is meg 

kellett fogalmazni egy-két dolgot, és akkor lett tudatos bennem, hogy Ravasz László, 
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Bibó István és '56 öröksége nem üti egymást. Én Ravasz László örökségével is úgy 

vagyok, hogy el kell vállalni azt is, amit ő is elvállalt mint szégyent, mint megvallani 

való nagy tévedést vagy bűnt. Azt el kell vállalni. Attól még az örökségnek az örökség 

része érvényes.   

 

 

 

Ifjúkor 

 

Jól vagyok én a porcelángyárban is 

Amikor a pályaválasztásom eldőlt, az viszonylag későn volt, az érettségi előtti utolsó 

évben, inkább félév körül. Akkor apám már két éve börtönben ült, és nekem, aki 

ügyesen rajzoló kisfiúként nőttem fel otthon, ott volt a kérdés vagy a kísértés, hogy 

akarok-e az Iparművészeti Főiskolára vagy festőnek, tehát művészpályára menni. 

Apám barátai, köztük Borsos Miklós annyira, amennyire, de figyelemmel kísérték a 

próbálkozásaimat. Tizenhárom éves koromban elmehettem Borsos műtermébe, ott 

valamit mintázgattam, sameszkodhattam [inaskodhatttam], aztán harmadikos 

gimnazista korom második félévében viszonylag bátran megmondta, hogy amiket én 

rajzolok, azok azért inkább gyermekdedek. Ez egybehangzott a saját érzésemmel, 

mert nem voltam én ebben olyan biztos, nem volt nagyon erős az én késztetésem a 

művészi pályára. 

 

Az iskolai tantárgyak között szerettem az irodalmat, a művészettörténetet, 

valamennyire a latint, szóval volt egy bölcsész fertőzöttségem, bár az sem borzasztó 

erős. Furcsa módon az érettségi előtti tanévben az merült föl bennem, hogy mi lenne, 

amit én szívesen tanítanék, és akkor maradtam a magyar és művészettörténetnél. De 

közben világos volt, hogy az akkori ideológiailag elkötelezett világban – pláne egy 

becsukott apával – engem bölcsészkarra nem fognak fölvenni, 1958-59 telén ezt így 

kellett gondolni. Mondták is ijedten a jóindulatú tanáraim, hogy „Kisfiam, tessék ezt 

meggondolni, hogy hova mész!” – és mikor azt mondtam, hogy én szeretnék 

mindenképpen művészettörténettel foglalkozni, akkor olyasmi is fölmerült, hogy azért 

én ügyesen rajzolok, menjek építésznek, ott is lehet ezzel foglalkozni. Akkor én ezt 

elfogadtam. '59 tavaszán nagyon intenzíven jártam is valakihez, aki rajzot tanított és 

felvételi felkészítést tartott pénzért, és akkor én ott kis kockákat meg vetületeket 
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rajzoltam, majd ezek után jelentkeztem az építészkarra az iskolán keresztül. Csakhogy 

május végén vagy júniusban kiderült, hogy az iskola engem nem javasolhat 

továbbtanulásra, mert osztályidegen126 származásúnak minősítettek. Az apám ugyan 

par excellence értelmiségi volt, de hát börtönbe kerülvén rögtön gróf vagy herceg lett 

belőle, és a munkás-paraszt-értelmiségi együttműködésből ki lett rúgva. Az 

osztályidegen minősítés nem szociológiai volt, hanem politikai.  

 

Engem az iskolában nem nagyon bántottak. '57 tavaszán én a fiatal biológiatanár egyik 

kedvence voltam, mert nagyon szerettem a kirándulásokon siklókra és gyíkokra 

vadászni, amelyek akkor még nem voltak védett állatok. Hazavittem őket, otthon kis 

terráriumban elhelyeztem, ami biztos szenvedés volt nekik, de a biológia szakkör 

otthont adott ennek a hobbinak. Ott jobb terráriumok voltak, boncoltunk gyíkot… 

egyszóval én oszlopos tagja voltam a szakkörnek, és a tanár jutalmul el akart vinni 

engem július elején a börzsönyi iskolai táborba. Aztán jött vissza lógó orral, mert az 

igazgató azt mondta, hogy engem nem vihet el, mert egy ellenforradalmár gyerekének 

az iskola azért ennyit nem kedvezhet. Le voltam lombozva, mert én a Börzsönybe 

szívesen elmentem volna. Sárközi Márta néni megtudta ezt – amikor már a börzsönyi 

tábor elkezdődött –, és azt mondta, hogy ő fizeti nekem, de menjek el csak azért is, 

mint fizetős jelentkező az augusztusi balatoni táborába az iskolának. Oda én nem 

vágytam, mert ott strandélet volt meg tánc… de azért elmentem meggyőződés nélkül, 

majd pedig pár nap múlva írtam anyámnak, hogy küldjenek egy levelet vagy táviratot, 

hogy nekem most rögtön haza kell menni – és akkor „szomorú szívvel” eljöttem. 

Sárközi Mártának voltak ilyen dolgai, például szólt nekem érettségi előtt egy pár héttel, 

hogy „Pista, most jelent meg a Babits válogatott a Magyar Klasszikusok sorozatban, 

Keresztury írta az előszót, vörös farkat127 írt hozzá a Szabolcsi Miklós,128 ez neked fog 

kelleni, ha magyar szakra akarsz menni. Adok kétszáz forintot, eridj és vedd meg 

magadnak, mert el fogják kapkodni!” – így van meg nekem a Babits válogatott.  

 

Egyszóval az iskolában ezen kívül engem sose bántottak, és hagytak kitűnően 

érettségizni, mert végig jó tanuló voltam. Viszont az egyetemi jelentkezés akkoriban 

úgy történt, hogy az iskolába kijött egy héttagú bizottság – azt hiszem, a kerületi 

oktatási osztályról –, ott volt még az igazgató meg egy tanár, és ez a kilenctagú 

bizottság döntött a felől, hogy kit javasol az iskola. Akit nem javasolt, az nem is tehetett 

felvételit. Úgyhogy én végül nem tehettem felvételit az építészkarra, hiába 
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rajzolgattam, mert az iskola nem javasolt engem. Szólt is az orosztanár, hogy „Hát 

kisfiam, veled baj lesz. Ugyan a te legnagyobb protektorod – ez a fiatal biológiatanár 

– benne van a bizottságban az igazgató mellett, de hát úgy néz ki, hogy ez nem fog 

menni” – „Hát – mondom – köszönöm szépen, én ezt sejtettem”.  

 

Majd pedig megérkezett az elutasítás az édesanyámnak – ugyanannak az 

igazgatónak az aláírásával, aki pár nappal korábban aláírta a kitűnő érettségi 

bizonyítványomat –, amelyen ez állt: „Egyetemi és főiskolai tanulmányokra kitűnően 

érettnek nyilvánítjuk. Temesi Alfréd igazgató”. Utána jött anyámnak postán egy A/5-ös 

stencilezett űrlap: „Értesítem a szülőt, hogy gyermekét az iskoláztatási bizottság 

továbbtanulásra nem javasolta. Indoklás: a tanuló osztályidegen származása miatt 

továbbtanulásra nem alkalmas.” Ebben az a szép, hogy a dirinek lett volna módja (azt 

talán nem ellenőrizték, hogy ő milyen papírt ad föl postára a szülőnek) gépeltetni egy 

levelet, hogy tisztelt szülő, sajnálattal értesítem, hogy gyermekét a bizottság nem 

javasolhatta… – például lehetett volna ilyen distinkciót alkalmazni. Biztos, hogy neki 

száz formulája lett volna erre: „Sajnálattal értesítem!”, „Értesítem a kedves szülőt!”, 

„Tisztelt Szülő!”… – bármi lehetett volna.  

 

Akkor apám fiatalkori barátja, Erdei Ferenc valamelyik ismerősén keresztül – mert 

ehhez is protekció kellett – elhelyezkedtem az Aquincumi Porcelángyárban129 mint 

betanított munkás. Oda engem fölvettek, és nem sokat foglalkoztak az apámmal, talán 

nem is mindenki tudott róla. Talán a főigazgató tudta, mert annak szólhatott valaki, 

hogy itt van egy ellenforradalmár gyereke, de hát vegyétek föl, hadd talicskázza a 

porcelánmasszát. A vállalatot, amelyhez a gyár – a régi Hüttl-féle óbudai porcelánüzem 

– tartozott, úgy hívták, hogy Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat, és tartozott még 

hozzá egy műbútorasztalos üzem és egy hangszerkészítő üzem. És én ott elkezdtem 

magam jól érezni a munkásság kebelében, és közben föllélegeztem, hogy nem 

építésznek megyek, mert körülbelül akkor határoztam el végleg, hogy én bölcsész 

akarok lenni, és talán leginkább tanítani szeretnék. Tehát legközelebb, ha engednek 

felvételizni, akkor oda fogok menni, és nem hallgatok különböző jóakaróimra – 

egyébként tényleg komoly, rendes emberekre –, akik meggyőznek, hogy ez úgysem 

fog sikerülni. Merthogy jól vagyok én a porcelángyárban is.  

 

 



 76 

„Helyhiány miatt dolgozzon tovább” 

Az igazgató egy savanyú asztalosmester volt, de nem volt ellenséges, a főmérnök 

pedig egy régi világbeli szakember, akinek az egyik fia talán disszidált. Ilyenekkel volt 

tele akkor a magyar gazdaság: van a főnök, aki ideológiailag megbízható, és van egy-

két szakember, akit azért tartanak, mert az mégiscsak kell. A porcelángyári telepen volt 

egy Ali bácsi nevezetű raktáros, egy régies eleganciájú öregúr, vele nagyon hamar 

szót értettünk. Az ő segédmunkatársa, Adélka néni – egy volt apáca – kedves, okos, 

rendes, cigarettázós hölgy volt, a kis rekedt hangjával. Én a porcelánöntő műhelyben 

voltam, ahol az egy szem művezető volt talán férfi meg egy-két masszakeverő ember. 

Zömében pilisvörösvári sváb lányok meg fiatalasszonyok dolgoztak ott, akik ha malac 

vicceket meséltek, akkor svábul mesélték, hogy én ne értsem, és nagyon röhécseltek, 

meg szerettek is engem, úgyhogy ebben a közegben úgy el lehetett lenni. Szállítottam 

nekik a formákat meg nehéz vázákat öntöttem, ők meg a kismadarakat csinálták, 

szóval giccs-gyártás folyt. Ott egyébként többen is dolgoztak nyári munkán, akik 

később Iparművészetire jelentkeztek, vagy más művészi pályára mentek. Az Angyal 

János130 nevű későbbi humoristát én augusztusban még egy hónapig ott láttam, és ott 

volt egy gimnáziumi évfolyamtársam, Zsigmond Attila131 is, akiből később politikus lett 

az MDF-ben, egyébként Iparművészeti Főiskolát végzett, és a Budapest Galériának 

talán még most is az igazgatója. 

 

Januárban aztán indítottak egy előkészítő tanfolyamot az ELTE-n, és én oda 

jelentkezni akartam. Ki kellett hozzá tölteni egy papírt, és kellett egy munkahelyi 

javaslat vagy ajánlás is. Persze tudtam, hogy majd májusban a felvételi jelentkezéshez 

is kell egy munkahelyi javaslat, és kérdés, hogy ezt megadják-e, mert hogyha az iskola 

– aki négy éve ismert – nem javasolt engem, akkor most a munkahely miért adna 

javaslatot. Ez nagy kérdés volt, de azt is tudtam, hogy nem érdemes máshova elmenni, 

mert ott ugyanez van, a párttitkárnak, az igazgatónak és a főmérnöknek kell aláírni, 

vagy a KISZ-titkárnak. Februárban tehát elmentem a személyzetishez a kitöltött 

űrlappal, hogy én egyetemi előkészítőre szeretnék jelentkezni, és kérnék szépen egy 

ajánlást. Kellett hozni a szülőktől is munkahelyi igazolást, és én vittem azt, hogy az 

apám le van csukva. A személyzetisen – egy ötven év körüli töltött galamb hölgy volt 

– láttam, ahogy a szemem láttára bekapja a levegőt és vakarja a fejét, hogy ő akkor 

most mit csináljon. Aztán mondta, hogy jöjjek vissza, mert hát neki ezt meg kell 

beszélnie az igazgatóval. Két nap múlva a következő papírt kaptam: „Igazoljuk, hogy 
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Bibó István itt dolgozik 1959 augusztusa óta. Munkája és magatartása ellen kifogás 

nem merült fel. Ezt az igazolást egyetemi előkészítő tanfolyamra való jelentkezéshez 

adtuk ki. A vállalat biztosítja az időt a tanfolyam látogatására”. Sehol benne nem volt, 

hogy ”javasoljuk”, ezzel szemben a megfogalmazása olyan volt, mintha javaslat lenne, 

és az egyetem ezt szó nélkül elfogadta. 

 

Jártam az előkészítő tanfolyamra, és májusban ugyanezt a processzust lejátszottuk 

az egyetemi jelentkezéssel kapcsolatban: itt dolgozik, munkájával kapcsolatban 

kifogás nem merült fel, az igazolást egyetemi felvételhez adtuk ki. Ugyanakkor a másik 

műszakban dolgozott segédmunkásként egy nagyon kedves fickó, egy Thury 

Levente132 nevű keramikusnak készülő fiú, akinek viszont az édesapja, aki korán 

meghalt, baloldali újságíró volt. A szüleimet is ismerte a család, és mi barátságba 

keveredtünk, bár mindig váltottuk egymást. Szocdem újságíró volt a két háború között 

az édesapja, úgyhogy a fiú elfogadhatónak számított és olyan szöveget kapott – aláírta 

a KISZ-titkár, a párttitkár, a főmérnök, mindenki –, hogy Thury Levente itt dolgozik, 

kiváló, javasoljuk egyetemre. Én csupán igazolást kaptam. Mivel azonban ’60-ban 

valamilyen enyhe enyhülés is történt, és csodák csodája, az iskola is javasolt – 

érettségi után egy vagy két évig még kellett az iskola javaslata is –, úgyhogy engem 

akkor behívtak, és felvételizhettem magyar-művészettörténet szakra. Helyhiány miatt 

elutasítottak.  

 

Ortutay Gyula volt az ELTE rektora, apám pedig letartóztatásáig az Egyetemi 

Könyvtárban dolgozott, úgyhogy anyámnak Ortutay adta vissza apám munkakönyvét 

az ítélet után. Nemrég megkaptam valakitől Ortutay levelét, amelyben kérte a Belügyet 

apám '58. augusztusi ítélete után októberben: „Kérjük, hogy a belügyminiszter elvtárs 

engedélyezze, hogy a személyzetisünk betekintsen Bibó István irataiba, mert fel kell 

mondanunk neki”. Valószínűleg nem ő találta ki, hogy fel kell mondani apámnak, csak 

le kellett zárni valahogy az ügyet, de azért a kutató, ha ezt olvassa, azt mondhatja: 

Ortutay fiatalkorában mégiscsak jó barátja, osztálytársa volt apámnak Szegeden, hát 

milyen csúnya dolog ez! Ez volt a legkevésbé csúnya Ortutaytól. Mondjuk, amikor 

anyám bement, akkor leszamarazta neki apámat: „Ez a szamár Pisti már megint mibe 

keveredett! Nem tudok mit csinálni, kedves Boriska, hát mindegy most már – egy 

magabiztos nyegle is volt ő közben –, de majd ha az ifjabb Pistinek egyetemi felvétel 

kell, akkor majd megpróbálunk segíteni”.  
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Ezt Erdei is valahogy megüzente, egyszóval világos volt, hogy amikor én majd 

egyetemre jelentkezem, akkor Erdeinek meg Ortutaynak szólunk. Egyébként az apám 

és Erdei közti nagyon fiatalkori, nagyon meleg kapcsolatnak megvolt az emléke az 

után is, hogy ők – főleg amikor Erdeiből kommunista lett – eszmeileg eltávolodtak 

egymástól; évente egyszer még a Rákosi-korszakban is meghívtak minket Erdeiék. Ha 

ők ketten véletlenül találkoztak, akkor az időjárásról beszélgettek, bár lehet, hogy 

enyhültebb időkben másról is, de azt tudom, hogy '54-ben, amikor jött a Nagy Imre-

féle enyhülés, és apám néhány börtönbe csukott ember érdekében kegyelmi 

kérvényeket szerkesztett, azt mindig Erdeihez vitte el, hogy „Ferenc, légy szíves ezt 

juttasd el a belügyminiszterhez!” – és ezt Erdei vállalta.  

 

Ortutay tehát leszamarazta apámat, de mondta, hogy ő megpróbál segíteni, és akkor 

én bejelentkeztem nála. Hát én az Ortutay-lányokat locsoltam '50-ben, '51-ben meg 

'52-ben húsvétkor, szóval ennyi megmaradt a barátságból. Akkor Ortutay elmondta az 

ügymenetet: a felvételi bizottság osztályidegent nem vehet föl, viszont lehet fellebbezni 

a rektorhoz, ez ő maga. Ő se vehet föl, hanem őneki is el kell engem utasítani, mert 

ez a felsőbb rendelet, de lehet fellebbezni a miniszterhez, mindez körülbelül őszig tart 

a 30 napos ügyintézések miatt. „Úgyhogy, ha téged, Pisti, föl fognak venni – mondta –

, akkor ne lepődj meg, ha ez szeptember végén lesz körülbelül”. Sorban mindenki 

elutasított. „Helyhiány miatt dolgozzon tovább” – ez állt egy táviratban október elején. 

De behívtak egy osztályvezetőhöz, aki barátságosan arra figyelmeztetett, hogy legyek 

hűséges a munkásosztályhoz, dolgozzak megbízhatóan, és akkor az én felvételemre 

is majd sor kerülhet. Nem lehetett tudni, hogy ez nem olcsó vigasztalás-e, de én akkor 

azt gondoltam, hogy tényleg jól vagyok a porcelángyárban. Azt is láttam, hogy ott 

valami szakmát esetleg lehet majd tanulni, és azt is, hogy ott előbb-utóbb belőlem lehet 

még akár csoportvezető is.  

 

Nekem tetszett ez a barkácsoló matatás, és voltak mindenféle kis újításaim, amikre 

kaptam újítási díjat. A porcelánöntő műhelyből egy kis laboratóriumba kerültem, ahol 

színes porcelánmasszákkal kísérleteztek. A velem egykorú – és ugyancsak az 

Iparművészetire készülő – Angyal Juli133 helyére vettek föl, akit én még az Áldás utcai 

általános iskolából ismertem, mert negyedikes korunkig ő volt az egyik legjobb rajzoló 

az iskolában, mögötte én csak harmadik helyen voltam. Ez a leányzó '51-ben eltűnt az 



 79 

iskolából, mert kitelepítették őket, aztán '54-'55-ben föltűnt Leányfalun, ahová sok 

kitelepítettet visszaengedtek – nem Budapestre, hanem vagy a nyaralójukba, vagy 

annak a szomszédjába, mert azt elfelejtették államosítani. Kicsit hasonló történet az 

övék az én nagynéném történetéhez, akit a családjával együtt még Rákosi engedett 

vissza, mikor Ravasz László nyugdíjba ment Leányfalura.  

 

És ez az Angyal Juli ugyancsak odakerült a porcelángyárba laboránsnak a telepvezető 

helyettes mellé. Aztán őt nem vették föl az Iparművészeti Főiskolára, sőt '60-ban 

Borsos Miklóst őmiatta rúgták ki, mert Borsos nem tett lakatot a szájára akkor még. 

Emlékszem, amikor én '60-ban találkoztam vele, Borsos Miklós ordítva magyarázta 

nekem az utcán, hogy „Hát, ha a munkásparaszt származású tehetségtelen, akkor 

hiába jön le Marx az égből, hogy súgjon neki!” Később hallottam valakitől, mi történt 

Angyal Juli felvételijén. Ott sem a felvételiztető bizottság dönthetett, de amikor 

behívták a tanárokat, hogy egyetértenek-e vagy mit szólnak a javasoltakhoz, Borsos 

kiállt Angyal Júlia mellett. Megkérdezték tőle: más javaslata nincs? Azt mondja, de, 

még van harminc – mármint harminc, akit el kellene utasítani, mert azok mind 

tehetségtelenek őhozzá képest. Talán az ilyen mondatok miatt lett elegük belőle, és 

akkor aztán kitették az Iparművészeti Főiskoláról.  

 

Juli viszont valamikor 1960 késő tavaszán elment a porcelángyárból, és a Sabena 

légitársaság Váci utcai irodájában kezdett dolgozni, ahol nem tekintették 

osztályidegennek, sőt a nyelvtudása mellett a burzsoá-reakciós családjában szerzett 

kedvessége és jólneveltsége is értéknek számított.  

 

Ma festőként él, hosszú szünet után most találkoztunk újra. Viszont én a helyére 

kerültem a laboratóriumba, ahol színes porcelánmasszákkal játszottam és 

kísérleteztem, hogy hogyan lehet belőlük némi kutyulással márványmintákat kihozni, 

meg fehér és színezett porcelánból anyagukban csíkos vagy folyatott mintás vázákat 

készíteni. Csináltam is ilyen ronda vázákat kísérletképpen, aztán a módszert beadtam 

újításnak, a gyár meg elfogadta, gyártani is kezdte jobb technikai feltételekkel, és a 

belvárosi mintaboltjában lehetett ezeket kapni a 60-as években. Nemrég elkezdtem 

őket gyűjtögetni, mert itt-ott, BÁV-ban, Ecserin, később a Vaterán megláttam 

némelyiket; tíz vagy tizenegy darabom van, és büszke vagyok rá, hogy a 3-4 

legrondábbat még valószínűleg én készítettem saját kezűleg. Ezek a színes masszák 
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olyan anyagokból készülnek, hogy csak egy-két szép színt lehet belekeverni, mert 

1200 fokon kell kiégetni, és ott más kerámiai színanyagok nem nagyon bírják, csak a 

rózsaszín meg a kobaltos kék. Én élveztem ezt a barkácsolást, és az újításért kaptam 

800 forint újítási díjat, ami akkor majdnem egyhavi fizetésem volt. Egyszóval folytattam 

a kis áldásos működésemet, és meg voltak velem elégedve. 

 

Aztán '61 tavaszán megint mentem igazolásért, hogy felvételizhessek. Az előző 

személyzetis hölgy akkor már nyugdíjba ment, más volt a személyzetis, és én beadtam 

a papírt, hogy kérnék szépen egy igazolást a jelentkezés mellé. És nem kaptam 

választ. Mikor telefonáltam, a személyzetis titkárnője azt mondta, hogy hát az 

elvtársnő most nincs bent. Végül bementem, és akkor a titkárnő kihozott egy papírt, 

amire az új személyzetis ezt írta: „Nem tudunk javaslatot adni”. Mondom, nekem nem 

javaslat kellene, hanem egy igazolás. Erre a személyzetis valamilyen dodonai választ 

adott, hogy majd meglátjuk, és majd menjek be legközelebb. Legközelebb pedig ezt 

mondta: „Nem tudunk igazolást adni”. Tehát egy évvel a korábbiak után én még 

igazolást se kaptam a porcelángyárban arról, hogy ott vagyok. Alsó szinten, kis 

ügyekben sokat számított, hogy a jóindulat és az érvényesítéséhez szükséges 

józanész és csekélyke bátorság megvan-e a döntéshozókban. 

 

Viszont akkorra már én ennek ellenére beadtam az egyetemre a kérelmemet, és be is 

hívtak ismét felvételire. Abban az évben nem indult művészettörténet szak, úgyhogy 

azt mondtam, akkor megyek magyar-latin szakra, és majd egy év múlva meglátjuk, 

hogy át tudok-e menni művészettörténetre. Felvételi után lezajlott a szokásos 

processzus: helyhiány miatt elutasítás, fellebbezés a rektorhoz, elutasítás, fellebbezés 

a miniszterhez, és akkor szeptember végén behívtak a minisztériumba, és ott a Molnár 

János134 nevű miniszterhelyettes elbeszélgetett velem. Az ugyanabban az évben 

fölvett Mérei Eszter – Mérei Ferenc135 lánya, akit akkor még nem ismertem – 

ugyancsak ott várakozott a miniszterhelyettes előszobájában. Molnár János 

rákérdezett az ellenforradalomra meg hogy hol tartok a szocializmus igenlésében, és 

nagyon csóválta a fejét, hogy hát tisztábban kéne itt látni, szóval nem volt velem 

teljesen megelégedve.  

 

Én körülbelül sejtettem, hogy ha fölvesznek, az egy kirakatpolitikai gesztus lesz. 

Mondjuk vidéken egy munkástanácsi136 életfogytos gyerekét azért sokáig nem vették 
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föl, és Rácz Sándornak is utánanyúltak, hogy ő ne mehessen tovább; érettségizni 

engedték, de főiskolára nem. Én tisztában voltam azzal, hogy a „mi nem büntetjük a 

fiakat az apák vétke miatt” című kirakatnak vagyok egy eleme, és nem a Kádár-

rendszernek voltam hálás ezért.  

 

 

„Nem mondjuk Kállai elvtársnak, hogy te már kész marxista vagy” 

A '60-as felvételin nem, a '61-es felvételin viszont magyarból kellemetlen kérdéseket 

kaptam – talán az volt a szándék, hogy engem fölvegyenek, de meg is táncoltassanak. 

Magyar szakos felvételiztető kettő volt: egy nyelvész meg egy irodalmár, Koczkás 

Sándor,137 aki a népi írók mozgalmát kérdezte tőlem. Én elkezdtem az előzményeknél, 

természetesen minél régebben, hogy minél lassabban érkezzünk meg a 

Parasztpárthoz.138 „Akkor egyszer csak azt mondja: „Ez rendben van, de térjünk rá a 

népi mozgalom későbbi szakaszára és főleg arra, hogy hát ugye, az ön édesapja 

onnan indult, vagy ott jelen volt”. Akkor én ottan megint csak elkezdtem valamit 

beszélni a szegedi népi írókról, mire ő egyenesen, szépen rákérdezett, hogy én 

hogyan oldom föl magamban az édesapám nézetei és a dialektikus materializmus 

közötti konfliktust, ami azért az egyetemen is elő fog jönni, ha engem fölvesznek. Én 

ott magyaráztam egy pár dolgot, és azóta is szégyellem, hogy azt mondtam, én azzal 

nem értek egyet, hogy a parasztság lenne a vezető osztálya a társadalomnak, én 

inkább az értelmiségre hajlanék – ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy a „vezető 

osztály” mint olyan egy agyrém. Szerencsére ezt nem láttam tisztán, úgyhogy nem 

kényszerültem arra, hogy egy élesebb konfliktust vállaljak. Apám műveit sem ismertem 

annyira, ahogy illett volna, úgyhogy nem tudtam magvasabb gondolatokkal 

előhozakodni, de azt tudtam, hogy valami ellenvéleményt ki kell csiholnom magamból.  

 

Persze volt más probléma is, amire vallásosság címszó alatt szintén rákérdeztek. Én 

ezt próbáltam elkerülni, ameddig lehetett, de valahol volt egy pont, ahol a Szentlélek 

megsúgta, mit kell mondanom – és ennél a pontnál aztán a kérdező sem forszírozta 

tovább. De azért ő beszorított engem abba, hogy elmondjam magamról, hogy hívőnek 

tartom magam. Azért ez nem volt az előírásos pietista139 bizonyságtétel, amit onnan 

tudok, hogy én egy előírásos pietista környezetben majdnem előírásos megtérést 

produkáltam valamikor '56-'57 között.  
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Mindenestre Koczkás a felvételin láthatólag inkább arra volt kíváncsi, hogy ez az egész 

apámmal való viszony személyesen az én részemről hogyan áll. Föl is tett valami 

kérdést, hogy akkor foglaljam össze, hogy ebben hol tartok én, mire azt találtam 

mondani, hogy úgy érzem, közelebb állok az édesapámhoz, mint a róla alkotott 

hivatalos állásponthoz – és azt éreztem, hogy ezt a Szentlélek sugallta. Akkor ő nem 

forszírozta tovább, és nem kérdezte, hogy mennyivel állok közelebb – félúton-e vagy 

egészen közel –, úgyhogy én végül jó érzéssel jöhettem el, mert nem tagadtam meg 

az apámat. Ma úgy érzem, hogy az én mondatommal afelé terelődött a dolog, ahol a 

kérdezőt a jó ízlése már visszatartotta attól (és talán a bizottság többi tagja előtt is 

röstellte volna), hogy egy gyereket erőszakosan szembeállítani próbáljon az apjával. 

Egyébként egyáltalán nem éreztem rosszindulatúnak, inkább hogy feladatot teljesít, 

és közben mintha nekem drukkolt volna. 

 

Akkor már lehet, hogy el volt határozva, hogy a politika most majd legfelsőbb szinten 

eldönti, hogy fölvegyenek-e. Ortutayval meg Erdeivel én évente egyszer találkoztam, 

és amikor jeleztem nekik telefonon vagy szóban, hogy megint beadtam a felvételi 

kérelmemet, Ortutay azt mondta: „Kállai elvtárssal140 fogunk beszélni, hogy ha jól 

teljesítesz a felvételin, akkor fel lehet venni”. Na, most ez a „jól teljesítek a felvételin”, 

mint láttuk, számomra nem volt egyszerű dolog. Egy nem rosszindulatú fickó, a 

porcelángyári KISZ-titkár ugyanis – akinek, azt hiszem, fogalma sem volt az apámról 

– elkezdett agitálni, hogy lépjek be a KISZ-be. A gipszformákat készítő műhely 

vezetője volt, 28-29 éves, tehát nálam idősebb, felnőttnek számított. Arra már nem 

emlékszem, hogy csak nyúlósan húzódoztam vagy apámról is felvilágosítottam-e, de 

megmondtam neki, hogy nem lépek be a KISZ-be. Végül abba is hagyta az agitálást, 

de a becsület azt diktálta, hogy erről beszámoljak protektoraimnak, nehogy ez 

kellemetlen legyen nekik, mert úgyis el fog jutni hozzájuk a hír. 

 

Erdeinek az a barátja, aki engem beprotezsált a gyárba, az Iparművészeti Tanács141 

elnöke volt, egy belsőépítész, aki ismerte a szüleimet. Elmentem hozzá és azt 

mondtam neki: „Laci bácsi, nekem van egy problémám. Engem most agitálnak, hogy 

lépjek be a KISZ-be, de hát én ezt megúsztam eddig, egy felvételin túl is vagyok, én 

nem…” Azt mondja: „Hát miért nem lépsz be, marha, miért nem lépsz be a KISZ-be?” 

Tudtam, hogy ő el fogja mondani Erdeinek, hogy én nem lépek be, és ez kínos lesz, 

mert Erdei meg Ortutay majd ezt tudva interveniálnak Kállainál az érdekemben. Most 
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mit csináljak? Én azt tudtam, hogy ők ketten Ortutayval egyeztettek, hogy ki mit mond 

Bibó Pisti ügyében Kállainak, tehát nekem nem kellett mind a kettőhöz elmennem 

ezzel a problémával. Természetesen Erdeit választottam, mert nem akartam, hogy 

Ortutay engem is leszamarazzon, mint az apámat, és azt mondja – tudtam, hogy azt 

fogja mondani –, hogy Pisti, hát nagy marha vagy, neked most az a dolgod, hogy 

fölvegyenek az egyetemre. Ne okozz még nehézséget az anyádnak meg az apádnak, 

aki elég nagy szamár, hogy oda került, ahova, de most legalább ne szaporítsd az ő 

gondjait! Tudtam, hogy az apámnak az lenne a gond, ha én belépnék a KISZ-be, de 

ezt most magyarázzam meg Ortutaynak? Úgyhogy elmentem Erdeihez és elmondtam 

neki, hogy engem most agitálnak a KISZ-be, de én nem fogok belépni. Akkor láttam 

egy villanást a szemében, amit én azóta is úgy magyarázok, hogy „ez a gyerek az apja 

fia” – ami nekem akkor nagyon jól esett. Elmosolyodott, picit gondolkozott és azt 

mondta: „Nézd, Pisti, mi nem azt fogjuk mondani a Kállai elvtársnak, hogy te már kész 

marxista vagy”. Ebben maradtunk.  

 

Ezek után engem felvettek ősszel az egyetemre magyar-latin szakra. Beiratkoztam, 

betagolódtam egy csoportba, és átálltam a barkácsolós-kézműves jelenemből egy 

szellemi munkát végző, tanuló, latint fordító életmódra. Olvasni persze olvastam én 

addig is, tehát ebben nem volt olyan nagy váltás, az inkább újdonság volt, hogy egy 

vidám és kötetlen diáktársaságban találtam magam. Én fiúgimnáziumból jöttem, nem 

voltam koedukált, de ezt a porcelángyárban duplán behoztam, mert az meg tele volt 

korombéli pilisvörösvári meg pilisszentiváni sváb lányokkal, akik engem barátsággal, 

jólelkűen fogadtak. Meg kellett azért tanulnom, hogyan létezzek egy szem fiúként a 

sok fiatal nő között, akik a túlfűtött öntőműhelyben dolgoztak kicsit lenge 

köpenykékben, de működött ez nagyon barátságosan. Voltak aztán ott mindenféle 

irodista hölgyek meg az égetőkemence körül masszív férfimunkások, és én ezek 

között valahogy megtaláltam magamat. Amikor eljöttem, nagyon kedves 

búcsúztatásom volt. Jártak ide szomorú, pályatévesztett bölcsészek is, akiket később 

se vettek föl, és az egyikről lehetett tudni, hogy ír verseket. Őt megkérték, hogy írjon 

nekem egy verset, és mindenki odaírta alá a nevét. Összeadták az árát – egy félhavi 

fizetés volt az akkor –, és kaptam tőlük egy hatalmas nagy, igazi jó bőr aktatáskát. Azt 

használtam az egyetemen, az oldalzsebében – ezt többen máig emlegetik – hol juhtúró 

volt, hol egy liter tej.  
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A magyar és a latin mellé fölvettem harmadik szaknak a művészettörténetet egy év 

múlva. Két évvel később az első latin szigorlat után kérelmeztem, hogy a latin szakot 

elhagyhassam, mert ez azért nekem így túl sok volt. Ezt engedélyezték. Keresztben 

jártam a művészettörténet szakot, mert elsőéves órákra jártam a 

művészettörténészekkel, amikor magyarból másodéves voltam, de ugyanakkor jártam 

a harmadéves órákra is, megszereztem az aláírásokat és levizsgáztam a harmadéves 

anyagból is. Aztán egy év múlva, mikor magyarból már harmadéves voltam, akkor 

jártam a másodévre ugyanazokkal a művészettörténészekkel, akikkel előző évben 

első évre, de közben jártam a negyedévesekkel is, és végül '66-ban le tudtam 

vizsgázni úgy, mintha indítottak volna '61-ben művészettörténet szakot. Ezért is kellett 

a latin szakot elhagynom, hogy párhuzamosan művészettörténetből két évet 

hallgathassak. 1966-ban végeztem mindkét szakon.  

 

 

Mélyhűtőbe tett tanárság 

Nyitott kérdés volt, hogy én tanárnak megyek-e, tehát tanítani is tudom-e a 

művészettörténetet. Akkor már nekem körülbelül egy éve volt menyasszonyom, és az 

nagyon világos volt, hogy egy ilyen ideológiailag terhelt családban elég, ha az egyik 

lesz tanár, és az is nagyon világos volt, hogy ő az, aki pregnánsabban a tanárságra 

van predesztinálva. Ha egy házaspár egyik fele ideológia-mentesebb helyen dolgozott, 

a másik fele bátrabban kilógathatta a különböző lólábakat, főleg a keresztyén lólábat; 

és az én másik felem nem úgy készült tanár lenni, hogy kamaszok és kollégák előtt túl 

sok alakoskodási gyakorlatot mutasson be. Ötödéves koromban, a kilencedik 

szemeszter végén jött egy állásajánlat Zádor Anna művészettörténet szakos 

professzoromon keresztül, hogy az egyik budapesti tervező- és műemlékvédelmi 

irodában142, amely műemlék lakóházak – elsősorban várbeli és belvárosi klasszicista 

épületek – kezelésére szakosodott, van egy művészettörténész-kutatói állás.  

 

Akkor már volt egy majdnem kész építészettörténeti szakdolgozatom, az alföldi 

mezővárosok építészete. Ugyancsak Zádor Anna küldött el engem élénk észjárású, 

fiatal művészettörténész kutatókhoz, hogy valami jó témát találjanak ki nekem, és 

Mojzer Miklósnak143 volt ez az ötlete, amiből lett egy elfogadható szakdolgozat. Én 

tulajdonképpen a protestáns templomok építészetére haraptam rá, csak ezt a címben 

nem mutattuk be akkor még, hanem a mezővárosok építészete lett a téma, aminek az 
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egyik része a protestáns templomépítészet volt, a másik része az alföldi városházak 

és a cívis társadalom. 

 

Kaptam ezt az állásajánlatot, és az egyetem hozzájárult, hogy az utolsó félévet egyéni 

levelezőként fejezzem be, amikor már csak az államvizsgára kell készülni és talán egy 

tanítási gyakorlatot lebonyolítani. Azért is fogadtam el az állást, mert akkoriban alig volt 

művészettörténészi állásra lehetőség, ez pedig egzisztenciát is ígért vagy reméltetett, 

plusz azt a problémát is egy időre megoldotta, hogy elég, ha az egyikünk tanár. Azt 

reméltük, így talán a család című projekt is zavartalanabbul működhet. Békésen 

elmentem tehát a műemlékvédelembe dolgozni, és ugyanolyan jól megtaláltam a 

műemlékvédelmi irodában magam, mint a porcelángyárban. Ugyanakkor azért maradt 

bennem egy eltemetett vagy inkább mélyhűtőbe tett tanárság-álom, amit én a 

családban próbáltam mégis megélni. Itt-ott besegítettem Juditnak a dolgozatjavításba, 

az éjszakai kulimunkába, és valamennyire rajta tartottam a szememet, hogy hogyan 

néz ki egy tanárnak a magánélete és a készülés, ha komolyan veszi a tanítást. Hát 

bizony, amíg egyszer végig nem tanítja a teljes magyar-és világirodalmat, addig föl 

sem emeli a fejét az asztalról – bár tény, hogy ő ebben maximalista volt –, mert például 

egyetlen tanéven belül el kell olvasnia Stendhalt, Flaubert-t, Mikszáthot, Jókait, 

Dosztojevszkijt, Tolsztojt, Móriczot… és nem csak a kötelezőket, hanem lehetőleg 

többet. És később is, mert hát rendben van, Tolsztojt meg Dosztojevszkijt nem kötelező 

újraolvasni, amikor négy év múlva esetleg újra ő tanítja, de belelapozni azért muszáj.  

 

 

Judit 

Amikor nálam a párkereső életkor elkövetkezett, én már benne voltam ebben a kis 

hívő közösségben, ahol – az ilyen körökben szokásos módon – a nagy tekintélyű drága 

testvérek véleménye nagyon számított abban, hogy kit rendelt nekem az Úr, és kik az 

egymáshoz valók. A kérdés így volt feltéve, és ez – ugyanúgy, mint az életben – néha 

telitalálatokat, néha pedig egy-két nagyon kínos válást is eredményezett ezekben a 

körökben, vagy nem működő házasságot, amit mindig hárítottak, vagy olyan 

kudarcnak tekintettek, amire azt mondták, hogy hát biztos valami bűn van az 

életükben… szóval nem volt teljesen egészséges ennek a témának a kezelése. De hát 

én ezt elég hamar úgy fogtam föl, hogy a világban vagyunk pár milliárdan, és ebből 

biztosan szaladgál a világon legalább ötvenezer olyan, korban hozzám illő leányzó, 
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akivel az én jövőmet az Úristen tetszéssel szemlélhetné, de az is biztos, hogy ezek 

közül legfeljebb tízzel vagy hússzal fogok találkozni. Nem gondoltam, hogy azt az 

egyet kell megtalálnom – mert az túl nagy feladat, és nem hittem, hogy csak egy ilyen 

leány lehet –, az viszont, hogy olyan kéne, aki a hitem szerint is hozzám illő, azért 

magától értetődő volt a számomra. Kerülhettem volna olyan helyzetbe, hogy nagyon 

élesen van föltéve a kérdés, mondjuk valaki pregnáns hittagadó vagy vallástalan, de 

ilyen lányokba valahogy nem is volt nagy kedvem belezúgni.  

 

Én életemben egyvalakinek udvaroltam, és az a feleségem volt. De ez nem azért volt 

így, mert a hívő kisközösség is ezt látta szívesen, én még csak ki se kötöttem volna, 

hogy így legyen. Az persze más kérdés, hogyan vonultam volna vissza egy sikertelen 

udvarlásból. Ugye, ez mindig probléma, és az ilyen problémákat szerették a Bibliára 

hivatkozva előre megoldani a hívő közösségekben, mert azt, hogy az udvarlás 

kockázatait vállalva valaki felnőtt módon szembe álljon egy másik, éppen frissen felnőtt 

emberrel, valahogy nem érezték elég biblikusnak.   

 

Utólag mondták a szüleim, amikor már apám kijött a börtönből, hogy azért ők tartottak 

attól – lehet, hogy ezt valamelyik beszélőn ki is tárgyalták egymás között –, hogy én 

majd kifogok valami kontyos, merev hívő leányzót kakabarna hosszú szoknyában; 

ezek a bethánisták megjelölései voltak. Nagypapámtól ilyet sose hallottam, de a 

nagybátyám meg a nagynénéim bőven mondogattak ilyet. Ugye bethánista körökben 

az volt az alapelv – szó szerint véve a Bibliát –, hogy az asszonynak ékessége a 

hosszú haj, úgyhogy mindenkinek hosszú haja volt, viszont az órákig tartó 

hajgondozás, az meg már cicomázkodás, tehát a lányok többsége kontyot hordott. 

Nem mondták, hogy kötelező, de ezt úgy kell felfogni, hogy akkor több ideje marad az 

Úrra. Ennek aztán az volt az eredménye, hogy az én kedves, de azért a maguk 

püspöklányságára öntudattal adó nagynénéim azt mondták: ezek a bethánisták nem 

mossák a hajukat! – ami némelyikük esetében pregnánsan igaz is volt, mert hát azt 

akkor fésülni kell a tükör előtt, ami viszont mekkora kísértés vagy hiúság. Ugye, itt volt 

egy nem túl egészséges, viszont folyamatos önmegfigyelés, hogy jaj, csak valami 

bűnbe ne essek, a kísértést, azt el kell kerülni…  

 

Az én gondom az volt, hogy ezekben a körökben a lányok száma lényegesen 

magasabb volt, mint a fiúké, viszont különösen kevés volt köztük a bölcsész, ami 
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nekem azért számított. Voltak kedves, mosolygós lányok a közösségben, de én elég 

jól elvoltam azzal, hogy igazából senkivel nem kezdtem komolyan foglalkozni. Aztán 

fölvettek az egyetemre, és az évfolyamtársaim között volt két-három nagyon nívós 

leányzó, de valahogy nem indult meg semmi, és lehet, hogy akkor kezdtek a szüleim 

félni, hogy én majd kikötök valami kakabarna szoknyás mellett.  

 

Aztán egyszer csak föltűnt Judit '65 tavaszán. Én akkor végeztem a negyedik évet az 

egyetemen, ő pedig a harmadikat. Elhívtam az egyik kirándulásunkra, de ott még csak 

azt konstatáltam, hogy egy vidám, nevetős lány. Aztán még egyszer-kétszer 

találkoztunk, és őszre vagy már nyár végére az volt az érzésem, hogy valamit kéne 

kezdeni ezzel a lánnyal. Hamar kiderült, hogy nagyon sok dologban nem egyforma a 

temperamentumunk, de majdnem minden dologban egyformán gondolkozunk, amiben 

pedig nem, azt meg tudjuk beszélni. A családi hátterünk nagyon rokon volt. Apósom 

egy komoly református kisnemes családból származott, rengeteg józanész és nagyon 

sok tisztességes és józan ösztön volt benne. Erős egyéniség volt, ami sokat számított 

ebben a helyzetben, mert Judit édesanyja nagyon korán, 37 évesen meghalt rákban. 

Tehát különös módon Judit '57-ben – ugyanakkor, amikor én – kapott egy lökést, hogy 

fölnőtté váljon, mert ő volt a legidősebb a testvérei között.  

 

Amikor mi megismerkedtünk, Judit épp a zsidókérdés problémával küzdött, és nem 

tudott zöldágra vergődni vele. Ezt ő sokkal később nagyon szépen leírja. Amikor a Bibó 

emlékkönyvben a zsidókérdésről ketten vagy hárman írtak egy-egy cikket, akkor őt 

elkezdte zavarni, hogy erről a témáról nem zsidó oldalról senki sem írt. A három 

szerzőből kettőt meg is kerestünk, és össze is barátkoztunk velük nagyon. Judit 

tulajdonképpen nekik írta meg, hogy ő hogyan jutott nyugvópontra ebben a kérdésben 

a maga magatartásával és hitével együtt.  

 

Az édesapja ahhoz a társadalmi réteghez tartozott, akik nem elég árnyaltan 

gondolkoztak a zsidókérdésről, bár mindenfajta emberrel mindenfajta helyzetben szót 

tudott érteni. Tisztességesen viselkedett, '44-ben bújtatott, és a sárga csillagos 

kollégába képes volt belekarolni az utcán, amit ha ő maga ad elő, mint nagy 

bátorságot, akkor nem nagy bátorság, de ha azt tekintem, hogy a magyar társadalom 

hogy viselkedett ezekkel szemben, akkor abszolút pozitív gesztus.   
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Apósom megtűrt szakemberként a Tervhivatalban és utána valamelyik 

minisztériumban dolgozott, ahol mindig káderek voltak a főnökei, de ő volt a 

húzóember, aki értett is valamihez. Gépészmérnöki és közgazdasági diplomája volt 

egyszerre, és ezért bányászathoz, elektromos művekhez, mindenhez értett, tehát egy 

ipari minisztériumi szinten nélkülözhetetlen szakember volt. Valószínűleg ezért sem 

telepítették ki őket, habár a baráti körének a fele a Magyar Közösségből144 került ki. 

Valószínűleg hajszál híján úszta meg, hogy a perbe bekerüljön. Nagyon jó barátai 

kaptak a Magyar Közösségi perben életfogytiglant, például Héder János145, aki 

valamikor '56-ban szabadult, és akire Judit úgy nézett, mint egy példaértékű 

férfiemberre. Hasonlóképpen nézett az édesapjára is, bár az ő, hogy is mondjam csak, 

„rideg-marha nevelő” elvei következtében azért sok bánatot is elszenvedett. Viszont ő 

volt az, akinek az apósom mindig elmondta otthon, hogy milyen pofák vannak körülötte 

kommunistaként, és azok között mindig volt egy-két zsidó származású ember, akin 

lehetett látni, hogy az összes magyar alumíniumot bármikor eladná az oroszoknak, 

hogyha abból ő kicsit jobb előmenetelhez jutna. Juditban mindez összekavarodott, és 

azon vívódott, hogy mi is az igazság az egész témában.  

 

Zavarta az is, hogy az apósom baráti körében olyan embereket hallott beszélni a 

zsidókérdésről, akik emberként és keresztyénként is komolyak, mértékadók és 

hitelesek voltak, erről a témáról viszont egy bizonyos sávon nem jól gondolkoztak. Nem 

úgy, hogy menjenek Madagaszkárra vagy Indiába, vagy ki kell iktatni őket a magyar 

társadalomból, de az az emberfajta volt, aki minden üldözött után lelkiismereti 

válságba került, akár kockázatot is vállalt vészhelyzetekben, de a vészhelyzetek előtt 

nem volt alkalmas arra, hogy a magyar középosztályban olyan erőt képviseljen, ami 

ennek az egész kérdésnek az eszkalálódását megakadályozza. Egyszerűen osztoztak 

a magyar középosztály korlátoltságában. Egyszóval Judit küzdött ezzel a kérdéssel, 

én pedig odaadtam neki az apám Zsidókérdés tanulmányát, ami rá abszolút 

megvilágosító, felszabadító hatással volt. 

 

Ezek a dolgok is összekötöttek minket, és még furcsa apróságok is. Az ő nagyapja, 

akit csak fényképről ismertünk, egészen különösen hasonlított az én Bibó 

nagyapámra: kerekfejű, bajszos kálvinista volt mind a kettő. És aztán kiderült még sok 

apróság, úgyhogy a családjaink is nagyon jól összejöttek.  
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A szüleim Juditot nagyon szerették. Valamilyen módon emlékeztette őket az Anna 

nevű kishúgomra; ezt nem mondogatták, de azért tudtuk. Anyám és Judit között 

nemhogy hagyományos anyós-meny viszony nem volt, hanem még az átlagosan jónál 

is jobb volt a kapcsolatuk. Én is jóban voltam az apósommal, bár más 

temperamentumú volt, mint én. Ő inkább egy gyakorlatias műszaki ember volt, de az 

a fajta műszaki ember, aki azért képes volt a Háború és békét háromszor elolvasni, 

épeszűen viszonyult társadalmi kérdésekhez – nem mondta a Kádár-rendszerre, hogy 

milyen jó, hanem tudta, hogy a kisebbik rossz –, és egy csomó becsületbeli, 

tisztességbeli és kitartásbeli dolgot is lehetett tőle látni és tanulni. Bizonyos 

középosztálybeli gondolkodási maradiságok vagy korlátok voltak benne, de azok nem 

voltak bántóak, a mindennapi életet nem rontották el. Akivel szemben előítélete volt, 

azzal is udvariasan beszélt, szóval az emberi viszonyra alkalmas ember volt, ez 

teljesen világos. Az édesapja alpolgármester volt Székesfehérvárt, és apósomat mint 

diákot küldte afelé, hogy komoly szakmát tanuljon: az asztalosságra is kitaníttatta, 

Németországba is kiküldte tanulmányútra. Apósom már ott megutálta a német 

cserkészetben – vagy azzal párhuzamosan – létező Burschenschaftokat 

[diákegyesületek], tehát valamennyire be volt oltva a németek ellen is, ami, mondom, 

nem segített abban, hogy mindent arányaiban tisztán lásson. De jó ösztönű ember 

volt, és a családja az ő szakismerete révén tudott talpon maradni a Rákosi-

rendszerben is. Én Judit édesanyját nem ismertem, csak elbeszélésekből, de mindenki 

a legjobbakat mondta róla.  

 

Apósom erősen református alföldi középnemesi családból jött, anyósom pedig egy 

rábaközi magyar lutheránus kisnemesi családból. Pasaréten Joó Sándor Torockó-téri 

gyülekezetének a szomszédságában laktak, oda jártak, ott voltak gyülekezeti tagok, 

gyerekeik, két fiú és két lány ebben a református közegben nevelődtek. A leányokat, 

Juditot és húgát evangélikusnak keresztelték, ők evangélikusként is konfirmáltak, de 

ez a családban – ahol abszolút református nevelés zajlott – természetesen semmiféle 

problémát nem okozott. A Torockó téri református templomban vasárnaponként kilenc 

órakor a várbeli evangélikusok is tartottak „kihelyezett” istentiszteletet, ami alatt 

gyermekmegőrző, illetve gyerek-bibliaóra is volt. Amikor Sréter Ferencet követve a 

várbeli evangélikus gyülekezetből 1954-ben sokan kiváltak, köztük ennek a Torockó-

téri gyerek-bibliaórának a vezetője is, Judit édesanyja vállalta el, hogy ennek a gazdája 

lesz, mondván, hogy ő evangélikus egyébként, így keresztelték. Azonban három év 
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múlva meghalt, és akkor ezt a feladatot Judit alig 15 évesen átvette. Mindez csak azért 

fontos, mert azt mutatja, hogy ő már ekkor nagyon tudatosan – és harmonikusan – élte 

át, illetve gyakorolta ezt a kettős identitást. 

 

Judit nálam két évvel fiatalabb volt, tehát két évvel utánam érettségizett a Móriczban 

(azaz az egykori Baár-Madas épületében). A Móricz igazgatója egy Domokos nevezetű 

– fiatalkorában bencés szimpátiájú, talán maga is szerzetesnek készülő – ember volt, 

akiből vonalas kommunista lett, de nem volt gazember. '61-ben már nem a központból 

jöttek elvtársak lemérni, hogy kit lehet javasolni egyetemre, hanem a tantestület 

válogatott tagjai plusz az iskolai KISZ-vezetőség tagjaiból álló diákbizottság döntött 

erről. Judit KISZ-tag volt, amit később is nagyon szégyellt, de akkor már a KISZ nem 

a kiválogatott kevesek szervezete volt, hanem belecitáltak mindenkit. Judit viszont 

impulzív volt, indulatos volt, ő vörös fejjel vitatkozott bárkivel, és róla még a moszkovita 

osztályfőnöke is tudta – meg a tanárok is mind tudták –, hogy hívő protestáns, 

templomba járó lány. Érettségi előtt aztán őt megtáncoltatták különböző KISZ-tagok, 

és látszott, hogy nem fogják, és nem is akarják javasolni, hogy egyetemre menjen, 

úgyhogy Judit akkor teljesen kiakadva és bőgve jött ki a káderezésről. A magyar 

szakos tanára, aki nagyon szerette őt, éppen arra járt, és kérdezte, hogy mi baj, Judit, 

mire ő elmondta, hogy ez a legocsmányabb dögség, hogy ilyen emberek – a 

bizottságban ült olyan diák is, aki megbukott, meg névtelen leveleket írt, ezt az 

osztálytársak mind tudták – mondják meg, hogy ki mehet egyetemre. Akkor ez a 

tanárnő bement Domokoshoz, és az igazgató még aznap este felhívta Juditot: „Legyen 

nyugodt, ez csak a selejt bosszúja, mi javasolni fogjuk magát”. Utána őt előfelvételivel 

fölvették, tehát egy évet dolgozott – az apósom betette a Bányászati Kutató Intézetbe 

könyvtárosnak –, és '62-ben megkezdhette az egyetemet. Ilyen előzmények után Judit 

a volt iskoláját és Domokost is elismeréssel emlegette.  

 

Egyébként ahhoz a vad és primitív KISZ-káderezéshez képest, amin '61-ben az 

egyetemi jelentkezés miatt Judit átesett a gimnáziumban, ugyanez az egyetemen '66-

ban úgy zajlott – a tétje ezúttal az elhelyezkedés volt –, hogy összeültek a KISZ-esek, 

és valamelyik elkezdte dörzsölni a kezét. „Gyerekek, most az a feladat, hogy azt 

hogyan kéne megfogalmazni, hogy a Judit marxista.” – óriási röhögés fogadta a dolgot, 

aztán összetákoltak valamit. Pár év elteltével az egyetemen ennyire vette komolyan 

az ifjú értelmiség a káderezést. 
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„Tanár, neked van balsors!” 

Judit magyar-német szakosként végzett '67 tavaszán, és tervezte, hogy a franciát is 

elvégzi – el is végezte később. Domokosnak volt egy olyan koncepciója, hogy volt 

tanítványokat odavesz tanárnak, erre akkor már Judit négy-öt példát tudott. 

Jelentkezett is levélben Domokosnál, de vagy nem kapott tőle választ, vagy azt az 

üzenetet kapta, hogy nincs neki megfelelő üresedés a Móriczban; személyes 

beszélgetésre nem hívta be, pedig Judit legalább erre azért számított. Aztán világos 

lett nyárra, hogy másutt is kell állást keresni, de nekünk akkor már megvolt a polgári 

esküvőnk, és érdekes módon Bibó Istvánné néven senki nem akarta őt fölvenni. Végül 

egy szakmunkásképző intézetbe került, amelyik kapott egy olyan feladatot, hogy a 

vietnámi háborúból a vietnámiakkal való barátság jegyében Magyarországra jött 

szakmunkás jelölteket kell a képzés előtt egy évig magyarra tanítani. Három magyar-

latin szakos lánnyal együtt vették fel augusztusban azzal, hogy a vietnámiak majd 

megérkeznek, remélhetőleg szeptemberben, és addig ők a Váci úti szakmunkásképző 

intézet tanárijában ülhetnek és megpróbálhatják kitalálni, hogyan kell ezeket a 

diákokat, akik semmit sem tudnak magyarul, magyarra tanítani.  

 

Csakhogy a diákok nem jöttek. Jött a hír, hogy most nem tudtak még elindulni a 

háborús viszonyok között, most a kínai határon vannak… Valami fizetést Juditék addig 

is kaptak, de ezért nyolc órát kellett bent ülniük. Egy ostoba munkáskáder volt az 

igazgató, akinek a legfőbb gondja az volt, hogy jó legyen a rántott hús délben, és csak 

a rántott hús után lehetett vele bármit is megbeszélni. Ez a Pilát elvtárs nem volt egy 

rosszindulatú marha, viszont annyira nem értett semmihez, hogy folyton gyanakodott; 

a szocializmus csúcshelyzete volt ez bizonyos szempontból. A vietnámiak végül 

október közepére megérkeztek lerongyolódva, soványan, tornacipőben. Mindenkinek 

megesett rajtuk a szíve. Juditnak volt egy olyan kérdése, hogy van-e köztük, aki tud 

franciául – ugye, Vietnam francia gyarmat volt – és amikor kiderült, hogy van egyetlen 

ilyen diák, kérte, hogy az ő csoportjába kerülhessen. Na, ezt Pilát elvtárs nem 

engedélyezte.  Valószínűleg attól félt, hogy szót értenek, és akkor Bibóné majd 

elszalad az oktatásban, látványos lesz az eredmény… Pilát elvtársnak lehetett 

valamilyen kisebbségi érzése, mint munkáskádernek; ezek némelyikét tönkretette az 

ilyen típusú emelkedés a Rákosi-korszakban.  
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Judit a vietnámiak között kétféle típust különböztetett meg: voltak a „pogácsafejű 

dzsungelfiak”, akik még a tanév végén, júniusban sem tudtak annyit kinyögni, hogy „jó 

napot”, és voltak, akikkel lehetett valamit kezdeni. Volt, aki már beszerzett szótárat, 

meg kérdezgetett: „Tanár, állj meg, mondjad szót, mit jelent!” Valamelyik gyerek azt 

kérdezte: „Tanár, van neked feleség?”, s mikor a kolléga megmondta, hogy nincsen, 

együttérzőleg közölte: „Tanár, neked van balsors!” – nyilván valahol belebotlott a 

Himnuszba, és kiszótárazta. Január körül aztán észrevették, hogy két szorgalmas 

diák, aki minden szót fölírt, egyszer csak eltűnt. Hol vannak? – hazamentek. Miért 

mentek haza? Akkor a gyerekek elmondták, hogy a zsebpénzből könyvet vettek, és 

aki magyar könyvet vett, az gyanús volt a komisszároknak, akik a szállásukon őrizték 

meg kísérgették őket.  

 

Volt egy nagyon kedves gyerek, aki viszont nagyon nem akart tanulni. Májusban, az 

osztályozó konferencia előtt azt mondja neki Judit: „Lam, tanuljál, mert meg fogsz 

bukni”. Valamelyik gyerek jelentkezik, azt mondja: „Tanár, nem lehet, Lam nem fog 

megbukni” – „Miért nem?” Azt mondja a gyerek: „Lam apja otthon, Vietnamban naaagy 

rendőr!” És amikor az osztályozó konferencia volt, végig ott ült a vietnámi kísérő, és 

némelyik gyerekre rezzenéstelen arccal és indoklás nélkül tényleg azt mondta: „Nem 

bukhat meg” – és az nem bukott meg. A vietnámi diákok azután mentek szakmunkás 

képzésre, úgyhogy Judit ezt a magyar nyelvtanítást csak egy évig csinálta.  

 

A Torockó téri gyülekezetben volt egy néni, aki Juditot ismerte és még Judit édesanyját 

is, aki '57 karácsonya előtt nagyon fiatalon, 36 évesen halt meg rákban, és négy 

gyereket hagyott maga után. Akkor Judit 14 éves volt. Voltak akkoriban ébredési 

gyógyító mozgalmak, az én Juditom édesanyja volt Káptalanfüreden is, és sokan hitték 

– talán ő is azt hitte –, hogy meggyógyult, de aztán ősszel kiújult minden, és 

karácsonykor meghalt. A gyülekezetbeli nénik aztán figyelték Judit sorsát, és tudták, 

hogy vietnámiakat tanít magyarra – szép keresztyén feladatnak látták. Amikor aztán 

ennek az egyéves munkának vége lett, ez a néni szólt neki, hogy van egy komoly 

keresztyén, hívő iskolaigazgató Érden, Dizseri Sándor,146 akinek az édesanyja oda járt 

a Torockó téri gyülekezetbe, neki volt bibliaköri társa. „Ott most keresnek magyar-

német szakos tanárt, hát próbáld megpályázni!” – mondta Juditnak, ő pedig elment, 

bejelentkezett és beszélt Dizseri Sándorral. 
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Amikor több mint harminc év múlva a református iskola újraindítását szerveztük, 

Dizseri Sándor bekerült a mozgalmunkba mint oktatásügyi szakember. Agitáltuk, hogy 

igazgató is legyen, de akkor ő már ehhez idősnek érezte magát, a pedagógiai 

munkában azonban sokat segített, támogatott, és szeretni való személyiség volt. Egy 

évet tanított is óraadóként a Baár-Madasban, és amikor a tanárostul-diákostul átvett 

sárospataki gimnáziumban147 igazgatóválság volt, akkor ott elvállalta egy évre az 

igazgatást. Egyebek közt olyan probléma is volt Sárospatakon, hogy a nem vallásos 

tanároknak mindent megígértek a tekintetben, hogy az átvett tanárok számára nem 

lesz kötelező a vallásos „ideológia” elfogadása, aztán egy frissen megalakult 

lelkészegylet elkezdte verni az asztalt, hogy aki nem templomba járó, az ne lehessen 

osztályfőnök. Dizseri Sándor ebben a helyzetben tulajdonképpen békét akart 

teremteni, de nem nagyon sikerült. Aztán valami nagyon gyors hasnyálmirigy gyulladás 

még abban a tanévben kirántotta ebből a feladatból, mentőhelikopter vitte a kistarcsai 

kórházba. Nemrég halt meg 86 évesen.  

 

1968-ban tehát Dizseri Sándor föl merte venni Juditot – amihez Judit annyit tett hozzá, 

hogy, mint kiderült, egyedül ő volt a jelöltek között, aki odament és körülnézett az 

iskolában –, és szerencsénk is volt, mert úgy látszik, a Pest megyei Művelődési 

Osztálynak nem volt előre lebütykölt jelöltje Érden. Ez egy agglomerációra ráépült friss 

gimnázium volt, ahova Dizseri Sándort Ceglédről hívták el építkező igazgatónak.  

 

Nagyon jó tanári kart gyűjtött össze Dizseri Sándor, ahol Judit jól megtalálta magát. 

Két ottani tanárból lett azóta a Trefortban, illetve az Apáczaiban igazgató, mert Lénárd 

Gábor is ott kezdte a pályáját Dizseri Sándor alatt és Pfeiffer Ádám is, aki a '90-es 

években az Apáczai igazgatója lett. Egyéb jó tanárok is voltak, de volt egy 

igazgatóhelyettes, akit a hatóság odahelyezett, és aki Dizseri Sándort átlag 

negyedévenként följelentette a megyei oktatási osztályon ezért vagy azért. Sándor 

ebben diszkrét volt, nem nagyon kötötte a pályakezdők orrára, hogy neki milyen 

küzdelmei vannak a háttérben, de a végén Judit már rendszeresen azzal jött haza, 

hogy „Hát a Géza megint följelentette a Sándort”. Mondom: „Honnan tudod?” – 

„Láttam, ahogy áll a folyosón, néz ki az ablakon. A hátán láttam, hogy már megint 

följelentette a Géza. Odamentem hozzá, hogy baj van, Sándor, megint följelentette a 

Géza? Azt mondja erre: Tudja, Jutka, nem az a legény, aki üt, hanem aki állja.” Gézáról 
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azt lehetett tudni, hogy az ötvenes évek elején, tehát a Rákosi-korszakban Veszprém 

megyében volt helyettes rendőrkapitány, aztán később elvégezte a magyar vagy a 

történelem szakot, és lett belőle igazgatóhelyettes egy iskolában.  

 

Akkor éppen Németh Géza148 volt a református lelkész Érden. Németh Géza egy 

furcsa, mozgékony ember volt, aki nagyon jó és bátor dolgokat is csinált, de az 

embernek néha volt egy olyan érzése, hogy a bátorsága engedélyezett bátorság. Őt 

aztán kirúgta az egyház – nyilván ÁEH149 kérésre. Németh Géza felesége anyámnak 

volt tanítványa, és ő egyszer engem összevakart, mikor tizennégy éves kamaszként 

elájultam a Toroczkó téri templomban a húsvéti istentiszteleten, mert a házmester nénit 

meglocsoltam reggel, és ő saját főzésű sörrel kínált, amit udvarias gyerekként persze 

megittam. Ezek után elájultam az istentiszteleten, és amikor fölébredtem Kriza Judit 

ott volt: „Szervusz Pisti, engem édesanyád tanított a Baár-Madasban, és most 

elájultál”.  

 

Emlékszem, '66 szeptemberében a nagypapám születésnapján Judit mint 

menyasszony ott volt velem, és látogatóként befutott Németh Géza. Apám is ott volt, 

és Géza apámat nagyon bizalmasan kérdezgetni kezdte a börtönemlékei felől. Mi 

egyszer csak egymásra néztünk Judittal: miért kérdezget ilyen direkten? – az a gyanú 

támadt föl bennünk, hogy ez így nincs rendben. Aztán két hét múlva a 

Népszabadságban megjelent egy rövid írása Németh Gézának, ami arról szólt, hogy 

az érdi parókiára valakik betörtek. Vagy a plébániára. Elindultak megfogni a tolvajt, és 

a plébános is jött segíteni – vagy ő ment segíteni a plébánosnak –, aki fölkapta a 

reverendáját és úgy ugrott át a kerítésen. Az egész egy Kádár-rendszerbeli nemzeti 

egység sugallatot tartalmazott: a Népszabadságban megjelenik egy református pap 

írása arról, ahogy ökumenikus szellemben üldözik a rablót. Ügyes írás volt, de azt 

gondoltuk, hogy hát ez most beleillik az enyhülő Kádár-rendszerbe, és nem tett ránk 

nagyon jó benyomást.  

 

Németh Gézával kapcsolatban később is ilyen érzéseink voltak. Amikor őt később 

kirúgták a lelkészségből, akkor képekkel kezdett el kereskedni, de közben diákokkal 

táborokat szervezett – abban nem bukott le. Én most már azt hiszem, hogy a gyanúnk 

nem volt igaz, hanem ő egy nyüzsgő-szervező ember volt, aki nem bírt magával. Érden 

épített egy templomot, amire talán volt építési engedélye, talán nem, és rosszallásokat 
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kapott ezért, mondták, hogy ne nyüzsögjön bele az egyház és az állam viszonyába.150  

 

Történt egyszer, hogy Judit az érdi buszra várakozott hazamenet, és Németh Géza is 

ugyanarra a buszra szállt föl, mert ő is jött valamiért Pestre, sőt ugyanerre a buszra 

szállt föl az igazgatóhelyettes Géza is. És ez a két férfiú – Judit mint fiatal nő előtt – 

egy értelmiségi marxista-keresztény párbeszédet produkált bonmot-kal meg viccekkel, 

adták egymásnak a labdát. Neki ez is furcsának tűnt, végül szóvá is tette az 

igazgatónak: „Sándor, nekem ez nem tetszik, hogy a két Géza így jóban van 

egymással”. – „Nézze, Jutka – mondta Dizseri –, én se tudom, hogy mi van ezzel az 

emberrel, de nekem állandóan gondot okoz. Ne haragudjon, de kénytelen voltam 

Németh Gézát kitiltani az iskolából, mert az hogy ő itt ifjúsági munkát végez, teljesen 

rendben van, hogy oda a mi tanítványaink közül járnak, az is rendben van, de hát ő a 

Pest megyei Oktatási Osztályon azzal henceg, hogy az iskola egész KISZ-bizottsága 

őhozzá jár bibliaórára. És nem veszi észre, hogy ezzel a gyerekeknek árthat!”   

 

Egy évig tanított Judit Érden. '69 őszén született az első, a legnagyobbik fiunk, ’71-ben 

a második, velük otthon maradt GYES-en, és ’73-ban, amikor a kisebbik két és fél éves 

lett, akkor visszament Érdre tanítani. Marcit elvittük egy ismerős családhoz, Pistu meg 

járt az óvodába, egy félévet így hidaltunk át, amíg a kisebbik gyereket is fölvették az 

óvodába. Viszont amikor Judit visszament Érdre, pár hónap alatt kiderült, hogy ez a 

dolog nem működik. Mi akkor már egy eltartási szerződésben laktunk a Váci úton, és 

neki átlósan kellett keresztülutaznia Budapesten – még akkor metró nélkül – azért, 

hogy a Kosztolányi téren fölszállhasson a buszra vagy vonatra, és Érdre menjen. Ez 

oda-vissza inkább három óra utazás volt, mint két óra, ennyit elvenni a családtól, a 

gyerekektől nem szabad. Akkor nagyon bánatos szívvel elkezdődött az álláskeresés, 

de nem sikerült tanári állást találnia, úgyhogy a következő tanévet még elkezdte Érden. 

Végül '74 novemberében elfogadott egy könyvszerkesztői állást a Felsőoktatási 

Pedagógiai Kutatóközpontnál. Volt ott egy-két nagyképű alak, és ezeknek a 

szociológiai felméréseit kellett könyvvé vagy kiadvánnyá alakítva megszerkeszteni. 

Ahogy mondta, fölösleges és ostoba kiadványokat kellett nyelvhelyesség 

szempontjából korrigálnia. Nagyon szenvedett ettől is és a tanítás hiányától is.  

 

Tavasszal jelentkezett a Külkereskedelmi Főiskola francia tanszékére, mert addigra ő 

elvégezte a francia szakot. '68-ban iratkozott be a francia szakra, és amikor Marcit 
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várta, '71 júniusában, a kilencedik hónapban szigorlatozott franciából. Olyan jól 

sikerült, hogy Süpek Ottó151 nem vette észre, hogy a jelölt a kilencedik hónapban van, 

és kétórás beszélgetést folytatott vele – miközben ő már fölkelni se tudott, nemhogy 

ülni ekkora pocakkal. Süpek Ottó a fényes szelek nemzedékéből152 jövő és azt hiszem, 

kisebbségi érzésektől gyötört tanszékvezető volt, aki időnként rákattant egy-egy 

emberre, és csupa jóindulatból hosszan elbeszélgetett vele. Judit '73-ban befejezte a 

francia szakot, és így jelentkezett a Külker főiskolára. Tudta, hogy itt nem lesz 

irodalomtanítás – ami azért az ő fő szívügye volt –, de hát legalább a franciát tudja 

tökéletesíteni, és mégis tanít, mégis húszévesek között van. Ott tanított egészen '89-

ig. Először egy nagyon értelmes volt Baár-Madas növendék hölgy volt a 

tanszékvezető, aki rögtön megmondta Juditnak, amikor fölvette: „Nézd, ezen a 

tanszéken most már párttagunk van, kandidátusunk is van, most már olyan kell, aki 

dolgozik is”. Ez egy ideológiailag fűtött főiskola volt, mert a külkereskedelemre azért 

odafigyeltek.    

 

 

Család 

Vidékre való elmenetelen mi nem gondolkoztunk, mert az én szüleim is betegeskedni 

kezdtek, apámnak '67 tavaszán volt az infarktusa, Judit testvérei meg kamaszodtak 

éppen, a legkisebbik, a húga akkor volt 15 éves, amikor összeházasodtunk. Ráadásul 

engem az állásom is – ami ritkaság volt, hogy művészettörténész még végzés előtt 

állást kapjon – Budapesthez kötött, úgyhogy maradtunk, és elkezdtünk lakni Juditéknál 

'67 őszén. Apósom egyedül lakott a Júlia utcában. Judit egyik öccse akkor már 

Keszthelyen az agráregyetemre járt, és világos volt, hogy vidéken fog állást kapni, a 

másik öccse pedig Esztergomban kollégiumban lakott, mert egy bányászati 

technikumba járt.  

 

Év végén aztán jött egy eltartási szerződés ajánlat egy öreg családi barátunktól, egy 

idős, egyedülálló gyermekpszichológus hölgytől, aki annak idején az Új iskolában 

dolgozott. Az Új Iskola153 Budapesten egy Nagy László-féle reformpedagógiát követő, 

gyerekközpontú intézmény volt, az alternatívok még mindig szívesen hivatkoznak rá. 

Egy Domokos Lászlóné nevezetű, bizonyos Emmi néni vezette, aki Móra Ferencnek 

volt az ideálja (vagy nem is csak ideálja) Szegeden, de az iskolát még Budapesten 

alapította. Az én édesapám is oda járt, és ez az Erzsike néni, aki nekünk az eltartási 
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szerződést ajánlotta, mint az iskolában is működő pszichológus szakértő154 ővele is 

csinált annakidején felméréseket, innen is jött az ismeretség. Nagymamám barátnői 

társaságához tartozott, és idős korára tüdőtágulásos megrozogulásban lévén, jött az 

eltartási szerződés ötlete, amivel minket vett célba. Negyven négyzetméteres lakása 

volt, benne egy kisszoba, abba ő visszavonult, mert félig-meddig ágyhoz kötött volt 

már, bár sétálni ki tudott menni.  

 

Nekünk tehát ez egy lakásmegoldásként megjelent a horizonton. Sejtettük, hogy ez 

nem egyszerű, mert hát olyan törvényi feltételek is voltak, hogy hat hónapi együttlakás 

kellett hozzá. Amikor először találkoztunk, hogy ezt megbeszéljük, ő nagyon jó 

benyomást tett ránk ebből a szempontból is. Azt mondta: „Gyerekek, én nagyon fogok 

igyekezni, hogy éljek addig”. Amolyan század elején egyetemre járó, okos hölgy volt. 

Később megláttuk, hogy az okosságának vannak korlátai, például azt gondolta, hogy 

azért, mert ő egyrészt pszichológus, másrészt okos ember, és mindenkin átlát, azért 

rajta senki nem lát át. Ami egy tévedés.  

 

Erzsike nénivel tehát megkötöttük az eltartási szerződést, ráadásul kedvező anyagi 

feltételek között, mert ő azt mondta, hogy nekünk az lenne a dolgunk, hogy valakit 

fogadjunk, aki mellette délelőtt ott van, amíg mi munkában vagyunk, meg főz neki. A 

saját kosztját fizeti, az nem a mi költségünk – ami nagy szó volt, mert elvileg az egész 

eltartása a mi költségünk lett volna –, de neki az állapota miatt az kell, hogy valaki ott 

legyen. Mi találtunk is valakit, aztán valaki mást… Volt Betti néni, volt Blanka néni, volt 

Ila néni, szóval két vagy három nénit „fölpróbáltunk”, de egyik sem volt tartós, 

különböző okokból, de nehezen jöttek ki Erzsike nénivel. Volt, aki arra volt kényes, 

hogy őt ne nézze cselédnek, volt, aki azért neheztelt, mert tegezte – mindenkivel 

tegeződött, nagyjából egy társadalmi rétegbe tartoztak, de nem mindegyik volt 

egyetemi végzettségű. Éreztek a mi néninken talán valami gőgöt, mert hát 

megmondta, hogy mit szeretne, vagy alternatívát mondott arra, hogyan vásároljanak 

be. Sose szidta a főztjüket, de nekünk azért elmondta a tökéletlenségeiket is, ők pedig 

ezt megérezték, úgyhogy aztán mi mind a két nénit hallgathattuk. Ahogy lefestette 

némelyiket Erzsike néni, az szórakoztató volt, de azért nekünk kellett az egyensúlyt 

fönntartani, illetve új nénit keresni. Aztán a harmadik néni után bizony Judit főzött 

Erzsike néninek, és ő is beletörődött, hogy tökéletest nem lehet találni.  
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Aztán megszületett a Pistu nevű kisfiunk, és újabb másfél év elteltével Marci. Eközben 

szegény Erzsike néni is érezni kezdte, hogy hát akkor ő tovább élt, mint amennyit 

nekünk ígért, és hogy mi egy szűk kis szobában lakunk a két kisgyerekkel – egyébként 

jóban volt ő a gyerekekkel is –, és hajlandó volt velünk együtt a lakást elcserélni egy 

nagyobbra. Becsületére legyen mondva, hogy egy költözködést velünk együtt vállalt. 

Nagy nehezen lett is valami. Nem volt ám könnyű találni, még nekünk kellett 

valamennyit fizetni azért, hogy nagyobb lakásba menjünk, de mi azt gondoltuk, hogy 

ezzel Erzsike néni lelkén is könnyítünk, és jeleztük is neki, hogy ő ezzel velünk milyen 

jót tett. Még négy évig éltünk együtt, aztán ő ’76-ban meghalt.  

 

Ahová még vele együtt költöztünk, az egy háromszobás nagy lakás volt, de akkor már 

az volt a problémánk, hogy talán még egy gyerek jön, illetve az is, hogy a két 

meglévővel nem tudunk hol sétálni, mert a környéken, Angyalföld szívében nem volt 

tiszta játszótér. A Városligetbe kellett menni, hogy levegőztessük őket, onnan viszont 

hazaindulni nem akartak, amíg szusz volt bennük. Akkor lehetett elindulni, amikor 

látszott, hogy mindjárt összeesnek a fáradtságtól, aztán elaludtak a buszon, és amikor 

a buszról le kellett szállni, ordítva ébredtek – viszont otthon nem aludtak el. Persze 

tudtuk, hogy sokan laknak ilyen körülmények között, tehát ezt nem lehetetlen 

megoldani, de azért törtük a fejünket valami jobb megoldáson. Végül szert tettünk egy 

hármas lakáscsere partnerre, akik egy nagyon rossz, zsák beosztású, toldott-foldott 

kertes villalakásban laktak a Pasarét fölött. Egy harmincöt éves pár volt egy tizenöt 

éves kislánnyal, egy kétéves kisfiúval és egy anyóssal. A szüleimnek alkalmasnak tűnt 

a lakásuk, mert feleakkora volt, mint a Berkenye utcai. Úgyhogy ez a fiatal pár hajlandó 

volt eljönni Angyalföldre az Orsó utcai csőlakásból, az ő lakásukba mentek apámék a 

Berkenye utcából, mi pedig mentünk a Berkenye utcába. Fizettünk 25 ezer forintot 

nekik, amiért eljönnek Angyalföldre, ami nagyjából öthavi fizetésem volt akkor, vagy 

még több is.   

 

Így költöztünk vissza abba a lakásba, ahol én '46-tól gyerekeskedtem. A Berkenye 

utcai 110 négyzetméteres lakás nekünk igazán emelkedés volt '77-ben. A szüleim 

akkor már betegeskedtek, de közelebb kerültünk egymáshoz, úgyhogy az én akkor 

kilenc- és hétéves két fiam mentek hozzájuk a dombon át, és vittek nekik pokrócba 

takart kosárban meleg ételt is időnként. 
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A Berkenye utcában született a harmadik és negyedik gyerekünk. Közben haltak meg 

a szüleink sorban, apám és anyám három hét különbséggel 1979-ben. Közben 

küzdöttünk szegény nagyanyámmal is, aki rövid időket nálunk töltött ilyen-olyan rozoga 

betegségekben. A kórházakból meg tudott még szökni a bejárónő segítségével, de 

néha muszáj volt bevinni. Nem erőszakkal vittük be, de már meg volt sértve szegény 

a világra, mert szeretett volna összeköltözni a fiával, ami végül nem jött össze. Közben 

tudta, hogy a fia súlyos beteg: szív és vese közös egyensúlya borult fel magas 

vérnyomással mint eredménnyel, és ezt az egyensúlyt kellett fenntartani. Apám 

betegsége '77-ben már ott tartott, hogy egy friss, de nagyon jó amerikai orvos barátunk 

azt mondta, ő a tipikusan dialízisre szoruló ember. Csakhogy Magyarországon a 

művese kezelés még gyerekcipőben járt, és akkor szóba került, hogy összeadnak 

valami pénzt, és kiviszik apámat, de addigra anyám állapota már nem tette lehetővé, 

hogy ő könnyedén elszökjön, és mire a dolog átfutása lehetővé tette volna az utazást, 

addigra anyám meghalt, és aztán apám is.  

 

Apámnak volt egy agyérgörcse '79. február végén. Abból teljesen és gyorsan magához 

tért, csak az írása romlott el, apró macskakaparás lett. De nem akart kórházba menni, 

merthogy anyámat nem hagyja ott. Tudta anyámról, hogy tüdőrákja van és 

menthetetlen már. Anyám ezt nem tudta, viszont ő sem akart kórházba menni 

mondván, hogy apámat nem hagyja ott. Nagy nehezen, protekciós barátok 

segítségével megszerveztük, hogy a Korányiba mindkettőjüket bevették, anyámat 

Böszörményi Miklós osztályára, apámat a kardiológiai osztályra. Másfél szint volt a 

különbség, de nem nagyon tudtak átjárni egymáshoz, illetve anyám már a 

végstádiumban volt. Apám forszírozta is, hogy még egyszer vigyék fel hozzá, de akkor 

ezt valamiért neki nem tanácsolták. Én már egy csütörtöki napon mély álomban 

találtam anyámat – nem is lehetett fölébreszteni. Lehetett tudni, hogy ez a végstádium. 

Én tudtam volna fölvinni egy kerekesszékben apámat, mert őt akkor lábadoztatták egy 

kicsit, és azt hiszem, pénteken megbeszéltük, hogy másnap, szombaton én megyek, 

és fölkísérem hozzá. És akkor először megnéztem, hogy anyám hogy van, és az üres 

ágyat találtam ott, mert délelőtt meghalt. Meg kellett mondanom apámnak, aki ezt nem 

úgy fogadta, mint ami teljesen váratlan: „Hát akkor elkéstünk, Pistám.” Kicsit 

üldögéltünk, és akkor azt kérte, hogy imádkozzunk együtt – amit sose kért tőlem. Én 

erre nem voltam teljesen felkészülve, és valahogy az jött, hogy a Miatyánkot mondjam 

el, ami akkor nekem nagyon sokat jelentett. 



 100 

 

Amikor eljöttem, nyugodtan hagytam ott, aztán pár nap múlva ugyancsak 

kerekesszékben el tudtam kísérni a proszektúrára, ahol azért ő látni akarta még 

egyszer anyámat. A temetésre nem tudott kijönni, pedig eléggé magához térőben volt, 

de valami szájsebészeti bajt is kapott, és a miatt levitték a János Kórház fogászatára. 

Ott rendbe hozták, és visszavitték a Korányiba, de közben valami miatt ő is úgy 

gondolta, és bele is törődött, hogy ő most nem tud részt venni a temetésen, de ez 

lelkileg nem viselte meg katasztrofálisan.  

 

És tervei voltak. Húgommal beszélték, hogy majd lemegy egy pár hónapra 

Hódmezővásárhelyre, ő ott elférőnek ígérkezett, és úgy gondolkozott dolgokon. Egy 

nagyon szép levelet diktált a közeli barátoknak az anyám gyászjelentője mellé a halála 

körülményeiről. Tudott diktálni egy levelet Szabó Zoltánnak155 is. Vásárhelyi Miklós156 

felesége utazott a férjéhez Olaszországba, és apám neki diktált egy viszonylag hosszú 

levelet, ami Szabó Zoltánnak szólt az anyám halála utáni új helyzetről meg arról, hogy 

az ott megjelenés előtt álló új kötete hogy és mint legyen. Akkor ezt a Vásárhelyiné 

otthon átmásolta egy átütőpapírra, azt felvágta csíkokra, rátekerte egy üres 

cérnaspulnira, arra rátekert cérnát, és az úti varrókészletében kivitte magával Rómába. 

Ott újra letekerte, összerakta szépen, átmásolta a kis gyűrött átütőpapírról rendes 

levélpapírra, és elküldte Szabó Zoltánnak levélben. Feltehetően lekapcsolták volna a 

határon, ha ez innen megy levélként; apámnak már nem ártottak volna vele, csak az 

ügynek.  

 

Apám halála után – emlékezetem szerint 79 szeptemberében – E. Fehér Pálnak 

megjelent egy rosszízű, buta cikke a Kritikában157, ami lényegében arról szólt, hogy az 

ellenzék, ezek a forrófejűek ki akarják sajátítani Bibó Istvánt, akinek pedig nagyon sok 

megszívlelnivaló írása van, például a Zsidókérdés. Egyszóval megdicséri a '48-as 

tanulmányokat, másrészt viszont kijelenti, hogy a politikában amúgy a végeredmény 

számít – ami valószínűleg igaz, csak hát az én véleményem szerint az utolsó ítélet 

előtt nem lehet megmondani, hogy mi egy politikai cselekménynek a végeredménye. 

Még március 15-ének a végeredménye is előttünk van. Mert ha még pár száz évig nem 

lehet kisajátítani, akkor az is végeredménye a március 15-ének, nemcsak az, hogy 

Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt, és elbukott a forradalom, és sok mindenkit kivégeztek, 

és utána minden tisztességes mozgalomnak március 15. volt a zászlóján. Hát mi a 



 101 

végeredmény? Ehhez képest Bibó István munkáinak a végeredményét E. Fehér Pál 

megállapítja: Bibó István megszívlelendő, de bukott politikus.  

 

Erről azért annyi eszembe jutott, hogy hoppá, hát itt – igaz, hogy egy kínos helyzet 

kényszere alatt, de mégis – meg vannak dicsérve az apám írásai! Az '56-osak nem, 

azokat úgysem fogják kiadni, de legalább ezeket a megdicsérteket kiadhatnák. Be is 

adtam egy válogatott tanulmánykötet-javaslatot a Magvetőhöz 79 októberében. 

Addigra már volt nekem egy-két ellenzéki barátom, akik apámat az utolsó éveiben 

óvatosan és nagy tisztességtudással próbálták megközelíteni, de nem 

erőszakoskodtak, mert tudták, hogy beteg. Azért rajtunk keresztül, meg más utakon is 

eljutott hozzá egy-két fiatal. Közülük az egyik, Szilágyi Sándor158 figyelmeztetett: „Te, 

Pista, a Békeszerződés és demokráciát ki ne hagyjátok!” Én pedig szégyenkezve 

vettem észre, hogy ezt 28-30 éves koromig nem is olvastam – azóta is alapmű 

számomra –, bár mentségül hozzá kell tenni, hogy akkor már két gyerekre kellett 

mellékállásban is pénzt keresnem.  

 

Ahhoz képest, hogy az apám fia vagyok, tény, hogy sokáig nem az apám műveit 

olvastam a legszenvedélyesebben – ez viszonylag későn történt meg –, de ebben 

azért benne van az is, hogy amikor az ember átfordul a hagyományos apa-fia 

viszonyból egy felnőtt, beszélgetős viszonyba, vagyis a 15-20 éves kor közötti időszak, 

az nálunk kiesett. Amikor ő hazajött, és én lassan megnősültem, jött a családalapítás, 

addigra már volt bennünk egy szenvedélyes akarat, hogy beszélgessünk – és volt egy 

helyzet, ami egyre kevesebbet tett ebből lehetővé.  

 

Apósom '85-ben halt meg, megöregedve és egy kicsit lemerevedve. A Júlia utcai lakást 

addigra ő már eladta, és elment egy kisebb lakásba, mert a Balatonnál szeretett volna 

borászkodni, sőt még egy svábhegyi telket is eladott, ami valahogy megőrződött a 

birtokában. Judit föl is rótta neki, hogy mindkét fia lakásmegoldásra várt, és hát mi is 

ott voltunk lakásmegoldás nélkül, illetve az eltartási szerződésben kínlódtunk, és ő 

eladott egy ilyen ingatlant még a '70-es évek elején azért, hogy annak az árán 

Balatonon egy telket vegyen, ahol egy présház volt, és az elé valamit építsen. Ebből 

végül nem lett semmi, mert csak az alapokig tartott ki a pénz, és a szőlőt nem tudta 

egyedül fönntartani. Aztán ezt a balatonfüredi telket is el kellett adnunk. Judit kisebbik 

öccse az apósáék pesthidegkúti telkén saját kezűleg felépített egy teljesen rendes 
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házat, a másik sógorom pedig vidéken szolgálati lakásból került saját lakásba, de azért 

a svábhegyi telken kalákában biztos építettünk volna egy négylakásos házat, és Judit 

azt gondolta időnként, hogy ebben azért az édesapja nem a gyerekeire fókuszált.  

 

 

BAÁR-MADAS159 

1985-ben egy barátunk invitálását elfogadva Erdélyben jártunk. Akkor még tilos volt jó 

barátoknál lakni, ha nem volt közeli rokon, viszont annyira jó barátok voltak, hogy 

őbennük is elfogyott a türelem, és azt mondták, hogy akkor is menjünk, ők vállalják. 

Egy kis székelyföldi falu, Hargitafürdő félreeső részében, egy öreg székely parasztnak 

a telkén vettek ők meg egy sarkot, és azon állítottak föl egy nagyon nomád kis 

víkendházat. Ott már nem nagyon járnak milicisták, mondták, ott mi nyugodtan 

ellétezhetünk. El is mentünk ide, azt hiszem nyár közepén, júliusban.  

 

Hargitafürdő – ki hinné – a Hargita-hegység területén fekszik. Az a furcsa, hogy az 

egész táj olyan, mint a Zalai dombság, bár a növényzetet ismerők látják, hogy 

magashegyvidék.  A magunkfajta bölcsész ezt inkább csak azért tudja (vagyis inkább 

érzi), mert Udvarhely felől egyenletesen emelkedő és ehhez képest hosszan 

szerpentinmentes országút vezet egy széles, nagy fennsíkra. Első autónk, egy 84-ben 

vett használt kétütemű Wartburg kombi alig győzte, és mire felértünk, egy hosszú és 

erős emelkedő volt mögöttünk. Ennek a fennsíknak van 1800-2000 méteres 

legmagasabb része is, de belül kisebb dombok meg völgyek és enyhe esésű patakok 

is tagolják. Szelíd, dombságos, viszonylag nagy terület, ahol lehet mozogni ide-oda, 

gyógyfürdők vannak, borvíz-források, néhány kicsi és egy nagyobb falu és egy-egy 

púp, ami a fennsík szintjéből alig 600 méterrel emelkedik ki – de akkor az már kétezren 

felüli csúcs! –, és az ember érzi, hogy magasan van, és van egy olyan élménye, hogy 

közel van az ég. Fölmentünk talán a legtetejére ennek a fennsíknak, letáboroztunk egy 

réten, és valahogy ott kezdett Juditban megfogalmazódni – de ezt ő csak augusztus 

végén mesélte el nekem, addig magában forgatta –, hogy vissza lehetne szedni 

valamelyik református iskolát azok közül, amelyeket – ahogy már volt róla szó – 1952-

ben olyan rondán vettek el.  
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Be lehet emelni a haladó hagyományok közé 

Judit a pasaréti református gyülekezetben nőtt fel, onnan sok egykori baár-madasos 

diák volt neki idősebb ismerőse, és a családi körében is sokan voltak, akik oda jártak. 

Hallott és ismert tehát történeteket a Baár-Madasról, és 12 évig járt a Baár-Madas 

épületébe, ott is érettségizett a Móricz Zsigmond gimnáziumban. Induló közös 

életünkben sok más mellett a református iskolák sorsa is közös téma volt, amiből 

később közös feladatvállalás is lett. (Megjegyzendő, hogy elemi iskolát csak ’45 után 

indítottak a Baár-Madas épületében; ez akkor még egyházi volt, amikor én 47/48-ban 

elsősként oda jártam, de állami volt már, mire ’49-ben harmadikos lettem. Judit akkor 

volt kis elsős – nem ismertük egymást – de ugyanazok a tanárok tanítottak, az 

énektanár például közös volt az ugyanazon épületben akkor még meglévő református 

gimnáziuméval. Én magam ’50-től már a lakásunkkal egy háztömbben lévő Áldás utcai 

iskolába jártam.) 

 

Aztán ’67 tavaszán, amikor még csak menyasszony-vőlegénynek számítottunk, bár a 

polgári esküvőnk már megvolt valamilyen meggondolásból, Judit – aki nagyon 

tudatosan készült a tanári pályára, és a református iskolák iránti érdeklődésünk 

ébrentartása is elsősorban neki köszönhető – Sárospatakra kérte magát az 

egyhónapos kötelező iskolai gyakorlatra, mert kíváncsi volt, hogy meg tudja-e 

szimatolni, mi maradt a pataki református iskolai hagyományokból és atmoszférából. 

Szimatot is fogott. Egy hónapig – Zádor Anna professzorom közvetítésével – a 

múzeumi vendégszobában kapott szállást, és alighanem Lórántffy Zsuzsanna 

ágyában aludt, ugyanis az volt a vendégszobában, mert még nem volt kész a kiállítás. 

Én pedig hétvégenként mentem őt meglátogatni Sárospatakra, és kirándultunk a 

környéken160. 

 

’75-ben a Kortársban megjelent egy cikk, amelyet Klaniczay Tibor írt a XVI. századi 

protestáns iskoláztatásról,161 amit ő nagyon megdicsért, mint haladót, mint az ország 

számára művelődésben és nemzeti szempontból is fontos faktort. De a dicsérethez 

kellett egy marxista farkat is illeszteni. Ennek az volt a lényege, hogy hát igen-igen, az 

osztályharc idején a munkásosztály bizony kidobja a hajóból mindazt, ami a harcban 

inkább ballaszt, mint muníció, így a protestáns iskolaügy sem kapott elég figyelmet, 

pedig ez mennyire haladó volt, mennyire a nép érdekét képviselte. Most már, hogy az 

osztályharc nem élesedik állandóan – és az osztályharcnak nem az a természete, hogy 
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muszáj neki örökké élesedni, ezt csak a Sztálin meg a Rákosi korszakban hirdették, 

de most már látjuk, hogy nem így van –, ezeket be kell emelni a haladó hagyományok 

közé. Ezen mi hol röhögtünk, hol sírtunk. Előbb szétverik a református iskolákat, és 

még attól is félni kell, ha a tanárok összejönnek barátilag, és amikor húsz év múlva 

már ezek az iskolák menthetetlenül szét vannak verve, és nem lehet föltámasztani 

őket, akkor egyszer csak a kultúrpolitika megengedi, hogy megdicsérjük, netán 

elsirassuk őket. Ezzel nem Klaniczayra akartunk rosszat mondani, mert nem ő volt a 

kultúrpolitika, aki engedélyezett; ő nagyon jól tette, hogy megírta a cikket, és ez akkor 

csakis a „vörös farokkal” együtt volt lehetséges. Emlékszem, Judit elkezdte fürdetni 

valamelyik gyerekünket, aki már két és fél éves, jó nehéz volt, és kiabált nekem: 

„Emeld már be a kádba, mint Klaniczay a protestáns iskolaügyet a haladó 

hagyományok közé!”  

 

Úgy látszik, ez tovább mozgott Juditban, mert tíz év múlva az az ötlete támadt, hogy 

mi lenne, ha tényleg beemelnénk. Az erdélyi út után egy hónappal, augusztus 20-án a 

békásmegyeri lakótelepen kivételképpen engedélyezett új katolikus templom 

megnyitása162 ugyanúgy benne volt az ünnepi műsorban – méghozzá főhelyen –, mint 

a Kádár-beszéd. Az egész beleillett abba az atmoszférába, amit akkor már nagyon 

világosan lehetett érezni: a demokratikus ellenzéki mozgalmakra a már puhuló Kádár 

rendszer nem tudott másként reagálni, mint hogy deklarált egy nem létező nemzeti 

egységet, amiben benne van az egész nemzet, kivéve néhány forrófejűt. Na, azok 

majd nem kapnak útlevelet, de hát azok ötvenen vannak vagy százan, egyébként 

mindenki velünk van… – ebbe illeszkedett a templom is meg az ünnepi műsor is 

 

Akkor mi azt mondtuk, hogy hát a fene egye meg, ha nekik ennyire fontos a kirakat, 

akkor rá kéne őket kényszeríteni, hogy az „üzletben” kapható legyen, ami a kirakatban 

ki van téve. Például nem lehetne-e valamelyik elvett iskolát újraalapítani vagy 

visszakérni, vagy legalább azt kimondani indulásként, hogy szükség van rá. Azt 

nyilvánvalóan nem lehetett mondani, hogy a rohadt kommunisták elvették, adják 

vissza, hanem azt lehetett mondani, hogy az ifjúsággal is van rengeteg baj, jön a drog, 

abortuszprobléma is van... Bennünk igazán nem volt arra hajlam, hogy azt kiabáljuk, 

csak az egyházi iskola, csak a keresztyénség tud érvényes erkölcsöt oktatni vagy 

képviselni, de azt kimondhattuk, hogy ha egyszer a református iskoláknak volt egy 

valóban értékes szerepe, amit marxistául is csak haladónak lehet nevezni, hát akkor 
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ezt miért ne lehetne felújítani. Erre nagyon sok kifogást ez a puha rendszer már nem 

tud mondani, mert az összes kifogás osztályharcos, vagyis ideologikus meg primitív 

dolog, és ezt manapság már nincs kinek mondani. 

 

Az egyházon belül azok, akik a hitüket komolyan vették, a Kádár-rendszer késői 

idejében már boldogok voltak, hogy őket ezért nem bántják, ennek fejében viszont 

hajlandók voltak teljesen a magánélet szintjén maradni a hitük komolyan vételével, 

mert ha templomba járunk és ellátjuk a munkánkat hűségesen meg rendesen, akkor 

az államnak ez megfelel. Nagyon ódzkodtak attól, hogy a közéletben bármilyen módon 

hallassák a szavukat. Tulajdonképpen volt egy belterjes akol-meleg, és semmiféle 

szándék nem mutatkozott arra, hogy akár egy normális és józan mértékű 

szabadsággal megpróbáljanak élni, vagy a lehetőségeik határait tágítani. A 

szabadságuk odáig terjedt, hogy ha a munkahelyükön nem propagálták, hogy ők 

templomba járnak, akkor ez nem érdekelte az államot, legalábbis Budapesten. 

Vidéken kicsit más volt a helyzet, ott mindenkiről könnyű volt tudni, hogy jár-e 

templomba, és egy-egy ostoba tanácselnök vagy párttitkár még sok rosszat tehetett.  

 

 

Mozgalom (1985-1990) 

 

„Akkor zaciba viszem a családi ezüstöt” 

Azt gondoltuk, ebben a puha diktatúrában már Budapesten is lehetne egy egyházi 

jellegű gimnázium, ezt legalábbis megpróbálhatnánk, mert nincs olyan erőben az 

államhatalom, hogy egy ilyen kérésnek komolyan ellen tudjon állni. Egy évig 

hezitáltunk, hogy nem túl nagy feladat-e, a mi feladatunk-e, lesz-e rajta áldás, hogyan 

kéne elkezdeni… míg lassan kirajzolódott, hogy ebbe úgy lehetne talán belefogni, 

hogy egy-két emberrel, akikhez nagyon közel állunk, beszélünk erről. Az egyik Victor 

Istiék163 voltak, a másik Vályi Nagy Ervin. Ervin azt mondta: „Ez annyira irreális, hogy 

még talán lehetséges is”. Victor Istiékhez még ’85 őszén mentünk el gyerekestül, két-

háromévenként mi amúgy is mindig előfordultunk náluk. Egész más stílusú volt a két 

ember – Ervin és Isti –, de mind a kettő komoly támaszunk volt. Istiék egy másik 

kegyességi stílus frazeológiáját használják, de van fedezetük, és humoruk is van, a 

valóság talaján állnak… náluk mi mindig felüdültünk. Azt mondták, tulajdonképpen 

igazunk van, és vannak, akik ezt már megpróbálták. A lónyays öregdiákok valóban 
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fölvetettek ilyesmit három évvel azelőtt, de akkor az egyházi vezetők azonnal a fejüket 

fogták, hogy jaj, dehogy, hát pénzünk sincs semmire, Debrecenben még a közüzemi 

díjakat is alig tudjuk fizetni!   

 

Egy év múlva, ’86 őszén sok fohászkodás után eldőlt, hogy nekikezdünk. Az 

kristályosodott ki, hogy a leghatékonyabb dolog az volna, hogyha egy jó memorandum 

mögé föl tudna sorakozni jó néhány ember, és nem feltétlenül és kizárólag nagy nevek. 

Egy-két nagy név nem árt természetesen, de főleg egyház-közeliek legyenek, és úgy, 

hogy egyúttal valamilyen megajánlást is tegyenek, elsősorban pénzbeli megajánlást, 

de lehet természetbeni is, mondjuk, könyvtárat adnának, vagy tanítást vállalnának 

vagy bármilyen ingyenmunkát. Ha mindenki tízezret ad, akkor száz ember egymillió 

forint megajánlást jelent, de biztosnak tűnt, hogy nem száz ilyen ember van az 

egyházban, inkább ezer-kétezer, akik viszont együtt már húszmillió forintot tudnának 

adni – az már majdnem egy építkezésre is elégnek tűnt az akkori árak mellett. 

Ugyanakkor tudtuk, hogy egy ilyen felajánlás a megszólalásig hasonlíthatna egy nagy 

nevekkel való politikai aláírásgyűjtésre, de ezt el lehetett hárítani azzal, hogy ez nem 

politikai ügy, mert nem kívánja leváltani az állami oktatást, hanem ugyanúgy gondol 

erre az iskolára, mint ahogy a meglévő katolikus iskolákat meg az egy szem református 

iskolát az állam elfogadja, és nem mondja azt, hogy haszontalan és ideológiailag 

visszamaradt embereket képez. 

 

Elég nagy munka volt, mert meg kellett győzni az embereket, ami heti két-három 

alkalommal három-négy órás beszélgetéseket jelentett. Először elmentünk a családi 

ismerősökhöz és azokhoz, akikről tudtuk, hogy szívügyük ez a dolog. Akkor azok 

mondtak volt baár-madasos osztálytársakat meg másokat: XY-hoz el kell menni, Z-hez 

ne menjetek, mert az fél, PQ-hoz se, mert az akkora párttag lett azóta, hogy még most 

is szétdurran tőle… szóval sok mindenféle volt, de minket elkezdtek kézről-kézre adni, 

szert tettünk addig ismeretlen barátokra. Mondjuk, fölhívtam Nemes Nagy Ágnest164 – 

akiről tudtam, hogy baár-madasos diák volt, és gyönyörűket írt a Baár-Madasról –, 

hogy szeretnénk ketten elmenni hozzá. Volt egy névsorunk. Megvannak még fecnik az 

akkori papírokból, hogy kihez mikor megyünk, például bevásárló listák: „tej, túró, tejföl, 

Nemes Nagy Ágnes…” Nemes Nagy Ágnes azt mondta, hogy ő a Confessio 

szerkesztőbizottságában szokott találkozni Tóth Károly püspökkel,165 szóljon-e neki. 

Mondtuk, egyelőre ne, majd akkor szóljon, amikor Tóth Károly megkapja a 
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beadványunkat, de ahhoz kellene még 50-60 ember.  

 

Mi addig nem ismertük Tóth Károlyt. Én ugyan kezet ráztam vele egyszer, mert ’80-

ban a Kálvin téri templom felszentelésének 150 éves évfordulójára szervezett 

konferencián felkértek, hogy tartsak egy előadást a templom építésének történetéről, 

Tóth Károly pedig Ravasz Lászlóról tartott egy félig-meddig rehabilitáló beszédet, és 

’83-ban mindkét szöveg megjelent a konferenciáról szóló kiadványban. Én készítettem 

a korrektúrát hozzá, és ez ügyben is találkoztunk, ennyi volt a beszélő viszonyom vele.  

 

Aztán bekerült a történetbe a lónyaysta öregdiákok egyesülete is, és kiderült, hogy a 

baár-madasiaknak is van ilyen, sőt Áprily-versenyre166 ők adtak is valamilyen 

alapítvány-szerű támogatást a Debreceni Kollégiumnak, úgyhogy ott a 

szavalóversenyt Áprily jegyében rendezik. Ebben a társaságban széplelkű idős 

hölgyek mellett nagyon operatív, értelmes munkatársakat is találtam. Egyikük a Majláth 

nevű erdélyi püspök167 unokahúga volt, Majláth Edina, egy nálam tíz évvel idősebb 

hölgy, akinek érettségi előtt kellett a Baár-Madast otthagynia, mikor elvették az iskolát. 

Valaki kiközvetített hozzá, és én fölkerestem. Mondta, jaj, hát nagyon szívesen 

támogatná, de nemrég meghalt a férje, és egyetemista gyereke van, nyugdíja viszont 

alig… igazán ő ezt a megajánlást akkor tenné, amikor már a lánya elvégezte az 

egyetemet. Mondom persze, ez nem kényszer, de olyan rokonszenves volt, hogy 

tovább beszélgettünk. Félóra múlva egyszer csak a fejére csap: „Hát én ezt magának 

mégiscsak aláírom, ha meg túl hamar kellene fizetni, akkor zaciba viszem a családi 

ezüstöt, az már úgyis többet volt a zaciban, mint itthon!” – és aláírt tízezer forintot, 

úgyhogy nagyon meg voltam rendülve. Aztán az egyik leghűségesebb munkatársa lett 

az ügynek. 

 

Elkezdtük ’86 szeptemberében, és decemberre összegyűlt hatszáztizenvalahány ezer 

forint és 52 vagy 53 ember, aki hajlandó volt az aláírásával a memorandumot elfogadni. 

A megfogalmazása nagyjából készen volt, tehát már október végétől meg tudtuk 

mutatni: ezt szeretnénk beadni, csatlakozol-e hozzá, ezek és ezek eddig azt mondták, 

hogy igen. A lista szépen szaporodott. Az aláírók között volt Nemes Nagy Ágnes, 

Képes Géza, Jancsó Adrienn168 – Áprily Lajos menye, Jékely Zoltán felesége – és még 

két-három nagy név, de volt köztük képkeretező mester, kőműves vagy olyan, aki 

villanyszerelést ajánlott meg. Volt, aki azt mondta, nem tud tízezer forintot adni, de 
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minden hónapban ad ötszázat. A felajánlásokat odaírtuk egy szerintem jól sikerült 

fogalmazvány mögé, amihez írtunk egy kísérőlevelet Tóth Károly püspöknek, ami 

tisztességtudó hangnemben szájba rágta, hogy a gyűjtés így született, ezt mi 

szerveztük, ilyen és ilyen meggondolások alapján. Többen mondták, hogy vissza kell 

követelni mindent, de mi azt gondoltuk, hogy nem a visszakövetelés a lényeg, hanem 

az egésznek a jövő felé kell fordulni, és ez mindenkit közös nevezőre hozott.169 Ez 

nem volt mellébeszélés, de a mérges öregdiákokat le kellett csöngetni, mert ezt 

nyilvánvalóan csak az egyházzal együtt lehetett megcsinálni, tehát az egyházat kellett 

rábeszélni, hogy tárgyaljon, és „püspök úr a sok gondja között tegye magáévá egy 

ilyen iskola újrafelállításának ügyét”. Beleírtuk, hogy a megfelelő tárgyalást nem 

nekünk, hanem a püspök úrnak kell lebonyolítani, és azt is, hogy nem kívánjuk, hogy 

ez politikai felhangot kapjon, ezért csak olyanok jelentkezését fogadtuk el, akik 

munkával vagy pénzzel támogatják a kezdeményezést. Karácsony előtt eldöntöttük, 

hogy ezt föladjuk Tóth Károly címére – tulajdonképpen ezzel léptünk ki a baráti 

beszélgetésekből a nyilvánosság elé –, és aztán vártuk, hogy válaszol-e. 

 

Mikor a levelet a listával együtt borítékba tettük, Judittal némi stresszel gondoltunk 

arra, hogy hát ez holnap elmegy postán, és akkor ezzel „Alea iacta est” – a kocka el 

van vetve. Most egy kiszámíthatatlan dolgot elvállaltunk, és ebből nem lehet akármikor 

kiszállni azzal, hogy most már nincs kedvünk, vagy most már ez túl sok fáradság. Ezt 

végig kell vinni addig, míg sikerül vagy nem. Az kevéssé volt valószínű, hogy nem 

sikerül, az volt valószínű, hogy nyúlósan elhúzódik, 150 évig, mint a török megszállás.  

A feladás előtti éjjel azt álmodtam, hogy Jancsó Adrienn nincs a listán, mire fölriadtam 

– és tényleg nem volt rajta, holott ő megajánlóként öt- vagy tízezer forinttal ott volt a 

névsorban, meg lelkes volt, meg támogatott, csak éppen a gépeléskor lemaradt a 

neve. Fejből nem tudtam a listát, ha valaki kérdez, akkor az ötvenből el tudtam volna 

mondani negyven embert, de amikor este gépbe írom a szöveget, és nem veszem 

észre, de hajnalban megálmodom, hogy kit felejtettem ki, azért az érdekes dolog. 

 

Judit a Bibliát a Herrnhuti Bibliaolvasó Kalauz170, az ún. Losung szerint olvasta, amit 

egy kis pietista kör állít össze minden évben, több mint kétszáz éve. Aznap reggel, 

mikor a memorandumot föladtuk Tóth Károlynak, a következő igét kapta Jeremiás 

könyvéből: „És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem 

és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképen vigyázok arra, hogy 
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megépítsem és beplántáljam őket”. [Jeremiás 31, 28] Na, hát az ember körülbelül 

tudja, hogy egy ilyenre hogyan lehet támaszkodni (bökök az Igére, azt mondja: Júdás 

„elmenvén felakasztá magát” [Máté 27, 5] – hát ez nem nekem szól, bökök másikat: 

Eredj el, és te is a képen cselekedjél.2 [Lukács 10, 37])… Mindenesetre aznap reggel 

ez jól esett.  

 

Az volt az elvünk, hogy lelkészeket addig nem kérünk, hogy csatlakozzanak hozzánk, 

amíg el nem küldjük Tóth Károlynak a levelet – hogy az egyházi felső vezetésnek ne 

legyen módja szemrehányást tenni, hogy nem rögtön jelentették az ügyet –, viszont 

abban a percben, ahogy elküldtük, elkezdtük az ismerős lelkészeket is körbejárni: ezt 

küldtük Tóth Károlynak, tudjál róla, mit szólsz hozzá, később csatlakoznál-e ehhez? 

Jártunk Ritoók Zsigmondnál171 is, mert azt képzeltük, ő elvállalja, hogy majd az iskola 

igazgatója legyen. Mondta, hogy ő más dolgokban elkötelezett, meg nyugdíj felé tart 

már, fiatalabb kellene erre a feladatra… Említettük neki, hogy készülünk Gyapay 

Gáborhoz172, hogy történelemtanárt szerezzünk az iskolának. „Azzal elkéstetek – 

mondta –, Gyapay már egy éve szervezi az evangélikus gimnáziumot”. Ettől első 

pillanatra lelombozódtunk, de aztán rájöttünk, hogy a kettő nemhogy nem üti egymást, 

hanem még erősíti is, úgyhogy aztán elmentünk Gyapayhoz, aki nagyon nyíltan és 

barátságosan elmondta, hogy ő milyen lépésekkel próbálkozik, meg hogyan. Még 

taktikai tanácsokat is adott, sőt a feleségemet be is húzta, végül Judit tanított is az 

újrainduló Fasorban. 

 

Itt tartottunk, amikor februárban, tehát körülbelül másfél hónap múlva megjött Tóth 

Károly válasza „Kedves Testvéreim!” megszólítással. Ezt a felvetést ő nagyon köszöni, 

és ez indokolt, erről valóban lehetne beszélni, de inkább két-három év múlva, mert az 

egyháznak nagyon sok terhe van anyagilag is, meg azt is végig kell gondolni, hogy mi 

ebben a politikailag kényes. Tulajdonképpen elfogadó, de halogató választ adott.173 

Akkor járt a vége felé a Ráday újjáépítése. Tóth Károly ezt a régi kollégiumok mintájára 

egyetlen kollégiumi egységnek építtette újra – a Ráday Kollégium mint kifejezés 

akkoriban került be a köztudatba174 –, és tudtuk, hogy ez neki szívügye, vagyis 

kérdéses, hogy ez után ő mikor tud fölvenni egy ilyen feladatot, tehát a halogatása 

mennyire komoly. Mindenesetre ez a mi lendületünket nem fogta vissza, mert úgy 

éreztük, ez nem elutasítás, és semmi más teendő nincs, mint hogy egy fél év múlva 

kapjon még ötven megajánlót és a kérés megismétlését.   
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Egy januári összejövetelen a lónyays öregdiákok némi féltékenységgel reagáltak az 

akcióra – mert ez egy kicsit Baár-Madas oldali volt, vagy legalábbis rólam ezt lehetett 

gondolni, mert anyám a Baár-Madasban tanított –, pedig mi nem azt mondtuk, hogy a 

Baár-Madast akarjuk visszaállítani, hanem hogy Budapesten egy egyházi 

gimnáziumot. Amikor elmondtam nekik, hogy mi levelet írtunk a püspöknek, néhányan 

erre nagyon rákattantak, mondván, ők már megpróbálták ezt pár évvel ezelőtt, és 

akkor lesöpörték a kérésüket, és hogy ez a Tóth Károly, ez… Volt, akinek nem tetszett 

a mi levelünk „túl lojális” hangneme, de mindenesetre elkezdődött egy együttműködés 

köztünk és a lónyays öregdiákok között. Ez ’87 januárjában volt, és nem sokkal később 

ők is írtak Tóth Károlynak egy újabb levelet, amiben a Helsinki Egyezményre175 

hivatkoztak meg az emberi jogokra, vagyis a miénknél kicsit követelőzőbb hangon 

írtak. Két hónap múlva volt egy újabb összejövetel, ahol mi ismertettük, hogy ezt és 

ezt a választ kaptuk Tóth Károlytól, és úgy gondoljuk, hogy haladni kellene tovább a 

gyűjtéssel, mert a válaszlevélben szó sincs arról, hogy a céllal, az indokokkal és a 

módszerrel az egyház ne értene egyet. Kiderült, hogy nekik Tóth Károly nem válaszolt. 

Meg voltak sértve. Most mit mondjak, azt hiszem, mi találtuk el azt a hangnemet, amire 

a püspök úgy érezte, hogy erre válaszolnia kell. 

 

Május-júniusban elküldtünk az újabb memorandumot, aminek az aláírói között volt 

még vagy száz ember, és a megajánlások már másfél millió forint körül jártak. És akkor 

Tóth Károly fogadott bennünket. Bereczki Zoli, aki a titkárságán dolgozott, azt mondta: 

„Legyetek nagyon összeszedettek!” Ritoók Zsigmond pedig, aki közelről ismerte, mert 

gondnoka volt a Kálvin téren, azt mondta, hogy nagyon tud tárgyalni és nem rossz 

menedzser. Úgyhogy Tóth Károlyhoz mi úgy mentünk, hogy ki voltunk oktatva, hogy 

vele gyorsan, határozottan kell tárgyalni, mert sok időt nem ad. Ezen a megbeszélésen 

ő már azt is megkérdezte, hogy vajon lesz-e elég tanár. 

 

 

Mi ez az összejövetel a Cimbalom utcában? 

Eltelt a nyár, és azt azért láttuk, hogy a lelkesedést nem lehet fenntartani abban az 

esetben, ha Tóth Károly ismét fékez, és azt mondja, hogy majd inkább két-három év 

múlva. Azt találtuk ki, hogy negyedévenként tartunk egy összejövetelt a megajánlók 

számára, ahol beszámolunk arról, mennyit haladtunk előre, s annyit biztos fogunk 
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haladni, hogy egyre többen lesznek. A Cimbalom utcában akkor még nem volt önálló 

gyülekezet, hanem – hivatalos nevén – egy „prédikáló állomás”, egy kis gyülekezeti 

terem volt egy többlakásos egyházi ingatlanban, ami idős lelkészeknek nyújtott 

lakástámogatás volt tulajdonképpen, tehát egy idősek háza.176 Annak a lelkésze, Szél 

János lelkesen adott helyet ennek az összejövetelnek. Szeptemberben meghívtuk 

Vekerdy Tamást177, mert ebben a csapatban volt olyan, aki őt jól ismerte, és hallotta, 

hogy milyen jó előadást tartott valahol, ahol arról beszélt, hogy ő a Lónyay diákja volt, 

és milyen jó volt, hogy ott nyolc évig ugyanaz a tanár volt az osztályfőnöke egy 

osztálynak, merthogy manapság már az is fehér holló, hogy akár csak négy évig 

ugyanaz legyen az osztályfőnök. Szóval értelmes gondolatai vannak a nevelésről, 

mondta az illető, és tarthatna valamilyen előadást arról, hogy milyen az ifjúság helyzete 

ma. Erre mi kiküldtük a meghívókat a megajánlóinknak azzal, hogy feladó a 

Református Iskolák Barátainak Köre.  

 

Szél János – akivel mindezt már két héttel korábban megbeszéltük, s utána ő egy hétre 

külföldre utazott a menyasszonyához – a szóban forgó péntek előtti szerdán, 

közvetlenül hazatérése után fölhívott minket kétségbeesve, hogy Tóth Károly 

üvöltözött vele, mert az Állami Egyházügyi Hivatal kérdőre vonta, hogy mi ez az 

összejövetel a Cimbalom utcában, és hogy ő, a püspök tud-e erről. Kénytelen volt 

nekik azt válaszolni, hogy ő erről nem tud, Szél Jánossal pedig úgy üvöltött – hogy 

majd fegyelmit fog kapni az egyháztól –, hogy zengett a teológia épülete. Szombatra 

össze is volt híva egy fegyelmi bizottsági ülés.  

 

Erre mi bekaptuk a levegőt: ezek szerint elolvasták a meghívóinkat, és ez most kínos, 

mert Tóth Károly eddig nem volt barátságtalan a mozgalommal szemben. Szél Jánost 

kérdezgettük, és kiderült a következő: az a kialakult szokás, hogy ha 25 főnél nagyobb 

társaságot hív meg egy gyülekezet, akkor a meghívót előtte az egyház bemutatja az 

Állami Egyházügyi Hivatalnak. Ez nem jogszabály, hanem egy kialakult rend, amiben 

persze mi azt láttuk, hogy az egyháznak ennyi a szabadsága, hogy harminc embert 

már nem hívhat meg állami felügyelet nélkül, és az egyház ezt a rendet szervilisen 

elfogadja. Végül nem fújták le az előadást, mert az még nagyobb botrány lett volna, 

csak János érezte nagyon rosszul magát. Megtartottuk az összejövetelt némi 

szorongással és gyomorrángással, de elhatároztuk, hogy írunk róla Tóth Károlynak 

egy részletes beszámolót, mert ez egyébként is nyilvános volt, akár oda is jöhetett 
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volna. Szél János egy erős szóbeli megrovást kapott másnap reggel – nagyon sürgős 

volt ez nekik – azzal az indoklással, hogy a szabályok ellenére felsőbb egyházi szerv 

engedélye nélkül engedte át a gyülekezet helyiségét egy nem egyházi rendezvényre. 

De közben volt egy olyan benyomásunk, hogy a Ráday utcának azért kellett zengenie 

az üvöltő felelősségre vonástól, mert biztos az is be van poloskázva rendesen, vagyis 

Tóth Károly egyfelől Szél Jánossal üvöltözött, másfelől a Belügyminisztérium 

lehallgatóinak üzente, hogy ő itt most rendet csinál. 

 

Hogy lehet ebből kimászni, hogy az együttműködés folytatódjon? Végül nekem sikerült 

kikotlani egy levelet – pár hét múlva el is küldtük Tóth Károlynak –, ami arról szólt, 

hogy nagyon sajnáljuk, hogy így alakult a helyzet, és Szél Jánosban bizonyára föl is 

merült volna, hogy mi a szabály, de hát ő elutazott külföldre, és nem tudott bennünket 

tájékoztatni arról, hogy amennyiben ez 25 embernél többet érint, szóljunk a püspök 

úrnak. Mi viszont nem gondoltunk arra, hogy létezik egy ilyen szabály, de azt kérjük, 

senki ne gondoljon arra, hogy mi a szabályok áthágásával kívánunk az ügyünknek 

jobb feltételeket teremteni. Itt van mellékelve Vekerdy Tamás előadása, ez hangzott el, 

püspök úr tanúktól is ellenőrizheti. A továbbiakban előre fogunk minden ehhez hasonló 

összejövetelt jelezni a püspök úrnak. Nagyon gondosan úgy volt megfogalmazva, hogy 

engedély-kérés fel se merüljön, hanem – az előadó nevével és a témával – előre fogjuk 

jelezni a püspök úrnak, hogy tudjon róla. Kérjük, hogy ezt a mozgalmat tekintse annak, 

ami: „egyházpolgári mozgalomnak”. Leginkább bántónak ugyanis azt vették a 

megajánlók, hogy az összejövetelt „egyházon kívüli mozgalom”-nak nevezve 

marasztalták el Széll Jánost.  

 

Az volt a benyomásom, hogy Tóth Károly értette, mire gondolunk, mert egy oldottabb 

hangú levélben válaszolt, hogy több ok miatt alakultak ki itt félreértések, ezt ő nem 

kívánja ragozni, tudomásul veszi a magyarázatot, és örül, ha ez így működőképes 

együttműködés marad. Talán decemberben volt a következő előadásunk, amit 

Dobszay László178 tartott arról, hogy a középkori egyházi oktatásban a nyelvek, a 

matematika és a zene tanítása miért volt nagyon fontos, és hogy ez milyen 

képességeket nevelt a diákokban. Egyébként a mai napig bogár az én fülemben, hogy 

alapvetően a zene, a nyelv és a matematika az, ami az embert később képessé teszi, 

hogy érzelmileg és értelmileg is tudjon eligazodni a világban, és a felsőbb fokú 

tanulmányokra igazából ez készíti föl, nem pedig a lexikális tudás. 
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’88 márciusában egy orvos tartott előadást az abortuszról, és ez már az öreg 

lónyaystákkal közös rendezvény volt. Közben ők elkezdtek egyesületet alapítani, és 

nálunk is fölmerült a pénzkezelés szabályosabbá vagy államilag ellenőrizhetővé tétele 

és az, hogy egy alapítvány létrehozása nekünk is a malmunkra hajthatná a vizet, mert 

ez egy jogi személy, aminek joga van például önállóan közgyűlést összehívni. A 

következő lépésben tehát megpróbáltuk a mozgalmunkat legalizálni azzal, hogy egy 

alapítvány számára kérünk jóváhagyást. Addigra már azt hiszem, három éve volt, hogy 

nem kapott a Bethlen Alapítvány179 – amit Csoóri meg Illyés Gyula indított el – 

jóváhagyást, mert húzta az időt a kormány, ahogy belefért. Akkor kapta meg frissen, 

és ez a mi számunkra éppen jókor jött, mert lett egy precedens. Akadt a csapatban 

jogász, aki ezt komolyan körbejárta, és készített egy tervezetet, amit mi még kicsit 

kiigazgattunk.  

 

Akkor már a Kálvin téri gyülekezeti teremben is tartottunk összejöveteleket a lónyays 

öregdiákokkal együtt – ők már korábban is mindig ott tartották. Az ő egyesületük Török 

Pál180 nevét vette fel, az első budapesti református gimnáziumot alapító püspökét, a 

mi alapítványunk neve pedig Gönczy Pál181 Református Iskola-Alap lett, mert ő volt az 

a magániskolát vezető tanár, aki, mikor Török Pál iskolát alapított, jelentkezett, hogy ő 

az egész diákságát és tanári karát hajlandó ebbe beleadni. Hajdúszoboszlói születésű 

református tanárember volt, és ő lett a Lónyay első igazgatója. Úgyhogy békességre 

jutottunk a lónyays öregdiákokkal, akikkel én egyszer még együtt is söröztem. Azért 

elég komoly igénybevétel volt ebben a kis mozgalomban benne lenni. Minden ülésről 

én írtam meg a jegyzőkönyvet – persze akkor még nem volt szövegszerkesztőm –, és 

az összes levelet én agyaltam ki, amit a püspöknek és a megajánlóknak tájékoztatásul 

küldtünk. És valamikor ’88 nyarára meglett az alapítványunk jóváhagyása.182 

 

Eközben a Protestáns Szabadegyetemen keresztül183 – ez a szervezet később is 

támogatta az összes ilyen kezdeményezést, még a Sylvestert is – kapcsolatba 

kerültünk külföldön élő öregdiákokkal, és egyiküknek, Nagy Csabának 88’ elején 

felvetettük, hogy próbáljanak ők is egy alapítványt létrehozni ugyanezen ügyben. 

Először azt mondta, hogy az a kör, amiben ő mozog, már ki van zsigerelve ilyen jó, 

emigráns ügyekben való adakozásra, és alig tartja valószínűnek, hogy ebből lehetne 

valami, de ’88-ban már az egész Gorbacsov-féle váltás ott lebegett Európa fölött, és 
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lehetett érezni, hogy itt valami meggyorsul. Szóval, Nagy Csaba magáévá tette az 

ügyet, mégis elindult tájékozódni, és kiderült, hogy van vevőkészség. Így jött létre 

Csaba indításával ugyanezen cél támogatására Svájcban a Reformatio Hungarica 

Alapítvány, amiről ismét lehetett tájékoztatni itthon a püspököt. 

 

Azon a nyáron Tóth Károly elkezdett körülnézni, mert akkor már megszűntek bizonyos 

gyárak a Váci úton, és nagy hodály épületek kezdtek üresen állni. Közben jött egy 

informális üzenet a minisztériumból – valamelyik lónyays öregdiák unokaöccse ott 

dolgozott –, hogy hát csinálhattok ti iskolát, de ne reméljétek, hogy egy régi épületet 

visszakaptok. Erre mi csak azt tudtuk mondani – utóbb kiderült, nem tévedtünk –, hogy 

ezt valószínűleg nem a minisztériumi tisztviselők fogják eldönteni, hanem a legfelsőbb 

szint. Aztán egy lelkész – vagy valaki belső körökből – arról számolt be, hogy Miklós 

Imre184 hebegve azt mondta: „Hát jó, püspök úr, akkor csináljanak iskolát, de hát pénzt 

az állam ehhez nem tud adni, hát mi is bajban vagyunk”. Szóval ilyen hírek jöttek, de 

az világos volt, hogy ez már nem ezen múlik.  

 

’88 januárjában fogadott bennünket – Juditot és engem – Pozsgay Imre185, akinek 

átadtunk egy följegyzést – persze erről a püspököt is tájékoztattuk – arról, hogy van 

egy ilyen mozgalom, és ennek támogatásánál népfrontosabb feladatot nemigen 

lehetne találni. Azt kértük, az állami vezetőknél támogassa azt az elképzelést, hogy 

mivel annakidején az egyház felszerelt iskolaépületeket adott át az államnak, a 

minimális méltányosság az volna, ha akár üresen is, de egy megfelelő épületet 

kapnánk (közben tudni lehetett, hogy az evangélikusoknak gyakorlatilag már 

megígérték, hogy a fasori gimnáziumépületet visszaadják). Ilyeneket már nyugodtan 

kimondhattunk és leírhattunk akkor, és azt is, hogy az iskolák akkori átadása az 

egyezmény durva megsértése volt az állam részéről186, úgyhogy a Népfrontnak el 

kellene érnie azt is, hogyha ősszel az egyezmény 40. évfordulójáról megemlékezne 

az állam, ott (ön)kritikus hangok is elhangoznának. Írtuk mi ezt ’88 januárjában. Ehhez 

képest ’88 őszén semmiféle megemlékezés a ’48-as egyezményről nem volt, viszont 

’88 szeptemberében Tóth Károly behívta a mi kis mozgalmunknak kvázi a vezérkarát, 

jelezte, hogy biztató tárgyalásokat folytat az állammal, és arról van szó, hogy 

valamelyik régi iskolaépületet esetleg vissza tudnák adni. A „valamelyik” alatt volt 

értendő vagy a Baár-Madas, vagy a Lónyay, de aztán azt is éreztette diplomatikus 

hangsúlyokkal, hogy minden jel szerint a Baár-Madas épületéről lehet szó. Aztán 
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három hónapig nem történt semmi, viszont akkor mi már abban a helyzetben voltunk, 

hogy időnként meg tudtuk kérdezni Tóth Károlyt, hogy halad-e az ügy.  

 

 

Én most jó cégér leszek az egyháznak 

’88 őszén meglátogatott minket a svájci HEKS-nek187 – amely Kelet-Európa 

egyházainak, mondjuk így, a szellemi integrálására próbált törekedni a hidegháború 

idején is – a kelet-európai osztályvezetője. Ottani magyaroktól hallott a mi 

mozgalmunkról, és meghívott kettőnket a HEKS és a Glaube in der Zweiten Welt188 

nevű szervezet által Bernben ’89. január végére szervezett egynapos „Osteuropa-

Tagung”-ra [Kelet-Európa konferenciára], vitaindító előadást kérve a magyarországi 

változásokról és ezen belül a református egyház helyzetéről. Korábban az ilyen 

rendezvényekre az egyház hivatalos képviselőit szokták meghívni, és most először 

történt, hogy civil mozgaloméit. Az ügyünkre nézve is komoly lehetőséget jelentő 

kísértésnek természetesen nem állottunk ellen, bár a megírandó szöveg karácsony 

előtt és után is bőven adott fogalmazni- és fordítanivalót. Az előadás végén a helyzetre 

jellemző illusztrációként ismertettem az iskola-mozgalom céljait és állását, s az utána 

következő beszélgetésből azzal a benyomással keltünk fel, hogy általános érdeklődést 

és rokonszenvet sikerült kelteni.  

 

Alighogy február legelején hazajöttünk Svájcból, Tóth Károly jelezte, hogy tárgyalások 

folynak az állammal egy iskolaépületről – ő azért érezte, hogy az államra is nyomást 

kell gyakorolni, és ezt most már az egyház megteheti. Egyébként Tóth Károly 

valószínűleg előbb érezte, hogy Gorbacsov milyen váltást jelent abban a politikában, 

ami bennünket is érint, mert ő, aki a Keresztyén Békekonferenciának189 hosszú ideig 

elnöke is volt, a kelet-európai egyházi békemozgalom vezetőjeként Moszkvával 

közvetlenebb kapcsolatot ápolt, és akár a magyarországi pártvezetés feje fölött is meg 

tudott kérdezni dolgokat. Amikor korábban megkérdezett minket, hogy lenne-e elég 

tanár, mi egy listát adtunk neki aláírásokkal, hogy kik nyilatkoztak már arról, hogy 

ebben az iskolában tanítanának. Ő hagyta, hogy a személyi állomány és a pedagógiai 

program részletei ennek a mozgalomnak a keretében kristályosodjanak ki, mi pedig 

tájékoztattuk őt olyan gyakorlati kérdésekről, mint például az, hogy kéne-e internátus 

Budapesten, vagy nem kéne. És ő úgy látta, hogy ez egy elkötelezett banda. Azt pedig 

valószínűleg nagyon jól érezte, hogy az iskola-újraindítást elkötelezett bandával 
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jobban meg lehet csinálni, mint pusztán megfizetettel.  

 

Mire Svájcból megjöttünk, az egyház már fölállított egy iskola-újraszervező bizottságot, 

amelybe hivatalos egyházi részről Gaál Botondot190 delegálták Debrecenből, engem 

pedig felkértek, hogy javasoljak ebbe a bizottságba magam mellett további három 

tagot – természetes volt, hogy a mozgalomból választottam. Ekkor már kezdtem 

érzékelni, hogy itt menthetetlenül engem fognak fölkérni igazgatónak, mivel igazán 

alkalmas ember fölbukkant ugyan ebben a csapatban, de olyan nem, aki ezt – aktív 

kora és szabad kapacitása révén – el is vállalhatta volna. Addig nem is gondoltam rá, 

hogy én itt igazgató akarnék lenni. Azt képzeltem, hogy egy még puhább Kádár-Aczél 

korszakban majd nyugdíjasként művészettörténetet tanítok, esetleg főállásúként is. De 

azt, hogy igazgató legyek, egyáltalán nem gondoltam – hiányzott belőlem a végzés 

óta eltelt húsz év szakmai gyakorlata is, meg hát én iskolát belülről nem láttam, 

eltekintve a gyakorló tanítástól meg a saját gimnáziumi éveimtől, ami akkor már 

harminc éve volt. És a főnöke sem voltam nemhogy egy tantestületnek, de három 

embernek sem, aranyos kollégája voltam minden munkahelyemen a mindenkinek.  

 

Addigra viszont már láttam, hogy ebben a változó világban én most jó cégér leszek az 

ügynek és az egyháznak, mert már nem érdekes, hogy idegesítem-e a nevemmel a 

kultúrpolitikát, viszont Ravasz László unokájaként jó stempli van rám ütve, tehát 

alkalmas vagyok kirakatnak is, és úgy látszik, hogy szervezőnek szintén. És amikor 

valóban föltették a kérdést, hogy vállalnám-e a szervező igazgatói feladatot, én 

tíznapos gondolkodási idő után – jó munkatársakban nem csak reménykedve, hanem 

már tapasztalva is – azt mondtam, hogy igen. Ez újabb lépés volt abban az irányban, 

ami engem végül is kibillentett a művészettörténész pályafutásból. Ekkor azonban még 

tovább dolgoztam a Művészettörténeti Kutatóban, és a szervezőmunkát – a csoport 

többi tagjával együtt – az egyház számára társadalmi munkában, fizetés nélkül 

végeztük.  

 

Voltak aztán egészen érdekes színfoltok is ebben a történetben. Már a kezdet 

kezdetén nagyon jó otthonra lelt a mozgalom Farkas József191 gyülekezetében, ahová 

szintén akkor mentünk el ’86 karácsonya körül, amikor Tóth Károly már megkapta az 

első beadványunkat. Volt Farkas Józsefnek egy félig-meddig értelmiségiekből álló 

bibliaköre, ők mindig nagyon lelkesen figyelték, követték a mozgalmunk sorsát. ’89 
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tavaszán – vagy egy évvel később, erre már nem emlékszem – volt valamilyen 

rendszerváltási tisztújítás az egyházban, és az ülés szünetében Farkas József engem 

azzal hívott fel, hogy ők Czine Mihály192 helyett engem jelölnének a Dunamelléki 

Egyházkerület főgondnokának, vállaljam el. Czinét egy derék irodalmárnak tartották, 

aki Tóth Károlynak az árnyéka, vagyis nem rúg labdába, és ott valaki fölvetette, hogy 

nem vállalnám-e el én a jelöltséget. Most van a szünet, mondta Farkas József, gyorsan 

döntsem el, mert utána nekik nyilatkozni kell, hogy bizalmat szavaznak-e Czinének. 

Én akkor azt mondtam neki, hogy éppen most tanulok még egy szakmát, harmadikat 

már nem tudok emellett megtanulni. Őszintén szólva nem vonzott, hogy egy ilyen 

hektikus korszakban én most az egyházba belépjek főgondnoknak is. Az iskolát testre 

szabottnak éreztem, az igazgatói feladatot épp elégnek az erőmhöz és a 

képességeimhez, de nem vágytam arra, hogy még egy feladványt fölvállaljak. 

 

 

Tóth Károly szünetet kér 

’89 legelején a kormány jelezte az egyházi vezetőségnek, hogy a Baár-Madas lesz az 

a református iskola, amit visszakapunk. Februárban a Reformátusok Lapja ezt 

nyilvánosságra hozta, amiből botrányszagú helyzet kerekedett, ugyanis a hírt a 

Népszabadság fölkapta és megírta szintén, és a Móricz Gimnázium innen tudta meg, 

hogy neki majd mennie kell az épületből – de hát hova megy, mi lesz vele? A kormány 

vagy elfelejtette tájékoztatni az összes érintettet, vagy elindította az oktatási tárcán 

keresztül a tájékoztatást, de az alsó színtű apparátus felejtette el (vagy elszabotálta). 

A szülők elkezdtek tüntetni, jöttek a hírek, hogy az eddigiekhez képest alig van 

jelentkező a Móriczba… szóval botrányszagú dolog volt, és nekem föl volt adva a 

lecke: most akkor össze akarnak ugrasztani a Móriczcal, vagy mi lesz ebből?  

 

Akkor az állam villámgyorsan összehozott egy megbeszélést márciusban az egyház, 

az Egyházügyi Hivatal és a Művelődésügyi Minisztérium képviselői között, ahová Tóth 

Károly már vitte a mi kis bizottságunkat – engem, Gaál Botondot, és azt hiszem, Fülöp 

Judit193, Dizseri Sándor és Kontra Gyurka194 is ott volt –, és jött a művelődési miniszter 

is meg az ő osztályvezetői meg mindenféle emberek. Itt kiderült, hogy az állam azt 

gondolja, hogy majd a Móricznak épít egy új épületet, erre 500 milliót el tud különíteni, 

legföljebb csak az a nyitott kérdés, hogy nem akarnánk-e inkább – mert ez egyszerűbb 

volna, mint elköltöztetni egy iskolát –, hogy az egyház kapja meg az 500 milliót. Tóth 
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Károly ezen a ponton szünetet kért, hogy megbeszélhessük a dolgot. Leültünk 

megbeszélni, de elég egyértelmű volt számunkra, s ezt Tóth Károly is elfogadta, hogy 

nem a nosztalgia miatt ragaszkodunk az eredeti elképzeléshez, hanem amiatt, mert 

az erkölcsi és politikai jogcímek mégiscsak a Baár-Madas épületéhez kötődnek. 

Szóval, ha a Baár-Madasról van szó, akkor a Baár-Madas épületét kérjük. És volt még 

egy gyakorlati rész. Hiába kapjuk meg az 500 milliót – az állam feltehetőleg ezt az 

ígéretét betartja, mert nagyon rosszul nézne ki, ha nem tartaná be –, mire megkapjuk, 

lehet, hogy ez nem lesz már elég az építkezéshez, ráadásul ahhoz nekünk ugyancsak 

az államtól kellene telket kunyerálni, aminek ugyancsak lesz átfutási ideje, márpedig 

addigra az 500 millió túrót sem fog érni. Körülbelül ez volt a meggondolás. Ha pedig 

az állam ígéretet tett a Móricznak, hogy épít neki, akkor álljon szembe az állam annak 

az 500-600 gyereknek a szüleivel, nagyszüleivel, akik ott vannak.  

 

Tóth Károlyt erről nem kellett meggyőzni. Ő azt akarta, hogy amíg a Móricz nem megy 

ki az épületből, addig mi legyünk társbérletben velük. Ezt nehéz volt nem elfogadni, 

mert hát az állam csak azt tudta vállalni, hogy mire megépítik a Móricz új épületét, 

addigra költöznek ki. Ez egyébként két év alatt megvolt, pedig a ’90-es induláskor még 

telke sem volt a Móricz új épületének. Tehát mi belementünk abba, amit nagyon nem 

akartunk, hogy társbérletben leszünk a Móriczcal, amíg az állam az új iskolát meg nem 

építi. Tóth Károly azt mondta: „Testvérek, be kell tenni oda a lábunkat!” – és utólag azt 

mondom, ebben igaza volt. 

 

Beláttuk, hogy nincs más megoldás, de nagyon tartottunk a társbérlettől. Így aztán 

állandóan azért passzíroztuk Tóth Károlyt, hogy jó, mi most belemegyünk a 

társbérletbe, de akkor a ’89-es tanév kezdetére ürítsék ki nekünk a hátsó részét az 

épületnek, ahol egy diákotthon volt elhelyezve. És még ez is alig akart sikerülni, 

úgyhogy majdnem oda jutottunk, hogy el kell halasztanunk a ’90-re tervezett indítást. 

Addigra már lehetett tudni, hogy az evangélikusok elindítják a Fasori Gimnáziumot ’89-

ben, tehát az is egy nyomás volt Tóth Károlyon, hogy nehogy már az evangélikusok 

nagyon megelőzzenek bennünket. Az látszott, hogy ’89-ben nem tudunk indulni, ezt ő 

elfogadta, de ’90-ben aztán muszáj.  

 

Mi tehát elfogadtuk a társbérletet, de az állam nem rakta ki ’89 szeptemberére a 

Móriczot. Az egyik kollégiumi folyosón, a portához közel kaptunk egy irodát, abban 
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elkezdtünk nyüzsögni és kitettük a táblát: A Református Gimnázium Szervező 

Bizottsága – pedig a diákotthon még mindig ott volt. Az iskolaszervezést már bent az 

épületben folytattuk, oda hívtam a tanárként jelentkezőket is, hogy beszélgessek 

velük, fölmérjem őket. A diákotthont aztán az állam ’90. január 1-jével nagyon durván 

rakta ki egy Pannónia utcai bérház negyedik és ötödik emeletére. Mi jó viszonyban 

voltunk a diákotthon igazgatónőjével, aki nem is minket szidott – tudta, hogy ez az idők 

szele, hogy őt onnan kiteszik –, nem velünk akart barátságtalan lenni, de a költözésük 

előtti héten azért sírva rohangált a jelenlétünkben, hogy hogyan fogja megoldani a fiúk-

lányok elkülönítését, meg hogy nincs vészkijárat, nem beszélve arról, hogy a Pannónia 

utcában szó sincs kertről meg udvarról. Nem tudom, mi lett azzal a diákotthonnal, de 

nem volt jó látvány, hogy mégis miattunk és így teszik ki őket. De hát nem volt mit 

tenni, és azért mi is mindenféle nehézségek között kezdtünk. 

 

’89 őszén egyszer csak kiderült, hogy a Tiszáninneni Egyházkerület diákostul, 

tanárostul átveszi a sárospataki iskolát ’90 szeptemberében – náluk tehát nem lesz 

kirakjuk vagy nem rakjuk ki probléma –, miközben ’89 decemberében úgy nézett ki, 

hogy még mindig nem megy ki a diákotthon, és a Baár-Madas nem lesz meg ’90 

szeptemberére. Tóth Károlyt én akkor egyszer láttam kiborulni. Verte az asztalt: 

„Egyenlő elbírálást akarok, nekünk is jár az épület!” – nyilván nem akarta, hogy Kürti195 

megelőzze iskolaügyben. Kitalálta, hogy mondjuk azt az államnak, hogy a megígért 

500 millió egy részét megspóroljuk azzal, hogy mi is átvesszük a Móriczot tanárostul, 

diákostul. Nem kell kirakni őket, nem kell új épületet építeni, adjon ide nekünk a 

megígértből 300 milliót vagy 250 milliót az állam, és abból mi majd tatarozzuk az 

egyébként tényleg nagyon lehasznált Baár-Madas épületet. És akkor ő két legyet üt 

egy csapásra: föl tudja újítani az épületet, és nem előzi meg Sárospatak a 

Dunamelléket.196 

 

Mi viszont erre azt mondtuk, hogy amennyiben a Móriczcal közös iskola lesz, akkor 

nyilván meg kell tartani az összes tanárt, és nem csak azt a kettőt-hármat, akiről tudjuk, 

hogy szívesen átjön a Baár-Madasba. Ezt mi nem vállaljuk. Avval érveltünk, hogy ha 

alkalmazkodnunk kell nem keresztyén, magukat nem hívőnek valló – egyébként 

nagyon derék, esetleg kiváló – pedagógusokhoz, akkor eleve engedményt kell adnunk 

abból, hogy mi keresztyén szellemiségű iskolát szeretnénk indítani, hiszen a tanári kar 

90%-a adott. Nem azt mondjuk, hogy csak reformátust veszünk föl, hanem azt, hogy 
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csak ennek az ügynek az elkötelezett híve jöjjön, vagy ha adott szakra éppen nincs 

elkötelezett jelentkező – és már akkor látszott, hogy egy-két szakra nincs vagy nincs 

elég –, akkor olyan, aki azt vállalja, hogy az iskola tervezett és remélt szellemének 

nem fekszik keresztbe, tehát nem korlátolt ateista, nem agresszív antiklerikális, hanem 

európai színvonalon toleráns az övétől eltérő eszmerendszerekkel is. Akkor jöhet, 

akkor őneki itt helye van, ha a munkahelyi szabályokat betartja, és nem mondja azt a 

diákoknak, hogy „ezek bigottak vagy ostobák” – mi meg nagyon fogunk igyekezni, 

hogy ne legyünk se bigottak, se ostobák. Ez sem olyan egyszerű egyébként. Tóth 

Károly ezt elfogadta, vagyis belátta, hogy ha egyházpolitikai hasznot akar ebből, akkor 

tiszta lappal induló, elkötelezett csapattal kell nekikezdeni az iskolának.  

 

Azonban, mondtuk Tóth Károlynak, ha mi nem kapjuk meg időben az ígért épületrészt, 

akkor nem szabad erőltetni a ’90. szeptemberi indítást, mert ahhoz minimum egy év 

kell – ehhez képest végül kaptunk nyolc hónapot ’90. januártól, nekünk pedig ezt kellett 

elvállalni. Erről még a feleségemmel is voltak keserves vitáink, de aztán ő is belátta. 

Viszont Tóth Károly ez után tényleg lóhalálában elérte, hogy az állam kitegye a 

diákotthont, majd behívatott minket, és azt mondta: „Na, most akkor csináljátok meg!” 

– szeptemberben pedig elindult a Baár-Madas.  

 

’90. január 1-jére kaptuk meg az épület hátsó részét, és akkor ott megkezdtük a 

létezést. Megajánlói csapatunkban volt aktív építész is, Pethes Endre, aki vállalta a 

tervezést és művezetést; vele fölmértük, mit kell átalakítani – tehát osztályteremmé 

visszaalakítani, hiszen ott 10-12 személyes nagy hálók voltak – és renoválni, mert az 

volt a feladatunk, hogy hét hónap alatt ezt az eléggé lelakott hátsó részt oktatásra és 

egy szűk kis internátusra is alkalmassá tegyük.  

 

 

A tantestület összeválogatása  

1986 óta sok tanár jelentkezett. Még ’89 májusában tartottunk egy konferenciát a 

Ráday dísztermében a tanárként érdeklődők számára, ahol voltak lónyays öreg 

tanárok, egykori baár-madasos és lónyaysta öregdiákok, akik aktív tanárok voltak, és 

voltak fiatalabbak, akik a régi iskolákat csak hallomásból ismerhették, de akik ifjú 

szülőként is meg tanárként is azt mondták, hogy ebbe ők most belekezdenének. 

Majdnem százan töltötték ki ekkor a jelentkezési adatlapokat, amelyek alapján számon 
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tartottuk őket, s ígértük, hogy mihelyt meglesz a döntés az indulás időpontjáról, 

meghirdetjük a tanári pályázatokat.  

 

Az előre látható volt, hogy viszonylag sok lesz a részmunkaidős és óraadói állás, ezt 

nem lehetett elkerülni, mert kicsi volt a felmenő rendszerben induló iskola. Az 

előkészítő szakaszban, ’90. január-augusztus között fizetést adni az egyház csak az 

igazgatónak, az iskolatitkárnak, az igazgatóhelyettességet régi baár-madasos 

diákként és nagy tapasztalatú, oktatásirányításban is járatos tanárként vállaló Héderné 

Váróczi Piroskának és néhány szervező tanárnak tudott. A többi leendő tanár számára 

januárban meghirdettük a pályázati jelentkezést március végi határidővel, s a személyi 

döntésekre emlékezetem szerint áprilisban került sor. Ez – érthető okokból – nem volt 

egyszerű. A szervező bizottság budapesti tagjaival és Hédernével megbeszéltem, de 

gyakorlatilag én választottam az egész tanári kart, és volt, amikor egy lelkes 

munkatársnak azt kellett mondanom, hogy én őt itt nem vezető szerepre, hanem 

tanárként szeretném. Ezekkel a nehéz helyzetekkel is meg kellett vívni, és voltak 

csalódott emberek, de volt olyan is, akit én a megnyitás előtt láttam ablakot pucolni az 

iskolában – pár hónappal azután, hogy megtudta, ő nem lesz itt tanár. Ezekre a 

történetekre én kitértem az első évnyitón. Nem tudom, ki hallotta meg, vagy ki értette 

– Judit, a feleségem biztosan, de hát ott mások is voltak, akik tudták, miről beszélek.197 

 

Nagyon sok mindenben törekedtünk arra, hogy ne tudjon az egyházi vezetés ránk ülni. 

Az egész indulásban volt egy szorongás, hogy mit csinálunk majd a protekciósokkal – 

akár gyerek, akár tanár –, akiket az egyház be akar nyomni. Érdekes módon a tanárok 

között ilyen nem nagyon volt. Nagyon tartottunk attól is, hogy kit vesznek majd oda 

iskolalelkésznek. Keresgéltünk mi magunk is, Tóth Károly pedig Nagy Istvánt198 

támogatta, aki Kiskunhalason egy nagy gyülekezetnek volt a lelkésze, és egy évig már 

följárt a Fasorba református hitoktatónak. Én őt nem ismertem, részben ezért is volt 

bennem bizalmatlanság az irányában, és vakartam a fejemet, hogy most mi lesz. Nagy 

Pistának kellett volna Pesten egy lakást kapnia, és Tóth Károly ’89 nyarán mondta, 

hogy ő a fővárosnál eljárt az ügyben, de ’90 tavaszán még mindig nem volt lakás. 

Közben én is beszéltem különböző emberekkel – voltak azért, akik lelkesedtek –, de 

az volt a tapasztalatunk, hogy értelmes fiatal lelkész nem akar közegyházi 

munkavállaló lenni. Gyülekezeti lelkész akar lenni, mert ez a szellemi 

függetlenségének a biztosítéka, vagyis az olyan emberek számára, akiket én szívesen 
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látnék hitoktatóként a Baár-Madasban, a gyülekezeti lelkészség nem otthagyandó 

dolog egy iskoláért. Ráadásul arról is volt némi sejtésem, hogy ez valami nagyon 

sajátos műfaj, mert aki nekünk kell, annak nem félig tanárnak és félig lelkésznek kell 

lennie, hanem 100%-ig tanárnak és 100%-ig lelkésznek, ami – most utólag tudom csak 

igazán – nagyon ritkán, pontosabban a szükséges tulajdonságok nagyon ritka 

együttállása esetén lehetséges. 

 

Ennek az lett a vége, hogy én melegen tartottam három embert, hogy jöjjenek harmad-

harmad állásban hitoktató lelkésznek, hogyha Nagy Pistát nem tudja fölhozni Tóth 

Károly. Egyikük Berkesi Gábor199 volt, a másik Isépy Gábor200 és a harmadik Sebor 

Lilla201, aki a Kálvin téren volt segédlelkész. Isépy Gábort onnan ismertem, hogy 

cirkulált az egyházban egy írása a biatorbágyi féllegális, ÁEH által nem elismert kis 

szabad gyülekezetről202 és annak nagyon nagy hatású igehirdetőjéről, Liza néniről, 

akinek az utódai most is csinálnak fél-terápiás jelleggel bibliaköröket meg heti 

kurzusokat Biatorbágyon. Isépy Gábor elment oda, hogy ezt megnézze magának, és 

írt róla egy nem ellenséges, hanem jó hangnemű, érthető, kicsit riportszerű írást, ami 

nekem szimpatikus volt. Nyárra világossá vált, hogy – amit Tóth Károly két évvel 

korábban simán el tudott volna érni –, nem sikerült Nagy Istvánnak lakást szerezni. 

Valami nagyon szűk lakótelepi lakást ajánlottak föl neki, amit ő három gyerekkel nem 

tudott elfogadni, és Tóth Károly akkor azt mondta, hogy legyen ez a három ember 

óraadó-hitoktató, és majd kiderül, ki az közülük, aki teljes állásban is marad. 

 

Arról, hogy milyen tanárok kellenek ebbe az iskolába, keveset tudtam, de ez a kevés 

nagyon tudatos volt bennem. Az a szimat, ami bennem működött, az én nem létező 

pedagógiai gyakorlatomon nem alapulhatott, ez egy emberi szimat volt: hogy viszonyul 

egyházhoz, hithez, ehhez a mi mozgalmunkhoz? Nagyon tudatosan nem volt mindegy 

az sem, érzek-e benne valami humort. Tehát voltak szempontjaim, ennek ellenére 

nagyon hamar megfogalmaztam, hogy minden ember nagy lutri. Pedagógiai 

kérdésekről, azt hiszem, beszéltünk, de ennek nem voltam mindig teljesen tudatában, 

és ennyiben én valóban hályogkovács voltam. Irigykedve néztem, hogy az AKG-ban 

[Alternatív Közgazdasági Gimnázium] már két éve dolgoznak a pedagógiai rendszer 

előkészítésén úgy, hogy még nem tanítanak, de közben már tudnak fizetést adni a 

tanároknak. Nekünk mindent olyan gyorsan kellett csinálnunk (és mindent annyira 

elkötelezettségből és társadalmi munkában csináltunk), hogy amikor ez a kérdés 
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egyáltalán fölmerült, akkor az induló, első évnyitóig hátralévő félévre már tényleg illett 

fizetést adni a szervezésben közreműködő néhány tanárnak.  

 

Én addig csak mások keze által készített pedagógiai programot láttam, de volt arról 

elképzelésem, hogy itt mit kellene csinálni: hagyni kell dolgozni azokat, akiket 

emberileg és szakmailag hitelesnek tartok. És ebben nem nagyon tévedtem. Még akit 

félreismertem, azt is emberileg ismertem félre, mert eredményesen tanított; az más 

kérdés, hogy egyszer majdnem föllázadt ellene az osztálya. Tanulásra motivált 

gyerekekkel volt eredményes, vagyis ami mérhető ebből – az egyetemi felvétel, a 

tanulmányi versenyeken való részvétel, a bizonyítványok –, abban ő kifogástalan volt, 

de az igazság az, hogy erőszakos volt a gyerekekkel és rájuk ült. Én ezt nem mindig 

érzékeltem időben, érdekes módon a helyettesem ebben érzékenyebb volt, és 

hamarabb megvolt véleménye erről. Rólam többnyire észrevétlenül lepattantak az 

erőszakosságok – bizonyos, azt remélem, apámtól örökölt szelídség révén –, de ez 

lehet, hogy tévedés.  

 

Mindenesetre ez az érzékenység hiányzott belőlem, ami baj is volt, de nem hiszem, 

hogy ettől az egész rosszul működött volna, mert egyrészt egészében nem 

választottam rosszul az embereket, másrészt hagytam őket dolgozni. Akikkel ilyen 

vagy olyan módon konfliktusba kerültem, azok sem mondhatják, hogy nem hagytam 

őket dolgozni, legfeljebb egyszer-kétszer – talán kicsit igazságtalanul – odasóztam 

nekik, ha már hajmeresztő dolgokat mondtak vagy csináltak. Azt mondjuk nem bánom, 

hogy hagyományos munkajogi eszközökkel a magam kezdeményezésére nem éltem, 

csak amikor már úgy éreztem, hogy menthetetlenül kell. Akkor viszont nem álltak jól a 

kezemben ezek az eszközök, és pontosan ezért, mert szelídnek meg keresztyéninek 

ismertek meg, és akkor egyszer csak puff! Nyilván kicsit másképp kellett volna 

indokolni, és hagynom kellett volna, hogy az arcukat megőrizve bizonyos helyzetekből 

visszavonuljanak, ehelyett én azt mondtam, hogy tarthatatlan és hajmeresztő, amit 

mondott /mondasz – ezt így nem lehet. 

 

Mihelyt személyi ügyekben kellett döntéseket hoznom, megjelentek az ellentétek és a 

jóhiszeműség látszatába burkolt fúrások a csapaton belül, illetve az újonnan felvett 

tanárok között is, akik addig legfeljebb megajánlóként szerepeltek, de nem a 

pedagógiai megvalósításban. Amikor négy-öt ember beválasztottam a 
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szervezőbizottságba ’89 januárjában, akkor bizony megjelentek a mozgalomban 

jelentős segítséget nyújtó prominens személyek, mondjuk megjelent nálam A, és 

megkérdezte, tudom-e, hogy B párttag volt, és hogy C miket írt az 50-es években, és 

D-nek mennyire rossz híre van a jelenlegi munkatársai között, mert fölényes, nehezen 

elviselhető... Akkor ezt valahogy el tudtam hárítani. Aztán ’89 tavaszán elkezdtük a 

tanárok között a szervezést, és a következő tavasszal a szervezőbizottságba még 

bevettem a jelentkezők közül olyanokat, akik egyike mondjuk a természettudományos 

szertár kialakításáért volt felelős, mint kémia-fizika szakos, a másik meg ezért, 

amazért. Amikor ebbe a bizottságba felkértem embereket – akik tényleg támogatóan 

és segítően viszonyultak hozzánk –, egyikük párttagságáról tudtam, de azt is tudtam, 

hogy azért lépett be a pártba, hogy az általa vezetett iskolát őtőle ne egy volt ávós 

vegye át a következő igazgatóválasztáskor.  

 

Egyszer csak nyáron az egyik fúrás céltáblája jelentkezett, és ezúttal ő volt a fúró. Azt 

mondja nekem, hogy hát tudom-e én azt, hogy akit az egyik tanári szakterület 

előkészítőjeként a bővülő szervezőtársaságba fölvettem, az az előző munkahelyén 

párttitkár is volt, és hát emiatt majd az iskola lesz támadható. Na, most akkor én 

ellenőrizzem-e ezt, és ha igen, hogyan? Másvalaki azzal jött, hogy akit én fölvettem az 

egyik testnevelőnek, az Újpesti Dózsában sportolt, ami a Belügyminisztériumnak a 

sportegyesülete volt. El lehet képzelni, mi következett: kisebb-nagyobb stresszek és 

beszélgetések, utánanézések és diszkrét tájékozódások… Az egyik ilyen információ 

annyira nem stimmelt, hogy kénytelen voltam a szállítójának azt mondani, hogy ne 

haragudjon, de én így nem tudok vele együtt dolgozni. Szóval nem volt könnyű. Este 

ültünk a feleségemmel az ágy szélén és azt mondtuk: „Kezdődik”. Nem is nagyon 

aludtunk, ő ilyenkor este nem tudott elaludni, én viszont el tudtam aludni, ám hajnalban 

fölébredtem. 

 

 

Keserű levél egy nagymamától 

Februárban meghirdettük a felvételit; elég hosszan tartott, mert ötszörös túljelentkezés 

volt. Úgy döntöttünk, hogy három első és egy második gimnáziumi osztályt veszünk 

föl, hogy ha az ígéret ellenére két év múlva mégsem tudjuk az egész épületet 

megkapni, akkor velük azért beszorulás nélkül el tudjunk menni az érettségiig. Akkor 

még nem tudtuk, de ’92 őszére valóban miénk lett az egész épület, és ’94-ben nagy 
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nehezen összejött az is, hogy elindítottuk a hat évfolyamos képzést, vagyis két 

kilencedik osztályt és két hetediket vettünk föl. Ők ’95 szeptemberében kezdtek a Baár-

Madasban, én akkor már nem voltam ott.  

 

’89-ben, amikor Tóth Károly már nagyon ragaszkodott a Baár-Madas indításához, a 

Fasori Gimnáziumba pluszként fölvettek egy egész osztálynyi első gimnazista 

református diákot azzal, hogy amikor a következő évben elindulunk, őket mi majd 

átvesszük a Baár-Madasba másodiktól. Ezt megbeszélte az evangélikusokkal Tóth 

Károly, és nekünk semmi kifogásunk nem volt ellene, mert ez már lecövekelt valamit: 

ha nekünk át kell venni egy plusz osztálynyi diákot, akkor muszáj megkapnunk az 

épületet. Ígéret volt ígéret hátán: az állam megígérte, hogy kapunk épületet, mi 

megígértük a közvéleménynek, hogy megindítjuk az iskolát, erre az evangélikusok 

adtak egy osztályt, mi megígértük, hogy azt átvesszük… ez így működött. Aztán a 

Fasorban kiderült, hogy nem lehet a református osztályt együtt tartani, mert volt, aki 

németet akart tanulni, volt, aki angolt, franciát… Tehát nem tudták a csoportot 

homogénné tenni, mert ezt órarendileg nem lehetett megoldani, úgyhogy a református 

diákokat az ígéret fenntartásával szétosztották néhány osztályba. Ebből viszont a 

következő évben az lett, hogy a gyerekek 90%-a már nem akart átjönni, mert 

beilleszkedtek, és nem érezték magukat rosszul. Egy-kettő akart volna csak átjönni, 

mire az evangélikus egyház azt mondta, hogy jó, maradjanak, de akkor a református 

egyház fizessen, mert ezek a diákok pénzbe kerülnek, és ezt az evangélikus egyház 

csak egy évre vállalta – akkor még nem volt az egyházi iskoláknál állami normatíva. 

Persze Tóth Károly azonnal a fogához verte a garast, és valahogy ki akart bújni, hogy 

erről nem volt szó, úgyhogy ezen volt egy kis vita, ami aztán elsimult, amikor fél év 

múlva a normatíva rendszert bevezették. Végül nem vettünk át a Fasori Gimnáziumból 

diákot, de volt elég jelentkező így is a második évfolyamra.  

 

Hagyományos felvételi volt, magyar és matematika, a feladatokat nagyon buzgón és 

lelkesen kidolgozták a tanárok. Emlékszem arra a jelenetre is, amikor egyik későbbi 

igazgatóhelyettesem, Imre Lajosné a földön ülve rakosgatta és rendezte a felvételi 

dolgozatokat, mert annyi bútor ’90 februárjában még nem volt, hogy asztalhoz 

lehessen ülni. Kitaláltunk valamilyen pontozásos rendszert, csakhogy én kaptam 

sorban a leveleket – Tóth Károlytól is időnként –, hogy hát „kérlek, amennyiben 

fölvehető, akkor figyelj rá”. Aztán az ember vakarta a fejét, mert pont ezt szerettük 
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volna elkerülni. Akkor még nem tudtam, hogy ez elkerülhetetlen, tehát az egyetlen 

helyes eljárás a szabályozás. Vagy azt kellett volna mondani, hogy minden osztályba 

a harmincból mondjuk, két gyereket vegyen fel az igazgatótanács – és lelke rajta, de 

ne nekem írjanak –, vagy azt kellett volna mondani, hogy minden osztályból két 

gyereket ne a bizottság, hanem az igazgató vegyen föl, részben az iskola érdekében, 

részben bármilyen más szempont alapján, és neki tegyenek szemrehányást, hogyha 

taníthatatlan diákokat vett föl.  

 

Egyszerre három felvételi bizottság működött két-három hétig. A szóbeli felvételin én 

ott ültem a bizottságokban, és tanultam a szakmát. Félórát szántunk minden gyerekre, 

beszélgettünk vele. Mindig volt egy lelkész és lehetőleg egy humán és egy reálszakos 

tanár, ez volt a szabály, és rendszerint vagy arról ment a beszélgetés, hogy milyen 

hibákat csinált a gyerek az írásbelin, vagy arról, hogy mi szeretne lenni, milyen hobbija 

van stb., azaz megismerni szerettük volna, amennyire ez fél óra alatt lehetséges. Végül 

a benyomásokat összegeztük. A különböző bizottságok benyomásai plusz a felvételi 

dolgozatok alapján volt egy rangsorunk: feltétlen felveendő, felveendő, felvehető, 

inkább nem, semmiképpen nem.  

 

Az is probléma volt, hogyan vesszük föl a reformátusokat, katolikusokat, egyebeket. 

Erre azt mondtuk, hogy az első húsz helyen nem nézzük, hogy református vagy 

katolikus, vallásgyakorló család vagy nem; utána jön az átlagmassza, és ott 

természetesen a reformátusok előnyben vannak. Abban is megállapodtunk, hogy 

végső esetben tényleg megnézzük az egyéni körülményeket, hogy ha valami nagyon 

egyházhoz kötődő család rettenetesen nehéz gyereke jön, akkor segítsünk nekik. Az 

persze, hogy ezeket a szempontokat hogyan lehet egymás mellé tenni, nagyon nehéz 

ügy volt, amit én ott kezdtem tanulni. Annyira nem volt iskolai gyakorlatom, hogy még 

olyasmi is megtörtént, hogy nem vettük föl egy távoli rokonom – a feleségem hetedfokú 

unokatestvére – gyerekét, akinek az egész családját kitelepítették, megrugdosták. 

Nem volt felvehetetlen, de a felvételi bizottságnak nem tetszett a kislány, mert valami 

nyegleséget mondott. A nagymamától egy év múlva kapott Hegedűs Loránt püspök 

egy iszonyú keserű levelet. Mert a nagypapát, aki addigra gutaütötten feküdt egy 

elfekvőben – és akit kitelepítettek és derékba törték az életét –, egy év múlva a 

lónyaysta öregdiákok meghívták egy találkozóra, és akkor a nagymama írt egy sistergő 

levelet, hogy őket az élet megrugdosta, és Bibó nem vette föl az unokáját, aki aztán 
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egy másik iskolában maximális pontszámot kapott. Hegedűs erről engem 

megkérdezett. Azt kellett mondanom (így is volt), hogy nem akartam felülbírálni – pláne 

nem egy rokon kedvéért – a felvételiztető tanárok véleményét, akik egyébként 

ugyanúgy tévedhetnek bárkinek a megítélésében, mint én vagy más.  

 

Ilyen esetek még bőven voltak. Jött egy levél, hogy XY gyereket miért nem vettük föl, 

mikor ez lelkészgyerek, és én ott szembesültem a kérdéssel: akkor most a lelkész 

gyereke előnyben részesül a presbiter gyerekével, a presbiteré pedig az „egyszerű” 

gyülekezeti tag gyerekével szemben? Hogy van ez? Volt egy elutasított lelkész-árva. 

Felső szintű egyházi vezető-helyettes indulatos telefonját kaptam az ügyében, és 

kénytelen voltam megnézni, hogy még hány lelkész-árva van a jelentkezők, illetve a 

felvettek meg az elutasítottak között. Kiderült, hogy öt lelkész-árva van, abból van 

teljes lelkész-árva is, akit nem tudtunk fölvenni, ez pedig, aki miatt reklamálnak, „csak” 

lelkész-félárva. Vagy mondjuk, ott van a Gönczy Pál Alapítvány egyik lelkes 

támogatója, és akkor miért nem bírjuk az unokáját fölvenni? Ezek nem voltak egyszerű 

dolgok. Aztán volt, akitől nyegle vagy pimasz levelet kaptam, hogy ő a nehéz időkben 

is mennyire kitartott az egyház mellett, és akkor én ezt hogy képzelem, vagy hogy ez 

az ő családjára nem fog jó benyomást tenni… Volt, aki azt írta: „Jelen levelemet a 

püspök úrnak is elküldtem”. Szóval jöttek ezek a problémák, amiket valahogy kezelni 

kellett, és még a következő évben is jöttek, jöttek… viszont megtapasztaltam, hogy az 

idegeim viszonylag jók, mondjuk, ezt ki merem jelenteni. 

 

 

Az indulás előtti utolsó igazgatótanácsi ülés 

Judit ’89-től már a Fasori Gimnáziumban tanított. Megmondta Gyapaynak, hogy ő 

szívesen tanít náluk, ha Gyapay nem bánja, hogy a tanításba való húsz év utáni 

visszaállásának tanulópénzét a Fasornak kell megfizetni, mert hát ő el van kötelezve 

ennek a szerveződő református iskolának. Gyapay azt mondta, ő ezt nem bánja. 

 

Valamikor ’90. február elején eljött hozzám valaki a mozgalomból, egy nagyon kedves, 

komoly, hiteles, szelíd ember, aki gyanútlanul felvállalta, hogy tájékoztat minket – 

engem és Juditot – arról, hogy vannak olyan hangok az egyházban, hogy helyes-e, ha 

valaki tanárként ugyanabban az iskolában tanít, ahol a férje igazgató. És hogy nem 

támadható-e ezzel az iskola. Nem mondta meg, hogy a hangok honnan hallatszanak, 
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de Juditot ez rettentő rosszul érintette természetesen. Arra készültünk, hogy ő a 

református osztállyal együtt a Fasorból jön át hozzánk a Baár-Madasba, ez mindig is 

így volt tervezve. A legkeservesebb gondolata az volt, hogy hát azon a Református 

Egyházon, akinek Péter János203 párttag püspöki mivolta nem okozott gondot, ahol a 

Bartha Tibor204 nevű sztalinista kövület még mindig köztiszteletben áll, azon az 

egyházon majd az ejt foltot, hogyha a Bibó házaspár együtt csinálja a Baár-Madast? 

Ettől támadható az iskola? Ez persze végletes értelmezés, de ez volt az, ami neki 

nagyon rosszul esett.   

 

Nekünk ez után egy nagyon nehéz évünk volt Judittal, mert márciusban kellett azoknak 

a tanároknak beadni a pályázatukat, akik eldöntötték, hogy a Baár-Madasban 

szeretnének tanítani. Én tudtam, hogy ő nagyon határozott, és nem azt kértem tőle, 

hogy add be a pályázatodat, hanem – mert nem tudtam, hogy nem akar-e ezek után 

mégis inkább a Fasorban maradni – azt kérdeztem tőle: „Akkor beadod-e a 

pályázatod?” Judit ezt úgy vette, hogy én őt kvázi cserbenhagyom ebben a helyzetben. 

Ezt mi valahogy egymás között elrendeztük – de nagyon nehéz menet volt –, és aztán 

ő '91-ben jött óraadónak tanítani a következő felvett évfolyamhoz, amikor az iskola 

bővült.  

 

Az iskolának nagyjából húszas létszámú igazgatótanácsa volt, ahova az egyház – 

tehát Tóth Károly hivatalból – delegált egy csomó szakembert, és a mi mozgalmunkból 

is vagy tízen benne voltak. Kicsit lekopaszított módon, de én ezt a kérdést előhoztam 

a Baár-Madas indulása előtti utolsó igazgatótanácsi ülésen ’90 augusztusában. Az 

igazgatótanács is úgy látja-e, kérdeztem, hogy nem jó, ha Judit itt fog tanítani, mert 

ebben a mozgalomban mi együtt indultunk, együtt vettünk részt, az összes fizikai 

terheit együtt osztottuk meg, és eközben mind a kettőnknek négy gyereket kellett 

valamennyire eltartani meg nevelni. Az igazgatótanács akkor amellett nyilatkozott, 

hogy nem látja ennek akadályát. Én utólag is azt tudom mondani, hogy azokon a 

kisebb településeken, ahol egy gimnázium van, szinte lehetetlen, hogy házaspárok ne 

tanítsanak együtt, és hogy ilyen igazgató-tanár házaspár ne ugyanabban az iskolában 

működjön, mert a szolgálati lakásokon kezdve egy csomó konkrétum is emellett szól, 

a mindennapi élet megszervezése is. Tehát ezt a problémát valahogy meg kell oldani, 

és én ezt akkor úgy fogalmaztam meg, hogy ez elsősorban az érintetteknek nehéz, 

tehát nekik kell úgy viselkedni, hogy ebből az iskolában probléma ne legyen. Ez 
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visszafogottságot kíván bizonyos helyzetekben, visszavonulást vagy háttérbe 

húzódást – elsősorban attól, aki nem főnök –, a főnöktől pedig azt, hogy ne „futtassa” 

a házastársát. Ez nem egyszerű dolog, de nem is megoldhatatlan. Ugyanezen 

meggondolás miatt mondtam azt is, hogy ha tanárok a gyereküket ide akarják hozni – 

amire három példát produkált is az élet a Baár-Madasban –, akkor mi ne támasszunk 

kifogást, hanem tudatosítsuk, hogy ez elsősorban nekik lesz probléma. De ha egy 

tanár azt akarja, hogy ne csak este hat óra után találkozzon a gyerekével, hanem 

ebédeljen is vele együtt, akkor az iskola ezt támogassa, mert nekünk a család fontos, 

a tanárok családja is. 

 

Az indulás előtt amiatt is elfogta az iskoláért aggódókat a félsz, hogy most mi lesz, hát 

gyakorlatlan igazgatónk van – ez voltam én –, és ezen az indulás előtti utolsó 

iskolatanácsi ülésen valaki fölvetette, hogy most ne öt, hanem két évre kapjon 

megbízást az igazgató, ami elmehet gyakorlatnak is, és utána lehet hosszabbítani öt 

évre. Én ezt a szokott jóhiszeműségemmel nem vettem rossz néven, hanem magamat 

elegánsnak gondolva azt mondtam, hogy nekem ez ellen nincs kifogásom. Akkor már 

volt egy olyan szabályzatunk, hogy az igazgató személyéről a tantestület véleménye 

alapján az igazgatótanács dönt. Fel sem merült, hogy ez olyasmit is jelenthet, hogy a 

döntés a testület véleményével ellentétes is lehet. Mai eszemmel már tudom, azt kellett 

volna mondanom: Idefigyeljetek, igaz, hogy gyakorlatlan vagyok, de én egy teljes 

egzisztenciális bukfencet vállaltam az iskoláért, nekem ebbe beletörhet a bicskám. 

Adjatok nekem ugyanúgy öt évet, mint amennyit más kap! Én eddig is nagyon 

támaszkodtam a többiek véleményére, nem igyekeztem magabiztossá és önjáróvá 

válni, és ha úgy látjátok, hogy azt képzelem, hogy már mindenhez értek, lehet nekem 

szólni. Ha pedig két év múlva az igazgatótanács és/vagy a tantestület úgy látja, hogy 

mást akar igazgatónak, itt jegyzőkönyvbe ígérem, hogy vita nélkül félreállok. Ezt kellett 

volna mondani, de nem ezt mondtam, hanem azt, hogy ássam el magam, ha én két 

év múlva nem tudok odaállni az elé a tantestület elé, akit én magam választottam, 

akkor tényleg alkalmatlan vagyok, úgyhogy jól van, legyen két év a megbízatásom.  

 

Így aztán két évre kaptam meg az igazgatói megbízást. Azt akkor még nem tudtam, 

hogy egy igazgatóválasztás a legjobb tantestületben is földrengés lehet, és '92-ben 

lesz is földrengés, ami kicsit majd meg is alapozza a későbbi történetet. ’90 

augusztusában ennyi történt, és így vágtunk neki az első félévnek. 
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Viszonylagos aranykor (1990-1992)  

Az induláskor én kezdő tanár voltam művészettörténetből. Volt négy osztályunk, 

mindegyikben tanítottam művészettörténetet, aztán ’91-ben bejött még három, és 

akkor lett hét órám. Fontosnak tartottuk, hogy ne legyenek túlterheltek a gyerekek, 

úgyhogy két évig szombaton is tanítottunk. Ezt a testület döntötte el, egyetértőleg, de 

nem mindenki részéről egyforma lelkesedéssel és akkor azt mondtam, én nem bánom, 

hogyha öt-hat órám van szombaton – ami azért fizikailag is terhelés volt –, mert nekem 

ebben is példát kell mutatnom.  

 

A Beke-féle tankönyvhöz205 nem lehetett még diákat kapni, tehát kénytelen voltam az 

óráim előtt – optimális esetben két héttel, pesszimálisban pár nappal – innen-onnan, 

amonnan diára venni képeket. El lehet képzelni, milyen az, amikor egy kezdő tanár 

egy héttel jár előbbre, mint a diákok, és még ilyen technikai feladatai is vannak, és 

igazgatóként is teljesen kezdő. Évekig nem tudtam például Mantegna fekvő 

Krisztusáról egy tisztességes reprót találni, mert az otthoni könyveimben csak vacak 

fekete-fehérek voltak. Be kellett mennem a Szépművészeti Múzeum könyvtárába vagy 

a Szabó Ervinbe albumokat kunyerálni, ahol kiderült, hogy az ott meglévő néhány jó 

minőségű quattrocento-albumban pont ez nincs benne, vagy pont az a szakkönyv, 

amiben a katalógus alapján reménykedtem, ki van kölcsönözve valamelyik nagy 

tudósnál, akitől jó esetben hetek-hónapok múlva sikerülhet visszakérni – és akkor még 

mindig kiderülhet, hogy abban sincs benne, vagy benne van, de két szomszédos 

lapon, középen a gerinc hajtásvonalával. Akkor be kellett menni a Kutatócsoportba, 

végig kellett lapozni nyolc albumot, azután vagy hazacipelni a nehéz albumokat, vagy 

oda- és hazacipelni állványostól a fényképezőgépemet. Én akkor éjszakákat diáztam 

végig otthon, és persze akkor kellett készülni is, bár őszintén szólva, mikor láttam, 

hogy a feleségem hogyan készül, úgy éreztem, ehhez képest én egy nagy semmi 

vagyok.  

 

Olyan visszajelzés a tanároktól, hogy ezzel az osztállyal vagy azzal a csoporttal nem 

lehet boldogulni, nagyon ritkán jött. Olyan túljelentkezés volt, és úgy volt megcsinálva 

a felvételi mechanizmus is, hogy ritkán, rendhagyó esetben, kivételképpen, 

tévedésből, protekcióból vettünk fel olyan gyereket, aki aztán később problémás 
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lehetett volna, ha esetleg van közönsége az osztályban. Persze volt olyan gyerek, aki 

szét tudott volna zilálni egy osztályt, amennyiben az osztálynak mondjuk a 70%-a nem 

hurrogta volna le, hogy kussoljál már az óra alatt. Volt ilyen gyerek, de nem volt ilyen 

osztály. Később a Sylvesterben minden osztályban volt két-három ilyen gyerek, és 

minden osztályban volt öt-hat semleges, aki hálás közönség volt. A Baár-Madasban 

ennek nem volt közönsége, tehát ilyen értelemben tényleg – a szó nem feltétlenül 

szociológiai értelmében – a társadalmi elit gyerekeit tanítottuk. Persze ezekben az 

egyház-közeli családokban is volt olyan, akiről tudom, hogy verték a szülei – mert ugye 

az a jó szülő, aki nem kíméli a vesszőt és botot az ő gyermekétől, lásd Példabeszédek 

könyve –, volt képmutatásra nevelt gyerek, akivel bőven lett volna feladatunk, és volt 

olyan gyerek, aki szembefordult a szüleivel vagy lázadt ellenük. Arra sajnos kevés volt 

az idő, hogy énbennem ez pedagógiai tapasztalatként leülepedjék, és nem is volt elég 

nyugodt az életünk, hogy nagyon elmélyülten és hamar le tudjuk szűrni és értékelni a 

tapasztalatokat.  

 

Azután voltak olyan szülők, akik nagyon mást vártak az iskolától, és keserűen elvitték 

a gyerekeket, vagy szidtak minket: „Szép kis reformátusok maguk!” Az elégedetlenség 

legtöbbször annak szólt, hogy valakit nem tudtunk fölvenni, az iskola szellemiségét, a 

tanítás színvonalát inkább akkor kezdték bírálni, amikor később már másféle 

támadások is jöttek. Még az elején történt, hogy az egyik testnevelő tanár – aki pasaréti 

gyülekezeti tag is volt – valamilyen kis meditációs gyakorlat során leoltotta a villanyt, 

amikor a gyerekek nagyon fáradtak voltak. Nem volt teljesen sötét, de néhány nagyon 

hívő gyerek, aki otthon azt tanulta, hogy mindenfajta keleti meditáció az ördögtől van, 

nem volt hajlandó ezt csinálni, és ez azonnal pedagógiai problémaként kiugrott. A 

szülők egy része elment Cseri Kálmánhoz, aki az igazgatótanács tagja volt. Amúgy 

Cseri Kálmán206 nem gyanakodva viszonyult az iskolához, és az ilyen ügyeket, bár 

rögtön szóvá tette, meg lehetett vele beszélni. Persze ebben az is benne volt, hogy én 

jártam egy öregfiús bibliakörbe Kálmánnal korábban. De voltak nekem is az ő nagyon 

normatív, nagyon a híveket a helyes, tiszta tan felé terelgető igehirdetésével bajaim, 

és azt hiszem, ez belejátszott később abba is, hogy a pasaréti gyülekezet egyik fele 

tökéletesen az én felfogásommal szemben polarizálódott a kritikus időben, másik fele 

pedig mellette, noha nem Kálmánnal szemben.  

 

Amikor ’91-ben Juditot és engem meghívott a Protestáns Szabadegyetem az évente 



 132 

megrendezett konferenciájára, és megkértek, hogy tartsak egy előadást a Baár-

Madasról, a feleségem elégedetlen volt azzal, hogy sokkal többet beszéltem konkrét 

problémákról – mondjuk a fűtés, az étkeztetés nehézségeiről vagy arról, hogy a 

pénztelenséget hogyan hidaltuk át –, mint komoly, érdemi pedagógiai kérdésekről. És 

az az érzésem, hogy én is csak a tíz-húsz éves praxis után értem meg arra, hogy 

világosan megfogalmazzak dolgokat – de azt hiszem, minden megfogalmazásom 

gyökere a Baár-Madasban van.  

 

 

A református pedagógia 

Én azt fogalmaztam meg az igazgatói pályázatomban is, hogy az értelem és a hit 

párhuzamos kiművelése nagyon keskeny út, de nem járhatatlan. Erre nézve biztató 

visszajelzések is kísérték az ottani működésünket. Ugyanezt sugároztam a 

tantestületnek, és az induláskor ebből nem volt köztünk konfliktus. Olyasmi persze 

előfordult már a mozgalomban is, hogy azt mondta nekem valaki: „Nem kell annyit 

keresztyénezni, az a fontos, hogy jó református és jó magyar legyen!” – mármint az 

iskola szellemisége, a kiválasztott tanár felfogása, a nevelési célként megfogalmazott 

embertípus. Ezt megjegyeztem, de az indulásnál úgy látszott, ezek a tanárok nem zárt 

szelleműek. Aztán lassan kezdtem érzékelni az értékrendbeli hangsúlyeltolódásokat: 

hogy ki az, aki inkább csak a magyarság felől fűtött, ki az, aki inkább a politikum felől, 

és ki az, akiben – bár ügyesen és jól tanít – mélyebben van az érvényesülési ambíció, 

mint az igazi tanári hivatástudat.  

 

Nekem nem az volt a fő gondom, hogy a Baár-Madas hogyan legyen református, 

hanem az, hogy úgy legyen keresztyén vagy Krisztus-követő, vagy hívő – most 

mindegy, hogy a pietista szóhasználattal mondom-e –, hogy abból ne legyen 

száműzve az értelem, és hogy itt a hit és az értelem egymás kezét fogva nevelődjön. 

Ezzel teszek jót a református egyháznak is, amihez engem hagyomány és hűség köt, 

de valószínűleg ugyanezt tenném, ha evangélikus volnék.  

 

Nem volt műhelyszerű megvitatása a mi pedagógiai elveinknek, de lassan-lassan 

kezdtek jönni ennek az elemei. Például feltűnt, hogy a katolikusok, azok mernek 

keresztényezni, Krisztusra hivatkozni központi mondatban, amikor pedagógiáról 

beszélnek – és igazuk van, úgyhogy én attól kezdve több helyen hivatkoztam arra, 
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pedagógiai programban is, hogy ebben katolikus testvéreinkkel egyetértünk. Én 

erősebb választóvonalat érzek, mondjuk így, a keresztyénnek nevezhető pedagógia 

és bármilyen más humánus pedagógia között, mint mondjuk a katolikus és a 

protestáns pedagógiai hagyomány között, bár ott is van egy vonal. De hogy aztán ez 

a hagyomány evangélikus vagy református pedagógia, az már szerintem enyhén 

szólva nonszensz, értelmetlen marhaság. S akkor legyen baptista pedagógia is, az 

összes kisegyháznak legyen külön pedagógiája? – ennek egyszerűen nincsen 

értelme. Viszont valamilyen világnézet vagy világfelfogás, ami mögött a hit léte vagy 

nem léte mégiscsak egy faktor, bizonyosan belejátszik a pedagógiába, pláne, ha 

egyházi iskoláról van szó.  

 

Nagyon jól emlékszem, mikor Korzenszky207 megmutatta, hogy nekik a katolikus 

iskolákról van egy kis brosúrájuk – ezt persze Rómában csinálták okos jezsuiták –, és 

ott szépen az elején le van fektetve, hogy a katolikus iskola, az egy olyan iskola, ahol 

az emberség mércéje Krisztus. Ez nemcsak gyönyörű, hanem pontos megfogalmazás 

is, én ettől jobbat nem tudok, és az a református iskola, amit én szeretnék, az is csak 

ennyit tud mondani. Hogy ezt hogyan váltjuk aprópénzre, az már nagyon nagy kérdés. 

Például hogyan tudom én azt felmérni, hogy komolyan hívő-e egy tanár? Benyomásom 

lehet róla, óvatos kérdéseket föltehetek, de vajon nem manipuláció-e, ha én nem 

nyíltan teszem föl a kérdést, viszont ő azt hiszi, hogy a hitvallása alapján fogom 

befogadni? Akkor még munkajogilag nem volt szabad föltenni ezt a kérdést, de később 

az oktatási törvény kimondta, hogy a világnézetileg elkötelezett iskolának joga van ezt 

elvárni a munkavállalóitól. 

 

A Sylvesterben később szintén nem volt nagyon műhelyszerű a református 

pedagógiáról való gondolkodás, de ott a pedagógiai programban már 

megfogalmaztunk valamilyen keresztyén hitet mint pedagógiai alapot; ez a 

mondatokat tekintve nem sok a szövegben, de ott van mögötte. Azt mondtuk, hogy a 

szokásaink – tehát az, hogy van istentisztelet meg reggel bibliaolvasás – ezt kifejezik, 

de nem ezen múlik. Én például borzasztóan törekedtem arra, hogy a reggeli 

igeolvasást, amivel a napot kezdjük, ne nevezzük imádságnak, mégpedig azért ne, 

mert aki az imádkozásban való részvételt komolyan veszi – akár úgy, hogy még nem 

hívő –, azt feszélyezi, ha a másik nem. A Baár-Madas-ban is volt olyan kolléga – éppen 

egy későbbi ellenfelem –, aki azt mondta, hogy harminc hülye kamaszgyerek előtt nem 
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bír imádkozni, mert mindig előfordul, hogy valamelyik csoszog, böfög, röfög vagy 

ilyesmi, és akkor mit csináljon. Nekem egyszer kellett üvöltenem Pasaréten a gyerekek 

előtt a Miatyánk után, hogy aki imádság alatt röhögni képes, az innen tűnjön el rögtön, 

mert hogy jövök én ahhoz, hogy amikor imádkozom, akkor ne legyen nyugalom, 

hanem azt kelljen néznem, hogy kit fegyelmezzek. Egyszer meg a Sylvesterben ott 

előttem röhécseltek vagy hülyéskedtek a gyerekek, én meg: „Mi az, hogy imádkozás 

közben ilyet csinálsz? Ha bezárod a szívedet, lelkedet az Úristen szava előtt, nem 

vagy köteles mondani az imádságot, nyugodtan, szabadon csöndben maradhatsz, de 

se engem, se a többit ne zavard! Ha egy ember van, aki imádkozni akar, akkor a többi 

fogja be a száját ez alatt, ha ebbe az iskolába jöttetek!” – de üvöltve mondtam ezt.  

 

Azt viszont nagyon nem szerettem, amikor a Pasaréten azzal jöttek nekem, hogy 

bejönnek a gyerekek a havas cipőjükkel, és olyan hangoskodás van itt… Próbáltam 

megmagyarázni, hogy ez egy iskola, ha ide bejönnek a gyerekek, a templom egy időre 

iskolává is válik, és persze hogy beszélgetnek, mert örülnek egymásnak. A 

gyerekekkel viszont azt próbáltuk elérni, hogy mikor az orgona megszólal, attól kezdve 

templomi csönd legyen. De az évnyitón – vagy az évzárón pláne – elképzelhetetlen, 

hogy ne csivitelnének, oda nem úgy ül be a gyereksereg, mint vasárnap a jámbor, hívő 

nép, hogy csöndben van, és legföljebb a szomszédjával suttog. Ezt meg kellene érteni 

az iskolai istentiszteleteken buzgóságból, érdeklődésből vagy az egyetlenfajta helyes 

viselkedés ellenőrzésének szándékából ott lévő gyülekezeti tagoknak. Az iskolában 

viszont a tisztelt diákságnak azt tessék megérteni, hogy amikor ott istentisztelet van, 

akkor arra az időre az iskolának kell templommá lennie. 

 

Amíg kicsi volt az iskola, a hétfő reggeli istentiszteletet ott tartottuk; első tanévben az 

ebédlőben vagy egy nagyobb teremben, mert a 120 gyerek ott elfért. De nem volt ennél 

nagyobb termünk, úgyhogy amikor az iskola nagy lett, akkor a közeli pasaréti 

templomban tartottuk a heti istentiszteletet. A Fasori Gimnáziumban ez mindig fél 

nyolckor volt hétfőn az első óra előtt, nálunk viszont nyolckor kezdődött. Én már akkor 

megfogalmaztam, hogy az istentiszteleten való részvételt megöli, hogyha teljesen 

szabad, hogy ki jön el, mert akkor senki vagy kevesen fognak járni, és ez deprimáló, 

nem jó. Ha viszont folyton elkésnek, akkor fegyelmezni kell, márpedig, hogyha mindig 

nyolcra kell járni az iskolába, de hétfőn fél nyolcra, az nem fog működni. Tehát egy 

tanítási órát rááldoztunk erre, és ugyanúgy nyolcra kellett menni istentiszteletre, akár 



 135 

az iskolában volt, akár a templomban. Azt mondtam, hogy itt a műfajt, az iskolai 

istentiszteletet fogja tönkretenni, ha a késésért bármilyen büntetést, pl. rossz 

magatartásjegyet lehet kapni. 

 

Hozzá kell tenni, hogy két éve működött a Baár-Madas, amikor egyszer csak elkezdtek 

terjedni olyan hírek – a gyülekezetekben mondták, valaki nekem is említette –, hogy 

mióta ez vagy az a gyerek a Baár-Madasba jár, kevesebbet jár templomba. Él nélkül 

mondták, de nekem nem tetszett, hogy ez terjed, és végig kellett gondolni, hogy most 

itt mi van: leszoktatjuk őket a templomba járásról? De aztán lassan összeállt a kép: 

mióta konfirmált és a Baár-Madasba jár, nem jár templomba. Először is a konfirmáló 

gyerekek középkamaszok, és előfordul, hogy Baár-Madas nélkül sem járnak a 

konfirmáció után templomba. A másik lehetőség, hogy a Baár-Madas leszoktatja őket 

a templomba járásról, és ezzel kapcsolatban nekünk magunkba kell néznünk. A 

harmadik eset persze az, hogy a gyerek otthon vasárnap könyörög a szülőnek, hogy 

hagyjatok aludni, holnap reggel úgyis lesz istentisztelet – a Sylvesterben be is tettük 

az istentiszteletet szerdára, hogy senki ne mondhassa ezt az utóbbit.  

 

A Baár-Madasban a hétfő reggeli istentiszteletet nagyjából fele-fele vagy 2/3-1/3 

arányban lelkészek, illetve az iskola vallástanárai tartották, tehát gyakran volt 

meghívott igehirdető is, hogy ne mindig ugyanazokat hallják a gyerekek. Ez többnyire 

informálisan intéződött, néha gyerek, néha szülő javasolt vendég-igehirdetőt, aki néha 

bevált, néha nem. Azt mondtuk, ebben nem muszáj nagyon rigorózusnak lenni, vagy 

csak megbízhatóan lekáderezhetőket meghívni, mert egy ügyetlen igehirdetést is 

pedagógiai haszonra lehet fordítani, ha utána hittanórán vagy máskor meg tudjuk 

beszélni a gyerekekkel. Jött olyan lelkész, aki nagyon dedós igehirdetést tartott, és 

botrányba nem fulladt ugyan, de világos volt, hogy a 12. osztályosok ezt 

megmosolyogják. Utána megpróbáltam nekik megmagyarázni: „Figyeljetek, ennek a 

lelkésznek a gyülekezetéhez tartozik egy hat évfolyamos általános iskola, ott ő 

állandóan kiselsősöktől hatodikosokig tart istentiszteleteket”. Nagyon pietista volt az 

illető lelkész, kedves ember egyébként, de nem fogta föl, hogy nálunk majdnem 

felnőttek is vannak.  

 

A tanítási nap úgy kezdődött az osztályokban, hogy a tanár bement, egy Igét 

fölolvasott, és egy egyházi éneket együtt elénekeltek. Ha valaki a tanárok közül 
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fennakadt azon, hogy ő botfülű vagy abszolút nem vallásos, akkor azt mondtuk, hogy 

az ének nem kötelező, ki lehet hagyni, de ha az osztály olyan, akkor általában ők 

maguk is tudják az énekeket. Másrészt az Igét fölolvasni bárki tudja, egy nem hívő 

tanár is. Lehetőleg a tanár olvassa föl, de ha bármi okból ő ezt nagyon nem akarja, 

akkor az egyik diákot is meg lehet kérni, a tanárnak pedig az a feladata, hogy ezalatt 

senki ne piszkálja az orrát, ne csoszogjon, ne ásítson, ne csámcsogjon. Tehát megint 

arról van szó, hogy joga van mindenkinek lelkileg kikapcsolódni ebből, egyhez nincs 

joga: hogy akinek ez fontos, azt megzavarja. És azért sem kell reggel még imádkozni 

is, mert az egyházi ének, akinek ez fontos, imádságként szolgálhat, még ha 

ügyetlenebb a szövege, akkor is. Ezzel többnyire megoldódott az a probléma, hogy 

mit tegyünk, ha én kénytelen vagyok az utcáról fölvenni egy vallásos nevelést nem 

kapott tanárt, aki ezzel a szokással egyelőre semmit sem tud kezdeni.  

 

A nap végén pedig az volt a gyakorlat – a minta Debrecenből jött –, hogy egy Igét 

mondtunk.  Berényi Eszter javasolta: „Áldjad, lelkem az Urat, és egész bensőm az ő 

szent nevét!” [Zsolt 103,1] Ezt én nagyon szépnek tartottam, és elfogadtam azzal, hogy 

a következő tanévben majd választunk egy másikat, és minden tanévben egy 

következőt. Végül a baár-madasos öt évünk alatt és azóta a Sylvesterben mostanáig 

sem választottunk másikat. A mai napig az a tapasztalatom, hogy nem kell ez alatt 

fegyelmezni. A gyerekek elfogadták, kórusban elmondtuk. Az idejáró gyerekek 

többsége érezte, hogy ez milyen szép, a kisebbséget pedig nem zavarta, hogy ez talán 

kicsit Miatyánk-szerű megoldás. Lehetett motyogni, a bátrabbak hangosan mondták, 

de itt is az volt a nagyon fontos, hogy senki ne kényszerüljön képmutatásra, amikor 

valamilyen szokásban részt vesz.  

 

Volt aztán, amikor a nap végén egy osztályban az egyik nyelvi csoportnak volt még 

órája, a másiknak viszont egy másik napon volt egy másik tanárral, és nem volt 

egészen világos, mikor van vége a napnak az osztály számára. Ilyenkor aztán 

előfordult, hogy ellazult a dolog. Próbáltuk valahogy visszahozni – működött, nem 

működött, nem tudom most már. De mindez összeilleszthető volt a szabadelvű alappal, 

és amikor ilyen viták voltak, akkor lehetett azt mondani, hogy a szabadság nem abban 

áll, hogy a kreatívan kialakított, változatos órazavaró technikákat használva pl. jó 

nagyot tüsszentesz, mikor a többiek énekelnek, és nem abban áll a szabadság, hogy 

erre a másik jó hangosan azt mondja, hogy egészségedre. Ezekkel a problémákkal 
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meg lehetett vívni. 

 

A ’93-as oktatási törvényben benne van az, hogy a világnézetileg elkötelezett iskola 

létezik, viszont ha egy településen nincs más iskola, akkor nem kötelezheti a diákjait 

arra, hogy hittanra járjanak.208 Ha a szomszédban van egy állami iskola, akkor 

nyugodtan. Én mindig azt mondtam, hogy mivel nálunk egy négyzetkilométeren belül 

van világi iskola, a mi részünkről nem erőszakosság, hogyha minden fölvettől azt 

kérjük, hogy vegyen részt a hittanon. Ugyanakkor én mindig azt hangoztattam, hogy 

hinni nem kötelező, ez nem osztályozható, a hittanból mi csak a tant osztályozzuk. Volt 

és ma is van abból vita, hogy szabad-e a hittant osztályozni. Van, aki azt mondja, hogy 

ez megöli a valódi hitet a hittanban – ha nem tesszük meg a distinkciót, akkor tényleg 

megöli. Mi nem a hitet osztályoztuk, mert az vagy szabadon választott, vagy semmit 

nem ér. Tehát hogyha a hitoktató kedvéért vagy az osztályzat kedvéért, vagy a 

nagymamád kedvéért vagy hívő, akkor majd próbálj megállni az Úristen színe előtt, de 

ez tartósan nem nevezhető keresztyénségnek. A tant osztályoztuk, amit nem kell 

elfogadni, nem kell vele egyetérteni, nem kell hinni és vallani – ismerni illik. Nyugodtan 

mondhatjátok, hogy nem bíztok benne, mert a hitetek még nem olyan, hogy el tudjátok 

fogadni, de Kálvin tanait ismerjétek meg! 

 

Én ezt elég erősen tudtam képviselni, és azt hiszem, ennek az üzenete igazán a 

Sylvesterben jött át – a sokkal kevésbé értelmiségi gyerekeken –, de a Baár-Madasban 

is fogták valamennyire. Ott, az utolsó – búcsúzó – évzáró beszédben meg is tudtam 

fogalmazni, hogy ez egyfajta szabadság, és szépen reagáltak is rá a gyerekek. Mert 

akkor már kiderült, hogy rendpárti iskola lesz az új iskola, amely ránk, 

szabadságpártiakra nem tart igényt, holott a kettőnek – ha egyáltalán működik – 

azonosan kellene működnie, mert a rend és a szabadság vagy együtt érvényesül, vagy 

túró mindegyik.  Az igazi rend nem köti gúzsba a szabadságot, és az igazi szabadság 

rendet is teremt – rendet szül, ahogy József Attila írta. 

 

De az első évben erről nem volt vita a tantestületben, és az egyházban sem uralkodott 

még az az irányzat, mely szerint József Attila gondolatai gyanúsak, és inkább 

hallgassunk Wass Albertre. Az első évben hallgatólagos egyetértés volt, és ebbe 

köptem én bele fölöslegesen azzal, hogy ’91 szeptember elején az augusztusban 

nyilvánosságra került Kónya-dolgozat elleni Nyilvánosság Klub tiltakozást209 Judittal 
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együtt aláírtuk. 

 

 

A református pedagógus 

’91-ben a tanári karból néhányan szerveztek egy csendesnapot a testület számára, és 

„A református pedagógus helye a tantestületben” címmel  kértek fel előadónak egy 

oktatási szakértőt, aki az iskolaindító mozgalomnak is komoly, aktív résztvevője volt 

 

Én attól, amit ez a cím sugall, bekaptam a levegőt, de nem intéztem kirohanásokat 

ellene – amiket most már tudnék –, hanem meghallgattam az egészet. Azóta is bánom, 

hogy puha voltam, de lehet, hogy ha nem így teszek, már akkor bekerült volna az 

egyházi köztudatba (vagy tév-köztudatba), hogy én – a szitokszói használat 

értelmében – „liberális” vagyok. Erre mindjárt visszatérek, előtte azonban még néhány 

szó a „református pedagógus”-ról. A csendesnapi előadás nem szólt másról, mint hogy 

a református tantestület, az bibliaközösség. Én erre most azt tudom mondani, hogy ha 

egy református tantestület tényleg bibliaközösség, akkor ez az Úristen különös 

kegyelme, csoda és nagy mázli, mert ha  egy református egyházi iskola testületének 

tagjai mind okosak is, értelmesek is és hívők is, ennél jobb nem kell. De ha van egy 

képmutató köztük, aki csak úgy csinál, mintha hívő lenne, mert ebben a közegben illik 

úgy csinálni, az már nem jó, mert ezt a gyerekek észre fogják venni. Vagyis ezt így 

nem lehet kimondani, hogy a református tantestület akár ab ovo, akár végső célját 

tekintve bibliaközösség. Törekedjen arra, hogy az legyen, de ne erőltessen senkit. Ezt 

én ott nem mondtam, nem is bírtam volna megfogalmazni, csak később. Azt viszont 

meg tudtam fogalmazni (egyelőre csak magamnak), hogy – ha fölvesszük a 

tantestületbe – a református pedagógusnak ott egyáltalán nincs más helye, mint a 

katolikusnak, és nincs más helye, mint a bajuszosnak, és nincs más helye, mint a 

kövérnek vagy a soványnak. Tehát nemcsak a református lehet osztályfőnök, másra 

ugyanúgy rábíz(hat)unk diákokat, más teljesítménye és munkája, ha jól végzi, nem 

kisebb értékű az iskola szempontjából, mint a reformátusé.  

 

Az a tanár ugyanis, akit – szerintem – érdemes református pedagógusnak nevezni, 

nem abban különbözik a nem református pedagógustól, hogy reformátusnak 

keresztelték, hogy református templomba jár, hogy van lelkészi ajánlása és mindezen 

tények alapján más, fontosabb, jelentősebb, kiemeltebb helye van a református iskola 
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tantestületében, mint az ugyanott dolgozó más felekezetűnek vagy 

megkereszteletlennek. Hanem abban, hogy az ő elméjében és szívében van más 

helye a református egyháznak és református iskolának, mint a többiekében; mert nem 

csupán munkahelyének, hanem lelki otthonának és főleg hűsége tárgyának tekinti 

egyházát és annak iskoláját. Ezekhez nagyon erős kötelék köti, ami akkor is köti, 

hogyha egyháza „rosszul viselkedik”. Akkor is odaköti, hogyha mondjuk, hasonlít a 

helyzet arra, amiről Ottlik ezt mondja: „Az ember nem árulja el a hazáját, akkor se, ha 

rohadt ez a haza”.210 Ez a református pedagógus, és én annak tartom magam, mert 

engem kidobott a református egyház, de én ugyanazt csináltam azóta is, vagy 

ugyanazt szerettem volna azóta is csinálni, amire tíz évet áldoztam a Baár-Madas 

oltárán és tizenötöt a Sylvesterben. És az az érzésem, hogy erre a felfogásra a 

református egyháznak szüksége van, vagy szüksége volna. Tehát az a református 

pedagógus, akik a munkaerejét meg a hivatástudatát, meg a személyiségét a 

református egyház rendelkezésére bocsátja, mert ehhez hűséges – rejtélyes okokból, 

mert nem ez a legjobb egyház, nem ez a legjobban szervezett egyház, nem ez az, ami 

hézagtalan világnézetet ad, és nem ennek a tisztségviselői viselkednek mindig 

feddhetetlenül. És néha egész rettenetesen viselkedik.  

 

Akkor miért vagyok én református? – törje a fejét, aki ezen törni akarja a fejét. Vagy 

miért vagyok én magyar? – mert ugyanilyen szerkezetű a viszonyom a hazámhoz. Az 

embernek a hazája néha egészen rosszul viselkedik: börtönbe csukja rendes gyerekek 

apját, Don-kanyarba küldi százötvenezer polgárát, Auschwitzba enged háromszor 

ennyit… ’1948-ban meg egy fél ország őszintén tapsolt a kopasz Rákosinak – és akkor 

most mi van? A haza, az nem csak dicsőség, a hazával szégyenek is járnak.  

De mondom, akkor én nem tudtam odaállni eléjük egy koherens, összefüggő 

véleménnyel; éreztem, hogy csak a berzenkedést vennék észre rajtam, és az 

valószínűleg rosszabb lett volna, mint egy higgadt szöveg – bár lehet, hogy a higgadt 

szövegre is rosszul reagáltak volna, mert az még felfújható ürügyet  sem ad. És akkor 

most térjünk vissza a szitokszóként használt „liberális”-hoz. 

 

Gyakorlatilag az egész testület MDF szimpatizáns volt, ezt tudtam (mindegyiket én 

választottam) és ez a helyzet nem is zavart engem, mert hát én se voltam ellenséges 

az MDF-fel. Ott voltam ’87-ben Lakitelken, a zárónyilatkozat megfogalmazásában is 

részt vettem, és még 1991 is az a boldog idő volt, amikor egyetértések is voltak egy 
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csomó dologban. 

 

Akkoriban történt viszont, 91 augusztusában, hogy kiszivárgott a Kónya-dolgozat. A 

liberális sajtó túl-hatalma ellen készült, de voltak benne olyan megfogalmazások, hogy 

már eltelt egy év, stabilak vagyunk, itt az ideje, hogy a médiát egy kicsit kézbe vegyük, 

stb. Erre jött valóban a liberális kórus, mint egy összerándult békacomb: Na, azt aztán 

nem! Maga a nyilatkozat valóban polarizáló szöveg volt – ha én írom, azt hiszem, 

sokkal árnyaltabb lett volna – ilyen megfogalmazásokkal, hogy fogjunk össze, mert a 

sajtószabadságot veszélyezteti a kormány. A másik oldalról meg jött a felzúdulás, hogy 

hát micsoda sportszerűtlen dolog, hogy egy belső használatra szánt dolgozatot 

kiszivárogtatnak. Erre én magamnak azt mondtam, hogy ha egy politikus fejében rossz 

gondolatok vannak, akkor majdnem mindegy, hogy kiszivárog-e vagy sem, az akkor is 

baj, tehát tiltakozni akkor is kell. Viszont többen úgy reagáltak a Kónya dolgozat elleni 

nyilatkozatra – a tantestületben is –, hogy ezt nem kellett volna, mert ezzel csak 

nehézséget okozunk az amúgy is nehéz helyzetben lévő Antall-kormánynak.  

 

Persze nem vittem be az iskolába a nyilatkozatot – annyi eszem volt, hogy ez nem 

iskolai téma –, de csak akkor lett volna kétségem, hogy aláírjam-e, ha van olyan 

tapasztalatom, hogy ha az ember egy ilyen csapatnak a gazdája, akkor egy efféle 

gesztussal ott óhatatlanul meghasonlást hoz létre. Arról, hogy ez milyen mértékű tud 

lenni, ha egy-két buta vagy korlátolt alak is van a csapatban, utólag azt mondanám, 

nem kellett volna ezen annyira meglepődni, de a tantestület és az igazgató viszonyára 

nézve most azt kell mondanom, hogy ha ez megosztást és meghasonlást hoz, akkor 

jobb, ha a főnök nem csinál ilyesmit. Én akkor azt hittem, hogy mi olyanok vagyunk, 

mint Nyugat-Európában: ha kiderül a munkatársak között, hogy te ezzel szimpatizálsz 

politikailag, te meg azzal, akkor azt mondják: jé, de érdekes! – és tudnak együtt 

dolgozni továbbra is. Én ezt reméltem ettől a csapattól, ami a többségre érvényes is 

volt, de egy részükre nem. Ráadásul még akkor, úgy látszik, én sem hasonlítottam 

eléggé egy igazgatóra, mert ezzel, hogy aláírtam a nyilatkozatot a kezdődő vagy 

kialakuló politikai konfliktusoknak valóban adtam  valamennyi tápot. Amikor aztán 

nemsokára megalakult a Charta211 és a médiaháború kitört212, akkor a velem 

szembenállók még arra is visszaemlékeztek, hogy hát Göncz Árpádot én – baráti 

szálon, de Héder Piroska tanácsára – meghívtam ’90-ben az első évnyitóra, és mint 

két hete elnök, Göncz Árpád ott mondott néhány szót, üdvözölte a jelenlévőket. És 



 141 

akkor engem már liberálisként meg Göncz Árpád barátjaként kezdtek számon tartani.  

 

 

 

Az „aranykor” vége 

 

Az 1992 tavaszi igazgatóválasztás 

A második tanévünkben én még nagyon gyakorlatlan igazgató voltam. Egy-két dolog 

nem jól működött, és kezdtem érzékelni, hogy a tavaszi igazgatóválasztással valami 

gond lesz.  

 

Az igazgatóhelyettes, Héder Piroska213 ’91 őszén azt mondta nekem, 60 éves lesz és 

szeretne nyugdíjba menni. A teljes bizalom jegyében voltunk, és én tudtam, hogy őt 

illik kapacitálni – sokat köszönhettem neki én is meg az iskola is –, kapacitáltuk tehát, 

de mint utóbb kiderült, nem eleget. Megkérdeztem tőle, ha komolyan gondolja, hogy 

nyugdíjba megy, van-e kifogása az ellen, ha én megszondázom a testületet, hogy ők 

kit tartanának alkalmas igazgatóhelyettesnek. Azt mondta, hogy ez ellen neki nincsen 

kifogása. Elmondtam a tantestületben – talán Piroska jelenlétében –, hogy a 

vezetőségben fölmerült, ha Piroska nyugdíjba megy, tavasszal igazgatóhelyettest 

kellene választani, és most azt szeretném, ha mindenki leírná, hogy a tanárok közül 

kit tart alkalmasnak erre. Adtam egy tanári névsort, hogy pipálják ki azt a nevet (sőt 

neveket, mert többet is lehet), akit vagy akiket alkalmasnak gondolnak – tehát nem 

azt, hogy kit akarnak, hanem hogy ki alkalmas, hogy én hadd lássam, és az illetők is 

érzékeljék. Gondoltam, az sem árt, ha látják, milyen népszerűségi vagy alkalmassági 

mutatók vannak a testületben. Persze nem tudni, ki hogy reagál rá, lehet, hogy valaki 

ettől megsértődik, megvadul vagy begorombul, de nekem akkor is tudnom kell, hogy 

kikben gondolkodhatok.  

 

Az élmezőnyben Arany János214 is benne volt és K.G. is, mindketten elsősorban a 

nagy gyakorlatuk és elismert szakértelmük miatt. Másfél éve dolgoztunk együtt, és én 

is el tudtam volna képzelni őket igazgatóhelyettesként meg a csapat is. Azok a 

tulajdonságaik, amelyek később érthetővé tették, hogy miért nem tudtak az én 

felfogásommal kibékülni, ott még egyáltalán nem voltak manifesztek. Arany János, aki 

mindig a Debreceni Kollégiumra hivatkozott, saját maga is tisztában volt a puritánság 
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merevségeivel – tudta azt is, hogy „ennek egy-két Nyilas Misi mindig áldozatul esik” –

, de azért szerinte ez az igazi református magatartás, és (nagyjából így mondta), neki 

mindig hasznára vált, ha valami hibáért megszégyenítették. Érezhető volt, hogy mi 

ketten ebben nem pendülünk egy húron, viszont ő pedagógiailag nagyon képzett volt 

és nagyon szépen tudott fogalmazni, úgyhogy amikor 1993-ban visszament Sopronba 

tanítani, és a kérésemre leírta a pedagógiai elképzeléseit és tapasztalatait, az egy 

rendes írás volt. Viszont békaügetésben küldött vissza gyereket a gólyatábor 

hálótermébe, mert nem hozta föl az éneklősátorba az énekeskönyvét, de hát az 

eredményes karvezetők egy része tábornok vagy diktátor, ezt én tudom. 

 

Héder Piroska közben – már ’92 koratavasza volt – nekem azt mondta, hogy hajlandó 

lenne esetleg félállásban, nyugdíjasként igazgatóhelyettes maradni. Megkérdeztem, 

kit látna szívesen második igazgatóhelyettesként maga mellett, mire ő megnevezte 

Lindner Klárit, akit – mint utóbb kiderült, akkor én ezt nem tudtam – a testületben még 

nálam is liberálisabbnak tartottak. Klári kiváló némettanár és régóta komoly oktatási 

szakértő volt, aki mindig rögtön megmondta a véleményét, néha kicsit nyersen is. Így 

aztán mondott átgondolatlanságokat is időnként, és volt benne egy kis fölényesség: 

én erre nem érek rá, ezt így és így kell csinálni, meg a projektmódszer így meg úgy… 

egyszóval voltak, akik úgy érezték, Klári egy kicsit lenézi a kollégákat. Gyerek és szülő 

sosem jött Klári ellen panaszkodni énhozzám – később, a Sylvester idejében sem –, 

velük szemben ő kifogástalanul viselkedett, tudta kezelni önmagát is, a kollégák közt 

viszont voltak, akik nem kedvelték. Lindner Klárira én akkor azt mondtam Piroskának, 

hogy tudnék vele együtt dolgozni, mert régóta ismerem, és a rögtöni reagálásai nem 

bántanak, mert mindig egyenes, én meg nem vagyok sértődős. 

 

Éppen akkor volt egy tanári gyűlés, ahol a tanárok fogalmazni akartak egy beadványt 

a fenntartóhoz. Ezen nekem nem illett részt vennem, mert az én jövőmet illető 

dolgokról volt szó, és ebbe a gyűlésbe állítólag Piroska azzal ment ki éntőlem, hogy 

„nincs más igazgatóhelyettes jelölt, csak Lindner Klári” – a csapat legalábbis úgy 

értette, hogy ha én maradok az igazgató, akkor biztosan Klári lesz a helyettesem. A 

mai napig nem tudom eldönteni, hogy ez félreértésen alapult, vagy volt benne némi 

manipuláció, de ebből ott egy határozott ellenhangulat lett. 

 

Kezdtem érezni, hogy valami mozgolódás van a testületben, és megkérdeztem 
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Piroskát: „Magának van szimata, mit gondol, ez az igazgatóválasztás egy harci feladat 

lesz nekem, vagy hogy fog ez lefolyni?” Mire ő nagyon talányosan azt mondta: „Nem 

kell attól tartani, hogy rögtön utcára teszik az embert”. Én ebből annyit megértettem, 

hogy nem tudom ugyan, mi folyik a háttérben, de ennek tétje van, és vannak, akik 

másik jelöltben is gondolkoznak; de nem tartottam volna elegánsnak, ha tovább 

faggatom a helyettesemet. Mint utóbb kiderült, valóban kiszemeltek valakit, aki viszont 

azt mondta, ő az én helyemre nem pályázik, és nem vállalta el. Ez nagyon baráti és 

nemes gesztus volt tőle, akiről később kiderült, hogy valamennyire ismerem is, 

fölöttem járt az egyetemen. De a tantestületben azok, akik „aggódtak az iskoláért”, 

tanácstalanok lettek, mert nem volt más jelentkező.  

 

Balog Zoli215 akkor már Sebor Lilla helyett óraadóként a Baár-Madasban tanított. Őt is 

fanyalogva és fejvakarva fogadta az egyház, mert frissen jött haza Németországból, 

meg hát akkor még liberálisnak számított, Fidesz-tanácsadó volt, ezt lehetett róla 

tudni. Én viszont ismertem, Ervinnek is jó véleménye volt róla, és azt kell mondanom, 

talán az összes eddigi hitoktatók közül ő nyúlt a legjobban a kamaszokhoz, bár érezni 

lehetett rajta, hogy ennél magasabbak a képességei is meg az ambíciói is, tehát én 

nagyjából tudtam, hogy hiába reménykedem abban, hogy ő itt marad tanárként, ebből 

valószínűleg nem lesz semmi.  

 

Balog Zoli akkor összehívta a testületet egy beszélgetésre, és rábeszélte a tanárok 

többségét, hogy a problémákat velem beszéljék meg, ne csak az igazgatótanácsnak 

írjanak. Azzal győzte meg őket, hogy ez az ember rááldozta a fiatalságát az iskola 

ügyére, rögtön nem lehet őt leváltani, és nem akkora katasztrófa, ha netán 

újraválasztják. A többség ezt, úgy tudom, föllélegzéssel fogadta, mert nem engem 

utáltak, hanem valóban az iskoláért aggódtak. Ez után néhányan eljöttek hozzám az 

egész testület nevében, és elmondták, hogy mivel van bajuk: az igazgatói 

gyakorlatlanságokkal, azzal, hogy nem vagyok elég határozott, bizonyos döntéseket 

halogatok, és olyan alapkérdésekre, hogy mi a református pedagógia, egyelőre nem 

nagyon akar alakulni a válasz. Én ott meghatottan ígéretet tettem, hogy amennyi 

tanulékonyság még maradt bennem, azzal én igyekezni fogok ezt megoldani, és 

máskor is mondják meg, hogy mi a gond. Ez után nagyjából lenyugodni látszott a 

zaklatottság az igazgatóválasztás előkészítő idejére, illetve egy kicsit parázslott hamu 

alatt.  
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Utólag az volt az érzésem, illetve azt tapasztaltam, hogy nem rosszak az idegeim, bár 

azt is leszűrtem, hogy van még itt mit tanulni. Viszonylag nyugodt voltam és nem 

sértődtem meg, inkább véleményem alakult ki egy-két emberről, nem túl jó vagy nem 

túl szerencsés vélemény. Azt is éreztem, hogy az ellentéteink inkább eszkalálódnak, 

és főleg azokkal, akik a tanév elején - tehát ’91 szeptemberében – nyíltan megmondták 

nekem, hogy nagyon nem értenek egyet azzal, hogy aláírtam a Nyilvánosság Klub 

Kónya-dolgozattal szembeni tiltakozását. Az a gyanúm, hogy abban a politikai 

helyzetben ők inkább ürügyként találták meg azt, hogy én gyakorlatlan igazgató 

vagyok. De visszamenőleg, a későbbi alattomos dolgok fényében én ezt a ’92-es 

igazgatóválasztást majdhogynem aranykorként tartom számon, amikor még 

megmondták, hogy mi a gond, amikor még ilyen szintű bizalom volt hozzám azok 

részéről is, akik később ellenem szavaztak.  

 

A májusi igazgatóválasztás közeledtével ismét felparázslott az ügy. Akik mást 

szerettek volna igazgatónak, azt kezdték mondogatni, hogy el kéne halasztani a 

választást, mert „ebben az izgatott légkörben” nem célszerű most dönteni erről. Ennek 

fő szószólója az egyik nagytekintélyű kolléganő volt, akivel e témában egy 

beszélgetésben nyíltan összekülönböztem, egyrészt mert tudtam, hogy a testület 

jelentős többsége ezzel nem ért egyet, másrészt már azt is felfogtam, hogy a halasztás 

a bizonytalanság prolongálását jelenti, amiből őszre a zaklatottság eszkalálódása fog 

következni. A halasztási szándékról az igazgatótanács megbízottja, aki a választást 

levezette, kérésem ellenére nem szavaztatta meg a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tanárokat, sőt az e tárgyban ismételten felszólaló nagytekintélyű 

kolléganőtől meg is vonta a szót, ami nem szült jó hangulatot. A 17 szavazati joggal 

rendelkező (teljes állású, véglegesített) tanárból ezután 9-en szavaztak igenlőleg az 

én alkalmasságomra, 6-an ellene, ketten tartózkodtak. Ez nagyon szerény többség, 

amit a halasztás-pártiak rögtön ki is használtak azzal, hogy nincs meg az 50%+1 

szavazat, hiszen a 17-nek 8,5 az 50 százaléka. Ebből az igazgatótanács képviselője 

is leszűrte, hogy valami erjed a testületben, s ezért kompromisszumként azt javasolta, 

hogy a szabályzat szerinti – és 1990-ben igazgatótanácsilag is ígért – hat év helyett 

három évben egyezzünk meg, amit az érintettek, engem is beleértve elfogadtak. ’92. 

május 29-i dátummal kaptam meg Hegedűs Loránttól a hároméves megbízatást.  
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„Igaz, hogy ki akarod tiltani Áprilyt a Baár-Madasból?” 

A Baár-Madas indulása pillanatában örökségül kapta a baár-madasos öregdiáknőknek 

azt az alapítványát, amit ők ’86-ban Áprily Lajos szavalóverseny címen tettek 

Debrecenben. ’91 tavaszán volt az első, ’92 tavaszán volt a második. Mind a kettőt 

kiválóan megszervezte K.G. magyar szakos kolléganőnk, de nekem a másodiknál 

eszembe jutott, hogy hoppá, itt baj lesz, mert nem jó, ha a szavalóversenyen mindig 

Áprily költészete a kötelező anyag. Eddig Áprily félre volt téve, tehát rendben való, 

hogy Debrecenben ez így volt, de most egy szabad világ jön. Ha az összes szavaló a 

kötelezően választható Áprily verseket elmondja, akkor létrejön egy olyan helyzet, 

hogy az iskolában mondjuk, harmincszor hangzik el Áprilynak ez vagy az a szép verse 

– mert a szavalóversenyen ennyien mondják el, aztán van még március 15., október 

23., évnyitó, évzáró... Úgy gondoltam, lehetetlen, hogy ez minden évben így legyen. 

Mondtam is a kollégáknak, hogy meg kéne állapodni az öregdiákokkal abban, hogy 

Áprily költészete négyévenként legyen kötelező, hogy minden évfolyam biztosan 

találkozzon vele, és a közbeeső években legyen a 19-20. század költészete, mert 

különben kevés lesz a Petőfi, Arany vagy a József Attila vers, ami elhangzik az 

iskolában, nem is beszélve a többiekről. Erre bólogattak a magyartanárok, nem 

ellenkezett senki. Mondtam K.G.nak, hogy kéne beszélni az öregdiákokkal meg 

Jancsó Adriennel, aki mindig zsűritag, és az alapításnál is ott volt, hogy a statútumot 

így változtassuk meg. Már ’91-ben, az első Baár-Madasban rendezett Áprily 

szavalóverseny után kértem ezt, azonban még a második évben is azt láttam, hogy 

nem történt semmi.  

 

Ez volt ’92 tavaszán, amikor ráadásul még egy dolog történt. K. G., aki nagyon 

ambiciózus volt, az egyik első osztálynak volt az osztályfőnöke. Egy gyerek az 

osztályából szabadon választottként Dsida Jenő216 Psalmus Hungaricus című versét 

mondta el a szavalóversenyen, ami egy hosszú magyarságvers és hatalmas bravúr 

megtanulni, mert ráadásul félig szabadvers. Legalább 15 perces szavalás volt, meg is 

nyerte vele a versenyt. Én akkor azt mondtam, hogy álljon meg a menet, ebből lesznek 

problémák. Rengeteg gyerek szavalt – ebből a szempontból is aranykor volt –, 

háromtól fél hétig tartott az egész, ami azért nagyon fárasztó. K.G. kiválóan 

megszervezte, sok mindenre gondolt, de a saját osztályából ő akkor bedobott egy ilyen 

gyereket, aki meg tudta csinálni ezt a hosszúvers-bravúrt. Nem mondtuk meg előre, 
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hogy például a Toldit ne szavalja el senki, mert ez igazságtalan a többivel, és nyilván 

nem csak azt értékeltük, hogy ki milyen hosszú verset bír megtanulni, de hát a zsűri 

nem tudott attól szabadulni, hogy ez mekkora bravúr. Utóbb én még azt is mondtam, 

hogy ez a Dsida vers egy kicsit kilóg a Dsida életműből, mert ebben az is benne van, 

hogy „ha gyilkos is, magyar, ha tolvaj is, magyar”217 – hát kamaszoknak ne mondjunk 

ilyeneket! És akkor K. G. azt mondta, hogy jaj, hát ez pedig a legszebb 

magyarságversek egyike.  

 

Közben én eluntam, hogy hiába mondtam az első szavalóverseny után, hogy kéne 

beszélni a volt baár-madasosokkal. Még talán telefonszámot is adtam. De nem történt 

semmi ez ügyben, mire én ’92 nyarán fogtam magam, és megbeszéltem a 

javaslatomat Jancsó Adriennel meg az öregdiák-hölgyekkel. Teljes egyetértést kaptam 

tőlük: persze, négyévenként legyen Áprily, közben pedig az egész magyar költészet 

és akár a világirodalom. És szeptemberben, a magyar munkaközösség induló ülésén 

bejelentettem, hogy ezt beszéltem meg a baár-madasos hölgyekkel, akik teljesen 

egyetértenek… szóval átléptem a munkaközösség vezetőjének feje fölött – aki ugyan 

folyton egyetértett velem abban, hogy ezt meg kellene csinálni, de nem lépett semmit 

–, és ennyiben, mint igazgató eljártam.  

 

Az ügynek furcsa folytatása lett. Nem volt díszterme az iskolának, a hátsó szárnyban 

lévő nagy társalgót ugyan rendbe hoztuk, de ott ’92 őszén már nem fért el az összes 

osztály. A Móricz kiköltözése után visszakapott tornaterem elég nagy lett volna, de 

akkor itt felújítás folyt, és a sportpadlót egyébként is kímélni kellett a székektől és az 

utcai cipőktől. Ezért az ünnepélyeink közül az évnyitót mindig templomban tartottuk, a 

nemzeti ünnepeket pedig a Ráday Kollégiumban. ’92. október 23-án tehát mentünk a 

Rádayba – pár héttel az után, hogy én a munkaközösségemnek bejelentettem, hogy 

Áprily négyévenként lesz, és az után, hogy azt mondtam, egy-egy szavaló öt-nyolc 

percnél hosszabb verssel nem indulhat, s talán egy kicsit kirohantam ízlésben a Dsida 

verssel szemben –, és elmondtam az október 23-i beszédemet a Ráday Kollégium 

dísztermében. A beszédet nem mindig én tartottam, de az én kezemben volt ennek az 

ünnepségnek a megszervezése, a március 15-i ki volt adva valamelyik magyar 

szakosnak.  

 

Már az előző évben is valószínűleg baj volt, de erre akkor még nem jöttem rá. Akkor 
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jelent meg Eörsi István nagyon szép visszaemlékezés kötete, az Emlékezés a régi 

szép időkre218, és az október 23-i műsorban én a gyerekekkel abból szemelvényeket 

olvastattam föl. A testület ezt végigasszisztálta, de láttam, hogy nem mindenkinek 

tetszik, hogy én bevontam az 56-os ünnepélybe Eörsit – aki ugye utálja az egyházat. 

Azon a nyáron volt itt a pápa, és Eörsi azt írta erről, hogy „cápalátogatás”, ami tényleg 

egy ízléstelen állatság, de én ezt nem tartottam számon sajnos.219 Szó nem érhette a 

ház elejét, mert ezt soha nem tették szóvá utólag, pedig mindent szóvá tettek, de 

valószínűleg ez is baj volt. Akkor jött az iskolába Beöthy Hanna az új felvett 

gyerekekkel és Ötvös Zoli. Hanna és Zoli – emlékezetem szerint talán novemberben 

– egyszer kék szalaggal jöttek be az iskolába. Mondtuk nekik, hogy ezt vegyék le, le 

is vették, de a magyarság védelmezőinek ez már elég volt arra, hogy olyasmiket 

terjesszenek, hogy én kizárólag liberálisokat veszek fel új tanárnak, meg hogy a fiatal 

tanároknak előre osztályfőnökséget ígérek, mindezt azért, hogy a következő 

igazgatóválasztáskor rám szavazzanak. 

 

Az október 23-i ünnepélyre visszatérve, erre a teológusok és tanáraik is mindig meg 

voltak híva; lelkesen jöttek, és engem meghallgattak, ami jólesett nekem is és az 

iskolának is. Az ünnepség végén, négy héttel a „borzalmas kijelentéseim” után Bolyki 

János220 odajött hozzám: „Te Pistám – azt mondja –, igaz, hogy te ki akarod tiltani 

Áprilyt a Baár-Madasból?” Mert ő azt hallotta. Teljesen gyanútlanul megkérdeztem, 

hogy hát kitől hallotta, meg hogy hallotta. Azt mondja: „Ne haragudj, én nem akarom 

ezt megmondani, mert az olyan rossz volna”. Mondom: „Jól van, igazad van, de mégis 

mit hallottál?” – „Hogy te ki akarod tiltani”. – „Hát – mondom – figyelj ide…” – és 

elmondtam neki a szavalóversenyből kialakult történetet, mert csak ez lehetett alapja 

ennek a primitíven eltorzított vacakságnak. . Azt mondta: „Ja, hát akkor jól van, teljesen 

egyetértek, hogy Áprily négyévenként legyen kötelező” – látszott rajta, hogy ő sem érti, 

hogy lehet ezt kitiltásnak érteni. 

 

Aztán nem sokkal később hallottam valakitől, hogy a Kálvin téri istentisztelet után a 

templom előtt beszélgettek néhányan – Bolyki János is ott volt és az iskolából egy-két 

tanár –, és ebben a körben terjedt, hogy én Áprilyt ki akarom tiltani a Baár-Madasból. 

Akkor kezdtem először rosszul érezni magam: Ez a szint van? Ez így működik? Szóval 

ott kezdődött ez a rossz érzés, hogy itt a testületben van valaki (vagy néhány valaki), 

aki így gondolja. És ehhez képest volt aranykor, amikor egy évvel korábban 
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rosszindulatú és durván torzított pletykák terjesztése helyett még nyíltan megmondták, 

hogy nagyon nem értenek egyet velem abban, hogy én aláírtam azt a nyilatkozatot. 

Én azt hittem akkor, hogy így, a nyíltság jegyében megy tovább a közös munkánk, de 

hát úgy látszik, hogy emiatt volt már a bizonytalanság a ’92 tavaszi 

igazgatóválasztáskor is, csak én akkor még nem gondoltam, hogy ilyesmit kellene 

hinnem. De ez a „Pista, akkor te kitiltod?” már az én megválasztásom után, ősszel 

történt.  

 

’92 telén egyszer megint szóba került a Dsida vers. Mészöly Magda221 jelenlétében 

elmondtam, hogy én elmentem a Széchenyibe és egy kicsit körbejártam, hogy van-e 

ennek a Dsida versnek irodalma. És kiderült, hogy tényleg árnyaltabb a kép, mert 

Széchenyi Naplójában van egy olyan mondat, hogy hát olyan kevesen vagyunk mi 

magyarok, hogy az apagyilkosnak is meg kell bocsátani. No, de hát ez egy depressziós 

főúr mondata, és hogy Dsida azért írta-e, amit írt, mert ismerte ezt a mondatot vagy 

nem, az egy másik kérdés. Mészöly Magda ezt nagyon lelkesen üdvözölte: „Ezt írja 

meg Pista, írja meg!” – mondta nekem.  

 

 

Gondok az internátusban 

Egy nappal az 1992-es október 23-i ünnepség után – és pár nappal az előtt, hogy én 

az iskolai énekkarral elindultam Svájcba – egy kislánnyal történt valami méltatlanság 

az internátusban, aminek felderítésébe Mészöly Magda nagyon bedobta magát, 

mondván, micsoda bajok vannak az iskolában. Tavasszal legjobban éppen Mészöly 

Magda aggódott az iskoláért, aki egykor baár-madasos diák volt, könyvtárt vezetett és 

magyart tanított az iskolában, ráadásul vállalt egy nehéz második osztályt, amibe egy 

férfi osztályfőnöknek már beletört a bicskája. Magda mindaddig könyvtárosként 

dolgozott és keveset tanított, ugyanakkor nagyon – és nagyon mereven – aggódott az 

iskoláért. Arany Jánossal együtt egyszer beköltöztek egy hétre az internátusba, hogy 

lássák, mit kellene tenni, mert ott mindig probléma volt.  

 

Az internátusi gyerekeknek egy héten egyszer volt kimenőjük, szerda délután kettő és 

négy között. Szakértők mondták, hogy ez így van jól, Sárospatakon sem volt kimenő 

és különben is, hova menjenek ki a gyerekek? – csináljunk nekik jó programokat, és 

hétvégén amúgy is hazamennek. Tanári felügyelettel közösen kimehettek, moziba is 



 149 

mentek időnként, szabad foglalkozás is volt… tehát ez a rendszer elindult és működött, 

de azért voltak gyerekek, akik kimásztak, úgyhogy elég hamar felmerült, hogy ez a 

megoldás talán mégsem életképes. Nagyon nehéz gyerek kevés volt köztük, nagyon 

értelmes sok, és a nagyon értelmesek egy része kiengedhető lett volna, de persze 

ránk volt bízva mindez a sok 14 éves vidéki gyerek. Ebből a szempontból a Baár-

Madas nem jó helyen van, mert arrafelé kiserdő is van, és a Moszkva tér is közel a 

maga drogos világával. A drogpánik azokban az években általános volt, de azóta is 

megtörténik, hogy a legjobb család legjobb gyereke a legjobb iskolában drogot kap. 

Nekünk ez egy háttérszorongás volt, és idő kellett, míg lecsillapodott, viszont egy éven 

belül be kellett látnunk, hogy a heti egyszeri kimenő tarthatatlan, a Moszkva tér 

veszélyeitől másképp kell őket megőrizni. Egy nagyon odaadó és értelmes, nagyon 

hívő és gyerek-közeli orvosnőt fogtunk ki – hogyha szépet álmodok, ma is azt 

álmodom, hogy ő az iskolaorvosunk –, és már ő is azt mondta, hogy ez a megoldás 

nem tartható.  

 

Héder Piroska, az igazgatóhelyettes komolyan szenvedett attól, hogy ő a házisárkány 

mellettem. Ezt meg is tudtam érteni. Mindig ő volt az, aki határozottan tudta, és meg 

is mondta, hogy mit kell csinálni, és többnyire igaza volt. Humorosan, nyíltan ki is volt 

mondva, hogy nem én vagyok az, aki határozottan tudja, hogy mikor mi a teendő, 

pláne, ha ambivalens, 49-51%-os a döntés. Akkor én még megbeszélem a 49%-

osokkal meg az 51%-osokkal, aztán várok, hogy jön-e még egy támpont… és akkor 

esetleg elmúlik a döntés helyzete, és valami vagy megoldódik, vagy nem. Piroska 

egyszer azt mondta egy tanári összejövetelen: „Amíg én itt vagyok, addig itt nem lesz 

kimenő!” Utána négyszemközt azt mondtam neki: „Piroska, ne haragudjon, de az, hogy 

amíg maga itt van, minden, csak nem érv. És mit csinálunk majd akkor? Föllélegzünk?” 

– akkor ő ebben igazat adott, és én ezt egy nagy diadalként tettem el. 

 

Na, ilyen viták között történt ’92. október végén, hogy egy teológushallgató, aki 

ötödévesen félállásban nálunk internátusi nevelőtanár is volt, konfliktusba keveredett 

egy diáklánnyal. Ez a lány erdélyiként jött Budapestre tanulni, és rendszerint egy 

ismerős kamionsofőrrel utazott haza Erdélybe. A konfliktus azzal kezdődött, hogy a 

sofőr késődélután vagy koraeste rossz időpontban jött be az internátusba megbeszélni 

az őszi szüneti hazautazást, és a tanár barátságtalanul kioktatta, vagy elküldte, 

néhány lány pedig a „sofőrje” miatt cikizte a leányzót. Ő viszont másnap reggel egy 
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társával fölment a fiúinternátusba negyed 8-kor, mert valami leckét meg akartak 

kérdezni, és ez a nevelőtanár – az előző esti helyzetre is utalva – gorombán elküldte 

őket. A lány úgy érezte, hogy őt most már a tanár is „lekurvázta”, kisírt szemekkel ment 

az osztályba, és ebből ügy lett. A tanár azzal védekezett, hogy ő csak azt mondta, hogy 

„ha maga csak pont akkor tud idejönni kérdezősködni, amikor a fiúk még gatyában 

(vagy gatyában sem) futkosnak a tusoló és a hálóterem között, akkor ne csodálkozzon, 

hogy a társai lekurvázzák” – magyarán, ő csak idézte a többi lányt, ami egyébként 

hihetően is hangzott.   

 

Magda – aki osztályfőnöke is volt – a kislánnyal rögtön leíratta az egész történetet, de 

kicsit tendenciózusan, kvázi biztatva, hogy írja csak le, hogy az internátusban mekkora 

baj van. Nem tudom a részleteket, de a szövegen lehetett érezni, hogy ilyesmit sugallt 

neki. Utóbb komoly pedagógusok – Kádár Dóra meg mások is – azt mondták, hogy a 

kislányt nem kellett volna ebbe bevonni, e nélkül is lehetett volna vészharangot 

kongatni. Szóval ez nem jó ízű dolog volt, ami ráadásul az internátus frissen kinevezett, 

küszködő vezetőségét is érintette. Az volt a véleményem, hogy ez így elfogadhatatlan, 

de az egész dolgot naivan és tapasztalatlanul próbáltam lerendezni. 

 

Nem volt már több idő, ezért az őszi szünet utánra – amikor megjöttünk a svájci túráról 

– tűztem ki azt a tantestületi ülést, ahol ezt megvitattuk. Én akkor azt mondtam, hogy 

menthetetlen a nevelőtanár eljárása, azonban Magda is hibás az eset 

feltupírozásában; ezt addigra szövegelemzési szinten ki lehetett mutatni a kislány 

panaszleírásából. A nevelőtanár kapott egy írásbeli megrovást, Magda pedig egy 

szóbelit a testület előtt. Ezzel valószínűleg halálra sértettem. Akkor nem vettem észre, 

amit ma már látok, hogy igazából ő nem akart mást, mint az őt – az előző tanév végi 

igazgató újraválasztáskor tanúsított magatartása miatt – elég egységesen elítélő 

tantestület előtt bemutatni, hogy él-hal az iskola jó híréért. Később be kellett látnom, 

hogy ez őszinte szándék volt, de nem volt már türelme kivárni egy jobb alkalmat a 

kimutatására. Akkor azt gondoltam, Magdát – aki egyébként tavasszal ellenem 

hangolta a testületet – nem küldöm nyugdíjba, pedig megérett rá, de jó könyvtáros, jó 

osztályfőnök, meg a testületben is rossz vért szülne, ha elküldeném. Hogy ő ezt 

észrevette-e, és ha igen, értékelte-e, nem tudom. Én mindenesetre elegáns 

gesztusnak hittem, de mégis rosszul jártam azzal, hogy őt megsértettem. A testület 

előtt mondtam, hogy ez így nincs rendben, mert egy gyereket használt föl – akiben ez 
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még ráadásul kurblizta is a megalázottság érzését – ahhoz, hogy megmutassa, milyen 

nagy bajok vannak az internátusban. Ők viszont úgy érezték, hogy én – a szelíd és 

demokratikus – elmegyek Svájcba, és két hét múlva szenvedélyesen fenntartott 

haraggal jövök vissza. Hát föl voltam háborodva a dolgon, ez igaz, de intézni másképp, 

felháborodás nélkül kellett volna. Azt kellett volna mondanom az internátus 

vezetőjének, hogy te vagy az illetékes, légy szíves írjál nekem erről egy jelentést. 

Gondold végig, kérdezd meg a lányokat, kérdezd meg a fiúkat, és mire megjövök, 

legyen kész egy rendes jelentés arról, hogy itt mi történt. Ezt kellett volna mondanom, 

de nulla vezetői gyakorlatom volt, és nem jöttem rá, hogy így az én imázsomba 

beleeszi magát, hogy haragtartó vagyok, ráadásul stabil ellenségeket szerzek 

magamnak. Nem sokat szereztem, mert nagyon sokan azt mondták, hogy igazam volt, 

de egy csomó emberről éreztem, hogy azt a szelídséget – hogy én senkit soha nem 

igazítok helyre – törékenynek gondolják.   

 

Az akkori internátusvezető lelkész, Bereczky Ildikó222 valamikor a '91-'92-es tanév 

folyamán lépett be, mint nevelőtanár. '92 nyarán az úgynevezett „Betegpavilon” 

tetőterét az ő kezdeményezésére építettük be lóhalálában; a lányok szobái 

odakerültek, a fiúké pedig a régi internátusi szárnyba, amelynek a tetőterében voltak 

mindig is. Ildikót aztán '93 elején korcsolyázás közben egy nagyon erős 

agyrázkódásos baleset érte, és akkor ő egy évig pihenésre szorult, majd '93 végén 

elment Nagykőrösre, később vissza Harkányba, ahonnan két évvel korábban hozzánk 

jött. Valószínűleg jobban érezte magát lelkészként, mint egy ilyen iskolai helyzetben, 

noha nagyon jó dolgokat végzett el az internátusban. Ildikó elmenetele után bíztuk meg 

Bognár Barnabást az internátusvezetéssel, és akkor jött nevelőtanárnak testvére, 

Bognár János is, aki ráadásul kiváló drámapedagógus és előadóművész volt (és az 

ma is). Nekik volt egy koncepciójuk: meg kéne próbálni mindazt megvalósítani, amit 

Debrecenben jónak tartottak az internátusban, és mindazt elkerülni, amit ott nem jó. 

Az volt az érzésem, hogy ezzel jó vágányra került az internátus, amit aztán 

megszakított a mi, hogy úgy mondjam, kipiszkálásunk ’95-ben. Bognár Barnát ugyan 

nem piszkálták ki – úgy tudom, nem is nagyon bántották –, Bognár Jánosnak viszont 

el kellett jönnie Beöthy Hannával együtt. Ez volt az egyik „szép” dolog: egy 

négygyermekes tanárházaspárt küldtek el úgy, hogy nyáron közölték velük, hogy 

keressenek új állást. És egy ötgyermekest is természetesen, Botlik Benedeket, aki egy 

Bokor-közösségbeli223 matematikatanár volt.  
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A „hitvalló ateista” 

Az internátusi affért követően '93 tavaszán Mészöly Magda az igazgatótanácsban 

előadta, hogy itt nagy baj van az iskolában, mert hát minek akarok én Baranyából 

fölhozni egy testnevelő tanárt az alagsorban szabaddá vált szolgálati lakásba (ez volt 

Bognár Barna és családja), mikor itt szaladgálnak „az állástalan edzők” Budapesten. 

Azaz a szolgálati lakást a testnevelőknél fontosabb tanárok odacsalogatására kellene 

használni. Ráadásul – mondta Magda – „hitvalló ateista” is tanít magyart az iskolában. 

Ezt viszont már buta és elszánt támadásnak és szándékos, rosszindulatú félreértésnek 

éreztem saját személyzeti elképzeléseimmel szemben, és ma is úgy hiszem, hogy az 

volt. 

 

Akit ő „hitvalló ateistának” nevezett, egy akkor éppen negyedéves tanár szakos 

bölcsészhallgató volt, akit '92. szeptember elején egy kényszerhelyzetben kellett 

fölvennünk. Az iskola előre tudott bővülése kapcsán két-három jelentkezőt 

megnéztünk '92 tavaszán. Választottunk is egyet, aki korábban tizenöt évig tanított, 

aztán tíz évig volt egy kiadónál, és most vissza akart jönni a tanításba. Ez a frissen 

fölvett tanárnő aztán szeptember első napjaiban nagy bocsánatkérések közepette 

odajött hozzám és azt mondta, hogy őneki kiújult a gyomorfekélye, és az orvos azonnal 

letiltotta, hogy tanításba ne menjen vissza. Úgy néztem, nem sumákol, hiszen 

boldogan készült a tanításra, nyáron részt is vett velünk a gólyatáborban, viszont ott 

álltunk magyartanár nélkül. Négy osztályt vettünk föl újonnan, és ebből kettőben nem 

volt magyartanár, mert a meglévők ezt már nem tudták ellátni. Hirtelen kellett keresni 

valakit, és akkor az egyik nagy gyakorlatú kolléganő azt mondta, hogy neki az 

Apáczaiban vezetőtanár nagyon jó ismerőse szólt, hogy ha szükségünk van 

magyartanárra, neki van egy tanárjelöltje, akit négy évig tanított, mint gimnazistát, és 

már a lány tizennégy éves korában úgy látta, hogy nagyszerű tanár lenne belőle. 

Annak már hat éve, és most még inkább így látja, és ő ezt a lányt tudja ajánlani. Baj-

e, ha negyedévest veszünk fel? Mondom, nekünk már holnap kéne valaki, jöjjön minél 

előbb, aztán majd meglátjuk.  

 

Jött ez a kislány – nagyon rokonszenves volt. Az volt az első szava, hogy baj-e, ha ő 

nem kapott vallásos nevelést. „Az önmagában nem baj – mondom –, az lenne baj, ha 
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maga agresszív ateista vagy korlátolt antiklerikális lenne”. Azt mondja: „Hát remélem, 

az nem vagyok”. Így vettük föl. Aztán a gyerekek egyszer kérdeztek tőle valamit, mire 

becsületesen megmondta, hogy ő nem kapott vallásos nevelést, és erre nem tud 

válaszolni. Ez aztán elterjedhetett a mereven buzgó hívő családok között a 

pletykatupírozás ősi törvényei szerint, hogy még nem is végzett és ateista, és hűha, 

mégis máris felvették a Baár-Madasba tanárnak, ráadásul a gyerekek előtt meg is 

mondja, hogy ateista, na, hát mi lesz ebből! – hát ebből lett a „hitvalló ateista”, amivel 

Magda ezúttal már az igazgatótanácsot akarta sokkolni. Na, most én hallottam ettől a 

fiatal tanárnőtől Szent Ferenc-órát, ami nagyon szép volt. Lehet, hogy ugyanígy tartott 

volna Voltaire- vagy Szókratész-órát is, de a Szent Ferenc-óra nagyon szép és 

empatikus volt, úgyhogy amikor elhangzott ez, hogy „hitvalló ateista tanár tanít”, akkor 

azért én kvázi kirobbantam, és rákérdeztem az igazgatótanácsban, hogy hát ez 

micsoda. Akkor már majdnem egy teljes tanéve tanított ott ez a kislány.  

 

Nagyon föl voltam háborodva azon is, hogy egy állástalan edző Magda szerint 

alkalmas testnevelő tanárnak, mert ez teljesen indokolatlan lenézése a 

testnevelőknek. Nem a Budapesten állástalanul szaladgáló edzők közül akarok én 

válogatni!  Az a testnevelő, akit én hoztam volna, egy négygyerekes család sarja, az 

édesapja lelkész… Tehát miközben állandóan az megy, hogy a reformátusság milyen 

fontos, és bajnak számít, hogy ez a nagyon kiváló tanár képességű egyetemista lány 

– akiből igazán magunknak való tanárt nevelhetnénk – nem kapott vallásos nevelést, 

ugyanakkor tök mindegy, ki tanítja a testnevelést, az egy állástalan edző is lehet? És 

akkor azt találtam mondani az igazgatótanácsban: legyünk tisztában azzal, hogy egy 

buta református, egy képmutató keresztény vagy egy agresszív hívő sokkal többet árt 

a gyerekeink hitének, mint egy becsületes ateista. Érdekes módon, ennek a 

mondatnak ott nagy sikere volt, amiből később baj lett, mert én ezt egy év múlva buta 

magabiztossággal megismételtem a zsinaton is, és ott sokan voltak, akik nagyon nem 

szerették hallani. Volt az igazgatótanácsnak olyan – egyébként a hitet eléggé mereven 

értelmező – tagja is, aki még azt is odasúgta nekem, hogy hát mikor megy már a 

Magda nyugdíjba. Ezzel a magyartanár kislány meg volt védve, az viszont kiderült az 

igazgatótanács számára, hogy van valami ellentét a testületen belül.  

 

A megtámadott fiatal magyartanárnőről egy évvel később, ’94 őszén egyszer csak 

kiderült, hogy – anélkül, hogy erre őt bárki kérte volna, és anélkül, hogy bárkinek szólt 
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volna a tantestületben – beiratkozott a saját területén illetékes gyülekezetbe 

konfirmációra. Lindner Klári vette észre véletlenül, mert ő ugyanabba a gyülekezetbe 

járt. „Képzeljétek – jött szeptemberben –, hogy kivel találkoztam!” Hozzá kell tenni, 

hogy két héttel a karácsonyra tervezett konfirmáció előtt T.M., az egyház  iskolaügyi 

főtanácsosa olyan durván viselkedett ezzel a fiatal tanárnővel a magyar 

munkaközösségben – ahova akkor már meghívatta magát –, hogy neki ki kellett menni 

bőgni. Nyugodtan mondhatta volna ez után azt, hogy ebbe az egyházba én mégsem 

konfirmálom bele magamat, de aztán két hét múlva, karácsonykor szépen konfirmált. 

Ehhez hozzáteszem, hogy ’92-ben az egyik vidéki református gimnáziumból – ők nem 

vették át az előző tantestületet, de egy csomóan átjöttek hozzájuk az állami iskolából 

– tizennyolc tanár konfirmált, azaz lépett be a református egyházba. Jó atmoszférájú 

iskola volt, de nekem egy kicsit sok volt a tizennyolc belépés egy év alatt. Persze lehet, 

hogy azok közül már többen gyülekezeti tagok voltak és jártak templomba, csak nem 

hivatalosan, ezt nem tudom, tehát én egy rossz szót nem akarok rájuk szólni, de azért 

ez az egy ifjú tanárnő nekem hitelesebb volt, mint egyszerre tizennyolc másik, az ő 

belépésére én sokkal büszkébb vagyok. Akkor már két éve tanított nálunk. Egyébként 

mai napig ott tanít a Sylvesterben, talán a legstabilabb tagja a tantestületnek, és 

nagyon igazolta mindazt, amit én akkor tőle reméltem.  

 

A hitvalló ateistás igazgatótanácsi ülésre visszatérve, utána egy héttel volt egy 

tantestületi értekezlet, ahol az újabb véglegesítéseket tárgyaltuk. Én addigra 

elhatároztam, hogy megkérem a tantestületet, hívja vissza Mészöly Magdát az 

igazgatótanácsi képviseletből, mert ott tényleg eldűlt bennem a borjú, hogy hát lenézi 

a testnevelőket, és ki akarja fúrni azt a tanárt, akibe én komoly reményt helyeztem… 

Azt mondtam, hogy nem tudok együtt dolgozni ővele, és nem is akarok, mire ő rögtön 

lemondott az igazgatótanácsi tagságról, tehát a tantestület igazgatótanácsban való 

képviseletéről. Én nagyon föl voltam horgadva, és azt mondtam, jó, de akkor 

szavazzanak arról, hogy én most helyesen jártam-e el. És ez volt az, amit a tantestület 

nem vállalt, azok sem, akik mellettem álltak. Valaki föl is szólalt azzal, hogy ha Magda 

most már visszalépett, akkor a továbbiakban már ne döngöljük agyagba. Lett is ebből 

egy jó egyórás beszélgetés, egy erős lelki egymást-gyömöszölése, aminek a végén el 

kellett fogadnom, hogy nem fognak szavazni erről, vagyis el kellett viselnem, hogy 

főnökként én gyakoroltam rá nyomást, és nem a tantestület, amely ebben nem foglalt 

állást, még azok sem, akik két év múlva nagy többségben mellettem álltak. Én viszont 
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ennek kapcsán tanultam meg, ha nem is ott rögtön, hogy hagyni kell, hogy valaki az 

arcát megőrizve vonulhasson vissza és nem úgy, hogy miután lemond az én 

nyomásomra, még kiprovokálom, hogy a tantestület egésze is ítélje el. Utólag is azt 

gondolom, hogy tarthatatlan dolgokat gondolt és mondott, de azt elismerem, hogy én 

ezt totál gyakorlatlanul intéztem, mint egy rossz családfő, ahelyett, hogy mint egy jó 

menedzser csináltam volna. Észre kellett volna vennem azt is, hogy Magda motívuma 

nem kizárólag a fúrás-faragás, és ma is nagyon sajnálom mindazt a felesleges bántást, 

amivel az én magatartásom járult hozzá a helyzet romlásához.  

 

 

Politikai önképzőkör 

’93 őszén a diákönkormányzat szervezett egy politikai önképzőkört, amitől némelyek 

nagy izgatottságba jöttek. Nekem akkor már érdekes volt, hogy ez a gondolkodásmód. 

P.K. aki két éve volt az iskolában, odajött hozzám: „Pista, nem gondolod, hogy ez itt a 

politika bejövetelét jelenti, pláne a fél év múlva esedékes választások előtt?” – „Te, 

figyelj ide – mondtam –, ez nem vitakör, hanem  önképzőkör, a ’politikai’ jelzőtől pedig 

nem kell megijedni”. Én nagyon figyeltem arra, hogy ez a kör milyen módon hirdeti meg 

magát, és utána mindegyik alkalomra elmentem. Azt láttam, hogy a diákok nem egyik 

vagy másik nézet mellett akarják elkötelezni magukat, hanem azt próbálják, hogy lehet 

tisztességes hangnemben megbeszélni aktuális politikai témákat, amelyek egy 

részéről egyébként tanítunk is – mert a II. világháborút tanítjuk, tele van 

zsidókérdéssel, ’56-ot tanítjuk, tele van kommunizmus-kérdéssel. Itt Kínáról is volt szó, 

Lengyelországról is volt szó, a zsidókérdésről is volt… nem vitakör volt, hanem 

önképzőkör. A nevét a diákönkormányzat vetette föl, és a diákönkormányzatot segítő 

tanár, Ötvös nem volt olyan gyors eszű – egyébként nekem se jutott eszembe –, hogy 

azt mondja, jó, de ne így hívjuk. Benne volt a nevében az a szó, hogy politika, és azt 

az izgatottságot, amit ez a szó keltett, én ekkor, a P. K-val történt beszélgetésen vettem 

észre: hoppá, itt vigyázni kell! Mondom neki: „Gyertek el erre, legyél ott te is, mint 

történelemtanár, hát órán is fogod tanítani ugyanezeket a kérdéseket!” Egyszer talán 

eljött, de aztán soha többet, viszont beindult, hogy ágyúval lőjön verébre.  

 

’93 decemberében halt meg Antall József. Januárban odajött hozzám P. K. azzal, hogy 

ő Antall temetésén találkozott Hegedűs Loránttal, és megbeszélték, hogy tartanak 

majd a mi iskolánkban egy nemzeti fórumot, ahol aktuális kérdésekről tájékoztatást 
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adnak. Meg is állapodtak, hogy február elején majd jön Hegedűs Loránt és Für Lajos224 

– ő volt akkor a Demokrata Fórum elnöke –, és az egész iskolának tartanak egy 

tájékoztatót az elmúlt száz év nemzetiségi kérdéseiről. Na, most nekem ehhez illett 

összecsapni a bokámat, mert nem mondhattam, hogy református iskolába nem jöhet 

ki a püspök tájékoztatót tartani. Tudtam, hogy P. K.-nak adhatnék egy szóbeli 

figyelmeztetést, amiért ezt nélkülem beszélte meg, de nem szóltam semmit – azt 

hiszem ma is, jól gondoltam, hogy ez semmit sem javítana a helyzeten –, viszont 

megint volt mit érzékelni. Gondolkodásmódot és gondolkodás–színvonalat, és főleg 

azt – sajnos későn – hogy nem politikai, hanem nemzeti önképzőkört kellett volna 

hirdetni. 

 

És '94 januárjában valóban megtartották a beígért tájékoztatót az egész iskolának. 

Ebben a vicc az volt, hogy P. K. szerint hat hónappal a választások előtt húsz diáknak 

az általuk választott témában politikai önképzőkört tartani aggályosnak minősült, 

viszont az, hogy a választások előtt három hónappal kijön a kormányzó párt elnöke, 

és négyszáz diáknak tart egy előadást, ahol nem vitatkoznak, hanem kinyilatkoztatnak 

püspöki segédlettel, az nem aggályos. Nem beszélve arról, hogy Für Lajos ott 

részletesen elmondta, hogy az a két oktatási és egy nemzetiségi törvény, amit Eötvös 

csinált meg Trefort, az volt Európában a legliberálisabb, és a legjobb dolga a 

nemzetiségeknek nálunk volt.225 Ami valószínűleg igaz, de itt végződött az előadása, 

Hegedűs Loránt pedig  az elhangzottakat a tőle megszokott burjánzó terjengősséggel 

vélte alátámaszthatni, és csak egy dolog nem hangzott el: hogy ha egyszer egész 

Európában nálunk volt a legliberálisabb nemzetiségi törvény, és a nemzetiségeknek itt 

volt a legjobb, akkor miért akartak olyan vehemensen elszakadni mitőlünk a románok, 

a horvátok, a szerbek, a szlovákok? Ha ezt fölveti, vagy azt mondja, hogy mondjuk a 

30 millió magyar, az értelmetlen ábrándkép volt, vagy nem volt szerencsés a 

nyelvtörvény egyik vagy másik passzusa, akkor legalább gondolkodtatja a diákokat, 

vagy legalábbis példát mutat valami enyhén önkritikus szemléletre is. De hát nem ez 

volt a cél, hanem az, hogy ne „liberális” irányban gondolkodjanak, sőt egyáltalán ne 

gondolkodjanak, ez teljesen világos volt.  

 

Utána egy nappal jön P.K., hogy hát ezt lehetne folytatni, mert nagyon jól sikerült, és 

hogy akkor két hét múlva Szabó Iván226 gazdasági kérdésekről jönne ki tájékoztatni. 

Na, akkor én megint bekaptam a levegőt: „Most majd a kormányzó párt alelnöke jön ki 
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hozzánk tájékoztatni, még közelebb a választásokhoz? Ezt hogy gondoljátok?” És 

akkor elmentem Hegedűs Loránthoz: „Loránt, ez így nem jó, rossz látszatot kelt, mert 

ez tényleg behozza a politikát az iskolába, úgyhogy én azt javaslom, hogy Szabó Iván 

tájékoztatóját akkor legalább tartsuk a Lónyayban. Oda természetesen meg lehet hívni 

a baár-madasos diákokat”. – „Jól van, Pistukám” – felelte Hegedűs, és megtartották a 

Lónyayban. Na, ilyen történetekből vették le ők, hogy én ügyes, ravasz és veszélyes 

liberális vagyok.  

 

A politikai önképzőkört tehát izgatott figyelem vette körül az indulásakor, de aztán 

kipukkant volna az egész, ha egy év múlva, 94 őszén az egyházkerület iskolaügyi 

főtanácsosa nem újítja föl a körülötte való izgatottságot. Én azt nem gondoltam, hogy 

bárkinek, aki majd egyáltalán elolvassa az önképzőkör beköszöntőjét, vörös posztó 

lehet a szemében, hogy nem egyik vagy másik nézet mellett kötelezzük el magunkat, 

hanem kulturált hangnemben egymás megértésére törekszünk. P.K. a 94. január-

februári két tájékoztató után nem emlegette többet az önképzőkört, nem volt nekik 

érdekes aztán, és én is azt hittem, hogy ez az izgatottság most kifulladt. Ezt hittem ’93-

’94-ben, de azt nem tudtam, hogy az Áprily-ügy sem pukkan ki meg az sem, hogy én 

nem vagyok jó magyar, mert hát Dsida legszebb magyarságversét is leszóltam…  

 

Az, hogy ilyen konfliktusok voltak, feldolgozható lett volna idővel, de az, hogy a 

Református Egyház ebben az ügyben annyira politikailag motivált módon és olyan 

tisztátalan módszerekkel reagált 1994-95-ben, ahogy reagált, olyan szegénységi 

bizonyítvány volt a saját egyházunkról, amit én előzőleg azért nem álmodtam még 

akkor sem, amikor azt gondoltuk Judittal, hogy itt tényleg az agyakat kéne belülről 

pucolni. Bár sokszor leírtam és kimondtam, ez a mai napig sem teljesen feldolgozható.  

 

 

A hat évfolyamos tanterv 

Első évben volt négy, a másodikban hét osztályunk. '92-ben (addigra megkaptuk az 

egész épületet) újabb négyet vettünk föl, és ehhez ’93-ban, amikorra az induláskor 

felvett egyetlen második osztály – elsőként az új Baár-Madasban – leérettségizett, 

még hármat. Így lett tizenhárom osztályunk. '93 nyarán megszületett az állami oktatási 

törvény, és tudtuk, hogy az egyház is meg fogja alkotni a saját oktatási törvényét. 

Kezdett témává válni, hogy el kell készítenünk az iskola pedagógiai programját, 
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ugyanakkor az is kezdett világossá válni, hogy sorra alakulnak a hat évfolyamos 

gimnáziumok, tehát ahhoz, hogy győzzük a versenyt, nekünk is be kell indítani a hat 

évfolyamos képzést. Ezt el is határoztuk a tantestületben, igazgatótanácsban, 

méghozzá ’92-ben azzal, hogy '94-re kellene ezt időzíteni. De volna itt egy sürgős 

feladat: két év alatt el kell elkészítenünk egy hat évfolyamos, református iskoláknak 

való tantervet, hogy '94-ben már föl tudjunk venni hatodikos gyerekeket. Ez közvetlen 

feladatot akkor főleg a magyar szakosoknak jelentett.  

 

Három éven belül pedagógiai programot is kellett készíteni, mert ezt előírta az állami 

oktatási törvény, de ez annyiban ráért, hogy közben az egyház is csinálta a saját 

oktatási törvényét. Mi majd ahhoz alkalmazkodunk, de azért addig is gondolkodnunk 

kell a pedagógiai programon. Annyi biztos volt, hogy ezt az én vezetésemmel kell 

megcsinálni, erre alkalmas emberek közreműködésével. Voltak ötleteim, hogy milyen 

anyagokat kellene egybedolgozni, és gondoltam arra is, hogy kiket kérek meg részben 

a tantestületből, részben külsők közül. A tantárgyi részekhez lett volna ember, és 

bennem is egyre határozottabban körvonalazódott, hogy mit gondolok az alapvető 

pedagógiai kérdésekről. Ebben nagyon jó elképzelései voltak a feleségemnek is, aki 

'91-től óraadóként tanított az iskolában. Őt persze semmiképpen sem lehetett volna 

team vezetőnek vagy hangadónak felkérni – Judit nagyon visszafogott is volt ebben –

, ráadásul a fasori tanítás is jelentősen igénybe vette, ott talán több órája is volt. Viszont 

ott volt Ötvös is, meg volt egy pár jó fiatal.  

 

Pedagógiai rögeszméim nem voltak, vagy ha igen, akkor annyi, hogy egy toleráns, 

szellemileg, közéletileg, hitbélileg megalapozott közeget nyújtsunk, ahol a hitet és az 

értelmet együtt tudjuk nevelni. Én a hitet is komolyan vettem és az értelmet is. Nagyon 

megtapasztaltam, és később le is írtam, hogy az értelem nem elég az üdvösséghez – 

sem a szó közmondásos, sem a teológiai értelmében –, akik viszont a hitük alapján az 

üdvösséghez való útlevelet a zsebükben érzik, azok rettenetes ízléstelenségeket, 

bunkóságokat és hülyeségeket tudnak a hit nevében gondolni, mondani és elkövetni. 

Ezt persze csak szűkebb baráti körben fogalmaztam ilyen nyersen, azt viszont teljes 

meggyőződéssel gondoltam, hogy a hit és az értelem együtt nevelése egy keskeny 

mezsgye, amin nem olyan könnyű járni, de erre kell rávenni a tantestületet és az egyes 

embereket is. És azt hiszem, ez működött, erre vevő volt mind a két 

igazgatóhelyettesem, és vevő volt a testület nagyobb része is. És ebben a közegben 
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nem kellett méricskélni, hogy kinek milyen mély vagy mennyire előírásos, vagy 

mennyire pietista, vagy mennyire bethánista a hite. Ezeknek a tanároknak a többsége 

tudta, hogy hivatását, hitét és egyháztagságát ebben az iskolában, mindenfajta 

konfliktus és küzdelem mellett is összekapcsolva, egyszerre lehet megélni, és minden 

ügyetlenkedés ellenére ez volt a jó az újrainduló Baár-Madasban. Ezt én utólag 

fogalmaztam meg, amikor ’95-ben a Baár-Madasban a református egyház jól oldalba 

rúgta a tanárait – engem is – mint munkavállalókat, de ezzel oldalba rúgta bennük a 

hívő embert is, a református egyházhoz hűséges egyháztagot is. Ezért nagyon nehéz 

ezt a mai napig feldolgozni. De '93-'94-ben én még úgy éreztem, hogy jó vágányon 

vagyunk – igaz ugyan, hogy nem nagyon haladtunk a pedagógiai programmal.  

 

A hat évfolyamos tanterv elkészítését, illetve annak elkezdését ’92 őszén a magyar 

munkaközösségre bíztam, mert elsősorban a magyar meg a történelem voltak ebből a 

szempontból feldolgozandó területek, a matematika, kémia, fizika inkább lineárisan 

ment. Megállapodtunk abban, hogy elkezdenek dolgozni ezen. Annyi kérésem volt, 

hogy tessék összeszedni a másutt már elkészült tanterveket, ahol adják – akkor még 

szolidaritásból mindenki szívesen adta a sajátját –, s ha valakinek van saját 

elképzelése, azt vázolja föl, és majd egy év múlva visszatérünk arra, hogy mi magunk 

írunk egy tantervet, vagy adaptálni fogunk valamit. Azt gondoltam, ez megy a maga 

útján, de amikor a tanév végén rákérdeztem erre, azt mondta nekem a 

munkaközösség vezető K.G, hogy nem készült el semmi, mert hát ez olyan 

problematikus, meg az oktatási törvény is csak most készült el, meg nem vagyunk sem 

gyakorlottak, sem képesítettek arra, hogy általános iskolai korosztállyal foglalkozzunk. 

Mindezeket a kifogásokat, amelyek közt egyik sem volt ismeretlen új fejlemény, egy 

évvel korábban lehetett vagy kellett volna felvetni és megbeszélni, amikor az 

indításban megállapodtunk. Szóval kiderült, hogy egy évig nem történt semmi. Nekünk 

viszont '93 őszén meg kellett hirdetni a hat évfolyamos osztályokat, hogy '94-re föl 

tudjunk venni gyerekeket. Őszre a tantervnek már nagyjából meg kéne lenni, és akkor 

júniusban kiderül, hogy az elmúlt egész évben nem volt rá alkalmuk, hogy 

összeüljenek, és hogy ez – szerintük – nem is biztos, hogy kell. „De hát – mondom –, 

ne haragudjon, erre igazgatótanácsi határozat van!” – „Hát igen, igen, igen..." Szóval 

kiderült, hogy sem a magyar munkaközösség vezetője, sem a vele egyetértő hangadói 

nem léptek semmit ebben a dologban, és a kérdéseimre is meglehetősen diffúz 

módon, koherens gondolatok nélkül válaszoltak. 



 160 

 

Nem akartam fegyelmiket adni, hanem egy másik utat választottam. Nem szóltam 

nekik semmit, viszont összerántottam Beöthy Hannát, Lindner Klárit meg a 

feleségemet, akik vállalták, hogy nyáron együtt megcsinálják a szükséges tantervet. 

Azt gondoltam, nem lehet semmit sem mondani arra, hogy Bibó István itt összeszedi 

az embereit meg a feleségét, mert akik korábban elvállalták, egy év alatt semmit sem 

végeztek el. És azon a nyáron Lindner Klári meg Beöthy Hanna és Bibó Istvánné 

készített egy hat évfolyamos magyar tantervet. Emlékszem, én mentem el sajátlábúlag 

az egyik tankönyvosztó raktárba, hogy Sípos kétkötetes magyar kerettantervét, illetve 

tantervgyűjteményét is beszerezzem. Odaadtam nekik, aztán egy-két ismerősnek 

szóltunk, tőlük is beszereztünk valamit, és ők hárman egész nyáron ezen dolgoztak. 

De valamit hallhattak harangozni a magyar munkaközösségben – tán a vezető 

emlékezett, hogy június elején rákérdeztem –, mert augusztus végén vagy szeptember 

elején B. E. azt mondta ebéd közben, hogy hát akkor majd valamit kellene csinálni a 

hat évfolyamos tantervvel. Mondtam neki, hogy most már csak arra van szükség, hogy 

a munkaközösségben megvitassuk, mert megvan a tanterv. Én ugyan arra készültem, 

hogy ezt a munkaközösségi értekezleten fogom bejelenteni, de miután ő fölvetette, 

hogy valamit majd kell csinálni, mondtam, hogy hát ez most már megvan. Akkor B. E.  

bekapta a levegőt: hogyhogy? Hát, mondom, egy évig nem csinált semmit a magyar 

munkaközösség, muszáj volt nyáron lépni az erre hajlandókkal. Két héten belül lett 

volna munkaközösségi ülés, és tudtam, hogy a kelletlenkedők is bekapják majd a 

levegőt, mert most akkor ezt nem ők csinálták meg.   

 

Amikor júniusban Hanna, Klári és Judit nekikezdett a tantervnek, én bizony 

szándékosan nem szóltam erről a többi magyar szakosnak. Tudtam, hogy így is, úgy 

is megsértődnek, akármit csinálok, de jobb, ha utólag sértődnek meg, mert addig 

legalább Hannáék nyugodtabban dolgozhatnak. És azt is gondoltam: hát nem kaptatok 

fegyelmit, örüljetek, majd megcsinálják ők, és nincs semmi baj. Ez már a tavasszal 

megtanult elv alkalmazása volt, bár nem egészen tudatosan: hogy így az arcukat 

megőrizve vonulhatnak vissza – csak hát így is nehéz volt megőrizni az arcukat. De 

akkor ezt még nem gondoltam végig, csak azt, hogy ha nincs meg, hát nincs meg, 

vége a tanévnek, majd akkor nyáron mások dolgoznak. Hát ez nem volt valami 

korszerű főnöki magatartás, a vezetéselmélet biztosan nem így tanítja. Azóta már 

tudom, hogy egy ilyen munkát szigorúan kell elindítani, emlékeztetni és lökdösni kell, 
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ismételni kell, mondogatni kell és menet közben etaponként számon kérni. Akkor 

viszont azt hittem, az egyéves rákérdezés elég lesz – hát dolgozzon a magyar 

munkaközösség, hagyni kell őket, felnőtt emberek. Ettől persze eldiffundált a dolog a 

levegőbe.  

 

Ősszel aztán, az én tanterv-bejelentésem után kezdtek önigazoló kifogásokat hozni, 

hogy ez nem lesz így jó, meg hogy ők másképpen gondolták. Én azt mondtam erre, 

hogy most nincs mit tenni, a hat évfolyamos osztályokat jövőre e szerint a tanterv 

szerint kell indítani, és ha ők ezt máshogy gondolták, akkor kellett volna csinálniuk egy 

annak megfelelő tantervet. Azt felelték, hogy akkor ők ott nem vállalják a hetedikben 

való magyartanítást. Én – maradva az eddigiek logikájánál – nem is passzíroztam, 

hogy vállalják, hanem úgy osztottam be, hogy Hanna és a „hitvalló ateista” fiatal 

kolléganő kapja majd ’94 őszén a két hat évfolyamos osztályt. Azonban az rajzolódott 

ki, hogy a héttagú magyar munkaközösségből hárman-négyen semmi áron nem 

akarják elfogadni ezt a tantervet. Azt egyébként nem mondták meg, hogy mi a baj 

ezzel, csak az volt az érvük, hogy felelőtlenség olyan körülmények között elkezdeni a 

hat évfolyamos képzést, hogy senki sem tanított közülük eddig hetedikes korosztályt.  

Ezzel az volt az egyetlen hiba – amit éreztek is, hogy ott lebeg, és szóvá is tettem –, 

hogy ezt egy évvel ezelőtt lehetett volna megbeszélni, mikor az egész magyar 

munkaközösség – vita nélkül – tudomásul vette, hogy a hat évfolyamos osztályokat el 

kell indítani ’94 őszén, és erre el kell kezdeni a tantervi anyagot összegyűjteni. És még 

összegyűjtés se lett, viszont – szerintük – akik ilyen előzmények után megcsináltak 

valamit, és még a tanítást is vállalják a leendő hetedik osztályban, azok felelőtlenek. 

 

Ehhez ragaszkodtak, és én akkor már éreztem, hogy ha ezt nagyon nyersen 

lesöpörném azzal, hogy „kolléganők, hát ez zavaros ostobaság”, akkor csak a 

feszültséget növelném. Arra a kompromisszumra lyukadtam ki, hogy rendben van, 

akkor a ’95-ben fölveendő két hetedik közül valamelyikük az egyiket vállalja el, és ha 

addigra csinálnak egy olyan tantervet, amit mi megvitatunk, akkor nekem semmi 

kifogásom ellene, hogy azt is kipróbáljuk. Két tanterv, az nem olyan nonszensz; 

mondjuk, hogy ez műhelymunka, éntőlem mehet. Akkor tessék csinálni valamit, vagy 

keresni. Ahogy mi lóhalálában megcsináltuk nyáron, most akkor ti is – nem annyira 

lóhalálában, fél év alatt – csináljatok egy tantervet, és nézzük meg, hogy az mit ér. Ezt 

nagyon rosszkedvűen tudomásul vették. Nem éleztük ki a vitát, de a feszültség a 
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magyar munkaközösségen belül világosan megjelent; lehet, hogy hiba volt, hogy én 

ezt addig hagytam lappangani.  

 

A hat évfolyamos tantervhez Hannáék egy Arató-féle tankönyvet választottak. '94 

augusztusában kaptam egy levelet egy nagymamától azzal, hogy az ő unokája most 

fog a Baár-Madasban kezdeni, és megkapták a tankönyvet, de én nézzem azt meg, 

mert hát itt valami baj történt. Lánynéven írta alá a nagymama, aki baár-madasos diák 

volt annak idején, és véletlenül tudtam a lánykori nevét – és a későbbi asszonynevét 

is az anyámtól –, tehát tudtam, hogy melyik gyerek az unokája, és a gyerek szüleit is 

jól ismertem abból a hívő körből, amelybe kamaszként jártam. Átolvastam a 

tankönyvet, és igaza volt, mert az Arató-féle könyvhöz tartozó szöveggyűjteményben 

kifejezetten gusztustalan viccek is voltak a vicc kategóriában példának. Ebből a 

szempontból a tankönyv valóban nem volt jó választás, ráadásul Hanna választotta, 

aki a kék szalag miatt is támadható volt. Éreztem, hogy itt most baj lesz. Megfelelő 

módon megmutattam Hannának is a kifogásolt részt, aki elismerte, hogy ezt ő nem 

vette észre. Mentségére legyen mondva, hogy a tankönyvből és a 

szöveggyűjteményből álló két kötet egyszerre jelent meg valamikor ’94 tavaszán, de 

nekünk a rendelést már januárban le kellett adnunk. A könyv tartalmát és felfogását 

tehát akkor még csak az ajánlószövegből lehetett ismerni, amiben Hannának az volt a 

vonzó, hogy 12-16 évesek számára készült, olvasás-nevelésre és szövegértésre 

koncentrált. Ő tehát jóhiszeműen, de látatlanban választotta ezt a tankönyvet, és 

amikor augusztus végén a könyvek megérkeztek, a szöveggyűjtemény-kötetben 

található viccek elkerülték a figyelmét. Valóban nem voltak igazán jók, az én ízlésemet 

is felborzolták, és be kellett látnom, hogy súlyos baki lenne ezeket hívő családok 12-

13 éves leánykáinak kezébe adni. 

 

Szeptemberben megkértem az említett unokának az osztályfőnökét, hadd menjek be 

hozzájuk az első szülői értekezletre. Ott én kiálltam és elmondtam, hogy kedves 

szülők, ezt és ezt a hibát követtük el, de egy nagyszülő figyelmeztetett, és így – 

szerencsére időben – észrevettük. Nagyon köszönöm. Mint utóbb kiderült, az egyik 

legharciasabb iskolaszéki tagnak is ott volt a táskájában a tankönyv, föl is akart 

szólalni, de én megelőztem, amit némi elégedettséggel vettem tudomásul. A következő 

iskolaszéki ülésen azonban ugyanez a szülő ismét előhozta a tankönyv-ügyet; és már 

látni lehetett, nem tud belenyugodni abba, hogy az ügy lenyugszik.  
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Előző ősszel, a '93-'94-es tanév elején az iskolaszéket erőnek erejével alakíttatták meg 

a szülők. Addigra már kialakult egy kis feszültség, és ez kapott szülői támogatást. 

Akkor már volt az iskolában szülői szervezet, volt diákönkormányzat, és volt – mint az 

egyházi iskolákban mindenhol – igazgatótanács. Az oktatási törvény nem írta elő 

kötelezően, de lehetővé tette, hogy az iskolaszék létrejöjjön, amennyiben a szülők, a 

tantestület és a diákönkormányzat kéri. Ezek mind hasonló szervek voltak, amik 

mindent véleményezhettek, mindenről jegyzőkönyvet kellett írni, mindegyiknek volt 

elnöke, vezetősége, stb. Mi húztuk, ameddig lehetett, hogy ne legyen iskolaszék, mert 

bőven elég nekünk a diákönkormányzat meg az igazgatótanács – aminek ráadásul a 

korai időkben én írtam a jegyzőkönyveit meg mindent, én voltam a gazdája igazából. 

Szóval sok volt. De megalakították az iskolaszéket, és abban erősen szerepeltek olyan 

szülők, akik számára Ötvös – ugye, mint liberális, kékszalagos – már támadási 

célpontnak kirajzolódott, akik nagyon odafigyeltek, hogy a diákönkormányzat mit 

csinál, és nagyon nem volt humoruk ahhoz, hogy a diákönkormányzat a saját lapját 

elnevezte DÖK-cédulának. Ráadásul ott volt a politikai önképzőkör. Én nagyon 

figyeltem, hogy ezt mindig politikai önképzőkörnek hívjuk, de ezek a szülők folyton azt 

mondták, hogy ez vitakör. Nem vitakör, mondtam, önképzőkör. 

 

 

Akkor én már tudtam, hogy minden bokorból lőnek    

 

Egyházkerületi iskolaügyi főtanácsos és országos tantárgyügyi szakértő 

Miközben mi a Baár-Madasban a magunk viszonylag szűk területén előrehaladtunk, a 

református iskolaügy szintén haladt. Vagy alakult – mondjuk így, mert kérdés, hogy mit 

nevezhetünk haladásnak –, vagy forrongott, vagy zakatolt. Átvettek egy csomó új 

iskolát. Sárospatak és Pápa után '92-ben bejött Kecskemét, ugyanekkor 

Kunszentmiklós, addigra újjáindult az ORTE227… ennek megvannak a maga történetei. 

Jómagam nem feküdtem bele abba, hogy én a református iskolaügyben valami 

pedagógiai főkredenc legyek, pedig erre – főleg az indulás, tehát a rendszerváltás 

éveiben – komoly lehetőségek voltak. Ha az lett volna az ambícióm, hogy én a 

református iskolaügyben élszakember legyek, akkor lehettem volna, de tudtam, hogy 

nincs iskolai gyakorlatom, nincs kapcsolatrendszerem, nincs erre affinitásom, és nincs 

szuflám arra, hogy a művészettörténet és a művészettörténet tanítás mellé még egy 
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harmadik szakmát is megtanuljak. Iskolát igazgatni nem ugyanaz, mint országos 

pedagógiai szakembernek lenni, és nem ugyanaz, mint művészettörténész kutatónak 

lenni, az én képességeimhez és adottságaimhoz pedig pont elég volt, hogy egy ilyen 

iskolát megpróbáljak valahogy irányítani.  

 

Miután meglett a katolikus egyetem, egyszer csak rájöttek az egyházban, hogy a 

reformátusoknak nincs egyetemük. Az épeszűek mind azt mondták, hogy nem is 

egyetem kellene nekünk, hanem Eötvös Kollégium-szerű228 református 

szakkollégiumok a különböző iskolavárosokba, ahol a református középiskolák, 

főiskolák diáksága valami meleg otthonra találna, és időnként látna református 

értelmiséget, mondjuk Benda Kálmán229 vagy Ritoók Zsigmond személyében. Az 

egyetem viszont indokolatlan túlvállalás lenne az egyház részéről, mert nem fogjuk 

tudni föltölteni annyi kiváló református tanárral, hogy azt mondhassuk, ez egy 

református egyetem. De hát nem lehetett megállítani ezt a folyamatot. Én zsinati 

iskolaügyi bizottsági tagként azt láttam, hogy Hegedűs Lorántnak püspökké választása 

után nagy ambíciója lett, hogy most majd ő fogja visszaállítani a Lónyayt, amikor 

viszont a belépése után körülbelül egy évvel témává vált az egyetem, akkor úgy ejtette 

el a Lónyay iskolaépületének problémáját, ahogy a majom elejti a sárgarépát, mikor 

meglátja a banánt.230 Most akkor ő nem középiskola-visszaszerző püspök lesz, hanem 

egyetemalapító püspök, ami Bethlen Gábornak sem sikerült, pedig ő akart először 

egyetemet alapítani.231  

 

Kínlódott is mindenféle problémával a Károli. Az első időben a katolikus egyetemnek 

meg a Károlinak az ELTE-n tanító tanárokból voltak részmunkaidős tanárai, és eljött 

az az idő, amikor a feleségemnek – aki a 90-es évek végén a Trefort Gimnáziumban 

vezető tanár lett – azt mondták a tanárjelöltjei: „Te vagy az első, aki az írásbeli 

dolgozatainkat elolvasod és reflektálsz rá. A többieknek csak beadtuk, aztán 

megmondták, hogy hányast kaptunk rá” – a tanáraik nem értek rá, mert szaladtak 

Piliscsabára vagy a Károlira tanítani.  

 

’94 tavaszán kiderült, hogy létrehoztak egy iskolaügyi főtanácsosi állást az 

egyházkerületben, ami a református iskolák növekvő számát tekintve logikus és 

ésszerű lépés volt. A kinevezett oktatási szakértő, T.M. lelkészcsalád sarja; nagyon 

erőszakos, nyomulós embernek látszott, aki jól és felkészülten tud beszélni, s az ősz 
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folyamán az is kiderült, hogy jól ismeri és változatos módszerekkel tudja kezelni az 

egyházi belső viszonyokat. Bemutatkozó megnyilvánulásai bennem és közvetlen 

munkatársaimban nem igazán keltettek jó benyomást. A ’94-es tavaszi választások 

után rögtön azzal kezdte, hogy itt most már hagyjuk abba a vitát arról, hogy kell-e a 

Károli vagy nem, mert nagy veszély jön, a liberálisok elöntenek mindent, tehát 

egységesnek kell lenni, meg kell védeni azt, ameddig eljutottunk. Ennek az volt a 

háttere, hogy az Antall-kormány – illetve akkor már Boross-kormány – a távozása előtt 

három-négy héttel közoktatási megállapodást kötött az egyházi iskolákkal, amiben az 

egyházi iskoláknak biztosították a kiegészítő támogatást.232 Akkor kezdtek pánikba 

esni az egyházon belül, amikor ezt megtámadták a szocik meg a liberálisok azzal, 

hogy hát az nem jár.233 Föl is engedett az új kormány valamilyen hangulat-szondázó 

nyilatkozat-luftballont,234 de azt lehetett sejteni, hogy ezt komolyan nem fogják 

visszacsinálni, amit később igazolt, hogy Horn Gyula megállapodást kötött a 

Vatikánnal, amelynek alapján a katolikus egyház kártérítés címén a vissza nem adható 

ingatlanok fejében megkapta az örökös kiegészítő támogatást állami pénzből.235 Attól 

kezdve meg tudni is lehetett, hogy ezt meg fogja kapni a többi történelmi egyház is 

előbb-utóbb.  

 

T.M.-nek a Horn-kormány hivatalba lépése erősítette meg a pozícióját. Most zárni kell 

sorainkat, mondta, mindenki, aki református és magyar, az álljon mögém, mert jönnek 

a szocik, a liberálisok, liberális-szocik kommunista koalícióval… – ennél rosszabb nem 

történhet a nemzeti oldallal.  

 

Volt egy bemutatkozó föllépése '94 júniusában, ahova meghívták az összes 

dunamelléki iskolaigazgatót. Én is kaptam meghívást, amit elügyetlenkedtem, mert 

tévedésből nem szerdát írtam be a naptáramba, hanem csütörtököt, és amikor 

odamentem, mondták, hogy hát ez tegnap volt.  Akkor írtam egy levelet, hogy ne 

haragudj, nagyon röstellem a dolgot, de elnéztem valamit a naptáramban. Viszont 

meghívtam, hogy jöjjön ki az iskolába egy látogatásra, mert szeretnénk beszélni vele 

a helyszínen is, és nagyon sajnálom, hogy ezen a bemutatkozásán nem voltam jelen.  

 

Erre a látogatásra '94 augusztusának vége felé került sor. Akkor azt mondta, hogy itt 

ő már tájékozódott, és már mindent ismer; magabiztos és lendületes volt. Azt is tudja 

– mondta –, hogy itt vannak ám nagyon liberális tanárok, például Ötvös Zoltán, akik 
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kék szalaggal jöttek be két évvel korábban. (A kék szalag viselése egy tiltakozó 

gesztus volt a médiaháború idején azoktól, akik ellenezték Hankiss Elemér és Gombár 

Csaba leváltását a tévé- és rádióelnökségből. Ötvös meg Beöthy Hanna egyszer-

kétszer úgy jött be az iskolába, hogy kék szalag volt a hajtókájukon. Aztán szóltunk 

nekik, hogy ezt az iskolában le kell venni, mert ide nem szabad a politikának olyan 

módon bejönni, hogy a tanár kvázi így vallja meg az álláspontját egy éppen aktuális 

kérdésben, ami igazából már párt- vagy oldalkötődést is jelent). És erről T.M. tudott. 

Az volt a benyomásom, hogy henceg, és ijesztgetni akar azzal, hogy ő mindent tud az 

iskoláról. A hangneme meg a stílusa arra emlékeztetett, amit apám egykori rabtársaitól 

hallottam, hogy hogyan beszéltek velük szabadulásuk után, mikor – mondjuk az 

útlevelük miatt – behívták őket beszélgetésre. A munkásszármazású Bali Sándort236 

persze nem Aczél hívta be, mint az értelmiségieket, hanem a hetedik kerületben egy 

belügyes elvtárs, de ő is ugyanilyen stílusban hencegett neki: „Mindent tudunk a maga 

családjáról”. Ez a stílus jutott akkor eszembe T.M. szavaiból, a legnagyobb mértékben. 

És az is látszott, hogy utálja az általa liberálisnak nevezetteket, és nem titkolta, hogy 

ezt tarthatatlan, hogy nem ide valók ezek az emberek. Egyébként később 

megismertem arról az oldaláról is, hogy mind négyszemközt, mind nyilvánosan tudott 

fenyegetően is viselkedni, de akkor nekem csak a hencegés volt feltűnő, amit 

természetesen nagyon primitívnek is éreztem. Úgy tett, mintha nálam tájékozódna, de 

éreztette, hogy háttér-tájékozódásai is vannak, amiből én sejteni kezdtem – de ő 

szemmel láthatóan sejtetni is akarta, és ennyiben azért ez mégiscsak fenyegetés is 

volt – hogy informátorai vannak a tantestületben. (A későbbi fejlemények ezt 

„fényesen” igazolták. ) 

 

Ugyanezen a nyáron – még T.M. látogatása előtt – különböző hírek kezdtek rólam 

terjengeni a református egyházban, az egyik az volt, hogy én svájci követ leszek. Ugye, 

ez az a nyár, amikor hivatalba lép a Horn-kormány, váltják le a követeket. Egyházi 

körökben elterjedt, hogy az SZDSZ engem javasolt svájci követnek. Én ezt nem tudtam 

mire vélni, mert engem senki meg nem keresett, hogy vállalnám-e. Aztán egyszer csak 

olvasom az újságban valamikor augusztus közepén, hogy az országgyűlés külügyi 

bizottsága meghallgatta a követjelölteket, köztük azt, akit Svájcba szántak – és az nem 

én voltam. Ez után nem sokkal fölhív engem Hegedűs Loránt: „Pista, igaz, hogy te 

svájci követ leszel?” Mondom: „Ne haragudj, tegnapelőtt hallgatta meg az 

országgyűlés bizottsága a svájci követjelöltet, az nem én voltam. És nekem nem is 
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szólt senki”. – „Jé, érdekes, érdekes” – és letette a kagylót.  

 

'94 tavaszán halt meg Benda Kálmán, és akkor nekem valaki föltette a kérdést – talán 

a püspök –, hogy nem akarnám-e a Ráday Könyvtár igazgatását elvállalni. Mondtam, 

lehetne azon gondolkozni, hogy én örökké akarom-e csinálni a Baár-Madast vagy 

nem, de én most jól érzem magam a Baár-Madas igazgatójaként, és nem tudom, hogy 

akarok-e könyvtárat igazgatni. Gondolkodási időt kértem, megbeszéltem a dolgot a 

tantestületben azokkal, akiknek a véleményére adtam –nem voltak kevesen és mind 

azt mondták, hogy nem, nem, nem –, aztán nemet mondtam a felkérésre. Én ugyan 

1990-ig kutatóként dolgoztam, és valószínűleg kevésbé lettem volna hályogkovács a 

Ráday Könyvtárban, mint az iskolában, de akkor már négy éve ott voltam, és jól 

éreztem magam a bőrömben meg a gyerekek között.  

 

Fodor Gábor lett az új oktatási miniszter, akinek első dolga volt valamilyen 

melegklubban megjelenni, hogy ezzel deklarálja az ő toleráns voltát, és hogy ő a 

mássághoz kvázi így viszonyul, amiért az egyházakban meg a jobboldalon 

felhorgadtak, és pletykaszinten azt mondogatták, hogy majd persze azt fogja akarni, 

hogy az egyházi iskolákban is cicanadrágban járjanak a fiúk. Én Fodor Gábort a Bibó 

Kollégiumból237 valamennyire ismertem, sőt '91-ben Balog Zoli mint Fidesz tanácsadó 

összehozott vele egy találkozót, ahol Fodor értelmes dolgokat mondott nekem – akkor 

ő országgyűlési bizottsági elnök volt238 –, és meg tudtam hívni az iskolába is, amikor 

pénzt kaptunk a felújításhoz. Szóval én már őt jól ismertem, mire miniszter lett, s azt 

mondtam T.M.-nek, hogy esetleg össze tudnám őt is hozni Fodor Gáborral, és az 

tanulságos volna. Valamikor szeptemberben tényleg együtt elmentünk hozzá, ez már 

az után történt, hogy T.M. engem az iskolában meglátogatott. Fodor Gáborral persze 

másképp beszélt, ott nagyon vigyázott. Interjúkban, tévében, ha kell, mindig gyönyörű, 

toleráns szövegeket mond; jó előadó, fejből beszél, és nem szólja el magát. 

Négyszemközt vagy szűk körben viszont nyomul, de azért ennek a mértékét akkor 

még nem tudtam, csak a stichje volt biztos. Akkor én már sejtettem, és egyre inkább 

tudtam is, hogy itt mindenféle jön, erre kell felkészülni: van valaki, aki rendet akar 

csinálni, és a „liberálisokat” kiseperni az egyház iskoláiból, és egyre valószínűbb, hogy 

nem válogat az eszközökben. Az egyházi közeg pedig lelkesen vagy megütközve 

terjeszti az információnak látszó pletykoid híreket. Valaki elterjeszti, hogy én svájci 

követ leszek, ami azt látszik igazolni, hogy én mennyire megfelelek az SZDSZ-nek, 
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előtte meg azt akarják, hogy Benda Kálmán utódja legyek, és a püspök kicsit csalódott, 

amiért nem vállalom…  

 

Közben az egyházban ősszel újabb kört tett az a pletyka, hogy én svájci követ leszek, 

abban az új formában, hogy kultúrattasé leszek. Az egyik egyházkerületi 

iskolabizottsági ülés szünetében várakoztunk egyszer – ahol én tag voltam, és amelyet 

már T.M. vezetett mint iskolaügyi főtanácsos –, és valahogy szóba került Haider239, aki 

szélsőjobbozott Ausztriában, és valami bolondot mondott, föl volt zúdulva miatta egész 

Európa. T.M. azt mondja: „Hát ezt nem kell komolyan venni. Ausztriában két év múlva 

választások lesznek, figyeljétek meg, most Haider földobott egy luftballont, megnézi, 

hogy reagálnak rá, és ehhez fogja bemérni, hogyan mérsékelje a hangnemét a 

választások előtt, hogy azért ne vadítson el túl sok embert”. Mondom magamban: jé, 

milyen okos ez a T.M., én erre nem is gondoltam, hogy ez a politikában így megy!  

Utólag jöttem rá, hogy majdnem biztos, hogy ő kezdte el terjeszteni, hogy én svájci 

követ leszek vagy attasé. Részben azért, mert ő is feldob egy luftballont, hogy mit 

szólnak hozzá – vagy ha nem én lennék igazgató, ki vállalná el –, részben azért, mert 

ezzel azt lehet sugallni az embereknek (sőt az önjáróként terjedő pletyka már tudatos 

terjesztés nélkül is azt sugallja), hogy Bibó Istvánt az SZDSZ azért javasolja svájci 

követnek vagy attasénak, mert hát ő SZDSZ-es. Akkor már úgy tekintettek rám, mint 

aki aláírta a Chartát, azt terjesztgették, hogy én chartás vagyok meg liberális, meg 

SZDSZ-es.  A Chartát persze nem írtam alá, csak a Kónya-dolgozat elleni tiltakozást, 

ami egyetlen alkalom volt. Megbántam – de ez egy másik kérdés. Mozgalomhoz nem 

csatlakoztam (hacsak nem én magam alapítottam), párthoz meg pláne nem.  

 

Ezt a hangulatot akkor már lehetett érezni, és tudtam, hogy van erjedés a szülők között 

is meg a tanári karnak egy kis részében is, amely most megkapja a hátszelet.  

 

 

„Név és cím a szerkesztőségben” 

’94. szeptember végén egy olvasói levél jelent meg a Pest Megyei Hírlapban T. M. 

aláírással. Ez volt a címe: Mit elemeznek a liberálisok? Valaki elküldte nekem azzal, 

hogy ő ezt olvasta, és a Baár-Madasról szól.  Az állt benne, hogy az olvasói levél írója 

sokat hallotta, hogy Ravasz László unokája, Bibó István fia igazgató lett a Baár-

Madasban. „Bibó István könyve itt van a polcomon – írja –, de nekem ez bizony 
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túlzottan liberális, és kíváncsi voltam, hogy milyen Bibó István fia mint iskolaigazgató”. 

Azt hallotta, hogy politikai vitakört szerveznek például a diákok számára, ahol a 

médiaháború kérdéseit elemzik, és fölteszi a kérdést, hogy vajon szükség van-e 

ilyenre, stb. És ne haragudjon a szerkesztőség, hogy én csak monogrammal jelzem 

magamat, de hát félek a liberálisok bosszújától – szóval egy ilyen tartalmú cikk volt T. 

M. monogrammal jelezve. (Az igazsághoz tartozik, hogy az iskolaügyi főtanácsos, 

akinek a monogramja szintén T.M., az ez utáni hetekben véletlen monogram-

egyezésre hivatkozva egyházi körökben többször is cáfolta, hogy azonos volna az 

„olvasólevél” írójával.) 

 

Miután elolvastam, azonnal írtam egy elég éles hangú helyreigazító levelet, ami jóval 

később nagy nehezen meg is jelent a Pest Megyei Hírlapban.240 De nem rögtön, ahogy 

illett volna. Azt is megírtam a szerkesztőségnek, hogy szeretném az „olvasói levél” 

írójával megbeszélni a dolgot, úgyhogy kérem, hogy az elérhetőségét közöljék velem. 

A cikk alatt jegyzetben az állt, hogy „név és cím a szerkesztőségben”. Nem kaptam 

választ november elejéig. Az eltelt egy hónap alatt már ketten vagy hárman – abból az 

ötszáz emberből, akiknek a támogatásával indultunk – visszamondták a Gönczy Pál 

Alapítvány támogatását azzal, hogy ők ilyen liberális iskolát nem támogatnak. 

Hegedűs Loránt püspök – én hívtam fel telefonon, nem ő jelentkezett – kérdésemre 

azt mondta, hogy az olvasólevelet ismeri, mert a lapszámot ő is megkapta. „T.M. 

nagyon tagadja, hogy ő írta volna a levelet” – mondta, és nem lépett semmit. Láttam, 

hogy egy erjesztés indult meg az egyházon belül, és a püspök nem tudja, nem akarja 

vagy nem meri megvédeni az iskolát, és még tájékozódásul sem kérdezi meg a 

véleményemet. 

 

Akkor hívott fel a főszerkesztő, amikor én november elején – mivel egy hónapig nem 

kaptam választ – egy második levélben kifogásoltam, hogy nem hozták le a 

helyreigazításomat, amit azonnal le kellett volna hozni, hogy az olvasó rögtön 

tájékozódva legyen a torzított információkról. Azt mondta, személyiségvédelmi okokból 

nem adják ki az olvasói levél szerzőjét, meg hogy ő hallotta, hogy én kitiltottam Áprily 

Lajost az iskolából, de ő szívesen küldene egy riportert a Baár-Madasba. Mondtam, 

hogy ne küldjön, hanem hozza le a helyreigazítást. Na, akkor lehozta. 

 

Aztán az iskolaszékben – ugyancsak még novemberben – ismét előhozta a tankönyv-
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ügyet ugyanaz a derék Torockó téri gyülekezeti tag, akinek nem sikerült a szeptemberi 

szülői értekezleten sokkolni a szülőket a rosszul kiválasztott tankönyv vicceivel, mert 

én megelőztem. Az iskolaszéki ülésen azt mondta, hogy hát azért ezt muszáj lenne a 

magyar munkaközösségben megbeszélni. Mondtam, ezt mi már nagyjából lezártuk. 

Nem, hát muszáj lesz, mondta, és erre egyébként van is az egyháznak egy szakértője, 

azt meg kellene hívni, hogy ő is hozzászóljon. Elővette a naptárát és föllapozta, mintha 

ő nem tudná ennek a szakértőnek a nevét, pedig egészen biztos, hogy T.M. akkor már 

megkereste az iskolaszéket, és tudta azt is, hogy ott melyik szülőt kell megkeresni. 

Azokat, akik leginkább támadták tavasszal Ötvöst meg a diákönkormányzatot. De, 

mondom, ez az atyafi ujját nyálazva nézett utána a névnek, mintha nem beszélte volna 

meg vele az egészet, mintha mástól hallotta volna, hogy van ilyen szakértő. Én akkor 

természetesen nem tehettem egyebet, mint hányingeremet visszafojtva összecsaptam 

a bokámat, hogy ha az iskolaszék kéri, akkor meghívjuk – és így lett T.M. decemberre 

meghívva a magyar munkaközösségbe. Tehát a Pesti Megyei Hírlapban jön egy 

olvasói levél, és ezek után az iskolaszék – amelyik, hogy úgy mondjam, elsősorban az 

engem kritizáló vagy az én liberálisként való megbélyegzésemet tudomásul vevő 

szülők kezdeményezésére jött létre – létrehoz egy olyan helyzetet, hogy T.M-t meg kell 

hívnunk az iskola magyar munkaközösségébe. 

 

 

Az terjed az egyházban… 

Ugyanezen a novemberi gyűlésen az iskolaszék elkezdte támadni a 

diákönkormányzatot, illetve azon keresztül Ötvöst meg engem. Ősszel volt a gólyabál 

– ezt mindig pénteken rendeztük –, és amikor jött hozzám a diákönkormányzat 

vezetője, hogy melyik hétvégére tegyük, kiderült, hogy a novemberi péntekek 

többségében néhány fontos tanár vagy osztályfőnök nem ér rá, december meg már 

közel van karácsonyhoz, ráadásul előtte van egy mikulás… egyszóval mindig van 

valami. Végül november 4. péntekre tettük. Egy héttel a gólyabál után volt az 

iskolaszéki ülés, és ott egyszer csak nekem szegezték – de valami nagy, látható, 

felhorgadt diadallal –, hogy „Hát ki a felelős azért, hogy a nemzeti gyásznapra tettétek 

a gólyabált?” Erre behúztam a nyakamat: „Hát ki a felelős ezért – mondom –, én 

vagyok a felelős. Tényleg nem gondoltam, eszembe nem jutott, ne haragudjatok! 

Tényleg, igen, negyedike nemzeti gyásznap, de hát ugye nem gondoljátok, hogy ezt 

én szándékosan…” – „Nem, hát azt nem gondoljuk egyáltalán”.  
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Este jöttem rá a következőre: ezek itt Ötvöst akarták támadni! Ötvös is liberális hírben 

állt, T.M. emlegette is nekem, hogy kék szalaggal jött be két évvel korábban, mikor 

fölvettük frissen, és tavasszal is megjelent valami a DÖK-cédulában, és azt is alig 

tudtuk lerendezni ezekkel a kötekedő szülőkkel, mert addigra már megvolt az 

iskolaszék. Bruhaha, mennyire jól belefutottak abba, hogy azt hitték, ezzel majd a 

diákönkormányzat vezetőjét jól besározhatják, én viszont magamra vállaltam az 

egészet anélkül, hogy Ötvösre kentem volna! De hát így is volt, Ötvösnek nem volt 

benne szerepe. Beküldte hozzám a kislányt, hogy beszéld meg az igazgató úrral, mikor 

legyen a gólyabál, nincs-e akkor valami más iskolai program… Na, mondom, ezek 

mostan plűre csúsztak. [várakozásukban csalódtak]  És naivan azt gondoltam, hogy 

ezzel vége is, lezárul ez a dolog. 

 

Egy hét múlva jön egyik református hitoktató lelkészünk, hogy képzeljem el, találkozott 

az utcán az egyik prominens, az egyházban sokak által tisztelt és a református 

értelmiség szerepét szakértőként kutató tudóssal, akivel ő barátságban van, és az 

illető azt mondta neki: „Hallom, hogy november negyedikére tettétek a gólyabált, és 

ezzel meggyaláztátok a nemzeti gyásznapot”. – „Hát – azt mondja ez a lelkész – én 

csak hápogtam”. Ezért jött hozzám kérdezni, hogy történt ez, és akkor elmondtam neki, 

mi volt az iskolaszékben. Mondja, jól van, ez terjed az egyházban, így megy a pletyka. 

Pár nappal ezután fölhívott engem egy közéletben, egyházban, a református 

értelmiség csúcsterületén forgolódó hölgy, akinek a gyereke oda járt az iskolába, hogy 

tájékoztatni szeretne arról, hogy az terjed, hogy „Bibó István az SZDSZ utasítására 

szándékosan a nemzeti gyásznapra tette a gólyabált”. Ő el volt képedve ennek a 

pletykának a rosszindulatú ostobaságán, de megmondta, hogy kitől hallotta, és akkor 

én képedtem el, mert a református értelmiség ugyanazon prominens képviselőjének 

és kutatójának a nevét sikerült hallanom, mint a lelkészünktől. 

 

Nem sokkal később kaptam egy levelet Avar Gábortól, aki akkor még csak az egyik 

kedves matematikatanárunk férje volt (azóta jó barátunk és a Sylvesternek egyik 

fontos támogatója), hogy ő valami vidéki egyházi összejövetelen összetalálkozott T.M.-

el., aki elmondta neki, hogy ő Bibó Istvánt alkalmatlannak tartja az iskolaigazgatásra, 

mert liberális és így meg úgy. … Akkor összeállt a kép: T.M.-nek azért is volt jó ez a 

svájci követ meg attasé pletyka, mert akkor minden beszélgetőpartnerével arról 
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lehetett beszélni, hogy na, de mi lesz akkor a Baár-Madassal, ha Bibó István elmegy 

Svájcba. 

 

Nem telt bele két hónap, 95 elején eljutott hozzánk a következő híresztelés: az terjed 

az egyházban, hogy a Baár-Madasban azt mondták, hogy Németh László fasiszta. Én 

ezen elgondolkodtam. Nem volt a baár-madasi tanári karban olyan, aki ilyet mondani 

tudott volna, hogy Németh László fasiszta. Olyan magyar- vagy történelemtanár 

viszont három vagy négy is volt, aki képes lett volna olyat mondani, és talán mondott 

is, hogy a Kisebbségben című írást a zsidótörvények által meghatározott pillanatokban 

talán nem volt szerencsés kiadni, és hát vannak abban megkérdőjelezhető vagy fals 

gondolatmenetek is.241 Na, most mire egy ilyen mondattal hazamegy egy átlagos, hívő 

gyerek, és otthon elmondja, világos, hogy az árnyalatok addigra lekopnak erről. Ez 

ugyanúgy működik, mint amikor egy tanár azt mondja februárban egy gyereknek, hogy 

„Figyelj, ha ez így megy tovább, akkor meg fogsz bukni év végén”.  Mire a szülő bejön 

egy hét múlva az öklét rázva: mi az, hogy februárban megmondja a tanár, hogy meg 

fogja buktatni a gyerekemet, micsoda dolog ez! Eltűnik a „ha… akkor”, megváltozik a 

személy, jön a műveltető ige… a pletyka meg a hülyeség így terjed. Én aztán nem is 

keresgéltem, hogy kitől ered ez a mondat, mert ezzel nem volt mit csinálni. 

 

Az viszont igazán jellemző volt az egyházi közvéleményre, hogy az ilyesmire a 

legtöbben nem azt mondták, hogy „jaj, hát azért ez nem valószínű”, hanem azt 

mondták, hogy „jé, tényleg? nahát!”  Aztán jöttek vissza ennél még durvábbak is: hogy 

Bibó át akarja játszani az SZDSZ-nek a Baár-Madast. Meg a zsidóknak – mert ilyen is 

jött vissza persze. Máskor pedig (talán 95 márciusában) két tanárral mentünk valami 

egyházi megmozdulásra, útközben fölvettünk az autóba egy lónyaysta öregdiákot, 

kollégát, aki a nem sokkal előbb újraindult Lónyayban tanított. Azt mondja: 

„Képzeljétek, azt hallottam, hogy a Baár-Madasban azt mondják, hogy Dsida Jenő 

fasiszta”. Nyilván a Németh László pletyka összekeveredett azzal, hogy én azt 

mondtam (három évvel azelőtt!), hogy a Psalmus Hungaricus nem illik a Dsida 

életműbe és túlzottan magyarkodó. És ezek aztán elkezdték tenni a maguk köreit az 

egyházban, ahol egy ilyen színvonalú közvélemény működött. (Pedig e miatt a 

színvonal miatt gondoltuk mi azt Judittal, hogy az értelmet is művelni kellene, nemcsak 

a hitet). Szóval én már tudtam, hogy most minden bokorból lőnek.     

 



 173 

 

 

„A liberális felfogás és az igaz reformátusság áll szemben egymással” 

Még októberben, mielőtt T.M. eljött volna a magyar munkaközösségbe, a 

munkaközösség vezetője hozott egy hat évfolyamos magyar tantervet a Móriczból – 

az ő régi iskolájából –, és azt mondta, ez nagyon jó, nézzük meg (Ezt kellett volna 

tennie másfél évvel korábban). Megnézegettük, és közben kiderült, hogy annak a 

gazdája a Móriczban egy olyan magyartanár, aki az én kedves barátomnak és volt 

főnökömnek, a most művészettörténész akadémikus Marosi Ernőnek242 a lánya. 

Felhívtam ezt a tanárnőt, és kiderült, hogy kollégánk azt beszélte meg ott az 

igazgatóval és a magyar munkaközösséggel, hogy ezt a tantervet a Baár-Madas meg 

fogja venni. Na, most ezt nélkülem beszélte meg, törtem is a fejem, hogy ezzel az 

információval nekem elő kell-e állni, vagy nem. Amikor aztán T.M. decemberben 

megjelent a munkaközösségben az iskolaszék által kiügyeskedett meghívás révén, 

már fennen lobogtatta a Móricz tantervét, hogy ez mennyivel jobb, mint ami szerint mi 

tanítunk, mert ebben például jobb a magyar irodalom aránya a világirodalomhoz 

képest, szemben a miénkkel, ami a magyar irodalmat hátrányba hozza, mert 

aránytalanul sok benne a világirodalom. Erre mi csak hápogni tudtunk, mert addig nem 

jutott eszünkbe ilyen összehasonlítást tenni, és a vádként elhangzó állításra így nem 

tudtunk mit mondani. Csakhogy ez egy nagy blöff volt, tudniillik utána kedvem támadt 

összeszámolni, aztán más is megszámolta, és kiderült, hogy a mi tantervünkben 38%-

os a világirodalomra fordított órák aránya, a Móriczéban pedig 43%-os. 

Magyarságteljesítmény (copy right Csurka) szempontjából tehát a mi tantervünknek 

járt volna a jobb osztályzat. 

 

Az egyik új, hat évfolyamos osztály magyartanára és osztályfőnöke, T. Mónika 

felszólalt és elmondta, hogy ezek a hetedikes gyerekek milyen jók, és ő hogy örül 

nekik, mert már a gólyatáborban is azt látta, hogy értelmesek, a másságot is tudomásul 

tudják venni, és vevők arra, amit tanítunk. Erre föláll T.M, és azt mondja: köszöni ezt a 

megszólalást, de hát ismerjük mi ezt a másság-dicséretet, és tudjuk, hogy mit jelent 

az, amikor a másságot ennyire hangsúlyozzák. Úgy beszélt, mint egy 50-es évekbeli 

párttitkár, és ezt olyan durván ragozta, hogy amikor leült, és valaki más fölszólalt, 

egyszer csak látom, hogy Mónika kimegy, és aztán öt perc múlva jön vissza kisírt 

szemmel. Ezután T.M. még egyszer meglobogtatta a móriczos tantervet, és 
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kijelentette, hogy e szerint kell majd tanítani jövőre, úgyhogy ezen kell tovább dolgozni. 

Azzal kiment az ajtón a négy tanárnő előtt úgy, hogy még Mészöly Magda is bekapta 

a levegőt mellettem. És így mentünk neki a '95-ös évnek.  

 

Mónika akkor végzett frissen, '94-ben, és kapott egy osztályt – ő volt az egyik fő 

bizonyíték arra, hogy én ugye gyűjtöm a fiatal tanárokat. ’93 tavaszán az 

igazgatótanács kapott is egy levelet, amiben a vallástanárunk, Isépy Gábor – aki 

viszont nyílt és egyenes ember volt, és a levelet nekem is elküldte az igazgatótanácsi 

ülés előtt – azt írta, itt a tanárok egy része úgy érzi, hogy Bibó István azzal veszi föl a 

fiatalokat, hogy osztályfőnökséget ígér nekik, hogy egy következő 

igazgatóválasztáskor majd rá szavazzanak. Isépy nagyon okos, értelmes dolgokat is 

képes volt csinálni, ugyanakkor voltak fura dolgai. Az igazgatótanácsnak küldött 

levélben azt is fejtegette, hogy az iskolában a liberális felfogás és az igaz 

reformátusság áll szemben egymással, ami egy marhaság, mert az igaz 

reformátussággal a hamis reformátusság áll szemben, a liberális felfogással pedig 

mondjuk, a konzervatív, akár pedagógiában akár politikában. Ez egy fals 

szembeállítás, amit ő valószínűleg Mészöly Magdától fogadott el, mert Magda – aki 

nagy tekintély volt – képviselte azt, hogy itt az iskolában valamilyen liberális veszély 

van.  

 

Isépy Gábor '93 végén elment az iskolából, akkor állt be Rideg Gyula teljesebb 

állásban, mert addig félállású meg óraadó hitoktatóink voltak. Rideg Gyula, akit Balog 

Zoli talált maga helyett, teljes állásba jött, és Isépy akkor azt mondta, hogy ő amúgy is 

lelkész, úgyhogy elmenne. Nem haraggal váltunk el, és én nem voltam megsértve ettől 

a levéltől sem, csak hamar el tudtam intézni. Ahogy Magdát sem küldtem nyugdíjba, 

Isépyvel is mehetett volna tovább a dolog, tehát nem vesztünk össze, de azért 

fellélegeztem, amikor elment. Ezzel együtt ő nem volt háttérellenség, aki azt terjeszti 

rólam például, hogy Áprilyt ki akarom tiltani a Baár-Madasból, nem ez a színvonal volt.  

 

Isépy később összeveszett T.M.-mel és 2000 körül remekül kiszerkesztette interneten 

T.M. sokféle akcióját, amivel, azt hiszem, hozzájárult egyházbeli bukásához, akit 

egyébként az egyházi közvélemény talán nem is buktatott volna meg. Akkoriban én 

találkoztam Isépyvel egy pár összejövetelen, és egyszer említette is nekem ezeket a 

dokumentumokat, de pont akkor, amikor a feleségem az utolsó heteit élte, úgyhogy 
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mondtam valami elismerőt, vagy bólogattam, de nem volt időm és erőm vele ezt 

megtárgyalni. Később elmondta nekem, hogy T.M. őt is föl akarta használni ellenem, 

amire ő nem volt hajlandó, mire T.M. azt mondta neki, hogy hát jó, lehet 

fehérkesztyűsen viselkedni, de az nem lesz célravezető a liberálisokkal szemben. Más 

úton az is kiderült, hogy amikor T.M. beállt az egyházba főtanácsosnak, akkor az első 

számú célpontja inkább Kálmán Attila243 lett volna. Ő rendkívül gunyorosan emlegette 

akkor nekünk, hogy a Lónyayt hamarabb vissza lehetett volna kapni, ha „Kálmán 

Attilka” mint államtitkár nem fél annyira a liberálisoktól. Szóval neki Kálmán Attila volt 

az első számú célpontja, de aztán inkább áttért énrám. Kálmán Attila elment Pápára 

iskolaigazgatónak, és azt hiszem, hogy '94 tavaszán – mikor azt mondták, hogy én 

menjek Ráday Könyvtárba igazgatónak – azt tervezték, hogy az előre sejthető 

kormányváltás után helyemre jönne majd Kálmán Attila a Baár-Madasba. Erről én nem 

tudtam. Ha így lett volna, és nekem meg is mondták volna, hogy így áll a helyzet, lehet, 

hogy gondolkodóba estem volna. Nem a Ráday kedvéért, hanem azért, mert így 

könnyen visszatérhettem volna az iskola kedvéért faképnél hagyott korábbi 

szakmámhoz, az építészettörténethez, ami most, öreg és lelassult nyugdíjasként 

sokkal nehezebb…De minderről semmit nem tudtam, és a munkatársaim marasztaló 

véleménye nagyon megerősített abban, amit szívem szerint is akartam, a kapott és 

elfogadott feladatot folytatni.  

 

 

„Lex Bibó” 

 

A pedagógiai program 

’95. januárra megszületett a pedagógiai programunk elvi alapvetése. Hárman 

szerepeltünk szerzőként: a teológiai részeket a feleségem, Judit, a pedagógiai 

fejezeteket én írtam, és volt még egy kiváló evangélikus kolléga, aki a Hit, tudomány 

és értelem című részhez írta az alapvetést. Bizonyos témakörök meg voltak nevezve: 

hit és értelem, hit és keresztyénség, kálvinizmus, iskola, család… és ezeknek egyfajta 

népszerű, de szakszerű teológiai összefoglalása volt az illető fejezet „A” pontja. A „B” 

pont arról szólt, milyen pedagógiai tanulságok és feladatok következnek ebből, a „C” 

pedig arról, melyek azok a konkrét veszélyek, amelyek ma Magyarországon 

számunkra akuttá teszik ezeket a kérdéseket és feladatokat a család területén, az 

értelmi nevelés területén vagy az érzelmi nevelésben. Például bólintsunk-e a könnyű 
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drogokra, vagy ne bólintsunk, szedjük-e szét az embert pszichológiai technikákkal, 

vagy tekintsük egésznek, mert a Biblia egészként szólítja meg az embert, és így 

tovább.  

 

Mi ezt az alapvetést februárban a tantestületi értekezlet elé terjesztettük azzal, hogy 

ez egy tervezet, amiből majd a pedagógiai program lesz. Föl is tettem szavazásra, 

hogy elfogadják-e, mire – Mészöly Magdával az élen – egy négy-öttagú társaság 

amellett kezdett kardoskodni, hogy erről nem kell szavazni, majd akkor szavazzunk, 

hogyha megvan az egész. Én eléggé erőltettem, hogy nem, én ragaszkodnék ahhoz, 

hogy szavazzunk arról, ezt a tervezetet a további munka alapjául a testület elfogadja-

e. Erre már nehéz volt azt mondani, hogy nem fogadják el.  

 

Igazán nem is tudtak semmiféle kifogást megfogalmazni. Volt egy passzus arról, amit 

Bonhoeffer244 mondott a butaságról. Ez egy nagyon fontos gondolatmenet: Bonhoeffer 

szerint a butaság elsősorban nem biológiai, hanem társadalmi jelenség, az a fajta 

állapot, amikor az ember önállóan képtelen a saját magára vonatkozó helyzeteket 

megérteni, átlátni és döntésekre jutni. Akkor alakul ki főleg, ha az embernek nincs 

alkalma a döntési helyzeteket szabadon gyakorolni – kiskorában kis léptékben, 

nagyobb korában megfelelő léptékben –, hanem megmondják, hogy mit csináljon meg 

mit ne csináljon. Azaz a butaság nem biológiai adottság, hanem a szabadság hiánya, 

megvonása teszi butává az embert. Ugyanakkor a butaság ellentéte, az intelligencia 

nem azonos a műveltséggel – mert nagyon tanulatlan emberek is lehetnek nagyon 

intelligensek a maguk életkérdéseiben –, nem azonos a gyors észjárással, nem 

azonos a zseniális memóriával. Valamelyik kolléganő erre annyit mondott kifogásként, 

hogy ő nem nagyon érti, hogy ez a butaság gondolatmenet hogy kerül ide. Emlékszem, 

mellette-mögötte néhány kollégának felcsillant a szeme; azt gondolták – és én is azt 

gondoltam –, azért nem érti, mert buta. Aztán volt egy nagyon jó idézet. A feleségem 

hozta, mert ő olvasta Szolzsenyicint, aki a Gulagban245 azt mondja: „Az irgalomhoz 

ész kell”. Valaki felvetette, hogy miért pont Szolzsenyicint idézzük. Hát miért pont... Na 

jó, aztán a tantestület nagy többséggel – három vagy négy ellenszavazattal – 

megszavazta a tervezetet a további munka alapjául.  

 

Akkor én ezt elkezdtem terjeszteni. Rá volt írva: „Tervezet, a tantestület a további 

munka alapjául elfogadta”. Elküldtem egy pár embernek: Ritoóknak, Dizseri 
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Sándornak, Szűcs Ferencnek,246 hogy mondjanak róla véleményt. Kaptunk róla pozitív 

véleményt is és kritikát is, amit beépítettünk. Ki volt tűzve február harmadikára, hogy 

az iskolaszékben is megvitatjuk, de az iskolaszék elhalasztotta az ülését azzal az 

indoklással, hogy ezt majd akkor kell megvitatni, ha már megvan az új egyházi 

iskolatörvény. Nyilván nem akarták megtárgyalni, amíg én hivatalban vagyok.  

 

Hegedűs Zsuzsa247 gyülekezete március közepén meghívta az iskola képviselőit egy 

istentiszteletre és utána egy beszélgetésre az iskola sorsáról. Ez a Cimbalom utcai 

gyülekezet… Az egyik ottani tag mondta egyszer nekünk – aki egyébként a mi Gönczy 

Pál mozgalmunknak erős támogatója volt a mozgalom első éveiben –, hogy a tanárok 

kiválasztásánál „nem kell annyit keresztyénezni, az a fontos, hogy jó magyar és jó 

református legyen valaki”. Ennek fényében már nem csodálkoztam később, amikor 

kiderült, hogy gyakorló MIÉP szimpatizáns, természetesen be is került aztán az új 

igazgatótanácsba. Ezen a gyülekezetlátogatáson ő nagyon látványosan és tüntetőleg 

egy Németh László kötetet ajándékozott az iskola könyvtárának – miközben tudtuk, 

hogy az terjed az egyházban, hogy mi Németh Lászlót fasisztának neveztük.  

 

Aztán valaki nagyon szépen, mosolyogva azt mondta, hogy hát ők ezt a pedagógiai 

programot megkapták – és elkezdtek minket kérdezgetni. Mi örültünk, hogy ezt a 

gyülekezetben is megvitatják, de hát ott se rúgott labdába senki. Nem támadták, csak 

ilyeneket mondtak, hogy hát miért nem idézzük benne Imre Sándort,248 aki egy nagy 

református pedagógus volt, vagy Ravasz Lászlót – Szolzsenyicint idézzük, de Ravasz 

Lászlót nem. Elhangzott az is, hogy ha ezt valaki elolvassa, nem biztos, hogy rájön 

arra, hogy Magyarországon készült, mert hát hol lehet erről érzékelni, hogy ez egy 

magyar pedagógiai program? Hiányzik belőle a magyarság, ezt így tudták 

megfogalmazni. Egyszerűen elképedtem, és úgy éreztem, hogy én ezt nem bírom 

megbeszélni ezekkel. Persze lépcsőházi ember vagyok, tehát nagyon ritka, hogy ott 

helyben eszembe jut a frappáns megoldás, de utólag sokat agyaltam ezen, és már 

tudom, mi lett volna a megfelelő válasz. Mondjuk ez: „Kedves barátaim, én 

borzasztóan örülök, hogy ma már nem kell Lenin, Marx és Engels idézetekkel 

megtömni egy ilyen munkát, mint tíz évvel ezelőtt – és nagyon el vagyok keseredve, 

hogy már megint az idézeteket kérik rajtunk számon”. Erre nézve ott senki sem 

mondott semmit, az idézeteket viszont megszámolták, és nyakatekert 

gondolatmenetekben eljutottak oda, ahová eleve el akartak jutni, hogy „nem eléggé 
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magyar”. 

 

Azt nem mondhattam volna el nekik, hogy miután megírtuk a pedagógiai program 

alapvetését, az egyik evangélikus teológus barátunkat kértük meg: „Olvasd már el ezt, 

nagyon kérjük a véleményedet, de főleg azt szeretnénk, hogy rakjad tele nekünk jó 

Kálvin-idézetekkel, mert kellene bele, de nem ismerjük eléggé Kálvin műveit, mert nem 

érünk rá elolvasni”. Én viszont nekiálltam, és elolvastam a II. Helvét Hitvallást,249 és 

nagyon jó idézeteket vettem ki belőle; minden fejezet tetején ott van egy-egy bibliai 

vagy helvét hitvallásbeli idézet. És boldog is voltam tőle, meg szégyelltem is magam. 

Van például egy mondat, ami a hit és a cselekedetek viszonyáról szól, tekintve, hogy 

az üdvösséget a katolikusok a jó cselekedetek alapján gondolják elérhetőnek, Luther 

viszont azt mondja, hogy kizárólag a hitből származik. A Helvét Hitvallás erről a 

következőt mondja: valljuk azért azt is – Jakab apostollal meg mindenkivel együtt 

valljuk –, hogy az üdvösség kizárólag hitből fakad. A hit meg a cselekedetek 

viszonyáról pedig azt gondoljuk, hogy Krisztus nem azért halt meg a kereszten, hogy 

mi ne csináljunk semmit.250 Ez egy abszolút valóságos, földön álló, a józanésszel is, a 

Bibliával is, Lutherrel is, Kálvinnal is összeegyeztethető mondat. Na, mondom, ez kell 

nekünk! Szóval tele volt a szöveg jó Helvét Hitvallás meg Kálvin-idézetekkel, de 

mondom, nem mertem volna bevallani nekik, hogy egy evangélikus teológust kértünk 

meg, akiről tudtuk, hogy milyen kiválóan olvasott, és aki aztán be is váltotta a 

reményeket.  

 

Erre kiderül, hogy nincs Imre Sándor és Ravasz László idézet. Arra még annyit 

mondhattam volna, hogy én Ravasz László unokájaként sem ismerem a nagyapám 

egész életművét, szégyellem is, és be kell vallanom, hogy nem ismerem Imre Sándor 

összes műveit sem, de ha valaki hoz nekem odavaló Ravasz László vagy Imre Sándor 

idézetet, amely a mai Magyarország, illetve a református iskolák valamely pedagógiai 

problémájára érvényeset vagy gondolatébresztőt mond, akkor azt bármikor – örömmel 

és nagy szégyenkezéssel – beépítem a pedagógiai programba. Egyébként meg a 

pedagógiai program nem egy kvízműsorba való találós kérdés, ahol a versenyzőknek 

ki kell találniuk, hogy ez Magyarországon készült-e vagy Franciaországban. Itt arra 

kellett volna választ találni, hogy ez a tervezet gondolatébresztő-e a pedagógia és a 

teológia viszonyát tekintve, valóságos veszélyekről beszél-e, amikor azt mondja, hogy 

Magyarországon a droggal kell szembenézni, a szekularizációval, az ifjúság, a 
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családok szétesésével… és amiket mond, azon érdemes-e gondolkodni. Ha azt kéritek 

számon, hogy Szolzsenyicin helyett miért nem Imre Sándort idézzük, az csak kitérés 

a feladat elől, annak a bevallása, hogy nem bírtok megbirkózni a pedagógiai 

problémával. Az igazi kérdés az, hogy érvényes-e a mai magyar helyzetben, amit mi 

javaslunk. Na, most ebben nem rúgtak ők labdába, nem is a teológiában, mert erre 

összesen annyit tudtak mondani, hogy nem lehet felismerni, hogy Magyarországon 

készült. Rá volt írva, hogy Magyarországon készült, hát ezt nem felismerni kell!  

 

Az iskolaszéknek is azért kellett elnapolni az erről való vitát, hogy ne kelljen 

megmondani, mi a kifogás énellenem vagy a pedagógiai program ellen. Mert 

nyugodtan mondhatta volna bárki, hogy „én nem így képzelem a pedagógiát” vagy a 

feladatokat, vagy a magyarországi helyzetet, vagy nem az a legfontosabb, hogy 

teológiai alapon csináljunk pedagógiát, mert a teológia a pedagógiának csak púp a 

hátán. Ezt nyugodtan lehetett volna mondani, de hogy egy református iskola 

pedagógiai programjáról – miközben a reformátusságot kérik állandóan számon – egy 

református gyülekezet, illetve egy református iskolaszék ne tudjon, vagy ne akarjon 

valami értelmeset mondani, az azért nagyon árulkodó. Ez egyszerűen ennek a 

gondolkodásmódnak a színvonalát mutatja, aminek aztán egyre vadabb helyzeteit 

tapasztaltuk.  

 

 

Az új igazgatótanács 

’95 áprilisában újjáalakították az igazgatótanácsot, mert a réginek letelt a megbízatása, 

és közben alakult az egyházi iskolatörvény. Az előző igazgatótanács, azt hiszem, 

március közepén ült össze utoljára, és ott valakik fölvetették, hogy az én 

megbízatásomat meg kellene újítani. A '92-es eljárásban ugyanis nem arról volt szó, 

hogy pályázatot kell kiírni, hanem arról, hogy ha ellenem nincs kifogás, akkor újabb 

három évre megújítják az igazgatói megbízásomat. Ezt a fölvetést az 

igazgatótanácsban a püspök elvetette azzal, hogy mivel most már készül az új egyházi 

iskolatörvény, a megújítást majd azzal összhangban kell megcsinálni, tehát ezt mi nem 

tudjuk most folyamatba tenni. Erre nehéz lett volna bármit is mondani, bár lehetett 

sejteni, hogy az egyház az új törvényre hivatkozva egészen újonnan akarja kezdeni az 

igazgatói mandátum rendezését.251 
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Április közepe táján egyszer csak kapunk egy meghívót, hogy menjünk a megújított 

igazgatótanács ülésére, mert az előzőnek a mandátuma lejárt. Arról azonban egy szó 

sem volt a meghívóban, hogy az iskola nevezze meg a saját képviselőit. A készülő 

iskolatörvény értelmében ott az iskolaigazgató, az iskolalelkész és a gazdasági vezető 

hivatalból tag, és delegál még egy tagot a tantestület, az egyház pedig delegálja a 

püspököt, plusz hét egyéb tagot. Tehát 4:8 volt az arány. Lehet, hogy a diákostul-

tanárostul átvett iskolákra volt ez szabva, hogy a fenntartó minden esetben 

keresztülvihesse az akaratát, de hát a mi esetünkben egy egyházi szolgálatra 

szerveződött református tantestülettel volt dolguk.  

 

Akkor én fölhívtam Hegedűs Lórántot, hogy megkérdezzem, kik a tagok, és ő fölsorolta 

nekem, hogy az egyház kiket delegált. Hivatalból bekerült Cseri Kálmán mint területileg 

ott lévő lelkész, Takaró Tamás mint egyházmegyeileg illetékes esperes és talán a 

főgondnok is, aki akkor Czine Mihály volt. Rájuk nem szólhatok egy szót sem. Cseri 

Kálmán segítőkész volt és nem volt gőzmagyar, de kizárólag a hit szempontjából 

értékelte a helyzeteket. Amikor politikai vagy közéleti konfliktus alakult ki, arra mindig 

az volt a válasza, hogy ezek afféle emberi dolgok, ezekből jobb kimaradni. Őhozzá én 

ezen a tavaszon elmentem, és próbáltam vele megbeszélni, hogy itt valami nagyon 

csúnya dolog készül – nem is azt, hogy énellenem, hanem, hogy nem tiszta 

módszerekkel, és az ő gyülekezetéből is vannak, akik ezt a dolgot forszírozzák az 

iskolaszékben, meg mindenütt. Ő ezen nagyon csóválta a fejét, és azt mondta, hogy 

hát igen, ilyen az emberi természet, én ebbe ne akarjak beleelegyedni. De hát, 

mondom, akar a fene elegyedni, csak éppen nyakig ülök benne!  

 

Rajtuk kívül viszont pontosan azok kerültek be az új igazgatótanácsba, akik ebben az 

iskolaszékben meg egyebekben igaz magyar gondolkodásúként szerepeltek, mint 

mondjuk a püspök leendő apóstársa, aztán két szülő az iskolaszékből (egyikük az, aki 

novemberben az ujját nyalogatva keresgélt a noteszában, hogy T.M.-nek hívják-e T.M.-

et). Természetesen az igazgatótanács tagja lett T.M. mint iskolaügyi főtanácsos,  

és bekerült az is, aki azt terjesztette rólam, hogy az SzDSz utasítására tettem nov. 4-

re a gólyabált. Én megkérdeztem a püspököt, hogyan történt a jelölés az 

igazgatótanácsba, mert erről eddig mindig megkérdezték az iskola javaslatát is. Azt 

mondta, hogy ő ezt nem tudja pontosan, neki előterjesztették a neveket, és talán a 

második telefonomra mondta azt, hogy hát ez az egyházkerület iskolabizottságában 
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történt – ami egy lehetséges dolog, de annak én is a tagja vagyok, és nem emlékszem, 

hogy meghívtak volna. Akkor én fölhívtam az iskolaügyi bizottság néhány tagját, akik 

azt mondták, hogy a közelmúltban még csak ülés sem volt. Tehát teljesen világos lett, 

hogy nincs mese, ezt T.M. vitte keresztül a püspöknél.  És akkor láttuk már, hogy itt baj 

lesz.  

 

 

Azért kerül a törvénybe 

Miközben az egyházi iskolatörvényt három olvasatban tárgyalták, március végén 

hozott a zsinat egy olyan határozatot, hogy amíg a törvény végleg meg nem születik, 

addig az igazgatók nem tehetnek ígéreteket tanároknak a következő tanévre nézve. 

Volt egy pont, amikor úgy nézett ki, hogy még óraadót sem vehetnek föl, amivel 

teljesen lebénították az összes iskolában a következő tanév előkészítését. Na most 

lehet, hogy néhány igazgatónak – legalábbis az ő pártjukon álló igazgatóknak – 

megsúgták, hogy nyugodtan fölvehet óraadókat, de az egész arról szólt, hogy én ne 

vehessek föl új embereket, pedig én már több embernek megígértem februárban, hogy 

meghosszabbítjuk a megbízatásukat. Amikor megkérdeztük egy iskolabizottsági 

ülésen, hogy ez valóban így van-e, T.M. úgy értelmezte a határozatot, hogy nem, ez 

csak a véglegesítendő tanárokra vonatkozik, szerződésest fölvehetünk. Akkor én 

ugyanezeknek a tanároknak másodszor is megígértem, hogy meglesz a szerződésük, 

majd a törvény harmadik olvasatban való tárgyalásakor nem tudtam ott lenni a 

zsinaton, ezért elkerülte a figyelmemet, hogy a törvénybe az is bekerült, hogy óraadót 

sem vehetnek föl. Amikor ezt észrevettem, akkor viszont, magunk között szólva, 

gyorsan megcsináltam a szerződést azoknak, akiknek ezt már kétszer is megígértem. 

 

Az egyház iskolai törvényébe – aminek előkészítésébe T.M. nagyon intenzíven 

belefolyt, bár azt hiszem, nem ő terjesztette elő – először belevették, hogy az igazgatói 

megbízás feltétele tíz év iskolai gyakorlat, aztán ezt levitték egy következő 

tárgyaláskor nyolcra, de nekem annyi se volt. Már akkor úgy emlegették – a gyerekek 

is az iskolában –, hogy ez a Lex Bibó.  

 

A többi egyházkerület ezt simán lenyelte, legfeljebb óvatos felszólalások voltak, hogy 

a tíz év azért túlzás. Aztán ez lement nyolcra, de még abban is az volt a szép, hogy 

ezek szerint az egyházban kizárólag olyan személy alkalmas igazgatónak, aki 



 182 

képzettségét és diplomáját az előző rendszerben szerezte. Na, most ez énnekem nem 

lett volna, hogy úgy mondjam, feltűnő akadály, csak annyiszor elhangzott az, hogy hát 

itt a tanárok agymosottak, olyan erősen benne volt az egyházi közbeszédben, hogy az 

egész tanártársadalom a marxista agymosás áldozata – nyilván, aki nem agymosott, 

az huszonöt éves volt akkor, tehát nagyon fiatal lett volna igazgatónak –, hogy a 

nyolcéves iskolai gyakorlat mint feltétel nyilvánvalóan ellentmondásosnak tűnt. Ez az 

agymosás-emlegetés persze azokat a tanárokat sértette, akiket az egyház iskolástul 

és épületestül átvett, mert azok közt azért volt – nem is egy – templomba járó ember 

meg olyanok is, akiket a templomba járó emberek kedves, derék kollégaként ismertek, 

tehát mint tanárok volt megsértődni valójuk, mert itt azért nem mindenki dőlt be az 

agymosásnak. Egyébként nem csak a mi egyházunkban voltak ilyen hangok. A 

megvadult egyházpártiak nyilvános vitákban is mondtak ilyeneket – mondjuk a Dabas-

Sári ügyben252 –, hogy hát nem lehet átvenni a világi iskolák tanárait, mert ott mindenki 

marxista, vagy majdnem mindenkinek torzulva van a gondolkodása; ezek a szokásos 

méltatlan, bántó általánosítások.  

 

És ezek után azt mondja az egyház, hogy nyolc- vagy tízéves gyakorlat kell. Akik 

ennek az előírásnak ’95-ben megfeleltek, azok között jó eséllyel még párttagok is 

voltak, arról nem beszélve, hogy ilyen módon egyszerűen beszűkítették a választékot, 

pedig az is kívánatos dolog lett volna, hogy a választék minél bővebb legyen – ha már 

pályázat. Az mindenesetre világos volt, hogy ez a rendelkezés egyrészt azért kerül a 

törvénybe, hogy a tanárostul-diákostul átvett tantestületeket erős gyeplőn tartsák, 

másrészt azért, hogy az én konkrét ügyemben el lehessen kerülni, hogy bírálni vagy 

értékelni kelljen a munkámat, és esetleg el kelljen fogadni azt a pedagógiai programot, 

amit majd én és a stábom fogunk elkészíteni vagy befejezni. Ez teljesen egyértelműen 

erről szólt.  

 

Amikor áprilisban összehívták az igazgatótanács ülését, ott már arról hoztak 

határozatot, hogy most az volna a jó, hogyha pályázat lenne. Hiába szólt egy-két 

ember hozzá, hogy arról volt szó, nem feltétlenül kell pályázat, azzal érveltek, hogy az 

jobb, az nem támadható, meg így, meg úgy… Aztán úgy tettek, mintha Arany János 

spontán jelentkezett volna, de hát nyilván felkérték, hogy pályázzon. Arról kellett 

nekünk jelentéseket tenni, hogy az iskola birtokában lévő szolgálati lakások most hogy 

állnak, és nem arról, hogy a következő tanév előkészítése hogyan folyik – mert hát 
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Arany János csak akkor jön, ha kap egy rendes szolgálati lakást Budapesten. Az iskola 

nem sokkal azelőtt örökölt egy lakást egy idős nénitől, akit mi befogadtunk az iskola 

épületében egy egyszobás-fürdőszobás kis lakásba. Ő egy több helyiséges, rendes 

lakást engedett át az iskolának, és az volt az egyetlen kikötése, hogy neki főzzenek, 

meg ne legyen egyedül. Ebbe az átengedett lakásba mi betettük az egyik nagyon 

kedves tanárnőt, aki boldog volt ettől – természetesen nyáron gyorsan kitették.  

 

Arany János nálunk dolgozott három évig ’90 és ’93 között. Nagyon jó énekkart csinált, 

bár pedagógiai kérdésekben voltak vitáink. Említettem, hogy amikor elment, 

kérésemre elfogadható hangnemben összefoglalta az álláspontját, amit mi nem 

mindenben tudtunk elfogadni, mint nevelési elveket, de egy folytatható vita lehetett 

volna belőle, ha marad.  

 

 

Püspök két malomkő közt 

Áprilisban tehát már látszott, mire megy a játék. Kiírták a pályázatot, a beadási 

határidőt pedig május 29-ére tűzték ki, ami egy hétfői nap volt. Erre a hétfő délutánra 

hívták össze a következő igazgatótanácsi ülést, ahol fel fogják bontani a pályázatokat. 

Az ez előtti péntek-szombaton pedig az egyházkerület éves közgyűlése zajlott. 

 

Az állami oktatási törvény nem tette kötelezővé az egyházaknak a pályáztatást – furcsa 

is lett volna, mondjuk szerzetesi iskolában pályázatot kiírni arra, hogy csak 

szerzetestanár képzettségűek jelentkezhetnek. Tehát ez nem volt kötelező, és egy 

csomó más előírás alól is fel volt mentve az egyház, például az alól, hogy a 

tantestületnek meg a szülőtanácsnak, meg az iskolaszéknek harminc napja van, hogy 

a pályázatokat tanulmányozza, és állást foglaljon. Nem volt fölmentve az alól, hogy 

meghallgassa a diákönkormányzat véleményét, de nem hallgatta meg, nem hívták 

össze a diákönkormányzatot. A tantestületnek másfél napot adtak a pályázatok 

tanulmányozására, mert ugye hétfő délután bontották fel a pályázatokat, a tantestület 

ezt legkorábban kedd reggel kaphatta kézhez, és szerda délutánra írták ki azt az 

összejövetelt, ahol a pályázók bemutatkoznak a tantestületnek, és a tantestület szavaz 

a pályázók alkalmasságáról. Tehát minderre másfél munkanapot kaptak a tanítás 

mellett a tanárok. Ezt előre lehetett tudni, mert ezt a menetrendet a legelső 

igazgatótanácsi ülésen határozták el.  
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Körülbelül két héttel a pályázatbontás előtt a testület kitalálta azt, hogy megkérik 

Bencze Pétert, ő is adjon be egy pályázatot. Bencze Péter egy kiváló, kedves 

informatikus tanár volt, harmincegynéhány éves, és nagyon beleillett ebbe a 

tantestületbe. Érdről járt be, Dizseri Sándor veje volt egyébként. Addigra már lehetett 

tudni, hogy Arany János biztos pályázni fog, és azt mondták Péternek, induljon el ő is. 

Ezt nem én szerveztem, hanem a tantestület, de tudtam róla, mert azért engem 

megkérdeztek, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, én nagyon örülök Bencze Péternek, 

egyébként is folyton keresem az utódomat, és akárhogy alakul a dolog, ha itt maradna 

igazgatóhelyettesnek, az is nagyon jó lenne. Péter viszont vakarta a fejét. A felkérést 

megtiszteltetésnek tekintette, de azt mondta, ez nagyon kínossá is válhat, mert ha 

végül engem is engednek indulni, akkor természetesen neki vissza kell lépni, és akkor 

átlátszóvá válik, hogy ő csak azért indult, hogy ha elutasítják a pályázatomat, mert nem 

felel meg a kiírásnak, akkor legyen Arany Jánosnak egy versenytársa. Mert akkor ugye 

őrá fog szavazni a tantestület, tehát akkor belemennek ebbe a csínybe.      

 

Az én pályázatom nagyjából kész volt, de nem tudtam eldönteni, hogy beadjam-e, 

illetve vártam az utolsó percig, hogy hadd legyenek ők bizonytalanságban, hogy én 

beadom-e. Mert akkor azért más meccsre kell nekik felkészülni, ha én beadom, akkor 

meg kell indokolni, hogy miért nem akarnak, szóval akkor azért nehezebb az ügy. Mert 

ha nem adom be, akkor egyszerű: Bibó István nem adta be, Arany János befut, és 

kész. És akkor minden nagyon harmonikus. És keresztyéni.  

 

Bencze Péter vacillált egy hétig. És aztán körülbelül egy héttel a határidő előtt úgy 

látszott, hogy nincs erre szükség, mert a püspök mellettünk áll. Kiderült, hogy Dizseri 

Tamással, aki az ő sógora, és apósával, Dizseri Sándorral, aki az egyház 

oktatásügyében egy ismert személyiség, elmentek a püspökhöz, és megkérdezték, 

hogy mi lesz az új törvény fényében az én pályázatommal, ha beadom. És a püspök 

azt mondta nekik, hogy ő támogatja Bibó Istvánt, és Bibó István beadhatja a 

pályázatát, majd megtalálják a módját, hogy az is egyenlő elbírálást kapjon minden 

más pályázóval. Ők – és a tantestületből a Péter pályázatát forszirozók is – ebben 

megnyugodtak. Ezzel párhuzamosan Imre Lajosné igazgatóhelyettes és négy vagy öt 

tanár a testület 80 %-ának képviseletében szintén elment a püspökhöz ugyanezzel a 

kérdéssel, és ugyanezt a választ kapták. Fülig érő szájjal jöttek vissza: „A püspök 
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mellettünk áll!” – így, szó szerint.  

 

Közben szólt nekem egy barátom, aki már az iskolamozgalomban is benne volt, hogy 

ő fogalmazott egy beadványt a püspökhöz – vagy a zsinathoz, vagy az 

egyházkerülethez, vagy a fenntartóhoz –, amiben leírja, hogy ez nagyon méltánytalan 

dolog. Tudják, hogy az új törvény ezzel kapcsolatban megszorításokat alkalmaz, de 

én az előírt nyolc évet már rászántam az iskolára az életemből. Ha valamit nem jól 

csináltam, mondják meg, de adjanak alkalmat arra, hogy nyilvánosan az én munkám 

föl legyen mérve. Nem azt akarják, hogy én maradjak az igazgató, hanem azt, hogy 

egyenlő feltételekkel indulhassak a pályázaton másokkal együtt. Mondtam, ez ellen 

nekem nincs kifogásom, de természetesen én nem fogom aláírni. Azt mondta, ő és 

barátai csak olyanokkal íratják alá, akiknek a gyereke vagy odajár az iskolába, vagy 

már fel van véve, tehát akiknek valami fogalmuk van az iskoláról, plusz olyanokkal, 

akik engem vagy az egész előmozgalmat ismerik, vagy részt vettek benne, másokkal 

nem. Hét közben mondták, hogy hát most már van ötven aláírás – főleg a Torockó 

téren írták alá sokan –, és a hét végére összegyűlt százvalahány aláírás. És így 

mentünk a péntek-szombati egyházkerületi közgyűlésre.  

 

Én hivatalból ott voltam mint igazgató, mert nekem ott be kellett számolnom az elmúlt 

tanévről – és az elmúlt öt évről is, mert ugye lehet, hogy elbúcsúzom –, és úgy 

emlékszem, ott volt még Kristóf Imréné Emőke253, az iskola gazdasági vezetője, akinek 

az induló Baár-Madas rengeteget köszönhet, és talán Rideg Gyula254 is. Azt is láttuk, 

hogy szülőtanácsi tagok is sietve jönnek a közgyűlésre. Sejtettük, hogy valamit 

hoznak, sőt valakik már tudták, hogy ellen-aláírásgyűjtés készült, gondoltuk, ezt 

hozzák be az utolsó percben. Akkor ott én beszámoltam, elköszöntem, a közgyűlés 

pedig megköszönte az ötéves munkámat. Egyszer csak a baár-madasos tanárok vagy 

huszonöt-harmincan betoppantak oda, hogy hát szeretnének a közgyűlésben 

felszólalni ebben az ügyben, amikor ez a napirend kerül sorra. Ez engem is meglepett, 

nem tudtam arról, hogy erre készülnek. Zólyomi Kati255 volt a felszólaló, akinek némi 

vita után megadták a szót. Elmondta, hogy ők arra szeretnék a főtiszteletű közgyűlést 

kérni, hogy az én pályázatomat is bírálják el, mert ez nagyon méltánytalan különben, 

és hogy a tantestületnek ez a nagy többsége, akit itt látnak, azt szeretné megkérdezni, 

végül is érdemes-e Bibó Istvánnak beadni a pályázatát. Én meg ott dekkoltam 

meghatva.  
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A püspök fölállt és belekezdett egy hosszú beszédbe, aminek az volt a lényege, hogy 

hát természetesen én csak adjam be a pályázatomat, mert ő a mellett van, hogy 

mindenki adja be a pályázatát, és tudja, hogy a tantestület jelenlévő tagjai is ezt 

kívánják. Ő kapott egy ilyen értelmű beadványt gyülekezeti tagok aláírásával – ezt 

felmutatta –, de kapott egy másik beadványt is, íme, itt van a másik kezében. Ebben 

pedig mások azt kérik, hogy az új egyházi iskolatörvényt mindenképpen tartsák be. És 

ott lengette mind a kettőt, karjait kitárva, mint egy arkangyal, mutatván, hogy szegény 

püspök ilyenkor milyen nehéz helyzetben van, mert hát két malomkő közt őrlődik. De 

ő azt javasolja, hogy Bibó István mindenképpen adja be a pályázatát. Közben T.M. 

bekiabált hátulról. Fölpattant, mert mondta a püspök, hogy az egyik beadványban 134 

aláírás van, és T.M. meg azt kiabálta, hogy a másikban meg 169 aláírás van. És akkor 

a püspök ismét meglengette mind a kettőt, de végül azt mondta, hogy hát én csak 

adjam be a pályázatomat. Lényegében ezzel zárult a dolog; a püspök nem tett ígéretet, 

hanem csak biztatásokat mondott.  

 

 

A törvény, az törvény 

Hétfőn délelőtt 11 és 12 között beadtam a pályázatomat a Püspöki Hivatalban, és 4-re 

vagy 5-re mentünk vissza. Kádár Dóra256 a tantestület nevében, Kristófné Emőke mint 

gazdasági vezető, Rideg Gyula mint lelkész, és szerény személyem mint igazgató. 

Amikor az igazgatói pályázatok felbontására került sor, akkor engem kiültettek, hogy 

hát most akkor énrólam is feltehetőleg szó lesz. 

 

A hivatal előterében egy nagy fotelben ültem. Eltelik egy óra, és nem jön ki senki. Aztán 

valaki elmegy a jogtanácsosért, és szólnak, hogy most a törvényt kell értelmezni. 

Megjön a jogtanácsos, akiről az hírlett, hogy az egyháznak egyetlen pert sem nyert 

meg – és ez utána is így volt azzal a kevés perrel, amit a tantestület két elkeseredett 

és sokgyerekes tagja indított később az egyház ellen, akiknek júliusban mondták meg, 

hogy nem hosszabbítják meg a szerződésüket. Egyszer csak Emőke kirohan sírva: 

„Ezek olyan rohadtak! Ne haragudj, de én ezt nem bírom, én hazamegyek”. Bent 

vitatkoznak azon, hogy mit csináljanak, Emőke bőgve elrohan, én meg ott ülök. Nem 

volt bennem nagy stressz, bár láttam, hogy itten ez rosszul kezd alakulni ebből-abból 

a szempontból, viszont egy rövid idő múlva elkezdtem aggódni, hogy Emőke hogy 
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vezet most haza Budafokig. Félóra múlva még azt is gondoltam, hogy még az is lehet, 

hogy aztán szemrehányást fog tenni magának, hogy a szavazáskor nem volt itt, bár 

lehetett tudni, hogy le fogják szavazni az iskolát, mert nyolcan vannak az 

egyházkerülettől – a T.M. által összeszedett emberek –, és négyen vannak az iskolától, 

de akkor is. Fölhívtam Emőkét. „Egyrészt hazaértél-e épen?”… És azt mondtam még 

neki: „Én nem mondom azt, hogy gyere vissza. Énmiattam nem kell, mert nem oszt, 

nem szoroz az egy szavazat, de ha jobban érzed magad attól, hogy mégiscsak leadod 

az ellenszavazatot, akkor próbálj visszajönni, ha le tudsz nyugodni úgy, hogy 

nyugodtan tudsz vezetni. Én aggódom, tehát ez nekem nagyon kétélű, de mégis ezt 

mondom”: És akkor azt mondta: „Lehet, hogy visszamegyek” – és visszajött 

Budafokról.  

 

Végül nagy nehezen kijöttek. Kijött a püspök is égnek emelt tekintettel, izzadt homlokát 

törölgetve: „Hát Pista, nem sikerült. A törvény, az törvény, abba a püspök sem 

avatkozhat be kézi vezérléssel”. Ő nagyon sajnálja, de hát ez most így van. Mondtam, 

én erre föl voltam nagyjából készülve, de azért érdekelne az a másik beadvány. 

Megmutatta a papírt, és nekem ott, abban az állapotban két dolog tűnt föl. Az egyik az, 

hogy az aláírók zömmel különböző gyülekezetekből voltak, de néhány embert 

ismertem. Volt testvérpár, akik közül az egyik az egyiket írta alá, a másik a másikat – 

egy gyülekezetbe járnak. Ez mondjuk érdekes volt. Aztán észrevettem, hogy Pomázról 

ötven ember írta alá. Tudtam, hogy Pomázról egyetlen gyerek jár hozzánk az iskolába, 

tehát ha annak az egész rokonsága unokatestvérestül, nagybácsistul ott lakik, az 

maximum húsz ember. Nyilvánvalóan az történt, hogy a pomázi lelkész agitált és 

gyűjtötte az aláírásokat. Pap László257 volt akkor a pomázi lelkész. Én nem tudtam, 

hogy ő az, pedig a 60-as évek első felében találkoztam vele egy hívő kirándulás 

kapcsán egy börzsönyi kis faluban, ahol ő éppen segédlelkész volt; nagy örömmel 

üdvözöltük egymást, hogy ő Pap László258 fia, én meg Ravasz László unokája vagyok. 

Most egy meglett ötvenes úrként volt ott a közgyűlésen. Amikor a tanáraim szót kértek, 

egyszer csak fölállt ez a számomra akkor ismeretlennek tűnő lelkész, és azt mondta: 

„Testvérek, én itt úgy érzem magam, hogy tolvajok között ülök, akik idejöttek és ellopják 

az én időmet”. Akkor már fél hat volt, és tényleg hosszúra nyúlt a nap, mert a 

tanároknak szót adtak. Szóval a tanárok voltak az ő idejének az elrablói. És ez aztán 

összeállt bennem: hát Pomázról ötvenen írták alá – így könnyű überolni a másik 

beadvány létszámát, mert azt tényleg csak az iskolát közelről ismerőkkel íratták alá. 
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Megmutatta nekem a püspök ezt az ívet, és amikor már vége volt az eljárásnak, 

otthagyta nálam. Persze nagyon kínos helyzetben volt, mert a tanároknak is ígérgetett, 

nekem is ígérgetett telefonban, úgyhogy amikor én kértem tőle valamit, ami ahhoz 

képest semmiség volt, akkor ezt odaadta. Láttam, hogy ez egy lóhalálában 

összekaparászott lista, aminek az volt a lényege, hogy föl lehessen mutatni. És még 

egy dolgot láttam: hogy ott van négy volt diákunknak az aláírása, akik az előző évben 

érettségiztek. Kedves, rendes lányok. Ez nekem nagyon fájt. Hát ezek miért írták alá, 

hogy a fenébe van ez? – ők ismertek engem, oda jártak, némelyikkel én együtt 

kirándultam ide vagy oda… Nem baj, hát ennyi. Tizennyolc évesek voltak, már 

érettségi után, tehát figyeltek arra, hogy aktív diákkal ne írassák alá, mert az kiskorú. 

De hát ez a négy diák, ez volt az, amit én szomorúan megjegyeztem. (Rájuk még 

visszatérek). 

 

 

„A tömör butaság ilyen fokával még nem találkoztam” 

Másnap reggel – ez egy keddi nap volt – a Baár-Madas dísztermében gyűltek össze a 

lónyaysta öregdiákok meg a baár-madasos hölgyek. Ez a Török Pál Alapítvány éves 

reprezentatív összejövetele volt – egyébként háromhavonta szerveztek találkozót az 

öregdiákok –, amin Kálmán Attila is ott volt, valamilyen aktuális kérdésről tartott 

előadást. Ott már tudott volt, hogy az én pályázatomat nem fogadták el, mert ennek a 

híre pillanatok alatt szétfutott. Attila meg is kérdezte, hogy nem kellene-e felszólalni 

ebben az ügyben. Hát, mondom, ezt ti tudjátok… aztán nem szólaltak fel.  

 

Majláth Edina, a mozgalmunk kedves, komoly, aktív segítője – annak idején ő akarta 

zaciba tenni a családi ékszereket, hogy megajánlást tehessen – előző héten még a 

baár-madasos hölgyek között is megpróbálta a mellettem szóló beadványt aláíratni. 

Aznap délután fölhívta a feleségemet. „Te, Judit – azt mondja –, ne bánd, hogy a Pista 

nem lesz igazgató! Én még a tömör butaságnak és a valódi probléma előli kitérésnek 

ilyen fokával nem találkoztam, mint itt, a volt baár-madasos osztálytársaim, 

iskolatársaim között, akik nem voltak hajlandók nekem aláírni! Hát ez a magyargőzös 

butaság. Biztos infarktus volna a Pistának, hogyha ebben a közegben kellene neki 

tovább működni” – mondja ez a komolyan hívő, katolikus asszony. Egyébként úgy lett 

katolikus – ez nekem nagyon tetszett –, hogy az édesanyja református volt, és az 
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édesapja katolikus. Nagyon szerették egymást, és megállapodtak abban, hogy Edina 

majd 18 évesen dönt. Úgy nevelték, hogy 18 évesen elfogulatlanul dönthesse el, 

melyik valláshoz akar csatlakozni, és ő erre elég tudatosan készült is. Nem tudta volna 

eldönteni, de – ahogy mesélte – mire neki döntenie kellett, addigra már 1950 vagy ’51 

volt, amikor őket is kitelepítették. Ő ezalatt fölmérte, hogy az édesapja lelkében lenne 

nagyobb taposás, ha ő református lesz, mint az édesanyjáéban, ha katolikus. Ezért 

lett katolikus, és rendkívül hűséges volt aztán ehhez a választáshoz. Én nagyon 

szerettem volna megfogni iskolatitkárnak, de ő addigra valamelyik katolikus 

gyülekezetben elkezdte szervezni a hajléktalan missziót, és azt nem adta föl ezért. 

Szóval fantasztikus alak volt.  

 

Addigra már lehetett látni, hogy a magyar politikai élet megosztottsága szerint a 

lényegében általam összeverbuvált társaság, a Gönczy Alapítvány is megoszlott. 

Voltak, akik elhitték, hogy én át akarom játszani az SZDSZ-nek az iskolát; ilyenek 

terjedtek rólam, ezt én visszahallottam. Természetesen volt, aki ezt úgy mondta, hogy 

a zsidóknak. Aztán, hogy mikor lett az SZDSZ-ből zsidó? – hát ez három továbbadón 

keresztül bőven belefér, ismerjük ezt azóta is.  

 

Mi azért szüntettük meg aztán '98-ban a Gönczy Alapítványt, mert addigra minden 

iskolának volt külön alapítványa, tehát aki tovább akarta támogatni ezeket az iskolákat, 

az támogathatta a saját alapítványaikon keresztül. A Gönczy Alapítvány alkalmatlanná 

vált arra a feladatra, amit még a Kádár-rendszerben képzeltünk el, hogy azért is kell 

egy alapítvány, ami ugye jogi személy, hogy a Kádár-rendszer kultúrpolitikájának 

igájában lavírozó iskolát figyelemmel kísérje, és esetleg meg tudjon szólalni, ha 

disznóság történik, vagy bántják az iskolát. Azt hittük a rendszerváltáskor, hogy erre a 

funkcióra már nincs szükség, aztán mikor elkezdték a másik oldalról támadni a Baár-

Madast, akkor kiderült, hogy szükség lenne rá, de addigra már az alapítványi 

megajánlóknak csak az egyharmada lett volna erre hajlandó vagy alkalmas. ’97-ben 

aztán meg kellett állapítani, hogy az egyharmaduk szívesen támogatná a Sylvestert, 

egyharmaduk a Baár-Madast akarja támogatni, egyharmaduk a Lónyayt. Akkor azt 

mondtuk, szüntessük meg az alapítványt, és mindenki támogassa azt, akit akar, 

csatlakozzon ahhoz a táborhoz, amelyikhez akar. Mikor én igazgató lettem, Járosi 

Márton lett a kuratórium elnöke. Ő így fogalmazott: „Annyi mindent el tudunk kezdeni, 

de befejezni rendesen olyan kevés dolgot tudunk. Hát ezt most kell befejezni. Ennyi 
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időt, ennyi feladatot adott az Úristen, ezt le kell zárni”.  

 

Majláth Edina balsikerű aláírásgyűjtésére visszatérve, az tényleg fájdalmas volt, hogy 

akik annak idején támogatták az iskola újraindítását, ebben a helyzetben még ők sem 

vették észre, hogy itt tisztességtelen módszerek vannak. Mert attól, hogy ők nemzeti 

érzelműek vagy jobboldaliak, vagy inkább az MDF-et vagy a kereszténydemokratákat 

támogatták, még szót érthettünk volna. A Baár-Madas tantestületének 90%-a 

egyébként is MDF-es volt – annak a 80%-nak a 90%-a is, aki engem támogatott ebben 

az ügyben –, tehát itt nem ez volt a probléma. Az intelligencia volt a probléma meg az, 

hogy milyen baromságokat képesek elhinni emberek ilyen-olyan politikai motivációból. 

Az derült ki, amiért mi arra gondoltunk, hogy a hitet és az értelmet együtt kéne nevelni; 

ez itt keményen szétvált, és látható lett, hogy a nagyon derék, áldozatkész, hívő 

emberek között nagyon korlátolt, szabadsággal élni nem tudó emberek is vannak, akik 

bármit elhisznek, amit a püspök úr vagy a drága testvér, vagy a nagytiszteletű úr mond. 

Bármit elhisznek, és a legnagyobb baromságok esetén sem gondolják, hogy meg kéne 

kérdezni azt az illetőt is, akiről éppen szó van. Tehát hallanak rólam valamit – mondjuk, 

hogy át akarom játszani az SZDSZ-nek az iskolát –, és akkor nem azt mondják, hogy 

jó, de azért én felhívom a Bibót és megkérdezem, hogy tényleg ezt csinálja-e, vagy 

miért csinálja.  Ez tényleg lázálom, de komolyan mondom: ezek el tudták képzelni Pető 

Ivánt, amint ül a Mérleg utcában259, és izgatottan várja, hogy mikor esik az ölébe a 

Baár-Madas.  

 

 

„Eltaposunk titeket, de addig is fegyelmi terhe alatt tessék kussolni” 

Szerdán kora délután az igazgatótanács kijött az iskolába, és Arany János megjelent 

a szokásos Bocskai-ruhában. Ez az igazgatótanács jelenlétében egy közös tantestületi 

ülés volt, ahol a tantestület véleményt alkot a pályázatokról. Én mint házigazda voltam 

ott. Bejöttek, bevonultak a terembe, ott volt víz az asztalon, ott volt az egész 

tantestület, és ott volt az iskolaszék, amelynek a hangadói tagjai voltak az 

igazgatótanácsnak is. Tehát ez egy reprezentatív gyülekezet volt, az ülést nyilván a 

püspöknek kellett levezetni. Egyszer csak Zólyomi Kati feláll és rezzenéstelen arccal, 

ilyen stresszes hangon bejelenti, hogy a tantestület egy része szeretne valamit jelezni. 

Ők ígéretet kaptak arra, hogy az én pályázatomat is egyenlő elbírálásban részesítik, 

és miután ez nem történt meg, az eljárás elleni tiltakozásképpen úgy döntöttek, hogy 
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Arany János meghallgatásáról kivonulnak. Természetesen azt, ami kötelességük az 

eljárás szerint – hogy szavazzanak a jelölt alkalmasságáról – meg fogják tenni, hiszen 

a jelöltet is ismerik, a pályázatát is ismerik, tehát tudnak arról képet alkotni. Úgyhogy 

ők most kivonulnak. A testületen belüli „ellenzék” erről természetesen nem tudott 

semmit, mert előlük titkolták, és volt néhány semleges kolléga, akinek szintén nem 

szóltak, mert nem lehetett tudni, hogyan reagálna. Némelyik ezt ott a helyszínen 

megbántásként vagy bizalmatlanságként érzékelte (egy-kettő talán csatlakozott is a 

kivonulókhoz), némelyik fellélegezve, hogy neki nem kell kivonulni.  

 

Akik kimentek, megmondták, melyik terembe mennek, majd szóljanak nekik, ha vissza 

kell jönniük szavazni a jelölt alkalmasságáról. Hát ettől természetesen bekapták a 

levegőt az igazgatótanács tagjai, mert ez volt az első egyházi testület, amelyik T. M.-

nek és Hegedűs Lorántnak nemet mondott, ráadásul nyilvánosan kimondta, hogy a 

püspök nem tartotta be az ígéretét. És mind olyanok, akik egzisztenciálisan is függtek 

ettől a két embertől. Kivonultak az 55-ből 35-en – később ennyien jöttek el az iskolából 

a történtek következményeként –, és amíg kint voltak a másik teremben, zsoltárokat 

énekeltek. Utólag az igazgatótanács meg a híveik ezt úgy kommentálták, hogy ez 

képmutatás volt meg ellenségesség, meg az elöljárók iránti köteles tisztelet 

megtagadása. (Ezt a megmozdulásukat sem én szerveztem, hanem ők maguk, de 

büszke vagyok rájuk, mert én választottam őket.) 

 

Arany János ismertette pedagógiai programját, aztán visszahívták szavazásra a 

tanárokat. A tantestület szavazóképes tagjai – 55-ből 33 tanárnak volt szavazati joga 

a kinevezések alapján, tehát az óraadók nem szavazhattak – 23:10 arányban nem 

tartotta alkalmasnak Arany Jánost. Ez persze sértő volt rá nézve, mert valóban 

igazságtalan lenne azt mondani, hogy alkalmatlan. Ez egyrészt egy mellettem való 

szavazás volt igazából, másrészt az is szerepet játszott benne, hogy a tantestület 

zöme nem akarta volna maga fölé Arany Jánost. A 10 „alkalmas” szavazatban benne 

voltak azok öten, akik mindenáron mást akartak, és mindenáron Arany Jánost akarták, 

a másik öt pedig nyilván úgy gondolta, hogy nem mondhatjuk, hogy nem alkalmas, 

hiszen egy nagy gyakorlatú, határozott elképzelésekkel rendelkező tanár, aki írt egy 

összeszedett pályázatot. Emlékszem, T.M. lobogtatta is Arany János pályázatát, hogy 

ez micsoda zseniális pedagógiai program – miközben ugye a mi pedagógiai 

programunkat, amit a tantestület elfogadott, semmilyen hivatalos fórumon nem akarták 
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megvitatni, és később is vigyáztak rá, hogy ne kapjon nyilvánosságot. Nekünk viszont 

volt annyi pouvoirunk [lehetőségünk], hogy gyorsan beletettük függelékként a 

megjelenés alatt álló évkönyvbe, amit kimenő osztályok megkaptak ajándékba – ez 

akkor még az én hatáskörömbe tartozott.  

 

Pénteken volt egy igazgatótanácsi ülés, ahol kaptam egy megbízást a hátralévő egy 

hónapra, hogy a megindult érettségiket levezessem, és a tanévet befejezzük. Talán 

két hét múlva összeült a zsinat is valamilyen okból, és voltak, akik a zsinat elé akarták 

volna vinni az ügyet, amire én azt mondtam, hogy ha tudjátok ezt okosan odavinni, 

akkor igen. A diákönkormányzat is mozgolódott, mivel a döntés előtt elmulasztották 

kikérni a diákönkormányzat véleményét, mire az igazgatótanács kiküldte T.L.-t, Cseri 

Kálmánt és T.M.-et, hogy a diákönkormányzatnak adjon tájékoztatást. T.M. elmondta 

nekik, hogy a törvény szerint itt a diákönkormányzatot nem kell megkérdezni, mert az 

egyházi iskolákat a törvény ezen kötelesség alól felmenti. Ez szó szerint hazugság 

volt, én viszont nem voltam arra felkészülve, hogy felszólaljak a saját ügyemben, meg 

aztán váratlanul is ért. T.L. magyarázott valamit a rendről meg a törvényről, Cseri 

Kálmán pedig valamilyen áhítatszerűség keretében a békesség jelentőségéről beszélt.  

 

Amikor az igazgatótanácsban mentek a megjegyzések arról, hogy a tantestület hogyan 

viselkedett, és hogy ez mennyire nem volt méltó, mi nem válaszoltunk erre. Két hét 

múlva megjelent a Beszélőben egy cikk arról, hogy mi van a Baár-Madasban; 

részletkérdésekben pontatlan volt, de a lényeget tekintve nagyjából stimmelt. Pár nap 

múlva az újabb igazgatótanácsi ülésen T.M. ezt meglobogtatta, hogy persze, most 

majd rajtunk fog csámcsogni az egész liberális sajtó, az ÉS meg a Beszélő, meg a 

Magyar Narancs, meg a 168 óra. Ezek az információk, mondta, csak a tantestületből 

mehettek ki, és ezért kvázi én, az igazgató vagyok a felelős. Akkor én összeszedtem 

magam, és valami ilyesmit mondtam: „Ne haragudjatok, de hát itt a tantestületben van 

ugyebár 55 tanár. Ezekből legalább 45-nek van házastársa, és a többinek is számos 

rokona, ismerőse, barátja, gyülekezeti társa. Van ötszáz diák, ebből száz elég 

pontosan tudja és látja, hogy mi folyik az iskolában. Vannak szüleik, akiknek legalább 

egynegyede pontosan tájékozódott mindenről. Ha még a fiatalosabb nagymamákat is 

hozzászámoljuk, akkor bizony négy-ötszáz ember biztos van, aki ezeket az 

információkat bárhova el tudja juttatni, tehát nem igaz, hogy csak a tantestületből 

mehetett ki a hír. A tantestületből egyébként barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak 
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hónapok óta folyamatosan beszélnek arról, hogy itten mi és hogyan készül. Ezt lehetett 

előre tudni, voltak lépcsőfokok, voltak ígéretek… tehát az sem igaz, hogy ez most ment 

ki a tantestületből”. Talán mondtam valami olyasmit is, hogy ha pedig én akarnék 

ellenállást szervezni az iskolában, az nem most kezdődne, és nem így nézne ki, miután 

szinte mindent már két hónappal ezelőtt világosan lehetett tudni. Ha én hírlapi 

kampányt akartam volna, akkor nem ez az egyetlen cikk jelent volna meg. Akkor aztán 

e körül csönd lett.  

 

Ezek után viszont T.L. felszólalt, és azt mondta, az igazgatótanács hozzon határozatot, 

hogy fegyelmi terhe mellett a tanárok nem nyilatkozhatnak ebben az ügyben, csak az 

igazgatótanács tagjai. Talán még az igazgató sem, bár én ott elmondtam, hogy én nem 

kívánok nyilatkozni, talán majd megírom egyszer, hogy mi történt. Utána majd 

nyilatkozom én bárkinek, aki engem megkérdez.  

 

De ezt én már leírtam a püspöknek egy levélben még áprilisban. Mert írtam egy levelet 

a püspöknek, miután nekem azt mondták, hogy az iskolabizottság jelölte az 

igazgatótanácsi tagokat. Akkor én nem is tudtam a telefonban mit mondani a 

püspöknek – hogy hazudsz nekem, ezt nem bírtam volna mondani. Aztán rájöttem, 

hogy azt kell mondani, hogy téged félrevezettek, amikor azt mondták neked, hogy az 

iskolabizottság jelölt – mert az én telefonomra öt tagja az iskolabizottságnak azt 

mondta, hogy össze se gyűltünk –, és ezt írtam le a levélben. Az is le volt írva benne, 

hogy én el fogom hárítani az újságírókat, ha engem megkérdeznek, de hogyha ilyen 

tisztátalan módszerekkel megy tovább a dolog, akkor én meg fogom írni, hogy itt mi 

történt, akkor én fogom nyilvánossá tenni ezt a levelemet, de téged is felhatalmazlak, 

hogy ezt nyilvánosságra hozd. Mivel elkeseredett hangnemben írtam, magánlevélként 

küldtem el, és nem kívántam, hogy iktassa. Aztán döntse el, hogy T.M-nek megmutatja-

e vagy sem, az már nem érdekelt engem.  

 

T.L. tehát fölszólalt, hogy az igazgatótanács tiltsa meg a nyilatkozást a tanároknak, 

amihez természetesen az igazgatótanácsnak joga is van, módja is van. Csak hát ő a 

református értelmiség örök szakértője, aki minden szárszói konferencián előad a 

református értelmiségről, és amikor először életében találkozik egy olyan református 

értelmiségi testülettel, amelyik a hivatalos egyházi felsőbbségnek autonóm módon 

nemet mond, akkor nem tud egyebet üzenni nekik, mint hogy „nem elég, hogy 
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eltaposunk titeket, de addig is fegyelmi terhe alatt tessék kussolni”. Az igazgatótanács 

aztán meghozta ezt a határozatot – nem is nyilatkozott senki senkinek. De nem 

csámcsogott rajtunk a kutya sem, tehát az sem jött be, amit T.M. jövendölt. Az egyik 

újság megírta, a többit pedig a későbbiekben már egyáltalán nem érdekelte, hogy mi 

van a református egyházban.  

 

 

Igaza volt Majláth Edinának 

Június közepén, az érettségik előtt közvetlenül – tehát két héttel az egész dolog után 

– volt egy kis piknik Emőkéék kertjében. Egy pénteki vagy szombati napra Emőke 

meghívott minket őhozzájuk, hogy búcsúzzunk el, mert hát az biztos, hogy jó csomóan 

el fogunk menni az iskolából. Volt, aki ott sírdogált, volt, aki vihorászott. Igéket adtunk 

egymásnak, verseket olvastunk föl meg elköszöngettünk egymástól.  

 

Következő hétfőn egyik szünetben Emőke azt mondja: „Képzeld el, P.K. azt mondja 

nekem, hogy „hallom, csináltatok egy ellenzéki összejövetelt” (P.K.-nak, aki az egyház 

oldalán állónak tudta magát, mi – én meg a tantestület 80 %-a – voltunk az „ellenzék”). 

Nem volt titok az összejövetel, és P.K. nagyon egyszerű módon tudta meg. Valamelyik 

osztályfőnököt fölhívta egy aktuális kérdéssel, és a lánya vette föl, aki azt mondta, 

hogy Papa elment Emőke néniékhez egy bulira. Két szünettel később aztán újra 

berobban hozzám Emőke: „Most hívott valamiért T.M, valami adatot kért tőlem, és 

képzeld, ő is azzal hencegett, hogy tud erről! Ezek szerint P.K. rögtön elmondta vagy 

megtelefonálta neki. Most én neki fogok menni, hogy micsoda disznóság ez”. Hát 

mondom: „Idefigyelj, nem érdemes. Mit csinálsz, ha letagadja? Lehet, hogy nem 

hiszed el neki, de benned marad az érzés, hogy hátha mégsem őtőle tudja T.M.. 

Nekünk rossz az egész, hagyni kell ezeket a ganéságokat ilyenkor a fenébe”. – „Lehet, 

hogy igazad van – mondja –, hagyni kell a fenébe, mert az egész olyan kaki. Hát jól 

van, akkor evezzünk a kakiban”. Következő szünetben megint bejött. „Nem bírtam ki, 

ne haragudj, pofájára másztam P.K-nak. Mondom neki: nem szégyelled magad, hogy 

besúgtál minket T.M.-nek? Mire elkezdett össze-vissza hebegni, hogy hát azért kellett, 

mert ott ti bármiféle összeesküvést is csinálhattatok volna”. Na, akkor én ott 

valamennyire megnyugodtam. Igaza volt Majláth Edinának, fölöttem ellenség, alattam 

besúgó – hát, lehet így iskolát igazgatni infarktus nélkül?  
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Ehhez képest még egy szépség történt. Nagyjából e körül Emőkének be kellett menni 

a püspöki hivatalba elintézni valami anyagi ügyet, vagy beszámolót bevinni. A titkárnő 

egy asztalhoz ültette le, hogy várjon, és beszélgetés közben kiderült, hogy ez az asztal 

TM-é, aki éppen házon kívül volt. És itt Emőke meglátott egy kinyomtatott listát, amin 

a tantestület tagjai voltak felsorolva a nevük mellett minősítésekkel. Például ilyenek: 

„Kádár Dóra: az ügyeletes üdvöske” – egy ilyen nyegle, primitív szöveg, ami 

valószínűleg arra utalt, hogy én fölterjesztettem őt Németh László-díjra, amit meg is 

kapott –, vagy „Bor István: SZDSZ-megfigyelő a testületben”. Egyrészt folyton a 

cserkészetet akarta életre galvanizálni az iskolában, mert mint régi lónyaysta ezt 

nagyon nagyra értékelte, másrészt próbált közvetíteni a magyar szakosok között, mert 

érezte a feszültséget. Valahonnan ismerte Horn Gábort, és ez kiderült róla – ettől lett 

„SZDSZ-megfigyelő”. Emőke látta, hogy kézírással is be van szúrva ebbe a listába 

valakiről valami, és a kézírást fölismerte – az egyik magyar szakos kolléganőé volt. A 

listát tehát nem T.M készítette, hanem az illető kolléganőnktől kapta. 

 

Levezényeltük az érettségit. T.M. gondot fordított arra, hogy abban az osztályban ő 

legyen az érettségi elnök, ahol Rideg Gyula meg az én feleségem tanítottak, akiknek 

ő leginkább meg akarta mutatni, hogy hol lakik az Úristen. Meg is ríkatta a magyar 

érettségin az egyik kislányt. Egyik ebédszünetben a feleségem egy kollégájával lement 

az ebédlőbe; T.M. éppen ott ebédelt. Marika néni, a konyhafőnök osztotta az adagokat, 

és amikor odaértek hozzá, Judit behajolt Marika nénihez: „Marika néni, nézze meg azt 

az embert! Ő az, aki gondoskodik arról, hogy ne Bibó István legyen továbbiakban a 

Baár-Madas igazgatója.” Mire Marika néni – a nép egyszerű gyermeke – kinézett, és 

„Akkurva istenit!” – jajdult fel, a református szellemiség nagyobb dicsőségére. Hát erre 

is inkább büszke vagyok, mint nem.  

 

 

Két történet 

Két történet tartozik még ehhez. Az egyiket az a barátom mesélte, aki megfogalmazta 

a beadványt, amelyben 130 egynéhányan azt kérték a püspöktől, hogy az én 

pályázatomat a többi jelentkezőével egyenlőként bírálják el. Mikor ezt elkezdték 

aláíratni a Torockó téri gyülekezetben, fölhívta őt a saját sógornője: „Csak azt 

szeretném neked mondani, hogy a gyülekezetben köröznek egy beadványt. A Baár-

Madas ügyében született, de ez egy politikai mozgolódás, az SZDSZ-ben fogalmazták. 
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Csak mondom neked, hogy ebből jobb kimaradni, úgyhogy ne írd alá”. Akkor ő 

megkérdezte: „Miből gondolod, hogy az SZDSZ-ben fogalmazták?” – „Hát mondták a 

gyülekezetben”. És akkor a barátom fölemelte a hangját: „Tévedtek, mert ezt én 

fogalmaztam, vedd tudomásul! Rakjatok máglyát a Torockó téren, és tegyetek engem 

föl rá, de ezt én fogalmaztam”.  

 

Na, most ennek az igazi tanulsága nem az, hogy beletrafált véletlenül a saját sógorába, 

hanem az, hogy engem húsz éve ismer ez a sógornő. És jóban vagyunk. Tehát 

nyugodtan fölhívhatott volna engem is, megkérdezhette volna a sógorát, vagy 

megkérhette volna, hogy beszélj már a Bibóval, és aztán mondjátok el, hogy mi van 

ott. Na, most ez egy kedves, rendes ember, a református értelmiség javához tartozik. 

Áldozatkész, hajlandó szolgálatot vállalni, biztos, hogy bármilyen mozgássérülttel 

rendesen bánik, csak éppen minden állatságot elhisz, ha neki azt olyan valaki mondja 

– püspök úr, nagytiszteletű úr, drága testvér –, akire illik felnézni. „Mondták a 

gyülekezetben”. 

 

A másik történet egy fél évvel későbbi. Ősszel meghívtak minket az esedékesen 

végzős osztály szalagavatójára, akiket én még tanítottam, egy fél osztályt Judit is, 

franciára. Nagy vívódások közepette eldöntöttük Judittal, hogy elmegyünk, mert hát a 

gyerekek hívtak meg, tanítottuk őket. Megérkezünk, azonnal egy fiatal tanár, ifjú titánja 

annak a bizonyos társaságnak, annak a négy-öt embernek, a kapunál rákezdi, hogy 

hát „Tessék akkor följönni, fönt van hely”. Mondom: „Nem akarunk fönntartott helyre 

ülni, le akarunk ülni valahol a szülők közt”. – „De igen, de tessék...” Egyszer csak 

megjelenik az egyik fő kedves, a kézírásáról felismert listakészítő: „Jó napot, igazgató 

úr, tessék akkor jönni velünk!” Mondom: „Ne haragudjon, nem akarunk oda ülni”. 

Odavitt volna, ahol vagy a püspökkel, vagy T.M. lett volna alkalmam együtt turbékolni 

– mint két galamb –, és ezzel deklarálni, hogy minden rendben van. Mondom neki, 

hogy nem kívánok odamenni, hagyjon engem. És így mentünk fel a lépcsőn, és ő ottan 

erőszakoskodott velünk mindaddig, amíg föl nem értünk a Kertészeti Egyetem 

díszterme elé, ahol már a bevonulásra várakozott 120 diák, a négy érettségiző osztály. 

Amikor a gyerekek megláttak minket, elkezdtek tapsolni, és az a benyomásom – ezt 

nem mértem, mi ott akkor meghatottan álltunk –, hogy legalább három-négy percig 

tapsoltak. Az nagyon sok. S aztán egyszer csak észrevettem, hogy az erőszakos 

kolléganő, az el lett tapsolva mellőlünk. Végül mondtuk, hogy köszönjük, gyerekek, 
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nektek most már be kell vonulni, vonuljatok be.  

 

Leültünk, lezajlott a műsor, és amikor már tánc volt, megyek föl a lépcsőn a karzatra, 

hogy onnan lenézegessek. Szembejön a lépcsőn egy kislány, nyakamba esik: „De jó, 

hogy látom, igazgató úr! Hogy van?” – az egyik, aki aláírta az ellenbeadványt. Na, hát 

akkor vettem egy lélegzetet, hogy most nem leszek elegáns. „Nagyon örülök, hogy 

nekem így örülsz, de hát ti tavaly aláírtatok valamit néhányan, egy beadványt”. Azt 

mondja: „Jaj, igen, igen!” – „Hát – mondom – miért, vagy hogy…?” Azt mondja: „Hát 

mi azt nem tudtuk, hogy azt az igazgató úr ügyében fogják használni, nekünk csak azt 

mondták, hogy támadják az iskolatörvényt, és meg kell védeni”. S akkor 

visszaemlékeztem a szövegre, amiben nekem akkor nem tűnt föl, hogy ott egyetlen 

szó sem volt arról, hogy a Baár-Madassal vagy Bibó Istvánnal ez kapcsolatban volna. 

Aki a másik beadványt elolvasta, az pontosan tudta, milyen céllal keletkezett, és milyen 

céllal fogják beadni a püspökhöz. Ezek a gyerekek viszont nem tudták, hogy az eléjük 

tett szöveg szerzői mire fogják használni az aláírásukat. Ez nekem elég volt ahhoz, 

hogy a velük kapcsolatos keserűségem elmúljon, és ettől a viszonylagos eleganciám 

is visszatért, s nem kérdeztem meg ezt a kislányt, hogy ugyan, ki íratta veletek ezt alá. 

Valószínűleg valamelyik tanár; de az is lehet, hogy a szülők közül egy igazi, jó magyar 

református.  

 

Akkor azt gondoltam: micsoda egy barom vagyok én! Ott, abban a helyzetben, amikor 

a püspök az előszobájában kezembe adta a két beadványt, észrevettem, hogy jé, 

ennek a testvére a másikat írta alá, azt is észrevettem, hogy jé, ötvenen vannak 

Pomázról, de azt nem vettem észre, hogy ha valaki ezt elolvassa, az a szövegből nem 

tudja meg, hogy kik és milyen ügyben akarják a törvényt megvédeni.  

 

 

Sylvester János Gimnázium 

Valamikor '95. október-novemberén beadtam a felmondásomat. Engem a régi 

szakmám, a műemlékvédelem nagyon szépen visszafogadott, csak nem a régi 

álláshelyem, hanem az Országos Műemlék-felügyelőség volt az, ahol kaptam egy 

köztisztviselői állást. Ez rendes volt tőlük, mert tudták, hogy én el vagyok kötelezve 

annak, hogy esetleg egy új iskolát alapítunk, és amennyiben ez meglesz, akkor biztos 

én leszek az igazgató, viszont ezt a helyzetet nem lehet majd másként megoldani, mint 
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másfél állásban. Az, hogy ebből a műemlékvédelem legyen az egész, valószínűleg 

nem lesz lehetséges, bár akkor én még úgy gondoltam, hogy hamar találok utódot, és 

visszatérek a művészettörténethez.  

 

Ez aztán sokkal lassabban történt meg. Már 2002-ben Ötvös ki volt szemelve az 

utódomnak, csak hát akkor őt a Berzsenyi is fékezte. Ott tanított a Sylvester mellett, 

és pályázott az igazgatóságra; a tanárok többsége kérte, és ő azt mondta, hogy 

tartozik nekik azzal, hogy ezt elvállalja. Fellélegeztünk ugyan, amikor nem őt 

választották meg, de azért az ugyancsak egy méltánytalan, és rendetlen dolog volt. 

Ott tudtam összehasonlítani azt, hogy az Angyalföld szocialistákhoz köthető 

kispolgársága és a református egyház közvéleményének az a fele, amelyikre én úgy 

tekintek, mint akiket – függetlenül attól, hogy kispolgár, nagypolgár, középpolgár vagy 

akárki – az önálló gondolkodás és tájékozódás teljes hiánya jellemez, körülbelül 

azonos színvonalú. Mert Ötvösről ez az egyházi közeg azt terjesztette, hogy liberális 

meg balos és veszélyt jelent a Baár-Madasra, ugyanakkor Angyalföldön azt 

terjesztették róla, hogy mivel tanít a Sylvester nevű egyházi iskolában, bizonyosan 

MIÉP-es.260 Magyarul a két közeg színvonala ugyanaz volt, csak az egyik igazán 

magyarnak és igazán reformátusnak tartotta magát, a másik pedig igazán polgárinak 

és értelmesnek; ugyanaz a korlátoltság, butaság, tájékozódási igénytelenség és 

jóindulat-hiány mutatkozott meg mindkét esetben. Ez egyébként még a bibliai 

emberképbe is belefér: bűnös, gyarló és tökéletlen emberek vagyunk mindnyájan, és 

egy hívőhöz vagy nemzeti érzelműhöz ez a kísértés – hogy bűnös, gyarló és tökéletlen 

legyen – ugyanolyan közel áll, mint egy szocialistához vagy felvilágosult liberálishoz. 

No, de előreszaladtunk. 

 

 

Protestáns Gimnázium Egyesület 

A tizennyolc emberből, aki velem együtt ’95-ben eljött a Baár-Madasból, tizenöt volt 

tanár. Volt, aki elment tanítani egy másik iskolába, ahol az volt a dilemmája, hogy 

megmondja-e az egyébként derék igazgatónak, hogy ő el van kötelezve egy, ki tudja, 

mikor lesz iskolának, mert lehet, hogy nem fogja meghosszabbítani a szerződését, ha 

megtudja, hogy nemcsak kirúgták valahonnan, hanem még újat is akar alapítani. 

Voltak hárman-négyen, akik ott maradtak a Baár-Madasban egy-két évig; az egyik 

osztályfőnök volt, a másik még le akarta érettségiztetni a diákjait, és volt, aki nem tudta 
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eldönteni, hogy jönne-e vagy nem, de azért tartotta velünk a kapcsolatot. Volt, akit a 

férje eltartott, és ő talált valami alkalmi munkát, de lehetett tudni, hogy ezt két évnél 

tovább nem tudja lebegtetni.  

 

'95 végére eldöntötte a csapat, hogy próbáljuk meg, indítsunk egy iskolát. Világos volt, 

hogy ehhez létre kell hoznunk egy egyesületet, legyen az a fenntartó, és az majd 

kinevezi az igazgatót, aki valószínűleg én leszek. Ez a konstrukció, hogy a tantestület 

és az igazgató legyen „egymás munkáltatója”, nekem akkorra már a kedvenc 

rögeszmémmé vált, a törvény pedig csak azt várta el, hogy a fenntartó jogi személy 

legyen, de ez lehet egyház, önkormányzat, alapítvány vagy bármilyen szervezet.  

 

Abban már volt rutinunk, hogyan indítsunk egy iskolát. Nekem igazából abban volt 

gyakorlatom, hogyan kell iskolát alapítani – gyakorlatlanul. Nincs mögöttem az a 

negyven év, ami másoknak, amiből húsz év tanítás, tíz év osztályfőnökség, egy kis 

igazgató helyettesség… Valószínűleg jobb osztályfőnök meg jobb tanár lettem volna, 

mint amilyen igazgató voltam. Azt elég hamar fölismertem és megfogalmaztam – bár 

ezt mindenki tudja, úgyhogy nem egy óriási szellemi teljesítmény –, hogy az iskola egy 

hisztérikus üzem, ne csodálkozzunk, hogyha ott valaki mindig ki van akadva. Ebben 

az új próbálkozásban viszont az a kockázat már nem volt benne, ami a Baár-Madas 

indításában megvolt, mert itt együtt volt egy olyan csapat – általam kiválasztott 

emberek –, akik a közös munkát már kipróbálták. Tehát itt már minket olyan 

meglepetés nem érhetett, hogy jé, XY-ról azt hittük, hogy értelmes, pedig milyen hülye, 

vagy értelmes, okos, de olyan sértődékeny, hogy rémes… Körülbelül tudtuk, hogy ki 

milyen, és elfogadtuk egymást, tehát ilyen értelemben könnyebb volt. Valószínűleg ez 

az a tőke, ami még most is működik a Sylvesterben, mert az újak, vagy akik ott 

maradtak, akár megfogalmazzák, akár nem, ezt értékelik a tantestületben.  

 

 

„Nem fújolt, és nem rútolt senkit” 

’96 tavaszán tehát megalakítottuk a Protestáns Gimnázium Egyesületet abban a 

tudatban, hogy nekünk a „protestáns” elnevezés jó. Én már a Baár-Madasban is azt 

gondoltam, hogy egy református iskolának olyannak kéne lennie, ami elsősorban 

keresztyén, és azon belül református – amit nem szűkítésnek, hanem többletként 

képzeltem el –, és ennek megfelelően nekünk a „protestáns” elnevezés hívószónak 



 200 

elég volt. Viszont a Református Egyház fölfigyelt arra, hogy van egy Protestáns 

Gimnázium Egyesület, amelyik iskolát akar alapítani, és ebből lett egy hírlapi vita '96 

őszén, amikor ez az iskola még meg sem volt hirdetve. Heveny és ronda nyilatkozatok 

hangzottak el arról, hogy mi becsaptuk a diákokat és a szülőket – pedig még jelentkező 

sem volt, hiszen nem volt hova jelentkezni –, és ez megjelent két-három újságban. Én 

akkor épp külföldön voltam, úgyhogy erre nekem Strasbourgból kellett válaszokat írni, 

amit a szerkesztőségek csak rövidítve hoztak volna le. Akkor azt mondtam, hagyjuk a 

fenébe. De azért írtam egy-két levelet különböző egyházi vezetőknek, és készült egy 

nyilatkozattervezet, ami végül nem jelent meg sehol, mert az itthoni kolléganőket nem 

akartam külföldről azzal terhelni, hogy szerkesztőségekkel küzdjenek, internetünk 

pedig még nem volt. 

 

Azért volt egy pár álmatlan éjszakánk. Hegedűs Loránt azt próbálta elérni, hogy az 

Egyházak Ökumenikus Tanácsa261 tiltakozzon az ellen, hogy mi a „protestáns” szót 

használjuk az iskola nevében, de kiderült, hogy a Tanács erre nem igazán vevő, 

ráadásul a „protestáns” használata ellen nem lehet tiltakozni, mert az ugyanúgy nem 

védett, mint a „keresztény” jelző. Az Ökumenikus Tanács akkori titkára, Bóna Zoltán262 

írt nekünk egy teljesen normális hangvételű levelet, hogy mivel itt aggályok merültek 

fel, ők azt kérik, hogy amennyiben a „protestáns” jelzőt kívánjuk használni, törekedjünk 

az összes protestáns egyházzal minél szélesebb körű kapcsolatra. Erre egy boldogan 

repeső válaszlevélben megírtuk, hogy – bár nem tartozunk egyik egyház felekezeti 

fennhatósága alá sem, hanem független iskolaként szeretnénk létezni – mi eleve 

széleskörű kapcsolatokra törekszünk, mert együttműködés nélkül nem tudjuk 

elképzelni a munkánkat. 

 

Az evangélikus egyház abszolút együttműködő volt, annak ellenére, hogy az 

Ökumenikus Tanácsban Harmati Béla263 azt nyilatkozta, hogy nem is hallott erről az 

iskoláról – akkor még nem is hallhatott róla. Én akkor írtam egy magánlevelet Harmati 

Bélának és tájékoztattam arról, hogy felkértük az egyik köztiszteletnek örvendő 

evangélikus hitoktatónőt, Kovácsházi Zelmát264 hogy tanítson a leendő iskolában. 

Zelma néni, akit a feleségem a Fasorból ismert, 60 évesen kezdett a Fasori 

Gimnáziumban tanítani, és amikor mi felkértük, már 67 éves volt, de habozás nélkül 

mondta, hogy óraadóként szívesen vállalja itt a hittanoktatást, ha meglesz az iskola. 

Az volt a szándékunk, hogy lesz egy református és egy evangélikus hitoktatónk, és az 
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egyik osztályban az egyik fogja tanítani a protestáns hittant, a másik osztályban a 

másik. Én még arról is álmodoztam, hogy a katolikus - protestáns bontásra sincs talán 

szükség, de aztán kiderült, hogy azok a komoly és szimpatikus katolikus családok, akik 

idehozták a gyerekeiket (zömmel Bokor-közösségbeliek), ezt a bontást azért 

igényelnék, úgyhogy végül lett katolikus hittantanárunk. 

 

Amikor még nem látszott, hogy kell-e majd pereskednünk a „protestáns” névért, egyik 

este a feleségemnek eszébe jutott, hogy az iskolát Sylvester Jánosról265 nevezzük el, 

az ő neve nagyon jó cégér lenne. Mert mit lehet róla tudni? – hogy csatlakozott a 

reformációhoz, de nem tudjuk, hogy melyik ágához, mert nem maradt fenn tőle 

hitvitázó, ökölrázó, másokat pocskondiázó írás. Sőt élete végén a bécsi egyetemen 

lett teológiai tanár, amely akkor katolikus egyetem volt – igaz, ez talán még a tridenti 

zsinat, vagyis a végleges szakítás előtt volt. Magyar grammatikát írt, háromnyelvű, 

német-latin-magyar szótárat szerkesztett, és Újszövetség fordítást készített, amihez 

hexameterben írt előszót. Amikor majdnem mindenki hitvitázott, ő még a nyomdászatot 

is kitanulta Sárvárott, hogy a Bibliáját kiadhassa, tehát a feladatát fölismerte, és abból, 

amit tudott, azt elvégezte. Még népdalt is gyűjtött, szóval elképesztő figura volt. Nem 

tudjuk, mikor született, és érdekes módon a haláláról sincs adat, csak annyit tudunk, 

hogy a mohácsi vészkor 20-22 éves lehetett. Valahogy eltűnik 1555 után, onnan 

kezdve nincs róla adat.  

 

Horváth János nagyon szépen írta róla, hogy „nem fújolt, és nem rútolt senkit”.266 És 

Judit azt mondta, hogy ez nekünk nagyon jó cégér, mert ezt kéne csinálni: fölismerni 

a feladatot, elvállalni és nem fújolni, nem rútolni senkit – ahogy viszont minket fújolnak, 

és rútolnak ebben a mi kis igazán református meg igazán magyar közéletünkben, az 

értelmetlen hitvitáknak a szintjén. Így lett Sylvester a neve az akkor még csak tervezett 

iskolának. 

 

 

Az iskolaépület  

Visszatérve ’96 tavaszára, megtörtént az egyesületalapítás, és mi írtunk egy 

körlevelet: „Kedves kollégánk, mivel tudnál ebben a dologban segíteni?” Ezzel 

párhuzamosan az egyesület nevében elkezdtünk tájékozódni, hol szüntetnek meg 

iskolát, hol ürül épület. Leveleztünk a II. kerülettel is, bár szívtuk a fogunkat, mert ha 
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ott sikerül épületet találni, akkor senki sem mossa le rólunk, hogy ellen-Baár-Madast 

akarunk csinálni, mivel a két iskola vonzáskörzete kb. 40%-ban átfedné egymást. Ezt 

nagyon nem akartuk, de nem tudtuk, hol fogunk épületet találni. Jöttek hírek az 

ismerősi körből, például Lindner Klári férje Rákospalotán volt oktatási osztályvezető, 

és ott volt egy iskola, amelyik úgy nézett ki, hogy megürül összevonás miatt. Sok 

átszállással lehetett volna odajutni, de hát nem tudtunk volna még bérletet sem fizetni 

akkori állapotunkban. Bíztunk mindenféle lottónyereményben is, de leginkább egy 

iskolaépület ingyenes bérleti joga lett volna jó.  

 

Emőkével nézegettünk mindenféle szóba jövő épületet: ez sem igazán jó, az sem 

igazán jó, ez sokba kerül, azt biztos nem fogják adni… A Kolosi téren is megszűnt egy 

iskola, azt is megnéztük, a XI. kerületben pedig valaki egy megszűnt óvodát 

emlegetett. Kicsik voltak a termek, és amikor a 70 centi széles fülkékben megláttam a 

bokámig érő kiscsoportos vécéket, rögtön kiderült, hogy ez tárgytalan – hát óvodának 

épült az egész épület. Volt egy iskola Újpesten a Viola utcában, de azt fel kellett volna 

újítani. Abban az volt a vonzó, hogy ahhoz kevesebb pénz kell, mint a vételhez – 

esetleg egy velünk szimpatizáló vállalkozót rá lehetne bírni, hogy ezzel támogasson 

bennünket –, de az épületet aztán megkapta a Károli Gáspár Református Egyetem, ez 

talán már nyáron kiderült. Négy-öt ilyen épületen végigcsúszkáltunk. 

 

A Sylvester mai épületére valamikor április vége felé találtunk rá. Azt hiszem, május 

elején jártunk először a polgármesternél, aki egy SZDSZ-es hölgy volt, és azt mondta, 

nekik ez ellen nincs kifogásuk, illetve örülnek, ha ez iskolaként hasznosul, mert iskolát 

megszüntetni hálátlan feladat. Ott három iskolát vontak össze kettővé, és mire mi 

megnéztük az épületet, a zuglói közgyűlés már eldöntötte, hogy ezt az iskolát szünteti 

meg itt a lakótelepen – tehát nem miattunk lett ez a határozat. Az igazgatónő nem 

haragudott ránk, de sírva mutatta meg nekünk az épületet. Láttuk, hogy ez egy 

szabványméretű lakótelepi általános iskola, alighanem a legkisebb méretű, elsőtől 

nyolcadik osztályig két párhuzamos osztálynak alkalmas belvilággal. 14 osztályterem 

plusz egy természettudományos terem, egy tornaterem és talán még egy könyvtár, 

tehát a 16 tanulócsoport úgy fért el benne, hogy valaki mindig a természettudományos 

teremben, illetve a tornateremben volt. Mi azt méricskéltük, hogy ha több 

csoportbontással számolunk, akkor itt 12 osztály fér el kicsit szűken, de még 

harmonikusan, vagyis két párhuzamos osztály hat évfolyamos képzésben. Amúgy is 
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célszerű, hogy mi már hatodikos-hetedikes korban kézbe vegyük a gyermeket. Ezen 

gondolkoztunk, de azt mondtuk, hogy az első két évben még indítunk négy 

évfolyamosat is, tehát két kilencedik és két hetedik osztályt, és akkor a harmadik évtől 

kezdve már csak alulról kell tolni az egészet fölfelé évente két hetediknek a 

fölvételével. 

 

Kiderült, hogy az önkormányzat évi tízmillió forint bérleti díjért tudná odaadni az 

épületet, ami akkor átlagos bérleti díjnak számított, de hát nekünk ennyi sem volt. 

Akkor sem lett volna ennyi pénzünk, ha megkapjuk a teljes létszámra az állami 

támogatást, mert akkor még azzal kellett kalkulálni, hogy az ilyen típusú iskolák csak 

a szülőktől kérhetnek kiegészítő támogatást. Már megvolt az egyezmény a Vatikánnal, 

de ez akkor még csak a katolikusoknak kedvezett, bár lehetett tudni, hogy idő kérdése, 

és az állam ugyanezt meg fogja kötni a reformátusokkal, evangélikusokkal és talán a 

zsidókkal is, vagyis a vissza nem adható ingatlanok fejében a többi egyház is 

megkapja a kiegészítő támogatást. Mi abban reménykedtünk, hogy előbb-utóbb ez az 

alapítványiakkal, illetve a többi magániskolával is megtörténik.  

 

Írtam Demszkynek267 egy levelet az egyesület nevében, és a fővárosnál 

rokonszenvező támogatókra találtunk, akik közül valaki egyszer csak kitalálta, hogy 

nekünk hogyan lehetne segíteni. Van egy nagy telek Zuglóban, valahol a Paszkál-

malom környékén, ahol fele-fele arányban a főváros, illetve a XIV. kerület volt a 

tulajdonos. Nemigen egyeztek meg abban, mit kéne ott csinálni, viszont kitalálták, 

hogy ha a kerület ezt a Pillangó parki épületet – tehát a Sylvester jelenlegi épületét – 

hajlandó lenne elcserélni a fővárosi tulajdonrészre, akkor onnantól szabadon 

gazdálkodhatna az egész nagy területtel. Így is történt, a főváros hozzájutott az 

iskolaépülethez, amit aztán nekünk adott nulla forint bérleti díjért 99 évre. Velem 

valószínűleg szimpatizáltak a Bibó név miatt is, de ebben a komoly segítőkészségben 

talán benne volt az is, hogy a főváros szocialista és SZDSZ-es vezetése szívesen öltött 

nyelvet a csurkista református egyházvezetésre azzal, hogy az általa kirúgott 

tanárcsapatnak ad egy épületet. Meg kell mondanom viszont, hogy soha egyetlen 

gyereket sem akartak ezen a címen benyomni Demszkyék az iskolába, tehát nekünk 

ezért semmiféle árat nem kellett fizetnünk. A református egyházban persze lehetett 

tovább terjeszteni, hogy Bibót meg a Sylvestert lám az SZDSZ támogatja, de ezzel az 

SZDSZ végül is azt támogatta, hogy háromszáz gyereknek hittant tanítsunk, és 
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hetente istentiszteletet tartsunk. Na, hát ettől nagyon féltette akkor a református 

egyház a magyar ifjúságot. 

 

Maga az iskolaépület egyébként a zuglói önkormányzat tulajdonában maradt, a 

főváros szintén nulla forintért bérelte tőlük, de minket egyik önkormányzat sem akart 

piszkálni vagy bántani. Mikor a 2008-ban kitört válság éveiben az iskola helyzete 

nagyon bizonytalanná vált, és a református egyház hajlandó volt befogadni bennünket, 

az épületet békével átadták a református egyháznak. Akkor már nem én voltam az 

igazgató, és az utódomnak meg kellett oldania néhány, hogy úgy mondjam, 

diplomáciai feladatot, de ez nem volt megoldhatatlanul nehéz, és nem találkozott sem 

rosszindulattal, sem irracionális ellenkezésekkel.  

 

1997-ben egy üres épületet kaptunk, de nekünk akkor már majdnem egy éve 

gyakorlatilag egy komplett iskolára való bútorunk volt – két-három különböző helyen. 

Ez elsősorban Emőke érdeme, de mindenki keresett ismerősöket, és egy csomó iskola 

barátságból beengedett minket a padlására, a raktárába vagy a pincéjébe, és amit ők 

nem dobtak ki, de az idő már esetleg kidobásra érlelte, azokból mi válogathattunk. Volt, 

ahol azt mondták, akkor adják oda a bútort, ha rögtön el is visszük. Na, ezt főleg Emőke 

csinálta: elszállíttatta a berendezést más iskolákba, padlásra… Szloboda Jóska 

például megengedte, hogy amíg a Frangepán utcai templomot felújítják, addig a 

karzatra fölhordhatunk bútorokat, igaz, azt három hónap múlva tovább kellett vinni. Ha 

jött a jelzés, hogy ki kell üríteni ezt vagy azt a raktárt, ahol szívességből voltunk, jött a 

csapat – volt, aki depressziósan, hogy még mindig nincs épületünk, volt, aki boldogan, 

hogy már mennyi a bútorunk –, és segítettek. Még volt baár-madasos diákok is jöttek 

segíteni.  

 

 

A bibliai emberképből is ez kellene, hogy következzék 

Nagyon jó érzés volt egy lelkes csapattal megjelenni az új iskolában, mert ez a lelkes 

csapat amolyan partra vetett halként tátogott másfél évig, '95 nyarától '97 márciusáig, 

viszont a ’97-es nyár már örömmel és bizakodással telt el. Februárban tudtuk beadni 

az iskola alapító okiratát a minisztériumba, és valamikor márciusban hirdettük meg az 

iskolát. Nem volt rá lehetőségünk, hogy egy évig halasszuk a dolgot, ezért tudomásul 

kellett vennünk, hogy ekkorra zömében lezajlottak a felvételik, most már nem tudunk 
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igazán válogatni, hanem olyanokból fog összejönni – ha összejön – az első osztályok 

diákcsapata, akik között esetleg több gyereknek nem sikerült sehová sem bekerülni. 

No, ehhez képest nagyon meg lehettünk elégedve.  

 

Kiderült, hogy van valamennyi túljelentkezés a hetedik évfolyamba, úgyhogy oda két 

osztályt föl tudtunk venni. Volt egy-két nehéznek látszó gyerek, némelyikről aztán ki is 

derült, hogy valóban nehéz, másokról viszont az derült ki, hogy tévedtünk vele 

kapcsolatban. Kilencedikbe nem jött kétosztálynyi gyerek – negyvenen jelentkeztek, 

és harmincat vettünk föl –, viszont voltak, akik jöttek volna nyolcadikba. Egy részükről 

azt lehetett tudni, hogy eredetileg hat évfolyamosba akart menni, de tavaly nem vették 

föl, másik részükről meg azt, hogy nem találja a helyét ott, ahol van. Sejtettük, hogy itt 

van arra esély, hogy több lesz köztük a nehezebb gyerek, de hogy mennyivel több, azt 

senki sem tudta. Végül úgy döntöttünk, hogy őket is fölvesszük, és egy huszonöt fős 

nyolcadik osztályt hoztunk létre, ami persze komplikációkat jelentett a tantervekre 

nézve.  

 

A következő évben felvettünk egy újabb kilencedik osztályt, amely szépen beállt a 

meglévő nyolcadikunk mellé, és attól kezdve egy ideig mindig csak hetediket vettünk 

föl. A második évben a 9. évfolyamra azt hiszem, harminc jelentkező volt, és mindenkit 

fölvettünk. Kicsit gyengébb is volt ez az osztály, de azért nekünk való gyerekek jöttek, 

akik pedig kicsit hajótörötten vagy problematikusként érkeztek, azoknak is csak a 

felével voltak kisebb-nagyobb gondjaink, a szülők pedig szinte kivétel nélkül hálásak 

voltak. Hát így működött a dolog. Egy-két rémtörténetünk azért volt a kezdeti időben, 

van egy-két név, ami ma is előhívja az akkori tanárokból a magas vérnyomást. Még 

olyan is volt, hogy valakit eltanácsoltunk, mert tényleg, nem lehetett vele mit csinálni. 

 

Mi tudtuk, hogy nem lesz annyi egyházi hátterű gyerek, mint a Baár-Madasban, ahol 

azért 70-90% közötti arányban voltak. Azt hiszem, a mi diákjaink egyfelől átlagos 

magyar szociológiai háttérből jöttek, amiről én, ha ez nem negatív értékítélet, úgy 

mondom, hogy a lakótelepek népe. Másfelől az első években lelkesedésből – mert a 

mi történetünk egyházon belül meglehetősen ismert volt – sok egyházközeli család 

küldte hozzánk a gyerekét. Az ő arányuk eleinte 40-50% körül volt, aztán lassan lefelé 

ment ez is, úgyhogy azt mondhatom, évente változó szinten, de körülbelül a diákok 

20-40%-a jött valamilyen értelemben egyházközeli családból. Az „egyházi hátterű” egy 
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óvatos kifejezés azokra, akik otthonról hoztak valami erre vonatkozót: valamennyi 

jólneveltséget, ismereteket arról, mit illik, mit nem illik, tanulásra való motiváltságot… 

Igaz, köztük is van elvált szülők gyereke, képmutatóvá félrenevelt gyerek vagy olyan, 

akit veréssel vagy másként pont kamaszkorára állítottak szembe a hittel is meg a hívő 

szülőkkel is. Még patinás családokból jövő gyerekeknél is vettünk észre olyasmit – 

indokoltan vagy tévesen –, amin muszáj volt elgondolkozni. De ha az ember vesz egy 

mintát, amiből 90% templomba járó, akkor biztos, hogy abban az országos átlagnál 

alacsonyabb a csonka családok aránya, és szociológiai adat az is, hogy az egyházi 

hátterű családokból jövő gyerekek átlagát könnyebb tanítani. Persze az, hogy 

harmonikus személyiség lesz-e, már ugyanolyan tényezőktől függ, mint a más 

háttérből jövőknél, és az is más kérdés, hogy kinek tesz jobbat, amit mi próbálunk 

nyújtani – sikeresen, vagy sikertelenül –, tehát ha ez fontos, akkor kinek fontosabb. 

Annak, aki magát tényleg keresztyénnek gondolja, és amit itt kap, attól nem lesz 

csőlátású, recept szerint gondolkodó, vagy annak, aki sehonnan, semmit nem szívott 

magába, és itt kap valamit, amit félig fel tud dolgozni, vagy félig sem…  

 

Mi sosem tűztük ki kizárólagos célul azt, hogy tanulási és egyéb nehézségekkel 

küszködő diákokkal foglalkozzunk – zöldövezeti-értelmiségi hátterű gyerekeken 

szocializálódott tanári csapattal nehéz is lett volna ezt programnak kitűzni –, hanem 

átlagos gimnáziumi feltételekben gondolkoztunk, de itt mindig nagyon emberi hang 

volt. Persze volt, amikor azt éreztük, hogy ezek a gyerekek észre sem veszik, hogy 

másutt már régen leüvöltötték volna őket, itt pedig még mindig vagy megpróbáljuk 

meggyőzni, vagy XY tanár foglalkozik vele mindenfajta térítés nélkül, de mindig szóba 

álltunk a gyerekekkel, és néha vissza is jelezték, hogy ezt értékelik. Lassan 

hozzászoktunk ahhoz, hogy nem az egyházi értelmiség képződik itt a kezünk között, 

bár minden évben volt három-négy, akire azt mondtuk, hogy na, ez igen, ebből lehet, 

hogy az lesz, amit annak idején gondoltunk a Baár-Madasban is. De nem ez volt a 

főcsapás iránya. Amúgy kezdetben, amikor nagyon meg voltunk hatva magunktól, azt 

mondtuk, biztos, hogy a lakótelepnek is szüksége van arra, amit mi, ha jól, ha rosszul, 

de csinálni szeretnénk, és tudtuk, hogy ez nehezebb lesz, mint rendszerváltáskor a 

zöldövezeti nagy gyülekezet vonzáskörzetében – ami más miatt volt nehéz, mint utóbb 

kiderült.  

 

Azért néha nagyon kemény küzdelmeink voltak önmagunkkal, a saját 
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képességeinkkel. Az ember küzd egy gyerekkel vagy egy osztállyal, és nincs mindig 

meggyőződve, hogy lesz is eredménye. Mert, hogy nem látszik, az rendben van, hisz’ 

nem jár a tanárnak, hogy lássa az eredményt. De azért jó lenne. Valamit jó lenne belőle 

látni, körülbelül ez volt vágy, és amikor ebből semmi sem teljesült, akkor különböző 

temperamentumú kollégák különböző szinten keseredtek el. Mondjuk, egyikük 

bejelentette, hogy nem bírja tovább – aztán kiderült, hogy mégsem tud elmenni. 

 

Mindig elmondtuk, és így is tartottuk, hogy az ember értéke nem a teljesítményeiben 

van. A bibliai emberképből is ez kellene, hogy következzék: hogy nem aszerint értékes 

egy ember, hogy színjeles, vagy szín-elégséges. Csak hát nem könnyű ezt megélni 

egy osztályzásra és skatulyázásra berendezkedett társadalomban és világban, és 

téves értékrendek szerint masszívan, magabiztosan és bunkó módon ítélkező 

közegben, legyen egyházi vagy világi, mert a bunkóság felekezet- és ideológia-

független. A könyörtelenség is, a tapintatlanság is...  

 

 

Mit kezd egymással a hit és az értelem? 

Az évzárót, évnyitót mindig templomban tartottuk, és az ünnepélyeink egy részét is. 

Én úgy képzeltem, hogy az ökumenikus szellem jegyében esetleg mindig máshol 

tartjuk az ünnepeinket, de ez nem jött be. A református lelkészek egy részétől eleinte 

bátorság volt minket fogadni, úgyhogy az évnyitót, évzárót a Lőcsei úti evangélikus 

templomban tartottuk, és egy idő után már a megszokás számított, de az '56-os 

ünnepélyünk például első évben a törökőri református templomban volt.  

 

Itt nem volt templom a közelben, mint a Baár-Madasban, ezért a heti 

istentiszteleteinket az aulában tartottuk, ami erre a célra nem nagyon jó, mert 

közlekedő hely is. Eleinte hétfőnként reggel volt az istentisztelet, de megbeszéltük, 

hogy lehetőleg ne intőt írjunk be, ha valaki elkésik, vagy nem vesz részt az 

istentiszteleten, hogy ne legyen ez fegyelmezési kérdés. Később kitaláltuk – egyebek 

mellett azért is, hogy ne mondhassa senki vasárnap, hogy miattunk nem jár templomba 

–, hogy szerdánként a negyedik órában legyen az istentisztelet. Azt mondtuk, hogy ha 

egyszer nem a nyugalom napját szenteljük meg ezzel, hanem egy munkahetet, akkor 

az már igazán mindegy, hogy ez hétfőn vagy szerdán történik, és hogy elkésni se 

lehessen, ne tegyük reggelre – mert ezek a gyerekek el fognak késni, és akkor 
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kezdhetünk fegyelmezni –, hanem tegyük a negyedik órába. Ha már rááldozunk egy 

órát, akkor az is mindegy, hogy melyiket.  

 

Tudtam, hogy ezt a műfajt, az iskolai istentiszteletet ki kell találni, bár erre van példa, 

de mindenütt más. Irigyeltem azokat, akiknek az iskolájához templom is tartozik, és ott 

a váltás működik, de ugyanakkor azt is gondoltam, hogy ez pontosan arról is szólhat, 

hogy a hit és az értelem mit kezd egymással: el bírják-e viselni egymást, át tud-e menni 

egyik a másikba? Nehéz kérdés volt, hogyan lehet egy iskolát félórára templommá 

tenni, tudnak-e a diákok ilyenkor templomszerűen viselkedni, illetve elvárhatjuk-e, 

hogy úgy vegyenek részt az istentiszteleten, ahogy egy gyülekezet viselkedik egy 

templomban. Istentisztelet alatt időnként jöttek is a kollégák, hogy fölülről látják, hogy 

a gyerekek egymást rugdossák, és hogy viselkednek, és borzasztó… Akkor ezt meg 

kellett beszélni, hogy lehetőleg az istentisztelet ne legyen fegyelmi téma.  

 

A következő kérdés az volt, kötelező-e az istentisztelet. Ezt érdekes módon a Baár-

Madasban nagyon ritkán tették föl, itt viszont nemritkán. Erre azt lehet felelni, hogy 

ebbe az iskolába járni nem kötelező, ezt ti szabadon választottátok és tudtátok, hogy 

ez ezzel jár, benne van az órarendben. Nagyon fontos volt, hogy ezt ki lehessen 

mondani, mint ahogy az is, hogy distinkciót tegyünk az istentiszteleten való részvétel 

és a hit között, vagyis amikor a gyerek ásítozik, mást rugdos, összeröhög a másikkal, 

akkor megmondjuk neki, hogy jogod van ahhoz, hogy szíved-lelkedet becsukjad az 

Isten beszéde előtt, de nincs jogod ahhoz, hogy másokat zavarjál. És ha a 

szomszédod is be akarja csukni a fülét, akkor külön csukd be te, külön csukja be ő, de 

egymással ne dumáljatok, mert hátha mögöttetek olyan valaki ül, aki figyelni akar.  

 

Egyszer kiderült, hogy az egyik osztályból gyanúsan kevesen vannak az 

istentiszteleten. Akkor én szépen elsettenkedtem, és kiderült, hogy az osztályteremben 

dumál három-négy gyerek, amolyan főkolompos típusú. Na, mondom, most lejöttök 

rögtön! És ugyanazt mondtam nekik: „Nem az a kötelező, hogy higgyetek, hanem az 

a kötelező, hogy a szokásainkra ne azzal reagáljatok, hogy magasról köptök”. És 

amikor lementek, megszakítottuk egy pillanatra az igehirdetést (szerettek volna 

oszlopok mögé vagy a lépcső alá bújni, de az osztályukhoz küldtem őket). Ez 

zavarhatta az igehirdetőt, de azt gondoltam, most nem baj, most az kell, hogy ezek a 

gyerekek minél kínosabban érezzék magukat. Úgy is volt. 
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A vallásórákkal kapcsolatban is próbáltam, hogy ezt a distinkciót megtegyük: nem 

kötelező hinni, de az ismereteket meg kell tanulni. A hit dolgában lehet választani, és 

a vállamat vonogatom, hogyha nem választja, mert nem tudok ezzel mit tenni, és nem 

is akarok. Hiába érvelnek rosszhiszeműen azok, akik azt hiszik, hogy a hitet bele lehet 

tölteni egy kis erőszakkal a gyerekek fejébe, a hittan nem ennek az útja, hanem az 

ismeretszerzés és a tájékozódás lehetősége. Hetedikben bibliaismeretből heti egy óra 

volt, a felső évfolyamokban pedig heti két hittanóra. A vallásórák nagyjából követték az 

egyházi tanterveket, tehát ebben nem, hanem abban hoztunk lényeges újítást, hogy 

hogyan gondolkozunk az egész felől – úgy, hogy nem a hitet osztályozzuk, hanem 

csak a tant.  

 

 

Lehet, hogy más lesz, aki arat 

A Baár-Madasból való elűzésünk keserűségéről nagyjából azt szoktuk mondani, hogy 

ma sincs ez lezárva, nem egyformán dolgoztuk föl, és valamennyire ma is nehéz. 

Olyan alapvető okból is, hogy mennyi lelkesedést, mennyi energiát töltöttünk belé, és 

ezt tették velünk, és azért is, mert olyan szép lett volna egy pedagógiai diadalmenet 

részesének lenni. Amikor mi eljöttünk, két év múlva kezdett a Baár-Madas tarolni az 

országos tanulmányi versenyeken, de az már nem a mi diadalmenetelünk volt, pedig 

azok a gyerekek lettek akkor tizenegy-tizenkettedikesek, akik még „a mi iskolánkba” 

jártak. Persze elmondtuk százszor, hogy nem az arat, aki vet, és hogy van, aki plántál 

és öntöz, és lehet, hogy más lesz az arató – ezt tudtuk, de azért jól esett volna, ha egy 

kicsit aratni is lehet. 

 

Közben itt is voltak egész más típusú pedagógiai sikerek – és persze vastag kudarcok 

is –, de ahogy én is vissza tudok kanyarodni folyton, és tanulságként folyton eszembe 

jutnak baár-madasi tanulságok, így volt vele más is. Azok közül, akik újonnan épültek 

be a tantestületbe, volt, aki egy idő múlva meg is fogalmazta, hogy nekik elegük van 

abból, hogy mindig a Baár-Madasra hivatkozunk. Mi azt hittük, hogy igazából a 

tanulságok miatt emlegetjük, de ez egy újabb generáció fülének meg a lelkének 

máshogy esik, úgyhogy nem feltétlenül volt hasznos ebből a szempontból.  

 

A Baár-Madasból minket elűzők közül senki soha nem kért bocsánatot, de érdekes 
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módon én az ő részükről nem is vágyom erre. Lehet, hogy ez tőlem nem igazán 

keresztyéni dolog, de azt gondolom, hogy azok a szövegek, amelyek közéleti szinten 

a megbocsátásról szólnak – például azok részéről, akik bocsánatkérést követelnek, 

vagy azt mondják, hogy XY miért nem kér bocsánatot –, nem igazán keresztyén 

szövegek. Keresztyén ember bocsánatkérés nélkül is tudja, hogy mit kellene 

megbocsátania és kinek, és ha tud, bocsásson meg, ha nem tud, ne bocsásson meg, 

de ne üzengessen, hogy tessék bocsánatot kérni, mert ez igazából arról szól, hogy 

szeretnélek már téged agyagba döngölve látni. Jézus megtehette, hogy elvárja a 

bűnbánatot, mert ő ennél nagyobb áldozatot hozott. Neki joga van elvárni, nekem 

nincs. Ezt általában azok várják el, akik örömüket lelik abban, hogy a másik 

megalázkodik, én meg azt gondolom, hogy a bűnbánat nem megalázkodás, hanem a 

föltápászkodásnak az első pillanata, mikor az ember belátja, hogy valami rosszul 

történt, és ebben én is hibás vagyok. Disznóságot vagy vacakságot elkövetni sokkal 

nagyobb szégyen, mint bevallani, hogy ez vacakság volt – gondolom én. De hát az 

emberek többsége nem ezt gondolja, hanem azt, hogy ő nem kér bocsánatot senkitől 

– aztán úgy is néz ki a világ.  

 

De én ezt nem is vártam. Azt vártam – őszintén szólva, némi kárörömmel –, hogy fejjel 

mennek a valóság falának, csak nem tudtam, hogy ez mennyi idő és mennyi áldozat. 

Na, most erre nézvést is kaptam figyelmeztetéseket. A Sylvesterben egyszer az egyik 

diák országos tanulmányi verseny első helyezettje lett – az én tantárgyamból, 

művészettörténetből – az első érettségiző osztályunkban. Érettségi előtt egy évig én 

voltam a tanára ennek a gyereknek, aki otthonról hozta, amit igazán tudott, a komoly 

érdeklődést meg a felkészültséget. Ráadásul egy évet várt és eltöltött valahol – lehet, 

hogy épp a Baár-Madasban –, de akart jönni a Sylvesterbe. A szülei meg a nagyszülei 

velünk is rokonszenveztek, és annak idején támogatták a Baár-Madas újraindítását is. 

Kicsit koraérett gyerek volt, de tényleg kiváló, és megnyerte a művészettörténet 

tanulmányi versenyt. Na, mondom, megpukkad T.M. azért ez nagyon jó lesz!  

 

Elmentünk az eredményhirdetésre, ahol természetesen be szokták mondani a nyertes 

nevét, iskoláját, a tanárának a nevét. És be is mondják a Sylvester Gimnázium nevét 

– és az én nevemet, a nyertes diák tanáráét nem mondják be. Valami számomra 

ismeretlen nevet mondtak be. És amikor megyünk kifelé, látom, hogy kezét-lábát 

tördeli az egyébként nagyon kedves család. Kiderült, hogy a gyerek valahogy magától 
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értetődőnek vette, vagy nem gondolta, hogy az én nevemet kellene odaírnia az 

adatlapra, ha már az iskoláét odaírta. Járt külön rajzórára, és beírta ezt a külön rajzos 

tanárát, engem meg elfelejtett beírni – minden rossz szándék nélkül. Az egész család 

ott tördelte a kezét, nem tudták, hogy kérjenek tőlem bocsánatot, én meg próbáltam 

őket megvigasztalni. Ennyi volt. Hát fityisz lett nekem mutatva, nyilvánvalóan a Jóisten 

részéről, hogy ne örvendjek én senkinek a megpukkadásán.  T.M. pedig csak félig 

pukkadt meg, mert a Sylvester nevét ugyan bemondták, de az enyémet nem.  

 

 

A tanári kar 

1997 szeptemberére 14-15 ember gyakorlatilag együtt volt, úgyhogy nagyon jól 

indultunk ebből a szempontból. Igaz, rövidtávon a Sylvester tanári karában is elég 

hajmeresztő fluktuáció volt, de ezt százféle egzisztenciális és egyéb körülmény mellett 

az is okozta, hogy míg az iskola kicsi volt – és sosem volt igazán nagy –, nagyon sok 

volt a részmunkaidős. Nekik nem csak azt kellett elviselni, hogy a másik munkahely is 

igényt tart rájuk, és ez sok órarendi egyeztetéssel jár, hanem azt is, hogy utazással is 

jelentős idő megy el, holott egy iskolában a jelenlét rettenetesen fontos. Ráadásul 

félállású tanárokból osztályfőnök sem lehet, tehát maradt az, hogy nem mindig a 

legalkalmasabbak voltak osztályfőnökök. Ez nem azt jelenti, hogy rosszak voltak, de 

mondjuk egy kiváló magyar szakos tanár, aki rengeteget olvas, és esetleg még 

gyerekei is vannak – meg még osztályfőnök is, meg még adminisztrálnia is kell –, 

nagyon csapdába tud kerülni, úgyhogy inkább hagyni kéne, hogy csak tanár legyen. 

De amikor nincs más, és ő az egyetlen, aki az egész osztályt tanítja…  

 

Egy-két szak volt lyukas, a fizika például döcögősen alakult, mert a Fasorból jött fizika 

szakos kolléganő is főként kémia szakos volt. Átfutott itt több fizikatanár is óraadóként; 

egyikük, egy Erdélyből jött kolléga igazán jó volt, ő viszont fél év múlva kapott egy 

amerikai ösztöndíjat, és aztán nem került vissza.  

 

Énektanárunk sem volt, aztán találtunk egy nagyon jónak ígérkezőt, de ő egyszer csak 

elment fél év múlva, karácsony után a Radnótiba vezető tanárnak. Ekkor egy féléven 

át nagyon nagy segítség volt óraadóként Nováky Andrea, aki a Fasornak elkötelezve 

tanított ott, de egy fél évig elvállalta a mi néhány énekóránkat is, a következő félévben 

pedig rátaláltunk Csernyik Rékára, akit az Evangélikus Egyház egyik fő karnagya, 



 212 

illetve ugyancsak a Fasori Gimnázium énektanára, Bence Gábor ajánlott. Réka kiváló 

fiatal volt, és éppen emiatt sajnos egy ausztráliai főiskola el is vitte tanársegédnek 

2004-ben. Már az első énektanár is egészen szépen dolgozott, Csernyik Réka pedig 

szinte csodát művelt: pillanatok alatt egy működőképes énekkart teremtett ebből a 

kicsit szedett-vedett társaságból. 2003 őszén egy svájci turnén voltunk az énekkarral, 

amit az ottani svájci barátaink szerveztek nekünk. Én is ott voltam a kísérők között, és 

tanári pályám egyik csúcsa volt ez a felhőtlen fürdőzés: diákok közt lenni, élmények 

közt lenni, és azt tudni, hogy itt valami nagyon jó dolog összeállt, és jó történik velünk. 

Olyan nagyon jó és igazi dolog volt, hogy azt hiszem, élménynek jobb is volt, mint ha 

részt vehettem volna abban a pedagógiai diadalmenetben, amit a baár-madasi 

diákság produkált az országos tanulmányi versenyeken másfél évvel az után, hogy 

minket elküldtek.  

 

Az első személyi krízisünk az volt, hogy az evangélikus hittan tanárnőre nem figyeltünk 

eléggé. Induláskor az egyik kilencedik osztályban és a nyolcadikban Koczó Pali volt a 

protestáns hittan oktatója, a másik kilencedikben és a hetedik osztályban pedig 

Kovácsházi Zelma. Ő nagyon bátran vállalta az iskolai hitoktatást úgy, hogy előtte 35 

évig ifjúsági munkát végzett. A Fasorban hatvanévesen kezdett tanítani, de ott nem 

került olyan konfliktusba a gimnazistákkal, mint itt a „zsák bolha” típusú hetedikesekkel 

67 évesen. Minősíthetetlenül viselkedtek vele a gyerekek, amit pedagógiai kudarcként 

élt át, úgyhogy még az első tanévben az őszi szünet előtt kijött az osztályból, becsukta 

az ajtót, és írt nekem egy levelet, hogy ne haragudjunk, de ez nem fog tovább menni. 

Én válaszoltam, és ez egy szép levélváltás volt, de be kellett látnunk, hogy nem tudjuk 

Zelma nénit a folytatásra kapacitálni. Nagyon megköszöntem neki a munkáját, mert 

tényleg nagyszerű dolgokat csinált. Kis hátizsákkal eljött az augusztus végi 

gólyatáborunkba, és ott a gyerekekkel is jól foglalkozott, a tanárok között is nagyon 

otthon volt. Tőle tanultuk meg például, hogyan lehet értekezletet megnyitni egy nagyon 

rövid igével – és ahhoz ő nagyon jó dolgokat tudott mondani. Azóta is volt nálunk 

igehirdetőként, de beláttam, hogy nem lehet messze túl a nyugdíj korhatáron valakit 

erőltetni.  

 

Voltak kötetlen tanári együttléteink sokáig – most hiányoljuk is, és próbálunk pénzt 

szerezni, hogy újra együtt tölthessünk két-három napot augusztus végén –, sőt pár 

évig tanári imaóra is volt, amin hatan-nyolcan vettünk részt. Mindig ott volt érdekes 
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módon egy komolyan hívő karbantartónk is, aki az egyik külső pesti kerület valamelyik 

gyülekezetébe tartozott. Nagyszerű munkásember volt, aki mindenhez értett, minden 

hibát észrevett, láttam, hogy mindig megtalálja azt, hogy hol kell dolgozni. És neki 

fontos volt, hogy az imaórán is ott legyen. Az vitte el tőlünk, hogy a gyülekezetében 

nyitottak egy óvodát, ahol ő teljes állásban lehetett karbantartó, és ez neki még inkább 

szívügye volt, mint az iskola. De én, ha karbantartóról álmodom, akkor őróla álmodom, 

ez az igazság. Hozzá kell tenni, hogy az elődjét is nagyon szerettük: ő a Baár-

Madasból már nyugdíjas korúként jött át a Sylvesterbe, és innen ment végleg 

nyugdíjba. Zsörtölődősebb volt, de a hűsége vitán felül állt. 

 

A nagy fluktuáció ellenére az iskola legfőbb vonzereje mindig az volt, hogy a tantestület 

atmoszférája jó, bár nem feltétlenül vagyunk mindig, mindenben egységesek. Azt 

tapasztaltam, hogy amikor két-háromévenként érkezik valaki új – akár pályakezdőként, 

akár nem –, megfogja őt ez az atmoszféra, és aztán itt marad, pedig az anyagi 

feltételek romlanak, és ez különösen érezhető az alapítás óta eltelt idő körülbelül 

felétől, 2005-2006-től számítva. 2008-tól kezdve már nem fizettünk a helyettesítésért, 

ruhapénz, jutalomosztás pedig sosem volt, aztán egyszer csak meg kellett vonni az 

étkezési hozzájárulást is, mert ez az eszméletlen takarékosság ilyenfajta dolgokkal járt 

együtt. Itt azonban kezdettől világos volt, hogy a tanárok lelkesedésből dolgoznak, aki 

pedig igazán csatlakozni tudott hozzánk, pontosan ehhez csatlakozott. Akik itt 

legyökereztek, azokra azt mondhatom, hogy van köztük néhány egészen tündöklő 

egyéniség, és úgy látszik, ilyen hűségben kitartó embereket sikerült megtalálnunk. 

Annyi volt az érdemem mindebben, hogy általában hagytam a tanárokat dolgozni, és 

nem nagyon igyekeztem uralkodni rajtuk. 

 

Ezzel együtt voltak nagyon derék emberek, akiket valamilyen egzisztenciális kényszer 

vitt el, vagy személyes érzékenység vagy családi ok, esetleg egy lakásukhoz 

lényegesen közelebb lévő iskola. Néha ebből voltak gondjaink, és néha kifogtunk 

kelletlen vagy nehéz embereket is; némelyikük mellett sokáig kitartottunk, amíg 

kiderült, hogy nem nagyon tudjuk őket integrálni. A fluktuáció másik magyarázata pedig 

– mondjuk az esetek 20-30%-ban – egyszerűen az, hogy egy kicsi iskolában nehezebb 

teljes állást adni a tanároknak. Egy rajzszakos például sosem tud teljes állásba jönni, 

mert általában nincs gimnáziumban használható másik szakja. Náluk mindig kísértés 

volt, ha egy speciális iskola teljes állást tudott nekik kínálni, és akkor rendszerint 
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elmentek. Ugyanez volt a helyzet a kis nyelvek oktatóival is, a francia szakos például 

mindig óraadó volt nálunk, illetve nem teljes állású. Volt, aki szeretett volna a másik 

szakjával is órát kapni, de aztán jöttek a fiatalok, akik már egyszakosként végeztek. 

Ezek voltak a legnehezebb ügyek. 

 

Azt tudjuk, hogy az atmoszféra munkaeszköz egy tantestületben, azt nem szabad ok 

nélkül nagyon megbolygatni. Vannak nehéz esetek, amikor valaki maga alatt van, 

elfárad, kiég… és egy új igazgató esetleg azt mondja, hogy ez nem megy. Igen, de 

azért a gyerekek egy része és a tantestület is megsínylené, ha azt mondanánk, hogy 

nem tudunk valakivel a továbbiakban együtt dolgozni – és ilyenkor a tantestület elvisz 

a hátán valakit. Akkor nehéz, ha a szülők vagy a gyerekek lázadnak valakivel szemben. 

Ilyen is volt, és ebben én nem voltam mindig a helyzet magaslatán, mert amikor a 

határozottság lett volna a megoldás, én akkor éreztem magamat a 

legbizonytalanabbnak. 

 

A Baár-Madasból jött tanári alap-csapatból már nem sokan vannak az iskolában, talán 

négyen-öten. Sokan nyugdíjba mentek, volt, aki meghalt, volt, aki külföldre ment 

családostól. De egyenértékű emberekre találtunk, akik úgy illeszkednek az iskolához, 

olyanfajta hűségkötelékkel, mint ahogy mi, és egymáshoz is. Ilyen van négy vagy öt, 

és ez nagyjából elég is. 

 

 

Sylvester János Református Gimnázium 

Négy osztállyal indultunk első évben, tehát nem kellett azzal kalkulálni, hogy a 

tervezettnél kevesebb állami támogatás jön be a félig üres épületre. Az épület azért 

nem volt teljesen üres, mert az önkormányzatnál ajánlottak nekünk egy helyet kereső 

üzletemberképző felsőfokú alapítványi iskolát, akikkel kötöttünk is egy szerződést 

négy évre, és ők ideköltöztek a második emeletre. Békével kihúztuk ezt az időszakot, 

és kaptunk tőlük egy pár milliós bérleti díjat. A Soros Alapítványtól kaptunk nyolcmillió 

forint indulási támogatást, és aztán még egyszer – azt hiszem – hármat; ez tette 

lehetővé, hogy áthidaljuk azt a nehézséget, hogy nekünk a felmenő rendszerben való 

induláskor nem voltak felső évfolyamaink.  

 

Úgy láttuk, hogy az állami támogatás, amennyiben elérjük a teljes létszámot, a 
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működési költségeink nagyjából 60%-át fedezni fogja, hogyha ehhez 30%-ot kérünk a 

szülőktől, az nem megy föl olyan magas összegre, a maradék 10%-ra nézve meg 

reménykedünk, hogy ez csurranó-cseppenő támogatásokból – barátok, ismerősök, 

külföldiek esetleg – működni fog. És három-négy évig mindez annyira működött, hogy 

induláskor a családoktól gyerekenként 1200 forintot kértünk, és amíg nem töltöttük ki 

a teljes létszámot, ezt kipótoltuk a Soros Alapítvány támogatásával és a tantermeinket 

bérlő felnőttképző iskola bérleti díjával, így végül is évekig nem kellett emelnünk a havi 

hozzájárulás összegét.  

 

Innen-onnan kaptunk még támogatásokat, egy-két pályázaton is nyertünk, bár a 

pályázatok legkevésbé a működésre tudtak pénzt adni, ráadásul közben a külföldi 

segítségek – teljesen érthető módon – szépen átvándoroltak Erdélybe, Kárpátaljára. 

Ahogy közeledtünk az európai uniós belépéshez, világos volt, hogy nem 

Magyarország a legrászorultabb, és ezt tudomásul kellett venni. Minden református 

iskola tele van nagyon használható, sok szempontból nagyon praktikus holland 

iskolabútorokkal. Nekünk már ebből nem jutott, pedig voltak holland barátaink is, még 

valamennyi támogatást is kaptunk tőlük. A Protestáns Szabadegyetem tagjain 

keresztül elértünk Angliában egy alapítványt, amelyik eredetileg az 56-osokat 

támogatta, de annak lassan lefutott az ideje, és amikor az iskolát alapítottuk, valaki 

átterelte őket ránk. Valami okból ez nem volt ellentétes az ő alapszabályukkal, és a 

maradék tőkéjüket ránk áldozták, aminek köszönhetően évente egy-két millió forintot 

kaptunk három évig. Egyszer még a Szerencsejáték Rt. is támogatott minket 

szimpátiából kétmillió forinttal, de akkor már nem úgy ment a dolog, mint a 

rendszerváltáskor, hogy bekopogtál egy jó üggyel egy nagyvállalathoz, és akkor kaptál 

pénzt, úgyhogy mi ilyenekben nem nagyon reménykedhettünk.  

 

 

A piacon való vergődés függetlensége 

Sokáig úgy látszott, hogy ha be tudjuk vezetni a szakképzést – ez elsősorban a 

diakóniai otthonápoló szociális munkás képzést jelentette –, akkor majd bele tudunk 

harapni a Szakképzési Alapba, amelyről nagyon sokáig az egyes vállalatok és 

intézmények dönthettek, arról is, hogy közvetlenül hova adják. Aztán több lépcsőben 

a különböző kormányok ezt szabályozták: volt egy idő, hogy az erre fordítható összeg 

egyik feléről a vállalatok szabadon döntöttek, a másikat az államkasszába kellett 
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befizetni, aztán ez is lassan megszűnt. Nekünk közben nem sikerült a diakóniát 

bevezetnünk komoly szakképzésként, pedig amikor az egészségügyi törvényben 

előírták, hogy az ilyenfajta kórházi vagy intézeti ápolásra nem elég az érettségi, hanem 

valamilyen szakképzettséget előírtak, akkor azt hittük, hogy lesz erre kereslet.  

 

Elindítottunk egy felnőttképzést, ami három évig működött. Akik az első hullámban 

jöttek, azok tényleg azért jöttek, mert elő volt írva nekik, hogy szerezzék meg az 

idősgondozó, otthonápoló szakképesítést, ami otthonokban használható. De aztán 

nem volt rá kereslet. Az intézmények sem tudták fizetni a dolgozóiknak, és később 

enyhítették is a törvényt – vagy az intézmények kiskaput találtak rajta –, mindenesetre 

egyszer csak már nem jöttek a jelentkezések, pedig sikeres volt maga a képzés.  

 

Ez a képzés a diakónia tantárgyunk bevezetéséhez lett volna előtanulmány, mert 

szándékunk szerint egy szeretetszolgálatra felkészítő szakképzés nőtt volna ki ebből. 

A felnőttképzéshez képest annyi volt a szerény többlet, hogy egy kis lelkigondozói, egy 

kis pszichológiai és egy kis teológiai alap is bele volt dolgozva az elképzelt tantervbe. 

Iskolai keretben mi ezt egy fakultatív érettségi tárgyig tudtuk elvinni. Szakképesítést 

nem, viszont pályaorientációt adott, és nagyon sok emberi nevelődést is azoknak a 

gyerekeknek, akik ezt szívesen vállalták. A Bethesdába mentek gyakorlatra, akikkel mi 

nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, mert Dizseri Tamás – és majd az utódja, Velkey 

György – nem törődött az akkori egyházi vezetés rögeszméjével, hogy a Sylvesterrel 

ne tartsanak kapcsolatot. Tartották velünk a kapcsolatot, sőt a Bethesdának volt egy 

alapítványa, amely – azon az alapon, hogy mi együttműködünk velük – nem falrengető 

összegekkel, de rendszeresen tudta az iskolát támogatni. Lehetett volna ebből 

szakképzés, de nem jutottunk el odáig, pedig az elöregedés és az egészségügynek 

az elkopása arra figyelmeztet, hogy szükség lesz ilyen fajta munkára.  

 

Mindenki azt mondta, hogy ezt nem szabad középiskolai szinten tanítani, mert a 

diakónia olyan szakterület, amit jobb, ha az ember felnőttként választ. Itt nagyon sok 

nyomorúságot lát az ember, tehát kamasz-lelkesedésből, és kamasz-jóságból ezt 

hivatásul választani túl korai. Van még néhány ilyen szakma, amire szintén lehet azt 

mondani, hogy talán túl korai, ha valaki lelkesedésből, a mások szolgálata iránti 

kamaszkori elköteleződésből vállalja – de hogy kipróbálja, arra nagyon jó volt ez a 

tantárgy. A diákjaink láttak például halálos beteg gyerekeket is a Bethesdában, és mi 
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gondolkoztunk is azon, hogy vajon ez korai-e 16-17 éves korban, de az egészen biztos 

– ha jól csináltuk –, hogy aki ezen keresztülment, később a saját családjában vagy 

környezetében is másként áll ezekhez a dolgokhoz.  

 

Visszatérve helyzetünk anyagi részére, az első három-négy évben az 1200 forintos 

tandíjon nem is változtattunk, pedig lehet, hogy fokozatosan, legalább inflációsan 

emelni kellett volna; ha másért nem, azért, hogy a családok hozzászokjanak ahhoz, 

ami előreláthatólag következik. 2002-2003-ban – azt hiszem, egy kicsit későn – 

megemeltük 4000 forintra, aztán ezt meg kellett duplázni 2007-ben, amikor már 

komolyan lehetett érezni a demográfiai hullámvölgyet, és látszott az is, hogy az állami 

támogatás értéke aláment a működés 50%-nak. 2011/12-ben pedig 18 ezer forintra 

emelkedett a tandíj – fönntartva, hogy aki nagyon nehéz helyzetben van, kérelmezheti, 

hogy mérsékeljük vagy engedjük el a díjat –, és nem csak a demográfia, hanem ez a 

drasztikusabb emelkedés is egy tényező volt abban, hogy a jelentkezés csökkent. 

 

Az ide vezető folyamat kezdetei már jóval korábban, a 2000-es évek elején 

érzékelhetőek voltak, és megoldási alternatívákban több irányban is gondolkodnunk 

kellett. Például azon, hogy az a református egyházi vezetés, ami bennünket kívül akart 

tudni az egyházi munkavállalók körén, marad-e vagy sem. De az első fordulót – 

2001/2002-ben – az evangélikus egyházzal tettük, hogy nem tudná-e befogadni az 

iskolát. De pont akkorra ők is vakarták a fejüket, mert volt olyan nézet az evangélikus 

egyházban, hogy már túl sok az iskola, amit magukra vállaltak. Közben viszont 

megérlelődött az alapítványi és magániskoláknak egy olyan lobbi-tevékenysége, 

amely egy kiegészítő támogatást ki tudott harcolni a 2002-ben jóváhagyott 2003-as 

költségvetésből, ha jól emlékszem. Ezt ugyan meg kellett pályázni – tehát nem alanyi 

jogon kapott kiegészítő támogatást egy alapítványi iskola –, de olyan kritériumok 

voltak, hogy tudtuk, ez a mi világnézetileg elkötelezett, de nem egyházi keretben való 

mozgásunk pozitívan esett a latba. Lehetett sejteni, hogy ezt mi el tudjuk nyerni, és ez 

– az evangélikus egyházon belüli fejvakarásokkal együtt – oda vezetett, hogy 

maradtunk a teljes függetlenségnél, ami egyre inkább a piacon való vergődés 

függetlensége volt, nem pedig a rendszerváltási lelkesedés nagy felívelő 

szabadságérzése. 

 

2003-ban meg is kaptuk ezt a kiegészítő támogatást, ez azonban fokozatosan 
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elértéktelenedett, mert nem emelkedett, vagyis 2011-ig nominálisan azonos érték volt 

mindig a költségvetésben. Úgy éreztük, nagyon jó, hogy van kiegészítő támogatás, de 

az egyháziak ezt megkapják alanyi jogon az összes gyerekre, és nem kell utólag 

elszámolni, hogy mire költötték, nekünk pedig pályázni kell, ami két embernek minden 

évben nagyon sok munkája, és előre nem tudott kritériumok szerint utólag még el is 

kell számolni vele. Mi ezt ráadásul nem minden gyerekre kaptuk, hanem csak 

meghatározott gyerekekre, tehát tanulási vagy ilyen-olyan nehézséggel küzdőkre. 

Szerencsére volt egy gumifogalom, a „rászorulók”. Ehhez nem kellett papír, mert ilyen 

kategória nincsen a hivatalos diagnózisok között, amit nevelési tanácsadó vagy 

szakértői bizottság ad, illetve az önkormányzat arról, hogy halmozottan hátrányos 

helyzetűként nyilvántartásba vette. Mi azokról, akikre kiegészítő támogatást kértünk, 

szerkesztettünk egy táblázatot ilyen rovatokkal: tanulási nehézség, diszlexia… és ezek 

mellé odatettünk még egy rovatot: „sors sújtotta” (zárójel: múlt héten halt meg a 

nagymamája, nyolc gyerek van…). Ide például tiszta lelkiismerettel beírtuk azt a 

gyereket is, akiről az volt a – tapasztalaton alapuló – meggyőződésünk, hogy például 

rémes anyja van. Ezzel az volt a baj, hogy nem adhattunk papírt arról, hogy őket sors 

sújtotta gyereknek tekintjük, mert ha ezt a rémes mama véletlenül megneszeli, azzal 

fog jönni, hogy ő mindent megad a gyereknek, és majd veri az asztalt, és persze az 

ilyen helyzet a gyereknek a legrosszabb. De akkor hogyan számoljuk el, hogyan 

adjunk erről papírt bárhová? Szóval, voltak ennek a kiegészítő támogatásnak ilyen 

aspektusai is. 

 

Van, ahol szégyellnek ilyesmiről papírt kapni, máskor az újgazdag még papírt is hoz, 

hogy hülye a gyereke, csak hogy ne kelljen valamilyen tárgyból érettségiznie, 

miközben a másikból ötöst fog kapni… szóval ezek nagyon furcsa helyzetek. Még az 

én igazgatóságom alatt ütötte föl a fejét a jelenség, hogy azoknak a gyerekeknek, 

akikre régebben azt mondtuk, hogy nehéz szegénynek az olvasás, már papírja van 

róla, hogy nem beteg, nem fogyatékos, hanem tanulási nehézségekkel küzd. Az 

esetek 50%-ában ez stimmel, a másik 50%-ban az a büdös kölyök nem akar tanulni, 

nem törődik vele a szülő, el van rontva az egész helyzet, nem bír figyelni… és tényleg 

összezavarja a betűket, mert összezavarja. Biztos, hogy ezt tünetként le lehet írni, 

diagnosztizálni lehet, és bizonyos tünetek visszatérően azonosak, ez stimmel, de már 

a második érettségizendő osztályunknál, 2000 körül sorra jöttek a szülők, hogy 

mentsük föl a gyereket egyik vagy másik tárgyból az érettségi alól. Addig ez föl nem 
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merült, viszont ma már az, hogy egy gyerek akár két tárgyból is föl van mentve, a 

megszokott dolgok közé tartozik.  

 

 

A püspök maga vetette föl 

Végül viszonylag harmonikusan lettünk református iskola, és ez gyakorlatilag tíz év 

érlelődési processzus után következett el. 2002-ben tárgyaltunk az evangélikus 

egyházzal, ahol az egyházi felső vezetés – becsületére legyen mondva – nem 

fanyalgott azon, hogy mi kizárólag az egyházi kiegészítő támogatás kedvéért 

szeretnénk csatlakozni. Volt bennük egy respektus a vállalkozásunk iránt, és az idejáró 

evangélikus gyerekek és tanárok révén velük a megelőző öt évben is jó viszonyban 

voltunk.  

 

’97-ben, amikor a Sylvestert alapítottuk, a református egyház akkori vezetése 

megfojtott volna minket egy kanál vízben, de mivel nem állt rendelkezésére ez a kanál 

víz, megelégedett azzal, hogy utasította a papokat – akiket lehetett utasítani –, hogy 

hozzánk ne adjanak ajánlást, ne küldjenek gyereket. Az alsó szinten a lelkészeknek 

legalább a felével teljesen normális, jó viszonyban voltunk, és a másik felével sem 

voltunk haragban. Persze volt egy-kettő, akiről azt gondoltuk, hogy vele szóba állni 

sem érdemes, ez természetesen így működött.  

 

2002 végén volt az a tisztújítás, ami után ez a velünk ellenséges református egyházi 

vezetőség letűnt. Szabó István lett a Dunamelléki Egyházkerületi püspöke, és 2005-

ben, amikor kezdtük látni, hogy fogy az értéke ennek a kiegészítő támogatásnak – bár 

ezt a kormányzat minden évben megújította, de a nominális értéke nem nőtt –, 

ráadásul érezhetően lecsökkent a gyereklétszám, elmentünk hozzá. Ő látott fantáziát 

abban, hogy a református egyház befogadja az iskolát, és azt mondta, ennek az a 

módja, hogy először is csináljunk egy alapos átvilágítást (amihez azonban az egyház 

nem tud pénzt adni). Ha ez az átvilágítás nem mutat ki kizáró okot, akkor kerülhet sor 

az átvételre, amelynek a részleteit és lebonyolítását az egyházmegyével (esetünkben 

a Budapest-Északival), azaz elsősorban annak esperesével és elnökségével kell 

letárgyalnunk.  Addigra, 2005-re ugyanis nagyjából kialakult az egyházkerületben az a 

teljesen logikus szisztéma, hogy az óvodák és az általános iskolák fenntartói 

gyülekezetek legyenek, a középiskolák egy-egy egyházmegyéhez tartozzanak, a 
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tanárképző főiskola, illetve az egyetem pedig a kerülethez. Ez alól tudtommal a Baár-

Madas az egyetlen kivétel, mert ott régen fele-fele arányban az egyházmegye és az 

egyházkerület volt a fenntartó, most pedig – újraindulása óta – az egyházkerülethez 

tartozik. 

 

Az átvilágítást elindítottuk, és Simonfi Sándorral, az egyházmegye esperesével – 

emlékezetem szerint talán két ízben – tájékozódó tárgyalást folytattunk. Neki a 

legnagyobb gondja az volt, hogy miből tudná az egyházmegye a Sylvester épületének 

régóta esedékes felújítását – benne az ajtók-ablakok szigetelését, hogy ne legyen évi 

sokmillió a távfűtés számla – elvégeztetni. A Lónyayt is alig tudják fönntartani, pedig a 

Lónyayban 2007-ig még benne volt a Közgazdasági Egyetem könyvtára, amelyik évi 

100 millió forintot fizetett bérként. Ha a könyvtár onnan kimegy, mondta az esperes, 

akkor ki tudja, miből lesz pénze az egyházmegyének akár csak a Lónyay fenntartására 

is. Valószínűleg nem lesz, mondta 2005 őszén.  

 

2006 márciusára sikerült elkészíttetnünk az átvilágításunkat. Csupa pozitív eredményt 

hozott ez a vizsgálat, az önkritikára beállított személyiségemmel én még kicsit 

feszengtem is, olyan szépeket mondtak a tantestület harmóniájáról, és a gazdálkodást 

is megdicsérték. Ennek birtokában beszéltünk 2006 márciusában ismét az esperessel, 

aki nagyon nyíltan megmondta, hogy a gondjai nem változtak; akárki fut be a pár héten 

belül esedékes országgyűlési választásokon, akkor is csak az ősz végére várható jövő 

évi költségvetés jóváhagyása után lehet majd tudni, hogyan alakulnak majd a dolgok. 

Amikor aztán a választáson elég váratlanul a szocialisták nyertek, azt mondta, hogy 

most már pláne nem tudja, hogy milyen lesz az egyház-finanszírozás és benne az 

egyházi iskoláké. Legszívesebben egy év múlva térne vissza a kérdésre, mert akkor 

talán meg tudná mondani, át mernek-e venni új iskolát vagy nem. Végül az 

egyházmegye, tehát az esperesség tíztagú elnöksége 6:4 arányban úgy szavazott, 

hogy „most ne vegyük át a Sylvestert”.  

 

Az egyházhoz való csatlakozásunk ezzel elnapolódott, amikor viszont az utódom, 

Kocsis Imre Antal268 2010-ben udvariassági látogatásra elment a püspökhöz, Szabó 

István maga vetette föl, hogy az átvételt újra szóba lehetne hozni. Mi akkor erre vevők 

voltunk, mert a helyzetünk nem jobb, hanem – részben a válság, részben a 

demográfia, részben az új kormány kiszámíthatatlansága miatt – rosszabb lett.  
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Az átvételt 2012 őszéig kellett lebonyolítani. Minket az azóta eltelt néhány év abból a 

szempontból megnyugtatott, hogy úgy tűnt, mintha az egyház pontosan tudná – 

legalábbis a püspök és úgy néz ki, az esperes is –, hogy egy jól működő tantestületben 

nem kell földrengésszerű reformokat véghezvinni. Másfél év eltelt, már vannak 

kapcsolataink a Református Pedagógiai Intézettel269, bizonyos dolgokat az őáltaluk 

meghatározott keretekben kell folytatnunk, de azt kell mondanom, hogy azt a 

pedagógiai szabadságot, amit eddig anyagilag vergődve éltünk át, azt a jobb, 

biztonságosabb anyagi helyzetben sem kellett eddig föladni. Most az iskola rövidtávon 

biztos, hogy védettebb. Például szabad nyugdíjasokat alkalmazni. Ez nemcsak engem 

érint – aki, ha heti három órában nem alkalmaznának is, elevickélnék, talán még több 

pénzt is tudnék keresni –, hanem mást is. Kisegítőként mi fölvehetünk nyugdíjast, mert 

a tiltás csak a közalkalmazottakra vonatkozik, mi viszont nem vagyunk 

közalkalmazottak. Viszont kötelező közalkalmazotti bértáblázatot használni, tehát 

bizonyos dolgokban van kötelezettség is, törvény is – viszont egyházi vállalás meg 

érdek is, hogy az egyházi iskola tanára ne legyen rosszabbul fizetve, mint az állami 

iskoláé, mert akkor még a misszió is rosszul jár.  

 

Ez nem jelenti azt, hogy nem vonhatnak össze minket valamelyik másik iskolával, és 

akkor majd törhetjük azon a fejünket, hogy egy ilyen helyzet túlélés-e vagy megszűnés. 

De ez a megállapodás megkötésekor is „benne volt a pakliban”; és világosan kellett 

látnunk hogy ami jó ebben az iskolában, abból lehet, hogy föl kell adni valamit, de ha 

az iskola puszta létezését nem tudjuk fenntartani, akkor biztos, hogy mindaz, ami 

ebben az iskolában jó, le fog csökkenni arra, hogy egy-egy tanár, aki valahová 

szétszóródik a világba – esetleg nem is tanári pályára –, esetleg ebből valamit megőriz, 

vagy továbbad. Tehát ez volt az alternatíva, és ha nem vállaltuk volna a református 

iskolaügybe való betagolódást, akkor valószínűleg be kellett volna zárni az iskolát. 

  

Az iskola történetéhez tartozik még, hogy az alapító és fenntartó Protestáns 

Gimnázium Egyesület a 2003/2004-es tanévben a fenntartói feladatot átadta a 2003-

ban általa, az Egyesület által létrehozott Protestáns Gimnázium Alapítványnak. Ezt az 

alapítványt kényszerűségből csináltuk, mert 2002-ben elfelejtették beírni a 2003-as 

költségvetési törvénybe, hogy kiegészítő támogatás járhat pályázat alapján az 

egyesületi és társadalmi szervezetek által fenntartott iskoláknak is, hanem csak azt 
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tették bele, hogy az alapítványiaknak. Vagyis nekünk nem járt volna, mert kifelejtették 

az egyéb társadalmi szervezeteket, és nem lehetett már összehívni az országgyűlést, 

hogy változtasson a költségvetési törvényen Át volt adva ez a pénzösszeg a 

Művelődési Minisztériumnak, hogy írja ki és bonyolítsa le a pályázati eljárást. Akkor 

azt mondta a minisztérium, hogy „csináljatok gyorsan alapítványt”. Csináltunk gyorsan 

alapítványt, mégpedig úgy, hogy az Egyesület volt az alapító, és ezáltal megőrződött 

az a konstrukció, amely a mi vállalkozásunk „önigazgató iskola” jellegét lehetővé tette. 

Az alapítvány kuratóriumának elnökéül iskolánk régi barátját, Viczián Istvánt270 kértük 

fel, aki már a Baár-Madas újraindítását kezdeményező mozgalomban is támogatónk 

volt, és a Sylvester munkáját is mindenben segítette. Ő a feladatot – más feladatai 

mellé – azzal vállalta el, ha én ígéretet teszek arra nézve, hogy igazgatói végleges 

nyugdíjba menetelem után átveszem tőle a kuratórium elnöki tisztségét. 

 

Ez a nyugdíjba menetel 2008 augusztusában megtörtént, s akkor át is vettem a 

kuratórium vezetését. Ugyanebben a hónapban halt meg Imre Éva – egykori 

igazgatóhelyettesem a Baár-Madasban, s nyugdíjasként tanár-kollégánk a 

Sylvesterben –, akit nagyon szerettünk és tiszteltünk; ő volt a legnagyobb vigasztaló a 

csapatban, s az alapító Egyesület elnöke 1997 óta271. Halála után az Egyesület elnöki 

tisztségét Zólyomi Kati vette át. 

 

Visszatérve az alapítványra: most is én vagyok a kuratórium elnöke. Mivel azonban az 

alapítvány az iskolafenntartói jogokat és kötelességeket 2012. szeptember 1-i hatállyal 

átadta a befogadó Dunamelléki Református Egyházkerületnek, ezzel létrehozásakor 

vállalt feladatát teljesítette, és további feladata nincs. Ezért azon dolgozom, hogy 

szüntessük meg az alapítványt (ez ma már hosszadalmas és bürokratikus eljárást 

igényel). Az iskola mellett működő társadalmi szervezetként bőven elég az alapító 

egyesület, amelynek – az iskola adományokkal való támogatásán kívül - már csak 

akkor volna szerepe, ha történetesen az egyház itt mindent átrendez. Akkor az 

egyesület, ha szükséges, tesz egy nyilatkozatot, hogy Isten áldását kívánjuk az iskola 

további működésére meg az egyházra, de ez már nem az az iskola, amit mi 

alapítottunk. Ez is benne van a pakliban.  
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Epilógus 

Juditot '99-ben operálták meg nyirokmirigy kivétellel. Tünetmentes volt 2001-ig, és 

akkor fordult ez a dolog áttételes állapotba. 2002 júniusának a végén halt meg. Mire 

nekünk a Baár-Madasból el kellett jönni, addigra ő már a Fasorból is eljött (ez egy 

külön történet), és 1993-tól az ELTE Tanárképző Főiskoláján egy francia tanszéket 

szervezett. Mikor a Baár-Madasból való kirúgásunk után kaptunk egy kilenc hónapos 

Soros-ösztöndíjat – kettőnk személyére, de nagyon erős spórolással el tudtuk vinni a 

legkisebb gyerekünket, Andrást is –, akkor ő már erre a távollétre a főiskolán nem 

kapott fizetés nélküli szabadságot, ki kellett lépnie (ez egy másik külön történet). Mikor 

visszajöttünk, 1997-ben a Trefortban kapott vezető magyar szakos tanári állást. A 

Dizseri Sándornál Érden megismert Lénárd Gábor volt akkor az igazgató, aki a régi 

egyéves kollégai együtt-dolgozás alapján ismerte Judit kvalitásait. A vezető tanárság 

mellé kapott egy hat évfolyamos hetedikes és egy négy évfolyamos kilencedikes 

osztályt. ’99-ben vagy 2000-ben, mikor a négy évfolyamosok már az érettségi felé 

jártak, megkereste őt a Veszprémi Egyetem, ahol egy francia tanszék szerveződött. 

Ebből igazán neki való dolog lehetett volna. A Trefortban – emlékezetem szerint 

félállásban – maradt egy már elkezdett gimnáziumi osztálya (a hat évfolyamos), plusz 

a vezetőtanárság, s hozzá jött szintén félállásban a docensség Veszprémben, ahol 

kedvenc témáit is előadhatta.  

 

Mindez azonban későn jött. Talán egy évet dolgozhatott így, amikor 2001 

szeptemberében rossz gerinc-lelete miatt az orvos – már a végkifejlet előtti 

bénulásveszély ismeretében – a távolra utazást leállította, de a Trefort-beli egyetlen 

osztály tanítását, érezve, hogy ez mennyire fontos Juditnak, nem. Veszprémből tehát 

betegállományba kellett mennie. Mikor azután hat hónap betegállomány elteltével 

2002 márciusában a TB részéről automatikusan felmerült a leszázalékolás kérdése, 

és ez Juditot természetesen meglepetésként érte, a veszprémi tanszék felajánlotta, 

hogy ha az orvos hozzájárul, adja fel a betegállományt, ők pedig átrendezve az 

órarendet, heti egy óra előadást biztosítanak neki, kéthetenként két óra formájában, 

tehát ritkított leutazással. Ez az ő részükről szép búcsúzás (is) volt, és Juditnak is 

nagyon jó volt így. Négy előadást tartott április-májusban, és a trefortos – akkor 

tizenegyedikes – osztállyal is befejezte a tanévet június közepén, bár akkor már 

fizikailag is nagyon gyenge volt. Június 29-én halt meg. Bár utolsó évünkben voltak 

búcsúzás-elemek, s ezekre jó visszagondolni, mégis máig sem tudom, jó volt-e, hogy 
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a folyamat felgyorsulása és az én saját határozatlanságom miatt lemaradtunk arról, 

hogy formálisan is szépen elbúcsúzzunk egymástól. Nagyon szépen búcsúzott viszont 

tőle – halála után – az emlegetett hat évfolyamos osztály, amelyet ő majdnem végigvitt: 

emlékére az érettségijük évében egy kedvesen és megrendítően szép posztumusz 

emlékkönyvet állítottak össze.  

 

Visszatérve saját magamhoz, most azt érzem, hogy el vagyok fáradva, például abba, 

hogy a 12. osztályba felrakott művészettörténet oktatásban láthatóan, önmagam előtt 

is bosszantóan és látványosan nem lelem örömömet. Mert akinek fontos az érettségi, 

az tojik a művészettörténetre, mert nem kötelező érettségi tárgy, akinek meg nem 

fontos az érettségi, az mindenre tojik, beleértve a művészettörténetet is. És mindig van 

két vagy három hiperaktív gyerek, aki a mobiltelefonját nem tudja letenni óra közben, 

hiába hozunk mindenféle drákói rendeleteket – meg szekrényeket –, hogy a 

mobiltelefon ki van tiltva az óráról. Ez két-három hete van bevezetve az iskolában, 

mert addigra lett meg a szekrény; sokáig nem tudtuk, milyen pénzből lesz, meglesz-

e… és most három-négy gyereknek van egy közös szekrénye, ott kell tartani az órák 

alatt a mobilokat. Nekem azért vannak kétségeim. Minden gyereknek van (vagy lesz) 

két-három mobiltelefonja, amiből legalább egy működik; kettőt berak a szekrénybe, és 

a harmadikkal játszik az órán, mert függő. Jobban járok, ha nem veszem észre, mert 

nem zavarja az órát, ha egyedül játszik. Tényleg így van, tehát nem szólok érte – és 

máris megszegtem a házirendet én magam.  

 

Az utódlás kérdése komoly probléma volt, és én már a Baár-Madasban, mikor igazgató 

lettem, nézelődtem, hogy ki lehetne itt komoly utód, mert tudtam, hogy a dolognak ez 

a normális rendje. Persze ismertem olyan embereket, akik idős korukig ragaszkodtak 

az igazgatósághoz, mert meg voltak győződve, hogy csak ők tudják a tutit; ez az 

öregdiák típusú ragaszkodás megvolt az én tágabb horizontomon, a régi, visszatért 

egyházi iskolákban közelről is láttam ilyet. 

 

Kezdetben én azért botcsinálta igazgató voltam, és valószínűleg az tett engem 

használható igazgatóvá, hogy kirúgtak minket a Baár-Madasból. A Sylvesterben az 

igazán jó és színvonalas embereket a tantestület hangulata tartotta itt, és többen voltak 

más iskolákban tanítók közül, akik idejöttek, és azt mondták: nem tudjátok elképzelni, 

mennyire el vagytok ti kényeztetve! – ez néha jól jött nekem is meg az ügynek is. Nem 



 225 

tőlem voltak elkényeztetve, hanem itt – valamennyire persze tőlem is. Mindenesetre 

én már a Baár-Madasban is néztem, hogy ki lehetne az utódom, de többnyire olyat 

találtam, aki nagyon kiváló, de túl fiatal, és azt gondoltam, inkább legyen nagyon jó 

tanár, mint közepes igazgató, mert meggyőződésem volt – magamról is azt gondoltam 

–, hogy tanárnak lenni hivatás, igazgatónak lenni meg beosztás.  

 

Amikor már a Sylvesterben voltunk, Ötvös jó lett volna mindenképpen utódnak, és – 

amikor a Berzsenyiben nem választották meg –, már éppen lebonyolítottuk volna, hogy 

jön egy évre igazgatóhelyettesnek, aztán meg igazgatónak, amikor 2005-ben egyszer 

csak felkérték, hogy az érettségi problémák gatyába rázásához vállalna egy 

minisztériumi állást, amit a családi viszonyai meg minden egyéb miatt érthetően el 

kellett vállalnia. Mi megértettük.  

 

Akkor én még tovább húztam egy darabig, de végül muszáj volt kiírni egy pályázatot 

2008-ban, mert éreztem, hogy nem lehet ezt örök időkig csinálni, vagy nem érdemes. 

A fáradtságnak voltak szórakoztató meg bosszantó jelei is, de tudtam, hogy a 

bosszantók fognak szaporodni, és azt is, hogy már nemcsak engem bosszant, hanem 

a környezetemet is, ahogy egyre nehezebben tartom számon a sokféle ügyet. 

Szerettem volna egy kicsit visszatérni a művészettörténethez is, voltak megírni való 

témák. Végül anyagilag a legfelhőtlenebb életszakaszom az volt, amikor 2001-ben 

nyugdíjba mentem, és nyugdíj mellett igazgatói fizetéssel tovább dolgoztam. De 

tudtam, hogy nem tarthat örökké, és nagyon hamar a válság is, az iskola helyzete is 

megette ezt. És akkor jött egy sikertelen utódlás, egy évünk ment rá. A közvetlen 

utódomat négy jelentkezőből sikerült kiválasztani; a többieken látszott, hogy nem 

alkalmasak, őrajta nem látszott, inkább alkalmasnak tűnt, de ellentmondásos 

személyiségnek is. Az utóbbiban nem tévedtünk, és végül közös megegyezéssel 

váltunk el, de az a tanév nem volt egyszerű. Lehet egyébként, hogy másvalakit, aki 

„kevésbé nem-alkalmas”, hosszabb ideig kellett volna elviselni.   

 

Utána Zólyomi Kati a felkérésünkre azt mondta, hogy átmenetileg, egy évig ő elvállalja 

az igazgatóságot, és ez jobb is volt így, mert nem lett volna jó üzenet, hogyha én 

visszajövök, még rozogábban. Ő ezt fél fizetésért csinálta – akkorra már az iskola 

helyzete is itt tartott –, holott a kötetlen munkaidő ellenére persze bent töltötte a nyolc 

órát, nem ritkán többet is. Mindezt az után, hogy tíz évvel korábban azt mondta a 
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három fiának, hogy ő most egy évre elvállalja az igazgatóhelyettességet – nem is 

tudom, hogyan hitték el aztán neki, hogy most valóban csak egy évig lesz igazgató. 

Nekünk mindenesetre nagy fellélegzés volt, hogy elmúlt a sikertelen igazgatóválasztás 

egy éve, de nagy kérdőjel is, mert nem látszott, hogy mi lesz az iskola jövője. Azt 

tudtuk, hogy ez alatt az egy év alatt kell találni valakit, és aztán meglátjuk. Kati négy 

évvel fiatalabb tőlem. A mostani utódom, akiről igazán azt mondhatom, hogy az Úristen 

küldte, Katinál három évvel fiatalabb, és már ő is nyugdíjas. 

 

Én óraadói státuszban maradtam – meg „nagy, szent öregként”. Volt, aki ezen 

csodálkozott. Az egyik kolléganő férje menedzser, és neki azt tanították, hogy a régi 

főnök ne maradjon ott, mert az új főnöknek szálka lesz a fenekében (kedvelem a 

szemléletes képzavarokat). Csak hát az iskola nem olyan, mint egy vállalkozás, 

nagyüzem vagy cég, ahol a régi főnök menjen el, az új főnök pedig szervezzen 

tréningeket, feltétlenül vezessen be pozitívként eladható reformokat, és mindenkinek 

szerezze meg a lojalitását. Becsületére legyen mondva Tóninak… utódom így hívatja 

magát – ugyanúgy, ahogy szekszárdi polgármester korában 16 évig –, és semmi baj 

nincs a tekintélyével, pedig a legcsitribb pályakezdő kolléganőkkel is tegeződik. 

Ellentétben velem, aki alapesetben minden hölgyet magázok, többségüket ma is, és 

majdnem mindenki Igazgató Úrnak szólít, még azok a kolléganők is, akikkel 

tegeződöm, és az az érzésem, hogy ha valamelyiküket feleségül vettem volna az 

utóbbi években, még a harmadik gyerek után is így szólítana. Na, szóval Tónit abszolút 

nem zavarja, hogy itt vagyok – érezném, ha zavarná –, és ez nekem nagyon jó, és úgy 

érzem, hogy a többieknek is. Egy olyan közegben vagyok, ahol fontosak egymásnak 

az emberek, és ennyiben tényleg kivételes ez a társaság.  

 

Nem tudom, meddig maradok. Pillanatnyilag olyan helyzetben vagyok, hogy rá is 

szorulnék erre a kevéske kis keresetre, de talán jobb lenne a művészettörténet 

vonalán. Az a szakma többször visszafogadott, olyannyira, hogy most már nem is 

visszafogadásnak nevezem, hiszen ott is otthon vagyok, és ott is jó közeg vesz, vagy 

venne körül. Igazából nem tudom eldönteni. Nagyon kedveseket mondanak az 

iskolában, például hogy jó, hogy itt vagyok – de hogy mire jó, azt a fene tudja. Ha 

tudnának találni egy olyan rajzszakos tanárt, aki a művészettörténet óraszámmal 

együtt rendesen ideköthető volna, és jól tudna tanítani – esetleg még egy szakja volna, 

és kellene neki óraszám –, akkor habozás nélkül odaadnám neki az óraszámomat. 



 227 

 

Mondjuk, ha a mélyhűtőben lévő művészettörténeti témáimmal megpróbálnék 

nagydoktor lenni, az nagyon jó lenne. Az egyik műtörténész kolléga kicsit vihogva, 

kicsit jópofán azért elmondta, hogy hát ez akkor éri meg, ha az ember az egész eljárást 

legalább egy-két évvel túléli, mert annyi illetéket kell előre befizetni bírálati meg eljárási 

díjként, hogy az akadémiai doktori cím mellé járó havi juttatás kb. két év múlva kezd 

„termőre fordulni”. A művészettörténeti szakma rászorulna egy-két doktorra egyébként, 

de most már mechanikusan megy ez is: magamat kellene dokumentálni az interneten, 

például azt, hogy mások a szakmai munkáikban hányszor idéznek engem, és ha ez 

kevés, akkor nem lehet megpályázni a címet. Az is kell hozzá, hogy én is publikáljak 

külföldön, én viszont húsz évre kiestem a tudományos közéletből, és ezt már nem 

tudom pótolni. Nekem nincs tíz publikációm külföldön, hanem csak öt, abból kettő nem 

olyan komoly, vagy nem olyan folyóiratban van, amit számon tartanak… szóval ebben 

tanácstalan vagyok, és a tanácstalanság ideje alatt az öregedés változatlanul folyik. 
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Jegyzetek 

 

1 Ravasz László (1882–1975): református püspök. Iskolai tanulmányait szülővárosában, Bánffyhunyadon kezdte, 

majd 1896-ban Székelyudvarhelyre került kollégiumba. Kolozsváron a teológiára iratkozott, de az egyetemi 

előadásokat is látogatta. Még teológus korában szerkesztette az Egyetemi Lapokat. 1903-1905 között Bartók 

György püspök mellett volt püspöki titkár, valamint a romániai (regáti) misszió vezető lelkésze. 1905 őszén a 

berlini egyetemen hallgatott előadásokat. 1906-ban Bánffyhunyadon segédlelkész, itt készült a doktorátusa is. 

1907 májusában Sárospatakon teológiai magántanári, júniusban Kolozsváron bölcsészdoktori képesítést szerzett, 

ez év őszén a gyakorlati teológia tanára lett Kolozsváron. Az első világháború idején missziós munkát végzett a 

kolozsvári hadikórházban. 1917-ben zsinati póttaggá, 1918-ban főjegyzővé választotta az Erdélyi Református 

Egyházkerület, 1921-ben püspökké a dunamelléki, s ettől fogva Budapesten élt, a Kálvin téri gyülekezet lelkésze 

volt, de irodalmi munkásságával továbbra is számtalan szállal kötődött Erdélyhez. Cikkei jelentek meg az 

Ellenzékben, a Kálvinista Világban, rendszeres munkatársa a Református Szemlének, amelynek 1918-21 között 

főszerkesztője is volt.  

 

Az 1921-es budapesti meghívást azzal a feltétellel fogadta el, ha az egyúttal a püspöki feladatok ellátását is jelenti. 

A választást Kováts J. István teológiai tanár ellenében nagy fölénnyel nyerte meg azon csoportok támogatásával, 

akik kevésbé harcos egyházpolitikát kívántak. Mint a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, világi és egyházi 

pozíciók birtokosa (tudományos társaságok tagja, az Országos Lelkészegyesület vezetője) Baltazár Dezső 

tiszántúli püspök halála után a Zsinat elnökeként a református egyház legbefolyásosabb tagja volt a két világháború 

között. Egy modern egyház megszervezését célozta meg, mely hiteles és jelen van a társadalom életében. Sokféle 

közéleti szerepvállalása is ezt a célt szolgálta. Felismerte a sajtóban, rádióban való megszólalási lehetőségek 

fontosságát, tudatosan kereste is a tömegkommunikációs eszközökben való megszólalást. Több folyóirat 

szerkesztésében részt vállalt. Az újjáinduló Protestáns Szemle az ő szellemi irányításával vált jelentős folyóirattá. 

1934-1938 között a Református Élet főszerkesztője is volt, mely „egyháztársadalmi hetilap” alcímmel az egyházi 

közélet fontos témáival foglalkozott, így az iskolaügy kérdéseivel is, támogatva az egyház egységes 

oktatáspolitikai koncepciójának kialakítását. 1934-1938 között Sebestyén Jenővel közösen szerkesztette a Magyar 

kálvinizmus című folyóiratot, a két lap egyesülése után pedig a Református Jövőt. 

 

A Felsőház tagjaként az első és második zsidótörvényt megszavazta, a harmadikkal azonban élesen szembeszállt, 

és 1944-ben többféle módon is próbált tenni a magyar zsidók, különösen a megkeresztelkedettek fizikai 

megsemmisítése ellen. A deportálások megindulása után számos püspöki körlevelet fogalmazott meg az üldözések 

ellen, valamint hozzájárult a Jó Pásztor Bizottság megalakításához. 1948-ban Rákosi nyomására minden 

tisztségéről lemondott és visszavonult a közélettől, majd 1952-ben lelkészként is nyugdíjba vonult, és Leányfalura 

költözött. 1956 nyarán részt vett az Egyházak Világtanácsa Galyatetőn rendezett ülésén, ahol a résztvevők elé tárta 

a Magyarországi Református Egyház helyzetét ismertető, általa írt Memorandumot. 1956 októberében a 

Megújulási Mozgalom lelkészei az újonnan alakult református Országos Intézőbizottság vezetőjévé választották, 

és őt ismerték el dunamelléki püspöknek. A forradalom leverésének óráiban az Országos Intézőbizottság nevében 

Ravasz László körlevélben fordult a gyülekezetekhez és a presbitériumokhoz. A körlevél a Református Megújulási 

Mozgalom alapvető célkitűzéseit vázolja fel, melyeket az 1948-as Egyezményre alapozva tárgyal. 1956 

karácsonyára egy újabb Körlevelet fogalmazott meg, de ez már csak részben jutott el a gyülekezetekhez. A 

memorandum, a Hitvalló Nyilatkozat összefoglalásaként A Magyarországi Református Egyház útja – a Református 

Megújulási Mozgalom programja” címet viseli. Főbb témái a következők: a teológiai megújulásról, az egyházról 

magáról, az ébredés szükségességéről, az igehirdetés tisztaságának kérdéséről, az egyház oktatási szerepéről, a 

diakóniai, pásztori szolgálatról, az egyházi sajtóról és az egyház-állam viszonyáról. 1957 húsvétjáig Ravasz László 

ismét a Kálvin téri templomban szolgálhatott. Utolsó éveit Leányfalun töltötte. (Források: Romániai Magyar 

Irodalmi Lexikon,  

http://www.kurrenstortenelem.hu/dokument/recenziok/2007.09/ladanyi_200709.html) 

 

2 Bibó István (1911-1979): jogász, politikus, író. A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Jogi Karán 1933-

ban szerzett jogtudományi és 1934-ben államtudományi doktorátust, majd Bécsben és Genfben tanult. A genfi 

Institute Universitaire des Hautes Études Internationales tudományos műhelyében ismerkedett meg Guglielmo 

Ferreróval, akinek társadalom- és történelemszemlélete erőteljesen hatott rá. 1934-1938 között bírósági 

jegyzőként, 1937 októberében részt vett a Márciusi Front programnyilatkozatának megszövegezésében. 1939-40-

ben az Igazságügy Minisztérium munkatársaként dolgozott. 1940-ben jogbölcselet tárgykörből a Szegedi 

Tudományegyetemen magántanári képesítést szerzett. 1941-1944 között miniszteri titkár volt, a német megszállás 

alatt minisztériumi állását felhasználva menleveleket állított ki üldözött zsidók részére. 1944. október 16-án a 

nyilasok letartóztatták; néhány nap után kiszabadult, de a háború végéig bujkálnia kellett. 1945-től másfél évig a 

                                                 

http://www.kurrenstortenelem.hu/dokument/recenziok/2007.09/ladanyi_200709.html
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Belügyminisztérium közigazgatási osztályvezetője volt, a megyerendszer reformján dolgozott, és meghatározó 

résztvevője lett a választójogi törvény és az 1945. évi választás előkészítésének. A Valóság című folyóirat 1945. 

októberi számában erős kritikát fogalmazott meg Magyarország háború utáni állapotát illetően. A magyar 

demokrácia válsága című írása komoly vitákat gerjesztett. A következő években főként a Válaszban jelentek meg 

nagy elemző tanulmányai a történelmi közelmúlt és a jelen kérdéseiről. 1946-ban a Magyar Tudományos 

Akadémia tagjává választották, 1946-1949 között a Kelet-európai Tudományos Intézet tanára, majd elnöke lett. 

1946 júliusától a Szegedi Tudományegyetem Politikai Tanszékén oktatott; előbb egyetemi tanár, majd 1950. 

december végéig az egyetem Jogi Karán tanszékvezető egyetemi tanár volt. 1950-ben rendelkezési állományba 

helyezték, professzorságától, állásától megfosztották, illetve az MTA –ból is eltávolították. Ezt követően a 

budapesti Egyetemi Könyvtárban kapott tudományos főmunkatársi munkakört (1951-1957).  

 

1956. október 30-án részt vett a Nemzeti Parasztpárt (november 1-jétől Petőfi Párt) újjászervezésében. A párt 

november 2-án Farkas Ferenccel együtt miniszternek jelölte a Nagy Imre-kormányba, november 3-án 

államminiszterré nevezték ki. November 4-én, miután Nagy Imre miniszterelnök a jugoszláv nagykövetségre 

menekült, Bibó, mint a törvényes magyar kormány képviselője a Parlamentből felhívást intézett a magyarokhoz 

és a világhoz. Egyfelől felszólította a magyar népet, hogy "a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított 

bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív ellenállás összes fegyvereivel éljen". 

Másfelől kérte az Egyesült Nemzetek közbenjárását a leigázott magyarság szabadsága érdekében. November 6-án 

megfogalmazta a Tervezet a magyar kérdés kompromisszumos megoldására című dolgozatát, s csak ezt követően 

hagyta el a Parlamentet. Tisztsége alól hivatalosan Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke mentette fel november 

12-én. 1956. december elején tárgyalt K. P. S. Menon indiai nagykövettel, és átadta neki a Nyilatkozat 

Magyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és a politikai kibontakozás útjáról címet 

viselő, Farkas Ferenccel, Göncz Árpáddal, Varga Istvánnal, Féja Gézával és Tamási Áronnal közösen 

megfogalmazott nyilatkozatát. 1957 elején írta meg Magyarország és a világhelyzet című tanulmányát, melyet 

sikerült külföldre juttatnia, (először Bécsben, a Die Presse 1957. szept. 8-i számában jelent meg németül). 1957. 

május 23-án tartóztatták le, a Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 2-án „államellenes szervezkedés és hűtlenség” 

címén életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte. Az 1963. évi általános amnesztiával szabadult, majd 

nyugdíjazásáig a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában dolgozott. Halála előtt három évvel, 1976-ban 

Londonban jelentette meg angol nyelven. A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai című 

művét. 1979. május 10-én halt meg Budapesten. Temetése, amelyen az óbudai temetőben Illyés Gyula és Kenedi 

János mondott gyászbeszédet, az ellenzék különböző áramlatainak első nyílt fellépése volt. 1980 októberében a 

magyar szellemi élet 72 képviselője emlékkönyvvel tisztelgett életműve és emléke előtt.  (Források: Huszár Tibor: 

Bibó István – a gondolkodó, a politikus. In: Bibó: Válogatott tanulmányok, im. 385–534. o., 

 http://epa.oszk.hu/01300/01367/00250/pdf/EPA01367_3K_2011_12_51-54.pdf) 

 

3 Sárközi Márta (1907-1966): Molnár Ferenc író lánya, szerkesztő, író, műfordító. Gyermekkorát 

Olaszországban, Franciaországban, Svájcban és Németországban töltötte. 19 évesen ment férjhez, majd elvált és 

29 évesen Sárközi György felesége lett. Sárközi művészetét a magyar népi irodalom hagyománya határozta meg, 

és a szegényparasztság sorsának jobbra fordításán dolgozott. A népi írók folyóiratát, a Választ szerkesztette, és 

ekkor indította el a Magyarország felfedezése című szociográfiai könyvsorozatot. A házaspár az 

irodalomszervezést tekintette életcéljának: a népivé és urbánussá kettészakított magyar irodalomból egységes, 

nemzeti irodalmat akartak teremteni. Sárközi írta az egyik legmagyarabb történelmi regényt, a Mint oldott kévét, 

és annyit tudott a magyar népi kultúráról, mint kevesen, de zsidó származású volt, így 1939-ben állását elveszítette, 

nem publikálhatott. Amikor bevonultak a németek, menedéket szerzett a családnak, de ő nem bújt el a 

munkaszolgálat elől. Balfon halt éhen 1945-ben. Sárközi Márta visszaköltözött az apjától örökölt, kibombázott 

Nyúl utcai villába, és teljes egészében férje szellemi örökségének szentelte az életét. Újraindította a Választ: a 

címlapon, cégérként, Illyés Gyula neve szerepelt, de a szerkesztést Márta végezte. A bevételből - amíg volt - 

meggyilkolt vagy bebörtönzött írók családját támogatta, vagy csak főzött rájuk: ha népi írók jöttek pörkölt, ha 

urbánusok, francia konyha volt a menü. Aztán a lapot betiltották, a nyomdaszámlára ráment a villa, Sárközi Márta 

és a gyerekek egy szoba-konyhás zugligeti házba költöztek. Műstoppolóként dolgozott, és a kertjükben termelt 

almát árulta a piacon. Hétvégenként összegyűjtötte magához a tűrt vagy tiltott írók tucatjait Pilinszkytől Szabó 

Lőrincig.  

 

1936/37-ben Sárközi György szervezni kezdte a Magyarország felfedezése sorozatot, s ezáltal szorosabbá vált 

kapcsolata a falukutató Erdei Ferenccel s rajta keresztül bizonyára annak jófejű, higgadt gondolkodású barátjával, 

Bibó Istvánnal is. Amikor megkezdődött a Márciusi Front demokratikus átalakulást követelő 1937-es 

programjának a megfogalmazása, a Nyúl utcai Sárközi-villában is feltűnt Erdei Ferenc oldalán Bibó István. Erdei 

Ferenc és Erdei Sándor, de még Ferenc menyasszonya, majd felesége, Majláth Jolán is meghitt barátaivá lettek 

Sárközi Györgynének, Bibó István e háború előtti években még nem. 

 

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00250/pdf/EPA01367_3K_2011_12_51-54.pdf
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1945-ben Sárközi Györgyöt Balffürdőn megölték a nácik, a németek kiűzése után Erdei Ferencből kommunista 

párttagságú parasztpárti belügyminiszter lett, Bibó Istvánból a közigazgatás átszervezésén dolgozó minisztériumi 

osztályfőnök, majd egyetemi tanár. Sárközi Márta megölt férje örökében állt Illyés Gyula mellé, hogy újraindítsák 

a népi írók folyóiratát, a Választ. Bibó korszakos írása, A magyar demokrácia válsága még a Szabó Zoltán által 

szerkesztett Valóságban jelent meg, A kelet-európai kisállamok nyomorúsága pedig az Új Magyarország 

füzeteként, de a többi tanulmány már a Sárközi Márta által kiadott Válasz hasábjain. Azután beköszöntött a fordulat 

éve, és 1949-ben Bibó minisztériumi állásából előbb a szegedi egyetem politikatudományi tanszékére került át, 

majd megfosztották katedrájától. Sárközi Györgyné sem volt többé irodalmi lapkiadó, hanem a Fővárosi 

Ruhanemű-javító Vállalat műstoppolója. De vasárnaponként húsz-huszonöt embert látott vendégül zugligeti 

szoba-konyhás házában, a Válasz hajdani munkatársait, a kor nem kommunista értelmiségének a javát. Bibó István 

és felesége sűrűn megjelentek ezeken az együttléteken. 1953 egyik vasárnapján Sárközi Márta exkluzív 

történészuzsonnát szervezett, azt szerette volna, hogy a zivataros XX. századot értékeljék hozzáértő intellektuelek, 

s közben ismerjék meg egymást jobban. Bibó István mellett Németh Lászlót, Keresztury Dezsőt és Hajnal Istvánt, 

valamint a fiatal nemzedékből Gyapay Gábort és Niederhauser Emilt hívta meg.  

 

1957 februárjában még nem látszott elég tisztán, hogy milyen jellegű és mértékű megtorlás következik 

Magyarországon. Sárközi Márta ekkor azt írta: „Pistu meg én vagyunk, azt hiszem, az egyedüli optimisták, bár mi 

is inkább alkatunknál és nem a tényeknél fogva.” Májusban azután Bibó Istvánt is letartóztatták, és hamarosan 

Sárközi Mártáért jött a fekete autó: „Gondolom, csodálkozol, hogy megint itt ülök a régi lakásban! Csütörtökön 

jöttek a költöztető emberek [az ávósok], őrületes rendetlenséget csináltak, mindent kiszórtak és kiborítottak, végül, 

miután öt markos férfi volt, végeztek valahogy, és átköltöztünk. Úgy képzeltem, az új lakásban [a börtönben] 

fogom leélni hátralévő éveimet, hát mit tesz isten, szombaton délután jött egy értesítés, hogy a fölsőbb fórum nem 

hagyta jóvá a lakáscserét, és egy óra alatt kidobtak az új lakásból. Nem tudom, kinek a keze van a dologban. Csak 

valami nagykutya lehetett.” A nagykutya, a pártkórházban haldokló Révai József Sárközi György özvegyén még 

segített, Bibó István megsegítése nem volt szándékában. (Források: Sárközi Mátyás: Bibó István és Sárközi Márta 

barátsága. In. Holmi, 2011. augusztus, Nyáry Krisztián: Egy fénykép a múltból: Sárközi György és Molnár Márta; 

http://www.euroastra.hu/node/59692) 

 

4 Ravasz László: Memorandum a református egyház helyzetéről 1956 nyarán. In. Ladányi Sándor (szerk) Adalékok 

a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez, dokumentumok a Református 

Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetéből (MRE, 

Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006.) 

 

5 „Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága 1956. július 28. és augusztus 4. között Galyatetőn tartotta 

ülését. Nyilvánvaló volt, hogy az ide érkező nyugati egyházi vezetők egyebek között Ravasz László nyugalmazott 

– és akkora már Budapestről is lényegében száműzött – püspökkel is találkozni akarnak. Így Pap Lászlónak, a 

Duna melléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjének (ebben a tisztében a püspök adminisztratív 

helyettese) – ha nem is könnyen – sikerült kieszközölnie a hazai szervezőknél, hogy Ravasz is kapjon meghívást, 

illetőleg engedélyt a tanácskozáson való részvételre. Ravasz László erre az alkalomra Memorandumban foglalta 

össze mondanivalóját. Ennek tartalmát, sőt szövegét előzetesen egyeztette Bereczky Alberttel, és megküldte az 

Állami Egyházügyi Hivatalnak is. Ebben az összeállításban Ravasz László vázolta a református egyház akkori 

helyzetét, s rámutatott arra a szomorú tényre, hogy az államhatalom megtalálta és vezető helyre juttatta azokat az 

egyházi személyeket, akik az állam érdekeit képviselték az egyházon belül (és nem fordítva), az államhatalom 

egyházellenes céljait hűségesen kiszolgálták, s így belülről bomlasztották az egyházat. Felvázolta a kivezető út, a 

kibontakozás elvi és erkölcsi előfeltételeit is”. (Balogh Margit: A Hitvalló Református Egyház és a Református 

Megújulási Mozgalom (1955–1956). In. Magyarország a XX. században (főszerk. Kollega Tarsoly István), Babits 

Kiadó, Szekszárd, 1996-2000. p. 432.) 

 

6 Bartók György (1845-1907): református lelkész, püspök. Tanulmányait a nagyenyedi Bethlen-főiskolán 

végezte 1871-ben, majd egy évig görög és latin nyelvet tanított. 1872-1874 között bölcsészetdiplomát szerzett 

egyetemen. Hazatérve püspöki titkár lett az erdélyi püspök mellett, és vallástanár a kolozsvári református 

gimnáziumban. 1876-tól nagyenyedi, 1893-tól szászvárosi lelkész, majd 1899-ben az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspökének választották, ebben a minőségében 1900-ban a kolozsvári egyház lelkésze lett. 1876-

ban Egyházi és Iskolai Szemle címmel heti közlönyt indított Nagyenyeden, amit1883 végéig szerkesztett. Ravasz 

László 1903-1905 között püspöki titkára, majd Bartók Margittal kötött házasságát követően a veje lett. (Forrás: 

Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

7 Szász Károly (1829-1905): református püspök, költő, író, műfordító, az MTA tagja. Kolozsvárott tanult, majd 

1848-ban a pesti egyetemen matematikai tanulmányokat folytatott. 1849-ben előbb fogalmazó volt a 

Közoktatásügyi Minisztériumban, majd belépett a honvédségbe, s káplárként, utóbb hadnagyként vett részt a 

http://www.euroastra.hu/node/59692
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szabadságharcban. 1851 nyarán lelkészi vizsgát tett. 1851-től nagykőrösi, 1853 – 54-ben kecskeméti gimnáziumi 

tanár volt. 1860-62 között a Solti Református Egyházmegye esperesi tisztét viselte, majd 1863-ban Szabadszállási 

Református Egyházközség lelkipásztorának választották. A Dunamelléki Református Egyházkerület 1884-ben 

püspökévé, a Budapesti Református Egyházközség pedig „elsőpapjává" választotta. Püspöki működésének 

legkiemelkedőbb mozzanatát az egyházkerületének valamennyi egyházközségében végrehajtott generalis 

vizitatioja (hivatalos püspöki látogatás) (1885–1893 között) képezte. 1903 őszén lemondott mind püspöki, mind 

lelkészi állásáról. 

 

1865-ben országgyűlési képviselőséget vállalt, 1867-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban volt 

osztálytanácsos, 1876-ban miniszteri tanácsossá nevezték ki. 1860-tól a Kisfaludy Társaság tagja, 1883-1900 

között másodelnöke, 1892-95-ben az MTA másodelnöke. A kiegyezés korának egyik jellegzetes képviselője volt. 

Gyulai Pál és Arany János barátja; esztétikai és kritikai munkásságában erősen konzervatív. Számos egyházi 

jellegű munkája és tankönyve jelent meg. Lírájában a családi élet, a vallásos és hazafias érzés hangja szólal meg. 

Rendkívül széles körű műfordítói munkásságot fejtett ki: többek között Shakespeare, Goethe, Schiller, V. Hugo, 

Béranger, Tennyson műveiből fordított. (Források: Magyar Életrajzi Lexikon, http://reformatus.hu/mutat/183-eve-

szuletett-szasz-karoly-kolto-puspok/) 

 

8 Imre Lajos (1888–1974): református lelkész, teológiai tanár. Kolozsváron végezte bölcsészeti és teológiai 

tanulmányait 1910-ben, majd Aberdeenben és Heidelbergben tanult. Bölcsészdoktori címet szerzett 1913-ban. 

Tordai (1910), kolozsvári (1911–1912), majd marosvásárhelyi (1913–1914) segédlelkészi szolgálatai után 

Kolozskarán volt lelkipásztor (1914–1921), 1921-1948 között pedig a Kolozsvári Református Teológiai 

Fakultáson tanított. Már kolozskarai szolgálatának évei alatt bekapcsolódott Az Út szerkesztőinek munkájába, 

majd pedig az 1923-ban újraindított lap főszerkesztője lett. Szerkesztőtársaival együtt cikkeivel az egyházi 

megújulást szorgalmazta; ezt ők hitvallásos építésnek nevezték. Támogatta a belmissziói mozgalmat, részt vett az 

egyetemi ifjúság, a középiskolák protestáns diákságának lelkigondozását felvállaló mozgalomban, a vasárnapi 

iskolai tanításban és az elesett gyermekeket felkaroló Erdélyi Pártfogó Egylet munkájában. Az Erdélyi 

Egyházkerület belmissziói előadójaként (1924-1944) tett javaslatára jött létre az Egyházkerületi Missziói Tanács, 

abból a célból, hogy összehangolja a Vasárnapi Iskola Szövetsége, az IKE, Nőszövetség, Férfiszövetség, 

Leányszövetség, a Diakóniai Intézet és az Árvaház tevékenységét. (Forrás: Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888–

1974). http://proteo.cj.edu.ro/ut/16/imrelajos.html) 

 

9 Bethánia Egyesület: A CE Szövetséget Francis E. Clark, portlandi presbiteriánus lelkész indította el 

gyülekezetének 58 fiataljával, akik 1881.febr.2-án nyilatkozat aláírásával arra kötelezték el magukat, hogy 

Megváltójukat, Jézus Krisztust akarják életükkel szolgálni, és ebből a célból egy keresztyén közösségben, ifjúsági 

szövetségben együtt kívánnak munkálkodni. A mozgalom első célkitűzése az ifjúsági misszió, azon belül pedig 

azzal az elhatározással indul, hogy megtartsa a hitre jutott fiatalokat a gyülekezetben és a hitben. A CE Szövetség 

gyorsan elterjedt először Amerikában, majd az egész világon. Magyarországon 1900-ban Szabó Aladárné először 

egy gyermekszövetséget alapított. Szabó Aladár, dr. Kecskeméthy István teológiai tanárok és mások 1903-ban 

alapították meg a Bethánia Egyletet, és kérték annak felvételét a CE Világszövetségbe. A Bethánia Egylet, bár 

megalakulásában az említett lelkészek döntő szerepet játszottak, alapvetően mindig laikus mozgalom volt. 

Igyekezett a CE mozgalomra jellemző módszereket (evangelizációk, konferenciák, csendesnapok, bibliaórák, 

vasárnapi iskolai munka, személyes lelkigondozás stb.) nálunk is meghonosítani. Az Egylet célja: a keresztyén 

könyörülő szeretet gyakorlása és az igazi keresztyén élet felvirágoztatása. A Bethánia Egylet csoportjai (Szabolcs, 

Borsod, Dél-Magyarország, Budapest és környéke) ébredési gócokká váltak. 1950-ben politikai nyomással a 

Bethánia Egyletet feloszlatták. 1990. március 31-i dátummal Bethánia CE Szövetség néven – mint a Bethánia 

Egylet jogutódját – társadalmi szervezetként újra bejegyezték, és még abban az évben újra felvételt nyert a CE 

Világszövetségbe. (Forrás: http://www.parokia.hu/lap/bethania-ce-szovetseg/cikk/mutat/bemutatkozas/) 

 

10 Az 1920-as évek elején több oldalról is megindult, a református egyház megújulását célzó és szolgáló 

kibontakozási kísérlet, az ébredési mozgalom egyik irányzata egyesületi jellegű, radikális, egyházközi, vagy 

egyházak feletti „interkonfesszionális”, vagy általános keresztyén úton, a másik erősen konfesszionális, az ún. 

történelmi kálvinizmus oldaláról igyekezett megközelíteni és elérni ugyanazt a célt. Az interkonfesszionális, 

belmissziós egyesületek, egyletek (Bethánia, SDG) nagyobbrészt már a századforduló táján létrejöttek. (…) A 

bizonyos mértékig korábbi hollandiai mintára épülő történelmi kálvinizmus a kálvinista világnézet politikai 

vetületét is igyekezett megvalósítani. A történelmi kálvinizmus állandó harcban állt az általában 

interkonfesszionális elveket valló, Sebestyén Jenő által „általános keresztyén”-nek nevezett belmissziós 

csoportokkal, mozgalmakkal, törekvésekkel. A református egyházhoz csak laza szálakkal kapcsolódó, de azért 

benne élő különböző irányzatok, egyesületek közötti, gyakran egymás ellen (is) folyó harcok igen sok energiát 

emésztettek fel. Az a veszély is fenyegetett, hogy az egyesületi keresztyénségbe megy át a történelmi egyház 

minden értéke, maga az egyház pedig üres, hagyományos keret marad csupán. E kettős veszélyt Ravasz László 

http://reformatus.hu/mutat/183-eve-szuletett-szasz-karoly-kolto-puspok/
http://reformatus.hu/mutat/183-eve-szuletett-szasz-karoly-kolto-puspok/
http://proteo.cj.edu.ro/ut/16/imrelajos.html
http://www.parokia.hu/lap/bethania-ce-szovetseg/cikk/mutat/bemutatkozas/
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(1921-től dunamelléki püspök) már az 1920-as évek derekán felismerte, s kimondta, hogy a megszervezett és 

teljesen kiépített gyülekezeti élet a belmisszió. Az interkonfesszionális belmisszió munkatársai, evangélizátorai 

mindenkor valamelyik élő konfesszionális öntudatos, hitvalló egyház tagjai legyenek, s az általuk felkeresett és 

megmentett lelkeket mindig vezessék el Jézus Krisztus valamelyik élő, történelmi, konfesszionális egyházához. 

Szállóigévé lett híres programja: „az egyházat missziósítani, a missziót egyháziasítani kell”. (Forrás: Ladányi 

Sándor: A református egyház (1919–1944). In. Magyarország a XX. században (főszerk. Kollega Tarsoly István) 

Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000) 

 

11Bibó István itt D. L. Moody (1837-1899) nevezetes amerikai evangélizátorra gondolt  

(http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=3603), viszont téved, mert Ravasz László hitéletére és megtérésére 

nem ő, hanem a Ravasz által Mott Jánosnak nevezett John R. Mott (1865-1953) volt nagy hatással 1909 májusában 

tett magyarországi  körútja során. (Ravasz László: Emlékezéseim, Budapest, 1992, 112. old.) 

 

 

12 ébredés: a kortárs protestáns teológusok racionalista, bibliakritikus, teológiai liberalizmust képviselő nézeteivel 

szembenálló, a református egyházi élet megelevenedését szolgáló mozgalom a 19. századtól. Azt a célt tűzte ki, 

hogy a hittételek puszta elfogadása, az egyházhoz tartozás társadalmi kötelezettségnek tekintése, a szertartásokon 

történő tradicionális részvétel helyett öntudatos, elkötelezett és érzelmileg motivált keresztyének közössége legyen 

a református egyház. Az európai református hitébredési mozgalmak hatása Magyarországra a 19. század második 

felében, illetve a századfordulón a német pietizmus és angol belmissziós mozgalmak közvetítésével érkezett. A 

Magyar Református Egyházon belüli ébredési mozgalom nem volt egységes szervezet vagy csoportosulás. 

Egyrészt számos pietista kegyességű ember tartozott ide, akik az egyházszervezeti kérdések vagy az egyház 

társadalmi feladatai iránt nem igazán tanúsított érzékenységet, másrészt olyanok is, akik teológiailag is 

megpróbálták megragadni az új kérdéseket, és megoldásokat kerestek a társadalmi problémák megoldására. A 

Bethánia CE Szövetség jelentős szerepet játszott az ébredés evangelizációs, missziós tevékenységeiben, de még 

számos evangéliumi, élő hitű szervezet tevékenykedett benne igen aktívan, például a Soli Deo Gloria, a Magyar 

Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség, a Lorántffy Egylet, a Keresztyén Ifjúsági Egylet. Maga a hivatalos egyház 

is rész vállalt a misszióból, különösen 1945-1948 között.  

 

A második világháború megrázkódtatásai és veszteségei után az ébredési mozgalmak új erőre kaptak, 1945-1949 

között valóságos ébredési hullám vette kezdetét Magyarországon. Konferenciák – volt, amikor az országban 

egyszerre nyolc-tíz helyen –, csendeshetek, bibliaiskolák és evangélizációk sora követte egymást. A nyári táborok 

legtöbbször Tahiban, Berekfürdőn, Miskolc-Tapolcán és Alcsúton zajlottak (ezek a helyek ma is a Református 

Egyház táboroztató központjai). A kommunista hatalom nyomására a református egyház 1949-50-ben sorra 

szüntette meg az ébredésben jelentős szerepet játszó egyesületeket, minden eszközzel korlátozta a templomi 

igehirdetésen kívüli missziós munkát, valamint a gyülekezetek és lelkészeik egymás közti kapcsolatait. 1950-ben 

az Országos Református Missziói Munkaközösséget és annak munkaágait is megszüntették, helyét az újonnan 

alakított Konventi Missziói Bizottság vette át, mivel a missziói munka egészének egyházi szervezetbe való 

átültetését tűzték ki céljául. A missziói munkának két új dokumentum szabta meg az irányát: az új "Missziói 

Szabályrendelet" (1952) és a "Testvéri Izenet" (1950), melyek központosított és ellenőrzött keretek közé 

szorították – vagyis gyakorlatilag ellehetetlenítették – a missziós munkát, amivel az (egyesületeiktől már 

megfosztott) ébredési mozgalmakat és képviselőiket kívánták ellenőrzés alá vonni, illetve működésükben tovább 

korlátozni. Az 1953-tól érzékelhetővé vált politikai enyhülés, a református egyházon belül 1955-től megerősödő 

megújulási törekvések és az 1956-os forradalom hatására 1957-58 során egy második ébredési hullám bontakozott 

ki Magyarországon, melyet jelentős központjairól „szabolcsi ébredésnek” is neveznek. Bár az Állami Egyházügyi 

Hivatal és a politikai rendőrség – a forradalom után ismét vagy újonnan hatalomba helyezett kollaboráns 

egyházvezetés aktív asszisztálásával – folyamatosan figyelte, akadályozta a gyülekezetek hitéleti aktivitását és 

kapcsolatait, az ébredési mozgalom hatása, elsősorban kisebb, helyi csoportokban ismét érzékelhetővé vált. 

(Források: Csohány János: Simai Erdős József. Egyháztörténeti Szemle, 2009. 12. évf. 3. szám, Árgyelán Erzsébet: 

Ébredéstörténet a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1950 között; 

http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/, Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az 

„oszd meg és uralkodj" elve és gyakorlata. In: Balogh Margit (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a 

18–20. századi magyar és szlovák történelemben. Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Budapest: Kossuth Kiadó, 

2008.) 

 

13 A Református Egyház a Bethániánál leginkább az egyháztól való elszakadástól félt. Sokszor valóban túlzottan 

elzárkóztak a megtért hívek az addigi gyülekezetüktől, mert fontosnak tartották, hogy a megváltás evangéliuma 

mindenkihez szól. Bűnbánat, megtérés, újjászületés fogalmai új jelentést nyertek. Inkább a fegyelmezett életre és 

nem annyira az igaz tanra, dogmákra tették a hangsúlyt. Sokan túlzottan kivonultak az egyházi életből és ez erős 

ellenszenvet váltott ki. Az ellenszenv oka részben a hajthatatlanul a Bibliához való ragaszkodás, a világtól való 

http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=3603
http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/
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elfordulás volt, de tagadhatatlanul kifejlődött egyesekben a "hívő gőg", a fölény, a magát különbnek tartás. 

 

Ravasz László hőn áhított vágya volt, hogy a Református Egyház égisze alatt működjenek ezek a szervezetek, 

csoportosulások. "A népgyűlés megint kifejezésre jutatta a magyar református egyház egységét, azt az 

együttmunkálkodást, amely az egyház hivatalos vezetősége és a szabad evangéliumi mozgalmak között régtől 

fogva fennáll, s kisebb átmeneti bizalmi válságokat leszámítva meg is fog maradni ... Egyházunk minden vezetője 

érezze és higgye el, hogy azok a bibliakörök, szövetségek, evangéliumi közösségek, a felébredt hívek a maguk 

imádságaival és ezen keresztül munkálkodó isteni erőkkel ott állnak mögöttünk." (Ravasz László XXV. püspöki 

jelentéséből: A református egyház reformációja. In: Magyar Református Ébredés, 1946/24. 2. o.) 

 

Ugyanakkor az egyház örök problémája volt, hogy gyanakodva tekintett az ébredési mozgalmakra. "A Bethánia 

Egylettel arról folyt a vita, hogy ki az illetékes a gyülekezeti missziói munka végzésére. Az ébredésiek vagy a 

lelkipásztorok, esetleg a presbiterek is, akik talán nem végezték? (Fazekas Sándor: "Új egyház felé?", Református 

Kollégium, Debrecen, 2000. 105. o.) Ez a féltékenység, rivalizálás bomlasztotta az ébredés folytonosságát. 

Szikszai Béni így írt a kéziratában erről a furcsa viszonyról: "Az ébredés mindig különbet akart és ezt az egyház 

mindig C-dúrban értette. Különcnek mondta." (Szikszai Béni: Ahogy én láttam! (kézirat) 1974. 102. o.) Szikszai 

Béni szerint nem tanbeli különbségek választották el az Egyletet a népegyháztól, hanem olyan bibliai igazságok 

felismerése és hirdetése – például megtérés, újjászületés, evangelizáció –, melyek a Református Egyházban idővel 

elhalkultak. (Forrás: Árgyelán Erzsébet: Ébredéstörténet a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1950 

között; http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/,) 

 

14 „A konzervatív-feudális kormányzat pedig, bár elvileg mindenféle társadalmi kérdés felvetésének ellene volt, 

mégis, ha már el nem kerülhette, könnyebben és szívesebben engedett ennek a zsidókra szorított 

problémafelvetésnek, mint az igazi szociális kérdés teljes szélességben való felvetésének. Különösen 

megnövekedett ez a feszültség a harmincas évek gazdasági válságától s még inkább a német hitlerizmus uralomra 

jutásától kezdve. Az osztrák Anschluss után pedig e feszültségen felül a hitleri Németország szomszédsága és az 

a tény, hogy az ország területi igényeinek az érvényesítését az ország vezetői és a nacionalista közvélemény a 

német politikai akciókkal legalábbis párhuzamos politikától várta, megérlelte azt, hogy ez a kormányzat is a 

zsidókat leszármazási alapon hátrányosan megkülönböztető törvényhozás útjára lépjen. Ennek a törvényhozásnak 

a szükségességét ugyanakkor a konzervatív kormányzás európaibb elemei azzal indokolták, hogy a hitlerizmus 

további sorsát a németekkel való teljes szembefordulás elkerülése mellett kell kivárni, s közben a németek és a 

hazai antiszemita jobboldal követeléseit ilyen törvényes rendelkezésekkel kell kielégíteni, s ez egyúttal a zsidók 

számára is kisebb rosszat jelent, mint akár egy közvetlen nyilas uralom, akár pedig a németekkel való 

százszázalékos szembefordulás. Ennek az egész gondolatmenetnek – ha nem a fasizmussal való teljes 

szembefordulás kötelezettségéből, hanem szorosan a hazai zsidóság megmentésének szempontjából indulunk ki – 

bizonyos feltételek mellett igaza lehetett volna. Mint ahogyan igaza lett a romániai zsidóság megmaradása 

szempontjából Romániában, ahol egy körülbelül ilyenfajta politika kímélte meg a romániai zsidóság többségének 

az életét attól a sorstól, mely mind a németeket száz százalékig követő, mind pedig a németekkel száz százalékig 

szembeforduló országok zsidóságát érte. De csak akkor lehetett volna igaza egy ilyen politikának, ha egészen 

világosan és egészen határozottan tudja, hogy ezt akarja; tehát a zsidóellenes törvényhozás terén a politikailag még 

indokolható minimumra szorítkozik, egyidejűen a szélsőjobboldali elemek politikai érvényesülésének a 

lehetőségét egészen határozott és éles intézkedésekkel elvágja, s kellő pillanatban a német szövetségből való 

kiugrás alkalmát megragadja. Magyarországon mindennek az ellenkezője történt. Az egész magyarországi 

zsidótörvényhozás alaptörvénye, a második zsidótörvény azon a bizonyos minimumon számos ponton túlment; 

abban azonban, hogy a zsidók megmentésének az eszköze legyen, nem is annyira a tartalma akadályozta meg, 

mint inkább a létrejövetelének a körülményei: az, hogy ezt a törvényt a szélsőjobboldal biztatására, a vele való 

versengés és egyezkedés jegyében hozták meg, s eltűrték, hogy ezt a végső engedménynek szánt törvényt a másik 

fél csak kiindulópontnak és kezdetnek tekintse. Minthogy pedig a zsidótörvényt nem a szélsőjobboldal teljes és 

erélyes leverése követte, hanem a magyar nyilas és imrédysta pártok közéleti agitációja, sajtóbeli uszítása és a 

németek felé való állandó felajánlkozása, ezért az alapvető zsidótörvényt természetszerűen évenként új meg új 

zsidótörvényeknek kellett követniök, melyek mind határozottabban fajelméleti és zsidóüldöző alapon 

állottak”. (Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In. Válogatott tanulmányok I-IV.  Magvető 

Könyvkiadó 1986 (II. kötet), eredeti megjelenés: Válasz, VIII. évf. 10–11. sz. (1948. október-november) 

 

15 Ravasz László már kolozsvári teológus korában is behatóan foglalkozott a zsidókérdéssel, 1916-1917-ben pedig 

a Protestáns Szemle hasábjain és másutt többször is érintette a problémát. A Huszadik Század szerkesztőinek 1917 

májusában mintegy másfélszáz rangos magyar értelmiségihez intézett körkérdésére – van-e Magyarországon 

zsidókérdés, ha igen, mik az okai, és mi lehet a megoldása – adott válaszában leszögezte: "ma már minden 

komolyabban gondolkodó ember (...) megegyezik abban", hogy a zsidóság nem vallás, nem felekezet, sokkal 

inkább fajnak tekintendő, amely a világcivilizáció testében sporadikusan szétszóródott. A zsidókérdést olyan, "a 

http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/
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társadalmi életösztön mélységeiből" született valóságnak tartja, amellyel feltétlenül számolni kell. Véleménye 

szerint az egyenjogúsítás elhibázott, mivel „nemzeti kultúrákban faji ’kultúrákat’ csempészni és növelni: 

kakukkszokás. Ezért nem vagyok barátja az Egyenlőségnek, mint amelyik az Alkotmány mellett a legtöbbet ártott 

a zsidókérdés megoldásának: a teljes beolvadásnak”. A zsidókérdés megoldását csak egyféle módon látja 

keresztülvihetőnek, "a misszió" által. Nem mond le a zsidóság misszionálásáról, de ennek alapfeltételeként a 

"megtérő" zsidó mély lelki meggyőződését és lelki átalakulását tartja.  

 

Az 1930-as évek végén – püspökként, illetve a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökeként a 

felsőház tagja volt – támogatta az első (1938) és megszavazta a második zsidótörvényt. Az első zsidótörvény 

felsőházi vitájában Ravasz püspök megnyugodva vette tudomásul, hogy az egyház pásztori és missziói 

szempontjait a törvény nem érinti, ami azért örvendetes, mert a zsidókérdés egyetlen helyes megoldása a zsidóság 

teljes asszimilációja. Aggodalmának adott azonban hangot, hogy vajon "nem a magyar középosztály 

asszimilálódik-e a zsidósághoz”, s miközben hangsúlyozta, hogy a keresztyén egyház nem mondhat le a maga 

missziói parancsáról "bármely divatos fajkategória kedvéért”, a keresztyén egyházak figyelmét felhívta arra is, 

hogy a zsidók átvételében tartsanak "bölcs önmérsékletet", hiszen "van nekünk elég sok rossz keresztyénünk a 

magunk fajtájából, miért hozzunk zsidó atyánkfiai közül nagy importot. (…) A keresztyénség nem arra való, hogy 

politikai, jóléti vagy társadalmi kényelmetlenségeket elintézzen." A második zsidótörvény-tervezet (1939) 

vitájában Ravasz László kifogásolta, hogy a tervezet nem tesz különbséget izraelita vallású zsidók és zsidó 

származású keresztyének között. A törvényjavaslat módosítását javasolva többek között kívánatosnak találta, hogy 

a törvény előírásai ne érintsék azokat, akik keresztyén házasságból keresztyénnek születtek, tekintet nélkül a 

szülők és a nagyszülők származására, illetve azok, akik jelenleg valamely keresztyén egyházhoz tartoznak, a 

törvény azonban visszaminősíti őket zsidóvá, 20-30 év múlva – amennyiben magyarságuknak és keresztyén 

erkölcsüknek példamutató jelét adják – kivehetők legyenek a törvény hatálya alól. Hosszú tárgyalások után – 

többek között Teleki Pál akkori miniszterelnökkel – Ravasz püspök az általa több ponton kifogásolt második 

zsidótörvényt mégis megszavazta, mivel választások előtt álltak, és a szélsőjobboldal nagymérvű előretörése volt 

várható. 1960-ban írt visszaemlékezéseiben így fogalmaz: „…tragikai vétség: nem vállaltuk a felelősséget a 

törvényjavaslat és a kormány megbuktatásáért. (…) Ha mi közvetlenül a választások előtt megbuktatjuk a nemes 

gondolkozású, emberséges és mérsékelt Teleki Pált, olyan számban jő be a legszélsőbb jobboldal, hogy kivehetik 

a hatalmat a kormányzó kezéből. Akkor pedig ott lettünk volna, ahová csak öt év múlva, 1944. március 19-én 

jutottunk el”. (Ravasz László: Válogatott írások 1945-1968 (szerk. Bárczay Gyula), Bern, 1988. p. 318.) 

 

Bárdossy László miniszterelnök 1941 nyarán terjesztette az országgyűlés elé az ún. "harmadik zsidótörvény" 

javaslatát. Ez az 1941. augusztus 2-án törvényerőre emelkedett "A házassági jogról szóló 1894: XXXI. tc. 

kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos fajvédelmi rendelkezésekről" szóló 1941: XV. 

törvénycikkellyel együtt már egyértelműen a nürnbergi törvények alapjára helyezkedett. Az új törvény a zsidó 

fogalmát a korábbi zsidótörvényeknél is tágabban határozta meg, így sok ezer keresztény esett a törvény 

rendelkezései alá. Ravasz László püspök felszólalásában a zsidók és nem-zsidók közti házassági tilalomra nézve 

kijelentette, hogy az evangéliumi keresztény állásponttal a törvény alapgondolata kibékíthetetlen, hiszen a 

keresztény házasság értékének és érvényének elbírálásánál döntő szemponttá a vérségi leszármazást teszi. 

Méltánytalannak tartotta, hogy a törvény olyanokat is sújt, akiknek már a szülei is kitértek a zsidó vallásból, s ők 

maguk kereszténynek születtek. A javaslat alóli kivételek körének megállapításánál felvetette, hogy "három vagy 

négy zsidó nagyszülőnek két nemzedéken át hívő leszármazottja", kivételes esetben, köthessen házasságot "nem-

zsidó származású személlyel." Másik javaslata alapján egy "lelkipásztorból, orvosokból és nemzetnevelőkből" álló 

"magas bizottság" előzetesen megállapítaná, hogy a házasulandók együttélése "nemzeti szempontból kívánatos-

e". Ravasz beszéde végén felolvasott egy ünnepélyes tiltakozó nyilatkozatot – melyet Révész Imre fogalmazott, 

és az összes püspök, valamint a református egyház négy főgondnoka látott el kézjegyével –, amely szerint "a 

törvény ellen tiltakoznak és érette a felelősséget maguktól elhárítják”. A harmadik zsidótörvény elfogadása után 

Ravasz László kezdeményezte, és 1942 októberében – közvetlenül a MRE Egyetemes Konventje – megalapította 

a Jó Pásztor Missziói Bizottságot, aminek zsidómentő tevékenységét anyagilag is támogatta. 1944-ben, a német 

megszállás után – személyesen és levélben – több ízben tiltakozott a zsidók gettóba zárása és deportálása ellen, 

még 1944 decemberében is tiltakozó levelet küldött Szálasinak. (Források: Hanák Péter (szerk): Zsidókérdés, 

asszimiláció, antiszemitizmus. Gondolat Kiadó, 1984., K. Farkas Claudia: Zsidótörvények – egy egyházi ember 

szemével. In: (Fazekas Csaba szerk.) Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar 

Történeti Tanszék, 1999., Horváth Erzsébet: Ravasz László és a zsidómentés. In. Protestáns Téka, 2007. 6. szám) 

 

16 Ravasz László: Emlékezéseim. (Kálvin Kiadó, 1992.) 

 

17 Beszélgetés Ravasz Lászlóval, közli Vezér Erzsébet. In. A Ráday-Gyűjtemény Évkönyve, VI., Budapest, 1989.) 

 

18 Ady-pör: Az Ady körüli vitákat már a húszas évek elején is Ady-pörnek emlegették. A „pör” kirobbanása az 
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1915-16-ban fellángolt Ady-Rákosi Jenő vitához köthető, amelyben nem csupán eltérő irodalmi-esztétikai 

értékrendek csaptak össze; a modern irodalommal összefonódó eszmei-társadalmi progresszió képviseltette magát 

az egyik oldalon, a konzervativizmus, illetve a háborút támogató nacionalizmus a másikon. A kor ünnepelt írója, 

újságírója, a főrendiház tagja, Rákosi Jenő mellett felsorakozó konzervatív szerzők kezdettől erőteljes antiszemita 

retorikát használtak Adyval, illetve az egész magyar progresszióval szemben. A Tiszántúl c. lapban például Szűts 

Dezső 1915-ben egész cikksorozatot írt arról, hogy Nagyváradon az érvényesülni vágyó Adyt úgy „ette meg” a 

zsidóság, „mint kukacok a sajtot”. Ravasz László részvétele a vitában még 1916-ben kezdődött, amikor Ady Az 

én kálvinistaságom címmel rövid írást közölt a Nyugatban (1916. március 16.). „Debrecen megérdemli, amit 

kapott, de, óh, félek, hogy a magyar kálvinistaság is, melynek irodalmi lapjában a legszilajabb antiszemitizmust 

űzi egy Ravasz László nevű s jobb sorsra érdemes volt ember. Az én kálvinizmusom meg is marad, mert adott 

energia a halálig, de undorral vagyok mindenkihez, kik kaphatók, gyávák, bölcsek vagy hallgatók a 

felekezetemben”. Ady írására Ravasz László két cikkben is reagált. Első cikkében (Ady Endre kálvinistasága. 

Protestáns Szemle, 1916/4. füzet) vitatja a költő kálvinizmusának komolyságát. Adynak azt a megfogalmazását 

bírálva, mely szerint „ha vallásos nem is lehettem, de életemben, munkámban benne van a protestantizmus”, 

Ravasz leszögezi: nem a neveltetés és a családi hagyomány, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit az, ami egy embert 

kálvinistává tesz.  

 

Második cikkében (Antiszemitizmus? Protestáns Szemle, 1916/4. füzet) Ravasz tiltakozik az ellen, "hogy – mint 

mondta – mi antiszemiták volnánk. Eszünk ágában sincs." Majd bővebben is kifejti, mit ért ő antiszemitizmuson. 

Az ún. "oktalan antiszemitizmust" elutasítva – amelynek veszélyét abban látja, hogy a zsidóság asszimilációja elé 

akadályokat gördít – ő az "igazi, szent antiszemitizmust" – vagyis a zsidók kereszténnyé térítését – vallja. „Én még 

a zsidókérdés megoldását is csak a tiszta keresztyén politika alapján tudom elképzelni (...) A keresztyénség azt 

parancsolja, hogy szeressem a zsidót, hogy küzdjek érette, küzdjek az ellen, ami rontja, pusztítja őt, igyekezzem 

meggyógyítani (...) Ez az igazi, szent antiszemitizmus - a zsidók érdekében”.  

 

Az Ady-vita az 1920-as évek második felében lobbant fel újra, amikor Szekfű Gyula, Horváth János, Szabó Dezső, 

Hatvany Lajos és mások Ady-méltatásai után – az akkor már erdélyi püspök – Makkai Sándor Magyar fa sorsa. A 

vádlott Ady költészete c. könyvében (Soli Deo Gloria kiadása, 1927.) hitet tesz a mellett, hogy Ady nemcsak 

vallásos költő, hanem a magyar kálvinista kánon meghatározó alakja, „az egyetlen magyar vallásos költő”. Ravasz 

László erre hevesen reagált (Ady vallásossága, Magyar Szemle, 1927.), majd 1928-ban megírta nagy vitát 

kavart Irodalmi schisma c. cikkét (Könyvbarátok Lapja 1928/2.), melyben az erdélyi magyar irodalmat attól félti, 

hogy az Ady képviselte modernizmus jegyében elszakad a klasszikus magyar irodalmi hagyománytól.  A Trianont 

követő helyzetben szerinte "a politikai földrajz szempontjából" való kettéhasadás következhet be, amikor "a régi 

nemzeti irodalomból két vagy több nemzeti irodalom lesz, mindenkinek azonos a nyelve, de lassanként más lesz 

a lelke, mert más lett az ország, a sors, a történelem, amelyben az új irodalom él". E nagy indulatokat kiváltó – az 

erdélyi és magyarországi sajtóban kiterjedten zajló – vitában ("schisma-pör") Erdély magyar írói egyfelől 

határozottan leszögezték, hogy az erdélyi magyar irodalmat a magyar irodalom szerves részének érzik, másrészt 

hitet tettek Ady és a magyar modernek mellett. (Források: Kránicz Gábor: Ady Endre istenes verseiről. Studia 

Caroliensia, 2005. 1. szám; N. Pál József: Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita. In: Spectrum 

Hungarologicum, Vol. 1. 2008., Pécs); Dávid Gyula: Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről. A „schisma-pör" 

1928-ban. In. Erdélyi irodalom - világirodalom. Csíkszereda 2000; Ady Endre összes prózai művei I-X. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 1955-1969.) 

 

 

19 Vezér Erzsébet (1915-2003): irodalomtörténész. 1957-től a Magyar Tudományos Akadémia 

Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, később osztályvezetője, 1963-tól a Petőfi Irodalmi Múzeum 

osztályvezetője volt. 1969-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Fő kutatási témája Ady Endre volt. Nagyobbrészt 

Vezér Erzsébet végezte el Ady Endre publicisztikájának összegyűjtését és kritikai feldolgozását. 

(http://www.litera.hu/magazin) 

 
20 1945. február 11-i, Kálvin téren elmondott Amit vet az ember, azt aratja című prédikációjában szólt először 

Ravasz László a bűnbánat hangján. „Testnek vetett ez a nemzedék, amely megindította a szörnyű világháborút. 

(...) A testnek vetett az a nemzedék, amelyik legnagyobb történelemformáló erőnek e gyűlöletet vallotta, s 

megkísérelte azt a heródesi gaztettet, hogy népeket, fajtákat gyökerestől kiirtson. (...) Addig, amíg a magunk urai 

voltunk, Budapesten egész néprétegeket kártékony dúvadakként irtottak, mint valami fertőző sereget gettóba 

zártak, s nem telt bele pár hónap, Budapesten minden emberi élet tökéletesen bizonytalanná vált. (...) Léleknek 

vetünk (...). Ennek első lépése a bűnbánat. Addig nincs nemzeti megújulás, mint ahogy nincs egyéni megtérés és 

kiengesztelődés addig, míg meg nem valljuk a tékozló fiúval egyenként és közösségben: Atyám, vétkeztem az Ég 

ellen és Te ellened. Isten és az ember ellen.“ (Ravasz László: Válogatott írások 1945-1968. (szerk. Bárczay Gyula, 

Bern, 1988. pp. 23-27.), Idézi: Horváth Erzsébet: Ravasz László és a zsidómentés. In. Protestáns Téka. II. 

http://www.litera.hu/magazin
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évfolyam 6. szám, 2007. október.) 

 

21 Vezér Erzsébet: Töprengés az antiszemitizmusról Bibó István tanulmánya nyomán. In. Bibó-emlékkönyv. 

kézirat, Budapest, 1980.  –  Századvég, Budapest/ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1991.  

 

Bibó Emlékkönyv: a magyar szamizdat irodalom egyik meghatározó dokumentuma. A kötetben 76 írás emlékezik 

meg Bibó István szellemi hagyatékáról. Bibó István 70. születésnapjára szánt ajándékul készítették, de mivel Bibó 

68 éves korában meghalt, az élő tiszteletadásból emlékkönyv lett. A mintegy tíztagú szerkesztőbizottság elnöke 

Donáth Ferenc volt. Az Emlékkönyvet eredetileg nem szamizdatnak szánták, de kiadását a Gondolat Könyvkiadó 

visszautasította.  

(Forrás: http://www.rev.hu/rev/images/content/magyar_fuzetek/11/magyarfuzetek11_egykialtas.pdf) 

 

22 Zádor Anna (1904-1995): művészettörténész, egyetemi tanár. 1926-ban végzett a Pázmány Péter 

Tudományegyetemen, tanára Hekler Antal volt. 1926-ban Milánóban megtalálta és feldolgozta Leopoldo Pollack 

hagyatékát, amely elvezette Pollack Mihályhoz, akinek életművét később monografikusan is feldolgozta. Ezzel 

párhuzamosan levéltári kutatásokkal, utazásokkal adatokat gyűjtött a magyar klasszicizmus építészetéről, amely 

munkája nyomán 1933-ban megnyerte az MTA pályázatát Rados Jenővel együtt. 1943-ban jelent meg közös 

munkájuk, A klasszicizmus építészete Magyarországon. 1936-ban a Franklin Társulatnál könyvszerkesztőként 

kezdett dolgozni, ahol a háború után megbízott vezető lett. 1950-ben rövid időt töltött a Műemlékek és Múzeumok 

Országos Központjánál, majd 1951-ben Fülep Lajos meghívta az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Művészettörténeti Tanszékére, ahol haláláig tanított. Szerkesztőként vett részt A Magyarországi művészet története 

II., a Művészet és felvilágosodás c. tanulmánykötet és a háromkötetes Művészeti Lexikon elkészítésében. Kiterjedt 

tudományos kutató munkásságának eredményeiről több száz cikke és tanulmánya jelent meg. Nagy hatású 

pedagógus volt, lelkesültségével számos művészettörténész hallgatót az építészet felé irányított. Az európai 

klasszicizmus és romantika művészetéről összefoglaló igényű művét 1976-ban írta meg. 1984-ben építészeti 

szakszótárt szerkesztett. (Forrás: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon) 

 

23 József Attila: Thomas Mann üdvözlése (1937) 

„(…) s az emberségen, mint rajta a rák, 

nem egy szörny-állam iszonyata rág 

s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, 

honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék (…)” 

 

 

24 Bálint György (1906-1943): író, újságíró, kritikus, műfordító, a két világháború közötti magyar irodalmi 

publicisztika kiemelkedőbb alkotója. Pesti zsidó polgárcsaládban született, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 

érettségizett 1924-ben. Érettségi után jelentkezett a budapesti egyetem bölcsészkarának magyar–francia szakára, 

de felvételét a numerus clausus miatt elutasították. Apja kérésére elvégezte a Kereskedelmi Akadémia egyéves 

tanfolyamát, de közben a Nyugat-hoz beküldött versei közül kettő megjelent az 1925. áprilisi számban. Újságírói 

pályáját Az Est lapoknál kezdte, majd 1929-39 között a Pesti Napló munkatársaként, közben a Daly Express és az 

amerikai Hearst-lapok tudósítójaként is dolgozott.  Első versei után a Nyugat novelláját is közölte, 1928-ban 

kezdődött regényfordítói tevékenysége, 1929-ben pedig megjelent első verseskötete, a Strófák. A Pesti 

Napló mellett közreműködött az 1935-ben indított Gondolat c. lap szerkesztésében is, amely szintén több cikkét 

közölte. 1939-ben, amikor Az Est-lapokat feloszlatták, már alig maradt lap, ahol Bálint György publikálhatott. 

Az Újság, a Népszava és a Magyar Csillag közölte egyes írásait, a zsidótörvények miatt azonban belső 

munkatársként (havi fizetésért) már sehol nem alkalmazhatták, cikkeiért alkalmanként fizettek honoráriumot. 

1938-1942 között hat ízben hívták be katonának, illetve munkaszolgálatra. 1942. október 27-én vonult be utolsó 

munkaszolgálatára Gödöllőre, „különleges munkásszázadba” (büntetőszázadba). Sztarij Nyikolszkoje-ben 

(Ukrajna) halt meg 1943. január 21-én. (Forrás: Új magyar irodalmi lexikon I. kötet, Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1994.) 

 

25 „Magyar a zsidó, állítja valaki, még azt is hallottam, hogy a református felekezet mellett a legmagyarabb 

felekezet a zsidó. Üljön csak be egy Nyíregyházára menő harmadosztályú kocsiba, amelyben 60-70 hernyósapkás, 

kaftános zsidó van, akinek a szájában habzik a jiddis, kérdezze meg magától: ez a magyar, ez Árpád népe, ez Arany 

János népe? (Élénk derültség és taps.)” (részlet Ravasz László felszólalásából 1938. május 24-én az első 

zsidótörvény (1938. évi XV. tc.) felsőházi vitájában. In. Felsőházi Napló (1935-1939.), Budapest, 1936-1938. III. 

kötet, p. 310.) 

 

 

26 Serédi Jusztinián (1884-1945): egyházjogász, érsek, bíboros, 1927-1945 között magyar katolikus egyházfő. A 

http://www.rev.hu/rev/images/content/magyar_fuzetek/11/magyarfuzetek11_egykialtas.pdf
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pozsonyi katolikus gimnáziumból 1901-ben kérte átvételét Pannonhalmára, a középiskolát – már bencés 

novíciusként – itt, illetve Győrben végezte el. A teológiát a római bencés Szent Anzelm Egyetemen végezte el. A 

teológiai doktorátus megszerzése után 1908-ban Pannonhalmán szentelték áldozópappá, majd visszatért Rómába, 

és részt vett a Codex Juris Canonici kidolgozásában. 1918-ban tábori lelkész lett Esztergomban. Az első 

világháború után ismét Rómában élt, a bencés kongregáció ülésén a magyar bencés rend képviselője, a vatikáni 

magyar követség kánonjogi tanácsnoka, majd a magyar egyházmegyék ügyvivője lett a Szentszéknél. 1923-tól 

egyházjogot tanított Rómában a pápai levéltárosképző intézetben (Collegio Sant'Anselmo), s megjelentette az új 

kánonjog forrásait tartalmazó kilenc kötetes Codicis Juris Canonici Fontes c. művet, amiért az oxfordi egyetem 

díszdoktori címet adományozott neki 1936-ban.  XI. Pius pápa 1927-ben esztergomi érsekké, majd 1928-ban 

bíboros püspökké szentelte.  

 

1939 szeptemberétől tevékeny szerepet vállalt a Magyarországra érkezett mintegy 140 ezer lengyel menekült 

befogadásában, többször felkereste a lengyel menekülttáborokat, ahol szentmisét celebrált. A harmadik 

zsidótörvény felsőházi vitájában Serédi felemelte szavát a keresztény hitre áttért zsidók érdekében, egyéni 

elbírálást kért a számukra. Sajnálatosnak nevezte, hogy a "zsidók összességének szélsőségekre való hajlamossága 

és bizonyos túlkapásai miatt" a konvertitáknak is szenvedniük kell. A felsőházi szavazásánál a megjelent katolikus 

főpapok egységesen nemmel szavaztak, amiért Serédi köszönetet mondott nekik. Ám fájlalta, hogy számos 

katolikus egyházi felsőházi tag nem jelent meg a szavazáskor, azaz távol maradt. "Akadtak olyan egyházi férfiak 

is, felsőházi tagok, akik minden komoly ok nélkül vagy egyáltalán meg sem jelentek a tárgyalásokon, vagy 

legalábbis a szavazásra nem jöttek be. (…) Ezekről, akik Krisztusnak és szentegyházának ügyét csúfosan 

cserbenhagyták, többet nem szól, mert szégyelli magát. Az ítélet nem reá tartozik. Intézzék el ügyüket Istennel - 

és ha tudják - tegyék jóvá cselekedetüket azok előtt, akiket megbotránkoztattak." A német megszállást követően, 

illetve a gettósítás és deportálás megindulásakor a püspöki kar egyes tekintélyes tagjai egyre türelmetlenebbül 

sürgették a hercegprímást az erélyesebb fellépésre és a nyilvános tiltakozás megtételére. Serédi jogász és diplomata 

voltának azonban jobban megfeleltek a közvetlen bizalmas egyezkedések és kompromisszumkeresések. A prímás 

tárgyalási módszere és főként annak sovány eredményei azonban nem találtak egyértelmű helyeslésre a püspöki 

karon belül sem.  

 

Elsősorban Apor Vilmos püspök szorgalmazta, hogy Serédi katolikus egyházfőként tegyen határozott lépéseket a 

zsidók deportálása ellen. Ajánlólevelében többek között ezt írta: „Hogy fogunk megállni a történelem előtt, ha 

látszólagos egyetértésben és udvariassági viszonyban maradunk egy olyan kormánnyal, amely országszerte a 

legnagyobb kegyetlenséggel kínoz 100 és 100 ezer embert, és asszisztál ahhoz, hogy őket rabszolga munkára és a 

halálba deportálják.” Apor Vilmos ajánlólevelével együtt adták át június 16-án Serédinek Ravasz László 

református püspök levelét is, amelyben Ravasz László közös katolikus–református–evangélikus pásztorlevél 

kiadását kérte Seréditől. Ravasz László annak megfogalmazását javasolta, hogy amennyiben a kormány nem állítja 

le a még az országban lévő 150 000 vidéki zsidó elhurcolását, az ökumenikus pásztorlevél helyezze kilátásba 

egyházi szankciók alkalmazását is: zárják be az ország összes templomát, szüntessék be a harangozást, és az 

elhurcolásban közreműködőket sújtsák egyházi átokkal.  Serédi azonban tartott a keresztény egyházakat esetleg 

emiatt együtt sújtó retorziótól, és úgy gondolta, hogy egy, a keresztény egyházak által közösen kiadott 

memorandum megakadályozhatja a katolikus egyház önálló pásztorlevelének elkészítését is.  

 

A pápa, a nuncius és több püspök, főleg Apor Vilmos sürgetésére - és az addigi tárgyalások nyilvánvaló 

eredménytelenségének hatására – június végén Serédi bíboros is késznek mutatkozott a nyilvános, ünnepélyes 

szószéki tiltakozás megtételére. Ekkorra a főváros kivételével a vidéki zsidóság deportálása lényegében 

befejeződött. 1944. június 29-ére visszadatálva megszületett a közös pásztorlevél, amelyet július legelső napjaiban 

nyomtattak ki, és amelyet magyar püspöki kar nevében Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 

írt alá. A pásztorlevélben emelte fel tiltakozó szavát a magyar katolikus egyház vezetése a zsidók deportálása és 

tömeges megsemmisítése ellen. A pásztorlevél ugyanakkor, bár teoretikusan elutasítja a kollektív felelősség elvét, 

így a zsidók kollektív büntetéseként a deportálást, így fogalmaz: "Mi nem vonjuk kétségbe, hogy a magyar 

gazdasági, társadalmi és erkölcsi életre a zsidóság egy része bűnösen bomlasztó befolyást gyakorolt. Az is tény, 

hogy a többiek e tekintetben hitsorsosaik ellen nem léptek fel. Nem vonjuk kétségbe, hogy a zsidókérdést törvényes 

és igazságos módon rendezni kell.”Bár a tiltakozó pásztorlevél végén Serédi utasította a plébánosokat, hogy a 

megérkezését követő vasárnapon (ez július 9-én lett volna) a szentmise végén fel kell olvasni a körlevelet, erre 

nem vagy csak részben került sor. A kormánnyal kötendő újabb kompromisszum reményében ugyanis a 

hercegprímás július 7-én táviratilag letiltotta a pásztorlevél felolvasását. 

 

Az Országtanács 1944. október 27-i ülésén Serédi törvénytelennek nyilvánította Szálasi Ferenc hatalmát, és nem 

jelent meg a nemzetvezető eskütételén sem. Utolsó hónapjait az esztergomi főpapi székhely óvóhelyén töltötte. 

(Források: A tudós főpap. Új Ember, LXI. évf. 2005. március 27., Holtzer Loránt: Mindszenty vitatott hónapjai 

Veszprémben. Beszélő, 9. évf., 7. szám, 2004. július-augusztus; Gergely Jenő: A Magyar Katolikus Püspöki Kar, 
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az Apostoli Szentszék és a Soá. http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/gergely_jeno.htm) 

 

27 Az ún. Auschwitz-jegyzőkönyv (az Auschwitz-Birkenauból 1944. április elején megszökött két szlovákiai 

zsidó fiatalember, Alfred Wetzler és Rudolf Rosenberg (Vrba) által az auschwitzi haláltáborról lejegyzett 

információk) német nyelvű példányát 1944. április 29-én adta át Kasztner Rezső (más források szerint Komoly 

Ottó) Soós Géza külügyminisztériumi tanácsosnak, aki ezt május elején továbbadta Éliás József református 

lelkésznek, a Jó Pásztor Bizottság lelkészi titkárának. Az Auschwitz-jegyzőkönyvet Éliás József megbízásából 

Székely Mária (Küllői-Rhorer Lászlóné), a Jó Pásztor Bizottság munkatársa fordította magyarra. A 35 gépelt 

oldalas jegyzőkönyv hat példányát a következők kapták meg: Soós Géza, özv. Horthy Istvánné, Serédi Jusztinián 

hercegprímás, Ravasz László református püspök, Raffay Sándor evangélikus püspök, Komoly Ottó építész, a 

Magyar Cionisták Szövetségének elnöke. Pető Ernő, a Zsidó Tanács tagja a jegyzőkönyv további példányait ifj. 

Horthy Miklósnak, Angelo Rotta pápai nunciusnak és Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszternek adta át. 

 

Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek az Auschwitz-jegyzőkönyvet 1944. május 16-án Ravasz László 

református püspökkel együtt kapta meg. Május 17-én Ravasz László ennek hatására beadvánnyal fordult Sztójay 

miniszterelnökhöz, és felhívta figyelmét arra, hogy a deportálás a zsidók megsemmisítését jelenti. Miután az 

egyházak Ravasz László által tervezett közös fellépésének terve a hercegprímás elutasítása miatt meghiúsult, az 

egyházak külön-külön bocsátottak ki pásztorleveleket, de a templomok zömében nem olvasták fel azokat. (Forrás: 

Szenes Sándor: Befejezetlen múlt, szerzői magánkiadás, Budapest, 1986.)  

 

28 Szenes Sándor (1924-2009): újságíró, volt auschwitzi deportált. Évtizedeken keresztül a Népszabadság 

újságírójaként dolgozott, hírszerkesztőként ment nyugdíjba. A Budai Polgárok Társaságának alapítója, első elnöke, 

majd tizenöt év után örökös tiszteletbeli elnöke volt. Létrehozta és tizenöt éven át szerkesztette az Első Kerületi 

Figyelő című közéleti lapot. Már nyugdíjasként írta meg a magyarországi holokausztról szóló Befejezetlen múlt 

című riportkönyvét. (Forrás: In memoriam Szenes Sándor. Budai Polgárok Társasága Elnökségének közleménye, 

Várnegyed, XIV. évf. 17. szám, 2009. október 9.) 

 

29 Szigethy Gábor színháztörténész, rendező így ír Szenes Imre cikkéről. „Egy kommunista bértollnok (volt neve 

is: Szenes Imre) a Népszabadság 1957. június 5-én, szerdán megjelent írásában így számolt be Bibó István 

Parlamentben töltött utolsó óráiról: „Kiderült, hogy Bibó még reggel, a Parlamentből telefonált az amerikai 

követségre, és megjátszotta a »nemzeti szabadságharc« letartóztatott, meghurcolt miniszterének szerepét, akinek 

még az utolsó percben sikerült életjelt adnia magáról. Ezen a címen azután uszító ellenforradalmi nyilatkozatot 

tett, sürgetve az imperialisták katonai beavatkozását… E nyilatkozatot természetesen napokig kürtölték a nyugati 

rádiók. Úgy látszik, Bibó István, aki társaival együtt, még az alkotmányos miniszteri esküt sem tette le, ilyen 

provokációval akarta dicsőségessé tenni rövid, de annál dicstelenebb miniszterségét. Miután azonban ebből sem 

származott számára semmi kézzelfogható babér, november 5-én, az ENSZ-et váró Bakossal együtt, jó 

egészségben, önként hazament…” 

 

Bibó István nem november 5-én, hanem 6-án, nem Bakossal, hanem egyedül távozott a Parlamentből. November 

4-én reggel először átsétált az amerikai nagykövetségre, azután visszasétált a Parlamentbe, esze ágában sem volt 

dicsőségesebbé tenni rövid miniszterségét – tévedések, hazugságok, de részletkérdések. Ami riasztó: egy 

kommunista számára az igazság mindig az aznapi taktikai cél érdekében, szolgálatában alakítható, formálható. 

1957. június 5-én a bértollnok szerint a szovjet katonák 1956. november 4-én „az egyik miniszteri szobában két 

erősen ittas férfit találtak”, ám amikor „műve” 1957. október 23-án másodszor, brosúraként is megjelent (Az utolsó 

napjuk), a 165. oldalon már csak annyi olvasható: „az egyik miniszteri szobában két férfit találtak”. Néha még az 

ideológiai mindentudás megszállottjai sem tudják pontosan, mit kellene az adott pillanatban csinálniuk: a szovjet 

tiszt 1956. november 4-én reggel díszőrséget rendel a miniszter Bibó István szobája elé. Arra pedig a kommunista 

bértollnok is rájött, hogy rossz fényt vet egy kommunista katonatisztre, ha díszőrséget állíttat egy részeg fasiszta 

politikus ajtaja elé. 1957. június 5-én a bértollnok szerint Bibó István részeg volt, és „a szovjet tiszt valamit nem 

talált rendjén”. 1957. október 23-án a bértollnok szerint Bibó István nem volt részeg, és a szovjet tiszt díszőrséget 

állíttatott az ajtaja elé. 1957. június 5.: „Nem tudta, vajon az illető a szétfutott ellenforradalmi kormány vagy az új 

forradalmi kormány minisztere-e.” 1957. október 23.: „Nem tudta, hogy vajon az illető a leváltott kormány vagy 

az új kormány minisztere-e.” (Szigethy Gábor, 1956 – Őrző a strázsán. Kortárs, 47. évf., 1. szám, 2003.) 

 
30 Ravasz László 1944. április 12-én (majd 28-án ismét) felkereste Horthyt, s kérte, hogy a zsidókérdésben ne 

tegyen semmi olyat, mely később a felelősséget rá, a kormányzóra hárítaná. Kérte a kormányzót, hogy 

akadályozzon meg minden zsidók elleni atrocitást. Ravasz így írt az április 28-i beszélgetésről: „A kormányzó úr 

bizonyos ellenérzéssel hallgatta előterjesztésemet, s olyan benyomás maradhatott benne, hogy túlléptem az 

illetékességemnek a határvonalát. De ez a helyzetből következett, ezt mint kockázatot vállalnom kellett…” 1944. 

május 9-én felkereste a miniszterelnököt, Sztójayt, és elmondta aggodalmait. 1944. május 17-én a Konvent 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/gergely_jeno.htm
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elnöksége nevében a miniszterelnöknek írt levélben tiltakozott a gettósítás ellen a: „A zsidóknak minősülő egyének 

elkülönítésével kapcsolatban kifejezésre kell juttatnunk, hogy magát az elkülönítésnek a tényét a 

leghatározottabban helytelenítjük“. 1944. május 19-én szintén az Egyetemes Konvent nevében írt a 

miniszterelnöknek. Ekkor már Ravasz tudott az auschwitzi haláltáborról, és ennek fenyegető veszélyére 

figyelmeztetett. 

 

1944. június 15-én Ravasz László Serédi Jusztinián hercegprímást kereste meg levelével – betegen, mert 

márciustól májgyulladásban szenvedett –, amelyben együttműködésre kérte a zsidóság érdekében: „…mikor látják 

a keresztyén egyházak elérkezettnek az időt arra, hogy egy ünnepélyes deklarációval ország és világ előtt 

tiltakozzanak a zsidókérdés megoldásának jelenleg gyakorolt embertelen módja ellen? A református egyház 

igénytelen nézete az, hogy az idő nagyon hamar elkövetkezhet. Mielőtt (,,,) egyházunk és a kormány között 

szakítás következnék be, szükséges még egy komoly figyelmeztetést küldeni a kormányzatnak, és benne a 

tiltakozást is és a feddést (...) Egy ilyen tiltakozás tervét elkészítettem.“ Serédi nem válaszolt a levélre. 

 

1944. június 23-án, református és evangélikus egyházi vezetők küldöttsége vitte a miniszterelnökhöz azt a kilenc 

püspök által aláírt memorandumot, melyet a fentiek értelmében Ravasz fogalmazott: „A zsidókérdés 

megoldásának a módja, mihelyt az Isten örök törvényeit kihívja, arra kényszerít minket, hogy tiltakozó, elítélő és 

ugyanakkor könyörgő szavunkat a felelős kormány feje előtt felemeljük. Nem tehetünk másképp (...) az isteni 

megbízatásból merítjük jogcímünket, (hogy) kárhoztassunk minden olyan elbánást, amely az emberi méltóságot, 

az igazságosságot és az irgalmasságot megsérti, s az ártatlanul kiontott vér rettenetes ítéletét idézi népünk fejére. 

(...) Ismételten könyörgünk (...), vessen véget a kegyetlenkedéseknek.“ 1944. június 25-én fogalmazta meg Ravasz 

László a református gyülekezetekhez írt körlevelét, melyet szeretett volna elküldeni minden református lelkésznek 

a zsidóság védelmében, hogy olvassák fel a szószékekről. A kormányban tudomást szereztek erről a tiltakozásról, 

és július 11-én este Leányfalun, a püspök betegágyánál megbeszélést tartottak, ahol a kultuszminiszter Antal 

István, valamint Mester Miklós államtitkár, Kapi Béla, Révész Imre, Bereczky Albert és Lőrinczy Szabolcs voltak 

jelen. A tanácskozás eredményeként az egyháziak megígérték, hogy nem olvassák fel a tiltakozást, ha a budapesti 

zsidóság megkímélését írásban garantálja az állam, és engedélyezi az egyház munkáját a megkeresztelkedett 

zsidók között.  

 

Ravasz püspök a Szálasi-puccs után sem adta föl. „Eleinte még tárgyaltam a Szálasi-kormány miniszterelnökével, 

és kértem Budapest nyílt várossá tételét, a totális kiürítés mellőzését, emberiességet a zsidósággal való 

bánásmódban, a deportálás megszüntetését, vagyon- és életbiztonságot a zsidók számára.“ – írja 

visszaemlékezésében. 1944. december 1-jén még írt Szálasi Ferencnek: „Ez a bánásmód megcsúfolja Istennek azt 

az örök törvényét, amely az ellenséggel is emberséges bánásmódra kötelez, és nemzetünk fejére idézi az igazságos 

Isten haragját, sötét foltot ejt a magyar nemzet hírnevére. (...) A Magyarországi Református Egyház nevében, Isten 

íratlan és írott törvényei, az igazságosság és a nemzet igazi érdekei alapján ,az utolsó pillanatban is tiltakozom e 

bánásmód ellen“. (Forrás: Horváth Erzsébet: Ravasz László és a zsidómentés. In. Protestáns Téka. II. évfolyam 6. 

szám, 2007. október. Az idézetek forrása: Ravasz László, Válogatott írások 1945-1968. Szerk. Bárczay Gyula, 

Bern, 1988.) 

 

31 Szabolcska László (1897-1957): lelkész, irodalomtörténész, egyházi író, Szabolcska Mihály költő fia. 

Középiskoláit Temesváron végezte, majd Kolozsváron, Debrecenben és Budapesten folytatott református teológiai 

tanulmányokat, majd Budapesten szerzett bölcsészdoktori diplomát is. Angliában tett hosszabb tanulmányút után 

1923-tól Temesváron előbb másodlelkész, majd apja nyugdíjba vonulása után, 1928-tól parókus lelkész, 1931-től 

esperes. 1935-ben költözött Magyarországra, ahol haláláig a Budahegyvidéki Református Egyházközség 

lelkipásztora volt.(Forrás: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon) 

 

32 báró Bánffy Dániel (1893-1955) nagybirtokos, politikus. 1940 októberében Észak-Erdély képviseletében 

kapott mandátumot a Képviselőházban, mint az Erdélyi Párt elnöke. 1940. december 30-tól 1944. március 22-ig 

volt földművelési miniszter. 1944 szeptemberében az erdélyi érdekek képviseletében követelte a fegyverszünet 

haladéktalan megkötését. A nyilasok halálra ítélték, barátai szöktették ki a Margit körúti fogházból. 1951-ben 

családjával együtt kitelepítették. (Forrás: http://www.hdke.hu/tudastar/enciklopedia/banffy-daniel) 

 

33 Földművelési Minisztérium per, 1948. Az 1948-49-es nagy gazdasági perek (pl. Nitrokémia-per, Standard-

per) sorában – azoktól némileg különböző módon, mert ez esetben a termelés szabotálása nem szerepelt a 

vádpontok között – a Földművelési Minisztérium tisztviselői ellen lefolytatott, ún. FM-per vádlottjai ellen a 

Budapesti Népügyészség 1948 augusztusában emelt vádat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 

szervezkedés, hűtlenség, népellenes bűntett és hivatali kötelességszegés bűntette miatt. A perben 84 főt állítottak 

a bíróság elé. A vádak szerint a volt kisgazda vezetésű földművelési tárca vezető tisztviselőinek jó része „fasiszta 

csoportként", bűnszövetkezetként szabotálta a mezőgazdaság fejlesztését, szót emelt a beszolgáltatás rendszere 

http://www.hdke.hu/tudastar/enciklopedia/banffy-daniel
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ellen, szakszerűséget hangoztatva akadályozta egyes kommunista elképzelések végrehajtását, „parasztvédelmi 

demagógiát folytatott". A hatalom az FM-et okolta azért, mert a mezőgazdaságban hiányosan érvényesül 1948-

ban a tervszerűség. A vádak szerint a per szereplői, az FM tisztviselői kara 95%-ban a Horthy-rendszerben és 

Szálasi alatt is a minisztériumban szolgált. Erre alapozták azt a vádat, hogy az „összeesküvés" része volt a Nagy 

Ferenctől Mindszentyig terjedő mozgalomnak, az FM pedig a „Horthy-feudalizmus fellegváraként" a kémkedéstől 

sem riadt vissza. A 84 vádlott közül a Budapesti Népbíróság 64 főt szabadságvesztésre ítélt, mellékbüntetésként 

10 évre politikai jogoktól való eltiltás, hivatalvesztés, valamint a vádlott ingatlanvagyonának bizonyos részének 

elkobzása társult a büntetéshez. Az első-, másod- és harmadrendű vádlott, Perneczky Béla, Kiss Ferenc valamint 

Kiss Elemér életfogytiglan tartó szabadságvesztést kapott. (Forrás: Cseszka Éva: A Földművelésügyi 

Minisztérium elleni 1948-as per. In. Valóság, LI. évf. 10. szám, 2008. október)  

 

34 Ravasz Boriska, Bibó Istvánné (1909-1979): tanár, Ravasz László dunamelléki református püspök legidősebb 

gyermeke, Bartók György erdélyi püspök unokája. Tanulmányait 1921-ig Kolozsvárt, 1921-27 között a budapesti 

Baár-Madas Református Leánygimnáziumban végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 

tanult, ahol Szekfü Gyula, Domanovszky Sándor, Szentpétery Imre, Hajnal István professzorokat hallgatta. 1932-

ben latin-történelem szakos tanári oklevelet szerzett, majd Szekfü Gyulánál doktorált 1935-ben. 1932-től 1952-ig, 

az iskola megszűnéséig a Baár-Madas tanára volt, ezután két évig Szentendrén általános iskolában, 1954-től 1970-

ig, nyugdíjazásáig a kőbányai Növényolajipari Technikumban tanított, ahol 1957-ig igazgatóhelyettes, majd a 

könyvtár vezetője volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

35 Erdei Ferenc (1910-1971): szociológus, politikus. Makón született hagymakertész paraszti családban. Jogot 

hallgatott a Szegedi Tudományegyetemen, ekkor csatlakozott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának 

falukutató mozgalmához, majd a népi írók táborához. A jogi egyetemen kötött barátságot Reitzer Bélával és Bibó 

Istvánnal. Első írásai már egyetemi hallgató korában megjelentek. Külföldi tanulmányútja után szorosabb 

kapcsolatba került a népi írók lapjával, a Válasz-szal s a mozgalommal is. Rövidesen megjelentek nagyhatású 

szociográfiai munkái. A Futóhomokot (1937) gyors egymásutánban követték a többiek, a Parasztok (1938), a  

Magyar város (1939), a Magyar falu (1940), A magyar paraszttársadalom (1941) és mások. Mint a népi írók egyik 

markáns egyénisége, részt vállalt a Márciusi Front, két évvel később pedig Makón a Nemzeti Parasztpárt 

megalakításában, amelynek feloszlatásáig egyik vezető személyisége volt. Az 1943-ban rendezett szárszói 

konferencián tartott beszédében hangoztatta: az országot súlyos társadalmi válságából csak a tudományos 

szocializmus elmélete, a munkásosztály programja vezetheti tovább. 1944 novemberében öccsével átszökött a 

frontvonalon, Szegedre ment, s ott a Délmagyarország című napilap főszerkesztője lett. Egyben hozzálátott a 

Nemzeti Parasztpárt újjáélesztéséhez. Részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni ülésén, s a kormány 

belügyminisztere lett. Az Országgyűlésnek ettől kezdve haláláig képviselője maradt, s mint a Parasztpárt egyik 

vezetője, különböző posztokon tagja volt a koalíciós kormányoknak is. 1948-ban államminiszter, 1949-től 1953-

ig földművelésügyi, 1953-54-ben igazságügy-, 1954-55-ben újra földművelésügyi miniszter, 1955 decemberétől 

1956 októberéig pedig a minisztertanács egyik elnökhelyettese volt. Az 1956-os forradalom alatt tagja volt a Nagy 

Imre kormánynak. November 2-án a szovjet hadsereg kivonásának részleteiről tárgyaló magyar delegáció 

vezetőjévé nevezték ki. November 3-án a csapatkivonási tárgyalások esti, tököli tárgyalásán a KGB letartóztatta, 

de néhány hét múlva szabadon bocsátották. 1957. január 1-jén kinevezték az MTA Mezőgazdasági Üzemtani 

Intézet (1962-től Agrárgazdasági Kutató Intézet) igazgatójának, ahol az agrárpolitikai reform szorgalmazója volt. 

1957-től újra bekapcsolódott a politikai életbe is: a Magyar Tudományos Akadémia (1957-1964, 1970-71), illetve 

a Hazafias Népfront (1964-1970) főtitkára volt. (Forrás: http://mek.oszk.hu/00000/00058/html/erdei.htm)  

 

36 Márciusi Front: falukutató népi írók, baloldali egyetemisták és antifasiszta értelmiségiek tömörülése 1937 és 

1939 között. A népi írók, a budapesti Egyetemi Kör és a debreceni Egyetemi Kör diákjai összefogása nyomán 

alakult 1937 márciusában, amikor Féja Géza a Nemzeti Múzeum lépcsőjén állva olvasta föl 12 pontba szedett 

programjukat. A programban a demokratikus átalakítást, sajtószabadságot, szervezkedési szabadságot, a 

dunai népek önrendelkezésén alapuló revíziót, a nagybirtok kisajátítását, a monopoltőke korlátozását követelték, 

felhívták a figyelmet a zsidóság igazságtalan megbélyegzésére s a német terjeszkedés veszélyeire. 1937. 

októberben jelentették meg Makói Kiáltványukat, amelyben még radikálisabban fogalmaztak. Végül 1938 végére 

a rendőrségi zaklatások, a perek (Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre és Veres Péter ellen indult 

bírósági eljárás) és a belső nézetkülönbségek miatt felbomlott. (Forrás: Új magyar irodalmi lexikon II. Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1994.) 

 

37 Málnási Bartók György (1882-1970): filozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

(1927), majd rendes tagja (1945). Fő kutatási területe a filozófiatörténet, az etika és etikatörténet volt. Apja, id. 

Bartók György nagyenyedi, majd szászvárosi református lelkész, 1899-től erdélyi püspök, akinek Ravasz László 

1903-1905 között püspöki titkára, majd Bartók Margittal kötött házasságát követően a veje volt.   

 

http://mek.oszk.hu/00000/00058/html/erdei.htm
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Málnási Bartók György 1904-ben végezte el teológiai tanulmányait a kolozsvári Református Teológiai 

Akadémián, az egyetem filozófia szakán pedig 1905-ben végzett. Lipcsei és heidelbergi tanulmányok után 1906-

ban szerzett filozófiai doktorátust, 1907-ben pedig magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet. A 

nagyenyedi Bethlen Kollégiumban kezdett tanítani, majd 1908-ban a kolozsvári Teológiai Akadémia újszövetségi 

tanszékére választotta meg az egyházkerületi közgyűlés. 1912-ben magántanári képesítést szerzett filozófiából a 

kolozsvári egyetemen, s ott oktatott morálfilozófiát; 1917-1919 között a tanszék vezetője volt. Miután a román 

állam 1919-ben bezáratta a kolozsvári egyetemet, 1921-ben áttelepült Szegedre, ahol 1921-1940 között az egyetem 

filozófia tanszékének vezetője volt, ezzel párhuzamosan 1922-1925 között a pedagógia tanszéket is vezette. Az 

általa 1936-ban elindított és szerkesztett Szellem és Élet című filozófiai szakfolyóirat szerzői közé tarozott többek 

között Kibédi Varga Sándor, id. Bibó István, Zolnay Béla, Ortutay Gyula, Tankó Béla, Makkai Sándor, Tettamanti 

Béla. 1940-1944 között a Kolozsvárott újra megalakuló Ferenc József Tudományegyetem Filozófia Tanszékét 

vezette, 1940–1941-ben ő volt az egyetem rektora. 1944-ben Budapestre menekült. 1945-ben megválasztották a 

Magyar Tudományos Akadémia tagjának, de még ugyanebben az évben nyugdíjazták. Nyugdíjas éveiben 

filozófiatörténettel foglalkozott. (Forrás: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon) 

 

38 „Bierbauer (Borbíró) Virgilné Graul Adrienn (1896–1973) Bibó István nagynénje, édesanyjának, Graul 

Irénnek (1889–1979) a húga volt. A 20-as évek elején ment férjhez Bierbauer Virgilhez (1893–1956), a kiváló 

építészhez és szervezőhöz, aki amellett, hogy a modern építészet híve és gyakorló alkotója volt, egyúttal a magyar 

klasszicista és a népi építészet úttörő kutatója. Graul Adrienn, aki egy évet töltött érettségije után a nagybányai 

festőiskolában, kiválóan rajzolt és festett, de saját művészi ambícióit önzetlenül, hűségesen és haláláig alárendelte 

családjának és férje hivatásának, és nem futott be művészi pályát. (…) Rokoni, szinte testvéri viszonya Bibó Ist-

vánnal a 20-as évek végétől alakult tartós szellemi kapcsolattá. Id. Bibó Istvánnak a szegedi egyetemi könyvtár 

igazgatójává történt kinevezése következtében a Bibó család 1925-ben Szegedre költözött, s ekkor kezdődött a 

korábban Budán egymáshoz közel lakó két család között az intenzív levelezés; kezdetben a testvér-feleségek, majd 

a gyerekek és nagynénik, valamint az unokatestvérek között is. Az 1929-ben érettségizett Bibó István szegedi 

egyetemi évei alatt rövidebb-hosszabb budapesti tartózkodásai alkalmával vagy külföldre átutazóban, később 

budapesti gyakornoki ideje alatt mindig Bierbaueréknél szállt meg, s erősen hatott rá annak az élénk szellemű 

baráti és szakmai körnek az atmoszférája, amely a Bierbauer házaspárt körülvette. Levelezésük a 30-as években 

vált különösen intenzívvé, amikor Bibó István külföldi útjaihoz sok segítséget is kapott Bierbaueréktôl, nemcsak 

olvasmányok, jó tanácsok és praktikus eligazítások formájában, hanem barátokhoz, ismerősökhöz, támaszpont-

emberekhez szóló ajánlások által is; s mindennek mozgatója Bierbauerné volt, aki keresztanyai minőségében a 

budapesti pótanya szerepét is betöltötte a Szegeden lakó édesanya mellett”. (ifj. Bibó István: Bibó István levelezése 

Bierbauer (Borbíró) Virgilnével és családjával. In. Holmi, 2011. augusztus; a folyóirat online kiadása, 

http://www.holmi.org/2011/08/bibo-istvan-levelezese-bierbauer-borbiro-virgilnevel-es-csaladjaval-i) 

 

39 Borbíró (Bierbauer) Virgil (1893-1956): építész, építészettörténész. 1915-ben a Müncheni Műegyetemen 

szerzett mérnöki oklevelet és ugyanott 1920-ban műszaki doktori címet. 1922-től magánépítészként dolgozott, 

kezdeti munkái (pl. galyatetői turistaház, tihanyi Sportszálló) a klassziczmus stílusjegyeit viselik magukon. 1927-

es németországi és hollandiai tanulmányútja után vált a modern építészet lelkes propagátorává. 1928-ban 

a Vállalkozók Lapja mellékletéből önálló folyóirattá szervezte a nemzetközi és hazai modern építészet 

eredményeit ismertető Tér és Formát, melynek szerkesztője és legtöbbet publikáló szerzője volt. Le Corbusier 

könyveinek ismertetésétől a CIAM magyar csoportjának művein át az expresszív téglaépítészet és az új népi 

építészet alkotásai is helyet kaptak a folyóiratban. Az ortodox modern építészekkel szemben nem a nagy lakóházak 

építését tartotta szükségesnek és gazdaságosnak, hanem kisebb, elsősorban családi házakét. 1937-ben megjelenik 

szakirodalmi munkásságának főműve, A magyar építészet története, amely első összefoglalása ennek a témának, 

amely egyúttal tartalmazza a falusi és tanyasi építkezés történetét is. 1945 után jelentős közéleti tevékenységet 

folytatott. 1945-1948 között a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, a Magyar Művészeti Tanács tagja, 1947-ben Kassák 

Lajos Alkotás című folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja. 1947-1949 között parasztpárti építésügyi államtitkár, 

az újjáépítés szervezése a feladata. 1948–49 között a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1949-től a 

Képzőművészeti Főiskola Építészeti Tanszékének tanára. (Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Borbir%C3%B3_Virgil)  

 

40 id. Bibó István (1877–1935): etnológus, filozófus, könyvtárigazgató. A Budapesti Tudományegyetemen 1909-

ben doktorált, 1910-től a Vallás- és Közoktatási Minisztérium munkatársa. 1920-ban a Múzeumok és Könyvtárak 

Országos Felügyelőségének megszervezését végezte, 1922–1924 között az iskolán kívüli népművelés országos 

felügyelője volt. 1924-ben a szegedi egyetemi könyvtár igazgatójává nevezték ki. Filozófiával, etnológiával, 

néplélektannal, népműveléssel és könyvtári kérdésekkel foglalkozott. Különösen értékes könyvtárszervezői 

tevékenysége, amelynek eredményeként a szegedi egyetemi könyvtárat korának egyik jelentős 

társadalomtudományi szakkönyvtárává fejlesztette; tudatosan gyűjtötte a legmodernebb kortárs német és angol 

nyelvű szociológiai műveket. Könyvtárigazgatóként jelentős szerepet játszott a kibontakozó falukutató mozgalom 

http://www.holmi.org/2011/08/bibo-istvan-levelezese-bierbauer-borbiro-virgilnevel-es-csaladjaval-i
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borbir%C3%B3_Virgil
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szervezésében. Etnológusként elsősorban a számok és számrendszerek kialakulását és fejlődését vizsgálta a 

történelem előtti népek, majd a nomád népek, különösképp a pogány és kora középkori magyarság életében. 

Filozófusként a pszichológia és a filozófia határterületeit vizsgálta; 1916-ban pszichologizáló jellegű 

kismonográfiát írt Friedrich Nietzschéről. A Magyar Néprajzi Társaság tagja (1910-től), a Magyar 

Társadalomtudományi Társulat alapító tagja (1922-től) és egy ideig alelnöke volt. A Társadalomtudomány című 

folyóirat alapító szerkesztője (1921–1924), majd társszerkesztője (1924–1935), a Szegedi Tudományos Könyvtár 

című sorozat társszerkesztője (1927–1928), a Népünk és Nyelvünk című folyóirat alapító szerkesztője (1929–

1935) volt. Főbb művei: Nietzsche. Tanulmány. (Modern Könyvtár, Bp., 1916); A számok jelentése és a 

gondolkodás alapformáinak története. (Néplélektani dolgozatok. 1. Bp., 1917); A magyarság és a magyar 

társadalom jelleme. (Bp., 1924); A primitív ember világa. (Szegedi tudományos könyvtár. 2. Szeged, 1927); 

Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. (Szegedi Alföldkutató Bizottság könyvtára. Szeged, 

1930); A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében. – A számok jelentése a IX–

XIII. századi magyarság történetében. (Szegedi Alföldkutató Bizottság könyvtára. Szeged, 1935);  

(Források: Magyar Néprajzi Lexikon,  

Kozák Péter: id. Bibó István; http://nevpont.hu/content/publikacio/Bibo_Istvan_id;_baratosi.html) 

 

41 Vályi Nagy Ervin (1924-1993): református lelkész, teológiai tanár. 1944-ben végezte el a Ludovika 

Akadémiát. Hadnagyként ment a frontra, rövid ideig hadifogságba is került. 1946-ban jelentkezett a Pápai 

Református Teológiai Akadémiára. 1947/48-ban Strassbourgban Az Egyházak Világtanácsa ösztöndíjasaként 

teológiát tanult. 1948-tól református lelkész volt Csurgón. Az 1956-os forradalom alatt a Csurgói és a Csurgói 

Járási Nemzeti Bizottság tagja volt. 1957-ben letartóztatták, két hónapig vizsgálati fogságban tartották, majd 

Balatonlellére internálták. 1965-ben „Az egyház dialogikus lényege” című disszertációjával szerzett a Bázeli 

Egyetemen teológiai doktori címet. 1965-től 1980-ig a Magyar Református Egyház Felekezettudományi 

Intézetében lett tudományos munkatárs, majd kutató professzor. 1968-tól 1975-ig Az Egyházak Világtanácsa „Hit 

és Egyházszervezet” bizottságának volt a tagja. 1973/74-ben A Mainzi Egyetemen volt vendégprofesszor. 1980-

tól 1985-ig A Budapesti Református Teológiai Akadémia Rendszeres Teológiai tanszékének volt a professzora. 

1984-ben jelent meg „Nyugati teológiai irányzatok századunkban” című könyve. 1980-tól a Németajkú 

Református Gyülekezet lelkésze volt. (Forrás: http://diak.csvmrgk.hu/hiresseg/valyi_nagy_ervin)  

 

42 A Tudósklub az MTV egyik legrégebbi értelmiségi rétegműsora volt a kettes csatornán, pénteken éjjelenként. 

Olyan szakemberek vezették a nyolcvanas években, mint Papp Zsolt politológus, később pedig Csepeli György 

szociálpszichológus.  

 

43 Róheim Géza (1891-1953): néprajztudós, pszichológus, az etnológia pszichoanalítikai irányzatának 

képviselője. A Budapesti Tudományegyetemen megkezdett bölcsészeti tanulmányait Berlinben és Lipcsében 

fejezte be, majd 1914-ben Budapesten doktorált  földrajz, keleti népek története és angol filológia tárgyakból. 

1938-ban kivándorolt az Egyesült Államokba. Az 1920-as évektől kezdett foglalkozni Freud pszichoanalítikus 

műveivel és elmélete etnológiai alkalmazásának lehetőségeivel. 1928-tól 1946-ig több etnográfiai expedícióban 

vett részt Ausztráliában, Pápua Új-Guineában és Mexikóban. Szerteágazó tudományos munkásságának 

dokumentumait és elméleti megállapításait 150-nél több tanulmányban és tucatnyi könyvben összegezte, amelyek 

közt földrajzi, etnológiai, vallási és lélektani munkák egyaránt szerepelnek. Legfontosabb tanulmányai magyarul 

1984-ben A bűvös tükör című kötetben jelentek meg (Magvető Kiadó, Budapest, 1984.) 

 

44 Népünk és Nyelvünk: a szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti 

szakosztályának folyóirata (Szeged, 1929–1939). Szerkesztették: Bibó István (1929–33), Horger Antal, Moór 

Elemér és Cs. Sebestyén Károly (1934–37), Moór Elemér és Cs. Sebestyén Károly (1938–39). Igen sok alföldi 

vonatkozású néprajzi cikket és adatot közölt. (Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon) 

 

45 Ortutay Gyula: A magyar parasztság szerelmi élete, Népünk és Nyelvünk, 7. évf. 1935; Bibó István, az etnológus. 

(uott, 1935); Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer (uott, 5. évf. 1933), Területi csoportok egy mezővárosi 

társadalomban. Adalékok Makó társadalomrajzához (uott, 6. évf. 1934.) 

 

46 Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma (1930-1938): tudományos és művészeti célkitűzéssel alakult 

értelmiségi-ifjúsági csoportosulás, az első szervezett főiskolás falukutató munkaközösség Magyarországon. A 

Szegedre került kolozsvári református egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köréből kinövő nemzedéki tömörülés – 

az agrársettlement mozgalom és az annak tagjaiból megalakult Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma – a két 

világháború közötti Szeged egyik legizgalmasabb kulturális fejleménye volt. A Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiuma részben a Bethlen Gábor Kör informális kitágítása volt új, immár nemcsak református hallgatókkal, 

részben az érdeklődés radikálisan új iránya, ami a szociális érdeklődést és figyelmet értelmiségi követelménnyé 

tette. Hamarosan lokális keretei fölé nőtt, országosan, sőt az ország határain túl, az erdélyi és szlovenszkói 

http://nevpont.hu/content/publikacio/Bibo_Istvan_id;_baratosi.html
http://diak.csvmrgk.hu/hiresseg/valyi_nagy_ervin
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magyarság köreiben is ismert lett. Jelentősége egy nagy nemzedéki orientációváltás előmozdításában, a „nép felé 

fordulás” nemzedéki programjának fölvetésében és igen hatékony terjesztésében rejlett. A mozgalom – a Bartha 

Miklós Társasággal, a Sarlósokkal és az Erdélyi Fiatalokkal együtt – úgy volt a népi mozgalom egyik elindítója és 

szervezője, hogy kiteljesedvén már e törekvések fölé nőtt, önmagában is jelentékeny kulturális és művészi súlyt 

képviselt.  

 

A radikális szellemű Bethlen Gábor Kör vezetői – köztük az elnök, Buday György – elsősorban Ady Endre és 

Szabó Dezső műveinek hatására a magyar falu és tanya népe iránt kezdtek érdeklődni, a társadalom és a nemzeti 

művelődés megújulását a magyar parasztság friss erőitől várták. A Bethlen Gábor Kör tagjai 1928 őszén indultak 

először dél-tiszántúli falu- és tanyajárásokra, melyek során rádöbbentek a parasztság súlyos szociális nyomorára. 

Az élmények hatására az angol settlement mozgalom mintájára – mely külvárosi nyomornegyedekben 

huzamosabb ideig működő szociális központokat hozott létre – 1929 szeptemberétől megszervezték 

agrársettlement mozgalmukat. Az agrársettlement mozgalom tagjai elsősorban a szegedi tanyavilágot járták, 

népművelő és felvilágosító munkát és szociográfiai felmérést végeztek, a népi kultúra emlékeit gyűjtötték. 

Eredményeikről cikkekben és tanulmányokban számoltak be. A settlement mozgalom résztvevői alapították meg 

1930 őszén a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumát, melynek feladata a végzett munka alkotó tudományos és 

művészi feldolgozása. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma tevékenysége tagjainak érdeklődése szerint 

sokfelé ágazott: fotó- és képzőművészet, színházművészet, irodalomtörténet, líra, szociográfia és néprajzi kutatás. 

Tagjai közé tartozott többek között Radnóti Miklós, id. Bibó István, Reitzer Béla, Tolnai Gábor, Bálint Sándor, 

Tomori Viola, Hont Ferenc. A néprajzi kutatásokban az új etnográfiai témákat és gyűjtőmódszereket kidolgozó 

Ortutay Gyula, a szociográfiában Erdei Ferenc munkái emelkedtek ki, aki a Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiuma tagjaként írta első szociográfiai tanulmányait. (Források: Magyar Néprajzi Lexikon, Lengyel András: 

A Szegedi Fiatalok mozgalma és Bálint Sándor. Tiszatáj, 2004. augusztus) 

 

47 Reitzer Béla (1911-1942): jogász, szociológus. A szegedi egyetem jogi karán tanult 1929-től 1935-ig, közben 

a bölcsészettudományi karon görög irodalmi, filozófiai és pedagógiai tanulmányokat is folytatott. 1930-ban részt 

vett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának megalapításában, és egy ideig a Kollégium titkára volt. 1935-

től Budapesten a kereskedelmi és Iparkamara fogalmazója. Buday Györggyel, Hont Ferenccel, Tolnai Gáborral, 

Tomori Violával és Radnóti Miklóssal együtt részt vett 1936 májusában a Színháztudományi és Színpadművészeti 

Társaság megalapításában. Ezer munkás a szabad időről c. tanulmánya (Rostás Ilonával, Munkaügyi Szemle, 

1940) a hazai szociológiai irodalom egyik úttörő vállalkozása. Lefordította Gleichen-Russwurm A barokk (Az 

európai kultúra története c. sorozatban, Bp., 1939) és Horváth Zoltánnal Max Silberschmidt Lincolntól 

Rooseveltig. Hogyan lett az USA világhatalom (Bp., 1943) című művét. 1941-ben munkaszolgálatra rendelték. 

1942-ben nyoma veszett a Don kanyar mellett. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

48 Ortutay Gyula (1910–1978): néprajztudós, egyetemi tanár, politikus. Tanulmányait 1934-ben a szegedi 

magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem magyar–latin–görög tanári szakán fejezte be. Még ez évben 

ugyanitt magyar, néprajz, lélektan szaktárgyakból bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Már hallgatóként részt vett a 

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma megalapításában és munkájában. 1935-től 1944-ig a Magyar Rádió 

munkatársa; az irodalmi osztály helyettes vezetője lett. 1935–1937-ben, majd 1942–1943-ban szerkesztette 

a Magyarságtudomány című folyóiratot. 1942-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz. A német megszállás 

után bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. Bajcsy-Zsilinszky Endre kérésére 1944 őszén részt vállalt az 

ifjúsági ellenállás szervezésében, többek között részt vett a Görgey-zászlóalj megalakításában. Az 1945. augusztus 

20-i nagyválasztmányi ülésen bekerült az FKGP Országos Intéző Bizottságába. 1945. április 2-án Budapesten 

választották meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőjévé, 1953-ig nemzetgyűlési, illetve országgyűlési 

képviselő. 1946. március 7-én egyik aláírója az FKGP balszárnya nyilatkozatának, amely támogatta a Baloldali 

Blokk követeléseit. 1947-1950 között vallás- és közoktatásügyi miniszter. Miniszterként jelentős szerepe volt az 

iskolák államosításában és az egyház és állam közti egyezmények megkötésében. 1950-1952 között a Múzeumok 

Országos Központjának vezetőjeként a múzeumügyet és a műemlékvédelmet irányította. 1957-től 1964-ig az 

újjászervezett Hazafias Népfront főtitkára, majd haláláig alelnöke volt. 1958-ban lett az Elnöki Tanács tagja, 1970-

1978 között a parlament kulturális bizottságának elnöke volt.  

 

Az 1930-as évektől kezdve jelentős tudományos tevékenységet fejtett ki. Kutatási területe a folklór, ezen belül a 

népmese és a népballada vizsgálata volt. Az Európa-szerte ismert magyar folklorisztikai iskola megteremtője. 

1945-től a néprajz egyetemi tanára, majd akadémiai levelező tag. 1957-től 1963-ig az ELTE rektora. 1964-től a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöki posztját töltötte be. 1958-tól akadémikus, 1967. március 1-jétől 

haláláig az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának igazgatója volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

49 Féja Géza (1900-1978): író, újságíró, szerkesztő, tanár. Magyar-német szakos tanárként Esztergomban került 

kapcsolatba a Bartha Miklós Társasággal, és lett egyik kezdeményezője a falukutatók mozgalmának és teoretikusa 
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a népi írókat tömörítő Válasz c. folyóiratnak. Bibó Istvánnal együtt részt vett a Márciusi Front programjának 

kidolgozásában; a Front kiáltványát 1937. március 15-én ő olvasta fel a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Ugyanebben 

az évben jelent meg Viharsarok. Az Alsó-Tiszavidék földje és népe c. szociográfiája. A Magyarország felfedezése 

c. szociográfiai sorozat szervezője, a Válasz szerkesztője, Sárközi György kezdeményezte, hogy egy tízkötetes 

sorozatban rajzolják meg az egész ország arculatát. Nem készülhetett el mind a tíz kötet, de olyan alapművek 

születtek a sorozat égisze alatt, mint Erdei Ferenc: Futóhomok, Illyés Gyula: Puszták népe, Darvas József: Egy 

parasztcsalád története és Kovács Imre: Néma forradalom című szociográfiái. A sorozat első darabjaként jelent 

meg a Viharsarok 1937 tavaszán, melynek radikális társadalombírálatát Móricz Zsigmond így kommentálta a Pesti 

Naplóban: "Harsogó elmerültségben olvastam ma egy könyvet, s egyórai olvasás után azon kaptam magamat, hogy 

ég az arcom. Egyre jobban, ahogy a könyvbe beljebb hatoltam: a szégyen égett az arcomon. A szégyen az egész 

magyar életért, hogy ez lehetséges, és a szégyen, hogy én életemben valami mást is csináltam, mint ezt a 

lehetetlenséget kutattam volna." Féja Gézát a Viharsarok megjelenése után "osztály elleni izgatás bűntette, továbbá 

sajtó útján elkövetett, a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség" miatt perbe fogták, 

elítélték, könyvét elkobozták, utóbb állásából elbocsátották. A bírósági tárgyalás anyagát a Márciusi Front nevében 

Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Veres Péter adta ki külön füzetben, később a Viharsarok 1957-es kiadásának 

függelékében is.  (Források: Magyar Életrajzi Lexikon, Labádi Lajos: A "Viharsarok" születése. Sajtóper Féja Géza 

író ellen; http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2007/21_0525/07.htm) 

 
50 A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 1872-1945 között működött, a trianoni döntés 

miatt több mint húsz év megszakítással. 1919. május 10-én az egyetem vezetősége ultimátumot kapott a megszálló 

román hatóságoktól, hogy a tanárok tegyenek hűségesküt a román királyra, két éven belül tanuljanak meg románul, 

és akkor maradhatnak. A tanárok ezt a lehetőséget egyöntetűen elvetették. Május 12-én a román hadsereg erővel 

behatolt az egyetem épületébe, és a tanárokat és diákokat elűzték, akik csupán személyes holmijukat vihették 

magukkal. Az elmenekült egyetem 1921 és 1940 között Szegeden működött. A második bécsi döntést követően az 

egyetem részben visszatért Kolozsvárra, a Szegeden maradt egyetemrész pedig felvette a Horthy Miklós 

Tudományegyetem nevet. Az kolozsvári egyetem professzorai 1944 tavaszán szembefordultak a Sztójay-kormány 

zsidóellenes intézkedéseivel, és szeptember 29-én, amikor a magyar kormány elrendelte Kolozsvár kiürítését, az 

egyetemi tanács úgy határozott, hogy tekintettel a kolozsvári magyarság minden társadalmi osztályhoz és 

vallásfelekezethez tartozó képviselőinek kérésére, az egyetem a helyén marad, és osztozik az erdélyi magyarság 

sorsában. 1944 őszétől, amikor Kolozsvár már orosz és román megszállás alatt volt, az egyetem már nem viselte 

Ferenc József nevét. 1945 májusában, amikor román királyi rendelettel létrehozzák a magyar nyelvű Bolyai 

Tudományegyetemet Kolozsváron, az egykori Ferenc József Tudományegyetem jogutód nélkül megszűnt. Az új 

egyetemet 1959-ben, felsőbb pártrendelkezésre, egyesítették a román nyelvű Victor Babeş Tudományegyetemmel, 

ettől kezdve Babes-Bolyai Tudományegyetem néven működik a mai napig. (Forrás: Gaal György: A kolozsvári 

egyetem százhuszonöt éve, Firka, 7. évf. 6. szám, 1997–1998.) 

 

51 Bibó István: Békeajánlat-fogalmazvány (1944 nyara). In: Bibó István (1911–1979). Életút dokumentumokban. 

1956-os Intézet – Osiris – Századvég, Budapest, 1995.  

 

„A Békeajánlat-fogalmazványban Bibó a magyar munkásosztály nevében „a magyar értelmiség pszichológiájának 

jó ismeretében” kezdeményez egy antifasiszta paktumot. A szöveg ajánlatok és kérések jobbra, illetve balra zártan 

rendezett halmaza, sakktáblaszerűen váltakozó bekezdések és üres terek; az egyik csoport nevében beszél a 

másikhoz. (…) Az üzenet nemhogy a címzettjeihez, de még a feladóihoz sem talált utat: a legépelt szöveget nincs 

kinek eljuttatni, a Bibó házaspár komoly veszélyt vállalva hetekig hordozza magával a kéziratot, amely ismeretség 

hiányában kinyomatlan, olvasatlan marad”. (Szolcsányi Ákos: Követ vagy tolmács? – a Bibó-esszé formája. 

Kalligram, XIX. évf. 2010. március) 

 

52 Balf: Sopron településrésze, 1985-ig önálló község, a középkortól kezdve gyógyvizéről ismert, kedvelt 

fürdőhely. 1944-ben Balfon létesítették a soproni járás egyik legnagyobb munkaszolgálatos táborát. Az első 

nagyobb, ezerfős munkaszolgálatos csoport többségét november 28-29-én vagonírozták be Budapesten. December 

első napjaiban érkeztek Balfra. Sok volt köztük az ismert közéleti személy, író és művész. Balfon verték agyon 

Szerb Antalt, ott halt meg Halász Gábor és Sárközi György is. A Budapest-Hegyeshalom halálmenetekből nők is 

érkeztek Balfra. 1944. december közepén Fertőrákosról mintegy ezer, december végén, január elején pedig a keleti 

frontról (a kassai gyűjtőtáboron keresztül) mintegy ötszáz munkaszolgálatost irányítottak a balfi táborba. A több 

mint kétezer ötszáz főt nedves, sokszor nyitott pajtákban helyezték el. A munkaszolgálatosok építőanyagot 

termeltek ki, árkokat, tankcsapdákat ástak, januártól a befagyott Fertő-tó térdig érő jeges vízében nádat termeltek 

ki. Az elégtelen élelmezésnek, később a kiütéses tífuszjárványnak sok áldozata volt. A betegeket Ilonamajorba, 

karanténba szállították, és mintegy négyszázukat agyonlőtték. 1945 márciusában kiürítették a tábort. Egy SS-

egység 180 járóképes beteget a falu szélén halomra gyilkolt, a járóképteleneket sorsukra hagyták. A Vörös 

Hadsereg néhány óra múlva érkezett Balfra. Március 28-án az evakuált Balfból SS- és Volksbund kísérettel 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2007/21_0525/07.htm


 245 

                                                                                                                                                         
erőltetett menet indult Bécsig. Útközben az SS-ek több helyen is vérengzést, Golgota-járást rendeztek; a legtöbb 

áldozat Lorettomnál egy kőbányában volt.  Egyes csoportokat Gramatneusiedlből vonaton szállítottak tovább 

Mauthausenbe. A száz-százhúsz főt befogadó Pullmann-kocsikba kétszázötven főt zsúfoltak. Voltak, akik gyalog 

érkeztek Mauthausenbe, útközben az SS-ek megtizedelték a csoportokat. (Forrás: http://www.tm-it.co.il/avodat-

kfiya/show_item.asp?levelId=65228) 

 

53 Sárközi György (1899-1945): költő, elbeszélő, műfordító, lapszerkesztő. Rövid ideig a Zeneakadémia 

növendéke volt, majd filozófiai tanulmányokat folytatott. 1917-ben jelentkezett a Nyugatban, amelynek aztán 

állandó munkatársa lett. 1919-től 1938-ig az Athenaeum könyvkiadónál mint lektor dolgozott. 1927-ben részt vett 

a Pandora c. irodalmi folyóirat szerkesztésében. Első verskötete 1926-ban jelent meg Angyalok harca címmel. 

1935-38 között a Válasz c. folyóiratot szerkesztette. Ő indította el a falukutató írók Magyarország felfedezése c. 

szociográfiai könyvsorozatát. Jelentős szerepe volt a Márciusi Front szervezésében és vezetésében, antifasiszta 

jellegének kialakításában. Műveiben a városi kispolgárok és tisztviselők sivár életének finom tollú, egyszerű hangú 

ábrázolója. 1945 tavaszán a balfi munkaszolgálatos táborban éhen halt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

54 Halász Gábor (1901-1945): irodalomtörténész, író, újságíró. 1925-ben szerzett bölcsészdoktorátust a budapesti 

egyetemen. 1925–1926 között állami ösztöndíjjal Párizsban és Olaszországban tanult, majd 1927-1932 között az 

Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 1932-től a Nyugat vezető kritikusa, 1933-ban a Magyar 

Irodalomtudományi Társaság egyik alapító tagja, 1941-től a Magyar Csillag állandó munkatársa. 1944-ben 

behívták munkaszolgálatra, a balfi táborban halt meg 1945 tavaszán. A két világháború közötti korszak egyik 

jelentős esszéistája volt. Tanulmányokkal kísérve kiadta Justh Zsigmond naplóját, sajtó alá rendezte Madách Imre 

összes műveit, és szerkesztette Az angol irodalom kincsesháza című antológiát. (Forrás: Magyar Életrajzi 

Lexikon) 

 

55 1944. június 25-28. között zajlott le a szegedi zsidók deportálása. 3095 személyt szállítottak el a gettóból és 

különböző zsidó házakból a rókusi állomás melletti gyűjtőtáborba. Míg a június 25-én indított vonatszerelvények 

Auschwitzba vitték az összeterelt embereket, a június 27-28-án elindított második és harmadik szerelvényben 

összezsúfolt szegedi, vásárhelyi és makói zsidóknak több esélyük maradt a túlélésre, mivel a vagonokat Auschwitz 

helyett Ausztriába irányították. (Forrás: Marjanucz László: A szegedi zsidó polgárság műértékeinek sorsa a 

deportálások idején. Adalékok a zsidó-törvények szegedi végrehajtásához. In. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 

Történeti Tanulmányok. 1. 1995.) 

 

56 Reitzer Mihályné 1970-ben megkapta a Népművészet Mestere címet. (Forrás: Népművészet Mesterei egyesített 

jegyzék; http://www.studiolum.com/nm/) 

 

57 Collegium Hungaricum: Az 1924-ben alapított Collegium Hungaricum és 1920-tól működő 

"testvérintézménye", a Bécsi Magyar Történeti Intézet az 1760-tól a magyar királyi testőrség tulajdonában lévő 

Trautson- (más néven Gárda- vagy Testőr)palotában talált otthonra. Az id. Fischer von Erlach által tervezett 

Testőrpalota Bécs mindmáig egyik legszebb barokk műemléke. A két világháború közötti időszakban – a 

Klebelsberg Kuno kultuszminiszter nevével fémjelzett tudománypolitikai törekvések eredményeként – a 

legkiválóbb magyar tudósok, az akkori s részben a későbbi "értelmiségi elit" tagjai voltak a két intézet állami 

ösztöndíjas tagjai és vendégei. Elsősorban a frissen végzett vagy felsőbb éves egyetemi hallgatói korosztályból. 

Közülük mintegy 400-an – főként bölcsészek, sokan több alkalommal is – 3-6 hónapos vagy még inkább 1-2 éves 

időtartamra jöttek Bécsbe. Sok százan pedig – mindenekelőtt a tapasztaltabb kutatók és az egyetemi, főiskolai 

tanárok köréből – rövidebb kutatások céljából laktak a Testőrpalotában. 1949-től – a magyarországi kommunista 

hatalomátvétel és a kelet-nyugati viszonyt meghatározó hidegháborús korszak következtében – ha jogilag nem is, 

de a gyakorlatban szünetelt a bécsi magyar kulturális intézmények tevékenysége. 1961-ben a magyar állam eladta 

a Testőrpalotát. A Collegium Hungaricum 1963-ban költözött mai épületébe (1020 Wien, Hollandstraße 4). 

Feladatai a korábbiakhoz képest lényegesen módosultak: immár nem csak tudományos műhelyként, de kulturális 

intézetként is működik. Az épület 1998-1999-ben Rajk László, Balázs János és Borsos Irisz tervei alapján került 

felújításra. (A Collegium Hungaricum és a Bécsi Magyar Történeti Intézet története. 

http://www.becs.balassiintezet.hu/hu/2011-11-08-23-07-02/) 

 

58 Corvin-lánc: A kitüntetést 1930-ban alapította Horthy Miklós. Azok kaphatták meg, akik a magyar irodalom, 

művészet, tudomány, illetve művelődés terén szereztek kimagasló érdemeket. Ravasz László az alapítás évében, 

1930-ban lett a Corvin-lánc kitüntetettje. A Corvin-lánc élő viselőinek száma egyszerre nem lehetett több 

tizenkettőnél. Észak-Erdély visszacsatolása után ezt a kvótát felemelték további hárommal. Így összesen tizenöt 

lehetett viselőinek száma. A magyar kormány 2001-ben újraalapította a kitüntetést. A láncon függő medál egy 15. 

századi olasz művész érmének kópiája. Előlapján delfinen álló női alakok keretezik az érmet, benne Mátyás király 

profil mellképe, körülötte eredetileg a „Mathias Rex Hungariae” felirat volt olvasható. Az újraalapított kitüntetés 

http://www.tm-it.co.il/avodat-kfiya/show_item.asp?levelId=65228
http://www.tm-it.co.il/avodat-kfiya/show_item.asp?levelId=65228
http://www.studiolum.com/nm/
http://www.becs.balassiintezet.hu/hu/2011-11-08-23-07-02/
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felirata: „Pro scientia – litteris – et artibus” (A tudományért, az irodalomért és a művészetekért). (Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Corvin-l%C3%A1nc) 

 
59 A Szabadság-hidat (eredeti nevén Ferencz József-híd, Fővám téri-híd) 1945. január 16-án a visszavonuló német 

hadsereg – a többi budapesti Duna-híddal együtt – felrobbantotta. Egy hónappal később szovjet katonai alakulatok 

hozzáláttak a megmaradt hídrész pontonhíddal történő kiegészítéséhez, valamint a sérült részek bontásához. A híd 

további rongálódása ellenére végül a pillérek felhasználásával elkészült ideiglenes pontonhíd elsőként kapcsolta 

össze Budát és Pestet a háború után. A pontonhíd 1945. március 15-től 1946. január 10-éig szolgálta az átkelést. A 

Ferencz József-híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, az újjáépített hidat 1946. augusztus 20-án nyitották 

meg a forgalom számára, egyúttal a mai, Szabadság-híd nevet adva az átkelőnek. A „Manci-híd” a szintén 

lerombolt Margit-híd helyére épített ideiglenes pontonhíd volt, ami 1945 májusára készült el, és a Lukács fürdő 

kertjéből a Margitszigeten át a Sziget (ma Radnóti Miklós) utcánál érte el a pesti partot. Az új Margit-hidat 1948. 

augusztus 1-jén adták át a forgalomnak.  

(Forrás: http://fovarosunkbudapest.network.hu/blog/fovarosunk-budapest-blogja/a-szabadsag-hid-tortenete) 

 

60 Az 1950-es években az „osztályellenség” ellehetetlenítésére, likvidálására – preventív eljárásként – szovjet 

minta alapján a kitelepítés különböző változatait alkalmazták. Osztályidegennek vagy osztályellenségnek 

számítottak, akiknek a háború előtti magasabb pozícióját, katonai vagy egyéb rangját, vagyonát, tulajdonát, illetve 

származását "bűnnek" tekintették, de ide tartoztak az önállóan gondolkodók és mindazok, akik nem szimpatizáltak 

az új rendszerrel. A kitelepítés az érintettek vagyonának elkobzását, azok „kényszerlakhelyre” történő 

átköltöztetését és általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A kitelepítések többségét 

1950 és 1953 között hajtották végre olyan, évtizedekkel korábbi törvények ill. rendeletek alapján, amelyek 

értelmében akár bírósági ítélet nélkül is elhurcolhatták az érintetteket, s amelyek (például az 1912. évi LXII. tv.) 

eredetileg csak háborús, vagy szükségállapotban voltak alkalmazhatók. A kitelepítettek többsége embertelen 

körülmények között, közművek (víz, villany, fűtés), szakszerű orvosi ellátás és fizetés nélkül élt. Az összes 

kitelepítés közvetlenül mintegy 100-300 ezer embert érinthetett. Békés megyébe 1265 családot telepítettek ki, 

ebből Okányba 57 család került.  

 

Poich Lorándné, akinek édesapja 1945 előtt rendőrtiszt volt, így emlékszik az okányi évekre. „1951. június 21-én 

jött  a kitelepítési végzés. Amikor minket kiszállítottak, a vagonban már sokan voltak, mi majdnem utolsónak 

érkeztünk a házunkból szintén elvitt családdal. Velünk együtt vitték gróf Klebelsberg Kunó özvegyét és testvérének 

családját, Ravasz püspök lányát, Márkus László színészt és paprika gyáros édesapját, Dévai Hédi színésznőt. Volt 

velünk bankigazgató, rendőr- és katonatiszt minisztériumi osztálytanácsos és főtanácsos, földbirtokos és még 

sokan mások. Hajnalban érkeztünk meg Okányba, sorba állítottak mindnyájunkat, létszámellenőrzés után kulák 

házigazdánk Nagy Károly bácsi lovaskocsival vitt minket új "otthonunkba". Egy földpadlós nyári konyhát tudtak 

nekünk adni, egy búbos kemence volt benne. (…)Villany nem volt a faluban, vizet is az artézi kútról kellett 

hordani. (…)Az első perctől kezdve jártunk dolgozni, útépítésnél a kőtörőgépnél dolgoztunk, az akkori okányi 

főutcát a Sztálin utat mi építettük. Ez borzasztó volt, álmomban se jöjjön elő. Dolgoztunk állami gazdaságban 8-9 

km-re Okánytól. Hajnalban traktor vitt minket, de este legtöbbször gyalog kellett megtenni az utat. (…) 

Dolgoztunk erdőgazdaságban facsemetéket ültettünk, kapáltunk, gyapotot szedtünk”. (Források: Széchenyi Kinga: 

Kitelepítések a Rákosi-rendszerben. Rubicon, 2010/6, Poich Lorándné: Kitelepítésünk története. Rubicon, 2010/6., 

http://www.pofosz.hu/tartalom/mikofalva) 

 

61 Az iskolakérdésben elfogadtatott megegyezés volt a Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református 

Egyház között 1948. október 7-én megkötött egyezmény – amely egészen 1990-ig szabályozta a református egyház 

életét – kerete és bázisa. 1948. május 14-én kormánybizottságot hoztak létre a református egyházzal kötendő 

megállapodás szövegének kidolgozására. Ezt a tervezetet a Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottsága, Rákosi 

Mátyás elnöklete alatt május 20-án tárgyalta és elfogadta, majd még aznap bizalmas beszélgetés keretében átadták 

a református konvent hirtelen összehívott bizottságának. Ez az ad hoc bizottság május 20-án és 21-én tárgyalta a 

tervezetet, majd május 22-én a kormánybizottság és a konventi bizottság együttes ülésen vitatta meg, és néhány 

nem túl jelentős módosítással előzetesen elfogadta a tervezetet, s a június 2-án és 3-án ülésező Zsinati Tanács, 

valamint a zsinat június 14-i és 15-i ülése elé terjesztette. Ez utóbbi – heves vita után végül is – elfogadni 

kényszerült. Másnap, 1948. június 16-án pedig már meg is hozta az Országgyűlés az 1948. évi XXXIII. törvényt 

a nem állami iskolák állami tulajdonba vételéről. Az iskolák államosításával kapcsolatban elfogadott 

„megegyezés” értelmében négy gimnázium – a budapesti és a debreceni leánytagozattal, valamint a pápai és a 

sárospataki – a református egyház kezén maradt ekkor még. 1952-ben – a debreceni kivételével – ezeket is fel 

kellett ajánlania az egyháznak az állam részére. (Forrás: Ladányi Sándor: A református egyház (1945–1956. In: 

Magyarország a XX. században (főszerk. Kollega Tarsoly István). Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000) 

 
62 „Veres Péter honvédelmi miniszter (Nemzeti Parasztpárt) és Dobi István, akkor már a Kisgazdapárt elnöke, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Corvin-l%C3%A1nc
http://fovarosunkbudapest.network.hu/blog/fovarosunk-budapest-blogja/a-szabadsag-hid-tortenete
http://www.pofosz.hu/tartalom/mikofalva
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1848. március 31-én felkereste Ravasz Lászlót, hogy rávegyék püspöki tisztéből való távozására. Április 1-jén 

Bereczky Albert és Victor János, három nappal később Bereczky és Karl Barth, neves svájci teológus látogatták 

meg Ravaszt, és lemondásra kapacitálták. Április 8-án Tildy Zoltán köztársasági elnöknél a négy református 

püspök, valamint Makkai Sándor, Bereczky Albert és Péter János megbeszélést folytatott, amelyen jelen volt még 

Házi Árpád (akkor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja) és Veres Péter is. A fő téma itt is Ravasz László 

távozása volt. Meg is állapodtak abban, hogy az ősszel esedékes közgyűlésen Ravasz László visszavonul. Április 

11-én azonban Péter János felkereste Ravaszt, s közölte vele, hogy a Tildy Zoltán köztársasági elnök elnöklete 

alatt született megegyezés nem nyerte meg Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes jóváhagyását, Rákosi 

ragaszkodik Ravasz László azonnali távozásához. Ugyanakkor közölte Péter János azt is, hogy Tildy „szívesen 

venne valami áthidaló megoldást, amely az ő közreműködésével létrejött megállapodás látszólagos megtartását 

biztosítaná”. Egyúttal a felől is érdeklődött Péter János, mit szólna Ravasz László, ha Rákosi meghívná őt egy 

személyes találkozásra. Erre április 14-én került sor, amelyen – természetesen – Ravasz lemondása volt a fő téma, 

de az utódlás kérdése is szóba került. Rákosi kérte Ravasztól Bereczky támogatását. Ravasz László 1948. április 

18-án az Egyetemes Konvent, 30-án a zsinat lelkészi elnöki tisztéről mondott le, május 11-én pedig megvált 

dunamelléki püspökségétől is. 1953. február 8-ig Kálvin téri lelkészi állásában maradhatott, ekkor azonban onnét 

is nyugdíjba kényszerült”. (Ladányi Sándor: A református egyház (1945–1956). In. Magyarország a XX. században 

(főszerk. Kollega Tarsoly István) Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000) 

 

63 Bereczky Albert (1893-1966): református püspök, országgyűlési képviselő. Budapesten, Pápán és Bázelben 

végezte teológiai tanulmányait. Hazatérve először vidéken volt lelkipásztor, majd 1930-tól fővárosi lelkész. 1938-

tól megszervezte az üldözötteket mentő szolgálatot, prédikációiban is síkraszállt az elkövetett jogtalanságok 

orvoslása érdekében. 1929-től a külső-lipót és külső-terézvárosi gyülekezet lelkésze volt, az általa szervezett 

gyűjtésből épült fel a Pozsonyi úton a Hálaadás-templom 1940-ben. Magyarország német megszállása után aktívan 

bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba és a zsidómentésbe. A háború után belépett a Független Kisgazdapártba, 

aminek színeiben 1945-ben beválasztották a törvényhozásba; rövid ideig a vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumban volt államtitkár. 1947-1948 között az FKGP politikai bizottságának tagja volt. 1948 júliusában – 

Ravasz László püspök lemondatását követően – a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választották, 

1949 és 1958 között a református konvent és zsinat vezetője volt. Tagja volt az Országos Béketanács és a Hazafias 

Népfront elnökségének.                                              (Forrás: 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3521&catid=43%3Ab&Itemid=6

7&lang=en) 

 

64 Hegedűs Loránt (1930-2013): református lelkész, püspök. 1954-ben végezte el a Budapesti Református 

Teológiai Akadémiát. 1954-55-ben Bicskén, majd 1956-58 között a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt 

segédlelkész Ravasz László mellett. 1955-ben részt vett a Hitvalló Nyilatkozat megszövegezésében. Az 1956-os 

forradalomban játszott szerepe miatt 1958-ban el kellett hagynia Budapestet. Nagykőrösön, Monoron, Komlón, 

Alsónémediben volt segédlelkész. 1963-1983 között Hidas, majd 1983-1996 között a budapesti Szabadság téri 

Református Egyházközség lelkésze volt. 1991-2002 között a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke és 

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke volt. 2004-ben, nyugdíjba vonulása után a 

Hazatérés Temploma (Szabadság téri Református Egyházközség) örökös lelkipásztorává választotta. (Forrás: 

http://www.reformatus.hu/mutat/7783/) 

 

65 A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1956. július 18-án távolította el Rákosi Mátyást az MDP 

első titkári tisztségéből.  

 

66 Keresztury Dezső (1904-1996): író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja. 1936-1945 között az Eötvös József Collegium magyartanára, 1948-ig igazgatója 

volt. 1945-ben a Budapesti Egyetem magántanára és a Magyar Írók Szövetségének alapító tagja. 1945-47 között 

a Nemzeti Parasztpárt képviselőjeként vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. 1948-tól a MTA könyvtárosa, majd 

1950-től nyugdíjba vonulásáig az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos főosztályvezetője volt. (Forrás: 

Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

67 Háy Gyula (1900-1975) drámaíró „Miért nem szeretem Kucsera elvtársat” c. tárcája 1956. október 6-án, Rajk 

László temetésének napján jelent meg az Irodalmi Újság-ban. 

 

68 Szabad Ifjúság: A DISZ Központi Vezetőségének lapja. 1950 márciusától havonta jelent meg, 1951-től 1956 

októberének végéig napilapként adták ki. 1955-től, és különösen a forradalom idején a változás és a Nagy Imre-

kormány politikája mellett foglalt állást. A lapot 1956 novemberében megszüntették, helyét 1957-től a KISZ 

központi Bizottságának hetilapja, a Magyar Ifjúság vette át.  

(Forrás: (http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm) 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3521&catid=43%3Ab&Itemid=67〈=en
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3521&catid=43%3Ab&Itemid=67〈=en
http://www.reformatus.hu/mutat/7783/
http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm
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69 Rajk-temetés: A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága 1956. szeptember 7-én határozatot hozott arról, 

hogy „Rajk László elvtárs temetését a Kerepesi úti temetőben a kommunista mártírok részére fenntartott 

díszsírhelyen külön kell megszervezni”. A döntés eredetileg úgy szólt, hogy Rajk László exhumálását és temetését 

el kell választani a perében kivégzett többi mártírétól, akiket más budapesti temetőkben kell eltemetni. A sírok 

feltárási munkálatait 1956. szeptember 16-án kezdték meg volt vezető államvédelmi tisztek bevonásával, akik 

útmutatásokat adtak a sírok hollétére vonatkozólag. (Pálffy Györgyöt Gödöllő és Aszód között, Rajk Lászlót 

Gödöllő közelében egy erdős területen temették el annak idején.) Szeptember 26-án megtaláltak hét holttestet, 

közöttük Rajk Lászlót, Pálffy Györgyöt, Szőnyi Tibort Szalai Andrást. A politikai bizottság szeptember 28-án úgy 

döntött, hogy a négy mártírt a Kerepesi úti temetőben mint a „párt halottait” katonai gyászpompával kell eltemetni. 

A temetésről hírt adó Szabad Nép több százezres tömegről, három órán át tartó menetről írt. A Populaire című 

francia lap 300 ezerre tette a megjelentek számát. A beláthatatlan tömeg nem csupán kegyeleti aktusnak tekintette 

a temetést, még csak nem is pusztán a törvénysértések ellen tiltakozott megjelenésével, bár ezek az érzelmek 

szintén ösztönözték az embereket, hogy vegyenek részt a szertartáson. Mindennél erősebb volt azonban a 

demonstráció a gyökeres változások mellett. Néhány nappal később visszavették a pártba Nagy Imrét, és sor került 

Farkas Mihály letartóztatására is, mindez azonban ekkor már nagyon kevés volt. (Forrás: Sipos Péter: 

Gyászszertartás Budapesten – 1956. október 6.; http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/89-03/ch11.html) 

 

 
70 1956. október 6-án, Rajk Lászlóék újratemetése után a résztvevők egy része – többségükben egyetemisták – 

nem haza, hanem a Batthyány-örökmécseshez ment. Az itt tartott megemlékezésen elhangzottakról napokon belül 

értesítést kaptak a vidéki egyetemek hallgatói is. A Szegedre érkező levél a joghallgató Kiss Tamáshoz került, s 

többek között az alábbi követeléseket tartalmazta: legyen fakultatív az orosz nyelv tanulása, és szüntessék meg a 

marxista tárgyak oktatását. Kiss Tamás egyetértett a leírtakkal, ezért a levelet társával, Lejtényi Andrással három 

példányban legépelték, és az október 16-ára összehívott DISZ-gyűlést kihasználva a nyilvánosság elé léptek annak 

tartalmával. A szegedi egyetem hallgatói a szokásos ideológiai oktatásra gyűltek össze, ám az általában szokásos 

Szabad Nép felolvasás helyett Kiss Tamás és Lejtényi András az üres elnöki asztalhoz lépve azt javasolták, hogy 

hozzanak létre egy, a DISZ-től független ifjúsági szervezetet, s ennek programjába vegyék a 

reformköveteléseket. Így alakult meg a MEFESZ (Magyar Egyetemek és Főiskolák Egyesületeinek Szövetsége) 

1956. október 16-án Szegeden. A résztvevők kimondták a kommunista ifjúsági szövetségből, a DISZ-ből való 

kiválásukat, az önálló szervezet életre hívását, majd felhívással fordultak az ország többi egyetemére járó 

fiatalokhoz. A diákok az ország egyetemein és főiskoláin egy emberként csatlakoztak a MEFESZ-hez. Megalakult 

a MEFESZ 1956. október 21-én Sopronban és Veszprémben, 1956. október 22-én Pécsen és Gödöllőn, 

Debrecenben és Budapesten (a Műegyetem Hess András téri kollégiumában és a Kertészeti és Szőlészeti 

Főiskolán), 1956. október 23-án Mosonmagyaróváron, a Mezőgazdasági Akadémián.  

 

1956. október 22-én a debreceni Orvostudományi Egyetem ifjúsága a Szülészeti Klinika nagytermében gyűlt 

össze. Egymást követték a felszólalások, többek között a szegedi egyetem MEFESZ-küldöttei is szót kértek. 

Ugyanezen a napon este nyolc órakor a Kossuth Egyetem hallgatósága a Benczúr utcai diákszállóban tartott 

nagygyűlést, a Mezőgazdasági Akadémia hallgatói pedig az intézmény kollégiumában tanácskoztak. A három 

felsőoktatási intézmény ifjúsága megalakította a debreceni MEFESZ-t, és csatlakoztak a Szegedről indult 

követelésekhez. Azonban túl is léptek rajta. Már nem az egyetemi autonómiával kapcsolatos és nem is a tanulmányi 

követelések álltak a viták központjában, hanem az, hogy az országban fontos politikai változásokra, a sztálinista 

diktatúra azonnali megszüntetésére van szükség. Egy éppen a fővárosban tartózkodó hallgató telefonon jelezte, 

hogy a pesti diáktársak másnap, 23-án kivonulnak az utcára, hogy érvényt szerezzenek a Műegyetemen aznap 16 

pontban megfogalmazott követeléseiknek. A hír hallatán azonnal felmerült egy hasonló jellegű demonstráció 

szándéka. Október 23-án a debreceni fiatalok tüntetése két órával korábban kezdődött, mint a budapesti 

egyetemistáké, e szempontból tehát a debreceni demonstráció tekinthető az 1956-os magyar forradalom 

nyitányának. (Forrás: Filep Tibor: A debreceni forradalom 1956. október. Debrecen, 1990.) 

 
71 1956. október 23-án délután három órakor kezdődött a budapesti tüntetetés. A Bem-szobor talapzatán állva Veres 

Péter, a Magyar írók Szövetségének elnöke felolvasta a szervezet kiáltványát a tömegnek, majd az egyetemisták 

16 pontba foglalt követeléseiket. Zbigniew Herbert lengyel író is köszöntőt mondott, majd Sinkovits Imre 

elszavalta a Nemzeti dalt. A tüntetők, akiknek létszáma ekkor már kb. 50 000 fő lehetett, a rendezvény befejezése 

után a Margit-hídon át a Parlamenthez vonultak.  

 
72 1956. október 23-án este nyolc órakor a Kossuth Rádió közvetítette Gerő Ernő beszédét, amelyben a pártfőtitkár 

sovinisztának, nacionalistának és antiszemitának nevezte a tüntetést, önmagát a reformok képviselőjének 

nyilvánította, addigi politikáját helyesnek ítélte és a tüntetők minden követelésétől elzárkózott. 

 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/89-03/ch11.html
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73 Mindszenty József bíboros, akit 1956. október 30-án éjjel magyar katonák szabadítottak ki fogságából, 

november 1-jén, majd november 3-án este beszédet mondott a Szabad Magyar Rádióban: kiállt a nemzeti 

szabadságharc céljai mellett, s a polgári demokrácia jövőképét fölvázolva, kifejtette álláspontját a magyar 

külpolitika kívánatos irányáról, a belpolitikai teendőkről, a katolikus egyház által elfogadhatónak tartott társadalmi 

berendezkedésről, az egyházat ért sérelmek felszámolásáról és az egyház működésének új feltételeiről. A 

külpolitikát illetően egyetértett az ország semlegességének deklarálásával, a Varsói Szerződésből való kilépéssel. 

1956. november 1-jén Ravasz László szintén rádiószózatban („A magyar reformátusok szava”) fordult az ország 

népéhez; rövid beszédében rendre, higgadtságra, nyugalomra intette a lakosságot. (Forrás: Gergely Jenő: 

Egyházak, egyházpolitika 1956-ban; In: Mózes Mihály, Kozári József (szerk) Tanulmányok a forradalomról; EKF 

Líceum Kiadó, Eger, 2008.) 

 

74 Irodalmi Újság: a Magyar Írók Szövetségének hetilapja 1950 és 1956 között. A kommunista irodalom és 

kultúra propagálására hozták létre. Főleg kisebb terjedelmű szépirodalmi műveket, kritikákat, publicisztikai, 

irodalompolitikai és esztétikai cikkeket közölt a Rákosi-időszak elvárásainak megfelelően. Fennállásának 

folyamán szerkesztőbizottsága többször változott. 1955-től kezdve szerkesztőségében az akkor már megbuktatott 

miniszterelnök, Nagy Imre hívei kerültek túlsúlyba, akik az Irodalmi Újságot a rendszer keretein belüli szükséges 

reformok szószólójává tették, így a lap jelentős szerepet vállalt a forradalomhoz vezető úton. Az 1956-os 

forradalom idején különszámban tett hitet a forradalom eszméi és a Nagy Imre-kormány politikája mellett. 1956. 

november 4. után szerkesztőinek egy része Nyugatra emigrált. Ők és a már korábban Nyugatra távozott neves 

magyar írók, költők és publicisták továbbra is megjelentették az Irodalmi Újságot, mint a magyar írók kéthetenként 

megjelenő lapját, amely őrizte a forradalom emlékét és képviselte annak eszmeiségét. Az első „emigrációs” szám 

1957. március 15-én jelent meg Londonban, majd a szerkesztőség 1962-ben Párizsba költözött. A lap utolsó száma 

1989-ben látott napvilágot. Az Irodalmi Újság az egyik legnagyobb hatású és legszínvonalasabb magyar 

emigrációs sajtótermék volt. (Forrás: 

 http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm) 

 

75 Képes Géza (1909-1989): költő, műfordító, irodalomtudós. Középiskoláit a Sárospataki Református 

Gimnáziumban végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem szerzett Eötvös-kollégistaként 

magyar–német szakos tanári diplomát. Számos nyugati, finn-ugor, szláv nyelven s perzsául is megtanult. Előbb 

Sárospatakon tanár, majd köztisztviselő. 1945 után a Rádió Irodalmi Osztályának munkatársa, utóbb 

osztályvezetője. 1954-ben megszervezte a Magvető Könyvkiadót. Az Irodalomtörténeti Intézetben függetlenített 

tudományos kutató volt 1957-től. 1943-ban és 1949-ben Baumgarten, 1952-ben József Attila díjas, 1964-ben a 

finn írószövetség tiszteletbeli taggá választotta. A nyugati nyelvek mellett az összes finnugor nyelvekből fordított 

– többek között a Kalevalát –, továbbá újgörög, orosz, bolgár, arab japán nyelvekből is. (Forrás: Magyar Életrajzi 

Lexikon) 

 
76 Bassola Zoltán (1902-1968): tanár. Az Eötvös Kollégium tagjaként a Budapesti Tudományegyetem latin-görög 

és magyar szakán végezte tanulmányait. 1934-ig a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára, 1934-től az Országos 

Közoktatási Tanács jegyzője, majd ügyvezető igazgatója volt. Pedagógiából doktorált 1937-ben, 1938-tól a Vallás- 

és Közoktatásügyi Minisztériumban segédtitkár, osztálytanácsos, majd a Gimnáziumi Ügyosztály helyettes 

vezetője lett. Támogatta a lengyel menekültek balatonboglári középiskoláját (1940–44), mentesítő levéllel látott 

el üldözött zsidó tanítókat és tanárokat (1944). A nyilas hatalomátvétel után a hivatali esküt nem tette le, ezért 

bujkálnia kellett. 1945 után a VKM újjászervezésén dolgozott, 1946-tól adminisztratív államtitkár volt. 1948-ban 

nyugdíjazták, a rákövetkező évben pedig a nyugdíját is megvonták. Ezután nyelvórákat adott, műszaki fordításokat 

vállalt. 1957-től haláláig az OSZK tudományos munkatársa volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

77 Regéczy-Nagy László (sz. 1925): katonatiszt. Marosvásárhelyen járt katonai középiskolába, 1944 nyarán 

érettségizett. Vasváron avatták hivatásos tisztté 1944 novemberében. Az 1. harckocsiezredhez vezényelték, amely 

Németországba települt ki. A háború végén angol hadifogságba esett, ahonnan 1946 szeptemberében tért haza. 

Mint nyugatról hazatért tisztet nem igazolták, hivatásos katonatiszti karrierje kettétört. Hazatérte után raktáros az 

Actio Catholica segélyszolgálatnál, majd magánfuvarozó. 1948-tól az angol követségen gépkocsivezető, 1949-től 

az angol követ sofőrje. A forradalom alatt szolgálati helyén tartózkodott. A követségi tisztviselők családjait 

beszállította a követség épületébe, a követség tisztviselőit gépkocsival a forradalom központi helyszíneire 

szállította. Többször járt a Kiliánnál, szemtanúja a Nemzeti Múzeum felgyújtásának. Bibó István memorandumát 

ő adta át az angol követnek, és Nagy Imre 1955-56-ban készült írásainak egyetlen megmaradt kéziratát is eljuttatta 

az angol követségi titkárhoz. November-december folyamán összekötő szerepet játszott Bibó István, Göncz Árpád 

és az angol követség között. 1957. június 19-én letartóztatták. A Nagy Imre perben tanúként kihallgatták, majd 

1958-ban a Bibó István és társai elleni perben 15 év szabadságvesztésre ítélték. 1963-ban az Elnöki Tanács elnöke 

az ítélet végrehajtását kegyelemből felfüggesztette. Szabadulása után az Irodagép Vállalatnál segédmunkás volt, 

majd az Országos Fordító Irodánál külső fordítóként dolgozott. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm
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alapító tagja. 1990 szeptemberétől a köztársasági elnök hivatalának főosztályvezetője, majd a köztársasági elnök 

szárnysegédje. 1996-tól a TIB elnöke. (Forrás: http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=1270) 

 
78 Kiss Roland lemondólevele (1956. október 31.). In. Ladányi Sándor (szerk.) Adalékok a Magyarországi 

Református Egyházban az 1956-1957-es esztendőben történtekhez/Dokumentumok a Református Megújulási 

Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetéből. Kálvin János Kiadó, 

2006.  

 

Kiss Roland (1888-1967): politikus, 1949-1957 között a Duna-melléki Református Egyházkerület főgondnoka. 

Az érettségit követően postatakarékpénztári tisztviselő, egyidejűleg két évig jogi tanulmányokat is folytatott. 1917-

ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. A Tanácsköztársaság alatt a direktórium elnöke és a 

Belügyi Népbiztosság munkatársa, amiért 1919 őszén öt év fegyházra és tíz év hivatalvesztésre ítélték. 

Szabadulása után vállalati cégvezető Budapesten, a magánalkalmazottak szakszervezetében vezetőségi tag, tanított 

az MSZDP és a Szakszervezeti Tanács által fenntartott munkásfőiskolán. 1945-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

tagja, majd az SZDP nemzetgyűlési képviselője. A Magyar Függetlenségi Népfront országos listájáról 1949-ben 

került be a törvényhozásba. 1945-1948 között a Belügyminisztérium adminisztratív államtitkára, ezután 1948 

decemberéig a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára, majd 1949-ben a Csehszlovák–Magyar Határügyi 

Kormánybizottság elnöke lett. 1948-ban tagja volt az állam és az egyházak szétválasztását végző bizottságnak. 

1956 novemberében belépett az MSZMP-be.  

 

1945-től a Budapest–Fasori Egyházközség presbitere, 1949-től 1957-ig a Duna-melléki Református Egyházkerület 

főgondnoka és az egyetemes konvent világi elnöke volt. Kiss ezt írja kinevezéséről: „Rákosi hazarendelt, közölte 

velem, hogy én leszek a főgondnok, Bereczky Albert pedig a püspök. Tegyek meg mindent annak érdekében, hogy 

Bereczky ellenjelöltjei ne vállaljanak jelölést, vagy ha vállaltak, mondjanak le róla.” Kiss Roland – akinek 

főgondnoki kinevezését csak a hatodik választási fordulóra sikerült elfogadtatni – nyíltan hangoztatta, hogy ő egy 

bibliás szocialista, aki pártfeladatként kapta a főgondnoki tisztet, s pártszellemben kívánja végrehajtani a feladatot. 

A pártvezetés azonban igyekezett fenntartani a látszatot, hogy nem szólnak bele az egyházak belügyeibe, így Kiss 

„őszintesége” nem kapott sok elismerést. Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke ezt írta 1953-ban 

egy magánlevélben: „Kedves Rákosi elvtárs, tegyétek már félre ezt a hülyét, mert több kárt csinál, mint hasznot.” 

Kiss havonta negyven-hatvan sűrűn gépelt oldalnyi jelentést küldött Rákosinak, jórészt Bereczky püspökről. 

Rákosi egy ideig aláhúzott egyes szavakat, a sorok mellé tett egy-egy jelzést, s ha egy oldalt elolvasott, R betűt írt 

a jobb alsó sarokba. Egy ideig ezek a megjegyzések megtalálhatók, de pár hónap után eltűnnek. Valószínűleg 

olvasatlanul maradtak Kiss jelentései. 

(Források:http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4701&catid=74%3Ak

&Itemid=67&lang=hu, Ladányi Sándor: Ecsetvonások egy főgondnok arcképéhez. Kiss Roland 1888-1967; 

dunamelléki református főgondnok: 1949-1956. In: Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József 

tiszteletére (szerk. Dienes Dénes és Szabadi István), Debrecen-Sárospatak, 2002.) 

 
79 Kiss Roland levele az Állami Egyházügyi Hivatal elnökéhez (1956. december 8.). In. Ladányi Sándor (szerk.) 

Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1957-es esztendőben történtekhez/Dokumentumok a 

Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások 

történetéből. Kálvin János Kiadó, 2006.  

 
80 Hyppolit, a lakáj. 1931-ben bemutatott fekete-fehér magyar filmvígjáték. 

 

81 Münnich Ferenc (1886-1967): jogász, kommunista politikus. Munkácson érettségizet, majd jogot tanult 

Eperjesen, a doktorátust Kolozsvárott szerezte meg 1910-ben. Az első világháborúban orosz fogságba esett. A 

szibériai Tomszkban levő hadifogolytáborban 1917 májusában belépett az Oroszországi Szociáldemokrata 

Munkáspártba, később az Oroszországi Kommunista Párt tomszki szervezetének lett a tagja. A hadifoglyokból 

internacionalista osztagokat szervezett, s az egyik vezetőjeként részt vett az orosz polgárháborúban. 1918-ban 

ezredparancsnoki rangot kapott, majd hazatérve a Kommunisták Magyarországi Pártjának alapító tagja lett.  

 

A tanácsköztársaság alatt először a Hadügyi Népbiztosság Szervezési Osztályának vezetője, majd a 6. hadosztály 

politikai biztosává nevezték ki. Részt vett az északi hadjáratban, és a Szlovák Tanácsköztársaság hadügyi 

népbiztosa lett. A tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, ahol a Kun-frakcióhoz csatlakozott. 1921 

márciusában a Komintern megbízásából Németországban részt vett egy kommunista szervezkedésben, az ún. 

„márciusi akcióban”. Ennek kudarca után letartóztatták, egyhavi fogházbüntetésre ítélték, majd kiutasították 

Németországból. 1922–1936 között a Szovjetunióban élt, 1930-tól a magyar kommunista emigráció lapjának, 

a Sarló és Kalapácsnak a szerkesztőbizottsági tagja, 1931-1933 között felelős szerkesztője volt. Részt vett a 

spanyol polgárháborúban. A köztársaságiak veresége után, 1939 februárjában Franciaországba emigrált, ahol 

http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=1270
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4701&catid=74%3Ak&Itemid=67〈=hu
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4701&catid=74%3Ak&Itemid=67〈=hu
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internálótáborba került. A szovjet diplomácia közbenjárására 1941-ben kiszabadult és a Szovjetunióba tért vissza. 

A német támadást követően partizánkiképző tiszt lett, harcolt Sztálingrádnál. 1942-1945 között a moszkvai Állami 

Rádió Magyar Osztályának a főszerkesztője volt, itt került kapcsolatba Rákosi Mátyással, Gerő Ernővel, Révai 

Józseffel és Vas Zoltánnal. 1945 szeptemberében hazatért Magyarországra, és belépett a Magyar Kommunista 

Pártba. 1946 májusától 1949-ig Budapest rendőrfőkapitánya. 1949-1956 között előbb Helsinkiben, majd Szófiában 

követ, 1954-től 1956 októberéig moszkvai nagykövet, majd belgrádi nagykövet. 1956 szeptemberében 

beválasztották a Rajk László és társai újratemetését előkészítő bizottság tagjai közé. 1956. október 27-től (forma 

szerint) november 3-ig a Nagy Imre-kormány belügyminisztere. November 1-jén Kádár Jánossal együtt átállt a 

szovjetekhez, és elhagyta Magyarországot. November 2–4. között Moszkvában részt vett az SZKP KB 

Elnökségének ülésein és az ellenkormány megalakításában. November 4-én a Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt 

Kormány elnökhelyetteseként szovjet katonai géppel vitték Szolnokra. 1956. november 7-től a fegyveres erők és 

közbiztonsági ügyek minisztere 1957-ig. Részt vett a karhatalmi zászlóaljak és a Munkásőrség megszervezésében. 

1957–58-ban a Minisztertanács első elnökhelyettese, 1958–1961 között a Minisztertanács elnöke, majd 1961–

1965 között államminiszter. 1956 novemberétől 1967-ig az MSZMP IKB, illetve a KB tagja, 1966-ig az Ideiglenes 

Intézőbizottság, illetve a PB tagja. 1967. október 28-án a Szovjetunió Lenin-rendjével tüntették ki. (Forrás: 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/biograf/munnich.htm) 

 

82 Kádár János felhívása az ungvári rádióból 1956. november 4-én. 1956. november elsején Kádár János – 

Münnich Ferenc hívására, majd vele együtt – felkereste a budapesti szovjet nagykövetséget, ahonnan repülőgépen 

Moszkvába szállították őket. November 2-án és 3-án több kelet-európai ország kommunista vezérével együtt 

tárgyalt Moszkvában a szovjet pártvezetéssel a magyarországi helyzetről. Még november 3-án Münnich Ferenccel 

együtt Kárpátaljára utaztatták, ahol a magyar ellenkormány megalakítása után – november 4-én hajnalban – 

elhangzott Kádár felhívása az ungvári rádióból, melyben bejelenti a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

megalakulását Kádár János, Münnich Ferenc és Marosán György vezetésével. Ugyancsak november 4-én, a 

Jugoszláviából hazatérő Hruscsovval való ungvári találkozó után Kádár és Münnich Szolnokra utazott, ahol akkor 

már felállították a megszálló hadsereg főhadiszállását. (Forrás: Botlik József: A szabadságharc eltiprását 

Kárpátaljáról vezényelték. Valóság, 2006. 49. évf. 10. sz.) 

 

83 Rónai Sándor (1892-1965): kommunista politikus. Miskolcon született, apja napszámos volt. A polgári iskola 

elvégzése után kőműves tanoncnak szegődött. 1910-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba. 1918-ban a 

szakszervezet helyi csoportjának elnöke, a Tanácsköztársaság alatt a miskolci munkástanács tagja, 1936-tól az 

MSZDP észak-magyarországi párttitkára és a Mémosz KV tagja volt. 1941 áprilisában politikai tevékenysége miatt 

büntetőszázadba hívták be, 1944-ben internálták. 1944 végén tért vissza Miskolcra. 1945. január 24-én a miskolci 

SZDP-szervezet titkárává választották: ebben a tisztségében az év áprilisától a szociáldemokrata Felvidéki 

Népszava főszerkesztője volt. 1945-ben előbb közellátásügyi miniszter, majd a novemberi nemzetgyűlési 

választások után 1949-ig kereskedelmi és szövetkezetügyi, majd 1949-1950 között külkereskedelmi miniszter volt, 

valamint 1953 júniusáig az MDP Politikai Bizottságának tagja. 1950-től 1952 augusztusáig a letartóztatott 

Szakasits Árpád utódjaként az Elnöki Tanács elnöke, majd 1952-től 1962-ig az Országgyűlés elnöke. 1956 

júliusától a pb póttagja és az Elnöki Tanács tagja lett. Ez utóbbi tisztségét haláláig megőrizte. 1956. november 4-

től 1957 februárjáig a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagja, a kereskedelmi tárca vezetője. November 21-

én tagja lett a kormány Gazdasági Bizottságának. Az MSZMP KB, majd haláláig a PB tagja. 1960-1965 között az 

Magyar-szovjet Baráti Társaság elnöke volt.   

 

1956. november 2-án Andropov szovjet nagykövet felajánlotta, hogy gondoskodik a biztonságáról, de Rónai nem 

élt a lehetőséggel, s a Parlament épületében maradt. November 4-i ungvári rádióbeszédében Kádár János Rónait 

is a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagjaként nevezte meg. (Források: 

http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=586), Digitális História Adatbázis; 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5699&catid=85:r&Itemid=67&la

ng=hu) 

 

84 MUK (Márciusban Újra Kezdjük!): 1957. január-februárban tűnt föl elsősorban Budapesten, de az ország más 

településein, sőt a határon túl is a MUK jelszava. Elsősorban a fegyveres harcban részt vett fiatalok néhány kisebb 

csoportja nem tudott beletörődni a forradalom leverésébe, és tervezték, hogy március 15-én fegyveres felkelést 

robbantanak ki a rezsim ellen. Néhol előkészületek is történtek: a volt fegyveres csoportok tagjai felvették 

egymással a kapcsolatot, elővették közterületen vagy erdőkben elrejtett fegyvereiket, harcba hívó röpcédulákat 

írtak és terjesztettek. A hatalom, elsősorban a belügyi erők eltúlozták a MUK jelentőségét, és erre hivatkozva 

márciusban közel hatezer embert vettek őrizetbe. Minden óvatossági rendszabály ellenére, ha felkelésre nem is, 

de a fennálló hatalommal szemben álló megnyilvánulásokra, röpcédulázásra, falfelírásokra mégis sor került ezen 

a napon. A MUK-ban való részvétel vádjával több halálos ítéletet is hoztak és hajtottak végre. 

(http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm) 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/biograf/munnich.htm
http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=586
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5699&catid=85:r&Itemid=67&lang=hu
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5699&catid=85:r&Itemid=67&lang=hu
http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm
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85 A szovjet tagköztársaságok címereinek mintájára készült magyar Rákosi-címer (Alkotmány-címer) kiiktatása 

az államéletből már az 1956-os forradalom első óráiban megindult, amikor a nemzeti zászló közepéből október 

23-án a Bem-téren kivágták a Rákosi-címert. 1956. október 28-i rádióbeszédében Nagy Imre bejelentette: "A 

kormány javaslatot terjeszt az országgyűlés elé, hogy az ország címere ismét a Kossuth-címer legyen". Még az 

1956. november 4. után uralomra emelt kollaboráns kommunista vezetés is hónapokon keresztül ígérte a Kossuth-

címer bevezetését az állami életbe. Elkészültek az országos főhivatalok Kossuth-címeres pecsétjei, iratainak 

fejléce, intézménytáblái, és a városi, községi hivatalok és intézmények is éltek a Kossuth-címer használatával – a 

legkevesebb az volt, hogy kivésték a Rákosi-címert a pecsétjeikből, áthúzták, letakarták levélpapírjaikon. Még 

hónapokkal a forradalom elfojtása után megjelenő könyvek, térképek címlapján is a Kossuth-címer jelent meg, 

míg utólag le nem ragasztották egy címkével, amelyen már az országra rákényszerített Kádár-féle címer volt 

látható, amit az 1957. május 9-11-én ülésező országgyűlés vezetett be alkotmánymódosítás keretében 

államcímerül. A kormány hivatalos lapja, a Magyar Közlöny fejlécén Kossuth-címerrel utoljára 1957. május 11-

én jelent meg. (Források: Horváth Lajos: Jelképek harca 1956-ban Magyarországon; 

http://www.archivnet.hu/kuriozumok/jelkepek_harca_1956ban_magyarorszagon.html, Spira György: Püspöki 

Nagy Péter szerint a Kossuth-címer legenda, sohasem létezett. Rubicon, 1990. 1. szám) 

 

86 Dobozi Imre (1917-1982): író, újságíró. 1935-től tanárképzőbe járt, majd könyvelő volt. Részt vett a falukutató 

mozgalomban. 1942-1943 között katona volt, majd 1944-ben, amikor ismét bevonult, átállt a szovjet hadsereghez. 

1945-től a Buda környéki járás MKP-titkára volt. 1947-1959 között a Szabad Föld, a Szabad Nép és a 

Népszabadság munkatársa volt. 1959-1973 között az Írószövetség főtitkára, majd 1975-1981 között elnöke, 1961-

1963 között az Élet és Irodalom főszerkesztője volt. Verseit a Válasz, a Pesti Hírlap és az Új Idő közölte, regényei, 

drámái, filmforgatókönyvei – köztük a népszerű A tizedes meg a többiek – a második világháború és az azt követő 

évtizedek politikai harcait beszélik el. Első drámája, a Szélvihar (1958) az 1956-os eseményekről az akkori 

hivatalos politikát kielégítő módon beszél. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

87 Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Reform – felkelés – szabadságharc – megtorlás (Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1991.) 

 

88 Németh László: Emelkedő nemzet (Irodalmi Újság, 1956. november 2.). A tárca utolsó bekezdései: „Az utolsó 

ötven év magyar szellemi fejlődése világosan fölírta a célokat, melyek felé egy magyar forradalom esetén 

törekednünk kell. De az utóbbi évtized gazdái tudták, miért irtják a könyveinket. Ezt a magyar eszmevilágot 

kevesen ismerik, s most őrájuk, a kevesekre vár, hogy a nagyszerű lökést, melyet a nemzet eltökéltsége adott, ne 

engedjék félresiklani. 

 

Még csak annyit láttam, amennyit a rádió s a vidéki események látni engedtek, s már ott állt előttem a veszély: a 

közeli, hogy a nemzet szent felindulásában a bosszúvágy sugalmazóira hallgatva olyasmit talál elkövetni, amit 

nem lehet többé jóvátenni, s a kissé távolabbi, hogy mialatt a fegyvert fogott nép figyelme a szovjet csapatok 

kivonása felé fordul, az új pozíciók felé csörtető emberek, akik régi fényük visszatérését várják, megfelelő 

hadállást foglalnak el, s a forradalomból ellenforradalmat, 1956 magyar szabadságharcából holmi 1920-as kurzust 

csinálnak. 

 

Kinek kell ezt megakadályozni, ha nem nekünk, akik látjuk, hogy mit lehet itt elveszíteni. Az alól, hogy szóljunk, 

felmentést csak a halál vagy még az sem adhat. Az első alkalmi autóval én is Pestre jöttem, s szobámba zárkózva 

ideültem, mint valami gépfegyver, az írógép mögé, hogy amíg bírom, kattogtassam. Gépem mellől arra a fiatal 

lányra gondolok, akinek a hírek szerint a Kálvin téri ház tetején valamennyi férfi társát kilőtték, s ő tovább jártatta 

a fegyvert, amíg csak fiatal feje is oldalt nem konyult. Nem tudom, pontosan így történt-e, de az én szívemben ez 

a lány most a múzsa. (…)” 

 

89 Fülep Lajos (1885-1970): művészetfilozófus, művészettörténész, református lelkész. Érettségi után előbb 

nyomdai korrektor volt Budapesten, majd a Hazánk (1904–1905) és Az Ország (1905–1906) c. konzervatív napilap 

munkatársaként dolgozott, de baloldali és liberális lapokba is írt. A századelő legtöbb értelmiségijéhez hasonlóan 

az ő életében is fontos szerepet játszott két párizsi (1904, 1906) útja, élete sorsfordító eseményei azonban 

Firenzében játszódtak le, ahol kisebb megszakításokkal 1907–1913 között állami ösztöndíjjal élt. Felfedezte 

magának Giotto, Dante művészetét, s az egy-két éve még anarchista eszmékkel kacérkodó Fülep Assisi Szent 

Ferenc, Sienai Szent Katalin és más középkori misztikusok hatására megtért. 1912-ben doktorált a Budapesti 

Tudományegyetemen művészettörténetből, filozófiából, olasz nyelv és irodalomból. 1916-ban beiratkozott a 

Református Teológiai Akadémiára, 1918-ban lelkészi képesítést szerzett. 1916-ban írta legnagyobb hatású művét, 

az 1923-ban megjelent Magyar Művészetet. 1919 májusában nevezték ki a Budapesti Tudományegyetem olasz 

nyelvi és irodalmi tanszéke professzorának. 1920-ban falura költözött, hogy református lelkészként a nép között 

http://www.archivnet.hu/kuriozumok/jelkepek_harca_1956ban_magyarorszagon.html
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megkezdje evangelizációs küldetését. Állomáshelyei: Medina (1920–1921), Dombóvár (1921–1922), Baja (1922–

1927), Zengővárkony (1927–1947). 1929-től cikkek sorában foglalkozott a dunántúli magyarság pusztulásával. 

Döntő szerepe volt benne, hogy Illyés Gyula, Kodolányi János, Bajcsy-Zsilinszky Endre rádöbbentek az egykézés 

veszélyeire, s az ország közvéleménye elé tárták a helyzetet. 1930-as években a pécsi egyetemen magántanár, 

művészetfilozófiát, esztétikát, olasz irodalmat oktatott. 1934-ben Gulyás Pállal és Németh Lászlóval megindította 

a Választ, amelynek nyitó cikke Fülep Nemzeti öncélúság c. tanulmánya. A szerkesztőségből hamarosan kivált, 

mert úgy érezte, hogy a folyóiratban a magyar sorskérdések helyett a szépirodalom került előtérbe.  

 

1946-ban kinevezték a budapesti egyetem olasz tanszékére, és az Eötvös Kollégium tanára lett. A kommunista 

kultúrpolitikához nem volt hajlandó idomulni, társadalmi megbecsültsége mégis ekkor ért a csúcsára. 1951-től 

1961-es nyugdíjazásáig a művészettörténeti tanszéket vezette. Főszerkesztője volt a Művészettörténeti Értesítőnek 

(1953–1961) és az Acta Historiae Artiumnak (1954–1961). Szerkesztette A magyarországi művészet története I–

II. c., több kiadást megért összefoglaló munkát. Elindította a Magyarország műemléki topográfiája sorozatot, 

1953–1960 között az MTA Művészettörténeti Főbizottsága elnöke volt. 1948-ban az MTA levelező tagjává 

választották. Munkásságáért 1955-ben Munka érdemrenddel, 1957-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.  

(Forrás: http://artportal.hu/lexikon/muveszettorteneszek/fulep-lajos) 

 

90 Borsos Miklós (1906-1990): szobrász, festő, grafikus. Nagyszebenben született, családja 1916-ban a román 

betörés elől menekült Győrbe, majd 1922-ben a fővárosba költöztek. A győri bencés gimnáziumban végezte 

tanulmányait, a gimnáziumi évek alatt kezdett autodidakta módon művészettel foglalkozni. Miután nem vették fel 

a Képzőművészeti Főiskolára, Firenzébe ment, ahol rajzokat készített. Rövid időre hazatért, egy ideig anatómiát 

tanult a főiskolán, majd újra Olaszországba és Franciaországba ment. Ebben az időben több száz rajzot készített. 

Első kiállítása 1931-ben a Frankel Szalonban volt, majd a Nemzeti Szalonban volt tárlata. 1941-ben a Tamás 

Galériában már szobrait állította ki. Tagja volt a KÚT-nak (Képzőművészek Új társasága). 1933-tól Győrben élt, 

majd 1945-ben a fővárosba költözött. 1943-tól a nyarakat Tihanyban töltötte, az ottani környezet komoly hatással 

volt művészetére. 1946-tól 1960-ig az Iparművészeti Főiskolán tanított. Az 1960-as években számos rangos 

irodalmi műhöz készített illusztrációkat, melyekből nyolcvanadik születésnapja alkalmából kiállítást is rendeztek. 

1964-ben a Dürer Teremben mutatták be grafikáit, részt vett 1966-ban a Velencei Biennálén, és 1976-ban életmű 

kiállítása volt a Nemzeti Galériában. Munkásságáért Munkácsy-díjat, Kossuth-díjat, Érdemes és Kiváló Művész 

kitüntetést kapott. (Forrás: http://kieselbach.hu/muvesz/borsos-miklos_344) 

 

91 A magyar értelmiség 1957-es dicstelen szerepvállalására a Kossuth-díj elfogadásán túl más súlyos példák is 

adhatók. Az Élet és Irodalom 1957. szeptember 13-i számában közzétette 251 magyar író „levelét”, melyben az 

aláírók azt követelték, hogy az ENSZ Közgyűlése ne tárgyalja az ún. „ötös bizottság” jelentését, amely az 1956-

os magyar forradalom vérbe fojtásának körülményeit tárta fel. A nyilatkozatot, amely „A magyar írók tiltakozása 

az ENSZ ötös-bizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen” címmel jelent meg, az MSZMP KV Tudományos és 

Kulturális Osztályán fogalmazták meg. Aláírói között sok jelentéktelen név olvasható, de szerepel mások mellett 

Csoóri Sándor, Féja Géza, Füst Milán, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Karinthy Ferenc, Kodolányi János, Németh 

László, Örkény István, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Veres Péter és Weöres Sándor aláírása is. 

Litván György a „Nem sikerült, mert nem is sikerülhetett – legyünk hát túl rajta!” közérzettel magyarázza az 

aláírásoknak ezt a tömegét, s hozzáteszi: „Ma már olvasható az MSZMP vezetőinek a kampányt előkészítő 

tanácskozása, s ebből kiderül, hogy (…) Szirmai István és Kállai Gyula javaslataival szemben, akik az ENSZ ötös 

bizottsága elleni nagygyűlések sorozatát tervezték, Kádár azt mondta: elég lesz egy ilyen gyűlés is, fontosabb, 

hogy ismert emberek írjanak vagy írjanak alá tiltakozó leveleket. Illyés Gyulát és Németh Lászlót azzal a kétes 

ígérettel – vagy fenyegetéssel – tudták erre rávenni, hogy közreműködésüktől függ Déry és a többi letartóztatott 

író sorsa. Kádár pontosan tudta, hogy a gyűlésekre kivezényelt névtelen százak vagy akár ezrek se itthon, se 

külföldön nem számítanak, nem úgy, mint Illyésék megszólalása”. 

 

1957 őszén, még egyszer és utoljára, megint az írók kerültek a figyelem középpontjába, miután az ellenzéki 

politikusok eltűntek a börtönökben vagy az emigrációban. Értelmiségi körökben érthető izgalmat keltett, amikor 

közel egy év szünet után ismét megjelent egy magyar irodalmi folyóirat, a Kortárs. Szerkesztését két megbízható, 

minden szolgálatra kész irodalmár-kultúrpolitikusra, Darvas Józsefre és Tolnai Gáborra bízták, akik az első szám 

összeállításánál igyekeztek eleget tenni a színvonal és a kormánypártiság követelményeinek is. A legnagyobb 

érdeklődést azonban, érthetően, az a nyílt levél keltette, amelyben az 1953 és ’56 közötti írói szabadságküzdelem 

élvonalához tartozó, de le nem tartóztatott hat író: Benjámin László, Erdei Sándor, Kónya Lajos, Örkény István, 

Sípos Gyula és Tamási Lajos kísérelt meg számot adni az előző évek tevékenységéről. Tisztességes szándékú, de 

szomorú és reménytelen vállalkozás volt ez: vállalni a dogmatizmus elleni korábbi harcot, de elismerni, hogy ezzel 

a külső és belső reakció kezére is játszottak, s ráadásul megbélyegezni az emigráns írók tevékenységét. (…) Nem 

volt kétséges, hogy személyükben a hozzájuk hasonlóan gondolkodó széles értelmiségi réteget igyekeztek 

megtörni és megalázva átnevelni. 

http://artportal.hu/lexikon/muveszettorteneszek/fulep-lajos
http://kieselbach.hu/muvesz/borsos-miklos_344
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Ez folytatódott októberben és novemberben az ún. kis és nagy íróperrel. A forgatókönyvet alaposan kidolgozták, 

a folyamatot megkomponálták. Az első perben, október elején négy népi (vagy a népiekhez közelálló) írót ültettek 

egymás mellé a vádlottak padjára, a másodikban pedig – magyarán szólva – négy zsidó kommunistát, akiket, úgy 

gondolták, szélesebb körben nem fognak túlságosan sajnálni, kemény elítéltetésük viszont kellő figyelmeztetést 

jelent majd, anélkül, hogy elvágná az útját az értelmiséggel való további és finomabb politizálásnak”. (Forrás: 

Litván György: 1957. In. Beszélő, 1. évf. 9. szám, 1996.)  

 
92 Sárközi Mártának – fia, az 1956 novemberében Londonba emigrált Sárközi Mátyás beszámolója szerint – a 

Király Bélával való barátságán túl más „bűnei” is voltak a Kádár-rezsim szemében. Bibó István az 1956. november 

4-én a Parlamentben írt – és az amerikai nagykövetség munkatársainak telefonon beolvasott – Nyilatkozatát („A 

magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes 

felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen…”) Sárközi Márta segítségével 

fordíttatta le angol nyelvre.  

 

Sárközi Mátyás idézi édesanyjának azt a levelét, melyben Sárközi Márta 1957. májusi letartóztatásáról számol be. 

(szögletes zárójelben Sárközi Mátyás magyarázatai az elővigyázatosságból virágnyelven fogalmazott szavakhoz): 

„Gondolom, csodálkozol, hogy megint itt ülök a régi lakásban! Csütörtökön jöttek a költöztető emberek [az 

ávósok], őrületes rendetlenséget csináltak, mindent kiszórtak és kiborítottak, végül, miután öt markos férfi volt, 

végeztek valahogy, és átköltöztünk. Úgy képzeltem, az új lakásban [a börtönben] fogom leélni hátralévő éveimet, 

hát mit tesz isten, szombaton délután jött egy értesítés, hogy a fölsőbb fórum nem hagyta jóvá a lakáscserét, és egy 

óra alatt kidobtak az új lakásból. Nem tudom, kinek a keze van a dologban. Csak valami nagykutya lehetett.” 

Sárközi Mátyás hozzáfűzi: „A nagykutya, a pártkórházban haldokló Révai József Sárközi György özvegyén még 

segített, Bibó István megsegítése nem volt szándékában”. (Sárközi Mátyás: Bibó István és Sárközi Márta 

barátsága, Holmi, 2011. augusztus) 

 
93 Király Béla (1912-2009): katonatiszt, történész, politikus. 1942-ben végezte el a Honvédelmi Hadiakadémiát, 

ahol tanár, majd vezérkari tiszt lett. A világháború alatt utolsó állomáshelye Kőszeg volt, ahol az ideiglenes dandár 

vezérkari főnöke, majd annak parancsnoka lett. 1945. március 29-én átadta a várost a szovjet csapatoknak, majd 

hadifogságba került, ahonnan többedmagával megszökött. Hazatérve belépett a kommunista pártba, és vezető 

szerepet játszott az új magyar hadsereg kiépítésében. 1946-47-ben az I. hadosztály vezérkari főnöke, majd a 

minisztériumban kiképzési osztályvezető, 1949-ben a gyalogság parancsnoka lett, 1950-ben vezérőrnaggyá 

léptették elő. Ő alapította a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát. 1951-ben letartóztatták és államellenes 

összeesküvés vádjával előbb halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 1956 szeptemberében rehabilitáció 

nélkül szabadult, október 23. után a Nemzetőrség főparancsnoka, a Forradalmi Karhatalmi Bizottság elnöke, 

Budapest katonai parancsnoka lett. A szovjet intervenció után a katonai ellenállás szervezője volt, majd Ausztriába 

menekült. 1958-tól az Egyesült Államokban történészként kezdett új pályát. A New York-i Columbia Egyetemen 

doktori fokozatot szerzett, majd 1963-tól 1984-ig hadtörténetet tanított a Brooklyn College doktori fakultásán és 

a New York-i városi egyetemen. 1989-ben tért haza. 1990-ben az első szabad választásokon független 

képviselőként bejutott a parlamentbe, ahol a Szabad Demokraták Szövetsége frakciójának tagja volt 1994-ig. 

1990-93 közt az Országgyűlés honvédelmi bizottságának tagja, 1990-1991 között annak alelnöke, 2000-2002 

között a miniszterelnök katonapolitikai tanácsadója volt. (Forrás: http://mult-

kor.hu/20090704_elhunyt_kiraly_bela) 

 
94 Pálffy György akkori honvédelmi miniszter-helyettest 1949-ben a Rajk-per mellékperében ítélték halálra. A 

következő nagyszabású katonai per a hét végrehajtott halálos ítélettel végződő Sólyom-per („Tábornokok pere”) 

volt 1950-ben, amelynek kapcsán 66 személyt vettek őrizetbe, katonákat, rendőröket és civileket egyaránt, 

valamint 1950 első félévében 256 főt, míg a második félévben több mint 1000 embert távolítottak el a Magyar 

Honvédség tiszti állományából. Király Béla egyik perben sem volt a vádlottak között, őt 1951-ben tartóztatták le. 

(Forrás: Solt Pál (főszerk.): Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 

1996.) 

 
95 Lator László (sz. 1927.) költő, műfordító, szerkesztő, tanár és felesége Pór Judit (1931-1995) költő, műfordító, 

esszéista, irodalomtörténész, szerkesztő. 

 

96 Bibó István: Emlékirat. Magyarország helyzete és a világhelyzet. Die Presse, 1957. szeptember 8. Az Emlékirat 

első mondata: „Magyarország helyzete az egész világ botrányává lett”. Ifj. Bibó István: Bibó István pályaképe és 

1956-os tevékenysége: „Bibó István (…) 1957. február-április folyamán – bár tudta, hogy előbb-utóbb 

letartóztatják elsősorban rövid miniszteri tevékenysége és november 4-i kiáltványa miatt – hosszabb tanulmányban 

megvonta az 1956-os forradalom történeti és politikai mérlegét, s ezt az írást külföldre juttatta azzal a kéréssel, 

http://mult-kor.hu/20090704_elhunyt_kiraly_bela
http://mult-kor.hu/20090704_elhunyt_kiraly_bela
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hogy egy semleges ország sajtójában az ő személyes helyzetére való tekintet nélkül jelenjen meg. A cikk 

"Magyarország helyzete és a világhelyzet" címmel végül is nem angolul, egy indiai lapban – ahogy Bibó István 

eredetileg remélte – hanem németül, a Die Presse c. bécsi lap 1957. szeptember 8-i számában jelent meg először; 

további nyelveken pedig, "Az igazság a Nagy Imre ügyben" c. kötet angol és francia kiadásában, 1959-ben vált 

hozzáférhetővé”. (http://www.bibomuhely.hu/articles/bibo_palyakep_56.htm) 

 

97 Kardos János (1894-1959): ügyvéd. A második világháborút követően számos jelentős közérdeklődéssel kísért 

koncepciós perben vállalt védői feladatokat. Amíg tehette, szinte minden jelentősebb politikai perben 

közreműködött védőként. A kivételes pályaív kezdetén ő látta el Szombathelyi Ferenc volt vezérkari főnök 

védelmét, 1947-ben a Magyar Közösség perben a védelem vezetője volt, Dálnoki Veress Lajost és András Sándort 

védte. A Mindszenty-perben Esterházy Pál herceg védője volt. 1948-ban védte Turóczy Zoltán és Ordass Lajos 

evangélikus püspököket, Papp Simont a MAORT- ügyben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását 

követő megtorló perek során Kardos látta el többek között Rácz Sándornak, a Nagy-Budapesti Központi 

Munkástanács elnökének, illetve Tóth Ilona szigorló orvostanhallgatónak a védelmét is”. 

 

Miután 1948-ban a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokává választották, csupán botrányos 

körülmények között, az egyházi törvények súlyos megsértésével sikerült lemondásra kényszeríteni, és vele 

szemben Kiss Rolandot, a kommunista párt bizalmasát az egyházkerület világi vezetőjévé megválasztatni. A neves 

püspök, Ravasz László nyílt politikai nyomással történt félreállítását és Kardos János megválasztásának 

megakadályozását a kommunista egyházpolitika első látványos sikereként könyvelhette el, s nyitánya lett a 

későbbi egyre leplezetlenebb egyházüldözésnek. (Forrás: Kiss Réka: Egy védőügyvéd portréja a XX. századból 

(Kardos János); Valóság, 2008. december LI. évfolyam, 12. szám) 

 

98 Zalán Kornél (1905-1968): ügyvéd. A Magyar Királyi Kúria bírája volt 1944-ig. Ekkor származása miatt 

nyugdíjazták. 1945-ben visszahelyezték állásába. 1956 után egy ideig ügyvédként dolgozott.  

 

Az ötvenes évek koncepciós eljárásaiban és az ’56 utáni politikai perekben a védők alig játszottak szerepet. A 

nyomozati szakban nem vehettek részt, és a tárgyaláson is csak az iratok egy részét kaphatták meg. A tanácsvezető 

bíró jelölte ki a védők számára az iratoknak azt a részét, amely védencükre vonatkozott, és egyedül ezeket a 

részleteket ismerhették meg. A lelkiismeretes ügyvédet a periratok azon érdekes feljegyzéséből lehet felismerni, 

amely szerint rögtön a tárgyalás elején rövid konzultációs szünetet kért, hiszen ekkor találkozhatott először a 

vádlottal és ismerhette meg a tényállást. Bibó István a körülményekhez képest elégedett volt ügyvédjével, dr. Zalán 

Kornéllal, akivel felügyelet mellett körülbelül fél- vagy háromnegyed órán át konzultálhatott. Bibó István, Göncz 

Árpád és Regéczy-Nagy László perének tárgyalásán az ügyész többször is durván ledorongolta a védelmet, amire 

- Bibó István visszaemlékezése szerint – egyedül dr. Zalán Kornél válaszolt méltósággal. (Forrás: Horváth Attila: 

Bibó István és társai koncepciós pere. In. Világosság, 2013 tavasz-nyár) 

 
99 Marián István (1924-2004): katonatiszt. Szilágycsehben (Románia) született, rádió- és villanyszerelő szakmát 

tanult. Kolozsvárott bekapcsolódott a munkásmozgalomba, 1940-ben a román hatóságok letartóztatták, a 

kolozsvári börtönben belépett a kommunista párt ún. Róka-csoportjába. 1943-ban munkaszolgálatra hívták be, 

1944-ben megszökött, és a háború végéig illegalitásban maradt. 1945-ben megszervezte Budapesten az erdélyi 

magyarok antifasiszta szövetségét. 1945-ben pártiskolára járt Pécsett, majd 1946-ban önkéntes országépítő 

brigádmozgalom szervezésével bízták meg. 1948-ban tisztiiskolára küldték majd hivatásos kiképzőtiszt volt Tatán. 

1951-1952-ben a Zrínyi Akadémia hallgatója volt. 1952-ben kinevezték a BME katonai (páncélos) tanszékének 

vezetőjévé alezredesi rangban. Tagja volt az egyetemi pártbizottságnak. Ezzel párhuzamosan beiratkozott az ELTE 

Bölcsészettudományi Karának levelező tagozatára, ahol pedagógiai lélektant tanult. 1956. október 22-én részt vett 

és felszólalt a Műszaki Egyetem diákgyűlésén, ahol a hallgatók vezetőjükké választották. Fő szervezője volt a 23-

i tüntetésnek. A forradalom idején a Műegyetem nemzetőrségének parancsnoka volt. Tagja volt az október 30-án 

megalakult Honvédelmi Bizottmánynak, és október 31-től a Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottságának. 

November 1-jéről 2-ára virradó éjjel kiadta az ún. 001-es díszparancsot, amelyben orosz agresszornak nevezi a 

beavatkozó szovjet hadsereget. November 3-tól a nemzetőrség főparancsnoksága hadműveletei osztályának 

törzsfőnöke. November 4-én Király Bélával és a rendelkezésükre álló katonai alakulatokkal együtt a budai 

hegyekbe húzódtak vissza, később ismerősei bújtatták. 1957 márciusában letartóztatták, 1958. augusztus 19-én a 

Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte. 1963. március 

26-án amnesztiával szabadult. Műszaki ellenőrként, majd műszaki fordítóként helyezkedett el. 1988-ban a TIB 

egyik alapító tagja volt, 1989-ben létrehozta a "Műegyetem 56" alapítványt. (Forrás: 

http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=28) 

 
100 Farkas Ferenc (1903-1966): politikus. 1927-ig tisztviselő volt a Cseh Légió Bank bécsi fiókintézeténél. 

Hazatérése után művészettörténeti tanulmányokba kezdett a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen. 

http://www.bibomuhely.hu/articles/bibo_palyakep_56.htm
http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=28
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1929-től szerkesztő a Bíró Könyvkiadónál, a Magyar Grafika, 1932-től az Ars Hungarica művészeti sorozat 

kiadója. 1937-ben kezdeményezésére alakult meg a Magyar Bibliofilek Szövetsége. Az 1930-as években 

ismeretséget kötött a Centrál Kávéházba járó képzőművészek és népi írók baráti körével, a Márciusi Front alapító 

tagja. 1938. decemberben közreműködésével sikerült a Szabad Szót Szabó Pállal és Féja Gézával együtt 

megvásárolniuk, a hetilap 1944. áprilisi betiltásig a kiadó és szerkesztő, a lapvállalat igazgatója. 1939-ben a 

Nemzeti Parasztpárt alapító tagja. 1944 szeptemberétől bujkálnia kellett. 1945. áprilisban budapesti küldöttként 

delegálták az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe; 1949-ig maradt parlamenti képviselő. Pénzügyi szakemberként a 

parasztpárt gazdasági osztályának irányítója, egyben első számú gazdasági szakértője, 1945. április–1948. április 

között részt vett a párt vezetőtestületeinek munkájában. Kezdetben az önálló parasztpárti politikai irányvonal híve, 

Kovács Imre támogatója, de később elfogadta az Erdei-szárny vezető szerepét. 1945. április–1949. szeptember 

között az Országos Földhitelintézet, illetve az Országos Szövetkezeti Hitelintézet elnök-vezérigazgatója, azután 

1950-ig elnökhelyettese. 1945-től a Magyar Művészeti Tanács főtitkára, az Országos Munkabér-megállapító 

Bizottság elnöke, ugyancsak 1945-től az Országos Gazdasági Tanács, majd 1947-től a Tervgazdasági Tanács 

munkájában is részt vett. 1945–1946-ban fővárosi törvényhatósági bizottsági tag volt. 1946-1947-ben 

a Válasz kiadója. Politikai tisztségeiből 1948 közepétől fokozatosan visszavonult.  

 

1956 őszén újra közéleti szerepet vállalt, bekapcsolódott a Hazafias Népfront tevékenységébe. Október 31-én részt 

vett a parasztpárt újjáalakításában, november 1-jétől a Petőfi nevét felvett párt főtitkára. 1956. november 2–4. 

között államminiszter Nagy Imre koalíciós kormányában. A szovjet csapatok bevonulása után a Petőfi Párt részéről 

Bibó Istvánnal együtt részt vett a működésüket felújított pártok és más forradalmi szervezetek képviselőinek 

közreműködésével elkészített kibontakozási javaslat, a decemberi Nyilatkozat kidolgozásában. A plurális politikai 

élet lehetőségének kudarcát látva 1957. május 9-én lemondott pártfőtitkári tisztéről. 1957-ben a még felkérték, 

hogy vegyen részt a Közgazdasági Reformbizottság munkájában, de hamarosan a teljes visszavonulás mellett 

döntött. (Forrás: http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/farkasf.htm) 

 
101 A Bibó-per harmadrendű vádlottja, Regéczy-Nagy László így emlékszik az ítélethozatalra és körülményeire. 

„A per vérfagyasztóan döntő pillanata az ügyész vádbeszéde volt, hiszen az akkori perrendtartás értelmében a 

bíróság nem szabhatott ki súlyosabb ítéletet annál, amire az ügyész javaslatot tett. (Igaz, hogy enyhébb ítéletet sem 

volt illendő kimondani.) A védőbeszédek elhangzása előtt az ügyész – aki előzőleg nem átallotta kiabálva rendre 

utasítani az egyik védőt, mert az illető „túl ment a határon” - figyelmeztette a harmadrendű vádlott védőjét, „úgy 

készüljön, hogy mindhárom vádlottat a BHÖ két legsúlyosabb pontjával készül megvádolni, azaz szervezkedés 

vezetése és hűtlenség bűntettére indítványoz majd megfelelő ítéletet.” (A jóságos bíróságnak erre a szeme sem 

rebbent meg. Ők is erre voltak felkészítve.) 

 

Meglepetés minden jelenlévőt a vádbeszéd elhangzása során érte, amikor Bibó Istvánnal kapcsolatban a következő 

hangzott el: Mivel az utolsó Nagy Imre kormányban Bibó István volt az egyetlen jogvégzett miniszter, róla pedig 

el kell ismerni, hogy egész életében küzdött a halálos ítéletek ellen, ezért azt javasolom a tisztelt Különtanácsnak, 

hogy ne a legsúlyosabb, hanem a második legsúlyosabb ítéletet mondja ki a vádlottakra. „Tessék?” – kérdezte 

nagy zavarban a Tanácselnök. „Igen, kérem, ahogy mondtam: a második legsúlyosabb ítéletre teszek javaslatot.” 

Szegény „mosolygó hóhér” erre tehetetlenül széttárta a kezét. (Valószínűleg le kellene vetnie a cipőjét annak, aki 

össze akarná számolni Borbély János halálos ítéleteit.) 

 

Már a kilencvenes években jártunk, amikor az indiai külügyminisztérium felszabadította a négy évtizeddel 

korábban keletkezett iratok titkosságát. Akkor tudtuk meg, hogy Bibó és Göncz indiai barátai addig unszolták 

India moszkvai diplomatáit, amíg azok el nem mentek a főtitkárhoz, s rá nem vették a Bibó-per jó előre kialakult 

ítéletének megváltoztatására. Ez az ukáz valóban az utolsó pillanatban érkezett meg, s ezért csak a népügyész kapta 

kézhez”. (Forrás:  

http://observer.nolblog.hu/archives/2011/11/30/Bibo_Istvan_es_Goncz_Arpad_az_akasztofa_arnyekaban/) 

 
102 Mérei-per. A Mérei Ferenc és társai-, más néven Hungaricus-ügy az ötvenhatos forradalom utáni megtorlás 

úgynevezett revizionista „bűnügyei” közül az egyik legkésőbbi volt. A népi demokratikus államrend megdöntésére 

irányuló szervezkedés vezetésének vádjával 1958. október 18-án letartóztatták Mérei Ferenc pszichológust, volt 

egyetemi tanárt, Fekete Sándor újságírót, Hegedűs András közgazdászt, Litván György tanárt, Hoffmann Tiborné 

tanárt és Kelemen Imre fordítót.  A következő napokban tartóztatták le Zsámboki Zoltán fordítót, Kántás László 

pedagógust, Varga Jánost és Németh Lászlót, az Épületgépészeti Technikum tanárait, Nemes Lívia pszichológust, 

tanítóképző intézeti tanárt, Lipták Tamás matematikust, Kiss Károly költőt és Széll Jenő volt diplomatát, a 

Népművészeti Intézet 1957-ben elbocsátott igazgatóját, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársát.  

 

A Mérei-per idején már börtönben raboskodó Bibó István és Göncz Árpád tanúként való meghallgatására azért 

volt szükség, mert a vádirat egyik legfőbb pontja, a Fekete Sándor által Hungaricus álnéven megírt 48 oldalas 

http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/farkasf.htm
http://observer.nolblog.hu/archives/2011/11/30/Bibo_Istvan_es_Goncz_Arpad_az_akasztofa_arnyekaban/
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politikai pamfletből – aminek mintegy ötven példányban történt sokszorosítása és szűk körben való terjesztése, 

majd külföldre küldése 1956 végén, 1957 elején – kaptak egy-egy példányt. Litván György és Fekete Sándor 

szerették volna megismerni Bibó véleményét a Hungaricusról, s ezért 1957 márciusában személyes találkozásra 

került sor köztük. Mindannyian egyetértettek abban, hogy „nem szabad további szervezkedést, sokszorosítást stb. 

folytatni, mert ez céltalan és túlságosan veszélyes volna, inkább elméleti és tudományos munkát kell végezni. A 

találkozóval kapcsolatban azt állította a vádirat, hogy a résztvevők így tettek még egy kísérletet „a koalíciós 

kapcsolatok felelevenítésére, a polgári elemekkel való egyesülésre és befolyásuk ilyen irányú kiterjesztésére”. 

Negyven évvel később Litván György így emlékszik Bibó István tanúskodására: „A rabruhás Bibó, akit jó fél évvel 

korábban ítéltek életfogytiglani börtönre, egyszerűen lesöpörte ezt a koncepciós beállítást, mégpedig olyan hűvös 

eleganciával, mintha egyetemi előadást vagy akadémiai székfoglalót tartana” (Litván György: Magas, szelíd férfi, 

rabruhában. Élet és Irodalom, 1989. május 26.) 

 

A tizennégy vádlott ügyében a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa két egymás utáni, összetartozó perben 

(Mérei Ferenc és társai, illetve Zsámboki Zoltán és társai ellen) 1959. április 1-jén, illetve június 2-án hozott 

ítéletet. A fővádlottak közül Mérei Ferencet tíz, Fekete Sándort kilenc, Litván Györgyöt hat, Hegedűs Andrást két, 

Széll Jenőt öt év börtönre ítélték. Mérei Ferenc és Fekete Sándor az 1963. évi úgynevezett „nagy amnesztiával”, 

Hegedűs András 1960 nyarán, Széll Jenő és Litván György 1962-ben szabadult. (Forrás: Gál Éva: Mérei Ferenc 

és társai „ellenforradalmi szervezkedése” 1957-1959. In: Kádárizmus – mélyfúrások. Évkönyv XVI. Szerk. Tischler 

János. Bp. 2009. 1956-os Intézet) 

 

103 1959-ben és 1960-ban még erősen korlátozott, három évvel később már szélesebb körű amnesztia érintette az 

1956-os forradalom után bebörtönzötteket. Bár az 1956 után kemény börtönévekkel sújtottak szabadon bocsátása 

részévé vált a hatalom és a társadalom közötti hallgatólagos kiegyezésnek, ezt sokkal inkább a rendszer külpolitikai 

szalonképessé tétele, nemzetközi elfogadtatása motiválta. Az 1961–1962-ben folytatott bizalmas diplomáciai 

alkudozások nyomán annak fejében vették le az ún. „magyar kérdést” az ENSZ közgyűléseinek napirendjéről, 

hogy Kádár idehaza viszonylag széles körű – de korántsem teljes – politikai döntésen nyugvó amnesztiát hirdetett. 

1960. április 4-én részleges amnesztiát hirdettek. Az elítéltek törvényben meghatározott körén túl egyéni 

kegyelemben részesítettek néhány nevesebb személyiséget is, például Déry Tibort, Donáth Ferencet, Háy Gyulát. 

Az amnesztia csalódást keltett. Szűk köre, valamint a „kivételezések” miatti elégedetlenség nyomán a váci 

börtönben éhségsztrájk tört ki. A sztrájk kirobbanásáról, menetéről és a megtorlásról lásd Litván György és Kertész 

Dezső tanulmányát, dokumentum közléseit az ’56-os Intézet 1995-ös évkönyvében. Göncz Árpád az események 

idején szintén a váci börtönben raboskodott. 

 

Göncz Árpád: „Az 1960. április 4-i amnesztia előtt már háromnegyed éve hívogatták föl a börtönparancsnokságra 

az embereket, először a szobagazdákat, és terjedt a hír, hogy őszre hazamegyünk. Az őrségtől is állandóan ezt 

hallottuk. Egyenként kérdezték ki az embereket arról, hová fognak menni, mi van a családjukkal, hol fognak 

dolgozni stb. … És akkor jött az amnesztia, és kiderült, hogy csak nagyon kevesen mennek haza… Amennyire én 

tudom, az őr kíséretében körbejáró egészségügyiek terjesztették el az éhségsztrájk hírét. Talán a gombüzemben 

kezdődött. Mikor munkába mentünk volna, láttam az ablakból, hogy az üzembe vezető út két oldalán fel van állítva 

két géppuska, és a munkát megtagadó csoport a géppuskák előtt fordul vissza a parancs ellenére. 

Hátborzongató volt. Utána mindenütt lezárták a zárkákat – mint éjjelre volt szokás. Rendes körülmények között 

géppuska csak fenn az őrtornyokban volt. Nem is értem, hogyan merték kitenni. A rácson belül még az őrök sem 

hordhattak fegyvert, nem is léphettek be a zárkába, csak ha ott állt a másik is az ajtóban. A géppuska már jelezte, 

hogy a helyzet rendkívüli… Megindult a zárkában a szóbeszéd. Többek közt Bibóval voltam akkor egy zárkában. 

A többiek azt tanácsolták, hogy mi ketten maradjunk ki ebből, különben mindent ránk fognak verni. Ezt 

természetesen elutasítottuk, mást nem is tehettünk volna… A sztrájk talán két-három napig tartott. Lenn a 

Doberdón, a vizes fegyelmi zárkákban a pincében voltak néhányan, akik hat napig tartottak ki, és – ahogy hallottam 

– közben az őrség dobálta be nekik a cigarettát. A legnagyobb riadalmat az okozta, amikor a sztrájk átterjedt a 

kórházra, a tüdőbajosok osztályára. Ott könnyen előfordulhatott volna haláleset is. Ekkor fölhívták Nagy Eleket, 

a Csepeli Munkástanács volt elnökét a parancsnokságra, és megkérdezték tőle, mik a rabok feltételei. Később, 

amikor befejeződött az éhségsztrájk, olyan szelek fújtak, hogy nem lesz megtorlás. Majd eltelt néhány hét, és 

szétszórták a börtönt. Bennünket vittek el elsőnek. Érdekes, hogy amikor kezdték kiszólítani az embereket, sokan 

azt hitték, hogy szabadulnak… Először Márianosztrára vittek, úgy harmincadmagammal. Úgy látszik, mi voltunk 

a veszélyesebbnek ítélt rabok. Kiürítettek számunkra egy emeletet, és valami hihetetlen gyűlölet fogadott 

bennünket. A háziak és az őrség részéről egyaránt. Az ottani házimunkások többnyire elítélt csendőrök és effélék 

voltak, és úgy fogadtak minket, hogy »na, megjöttek a vörösök«. Az őrség pedig azzal, hogy »megjöttek a 

gyilkosok«… Egy nap átvitték néhányunkat a Fő utcai börtön katonai részlegébe. A kihallgatásom során kiderült, 

hogy összeesküvési pert készültek rendezni, aminek a vádlottjait is kijelölték: Nagy Eleket, talán Rácz Sándort, a 

Nagy-Budapesti Munkástanács volt elnökét, Rácz József felkelőt, Bibó Istvánt és jómagamat. Szerencsém volt, 

mert az első nap véletlenül egy ávós századossal zártak össze, aki a Balaton mellett furikázott a babájával, és 
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nagyon súlyos balesetet okozott. Megerősítette, hogy mi készül, de nem valószínű, hogy meg tudják tartani a pert, 

mert éppen akkoriban indul Kádár az ENSZ-be a »magyar ügyről« tárgyalni. Nagy szerencsém volt, hogy ezt 

tudtam, mert ennek tudatában másként védekezhettem. A kihallgatóim rögtön azzal kezdték, hogy ez nyakra megy, 

s ha összejön az összeesküvési vád, akár kötelet is kaphatunk. Azt hiszem, Bibó Pistát is kihallgatták Nosztrán, de 

a többiekre végül nem is került sor. Alig egy hónapra rá már a Gyűjtőfogházban találtam magam.” (Források: 

Magyarország a XX. században (főszerk. Kollega Tarsoly István) Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000; Hegedűs 

B. András: A váci éhségsztrájk. Göncz Árpád visszaemlékezése. In. Beszélő, 1997. 2. évf. 2. szám) 

 

 

104 Rácz Sándor (1933-2013): Solymár György budafoki katolikus pap csellengő háborús árvák számára 

szervezett gimnáziumában és emellett műbútorasztalosnak tanult. 1956. október 29-én a Beloiannisz gyár 

munkástanácsába, majd – a forradalom leverése után – november 16-án a Nagy-budapesti Központi Munkástanács 

elnökévé választották. A tanács 48 órás sztrájkot hirdetett Kádár János ellen, Nagy Imre szabadon bocsátását 

követelve. December 11-12-én, a második 48 órás sztrájk során a NBKMT követelte a letartóztatott 

munkástanácselnökök szabadon bocsátását, és tiltakozott a 131 halálos áldozatot követelő salgótarjáni sortűz ellen. 

December 11-én Kádár János a Parlamentbe hívta tárgyalni, ahol letartóztatták. 1958. március 17-én, 25. 

születésnapján életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Büntetését különböző fogházakban töltötte, olyan 

társakkal együtt, mint Bibó István, Mécs Imre, Nagy László vagy Faddi Otmár. 1963-ban külföldi politikai 

nyomásra amnesztia révén szabadult. A Híradástechnikai Szövetkezetnél helyezkedett el. 1988-ban Göncz 

Árpáddal és Litván Györggyel együtt szervezni kezdték a Történelmi Igazságtétel Bizottságot (TIB), de útjaik 

hamar elváltak. 1989. június 16-án Nagy Imre újratemetésén is felszólalt. 2003. augusztus 18-án a Magyarok 

Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották.  

(Forrás: http://hvg.hu/itthon/20130430_Meghalt_Racz_Sandor)  

 

105 Bibó István (1911-1979) Életút dokumentumokban (válogatta, összeállította: Huszár Tibor, az interjúkat 

készítette: Huszár Tibor, Hanák Gábor, Szerkesztette: Litván György, S. Varga Katalin; 1956-os Intézet, Osiris-

Századvég Kiadó, Budapest, 1995. 

 
106 IKKA (IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció): ajándék-, illetve segélyközvetítő szolgáltatás az 1950-60-as 

években, amikor külföldi családtagok vagy barátok befizethettek egy bizonyos összeget valutában, melynek 

fejében a címzett utalványt kapott, amit az IKKA boltjában nyugati árura beválthatott. A kínálat a szövettől a 

várakozás nélkül megkapható autóig terjedt. Sokan eladták IKKA utalványukat, egész piac alakult ki vételükre és 

eladásukra. Budapesten a Tüköry utcában volt az IKKA-bolt, ahol az utalványokat nagy hasznot hozó kulccsal 

váltották be. (Forrás: Burget Lajos: Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. 

TINTA Könyvkiadó, 2008. Idézi: Czibor Zoltán: Múltidéző szócikkek. In. Holmi, 2009. június) 

 
107 Albert Camus (1913-1960) Nobel-díjas francia író az európai értelmiségiek közül az elsők között reagált a 

szovjet csapatok november 4-i magyarországi visszatérésére és a megtorlásra. Több cikkében és felszólalásában 

állt az ’56-os forradalom mellé, és bírálta a nyugati világot, amiért magára hagyta szabadságukért küzdő 

magyarokat. Amikor a francia sajtóban megjelent a magyar írók felhívása a nyugat-európai értelmiséghez, 

válaszában (Válasz a magyar értelmiségnek; 1956. november) kezdeményezte, hogy a francia írók forduljanak az 

ENSZ-hez a magyar kérdés megtárgyalásáért. Cikkében így fogalmaz: „…a rettenetes bánat és szégyen helyett 

lépjünk fel közösen az Egyesült Nemzeteknél. A következő szöveget javaslom, amely pontosítja követelésünket 

és felelősségünket. „Az alábbi európai írók kérik, hogy a Közgyűlés haladéktalanul tárgyalja meg a magyar 

nemzetet sújtó népirtást. Követelik, hogy minden ország foglaljon állást a nyilvánosság előtt, szavazzon a szovjet 

csapatok visszavonásáról és az Egyesült Nemzetek rendelkezésére álló csapatok küldéséről, a foglyok és 

deportáltak szabadlábra helyezéséről, amit a magyar nép akaratának szabad kinyilvánítása követ. (…) Szégyellem, 

de ennyit tehetünk legyilkolt testvéreinkért, véget vetni a mészárlásnak, és világgá kiáltani, hogy gyenge vagy 

kegyetlen kormányaink mellett, a diktatúrák függönyén túl, a baloldali mozgalmak és hagyományos eszmék 

drámai csődjének ellenére létezik az igazságért és a szabadságért egyesülő, minden zsarnoksággal szembeszegülő 

valódi Európa.” 

 

A magyar forradalom melletti szimpátiát és a megtorlások elleni tiltakozást hangsúlyozó írásainak sorából (pl. 

Üzenet a francia fiataloknak Magyarországért; 1956. november, Üzenet a száműzött magyar íróknak; 1957. 

március, Előszó Az igazság a Nagy Imre-ügyben című könyvhöz (1958) kiemelkedik A magyarok vére (1957, 

magyarul megjelent Európai Utas, 8. sz. 1992/3.). Ebben így fogalmaz: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 

többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy 

ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett 

elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A megmaradt Európában csak úgy maradhatunk 

hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol 

http://hvg.hu/itthon/20130430_Meghalt_Racz_Sandor
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– még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat”. (Forrás: Olivier Todd: Albert Camus élete. Bp.: Európa, 2003.) 

 
108 Gara László (1904-1966): író, műfordító, publicista. Rendezést tanult a Belvárosi Színházban, majd 1924-ben 

beiratkozott a Sorbonne-ra és elvégezte a francia tanárokat képző intézet tanfolyamát. Újságíróként dolgozott 

Párizsban, s csakhamar megkezdte műfordítói munkásságát. Móricz Zsigmond Hét krajcár c. elbeszélését 

fordította elsőnek franciára, 1926-ban Adytól Illyés Gyuláig terjedő modern magyar költői antológia 

társszerkesztője (L'Anthologie Pogány-Géo Charles, 1927). Ugyancsak antológia keretében mutatta be a modern 

magyar prózairodalmat is. A német megszállás elől menekülni kényszerült Párizsból. 1948-tól a Magyar Távirati 

Iroda párizsi tudósítója lett, 1952 nyarától 1955-ig Budapesten dolgozott az MTI–nél, miután nem engedélyezték 

visszatérését Párizsba. 1956 végén emigrált. 1958. novemberében egyik szerkesztője volt az  Albert Camus 

előszavával francia nyelven megjelent Az igazság a Nagy Imre-ügyben c. dokumentum-összeállításnak, ami 1959-

ben angol, német és spanyol nyelven, majd Brüsszelben magyarul is megjelent. 

 

1957-től főleg a magyar irodalom francia közvetítésének élt Párizsban. Jeles francia költőkből nagy munkatársi 

gárdát szervetett magyar költők fordítására: József Attila, Illyés Gyula, Kassák köteteit jelentette meg. Posztumusz 

műveként megjelenő nagyszabású francia Ady-válogatást is összeállított. Legkimagaslóbb eredménye a magyar 

költészet eddig legteljesebb idegen nyelvű magyar antológiája (Anthologie de la poésie hongroise de XII. siècle à 

nos jours, Paris, 1962). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 
109 Joó Sándor (1910–1970): református lelkész. A budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett oklevelet 

(1932). Ösztöndíjas Amsterdamban (1932–34), hazatérve budapesti, kecskeméti, majd újra budapesti segédlelkész. 

1939-ben gyakorlati teológiából a budapesti Teológiai Akadémia magántanárává képesítették, majd 1942-ben a 

debreceni tudományegyetemen doktorált. Megszervezte a budapesti pasaréti egyházközséget, amelynek haláláig 

lelkipásztora volt. Neves igehirdető volt. Cikkei, fordításai, igehirdetései egyházi lapokban jelentek meg, kb. ezer 

összegyűjtött prédikációja maradt fenn. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 
110 Gyökössy Endre (1913-1997): református lelkész, pszichológus. Érettségi után Nagykőrösön tanítói oklevelet 

szerzett. A budapesti Református Teológia elvégzése után 1939-ben avatták lelkésszé, a Kálvin téri református 

templomban kezdte meg szolgálatát. Két doktorátust szerzett: egy bölcsészetit és egy pszichopedagógiait. A bázeli 

egyetemen Karl Barth és Emil Brunner professzorok mellett többek között egyházjogot és pasztorálpszichológiát 

tanult, 1978-ban a gyakorlati teológia kutatóprofesszora is lett. Az 1950-es években nagypolgár szülei és svájci 

származású felesége miatt „osztályidegenné” nyilvánították, viszont lelkészként tovább szolgálhatott. Az Újpest 

Újvárosi gyülekezet alapító- és templomépítő lelkésze volt. Végzett lelkészek pasztorál-pszichológiai 

továbbképzését vállalta lelkigondozói szemináriumban, a Magyar Pszichiátriai Társaság tagjaként orvosoknak, 

pszichológusoknak adott elő, valamint kultúrházakban házasság- és családápoló előadásokat tartott. A budapesti 

Református Teológia végzett hallgatóinak lelki gondozástanból órákat adott, mint vendég előadó. 1990-ben 

ugyanitt díszdoktorrá avatták, Újpest díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. (Forrás: Szabados Erzsébet: Gyökössy 

Endre; Sárospatak, 2008; kicsinyfalum.hostoi.com/irasok/eletapolas.pdf) 

 
111 Fodor, András: Ezer este Fülep Lajossal I-II. - Budapest, 1986, Magvető Kiadó. 

 
112 Lakatos András (sz. 1943): könyvtáros, irodalmi szakértő. 1967-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem magyar–könyvtár szakán. Nem sokkal az egyetem elvégzése után a Szépirodalmi Könyvkiadó 

lektora lett, majd 1969 májusától a Központi Statisztikai Hivatalba ment dolgozni. Az akkoriban alakult 

Társadalomstatisztikai Főosztályra került, ahol elemző statisztikusi munkát végzett. 1976-ban ismét pályát váltott, 

s a Magyar Írószövetség könyvtárában dolgozott, 1977 óta pedig nyugdíjazásáig az Országos Széchényi Könyvtár 

munkatársa volt. (Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum, Digitális Irodalmi Akadémia; http://pim.hu/object.daf7eac2-

ce92-45fe-8e07-2dee2b97d939.ivy) 

 

113 1963-as amnesztia: A kubai válságon túljutó szuperhatalmak és a szocializmus alapjainak lerakását deklaráló 

MSZMP kölcsönösen hajlottak a rendezésre. A már 1960-ban megkezdődött szigorúan titkos tárgyalások 

eredményeképpen az USA javaslatára 1962 őszén levették az ENSZ Közgyűlésének napirendjéről a magyar 

kérdést, U Thant főtitkár pedig meghívást kapott Budapestre. Azonban még ekkor sem kegyelmezett meg a kádári 

hatalom minden 56-osnak, több megszorító rendelkezés gondoskodott arról, hogy közülük több száz ember 

továbbra is börtönben maradjon. Miközben kiszabadultak a börtönből az 1945 után elítélt háborús bűnösök, ha 

büntetésük kétharmad részét már letöltötték, és minden megszorítás nélkül visszanyerték szabadságukat mindazok, 

akik az ötvenes években „hatalmukkal visszaélve, a szocialista törvényességet megsértették”, a rendelet kizárta az 

amnesztiából a visszaesőnek minősített 56-osokat, vagyis azokat, akiket 1951 után – akár egyetlen alkalommal és 

akármilyen váddal – végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek. Kizárták azokat is, akiket ugyan a forradalomban 

http://pim.hu/object.daf7eac2-ce92-45fe-8e07-2dee2b97d939.ivy
http://pim.hu/object.daf7eac2-ce92-45fe-8e07-2dee2b97d939.ivy
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való részvételükért, de különösen súlyos minősítésű köztörvényes vádak (gyilkosság, rablás stb.) alapján (is) 

ítéltek el. Így a fegyveres felkelők túlnyomó része börtönben maradt, és azok a sorállományú katonák is, akik 

november 4-én parancsra felvették a harcot a szovjet csapatokkal. Végül nem vonatkozott az amnesztia az 1957. 

május 1-je után elkövetett „hűtlenség” vádjára sem, így továbbra is börtönben maradtak mindazok, akik e dátum 

után fordultak elítélt vagy éppen bíróság előtt álló felkelők védelmében valamely nemzetközi szervezethez.  

(http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm) 

 
114 „Egy grandiózus tömeggyűlés megrendezése korántsem tűnt kockázatmentes vállalkozásnak az 1957-es 

Budapesten. Nem csoda hát, hogy a május elsejei felvonulást rendkívül körültekintő előkészületek s esélylatolgató 

főpróbák előzték meg. E főpróbák spiritus rectora (…) Marosán György lett, [aki] előbb a nem is oly rég pacifikált 

Csepelen bonyolított le egy sikeresnek ítélt tömegrendezvényt, majd március végére párhuzamos nagygyűlések 

megtartását javasolta. (…) Azzal érvelt, hogy a fővárosban biztonsággal megrendezhető egyszerre akár 4-6 

tömegdemonstráció is, hiszen az MSZMP legalább 60 ezer párttaggal számolhat Budapesten. Így a feladat 

mindössze ennyi: "Legyen ott minden kommunista, és hozzon magával még egy embert!" S valóban, a négy 

nagygyűlésen (köztük a Köztársaság térin, melyen Marosán tetemre hívta a „vérengző ellenforradalmárokat”) több 

mint százezer ember vett részt, s érdemleges rendzavarás sem történt.  

 

(…) Így amikor "az őszi lázálom után fölvirradt a gyógyulás napfényes reggele" (a Népakarat című napilap 

vezércikkének szóhasználatával), (…) a tömeg – létszámát a tudósítások 300 ezerre becsülték – öt rendezett 

oszlopban fölvonulva valóban megtöltötte a Hősök terét. A magasból vigyázó repülőgépek és a zárt alakzatban 

strázsáló munkásőrök éber tekintetétől kísérve, a párt és a kormány vezetői elvegyültek az ünneplő sokaságban. 

(…) Marosán a csepeliek élére állt, a polgárias külsejű, joviális Münnich Ferenc a józsefvárosiakkal kvaterkázott, 

Kádár pedig az angyalföldiekkel és a zuglóiakkal elegyedett. (…) Ünnepi beszédében Kádár János az 56-os 

események immár kijegecesedett értékelésének summázata után ("az elmúlt évek súlyos hibái", "Nagy Imréék 

árulása", "tűrjük-e tovább, hogy lemészárolják a nép elejét, sírba tegyék a népköztársaságot?") egyszerre jelezte 

kérlelhetetlenségét ("a főirány feltétlenül helyes", "a hatalom fegyveres biztosításába bevonjuk a legöntudatosabb 

munkásokat és parasztokat") s békülékenységét is, beleszólási lehetőséget ígérve párttagoknak és 

pártonkívülieknek egyaránt. S szót ejtett az ünnepség valódi céljáról, arról, hogy reményei szerint "barátainkat 

örömmel, ellenségeinket keserűséggel tölti el ez a nap". (…) 

 

Az ekkortájt is még szamizdatokat gyártó és terjesztő Kántás László visszatekintve úgy vélte: "1957. május elsejére 

Kádár népszerű figura lett. Ez májusra teljesen egyértelművé vált. Nem volt biztos a hatalma, amíg 1957. május 

elsején a Vörös Csepel és a Váci út nem 'felelt neki'." (László Ferenc: Az 1957-es május elseje: Felvonulók kérték; 

Magyar Narancs, 2007. 04. 26.)  

 
115 Vida Ferenc (1911-1990): jogász, a Nagy Imre-per tanácsvezető bírája. Jómódú ügyvéd apa fiaként született. 

Részt vett a cionista mozgalomban 1932-1933-ban, közben elvégezte a jogi akadémiát 1934-ben Szegeden, majd 

1934-ben Tel-Avivba ment, ahol részt vett az ottani munkáspárt megalapításában. Magyarországon 1936-tól 

ügyvédjelöltként dolgozott, emellett az illegális kommunista mozgalomban is dolgozott. 1942-ben életfogytiglani 

börtönbüntetésre ítélték illegális kommunista szervezkedésért. Magyarország német megszállása után 

Németországba hurcolták, a második világháború után pedig ügyvédként kezdte újra hazai pályafutását. 1945 

júliusában a Magyar Dolgozók Pártja budapesti V. kerületi pártbizottságának titkára lett, 1946-1949 között a 

Belügyminisztérium tanácsosaként, azután pedig az MDP Központi Ellenőrző Bizottságának 

alosztályvezetőjeként dolgozott. Az Igazságügy Minisztérium 1951 decemberétől alkalmazta, 1953-tól 1972-ig a 

Legfelsőbb Bíróságon tevékenykedett, ahol legmagasabb beosztása kollégiumvezető-helyettes volt. 

 

Nem csak a Nagy Imre-perben szerepelt a népbírósági tanács elnökeként, nevéhez fűződik többek között Déry 

Tibor és társai, Erdős Péter, Haraszti Sándor és társai, Kardos László és társai, Lőcsei Pál, Mérei Ferenc és társai, 

Zsámboki Zoltán és társai; a Corvin közi felkelők fegyveres parancsnoka, Iván Kovács László és társai, a csepeli 

felkelők, Szente Károly és társai ellen lefolytatott per. Összesen húsz embert végeztetett ki 1956-os tevékenység 

miatt. (Forrás: Vida nem bánta meg. Szerkesztőségi közlés, Magyar Nemzet, 2008. június 15.) 

 
116 Aczél György (1917-1991): kommunista politikus, a Kádár-korszakban a kulturális élet legfőbb ideológusa és 

irányítója. Eredetileg kőműves szakmát szerzett. Autodidakta módon képezte magát, illetve egy félévet végzett a 

Színművészeti Akadémián 1936-ban. 1935-ben belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 1942-ben 

illegális kommunista tevékenységért pár hónapra börtönbe zárták, majd munkaszolgálatra hívták be, ahonnan 

sikerült magát leszereltetnie és visszatérhetett Budapestre. A német megszállás után önmaga és az általa bújtatott 

zsidók érdekében áttért a római katolikus vallásra. 1945 után az MKP tisztségviselője és országgyűlési képviselő 

volt. 1949-ben a Rajk-per egyik mellékperében életfogytiglani fegyházra ítélték. 1954 augusztusában szabadult, 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/kislexis.htm
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szeptember 1-jén pedig rehabilitálták. 1956 októberében az V. kerületi pártbizottság védelmében vett részt, majd 

azonnal csatlakozott Kádárékhoz; október 31-én az MSZMP alapító tagja lett, s 1959-ig a Központi Bizottság 

tagja. A forradalom körüli eseményekben a párt „puhább” vonalát képviselte. 

 

1958-ban lett a művelődésügyi miniszter első helyettese (1967-ig), és ebben a pozíciójában lett fokozatosan a 

Kádár-rendszer vezető kultúrpolitikusa. A politikai bizottságnak írt egyik levelében már 1957 nyarán felvetette a 

később hírhedtté vált „három T”(tiltás, tűrés, támogatás) irányelvét, de ez csak a hatvanas, hetvenes években vált 

tényleges, bevett gyakorlattá. Pragmatizmus jellemezte. Kiterjedt személyes kapcsolatrendszerének és Kádár 

Jánoshoz fűződő baráti kapcsolatának köszönhetően hivatali súlyánál sokkalta nagyobb befolyása lett a 

kultúrpolitikára és annak napi gyakorlatára. Igyekezett az irodalmi-szellemi élet fontos személyiségeivel, például 

Kodállyal, Illyéssel, Lukács Györggyel barátságot ápolni, vagy legalább különalkut kötni. 1967-től az MSZMP 

Központi Bizottságának – a kulturális élet általános ellenőrzésével megbízott – titkára, 1970-től az MSZMP 

Politikai Bizottságának tagja lett. Pozíciója az 1980-as évek elejétől fokozatosan meggyengült, 1985-ben a 

mindinkább pluralizálódó, a rendszerrel, a közállapotokkal szemben kritikussá váló szellemi életet érzékelő 

KB leváltotta kulturális titkári tisztjéről. Ezt követően a párt Társadalomtudományi Intézetének volt a főigazgatója 

egészen 1989-es nyugdíjazásáig, illetve a Politikai Bizottság tagja maradt 1988 májusáig, amikor az országos 

pártértekezleten nem választották újra.  

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Acz%C3%A9l_Gy%C3%B6rgy) 

 

117 Kádár Imre: Egyház az idők viharaiban (Budapest, Bibliotheca Kiadó, 1957.)  

 

118 Kónya István: A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy-korszakban 

(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967.) 

 

 

119 „Bibó Istvánt, a személyes méltóság egyik magyar bajnokát, azt hiszem, segítette a vallásos hite. Összefüggést 

látok szellemi függetlensége és Istenre szegezett lelkiismerete között. Neki nem kellett várnia, hogy a történelem 

legyen a bírája, megvolt neki a maga bírája, akire súlyos figyelemmel ráhagyatkozhatott”. (Konrád György: A 

harmadik reformkor elé (naplójegyzetek); In. Bibó-emlékkönyv. kézirat, Budapest, 1980, Századvég, Bp. - Európai 

Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1991.) 

 

120 Sréter Ferenc (1894-1988):  evangélikus majd szabadegyházi lelkész. Az I. világháborúban frontszolgálatot 

teljesített, amiért később vitézi címet és századosi rangot kapott. A háborúból visszatérve a több száz éves szandai 

(Nógrád megye) családi földbirtokot szétosztotta, majd a modern népfőiskolai mozgalmak előfutáraként ugyanitt, 

saját birtokán létrehozta az első magyar bentlakásos népfőiskolát. Először kombinálta a falusi felnőtt lakosság 

művelésében a gyakorlati gazdasági ismeretek, az egészségügyi ismeretek, és az írás-olvasás oktatását. Az általa 

vezetett intézmény 1925–1929 között működött. A népfőiskola megszűnte után lelkészi pályára lépett. Sopronban 

(1928-1932), Tübingenben (1931-1932) és Göttingenben (1932) hallgatott teológiát, s 1932-ben evangélikus 

lelkésszé avatták. Szügyön, majd Gödöllőn volt segédlelkész, később egyházkerületi missziói lelkészként szolgált. 

Az ébredési mozgalomban jelentős szerepet játszott, 1938-ban Nagytarcsán kezdte meg evangélizációs szolgálatát, 

ettől kezdve az ország sok helységébe meghívták, 1940–1941 között a negyvenhat gyülekezeti evangélizációból 

harminchetet ő tartott. A második világháború után csatlakozott a CE szövetséghez, ezt követően az evangélikusok 

Budán az Ostrom utcában tartották összejöveteleiket. 1948-ra az evangelizálás a Református és Evangélikus 

Egyház hivatalos programjává lett, de az év végére a Református Egyház vezetőségének nyomására az 

evangélikusokkal való egység megszűnt, és a későbbi tárgyalások nyomán a CE szétvált egy evangélikus és egy 

református ágra.  

 

1942-ben a Budavári Evangélikus Egyházközség lelkészévé választotta Sréter Ferencet. A háború utáni 

helyreállítások az ő szervezésével zajlottak, és egészen 1954-ig itt teljesített szolgálatot. 1946-ban a Magyar 

Evangéliumi Szövetség (Aliansz) ügyvezető alelnökévé választotta. Az 1948. évi állam és egyház közötti 

egyezmény után az ébredési irányzatot és Sréter személyét negatív megkülönböztetés kezdte érni. Az állam 

ellenőrzése alá vonta az egyházat, a sajtót, és a lelkészeket. Mivel nem tudott megalkudni az egyházi vezetők által 

diktált teológiával, Sréter 1954. június 30-án lemondott evangélikus lelkészi állásáról és kivált az egyházból. Utóda 

Várady Lajos budai egyházmegyei esperes lett. A budavári gyülekezet azonban ragaszkodott Sréter Ferenchez, s 

közel 200-220 gyülekezeti tag is kilépett vele együtt az egyházból. Evangélikus Testvérgyülekezetet alakított, 

amely azonban állami elismerést és működési engedélyt nem kapott, így illegálisan, majd 1972-től a metodista 

egyház védelme alatt működött.  

(Források: http://www.sreterferencnepfoiskola.hu/az-egyesulet/nevadonk-sreter-ferenc/,  

Árgyelán Erzsébet: Ébredéstörténet a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1950 között; 

http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/,) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Acz%C3%A9l_Gy%C3%B6rgy
http://www.sreterferencnepfoiskola.hu/az-egyesulet/nevadonk-sreter-ferenc/
http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/
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121 1961. február 6-án, az éjszaka folyamán házkutatás volt 400 helyen Budapesten. Ifjúsági (kisközösségi) 

munka miatt letartóztattak 85 személyt, ebből 22 világi pap, 25 egykori szerzetes, 38 civil személy volt. (BM-GJ) 

Ezzel kezdetét vette egy minden eddiginél hatalmasabb „begyűjtési akció”, melyben a Belügyminisztérium 800 

honvédségi járművet is igénybe vett, hogy a több ezer házkutatást és a tömeges letartóztatást sikeresen végrehajtsa. 

Az ítéleteken túl 248 főt részesített figyelmeztetésben a Legfőbb Ügyészség, közülük 120 személy ellen fegyelmi 

eljárást is folytattak. Március 15-én a püspöki kar bizalmas körlevélben tájékoztatta a papságot a februári 

letartóztatásokról, és a bírósági ítéleteket megelőzve elhatárolódott a letartóztatottaktól, „az ilyen felelőtlen 

egyházi személyek cselekményeitől”. A körlevél szöveg különösen sajnálatosnak nevezte, hogy az államellenes 

szervezkedésben érintett személyek többsége „az államhatalom részéről több alkalommal tapasztalt türelem és 

amnesztiák ellenére újból okot adott arra, hogy ítélet alá kerüljön.” (917/1961. Körl.) A körlevél fontos érv lett a 

nyomozók kezében „Látják, a püspökeik is a mi oldalunkon állnak!” – mondogatták. Valójában a körlevél felelős 

kiadójaként feltüntetett Schwartz-Eggenhofer Artúr esztergomi apostoli helynök papjai előtt kijelentette, hogy csak 

a megjelentetés után látta a körlevél szövegét. (Forrás: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Archivum 

Archidioecesis Colocensis; http://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/1961-toemeges-hazkutatasok-es-letartoztatasok-

ujabb-papi-perek-grosz-ersek-halala)  

 
122 Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet. Gyökereinek két fő ága volt. Az egyik kezdeményezés az 

1920-as években a Debrecen környéki falvakban indult, egy egyszerű parasztember, I. világháborús sebesült, 

Sándor János munkája nyomán. Később, a II. világháború idején létrejött Budapesten egy önálló kisközösség a Dr. 

Mézes Zsigmond szülészorvos vezette hívő orvos-körből, melyet 1950-ben hivatalosan be is jegyeztek a 

Szabadegyházak közé. A két közösség 1966-ban egyesült. A főleg baptista és református hagyományokat követő 

közösséget karizmatikus ébredés újította meg 1975-ben. A Szabadegyházak Tanácsa fórumot Dr. Kiss Ferenc 

orvosprofesszor alapította, aki az igehirdetésben és a gyülekezet megerősödésében éppen olyan otthonosan 

tevékenykedett, mint az orvosi hivatása terén. A Budapesti Gyülekezetnek nem volt saját imaháza, ezért eleinte az 

Ó utcában (Keresztyén Testvér Gyülekezet), majd a Wesselényi utcában (Baptista Közösség) , az Üllői úton 

(Adventista Közösség) majd pedig a Hőgyes Endre utcában ( Magyarországi Unitárius Egyház) folyt az egyházi 

élet. 1984-ben Zuglóban egy valamikori vendéglő öreg épületét megvásárolta a közösség, majd gyülekezeti 

otthonnak megfelelő átalakítás és felújítás után 1988-ban vették birtokukba az első Budapesti Imaházat ahol 

egyúttal az országos központi iroda is megtalálható. (Forrás: http://www.szabadkeresztyen.hu/tortenetunk) 

 
123 Hecker Ádám (1905-1985): metodista lelkész, szuperintendens. Testvérei közül Erzsébet és Katalin 

diakonisszák, Henrik szintén lelkész lett a metodista egyházban. Teológiai tanulmányait a németországi Frankfurt 

am Main-ban a Püspöki Methodista Egyház Akadémiáján végezte. Első szolgálati helye a Györkönyi körzet (1929-

1932) volt, 1932-től a Pesti Német Gyülekezet vezetésére kapott megbízatást. 1941-ben felügyeleti megbízást 

kapott a Pesti Német Gyülekezet mellett, a Györkönyi, a Miskolci, a Nyíregyházi és az Ungvári körzetek felett. A 

második világháború alatt Hecker Ádám személyes barátja és lelkigondozója volt Carl Lutz-nak, a svájci követség 

metodista alkonzuljának, több tízezer fővárosi zsidó megmentőjének, aki budapesti tartózkodása idején a Pesti 

Német Metodista Gyülekezetet rendszeresen látogatta. Hecker Ádámot 1947 elején a Nyíregyházi körzet 

vezetésével bízták meg, majd 1956-ban választották meg szuperintendensnek. Egyházvezetői munkáját nyugdíjba 

meneteléig, 1974-ig végezte.  

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hecker_%C3%81d%C3%A1m) 

 

124 „A legszebb „megoldást”, amit ismerek, Simone Weilnél olvasom. Gondolata indirekt módon egyszerre szól 

mindenkihez. Hogyan szabad szeretni a hazát? – teszi fel önmagának a kérdést. S a válasza: A hazát csak 

egyféleképpen lehet és szabad szeretni. Úgy, ahogy azt a népdalokban, Homérosznál vagy az evangéliumok 

szenvedéstörténetében olvashatjuk. A hazát egyedül részvéttel szabad és lehet szeretnünk. E „részvét” nélkül nincs 

emberi igazságosság, szeretet és szerelem, de még valódi kultúra sincsen. A bukáshoz viszont elég, ha e lényeges 

szót például „büszkeséggel” helyettesítjük be, vagyis olyan szóval, amit a jézusi történet, a népdalok s Homérosz 

„részvéte” sosem ismert”. (Pilinszky János: Beszélgetések. Századvég, Budapest, 1994.) 

 
125 A közismert legenda szerint a dán király a második világháború alatt maga is kitűzte a zsidóknak elrendelt sárga 

csillagot. Másnap az egész lakosság Dávid csillagos karszalagot viselt; egy nappal később a németek visszavonták 

a parancsot. Valójában a német csapatokat 1940-ben csupán jelképes ellenállás fogadta Dániában, az akció 

viszonylag békés megszállás volt, a dánok és a megszállók hallgatólagos megállapodásával. A dán kormány az 

első naptól kezdve együttműködött a németekkel, Dánia pedig kíméletben részesült a megszállók részéréről. 

Mielőtt a kiterjedt ellenállás 1943-ban elkezdődött volna, a dánok sokat nyertek a gyümölcsöző háborús üzleten. 

Keresztély király és a sárga csillag mítosza válasz arra a kritikára, ami Dániát érte a szövetséges sajtóban 1940 és 

1943 között az ellenállás hiánya miatt – véli Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson a Denmark and the Holocaust című 

kötetben megjelent tanulmányában. Sokan úgy vélik, a mítosz az után kezdett terjedni a köztudatban, amikor a 

http://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/1961-toemeges-hazkutatasok-es-letartoztatasok-ujabb-papi-perek-grosz-ersek-halala
http://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/1961-toemeges-hazkutatasok-es-letartoztatasok-ujabb-papi-perek-grosz-ersek-halala
http://www.szabadkeresztyen.hu/tortenetunk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hecker_%C3%81d%C3%A1m
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dán zsidó közösség legnagyobb részét kimenekítették az országból, azaz 1943 októberében hajóval Svédországba 

szállították. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson szerint azonban a londoni Zsidó Távirati Iroda már 1942. szeptember 4-

én kibocsátotta az alábbi hírt: „…amikor a király megtudta, hogy zsidóellenes intézkedések fenyegetnek, azt 

mondta: „Amennyiben ez megtörténik, én magam az egyenruhámon fogom viselni a sárga csillagot, és el fogom 

rendelni, hogy a teljes királyi háztartás kövesse példámat”. Valójában a legtöbb dán zsidó sohasem viselte a sárga 

jelvényt, így a király sem.   

(Forrás: http://www.urbanlegends.hu/2005/07/a-dan-kiraly-peldamutatasa/) 

 

126 osztályidegen: a kommunista rendszerekben használt diszkriminatív társadalmi minősítés, amelyre 

hivatkozva az állampárt diszkriminálta, illetve üldözte azoknak a társadalmi rétegeknek a tagjait, amelyeket 

hatalmi céljaihoz nem akart vagy nem tudott megnyerni. Az osztályidegenség vádja ugyanakkor kitűnő 

bűnbakképző a korai kommunista rezsimben, amelynek alapvető tulajdonsága volt az ellenségkép kialakításának 

és ápolásának erős igénye. Osztályidegennek (gyakran az 1938-as állapot szerint) minősítettek volt 

földbirtokosokat, arisztokratákat, üzemek, műhelyek, üzletek tulajdonosait, kuláknak nevezett birtokos 

parasztokat, volt csendőröket, rendőröket, katonákat, a korábban hivatalokat betöltött személyeket, egyházi 

személyeket, háborús és politika bűncselekmények miatt felelősségre vontakat. Az „osztályidegen” ugyanakkor 

közszájon forgó szó volt, az „ellenség” egy szinonimája, és mint ilyen, jelentése nem pontosan körülírt, tehát 

tetszőlegesen alakítható volt. A továbbtanulásban és egyéb vonatkozásokban hivatalosan 1962 után megszűnt a 

származás szerinti diszkrimináció, a rezsim azonban továbbra is osztályalapokon gondolkodott, a „nem termelő” 

foglalkozások űzőivel – például értelmiségiekkel – szemben eredményesen folytatták az előítéletek sulykolását. 

Az osztályidegenek a hátrányos megkülönböztetés változatos fajtáival kényszerültek szembenézni. Elzárták őket 

bizonyos munkaköröktől, gyermekeiket nem engedték továbbtanulni stb.  

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1lyidegens%C3%A9g) 

 

127 A „vörös farok”: általánosan használt stilisztikai fogás volt a kommunista diktatúra éveiben, amikor a 

közönség elé kerülő szép- és szakirodalmi műveket ún. politikai lektorok (vagyis cenzorok) ellenőrizték abból a 

szempontból, hogy mondandójuk megfelel-e a marxizmus/sztálinizmus eszmeiségének. A „vörös farok” ennek 

megfelelően egy-egy publicisztikát, irodalmi, szaktudományos művet vagy akár filmet befejező (szöveg)rész volt, 

amelynek egyetlen funkciója, hogy ideológiai összefüggést hozzon létre a szöveg szándékolt tartalma és a szöveg 

összefüggésrendszerébe beilleszteni kényszerített kommunista elvek között. A tudós, író vagy a filmrendező 

előadott egy történetet vagy elméletet, amelyben elmondta a valóságot, illetve saját véleményét, majd olyan 

befejezést biggyesztett a mű végére, ami – akár a műben követett saját logikájával, következtetéseivel 

ellentmondóan – megfelelt a hatalom elvárásainak. Volt ennek olyan változata is, ahol nemcsak a mű végén 

szerepelt a vörös farok, hanem bekerült a főszövegbe is: a szerző, miközben elmondta az igazságot, rendre 

elhelyezett a szövegében olyan hazugságokat is, amelyek a hatalom szája íze szerint valók, így a komolyan gondolt 

és a megtévesztés kedvéért belerakott részek egy folyamatos, látszólag egységes szöveget alkottak. A cenzorok ezt 

nagyon nehezen tudták megfogni, a gyakorlott olvasót azonban nem zavarta meg. Mivel jól ismerte a hatalom 

elvárásait, az ennek megfelelni szándékozó részektől egyszerűen eltekintett, és így teljes mértékben tudta követni 

a szerző tényleges mondanivalóját. A hatalom elvárásainak nem/nem maradéktalanul megfelelő régebbi szerzők – 

jelen esetben a „kispolgári dekadens” szerzőként aposztrofált Babits – műveinek új kiadásainál a vörös farok 

szerepét az utószó töltötte be, rosszabb esetben teljes egészében, jobb esetben csak utolsó bekezdéseivel.  

 

128 Szabolcsi Miklós (1921-2000): irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 

tagja. A Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-francia szakán 1943-ban szerzett diplomát. 1945-től 

középiskolai tanárként dolgozott 1953-ig. Közben két évig (1948–50) a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

munkatársa volt. Ezt követően 1953-1956 között a Csillag című folyóirat főszerkesztő-helyettese volt. 1956-

ban az MTA Irodalomtörténeti Intézetébe került tudományos főmunkatársi, később osztályvezetői beosztásban. 

1967-ben az intézet ügyvezető igazgatójává nevezték ki, ezt a tisztét az utóbb Irodalomtudományi Intézetnek 

átkeresztelt intézetben 1980-ig töltötte be. 1981-1988 között az Országos Pedagógiai Intézet igazgatója volt. 

Kutatóintézeti munkáin kívül 1962-1965 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanáraként, majd 

1965-66-ban a párizsi Sorbonne vendégtanáraként működött. 1980-tól oktatott az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen, ahol 1988 és 1994 között a 20. századi magyar irodalom tanszék egyetemi tanára, majd 

1995-ig tudományos tanácsadó volt. Fő kutatási területe József Attila életműve, valamint a magyar és az európai 

avantgárd volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

129 Az Aquincumi Porcelángyár elődjét Hüttl Tivadar alapította 1895-ben. Hüttl mint formázó, felesége mint festő 

tevékenykedett, főként étkészleteket készítettek. A gyár különlegessége a masszában kobalttal vagy aranyoxiddal 

kékes-szürkére ill. rózsaszínűre festett porcelán. Kézzel megmunkált darabjai külföldre is eljutottak. A gyárat 

1948-ban államosították. (Forrás: http://huttl-tivadar.hung-art.com/)  

 

http://www.urbanlegends.hu/2005/07/a-dan-kiraly-peldamutatasa/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1lyidegens%C3%A9g
http://huttl-tivadar.hung-art.com/
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130 Angyal János (1941-2003): előadóművész, humorista. Az 1962-es Ki mit tud? vetélkedőn tűnt fel 

utánzóképességével. 1965-ben a Kamara Varieté, majd a Vidám Színpad, a Mikroszkóp Színpad tagja volt, ahol 

műsoraihoz maga írta számait; híres, közismert emberek paródiáit. Több tévéműsorban is fellépett. (Forrás: 

Magyar Életrajzi Lexikon) 

 

131 Zsigmond Attila (sz. 1941): politikus, a Budapest Galéria főigazgatója. A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 

érettségizett 1959-ben. 1964-ben a Magyar Iparművészeti Főiskolán – Borsos Miklós és Dózsa Farkas András 

növendékeként – ipari formatervező oklevelet szerzett. A Ganz Mávag Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el, és 

elsősorban vasúti járművek formatervezésével foglalkozott 1969-ig. 1969-tõl 1979-ig rajztanár a II. kerületben. 

Tanári évei alatt elvégezte a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia szakát (1979). 

1978-ban meghívást kapott a Budapest Galéria főigazgatói állására, ezt a munkakörét 1979. január 1-jétől, azóta - 

pályázatok után – többször is megerősítve látja el. Galériavezetői tevékenységéért 1989-ben a Fővárosi Tanács 

Művészeti Díjával tüntették ki. Az 1985. évi országgyűlési választásokon Budapest II. kerületének egyik 

képviselőjévé választották. Az Országgyűlésben 1985-tõl a kulturális bizottságban, illetve az 1987-ben létrejött 

reformbizottságban dolgozott. 1990-ben az MDF képviselőcsoportjának egyik alapító tagja, 1993-1994 között az 

MDF-frakció szóvivője volt. 1994-ben kilépett az MDF-ből és többedmagával megalapította a Magyar Demokrata 

Néppártot. (Forrás: http://www.parlament.hu/kepviselo/elet/z017.htm)  

 

132 Thury Levente (1941-2007): keramikus. 1965-ben végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia 

szakát, tanára Csekovszky Árpád volt. A 80-as évek második felétől több alkalommal, hosszabb ideig az USA-

ban, 1981-ben, 1983-ban és 1993-ban a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban dolgozott. A Magyar 

Keramikusok Társasága (1978), a Magyar Szépmíves Társaság (1988) és a Chagall Kör-Ajin csoport (1989-1995) 

tagja. 1976, 1984: a Művelődésügyi Minisztérium nívódíja; 1978: V. Országos Kerámia Biennálé, Pécs, különdíj; 

1993: Ferenczy Noémi-díj; Groteszk-pályázat, Kaposvár, II. díj; Bor-pályázat, Budapest, II. díj; Kút-pályázat, 

Budapest, II. díj, 1999: Arts 2000, London, I. díj; 2000: a Portugál Kulturális Minisztérium díja, Lisszabon. 

Tevékenysége - bár technológiailag a hagyományos kerámia műfaján belül marad - elsődlegesen az autonóm 

művészetek körébe tartozik. A 80-as évek közepétől művészetének központi tematikai problémaköre a Gólem-

mítosz. (http://artportal.hu/lexikon/muveszek/thury-levente-1093)  

 

133 Angyal Júlia (sz. 1941): festőművész. 1941-ben született Budapesten. Festészeti és grafikai tanulmányokat 

Budapesten folytatott, majd tanulmányutak tett Spanyolországban, Peruban, Mexikóban, Franciaországban, 

Németországban. Magyarországon 1993 óta kiállító művész. Képei több hazai és külföldi magángyűjteményben 

megtalálhatóak. (Forrás: http://arteon.hu/index.php?action=biographic&artist_id=82) 

 

134 Molnár János (1927-1990.): főiskolai tanár, politikus. Parasztcsaládban született, apja földműves volt. Négy 

polgári osztályt végzett, kereskedelmi iskolába járt, majd egyetemista volt Debrecenben. 1947. februárban lett a 

Magyar Kommunista Párt tagja, 1947–1948-ban a megyei pártbizottság aktivistája, MEFESZ vezetőségi tag volt. 

1949-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Kollégium tagjaként – történelem szakos tanári 

oklevelet szerzett. A Gazdasági és Műszaki Akadémia rendes tanára lett, 1950 őszétől az MDP Pártfőiskolán 

oktatott. Rendes tanára, illetve főiskolai tanára 1950-tól 1956-ig, majd az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 

Osztálya, később a Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa 1967-ig. 1958-ban a Budapesti Esti Egyetem 

igazgatóhelyettese, 1958–1959-ben az MSZMP Budapesti Pártbizottság Kulturális Osztálya vezetője, 1959-től 

1970-ig művelődésügyi miniszterhelyettes. Ezután az MSZMP KB Politikai Főiskola rektor-helyettese volt, majd 

1971-től 1982-ig tanára. 1982. szeptember 1-jén kinevezték a Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettesévé, 1982-től 

a történelemtudományok kandidátusa volt.  

(Forrás: Digitális História Adatbázis; 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5172&catid=76:m&Itemid=67&l

ang=hu) 

 

 

135 Mérei Ferenc (1909–1986): Klinikai pszichológus, gyermekpszichológus, szociálpszichológus, a 

pszichodráma és a szociometria magyarországi meghonosítója. A párizsi Sorbonne-on szerzett diplomát 

filozófiából, szociológiából, pszichológiából és pedagógiából. Párizsban szabadságelvű baloldalivá, marxistává 

lett. Már a párizsi diákévek alatt is letartóztatták, amikor Mák elvtárs néven a francia kommunista pártban 

mozgalmi munkát végzett, ki is utasították Franciaországból, ám ő titokban  visszatért. Magyarországra visszatérve 

1934-1942 között fizetés nélküli pszichológusként – miközben nyelvtanításból tartotta fenn magát – az Állami 

Gyermeklélektani Intézetben, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán és a Patronázs Egyesületben dolgozott. 

1942-ben munkaszolgálatra vezényelték, a keleti frontra került, ott azonban átszökött a frontvonalon, beállt a 

Vörös Hadseregbe, s mint szovjet tiszt érkezett haza. 1949-ig tudományos tekintélye felfelé ívelt. 1945-1948 

között a Fővárosi Lélektani Intézet vezetője, a Pedagógiai Főiskola és az Eötvös Kollégium tanára, a NÉKOSZ 

http://www.parlament.hu/kepviselo/elet/z017.htm
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/thury-levente-1093
http://arteon.hu/index.php?action=biographic&artist_id=82
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5172&catid=76:m&Itemid=67&lang=hu
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5172&catid=76:m&Itemid=67&lang=hu
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központi szemináriumának vezetője volt, majd 1949-ben kinevezték az Országos Neveléslélektani Intézet élére. A 

tanítók tanításában elért eredményeiért még Kossuth-díjat kapott, de aztán hirtelen támadás indult az általa 

képviselt „burzsoá áltudomány”, a gyermekközpontú pedagógia ellen. 1950-ben kizárták a pártból, elbocsátották 

az állásából, attól kezdve fordításokból élt. Az 1956-os forradalom idején az ELTE BTK Egyetemi Forradalmi 

Diákbizottságának tanár vezetője volt, majd november 4. után részt vett a szellemi ellenállásban, a letartóztatottak 

családtagjainak támogatásában. 1959 áprilisában tíz év börtönbüntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság népbírósági 

tanácsa, „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetéséért”. Az 1963-as 

amnesztiával szabadult. Lélektani naplóját a börtönben írta vécépapírra. 1963-as szabadulása után az Országos 

Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben megalakította a Pszichodiagnosztikai Laboratóriumot, ahol számos 

nemzedéket tanított. (Forrás: Gerlóczy Ferenc: Egy másképp kommunista pszichológus. HVG, 2009. november 

24.) 

 

136 munkástanács: az 1956-os forradalom idején az önszerveződő csoportosulások egyik legfontosabb típusa 

volt, amely egy-egy gyár, üzem munkásait tömörítette, felváltva a kommunista párt, az MDP szervezeteit. Az első 

munkástanács 1956. október 24-én alakult Budapesten az újpesti Egyesült Izzóban, de a következő napokban sorra 

alakultak munkástanácsok a város más üzemeiben is. 1956. október 31-én összeült a Munkástanácsok Parlamentje, 

együtt a Parasztszövetség, az egyetemek forradalmi bizottságai és az Értelmiség Forradalmi Bizottságának 

képviselőivel. November 4-én, amikor elindult a szovjet csapatok általános támadása, a munkástanácsok részt 

vettek a fegyveres ellenállásban is. A szovjetek erős ellenállásba ütköztek a budapesti munkáskerületekben, 

Kőbányán és Csepelen, illetve ipari központokban is, mint Sztálinváros, Ózd és Miskolc. A forradalom leverése 

után a munkástanácsok újjászerveződtek és a forradalmat követő megtorlás közepette egészen 1957. november 

17-éig működtek, folytatva a forradalom utóvédharcát. 1956. november 14-én deklarálták a Nagybudapesti 

Központi Munkástanács (NBKMT) megalakulását – vezetőjéül Rácz Sándort választották –, amely jogosult volt 

az összes budapesti gyár munkásainak nevében tárgyalni a Kádár-kormánnyal. Az új hatalom hiába próbálta 

szövetségesének megnyerni őket, a munkástanácsok rendkívül kényelmetlen ellenfél volt, mivel puszta 

létezésükkel azt sugallták, hogy a hatalom külön áll a munkásságtól; ahol jelen voltak, ott nem hagyták újraalakulni 

a kommunista pártszervezeteket, sztrájkokkal fenyegettek. November végén az NBKMT kétnapos sztrájkot 

hirdetett és követelte, hogy bocsássák szabadon Nagy Imrét.  

Az Országos Munkástanács megalakulását november 21-én tankok segítségével megakadályozták, de a területi 

munkástanácsok és a NBKMT révén azonban még ekkor is fennmaradtak a forradalom és a szabadság 

önszerveződő testületei. Ezért dördültek el decemberben újra sortüzek a munkásvárosokban, Salgótarjánban, 

Tatabányán, Egerben, Miskolcon” – mondta a 131 halottat követelő salgótarjáni sortűz 50. évfordulóján elmondott 

beszédében 2006. december 8-án Sólyom László akkori köztársasági elnök. December 29-én a kormány feloszlatta 

az NBKMT-t. Bali Sándort és Rácz Sándort december 11-én Kádár János, a szovjetek által hatalomra segített 

rezsim vezetője, a Parlamentbe hívta tárgyalni, ahol azonban letartóztatták őket. Ugyancsak letartóztattak más 

munkástanács vezetőket, mint Tőke Ferenc, Sebestyén Miklós, Kalocsai György. A forradalom leverését követően 

gyorsan újjáalakult a kommunista párttal szövetséges Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT), amelyet 1956. 

október 26-án oszlattak fel, és amely – valódi szakszervezet számára elképzelhetetlen módon – 1957. január elején 

elutasította a sztrájkjogot; ezzel gyakorlatilag a Munkástanácsoktól is elvették legfontosabb fegyverüket. Az 

MSZMP Politikai Bizottsága 1957. augusztus 27-én határozatban mondta ki a munkástanácsok megszüntetését és 

helyettük a (természetesen kommunista felügyelet alatt álló) üzemi tanácsok megalakítását. 1958-ban Bali Sándort 

12 évi, Rácz Sándort életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Mindketten az 1963-as amnesztiával szabadultak. 

(Forrás: http://munkastanacsok.hu/tortenelmun/) 

 

137 Koczkás Sándor (1924-2000): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Tanulmányait a Szegedi 

Tudományegyetemen kezdte, majd 1950-ben az ELTE-n kapott magyar-francia szakos diplomát. Ezután nyugdíjba 

vonulásáig az ELTE Bölcsészettudományi Karának 20. századi magyar irodalomtörténeti tanszékén tanított. 1956. 

október 23-án a bölcsészkari gyűlésen ő olvasta fel az egyetemi pártbizottság követelését, majd tagja lett annak a 

küldöttségnek, amely a Politikai Bizottságnál tiltakozott a tüntetést betiltó rendelkezés ellen. Október 26-án az 

Egyetemi Forradalmi Diákbizottság képviseletében tárgyalt a SZOT vezetőivel. Az Írószövetséggel együtt kiadott 

felhívásukat a Népszava közölte. 1959–1962 között az Élet és Irodalom kritikai rovatát vezette, 1975–1981 között 

a Magyar Írószövetség kritika szakosztályának titkára, 1981-1986 között elnöke, 1988–1992 között főtitkára volt. 

Kutatásának középpontjában Ady Endre, Bálint György és Radnóti Miklós életműve állt. (Forrás: Magyar Életrajzi 

Lexikon) 

 

138 Míg a népi írók csoportját már az 1920-as évek végétől összetartozó irányzatként érzékelte a magyar irodalmi 

köztudat, meghatározó folyóiratuk a Válasz 1934-től, a Magyarország felfedezése sorozat 1937-től kiadásra került, 

a Nemzeti Parasztpárt megalakítására – a népi mozgalom eredményeként – csak 1939-ben került sor, amikor már 

lényegében elhallgattatták a nép írók mozgalmát. (részletesen ld. Széchenyi Ágnes: A Szép Szó és a népi írók 

mozgalma. Múltunk, 2012. 3. szám) 

http://munkastanacsok.hu/tortenelmun/
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139 pietizmus: az európai protestantizmus története során a 17.században létrejövő és a 18. században virágzó 

vallási megújulási mozgalom. A kifejezést először a dél-németországi Halléban működő Jacob Spener követőinek 

jelölésére használták, akik számára „az ortodoxia formálisan helyes, de hideg ésszerű hitét felváltotta a Krisztussal 

való közösség meleg, odaszentelt indulata”. A pietizmus rendkívül szerteágazó, egész Európára kiterjedő, időben 

hosszú korszakot felölelő vallási mozgalom. Rokonságot mutat a janzenizmussal, kvietizmussal (a katolicizmus 

vallási mozgalmaival), sőt még a chasszidizmussal (a zsidóság vallási mozgalmával) is. Jellemzője a személyes 

hit hangsúlyozása és a vallási élet bensőségessé tétele. A személyes kegyesség és a közösségi élet új formáit 

alakította ki. "Szakított a formalizmusba merült egyháztagság fogalmával, valamint a felületes megtérés 

gyakorlatával".  

(Forrás: Árgyelán Erzsébet: Ébredéstörténet a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1950 között; 

http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/, idézetek: Bütösi János: Missziológia, mint teológiai 

tudomány. Bütösi Alapítvány, Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 1999.) 

 

140 Kállai Gyula (1910-1996): kommunista politikus, országgyűlési képviselő, miniszter, 1965-1967 között 

miniszterelnök. 1931-től volt az illegális KMP tagja, jelentős szerepet játszott a Márciusi Front megszervezésében. 

A Népszava munkatársaként közreműködött a fasizmus és a világháború elleni fellépése miatt híressé vált 1941. 

karácsonyi szám összeállításában. 1945 után több párt és állami funkciót töltött be, 1949-1951 között 

külügyminiszter volt. 1951-ben hamis vádak alapján letartóztatták és 15 évi fegyházra ítélték. 1954-ben szabadult, 

majd rehabilitálták. 1957-58-ban művelődésügyi miniszter, 1960-tól a minisztertanács elnökhelyettese, majd 

1965-től 1967-ig elnöke lett. Az elnöki tanácsnak egészen 1989-ig tagja maradt.  (Forrás: 

http://www.parlament.hu/elnok/tort_elnok/kallai.pdf)  

 

141 Az 1955-1975 között működő Iparművészeti Tanács felügyeletét a Művelődési Minisztérium látta el. Feladata 

volt többek között a gyártó cégek és tervezők közötti kapcsolat fenntartása, a tervezési megbízások kiadása, az 

elkészített alkotások zsűriztetése, kiállítások szervezése, az új termékek tervezőinek, a gyártóknak és a 

termékeknek bemutatkozási lehetőség biztosítása. Megszűnésekor az Iparművészeti Tanács feladatait az Ipari 

Formatervezési Tanács, az újonnan alapított Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ, valamint a Képző- és 

Iparművészeti Lektorátus vették át.  

(Forrás: http://www.sztnh.gov.hu/testuletek/mft/esemenyek/lektoratus.html?printable=1) 

 

142 I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat Műemléki Osztálya 

 

143 Mojzer Miklós (1931-2014): művészettörténész. Tanulmányait 1950-55 között az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem muzeológia szakán végezte. 1955-57-ben az esztergomi Keresztény Múzeum, majd ezt 

követően a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának munkatársa. 1974-89 között a Magyar Nemzeti 

Galéria régi osztályának munkatársa, majd osztályvezetője. 1989-2004 között a Szépművészeti Múzeum 

főigazgatója volt. A magyar barokk építészettörténet, építészetikonológia, valamint az európai és hazai késő 

gótikus és barokk festészet szakértője. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti 

Bizottságának.  

(Forrás: http://www.mke.hu/about/diszdoktorok.php) 

 
144 Magyar Közösség (teljes nevén Magyar Testvéri Közösség): az 1920-as évek elején Erdélyből a Trianon utáni 

Magyarországra települő értelmiségiek baráti társaságaiból 1925-ben alapított, a szabadkőműves mozgalom 

mintájára működő titkos hazafias szervezet. Fedőszerve 1945 előtt a hivatalosan bejegyzett Honszeretet Egyesület 

volt. Magyar Élet címmel folyóiratot adtak ki, amely több mint 3000 példányban jelent meg. Az irredenta 

szervezetekhez szokták sorolni őket, mivel fő célkitűzésük a magyar fajú középosztály megerősítése, gazdasági, 

politikai fölényének megteremtése volt – az asszimiláns, zsidó és német származású középosztály befolyásával 

szemben –, a két világháború közti, német támogatásra építő hivatalos magyar irredentizmust azonban elítélték, 

sőt a német megszállás alatt aktívan ellenálltak. 

 

1947-ben a Magyar Közösség „leleplezése” szolgáltatott ürügyet a Független Kisgazdapárt politikusai elleni 

hajszához, amelynek főtitkárát, Kovács Bélát az NKVD – mentelmi joga ellenére – letartóztatta, a Szovjetunióba 

hurcolta, és kínzással terhelő vallomás tételére kényszerítette. A Magyar Közösséghez kötődő – a demokratikus 

államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalom, illetve szervezkedés vádjával lefolytatott – pereknek 

260 vádlottja volt. A szervezet sok tagját börtönbüntetéssel sújtották, első fokon három, másodfokon egy vádlottat 

– Donáth György képviselőt – ítéltek halálra. Több százan ekkor kerültek be az ÁVH látókörébe, és sokan a 

kommunizmus bukásáig viselték ennek következményeit. (Forrás: Palasik Mária: A jogállam csapdái 

Magyarországon 1947 első felében. A Magyar Közösség pere mint eszköz a Kisgazdapárt hatalomból történő 

kiszorításához; Századok, 1995/6.) 

http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/
http://www.parlament.hu/elnok/tort_elnok/kallai.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/testuletek/mft/esemenyek/lektoratus.html?printable=1
http://www.mke.hu/about/diszdoktorok.php
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145 Héder János (1888–1960/64 között) gazdasági szakember, 1944 előtt külügyminisztériumi 

osztályvezető(helyettes?). A Magyar Testvéri Közösség Vezértanácsának és az ÁVO által „Hetes Bizottság”-nak 

nevezett baráti társaság tagja. A Donáth György-perben 11 év fegyházbüntetést kapott. (Forrás: 

http://allamszocializmus.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=718667) 

 

146 Dizseri Sándor (1924-2012): tanár, iskolaigazgató. Kistótfaluban, Baranya megyében, egy ötgyerekes 

református lelkészcsalád első gyermekeként született. 1942-ben érettségizett Pécsen a gr. Széchenyi István 

Gimnáziumban. 1946-ban görög nyelvből kiegészítő érettségi vizsgát tett.  1947-ben végzett Budapesten a 

Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-történelem szakos középiskolai tanárként.  Tagja volt az Eötvös 

Kollégiumnak. 1952-ben a tanítás mellett tanári diplomát szerzett a Budapesti Pedagógiai Főiskolán orosz 

nyelvből. 1948-1951 között általános iskolában tanított Velencén, illetve Abonyban, majd 1951-től 1964-ig a 

ceglédi Kossuth Gimnázium tanára volt, valamint a történelem tantárgy megyei szakfelügyelőjeként 

tevékenykedett. 1964-ben kinevezték Érdre, ahol ő volt a Vörösmarty Mihály Gimnázium első – alapító - 

igazgatója. 1980-ban ment nyugdíjba, de nyugdíjasként a rendszerváltás után bekapcsolódott a református iskolák 

újraindításába. Több éven keresztül vezette a Sárospataki Református Gimnáziumot. Munkája elismeréséül 

tanítványai felterjesztésére 2010-ben Érd város díszpolgárává választották. (Forrás: a ceglédi Kossuth Lajos 

Gimnázium értesítője, Cegléd, 2012.) 

 

147 1952-ben számos más egyházi iskolával együtt a Sárospataki Református Kollégiumot is államosították, s 

csaknem negyven éven át Rákóczi Gimnázium néven működött tovább. A Sárospataki Református Kollégium 

Gimnáziuma történetének legújabb időszaka 1990-től datálódik. Ekkortól ismét a református egyház irányítása alá 

került az iskola, melynek vezetése úgy döntött, hogy megfontolt, hosszú időszakra szóló fokozatos átmenetet hajt 

végre. Csak a kezdő évfolyamon, felmenő rendszerben indult meg a református tartalmú és szellemű 

képzés. (Forrás: http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/nagyrefi/index.php?page=mult) 

 

148 Németh Géza (1933-1995): lelkész. 1956-ban végezte el a budapesti Teológiai Akadémiát. 1955-ben a 

hivatalos egyházi vezetéssel szembenálló Hitvalló Nyilatkozat egyik szerzője volt. 1956-ban a Református 

Megújulási Mozgalomban tevékenykedett, ezért Tökölre internálták. Kiszabadulása után Móron, majd Ócsán volt 

lelkipásztor, 1963-tól Érd lelkésze lett, ahol 1968-tól a parkvárosi gyülekezet lelkipásztora is volt. A Gépész utcai 

engedély nélküli és félig kész templom Ralph Dávid Abernathy amerikai baptista lelkésszel – Martin  Luther 

King munkatársával – való megáldatása miatt 1971-ben lelkészi hivatalából elbocsátották. 1989-ig, 

rehabilitálásáig műkereskedésből élt; jelentős munkát végzett a keresztény magyar képzőművészeti alkotások 

gyűjtése és megismertetése terén. Magyar Karika néven református közösségi mozgalmat szervezett. Elsőként 

foglalkozott Magyarországon kábítószeres fiatalok lelki gondozásával, börtönmisszióval, menekült magyarok 

felkarolásával, ifjúsági vezetők képzésével. Az egyházi rendszerváltozást zászlajára tűző Református Egyházi 

Megújulási Mozgalom egyik szervezője volt. 1990-ben létrehozta a Reménység Szigete Kulturális és Karitatív 

Központot a Ceausescu-diktatúra utolsó szakaszában illegálisan Magyarországra menekült erdélyi magyarok 

számára. 1992-ben az Erdélyi Gyülekezetnek elnevezett közösség számára karitatív, kulturális és oktatási 

központot hozott létre.  

(Források: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Erd/pages/023_eletrajzi_kislexikon.htm; 

http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.04.28/0902.html) 

 

149 Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH): 1951 májusában (I/1951. tc.) létrehozott országos hatáskörű szerv, 

amelynek célja hivatalosan a magyarországi egyházak és a szocialista állam közötti megállapodás (1950. VIII. 30.) 

betartásának ellenőrzése, valójában az egyházak tevékenységének, önállóságának minél teljesebb korlátozása volt. 

Hivatalosan a Minisztertanács felügyelete alatt állt, de kapcsolatban volt az MDP KB agitációs-propaganda 

osztályával, illetve a BM Titkosszolgálatának III/III-1. sz. Vallási Osztályával. Az ÁEH az egyházi hivatalokba 

„békepapokat” ültetett, az egyházmegyei hivatalokhoz megbízottakat, ún. bajszos püspököket küldött. Az ÁEH 

döntött minden, az egyházakat és az államot egyaránt érintő ügyben: pénzügyi támogatásról, kinevezésekről, 

áthelyezésekről, előkészítette az egyházi vonatkozású jogalkotást, felügyelte az egyházi intézményeket, tárgyalt a 

Vatikánnal stb. 1989-ig működött, véglegesen 1990-ben szűnt meg, amikor utolsó utódszervét, a Minisztertanács 

Egyházpolitikai Titkárságát is felszámolták. (Forrás: http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/kislexis.htm) 

 

150 Németh Géza: „A parkvárosi történet lényege, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal valamikor az ősidőkben, 

tehát az én elűzetésem előtt vagy hat évvel engedélyezte egy teleknek a megvételét, de nem engedélyezte – miután 

megvettük és kifizettünk érte 36 ezer forintot! –, hogy átírják a nevünkre. Azt viszont engedélyezte, hogy 

megkezdjük az istentiszteletet ezen a megvásárolt, de átírni nem engedett ingatlanon lévő mosókonyhában. Mire 

a gyülekezet engedély nélkül fölépített vastraverzekből egy haranglábat, és vett egy harangot. Erre engedélyezték 

http://allamszocializmus.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=718667
http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/nagyrefi/index.php?page=mult
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Erd/pages/023_eletrajzi_kislexikon.htm
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.04.28/0902.html
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/kislexis.htm
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ennek a harangnak a fölszentelését a megvett, de a nevünkre íratni nem engedett telken. A harangot Szamosközi 

István nagy ünnepélyességgel föl is szentelte. Ezután úgy gondolkoztak a jó magyar alföldi reformátusok, hogy itt 

mindenki engedély nélkül épít, mi meg hiába kérjük éveken át az egyszerű kis imaház részére az engedélyt, az 

Egyházügyi Hivatal nem adja meg, hát akkor fölépítjük, és ahogy a haranglábat is utólag engedélyezték, majd ezt 

is fogják. Nekem azt mondták azon a nyáron, hogy csukjam be a szemem, ne menjek oda ellenőrizni, majd ők 

fölépítik, s mire én odamegyek, készen lesz. Talán így is történt volna, ha én nem vagyok olyan meggondolatlan, 

hogy amikor a falak már félig fölépültek, jelentettem az esperesemnek, megboldogult Madarász Lajosnak. Ő 

megijedt, hogy imaház nyílik a Parkvárosban – meg nem is nagyon szeretett engem –, és jelentette az Állami 

Egyházügyi Hivatal megyei előadójának, az pedig tovább egy bizonyos Grenák úrnak, az ÁEH protestánsosztály-

vezetőjének. Ezt az elvtársat mintha az ördög szállta volna meg, elkezdett őrjöngeni, hogy márpedig az újtelepi 

imaházat bezárják, a parkvárosi félig felépült falakat pedig lerombolják. 

 

Mi abban az időben már leveleztünk Martin Luther King özvegyével, mert az ifjúsági körünkben nagy tisztelet 

övezte az ő eszméit, sok előadást tartottunk róla, és a templomot is róla akartuk elnevezni. Gondoltunk arra is, 

hogy ez szép jelkép, és hátha az államiaknak is lesz annyi eszük, hogy egy Martin Luther King-templomot nem 

fognak piszkálni, hiszen ez kényes ügy. De csak a levelezésig jutottunk el, amikor megkaptam a rombolási 

határozatot. Ugyanaznap kinyitom az újságot, s olvasom, hogy másnap délután Ralph Abernathy, Martin Luther 

King utódja – valami békegyűlést rendeztek nálunk akkoriban – a Láng Gépgyárban fog beszédet tartani. Erre 

mintha a Szentlélek szállt volna meg, szóltam egy-két markos barátomnak, bementem a Láng Gépgyárba, beültem 

a dolgozók közé, és amikor Abernathy fölment a pulpitusra – ott ült egy díszelnökség, valami 600 delegátus, szóval 

nagy cécó volt –, odamentem egy rendezőhöz, és mondtam, hogy most majd én következem. Az, ugye, nem szokott 

hozzá az ilyesmihez, és mondta, hogy tessék, menjek föl, utat nyitott nekem. Mikor Abernathy befejezte a 

szövegét, vettem a mikrofont, szóltam a tolmácsnak, hogy legyen szíves fordítsa, és kezdtem mondani, hogy 

kedves Abernathy testvér, te is pap vagy, én is pap vagyok, építjük Martin Luther King templomát, kérlek téged, 

hogy gyere, és szenteld meg a falakat, áldd meg a falakat és minket, mert te is szép vagy, én is szép vagyok, 

mindnyájan szépek vagyunk, és így tovább. Nagy tapsot kaptam, őrjöngő tapsot, éreztük, hogy ez volt az első 

igazán spontán taps. Abernathyval megöleltük, megcsókoltuk egymást, s már jött is az MTI, a fotósok, a 

filmhíradó. Rögtön fontos eseménnyé váltunk, hiszen ennek volt egyedül élet íze és nem brosúra íze. Aztán 

megkeresett a Pest Megyei Hírlap, a Népszabadság, a Magyar Nemzet, mindnek nyilatkoztam. Másnap az összes 

felsorolt újság közölte, hogy épül Érden a Martin Luther King templom. Én még aznap este a Hotel Ifjúságban – 

ott szálltak meg, a Rózsadombon – megtaláltam Abernathy titkárát, és elmondtam neki, hogy milyen csőbe húztam 

őket, és hogy vasárnap várjuk a templomba, hogy szentelje meg, de mondtam neki, hogy mindenre készüljenek 

fel, mert meg akarják akadályozni. Úgy is lett, ahogy később megtudtam. A következő nap Bartha Tibor 

fölajánlotta Abernathynak, hogy ne a Parkvárosba menjen, mert ott csupa cigánnyal meg szegény emberekkel 

találkozhat, hanem Debrecenbe, a Nagytemplomba. De a fekete papba szorult annyi forradalmiság vagy 

keresztyénség, hogy azt mondja, »én is cigány vagyok, én is fekete vagyok, és én is a szegények papja vagyok 

Amerikában«. És csak azért is Érdre jött. Akárhogy is ügyeskedett az összes sóhivatal, Béketanács, Hazafias 

Népfront, nagy fekete autókkal kellett hogy kikísérjék a neves amerikai vendéget az érd-parkvárosi templomhoz, 

a félig fölépült falakhoz. Rövidesen, egy hónap múlva megindult az egyházi vizsgálat, felfüggesztettek lelkészi 

állásomból. (Ugró Miklós: Perelj, Uram, perlőimmel… – Emlékezés a hetvenöt éve született Németh Géza 

református lelkészre. Magyar Nemzet, 2008. június 10.) 

 

151 Süpek Ottó (1928-2008): nyelvtudós, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Az általános iskola elvégzése után 

(1934-1939) a pápai bencés gimnázium diákja lett (1939-1948). 1944. január 4-én a nyilasok, mint leventét 

elhurcolták. A németországi Kasselbe került, onnan pedig francia hadifogságba, ahonnan 1946-ban térhetett haza. 

1948-ban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán magyar és francia szakos 

hallgatóként végezte tanulmányait. Ugyanitt 1951-től Gyergyai Albert professzor óraadó gyakornoka, majd 

tanársegéd 1959-től 1963-ig. 1960-ban kezdte meg kutatómunkáját Villon és a számok szimbolikája, a francia 

középkor és reneszánsz irodalom illetve művelődéstörténet körében. Egyetemi pozíciója mellett az Eötvös 

Kollégium tanáraként (1959-1965) védte meg 1962-ben kandidátusi disszertációját. 1970-ben kinevezték a Francia 

Tanszék vezetőjének (1970-1990). 1980-ban lett az irodalomtudományok doktora. Munkásságát 1978-ban a 

Francia Köztársaság Akadémiai Pálmák kitüntetéssel, 1983-ban pedig, Akadémiai díjjal ismerték el. (Forrás: Máté 

András: Őrizzetek meg jó emlékezetetekben! http://frantan.elte.hu/supek/index.html)   

 

152 "Fényes szelek" nemzedéke: a NÉKOSZ (Népi Kollégiumok Országos Szövetsége) generációja, illetve a 

népi kollégiumok korszaka (1946-1949). A népi kollégiumok eszméje az 1930-as években, a népi írók és 

falukutatók mozgalmának a magyar vidék szörnyű helyzetét feltáró tevékenysége nyomán jött létre. A mozgalom 

születésénél bábáskodó írók, szociológusok a tanulás, az értelmiséggé válás esélyét akarták megadni azoknak a 

tehetséges, szegényparaszti sorban élő fiataloknak, akik önerőből nem törhettek ki a zsellérek, cselédek sorából. A 

bentlakásos internátus célja volt, hogy segítse őket a tudás, a diploma megszerzésében, a népi gyökereik 

http://frantan.elte.hu/supek/index.html
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megtartásában. Az első népi kollégium 1939-ben alakult Bolyai Kollégium néven, ezt 1942-ben Györffy István 

néprajzkutatóról Györffy Kollégiumra keresztelték át. A II. világháború után újjáalakult Györffy Kollégium és a 

történészhallgatókat tömörítő Petőfi Kollégium hozta létre 1946. július 10-én a NÉKOSZT. A mozgalom 1948-ra 

az egész országot behálózta, a népi kollégiumok száma megközelítette a 160-at, ezekben több mint tízezer 

középiskolás és egyetemista tanult. A kelet-európai országok között egyedülálló volt ez az autonóm szerveződés, 

a mozgalomnak saját indulója, Makarenko pedagógiáján alapuló ideológiája volt. (A korszakot is a "Sej a mi 

lobogónkat" című induló nyomán szokták a "Fényes szelek" nemzedékének nevezni.) A demokrácia alapelveit 

érvényesítve önkormányzatot hoztak létre, amelyben a döntési jogokkal rendelkező vezetőket választották. A 

mozgalmat főként a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt támogatta, sok segítséget kaptak Rajk 

László belügyminisztertől. A NÉKOSZ főtitkárát, Kardos Lászlót 1948. március 15-én Kossuth-díjjal jutalmazták, 

a mozgalom ekkor ért csúcspontjára, de napjai már meg voltak számolva. A parasztpárti kötődés a "fordulat 

évében" már tehernek számított, a monolit diktatúra bevezetésére törekvő Rákosi-klikk nem tűrhette az 

autonómiát, az önálló gondolatokat. Az MDP Politikai Bizottsága 1948 szeptemberében elítélte a NÉKOSZ-t, a 

kegyelemdöfést Rajk 1949. májusi letartóztatása jelentette. A NÉKOSZ megszűnését éppen megalakulásának 3. 

évfordulóján, 1949. július 10-én jelentette be a szövetség III. kongresszusán Horváth Márton, a párt küldötte. 

(Forrás: http://mult-kor.hu/20090710_hatvan_eve_ultek_el_a_fenyes_szelek) 

 
153 1915. szeptember 15-én kapott engedélyt Domokos Lászlóné Löllbach Emma iskolaalapító-igazgató a budai 

Új Iskola megnyitására. A korabeli európai „új iskola” mozgalomtól inspirált, annak koncepciójától azonban 

számos lényeges ponton eltérő reformintézmény tantervét a Magyar Gyermektanulmányi Társaság felkérésére 

Nagy László pszichológus-reformpedagógus, a gyermektanulmányozás hazai megalapozója készítette és 

folyamatosan a gyermekek fejlődési sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazította. 1942-ben Imre Sándor 

kezdeményezésére és Baranyai Erzsébet vezetésével Neveléslélektani Kutató Állomást létesítettek az iskola 

mellett. Az Új Iskola fejlődéslélektani, a gyermekek – életkorilag is meghatározott – érdeklődését a tantervi 

előírásoknál erősebben érvényesítő pedagógiai gyakorlata a napjainkban is működő alternatív iskolák elődjének 

tekinthető, és ugyanígy párhuzamba állítható a – Nagy László kifejezésével „munkaegység”-nek nevezett – egész 

éves alkotó munka, valamint az azt bemutató, közösségi tevékenységhez kapcsolódó évenkénti reprezentatív 

rendezvény a korszerű projekt-pedagógia módszereivel és koncepciójával. (Forrás: Áment Erzsébet: Nagy László 

és a budai Új Iskola pedagógiája. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2005.) 

 
154 Baranyai Erzsébet (1894-1976): pszichológus. A Szegedi Tanítóképző Intézetben érettségizett és szerzett és 

tanítói oklevelet, majd a budapesti Erzsébet Nőiskolában polgári iskolai tanári oklevél megszerzése után, 1916-tól 

a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1923-24-ben Angliában volt tanulmányúton, 1927-28-ban pedig a 

pittsburgh-i egyetem pedagógiai intézetében töltött egy évet állami ösztöndíjasként. Mindkét országban a 

pszichológiai és a pedagógiai módszereket tanulmányozta. A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen 1932-

ben neveléstudományból bölcsészdoktori oklevelet, neveléslélektanból pedig 1939-ben magántanári képesítést 

szerzett. 1939-ig Szegeden polgári leányiskolákban tanított, majd 1943-ig a Horthy Miklós Tudományegyetem 

Neveléstudományi és Lélektani Tanszékének magántanára volt. 1942-ben lett a budai Új Iskola tanára, illetve az 

ebből – részben általa – kialakított Neveléslélektani Kutató Állomás vezetője lett. Az iskola 1949-es államosítása 

után az MTA Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa volt 1963-ig. Gondolkodáslélektannal, a logikai 

gondolkodás fejlesztésének kérdéseivel foglalkozott, a magyarországi kreativitáskutatások úttörője volt. Vizsgálta 

a nyelvi fogalmak, fogalomrendszerek kialakulását, működését, logikai összefüggéseit. Lénárt Edittel együtt 

kidolgozta a Binét–Éltes-intelligenciavizsgálati sorozat korszerűsített változatát. (Forrás: Pedagógiai Lexikon) 

 
155 Szabó Zoltán (1912-1984): szociológus, író, irodalomszervező. 21 éves volt, amikor Boldizsár Ivánnal 

megalapították a Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközösségét. Cserkésztáborokat szerveztek Tihanyban, 

később másutt is. A táborok igazából a falukutatás célját szolgálták. Szabó azonban elégedetlen volt az esetleges 

eszközökkel operáló kezdeményezés eredményével, ezért ő maga kezdett tudományos vizsgálódásba a 

Mezőkövesdhez közel eső Tardon. A szociográfiai felmérés, amely 1936-ban A tardi helyzet címmel kötet 

formában is megjelent, elnyerte a Magyar Társaság és Falukutató Intézet monográfiapályázatát. Később az ő Cifra 

nyomorúság című munkájával indult a legendássá vált Magyarország felfedezése könyvsorozat is. Részt vett az 

rendszer ellenzéki erőit összefogó Márciusi Front 1937-es megalakításában, a következő évben aláírta azt a 

petíciót, amelyben 59 közéleti személyiség tiltakozott az első zsidótörvény ellen. Többféle állás után hosszabb 

ideig az ugyancsak ellenzékinek számító Magyar Nemzet újságírójaként működött, Szellemi honvédelem címmel 

vezetett rovatot. A háború alatt az antifasiszta ellenállás aktív résztvevője volt.  

 

A koalíciós években a Nemzeti Parasztpárt egyik vezetője lett. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség 

(MADISZ) elnökeként és a Magyar Írók Szövetsége főtitkáraként dolgozott, emellett lapszerkesztőként is 

működött. 1947-től a Károlyi Mihály által vezetett párizsi magyar követség munkatársa volt. A Rajk-per kezdetén, 

1949 júniusában lemondott állásáról, és Párizsban maradt, két évvel később Londonba költözött, az ottani 

http://mult-kor.hu/20090710_hatvan_eve_ultek_el_a_fenyes_szelek
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emigráció egyik központi figurája lett. 25 éven át dolgozott a Szabad Európa Rádió (SZER) angliai 

szerkesztőségénél, emellett működtette és szerkesztette a Látóhatár című folyóiratot. Az ’56-os forradalom alatt 

naponta írta beszámolóit a budapesti eseményekről. Amikor a bukást követően barátját, Bibó Istvánt letartóztatták, 

sikerrel kérte érdekében Nehru indiai elnök közbenjárását. Néhány évig a Magyar Írók Szövetsége Külföldön 

főtitkára volt, ő intézte a szervezet sorozata, a Magyar Könyves Céh megindítását. (Forrás: 

http://mandarchiv.hu/cikk/516/100_eve_szuletett_Szabo_Zoltan) 

 
156 Vásárhelyi Miklós (1917-2001): újságíró, politikus. 1936-1937-ben a római egyetemen, majd 1939-1942 

között a Debreceni Tudományegyetem Jogtudományi Karán tanult. 1938-ban belépett a KMP-be, részt vett az 

ellenállási mozgalomban. 1944-ben csatlakozott a fegyveres ellenálláshoz. 1945-ben aktívan bekapcsolódott az 

MKP munkájába. 1945-től a Szabadság, majd a Szabad Nép munkatársa. Nagy Imre legszűkebb politikai köréhez 

tartozott, a pártellenzék egyik legaktívabb irányítója volt. 1955 áprilisában Nagy Imrével együtt őt is leváltották, 

december 24-én pedig kizárták a pártból. 1956. november 1-jén a Nagy Imre kormány sajtófőnökévé nevezték ki. 

1958. június 15-én a Nagy Imre és társai-perben a Legfelsőbb Bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte. 1960 

áprilisában amnesztiával szabadult. 1961-től a Képzőművészeti Kiadó lektoraként dolgozott. 1964-ben 

elbocsátották állásából. 1972-ig egy építőipari ktsz anyagbeszerzője. 1965-től az Élet és Tudomány, majd 1972-

től 1990-ig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, sajtótörténeti kutatásokkal foglalkozott. 1973-

tól a Mafilm dramaturgja. 1979-ben aláírta a Charta '77 csehszlovákiai polgárjogi mozgalom bebörtönzött tagjaival 

szolidaritást vállaló nyilatkozatot. 1981-ben részt vett a forradalom történetét tárgyaló, másfél évig tartó illegális 

kerekasztal-beszélgetésen. 1983-84-ben fél évet a Columbia egyetemen töltött. 1984-től a Soros-alapítvány 

bizottságában Soros György személyes képviselője volt, 1990-től 1993-ig az alapítvány alelnöke, majd 2001-ig 

elnöke. Az 1986 decemberében Eörsi István lakásán rendezett illegális '56-os konferencia egyik szervezője és 

előadója. 1988-ban az Új Márciusi Front és a Történelmi Igazságtétel Bizottság egyik alapító tagja, 1992-ig elnöke 

volt. 1988-1989-ben részt vett a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd az SZDSZ megalakításában. 1990-

1994 között az SZDSZ színeiben országgyűlési képviselő volt. (Forrás: 

http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=462) 

 
157 E. Fehér Pál: A Bibó probléma. Kritika, 1979. 9. szám. A szerző részben megismétli a Bibó ellen akkor más 23 

éve hangoztatott hivatalos vádakat. „1956-os tevékenysége, az ellenforradalom utáni káros tevékenysége oda 

vezetett, hogy a bíróság elítélte” –, felrója „harmadikutasságát”, és szemére veti, hogy „szellemtörténeti alapozású 

rendszere” képtelen volt a marxizmus–leninizmus befogadására. A cikk nagy része azonban arról szól, mennyiben 

és hogyan kell átértékelni az eddig róla alkotott hivatalos véleményt. „Bibó István életműve méltán kelt figyelmet 

napjainkban is, elsőrendűen azért, mert a magyar nem marxista gondolkozás egyik legfigyelemreméltóbb 

egyénisége volt (…) Kevesen láttak annyira tisztán a múltunkban, mint ő. (…) Egy okos, nagy felelősségtudattal 

gondolkozó ember portréja bontakozik ki előttünk, aki sokat tudott a kortárs magyar valóságról, sok igazságot 

mondott ki, s ezeket nem árt megszívlelnünk. (…) Probléma-érzékenysége alkalmassá tette őt arra, hogy a 

felszabadult ország felszabadult légkörében a magyar társadalomfejlődés legaktuálisabb gondjait vesse fel. 

Műveltsége és tájékozottsága feljogosította arra, hogy elkerülje a frázisos megoldásokat, s valóban európai 

színvonalon gondolkozzék. (…) A magyar társadalmi közgondolkodás históriájából – legyen bár szuper igényes a 

kritika – Bibó 1945 és 48 között írott esszéi semmi esetre sem hiányozhatnak.” 

 
158 Szilágyi Sándor (sz. 1954): kritikus, fotóművészeti szakíró, újságíró. Az 1970-80-as évek demokratikus 

ellenzékének oszlopos tagja, ezen belül az 1978-85 közötti Hétfői Szabadegyetem („Repülő Egyetem”), egyik 

szervezője, az 1981-89 között illegálisan kiadott Beszélő alapító szerkesztője. 1976-tól Bibó István életművének 

kutatója, válogatott műveinek szerkesztője, életrajzírója, 1980-ban a Bibó Emlékkönyv egyik szerzője volt. 

(Forrás: http://www.whoiswho-

verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=48005632&uniqueID=650e15

56-6be0-4882-baf0-a7ec9327e7fc) 

 
159 A Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet Baár János jómódú pesti polgár és Madas Károly 

földbirtokos támogatásával létesült 1907-ben. Az intézmény először felsőbb leányiskola és internátus volt, az I. 

világháború alatt vált érettségit is adó líceummá, majd az 1920-as években gimnáziummá. 1945-ben, az általános 

iskolák megszervezése idején a Baár-Madas is megkezdte az alsó négy évfolyam kiépítését. 1948-ban a teljes 

általános iskolai részleget államosították, csak a felső négy évfolyam – mint négy évfolyamos gimnázium – maradt 

az egyház kezén Budapesti Református Kollégium Gimnáziumának Leánytagozata néven. 1952 júniusában a 

Debreceni Református Kollégium kivételével az összes református iskolát államosították. Az épületben egy 

általános iskolát és egy óvónőképző intézetet követően 1990-ig a Móricz Zsigmond Gimnázium működött.  

(Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%A1r%E2%80%93Madas_Reform%C3%A1tus_Gimn%C3%A1zium)  

 

http://mandarchiv.hu/cikk/516/100_eve_szuletett_Szabo_Zoltan
http://1956.mti.hu/Pages/WiW.aspx?id=462
http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=48005632&uniqueID=650e1556-6be0-4882-baf0-a7ec9327e7fc
http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=48005632&uniqueID=650e1556-6be0-4882-baf0-a7ec9327e7fc
http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=48005632&uniqueID=650e1556-6be0-4882-baf0-a7ec9327e7fc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%A1r%E2%80%93Madas_Reform%C3%A1tus_Gimn%C3%A1zium
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160 A Sárospataki Református Kollégium elődjének számító iskolát 1531-ben Perényi Péternek a vár akkori urának 

rendelkezésére alapították, a reformáció szellemében. A protestáns - előbb a lutheri, utóbb a kálvini irányzat 

hívének számító – scholát, a hagyomány szerint 1550-ben kollégiummá szervezték át. A mohácsi vész után a három 

részre szakadt Magyarország tehetősebb családjainak tanulni vágyó fiai a Felvidékről, Erdélyből nagy számban 

jöttek Patakra. A kollégium fejlődése a gazdag főúri pártfogók - Dobó Ferenc, Perényi Zsófia, Lórántffy Mihály 

elhalálozása után sem tört meg, sőt újabb lendületet vett, amikor I. Rákóczi György, Erdély fejedelmi trónjára 

kerülő borsodi főispán elődeit felülmúlóan gondoskodott a kollégiumról. A fejedelem a pataki kollégiumot a 

gyulafehérvári egyenrangú társává akarta tenni, azonban ez a feladat már feleségére Lorántffy Zsuzsannára (1600-

1660) maradt, mivel I. Rákóczi György 1648-ban elhunyt. Lorántffy Zsuzsanna férje utolsó akaratának tekintette 

a kollégiummal való fokozott törődést. Ezért végleg Patakra költözött, s a helyszínen felügyelt a várban és az 

iskolában folyó építkezések menetére. A fejedelemasszony hívta Patakra Comenius Amos Jánost, a híres magyar 

származású cseh-morva pedagógust, aki - saját szavaival élve - mindent vállalt "ennek a Rákóczi - Atheneumnak 

a jobbá tétele" érdekében.  

(Forrás: www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/nagyrefi/index.php?page=mult) 

 
161 Klaniczay Tibor: Gondolatok a nemzeti hagyományról. Kortárs, 1974. 761-775. (Azonos címmel megjelent a 

Hagyományok ébresztése c. tanulmánykötetben is; Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1976.)  

 

Klaniczay Tibor (1923-1992): irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus. 1945-ben Eötvös-kollégistaként 

szerzett magyar–olasz szakos diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarán, majd Horváth János 

tanítványaként 1947-ben bölcsészdoktor lett. Budapesten, a párizsi Sorbonne és a római La Sapienza egyetemeken 

oktatta a magyar nyelvet és a régi magyar irodalmat. 1950-1955 között részt vett az MTA Irodalomtudományi 

Intézetének létrehozásában, melynek kezdetben igazgatóhelyettese, majd 1984-től haláláig igazgatója volt. Ő 

kezdeményezte a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, valamint a Kulturális és történelmi emlékeink 

nyilvántartása, feltárása és kiadása című országos tudományos kutatási alap létrehozását is. Évtizedekig 

irányította a hazai középkor, reneszánsz és barokk kutatásokat. Komoly szerepe volt a hungarológia külföldi 

terjedésében, valamint a régi magyar irodalom értékeinek közzétételében és rendszerezésében. (Forrás: Klaniczay-

emlékkönyv. Balassi Kiadó, Budapest, 1994.) 

 
162 Boldog Özséb római katolikus plébániatemplom (Békásmegyer-Pünkösdfürdő). Dr. Lékai László bíboros 

érsek pappá szentelésének 50. évfordulójára és közelgő születésnapja alkalmából 1984. október 21-én helyezték 

el a békásmegyeri Boldog Özséb római katolikus plébániatemplom alapkövét. A bíboros 1984-ben ünnepelte 

aranymiséjét, s közelgett hetvenötödik születésnapja is. Az akkori állami vezetők megkérdezték: mit szeretne erre 

az alkalomra. Új templomot, plébániai közösséget Békásmegyerre! - hangzott a válasz. Némi akadékoskodás után 

a főváros templomépítés céljára rendelkezésére bocsátotta az egykori Vera tér egy részét. A templomépítés nagy 

jelentőségű esemény volt, mert a II. világháború óta jogelőd nélküli templom Magyarországon mindeddig nem 

épülhetett. A békásmegyeri lakótelep 1971-1983 között épült. A Boldog Özséb plébániatemplom átadásáig a 

lakótelep területén nem volt templom. A templomépítés Csaba László tervei alapján 1985. júliusában kezdődött 

el, az építkezést Antal János plébános vezette. A templom kül- és belföldi adakozások eredményeképpen, nagy 

mennyiségű társadalmi munkával segítve épült. Az új templomot 1987. szeptember 13-án Paskai László érsek 

áldotta meg.  

(Forrás: http://boldogozseb.hu/templomunk-tortenete) 

 
163 Victor István (sz. 1932): református lelkész, vallástanár. A Sárospataki Kollégiumban érettségizett 1950-ben, 

teológiai tanulmányait a budapesti Teológiai Akadémián végezte 1955-ben. Budapest Szabadság téri és 

szabadszállási segédlelkészi évek után 1959-től 1962-ig Uzdon, ezt követően 1990-ig Hejcén végzett lelkipásztori 

szolgálatot. Újraindítása után 14 éven keresztül a Sárospataki Református Gimnázium vallástanára volt. (részletes 

önéletrajzát ld. a vele készült életútinterjúban;  

http://www.kre.hu/portal/images/eletutinterjuk/victor_istvan_eletutinterju.pdf 

 

 
164 Nemes Nagy Ágnes (1922-1991): költő, műfordító, tanár. 1939-ben a Baár–Madas Református 

Leánylíceumban kitüntetéssel érettségizett. Ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–latin–

művészettörténet szakos hallgatója, s itt szerzett diplomát 1944-ben. Egyetemi éveiben munkakapcsolatba került 

Szerb Antallal és Halász Gáborral. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első 

verseskötete Kettős világban címen 1946-ban jelent meg. Ez évben alapította – férjével, Lengyel Balázzsal 

közösen – az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy 

emblémája lett a babitsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói-irodalmi törekvéseknek. 1947 őszétől 

1948 augusztusáig ösztöndíjjal a Római Magyar Akadémián, illetve Párizsban tartózkodott tanulmányúton. A 

kemény diktatúra éveiben Nemes Nagy Ágnes szinte csak műfordítóként és a gyermekirodalom művelőjeként 

http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/nagyrefi/index.php?page=mult
http://boldogozseb.hu/templomunk-tortenete
http://www.kre.hu/portal/images/eletutinterjuk/victor_istvan_eletutinterju.pdf
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publikálhatott. Elsőrendűen francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből 

készült fordítása is megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-től pedig 

négy éven át a budapesti Petőfi Sándor Gimnázium tanára. 1958-tól szabad szellemi foglalkozású íróként 

dolgozott. Költészetét a kortárs elemzők – a költő nyilatkozataira is építve – az „objektív líra”, az új tárgyiasság 

vonulatához sorolják, és az ún. „klasszikus modernség” egyik kimagasló teljesítményét látják életművében. Késői, 

tömbszerű nagy versei révén egyúttal a magyar prózavers egyik megújítójaként tartják számon. Versei külföldi 

folyóiratokban, antológiákban és önálló fordításkötetekben is megjelentek – angol, német, francia és olasz nyelven. 

Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt.  

 

1986-ban Lengyel Balázzsal közösen – almanach formában – újraindították az Újholdat (Újhold-Évkönyv, évente 

kétszer 1986–1991). A tizenkét kötet arról tanúskodik, hogy Nemes Nagy Ágnes az Újhold-eszme megvalósítását 

életműve részének tekintette. A magyarországi rendszerváltást megelőző években az Újhold-Évkönyvek sorozata 

egyúttal kísérlet és példa is volt minőségelvű értelmiségi kooperációra, a táborokba szerveződés helyett a szellemi 

együttműködés megvalósítására. A sorozat Nemes Nagy Ágnes halálával megszűnt. (Petőfi Irodalmi Múzeum – 

Digitális Irodalmi Akadémia; http://pim.hu/object.ECB6CD5D-814E-482A-80D9-776811D67AAD.ivy)  

 
165 Tóth Károly (1931-2014): református püspök. Középiskoláit a pápai Református Kollégiumban végezte. A 

teológiát is Pápán kezdte, majd a pápai Református Kollégium bezárása után (1952) a budapesti Református 

Teológiai Akadémián fejezte be (1955). 1957-58-ban a franciaországi Montpellier teológiai fakultásán töltött egy 

ösztöndíjas évet. 1955-től 1959-ig Magyarországi Ref. Egyház Konventnél külügyi osztályvezető, segédlelkész-

előadó. 1959 és 1977 között a Magyarországi Ref. Egyház Zsinata külügyi és sajtó főosztályvezetője és a Magyar 

Bibliatanács főtitkára. 1977-től 1991-ig a Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspöke és Budapest Kálvin téri 

lelkész. 1982-től 1987-ig a Magyarországi Ref. Egyház Zsinatának lelkészi alelnöke. 1987-től 1989-ig a 

Magyarországi Ref. Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. 1989–1991 a Magyarországi Ref. Egyház Zsinatának 

lelkészi alelnöke. 1985 és 1990 között a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának, az Ökumenikus 

Tanulmányi Központnak elnöke. 1971–1978 a Keresztyén Békekonferencia főtitkára. 1978 és 1990 között a 

Keresztyén Békekonferencia elnöke. 1971–1978 Egyházak Világtanácsa Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó 

Bizottságának, és a Nemzetközi Keresztyén Újságírók Szövetségének, 1978-tól 1991-ig az Egyházak Világtanácsa 

Központi Bizottságának, majd a 16 tagú Végrehajtó Bizottságnak a tagja. 1977 és 1990 között a Református 

Világszövetség alelnöke. 1988–1990-ben országgyűlési képviselő, 1987-től 1990-ig az Elnöki Tanács tagja. 1975-

től a Magyar Izraeli Társaság, és a Magyar Újságírók Szövetségének tagja. 1991–1992-ben Princetonban, és az 

atlantai Columbia (USA) Teológiai Fakultások vendég-professzora. 1993–1996-os években a Károli Gáspár 

Egyetem Nagykőrösi Vallástanárképző Intézetének tanára.  

(Forrás: http://jmvk.papa.hu/arckep/toth_karoly) 

 
166 Áprily Lajos Vers- és Prózamondó verseny: Áprily Lajos (1887–1967) erdélyi költő, Magyarországra 

települése után, 1929–1934 között a budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium tanára, 1934-től a Baár-

Madas Református Leánynevelő Intézet igazgatója volt. Egykori tanítványai az 1980-as évek végén hozták létre a 

nevét viselő alapítványt, amely kezdetben az akkor egyedüliként működő debreceni Református Kollégium 

Gimnáziuma diákjai számára hirdetett évente vers-és prózamondó versenyt. Az Áprily Alapítvány a versenyt 1990-

ben kiterjesztette az újraalakult Baár-Madas Református Gimnáziumra, majd 1995-ben az ország összes 

református középiskolájára, s azóta megszakítás nélkül, változó helyszínen folyik az évenkénti megmérettetés.  

(Forrás: http://www.drkbaratikor.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39:reformatus-

kozepiskolak-aprily-lajos-vers-es-prozamondo-versenye&catid=23&Itemid=167) 

 
167 Majláth Gusztáv Károly, gróf (1864-1940): erdélyi római katolikus püspök, Majláth György (1818 – 1883) 

országbíró fia. Strassburgban jogot, majd Budapesten és Bécsben teológiát tanult. Később az esztergomi 

papnevelőben felügyelő és Komáromban helyettes plébános. 1897-ben erdélyi püspökké nevezték ki. Sokat tett 

iskolák, kulturális intézmények alapítása és fejlesztése érdekében. 1936-ban egészségi okokból visszavonult 

püspöki hivatalától, érseki címet kapott és élete hátra levő részét Budapesten töltötte. (Forrás: Magyar Életrajzi 

Lexikon) 

 
168 Jancsó Adrienn (1921-2006): színész, előadóművész. Marosvásárhelyen született, 1944-től a Kolozsvári 

Nemzeti Színház, majd a Magyar Színház tagja. 1947-ben települt át Magyarországra. 1951-1990 között a 

Vígszínház, majd a Madách Színház, végül a Radnóti Miklós Színpad tagja volt. 1955-től kezdve évtizedekig járta 

az országot, a magyar költészet, legfőbb népszerűsítőjeként. Előadóestjeit főleg a magyar népköltészet remekeiből, 

balladáiból állította össze. Férje Jékely Zoltán, apósa Áprily Lajos volt. (Forrás: Magyar Színházművészeti 

Lexikon) 

 
169 Részlet a Tóth Károly püspöknek 1986. december 19-én küldött beadványból és a kísérőlevélből: "Szükség van 

http://pim.hu/object.ECB6CD5D-814E-482A-80D9-776811D67AAD.ivy
http://jmvk.papa.hu/arckep/toth_karoly
http://www.drkbaratikor.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39:reformatus-kozepiskolak-aprily-lajos-vers-es-prozamondo-versenye&catid=23&Itemid=167
http://www.drkbaratikor.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39:reformatus-kozepiskolak-aprily-lajos-vers-es-prozamondo-versenye&catid=23&Itemid=167
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erre az iskolára legfőképpen az egyház szempontjából részben a teológusképzés megalapozása, részben az egyházi 

munkások utánpótlása s a református értelmiség nevelése szempontjából. Ezen túlmenően azonban a nagymúltú 

protestáns iskolák megszüntetésével nemcsak az egyházat, hanem az egész magyar kultúrát is pótolhatatlan 

veszteség érte. ……Köztudott, hogy az ország nemcsak gazdasági nehézségekkel küzd, hanem mind a minőségi 

oktatás megvalósításában, mind az ifjúság nevelésében (családi életre való felkészítés, alkoholizmus, öngyilkosság 

elleni küzdelem stb.) sok a tennivaló. Az ország gondjaiban felelősen részt vállaló egyház érzésünk szerint igen 

sokat tehet az oktatás és a nevelés terén a hitbeli alapok megadásával; s ebben az iskola szerepe nem pótolható a 

legélőbb gyülekezeti ifjúsági munkával sem." A kísérőlevélből: "…az iskolafelállító szándéknak a jövő felé kell 

fordulnia, s a jó hagyományok vállalt és hangsúlyozott továbbfolytatása mellett a jelen gondjaira és a jövő 

szükségleteire kell koncentrálnia. Tehát a cél nem pusztán egy múltbeli intézkedés revíziója, nem egy vagy több 

iskola visszakövetelése, nem is pusztán a hagyományok újraélesztése, hanem erőfeszítés egy égető szükséglet 

kielégítésére." (A budapesti református gimnáziumok újraindításáért. A Gönczy Pál Református Iskola-Alap 

(1986/88-1998). Szerk. dr. Bibó István, dr. Járosi Márton; Gönczy Pál Református Iskola-Alap Kuratóriuma, 

1998.) 

 
170 A világszerte ismert bibliaolvasó kalauzok első változata a hernhuti Bibliaolvasó Kalauz (Losung) volt, melyet 

a herrnhuti testvérközösség alapítója, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) gróf szerkesztett. A gróf – 

aki 1722-ben saját  birtokán menedéket nyújtott a bohémiai és morva menekülteknek, akiknek protestáns hitük 

miatt kellett elhagyniuk szülőföldjüket – 1728-ban vezette be, hogy a következő napra bibliai verset és imádságot 

húztak, s azt olvasták fel a közösség előtt. 1731-ben Zinzendorf már összeállította Losung-könyvét, minden napra 

Igével és imával. Négy évvel a gróf halála után került sor az első, húzással összeállított éves Losung-füzet 

kiadására. A mostani formát 1969 óta tartja a Losung: minden kihúzott ószövetségi Ige mellé odateszik a 

tartalmilag annak megfelelő újszövetségi Igét és hozzákeresik a megfelelő imát. A Losung lényege, hogy az 

megfelel Zinzendorf eredeti elgondolásának: eszerint nincs keresztyénség közösség nélkül, amit az Ige teremt meg.  

(Forrás: http://www.diakonia.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:zinzendorf-

grof-az-ujkori-teologia-ihletje&catid=3:hirek-roviden&Itemid=121) 

 
171 Ritoók Zsigmond (sz. 1929.): klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja. Görög-latin és magyar szakos diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd az ELTE 

görög tanszékének tanársegédje lett. 1958-1970 között a budapesti Martos Flóra Gimnázium (ma: Óbudai 

Gimnázium) tanára volt. 1970-ben a MTA ókortudományi tanszéki kutatócsoportjának tudományos munkatársa, 

később főmunkatársa lett. 1986-ban az ELTE latin nyelv és irodalom tanszékének egyetemi tanárává, egy évvel 

később tanszékvezetőjévé nevezték ki, mely tisztséget 1993-ig töltötte be. 1999-ben nyugalomba vonult, de 

professor emeritusként változatlanul folytatja oktatói tevékenységét. 1990-ben választották a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező, 1993-ban pedig rendes tagjává. (Forrás: Glatz Ferenc (főszerk.): A Magyar Tudományos 

Akadémia tagjai 1825–2002., Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003.) 

 

A budapesti Lónyay utcai Református Gimnáziumban érettségizett, s mint e gimnázium tanulója, a Kálvin téri 

templomban konfirmált, ahova gyermekkora óta járt. Az 1950-es évek első felében az ifjúsági gyülekezet tagja, 

1956 óta presbiter, 1967/68-ban, majd 1979-től több éven át volt a Kálvin téri gyülekezet főgondnoka, emellett 

egyházkerületi tanácsbíróként és zsinati tagként is szolgálta az egyházat.  

(Forrás: http://www.suavis.com/lap/kalvin-teri-lapok/ujsag/cikk/4684/?i=796) 

 
172 Gyapay Gábor (1924-2009): tanár, iskolaigazgató, tankönyvíró. A fasori Evangélikus Gimnáziumban tett 

érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-latin szakán szerzett diplomát. 1946 és 1949 között 

a Válasz című folyóirat munkatársaként dolgozott. Több mint fél évszázados tanári pályája során Budapest legjobb 

gimnáziumaiban tanított: Fasori (1947-52 majd 1989-93); Jedlik (1954-55); Apáczai (1955-59); Martos Flóra 

(1959-70); Fazekas (1970-89). A rendszerváltás után ő szervezte újjá a Fasori Evangélikus Gimnáziumot, 1989-

93 között az intézmény igazgatója volt. Neve és élete szinte elválaszthatatlanul összefonódott a „Fasor” 

történetével. Munkásságát egyebek mellett Magyar Örökség Díjjal, a Magyar Köztársaság Érdemrendjének 

Kiskeresztjével, Trefort Ágoston-díjjal és Eötvös József-díjjal ismerték el. Tanári tapasztalatainak legjavát a hat- 

és nyolcosztályos középiskolák számára írott hatkötetes tankönyvsorozata jelenti. Bertényi Ivánnal közösen írt 

Magyarország rövid története című könyve több kiadást élt meg. (Forrás: http://www.tte.hu/toertenelem/67/861) 

 
173 Dr. Tóth Károly püspök Bibó István úrnak, Bibó Istvánné úrnőnek, 1987. február 28. (részlet) 

 

„Kedves Testvéreim! 

 

A Budapesten felállítandó református középiskola tárgyában írt levelüket és a feljegyzést megkaptam, hálásan 

köszönöm. Nagy figyelemmel tanulmányoztam, sőt a dunamelléki egyházkerületi esperesi értekezletre és a zsinati 

http://www.diakonia.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:zinzendorf-grof-az-ujkori-teologia-ihletje&catid=3:hirek-roviden&Itemid=121
http://www.diakonia.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:zinzendorf-grof-az-ujkori-teologia-ihletje&catid=3:hirek-roviden&Itemid=121
http://www.suavis.com/lap/kalvin-teri-lapok/ujsag/cikk/4684/?i=796
http://www.tte.hu/toertenelem/67/861
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elnökségi tanács elé vittem az ügyet. Az alábbi válaszomban ezeknek a tanácskozásoknak a lényegét is igyekszem 

kifejezésre juttatni. 

 

Hangsúlyozottan szeretném megköszönni, hogy nemcsak felvetették és megindokolták a javaslatot, hanem személy 

szerint is kifejezték kézségüket az anyagi felelősség vállalásra, ami nyilván tükrözi az erkölcsi felelősség vállalását 

és a jövő felé forduló reménységet. Teljesen egyetértek azzal a meggyőződésükkel, hogy a jó hagyományok újra 

élesztése és folytatása mellett, a jövő felé fordulva kell az igényt, a szükségességet és a lehetőséget felmérni. Erre 

késztet bennünket az, hogy ez a kérdés egyre fokozottabban az egyházi közvélemény érdeklődésének az előterébe 

kerül. Természetesen józanul kell látnunk lelki, erkölcsi, szellemi és anyagi erőinket, ami azt jelenti első renden, 

hogy számolnunk kell a tényekkel. Ezek közül csak néhányat említek. Jelenleg egyházunk olyan nagyarányú 

program megvalósításának a folyamatában áll, amit a korábbi évtizedek szűkre szabott keretei nem tettek lehetővé. 

Ez pedig hazai anyagi erőinket és a külföldi testvéregyházak segítőkészségét igen nagymértékben leköti és kimeríti. 

 

Ha tehát egy újabb református középiskola felállításának az ügyéről komolyan kezdünk beszélni és tervezni, akkor 

ezt ebben az összefüggésben kell látni és ebbe a folyamatba kell elhelyezni. Megítélésem szerint csak két-három év 

multán lehet erről felelősen tárgyalni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy addig is napirenden tartjuk a kérdést”. (A 

budapesti református gimnáziumok újraindításáért. A Gönczy Pál Református Iskola-Alap (1986/88-1998). Szerk. 

dr. Bibó István, dr. Járosi Márton; Gönczy Pál Református Iskola-Alap Kuratóriuma, 1998.) 

 

 
174 Az 1970-es években érlelődött meg a gondolat, hogy a Ráday u. 28. számú épületben működő lelkészképzési, 

könyvtári, levéltári, egyház igazgatási, internátusi és konviktusi intézmények munkáját koordinálni kell, mert ezzel 

mindegyik tevékenységnek a hatásfoka növekedhet. Ennek a felismerésnek a hatására vette fel az intézmény-

együttes Ráday kollégium nevet 1979-ben. 1978-ban határozta el az egyházkerületi közgyűlés a Ráday Kollégium 

bővítését és újjáépítését.’81 és ’83 között felépült az új épületszárny, melynek három emeletén összesen 75 

kétágyas diákszoba és 8 lakás kapott helyet. 1983. október 10-én a Theologiai Akadémia 128. évfordulóján 

tartották az új épületszárny felavatási ünnepségét. 1983-87 között megtörtént a régi épület teljes felújítása. Jelentős 

belső átépítés során konyha, étterem, exhortációs terem, tanácsterem valamint dékáni hivatali helyiség alakult. A 

világon másodikként Bibliamúzeum nyílt az épületben. Végül a díszterem fölé egy kényelmes karzat építése során 

a terem befogadóképessége csaknem a kétszeresére bővült.. Az 1987. szeptember 27-29. napjain tartották a 

megújított kollégium felavatási és hálaadó ünnepségeit. (Forrás: http://www.kre.hu/htk/index.php/a-kar-

toertenete.html)  

 
175 Helsinki Egyezmény: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 1975 és 1990 között megtartott 

találkozóit nevezik helsinki folyamatnak, amelyeken többek között politikai normákat dolgoztak ki az emberi és 

kisebbségi jogok területén, illetve fegyverzetkorlátozási megállapodások születtek. 1975-ben az EBESZ 

első, Helsinkiben megtartott konferenciáján 35 ország vezetői írták alá az ún. Helsinki Záróokmányt, ami egy 

politikai kötelezettségvállalásokat tartalmazó egyezmény. A dokumentum három fő kérdésköre közül a harmadik 

– együttműködés humanitárius és egyéb területeken – emberi jogok néven vált ismertté, mivel egyebek mellett a 

politikai és lelkiismereti szabadságjogokkal – így a szabad vallásgyakorláshoz való joggal – foglalkozik. Elsőként 

1976-ban a Moszkvai Helsinki Csoport tagjai kezdték nyíltan gyakorolni és számon kérni mindazokat a jogokat, 

melyek tiszteletben tartására kormányaik kötelezettséget vállaltak. A Nemzetközi Helsinki Szövetség az ő ügyük 

támogatására alakult. 1985 októberében került sor a nemzetközi szövetség első látványos rendezvényére, a 

budapesti Alternatív Kulturális Fórumra. (Forrás: Mink András: Alperes: Az állam – A Magyar Helsinki Bizottság 

története; Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2005) 

 
176 Cimbalom utcai református nyugdíjasház és templom: a Budapest, Cimbalom utcai Református 

Egyházközség Megmaradás Temploma. Az 1970-es évek végén egy Erdélyből áttelepült református asszony, 

Fésűs Imréné felajánlotta vagyonát és telkét a Magyarországi Református Egyháznak templom építésére. 1980-

ban tervezte az épületet Szabó Iván Ybl-díjas építész, majd ugyanebben az évben megkezdődött a kivitelezés 

Szabó István szintén Ybl-díjas építész, a templomépítészet akkori egyik legavatottabb szakértőjének műszaki 

vezetése mellett. Az 1983-ban átadott épület földszintjén kapott helyet a puritánságában is szép, egyszerű 

templomtér, felsőbb emeletein pedig nyugdíjas református lelkészek számára helyeztek el lakásokat. A Cimbalom 

utcai gyülekezet a 2000-es években az épület kertjében fa haranglábat építtetett. (Források: http://late-

modern.blogspot.hu/2009/08/cimbalom-utcai-reformatus-nyugdijashaz.html 

 
177 Vekerdy Tamás (sz. 1935): pszichológus, író. Jogi diplomája után (1958) 1962-1967 között az ELTE 

pszichológia szakát is elvégezte. 1972-ig a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított pszichológiát, majd 

nevelési tanácsadóban dolgozott 1983-ig, ez után az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa volt 1998-ig. 1998–

tól a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ alternatív továbbképzési igazgatója. 1987-

http://www.kre.hu/htk/index.php/a-kar-toertenete.html
http://www.kre.hu/htk/index.php/a-kar-toertenete.html
http://late-modern.blogspot.hu/2009/08/cimbalom-utcai-reformatus-nyugdijashaz.html
http://late-modern.blogspot.hu/2009/08/cimbalom-utcai-reformatus-nyugdijashaz.html
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ben kezdte szervezni Solymáron az első magyarországi Waldorf-óvodát és –iskolát, 1991 óta a nappali Waldorf-

tanárképzés szervezője, vezetője és tanára. 1992-1998 között a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a 

Neveléstudományi Tanszék docense, 1998-tól a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, 

Alternatív Továbbképzési Igazgatósága – igazgató, átszervezés után: SuliNova, Pedagógiai Alternatívák 

Központja, központvezetője volt. 1990–től az iskolázás szabadsága Európai Fórumának közép-európai szóvivője, 

1993–1997 között alelnöke volt. 1998–tól az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság elnöke, 2001-től az 

Országos Köznevelési Tanács tagja. Számos könyve, cikke jelent meg, illetve előadása hangzik el a 

gyermekpszichológia, a neveléslélektan és a reformpedagógia kérdéseiről.  

(Forrás: http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/VEKERDY_TAMAS.pdf) 

 
178 Dobszay László (1935-2011): zenetörténész, népzenekutató, karnagy, egyetemi tanár. A Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Főiskolán végzett zeneszerzőként 1957-ben, majd az ELTE BTK történelem szakán szerzett 

diplomát. Kodály Zoltán meghívására az MTA Népzenekutató Csoport tudományos munkatársa lett, majd 1970-

ben Szendrei Jankával és Rajeczky Benjáminnal megalapította a Schola Hungarica kórust. 1972-től oktatott a 

zenetudományi szakon, és részt vett a magyar középkor zenei emlékeinek első teljes körű feltárásában és 

szintézisük megírásában. 1981-ben létrehozta a Musicalia Danubiana című sorozatot, majd néhány évvel később 

megalapította a zenei középkorkutatás legfontosabb műhelyét, az International Musicological Society Study 

Groupot, a Cantus Planust. Kezdeményezésére alapították újra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen az 1950-

ben megszüntetett egyházzene tanszéket, amelynek doktori iskoláját 1995-től vezette. 2008-tól 2011 áprilisáig 

töltötte be a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöki tisztét, emellett tagja volt az International 

Musicological Society vezetőségének, az Europaea Academicának, az Academia of St. Ceciliának, a Royal School 

of Church Musicnak is. (Forrás: http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-dobszay-laszlo-128497/) 

 
179 Bethlen Alapítvány: 1979 novemberében – Bethlen Gábor születésének közelgő 400., illetve halálának 350. 

évfordulója alkalmából –, 65 jeles hazai közéleti személyiség, Alapítvány létrehozását határozta el. A Bethlen 

Gábor emlékére kezdeményezett alapítvány, az elcsatolt területeken élő; emberi, nemzetiségi jogaikban 

korlátozott, nyelvi-kulturális örökségüktől részben eltiltott nemzettársainkon akart segíteni, törekedve a közép-

európai népek békés együttélésére is.  

 

A neves személyiségek – többek között Barcsay Jenő festőművész, Borsos Miklós, Somogyi József és Vígh Tamás 

szobrászok, Szöllősy András, Újfalussy József és Vargyas Lajos zenetudósok, Benda Kálmán, Hanák Péter, Juhász 

Gyula, Makkai László történészek, Fodor András, Jékely Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Szécsi Margit, Vas István 

és Zelk Zoltán költők, Gyurkovics Tibor, Hernádi Gyula, Fekete Gyula, Jócsik Lajos, Mészöly Miklós, Páskándi 

Géza, Sánta Ferenc, Somogyi Tóth Sándor, illetve Tamási Áronné írók, Huszárik Zoltán filmrendező, Czine 

Mihály, Domokos Mátyás és Bodnár György irodalomtörténészek, Juhász István, Juhász Pál, Levendel László, és 

Zsebők Zoltán orvosok, Nemecz Ernő vegyész, Bessenyei Ferenc, Jancsó Adrienne, Madaras József, Sinkovits 

Imre színművészek – által kezdeményezett, az ő aláírásukkal hitelesített független magánalapítvány, a korabeli 

kommunista vezetés ellenzése közepette, hat éves küzdelemmel vívta ki működésének hivatalos jóváhagyását. A 

térségben elsőként létrejött legális új polgári összefogás alapítói: Illyés Gyula, Németh Lászlóné, Kodály Zoltánné 

és Csoóri Sándor. Az 1980 óta működő Bethlen Gábor Alapítvány – a hazai és külhoni magyarok áldozatkészsége, 

kurátorai munkája révén– anyagi, szellemi és lelki támogatásával, ösztöndíjaival és díjaival úttörő szerepet vállalt 

a nemzeti összetartozás szolgálatában, a Közép-európai szellemi együttműködésben, mai határainkon túl élő 

magyarság hazai megismertetésében, kiváló képviselőinek, értékeinek népszerűsítésében, a magyar-magyar 

kapcsolatok ápolásában. Alapítói, kurátorai közreműködtek a rendszerváltás folyamatában, pl. a Bibó Emlékkönyv 

és az 1987 őszi Lakiteleki találkozó megszervezésében, a Magyarságkutató Intézet, az Illyés Közalapítvány, a 

DUNA TV és más nemzeti intézmények létrehozásában, a Magyarok Világszövetsége és számos civil szervezet, 

illetve a hazai közigazgatás megújításában. 

 

A Bethlen Alapítvány az elmúlt negyedszázad magyar szolidaritási akcióinak egyik éltetője, támogatója volt; 

kezdve az erdélyi falurombolás elleni tiltakozásoktól a Dunaszaurosz fölépítését akadályozó akciókig, a 

rendszerváltást előkészítő fórumokon át, a lengyel, a német, a cseh, a romániai megmozdulások támogatásán 

keresztül, a külhoni magyar diákok és a menekültek segélyezéséig. Ehhez járul, amit az Alapítvány díjakkal 

ösztönöz, a magyarság – benne a diaszpóra–értékeinek, alkotóinak megismerése és elismerése, a magyar szellemi-

kulturális örökség védelme. (Forrás: http://www.bethlenalapitvany.com/index.php?me_id=1) 

 
180 Török Pál (1808-1883): református lelkész, püspök. A teológiát Debrecenben végezte. 1832-ben a kisújszállási 

református gimnáziumhoz hívták meg igazgató tanárnak, három évvel később ugyanott lelkésszé választották. 

1839-ben a pesti református egyház hívta meg lelkészének. „Amikor Török e fontos jövőjű állást elfoglalta, a még 

akkor alig egy pár ezer tagot számláló pesti fiatal református egyház ügyei a legnagyobb zavarban voltak, és a 

templom építéséből eredt adósságok oly teherrel súlyosodtak reá, hogy elmerüléstől kellett félteni. Török erélyére 

http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/VEKERDY_TAMAS.pdf
http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-dobszay-laszlo-128497/
http://www.bethlenalapitvany.com/index.php?me_id=1
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és ügyességére volt szükség, hogy az akkor még erőtlen, de fővárosi református egyházat nemcsak megmentse, 

hanem nagymértékben gyarapítsa is. Nagy szorgalommal és kitartással rendezte a zavaros ügyeket, kiegyenlítette 

a terheket, sőt, mintaszerű kormányzása alatt tőkét is gyűjtött a számára. 1845-ben a pesti egyházmegye esperese, 

majd 1849-ben főesperese lett, 1860-ban pedig a protestáns autonómia győzelme után a dunamelléki egyházkerület 

szuperintendensévé választották. 1842-ben Székács Józseffel megalapították a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot 

(1842-1848), míg Török 1841-ben maga megindította az Egyházi beszédek tára című gyűjteményt, melyben több 

jeles egyházi beszéde jelent meg. (…) A pesti református teológiai intézet és a virágzó főgimnázium főképpen az 

ő szilárd kitartásának és fáradozásainak köszönheti létét. 1854-ben folyamodott a kormányhoz, egyelőre csak egy 

teológiai intézet megnyithatásáért. 1855-ben személyesen ment fel Bécsbe az ügyet sürgetni s új eréllyel fogott a 

pénzgyűjtéshez. E buzgalom eredménye lett aztán, hogy 1855 októberében megnyílt a teológiai intézet - 1859-ben 

következett a főgimnázium megnyitása. Később, ismét gyűjtés útján, kedvező alkalommal olcsó áron megvették a 

híres Ráday-könyvtárat. Eközben sok küzdelmet kellett vívnia, főleg a kecskeméti nagy és hatalmas református 

egyház körül csoportosuló érdekekkel (…), végül sikerült az egyházkerülettel elfogadtatnia azon elképzelését, 

hogy Budapesten teológiai, Kecskeméten jogi, Nagykőrösön pedig tanárképző intézetet, míg főgimnázium 

mindhárom helyen létesüljön. Törököt 1860-ban az autonómiáját visszanyert egyházkerület püspökké választotta 

és a király tanácsosi címmel is felruházta”.(Forrás: A Pallas Nagy Lexikona; 

http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/)  

 
181 Gönczy Pál (1817-1892): pedagógus. Debrecenben végzett tanulmányai után népiskolai tanító, majd házi 

nevelő volt. „1845-ben Karap Sándor váltótörvényszéki biró és annak sógora Diószegi Sámuel volt bécsi 

kereskedő társaságában Karap zeleméri pusztáján (Debreczen közelében) egy svájczi mintára berendezett 

árvagyermek-nevelőintézetet állítottak; előbb azonban Gönczy a szükséges ismeretek megszerzése s az ügy 

tanulmányozása végett 1844-ben kiutazott Svájczba. Az intézet 1849-ig állott fenn, mikor azt a betört muszka 

hadsereg felszereléseivel együtt feldúlta. Ekkor az érmelléki Kolyban egy kis birtokot szerzett, hol nevelőintézetet 

nyitott. Itt kapta Pestről Szőnyi Pál meghívását, hogy tan- és nevelőintézeténél vállaljon segédigazgatói s tanári 

állást. Igy Gönczy 1850 őszén Pestre költözött. 1852. őszén ő maga egy különálló tan- és nevelőintézetet alapított. 

1837-ben tagja lett a reformátusok országos tanügyi bizottságának is, s ez időtől fogva élete végeig részt vett úgy 

az egyetemes ev. ref. egyház, mint különösen a dunamelléki egyházkerület tanügyeinek vezetésében. 1858. decz. 

15. a Magyar Tudományos Akadémia megválasztotta levelező tagjának. Török Pál dunamelléki superintendenssel 

szövetkezve, a fővárosban megalapították az ev. ref. gymnasiumot; Gönczy a maga intézetét összes 

fölszereléseivel és tanerőivel együtt átbocsátotta az egyház tulajdonába, ő maga az így alakított gymnasium 

igazgatását vállalta el. 1867. június 16. b. Eötvös József a közoktatásügyi miniszterium osztálytanácsosává nevezte 

ki, 1874-ben miniszteri tanácsossá lépett elő, 1888-ban pedig czímzetes államtitkárrá neveztetett ki. A közoktatási 

miniszter jelentéseinek népoktatásügyi része az ő tollából került ki s az ő eszméit vitték be azok a magyar 

népoktatásba”. (Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái III. 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g06869.htm)  

 
182 „Azt, hogy mozgalmunk legalizálása céljából a megajánlásokból alapítványt kellene létrehozni, először dr. 

Berzy László megajánló társunk vetette fel 1987. végén, s ő készítette el az első tervezetet is, amelyet 1988. februári 

és márciusi összejövetelünkön megvitattunk. Az utóbbi alkalommal a jelenlévők megválasztották a kuratórium 

tagjait és véglegesítették az alapító irat szövegét. (…) Az alapítók által választott kuratóriumi tagok az Alapító 

Okirat szerint: dr. Bibó István, dr. Járosi Márton, dr. Jeney András, dr. Kádárné Fülöp Judit, dr. Ritoók Zsigmond, 

dr. Sz. Tóth Gergely. A Kuratórium 1988. július 1-i ülésén egyhangúlag választotta elnökéül dr. Bibó Istvánt. (…) 

Az Alapítvány 1988-1990. évi tevékenysége - önmaga megszervezése és működtetése mellett - lényegében a 

Budapesti (Baár-Madas) Református Gimnázium újraindításának előkészítésében és szervezésében való 

részvételből állt; de ez az előkészítő és szervezőmunka - az öregdiákok Török Pál Egyesületével együttműködésben 

- több vonatkozásban a Lónyay utcai Gimnázium későbbi újraindításához is hozzájárult. 

 

(…) Az alapítványi összejöveteleknek az első időkben a Cimbalom utcai református templom, majd 1990-től a 

Baár-Madas Gimnázium, később a Lónyay utcai Református Gimnázium adott otthont. Az 1995. évi ünnepi 

összejövetelre a Pasaréti református templomban került sor. Az 1996. januári összejövetelt a Klauzál téri 

református gyülekezet otthonában tartottuk”. (A budapesti református gimnáziumok újraindításáért. A Gönczy Pál 

Református Iskola-Alap (1986/88-1998). Szerk. dr. Bibó István, dr. Járosi Márton. Gönczy Pál Református Iskola-

Alap Kuratóriuma, 1998.) 

 
183 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ): civil szervezet, amelyet Nyugat-Európában élő 

protestáns, egyben ökumenikus gondolkodású magyar értelmiségiek 1969-ben vallásos, tudományos és kulturális 

célok megvalósítására alapítottak. Az EPMSZ 1969-ben alakult meg és 1972 óta svájci egyesületként működik, 

székhelye Bázel. 1996 februárjában Budapesten létrejött magyarországi testvérszervezete, az Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem Egyesület. A Szabadegyetemet fenntartó jogi személy „Az Európai Protestáns Magyar 

http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g06869.htm
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Szabadegyetem Baráti Társasága”elnevezésű svájci egyesület. Ez a svájci Polgári Törvénykönyv előírásai szerint, 

tagjai sorából a közgyűlésen kétéves időtartamra megválasztott elnökség irányítása alatt áll, és mind egyházaktól, 

egyházi szervezetektől, mind politikai pártoktól vagy más világi csoportosulásoktól független. Kezdetben a tagok 

a Kárpát-medencén kívül (főként Nyugat-Európa különböző országaiban) élő magyar vagy magyar származású, 

többségükben református vagy evangélikus vallású értelmiségiek voltak. Később a tagság Magyarországon és a 

szomszédos államokban élőkkel bővült. Tagként felvehetők nemzeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül azok 

a természetes személyek, akik az EPMSZ céljaival, alapelveivel egyetértenek és tevékenységét támogatják. (A 

vezetőségnek római katolikus tagja is van.) A Szabadegyetem célja a magyarságot érintő kérdések 

tanulmányozása, a magyar kultúra, a magyarság vallási, tudományos és művészeti értékeinek ápolása Európa 

különböző országaiban élő, magyar értelmiségiek körében. Az egymástól elszakított, vagy távol élő magyarok 

között e szellemi kincseken alapuló kapcsolatok létesítése illetve fejlesztése. (http://www.epmsz.org/) 

 
184 Miklós Imre (1927-2003): államtitkár, a Kádár-rendszer első számú egyházpolitikusa. Az ELTE 

Bölcsészettudományi Karán tanult, 1946-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1948-1951  között a DISZ- 

mozgalomban tevékenykedett. 1951-től 1989-ig dolgozott az Állami Egyházügyi Hivatalban; 1953. novembertől 

az ÁEH egyházpolitikai osztályvezetője, 1956 májusától elnökhelyettese, 1970-től első elnökhelyettes, 1971-1989 

között elnöke volt, államtitkár beosztásban. 1972-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1973-tól az Országos 

Béketanács tagja volt. (Forrás: 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5128&catid=76%3Am&Itemid=

67&lang=hu) 

 
185 Pozsgay Imre (1933-2016): politikus, egyetemi tanár, 1976 és 1980 között kulturális, majd 1982-ig művelődési 

miniszter. 1982 és 1988 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkára, 1988 és 1990 között államminiszter. 

1980 és 1989 között az MSZMP Központi Bizottságának, 1988 és 1989 között Politikai Bizottságának tagja. 1990 

májusa és novembere között az MSZP országgyűlési frakciójának vezetője. 1990 novemberében kilépett a pártból 

és a frakcióból is. 1997-ben az MDF szakértője, 2005-ben az Orbán Viktor által vezetett Nemzeti Konzultációs 

Testület egyik tagja lett. Emellett 1995 és 2000 között a Szent László Akadémia rektora, illetve 1996-tól 2001-ig 

a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja volt. Politikai-közéleti szerepe mellett 1991-ben a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem (2000-től Debreceni Egyetem) politológia tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki, majd 

2003-ban a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója egyetemi tanári beosztásban. (Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsgay_Imre)  

 
186 Az állam és a Magyarországi Református Egyház közti Egyezményt 1948. október 7-én a Magyar Köztársaság 

kormánya részéről Ortutay Gyula, a MRE Zsinati Tanácsa részéről Révész Imre és Dr. Balogh Jenő írták alá. 

Szövege a Magyar Közlönyben, 1948. október 9-én jelent meg. Az Egyezmény 7. pontja szerint „A református 

egyház tudomásul veszi a kormány azon elhatározását, hogy a nem állami jellegű iskolákat és a velük szervesen 

összefüggő internátusokat törvényhozási úton államosítja”. A 7/e. bekezdés szerint azonban a kormány hozzájárul 

ahhoz, hogy a „legerősebb történelmi hagyományokkal rendelkező református kollégiumok közül az alábbiak az 

eddiginél nem nagyobb keretben továbbra is egyházi iskolák maradjanak”. Ezek voltak: a sárospataki gimnázium, 

líceum és tanítóképző; a debreceni gimnázium, líceum, tanítóképző és a Dóczy leánygimnázium, líceum és 

tanítónőképző; a pápai gimnázium; a budapesti Lónyai utcai gimnázium és a Baár-Madas leánygimnázium. 1952 

folyamán a debreceni Református Gimnázium kivételével a felsorolt iskolák mindegyikét államosították. (Forrás: 

Erdős Kristóf: A Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház 1948-as egyezményének vizsgálata 

I-II. Ring Magazin, 72-73. szám, 2007.) 

 
187 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS): A Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete 

1946-ben kezdte meg munkáját. Központja előbb Zürichben, majd Genfben volt, végül Lausanne-ba költözött. Az 

1940-es évek végéig különösen a II. világháborúban elszegényedett európai országok és egyházak segélyezésével 

foglalkozott, majd az ötvenes évektől kezdve egyre nagyobb hangsúlyt kapott tevékenységében a kelet-európai 

lakosság és egyházak támogatása, főleg ruha-, élelmiszer- és könyvadományok formájában. Az 1960-as évektől 

kezdve a HEKS humanitárius tevékenysége kiterjedt a világ háború sújtotta övezeteiben és a fejlődő országokban 

élők, valamint a menekültek segélyezésére, oktatására, egyházi életük támogatására is. A segélyezésen túl a HEKS 

az 1970-es évektől kezdve részt vesz a természeti csapások, illetve háborúk utáni újjáépítésben, valamint szoros 

kapcsolatot ápol a jogtalanságok és a rasszizmus ellen fellépő emberi jogi csoportokkal is; ilyen irányú 

tevékenysége miatt többször került politikai viták kereszttüzébe. A szervezet ökumenikus tevékenysége is jelentős: 

számos egyházzal, misszióval és szeretetszolgálattal ápol kölcsönös kapcsolatokat. (Forrás: 

http://www.heks.ch/ueber-uns/geschichte/) 

 
188 Glaube in der Zweiten Welt (G2W; Hit a Második Világban): ökumenikus szellemiségű, a társadalmi és 

kulturális kérdések iránt elkötelezett nemzetközi keresztyén szervezet és az általa kiadott folyóirat – ezen a néven 

http://www.epmsz.org/
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5128&catid=76%3Am&Itemid=67〈=hu
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5128&catid=76%3Am&Itemid=67〈=hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsgay_Imre
http://www.heks.ch/ueber-uns/geschichte/
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1972-2008 között. Székhelye Zürich. Az intézetet 1972-ben eredetileg azzal a céllal alapították, hogy tájékoztassa 

a világ közvéleményét az egyházak és vallási közösségek elnyomásáról a kommunista blokk országaiban, illetve 

hogy ösztönözze a párbeszédet Kelet és Nyugat között. A szervezet magyarországi képviselője az 1970-es évektől 

kezdve Dr. Bodoky (Biberauer) Richárd református lelkész, a Filadelfia Diakónus Intézet egykori igazgatója volt.  

 

A kelet-európai rendszerváltások és az Európai Unió létrejötte után az intézet és a magazin a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok felkarolását és az európai vallási közösségek jobb együttműködését felvállaló társadalmi és 

kulturális projektek ismertetését és támogatását végzi. A profilváltással párhuzamosan 2008-tól az intézet, 2011-

től pedig a folyóirat is nevet változtatott, bár a G2W logót megtartották. A szervezet neve 2008-tól G2W Intézet – 

Ökumenikus Fórum, a magazin címe 2011 szeptemberétől Vallás és Társadalom Keleten és Nyugaton (RGOW). 

(Források: https://www.g2w.eu/, http://honlap.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-

egyhaz/cikk/mutat/iii-kotodeseink-dr-biberauer-richard-eletutja/)  

 
189 Keresztyén Békekonferencia: 1958 tavaszán Prágában alakult meg a Keresztyén Békekonferencia (KBK), 

amelynek a Magyarországi Református Egyház – személyesen Bartha Tibor püspök – alapító tagja volt. A KBK a 

keresztyének békéért és igazságosságért viselt felelősségét centrumba állító ökumenikus mozgalomként indult, 

képviselői a blokkpolitikai feszültségek párbeszéd útján való mérséklését és a keleti kereszténység bezártságának 

enyhítését remélték tőle. Az 1968-as „prágai tavasz” elfojtása után azonban erőteljes szovjet befolyás, vezetés alá 

került a Keresztyén Békekonferencia. A szervezet negyedik nagygyűlése 1971-ben Tóth Károlyt választotta 

főtitkárává, Nyikodim metropolitát pedig elnökké. Az 5. nagygyűlésen, 1978-ban Tóth Károly – ekkor már a 

Dunamelléki Egyházkerület püspöke – lett a szervezet elnöke, a Folytatólagos Bizottságé pedig Filaret 

metropolita. (Forrás: http://www.unitarius.hu/magyar/muetort.htm) 

 
190 Gaál Botond (sz. 1946): teológus, matematikus, fizikus, egyetemi tanár. Édesapja református lelkész, szatmári 

esperes, édesanyja tanítónő volt. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 

folytatta. 1970-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika–fizika szakán szerzett középiskolai tanári 

diplomát, majd ezt követően elvégezte a Debreceni Református Teológiai Akadémia nappali szakát (1971–1976). 

Az 1976/77-es tanévben az Edinburghi Egyetem Teológiai Fakultásán tanult ösztöndíjjal. 1970-től 1987-ig a 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának matematika-fizika szakos tanára, 1974-1982 között 

igazgatóhelyettese, majd 1982–87 között igazgatója volt. 1977-től 1987-ig a Debreceni Kollégium főigazgató-

helyettese, majd 1991-ig főigazgatója a Zsinat választása alapján. 1987-ben a Teológiai Akadémia Rendszeres 

Teológiai Tanszékének rendes tanárává választották. Kétszer töltötte be a dékáni tisztet. Az 1994/95-ös tanévben 

a Debreceni Universitas elnökévé választották. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Dogmatikai Tanszékének tanára (1987-től egyházi kinevezéssel), 1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke is 

kinevezte egyetemi tanárrá. 1985-ben szerezte meg a teológiai doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel, 

2000-ben pedig szaktárgyából egyetemi magántanári címet kapott a budapesti Károli Gáspár Református 

Egyetemen. Tudományos tevékenységében kiemelten foglalkozik a keresztyén teológia és a kortárs 

természettudományok kapcsolatának vizsgálatával. A keresztyén dogmatika tárgykörén belül 1987-től tanít 

filozófiatörténetet. 1993-ban megírta a református lelkészképzés reformtervezetét, 1995-ben elkészítette a 

református felsőoktatási intézmények törvénytervezetét, amelyet a Zsinat elfogadott és életbe léptetett. (Forrás: 

http://napkeletnepe.blog.hu/2012/08/21/dr_gaal_botond) 

 
191 Farkas József (1914-1999): református lelkész, a Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet alapító 

lelkipásztora. Gyökössy Endrével és Joó Sándorral együtt fontos szerepet töltött be az 1956-os Megújulási 

Mozgalomban. Katolikus méltatója, Deme Tamás így emlékezett meg róla: Lelkipásztor, aki reformátusként volt 

egyetemes, az ökumené és a radikális megújulás elkötelezettje. Lelkisége, aktivitása szerint leginkább Gyökössy 

Endréhez hasonlítható. A Soli Deo Gloria híres szárszói konferenciatelepén titkár volt, Budapest VII. kerületében 

több helyen szolgált, püspökhelyettes is volt Bereczky Albert mellett. Népszerűségét kitűnő könyvei és rendkívüli 

emberi figyelmessége alapozta meg. Teológiai beszédei világosak és érthetőek voltak. Tudta, a nyelven múlik a 

közvetítés minősége. Képes volt távlatosan gondolkodni, nem tisztelte az egyházi merevséget, hirdette, hogy nem 

a Biblia betűje áll Krisztus fölött, hanem Jézus áll mindennek a középpontjában. Műhelyét derűs szójátékkal 

nevezte egyidejű oratóriumnak és laboratóriumnak. (Hozzátehetjük: menedékhely is volt.) Számos megújulási 

igehirdető műve jelent meg, köztük az Alternatív teológia. Ám legjellemzőbb, legkülönlegesebb a Pneumatikus 

ember címet viselő füzet. Ebben azt az ősi keresztény emberképet mutatja fel, amely a (test-lélek-szellem -- szóma, 

pszüché, pneuma) hármasságban az utóbbiból nyeri az erőt. "Boldogok a pneuma koldusai. " Boldogok, akik nem 

nyugszanak bele abba, hogy test és lélek redukált kettősségében élünk. Teljes életet akarnak élni. És ehhez az út: 

Vegyünk Szentlelket!" (…) Farkas József revelatív erejű előadásainak katolikus táborokban és ökumenikus 

műhelyben egyaránt sikere volt. (Deme Tamás: Farkas József, egy katolikus református. Új Ember, 2000. január 

30.) 

 

https://www.g2w.eu/
http://honlap.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/iii-kotodeseink-dr-biberauer-richard-eletutja/
http://honlap.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/iii-kotodeseink-dr-biberauer-richard-eletutja/
http://www.unitarius.hu/magyar/muetort.htm
http://napkeletnepe.blog.hu/2012/08/21/dr_gaal_botond
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192 Czine Mihály (1929-1999): irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. Nyírmeggyesen született, hároméves 

kora körül a szomszéd faluba, Hodászra költöztek. Apja juhász volt, aki tíz gyermeket nevelt fel. Az elemi iskolát 

Hodászon végezte, s hogy a tízgyermekes családból egyedül ő tanulhatott tovább, Siketh Mihály tanító úrnak, és 

hogy a tanítóképző után az Eötvös Kollégium tagja és a pesti egyetem hallgatója lehetett, Sárdi Béla tanár úrnak 

köszönhette. 1953-ban Eötvös-kollégistaként szerzett magyar-történelem szakos diplomát. 1956-1964 között a 

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt, 1964-1974 között az ELTE 

Bölcsészettudományi Kar XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének docense, 1974-től egyetemi tanára, 

1988-tól tanszékvezetője. Fő kutatási területe a népi írók és Móricz Zsigmond munkássága mellett a kisebbségi 

magyar irodalom volt. 1986-tól a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja, 1990-91 között elnöke volt. A 

Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka volt 1996-ig, 1991-től az országos zsinat világi elnöke.  

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Czine_Mih%C3%A1ly)  

 
193 Kádárné Fülöp Judit: oktatáskutató. A hazai és nemzetközi tudásmérések egyik elindítója Magyarországon. 

1969 óta dolgozik oktatáskutatóként, 1991-től az Oktatási Minisztérium tanácsadója, majd a Közoktatásfejlesztési 

Osztály vezetője volt, 1997-től pedig a Statisztikai Osztály vezetőjeként dolgozott. Nevéhez fűződik az 

oktatásstatisztikai reform, éveken át szervezte az OECD oktatási indikátor programjának hazai munkálatait. 2000 

és 2003 között az OECD párizsi központjában dolgozott, ezt követően az Oktatási Minisztérium Európai Uniós 

Kapcsolatok Főosztályának tanácsadója lett. Az OECD és az Európai Unió indikátorfejlesztési munkálatainak 

magyar szakértője. (Forrás: https://www.koloknet.hu/iskola/meres-es-ertekeles/kompetenciameres/csak-

kompetens-pedagogus-tud-kompetens-diakokat-nevelni/ 

 
194 Kontra György (1925-2007): pedagógus. Nagyapja református lelkész, apja orvos volt. Zalaegerszegen 

nevelkedett, majd a gödöllői Premontrei Gimnáziumban is tanult (itt látta a cserkész dzsemborit, Teleki Pált és 

Karácsony Sándort – az utóbbi életére kiható példa, érték lett számára.) Bölcsésznek tanult, s orvos diplomát 

szerzett, de orvosként nem praktizált. Kiemelkedő pedagógiai tudása révén az Országos Neveléstudományi 

Intézetben, a Vallás és Közoktatási Minisztériumban, a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, a Központi Pedagógiai 

Továbbképző Intézetben, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen kapott munkát. Az OPI után az ELTE 

Embertani Intézetében dolgozott nyugdíjba meneteléig (1995). Tankönyveket, tudományos és tudomány-

népszerűsítő könyveket írt a biológiatanítás, az orvostudomány részére. Több mint 350 publikációjából 

kiemelkedik Az ember szervezete és egészségtana, A biológiatanítás problémái, a Biológia és kommunikáció, A 

fejlődő gyermek, valamint az általa is szerkesztett alapkönyv: Az emberi test. Alkotásainak jelképes lezárásaként 

írta késői művét példaképéről, „Karácsony Sándor, a nagyhírű professzor” neveléstudományi munkásságáról.  

 

Az 50-60-as évek oktatáspolitikájának merevsége után reményt adó enyhülés ígéretét jelentette az MTA 1973-ban 

kezdett hosszú távú pedagógiai reformkísérlete. Kontra György az Elnökségi Közoktatási Bizottság tagjaként nagy 

energiával segített megújítani a természettudományi tárgyak tartalmát és a nevelés egészét. Olyan 

szövetségesekkel dolgozhatott, mint Vargha Tamás, Szépe György, Forrai Katalin, Vekerdi László, Buda Béla. 

1976-ban az Országos Pedagógiai Intézettől főigazgató-helyettesként elköszönt, látván, hogy a remélt akadémiai 

reformot éppen az OPI szabotálja el. Ismerte az oktatáspolitikát, nem voltak illúziói. Vallásgyakorló 

reformátusként tagja volt a Confessio lap szerkesztőbizottságának. A naponta olvasott Biblia erőt adó fénye egész 

munkásságát átvilágította. A rendszerváltozás előtt két pedagógiai műhelynek lett alapító segítője. A péceli, Heltai 

Miklós vezette Csökmei Körnek és a fővárosi Sándor Körnek. E két műhely neveléstudományi fórumként működik 

ma is, konferenciákat, táborokat szervez, könyveket ad ki. (Forrás: Kontra György emlékezete. Magyar Nemzet, 

2007. szeptember 30.) 

 
195 Kürti László (1931-2013): református lelkész, püspök. A Debreceni Református Kollégiumban érettségizett, 

felsőfokú tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián végezte, 1956-ban itt szerzett kitűnő 

eredménnyel lelkészi oklevelet. Külföldi tanulmányútját követően a Zsinati Iroda Külügyi és Tanulmányi 

Osztályán dolgozott, majd 1970-től a DTA professzora, 1972-től a Debreceni Református Kollégium főigazgatója 

volt. 1977-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke és a Miskolc-Belvárosi Református 

Egyházközség lelkipásztora. 1981-1988 között a Református Világszövetség Európai Területi Bizottságának 

alelnöke, 1985-től A Prágai Keresztény Békekonferencia Folytatólagos Bizottságának tagja, 1985-től a 

rendszerváltásig: Borsod-Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője volt.  

(Forrás: http://www.tirek.hu/hir/mutat/35440/) 

 
196 „Már a kezdetekkor, 1987-ben „előkerült - nemcsak a mi mozgalmunk támogatói közt, hanem a szélesebb 

egyházi közvéleményben is, beleértve a külföldi magyar reformátusságot is - a Budapest/Pápa/Sárospatak kérdés 

is: egy iskolát vagy többet, s melyiket, ha egyelőre csak egyről lehet szó. Először - és rögtön éles formában - 1987 

tavaszán az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tanulmányi hetén merült fel a kérdés, ahol a mi 

mozgalmunk ott jelenlévő tagjai - Vályi Nagy Ervin és Kiss Gy. Csaba - ismertették kezdeményezésünket, s azonnal 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Czine_Mih%C3%A1ly
https://www.koloknet.hu/iskola/meres-es-ertekeles/kompetenciameres/csak-kompetens-pedagogus-tud-kompetens-diakokat-nevelni/
https://www.koloknet.hu/iskola/meres-es-ertekeles/kompetenciameres/csak-kompetens-pedagogus-tud-kompetens-diakokat-nevelni/
http://www.tirek.hu/hir/mutat/35440/
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éles szemrehányásokat kaptak az amerikai magyar reformátusság vezetőitől. E szemrehányások lényege az volt: a 

sárospataki iskolát kell visszaállítani. Az itthon is folytatódó vitákban a főbb vélemények és érvek a következők 

voltak: 

 

A. Anyagi és politikai okokból egyelőre csak egy iskolára gondolhatunk, melynek érdekében erőinket egyesíteni 

kell, tehát 

A.1. Sárospatak, mert a legismertebb és legnagyobb hagyományú az 1952-ben elveszett iskolák közül; 

A.2. Pápa, mert hagyománya nem kisebb Patakénál, s a Dunántúl reformátussága a legelhagyottabb s 

legszétszórtabb, az ország másik felének pedig ott van Debrecen; 

A.3. Budapest, mert ez az ország központja; itt képzelhető el legkönnyebben a tanári kar összegyűjtése és 

együtt-tartása; a Dunántúlról is könnyen elérhető. 

 

B. Mindhárom iskolára szükség van, tehát 

B.1. Bízzunk a politikai helyzet változásában; 

B.2. Egy iskolát minden egyházkerületnek vállalnia kellene; 

B.3. Az egyes iskolák legelszántabb s legerősebben kötődő hívei úgysem állíthatók másik iskola mögé; egyetlen 

iskola felállításával tehát az erők remélt egyesítése nem (vagy csak részlegesen) fog bekövetkezni. 

 

A mi kezdeményezésünk elvi álláspontja e kérdésben először az A.3. pontban jelzett gondolat volt, azonban 

hamarosan világossá vált számunkra a B. pontban felsorolt megfontolások realitása is. 1987 nyarán olyan híreket 

hallottunk, hogy a kezdeményezésünket támogató külföldi magyaroknak a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke 

szemrehányást tett "Patak elleni agitációjuk" miatt. Mivel fontos volt számunkra, hogy a két tábor ne legyen 

egymással szembefordítható, s hogy a mi mozgalmunk valódi szándékairól Sárospatak híveit is meggyőzzük 

(legalábbis azokat, akik hozzánk hasonlóan az ügyért alsó szinten dolgozva időt, fáradságot, energiát áldoznak), 

1987 októberében Patakra utaztam. Megnyugtató és erőt adó volt tapasztalni, hogy ugyanazon nyelven beszélünk, 

ugyanaz a szükség indított, s ugyanaz a reménység vezet; s az, hogy ki-ki a saját elképzeléséért dolgozik, nem tesz 

ellenségekké, még csak riválisokká sem bennünket. Ujszászy Kálmánnál tett látogatásomkor pedig - anélkül, hogy 

ezt előre megbeszéltük volna - Harsányi András amerikai magyar református püspökkel is találkoztam, s vele is 

hamar egyetértésre jutottunk a B. pontban felsorolt elvek mindegyikében. Ezért 1988 tavaszán, amikor 

alapítványunkat létrehoztuk, az alapító iratban világosan megfogalmaztuk azt is, hogy Budapest melletti döntésünk 

nem irányul a többi iskola ellen”. (A budapesti református gimnáziumok újraindításáért. A Gönczy Pál Református 

Iskola-Alap (1986/88-1998). Szerk. dr. Bibó István, dr. Járosi Márton. Gönczy Pál Református Iskola-Alap 

Kuratóriuma, 1998.) 

 

 
197 Részlet dr. Bibó István igazgató beszédéből a Baár-Madas Gimnázium megnyitó ünnepségén, 1990. szeptember 

2-án: „Lehetetlen volna felsorolni mindazokat, akik ezt az ügyet segítették: gyülekezetektől magánosokig, 

alapítványoktól öregdiák-egyesületekig, magas állású vezetőktől filléreiket kuporgató nyugdíjasokig – szó szerint 

a bibliai szegény özvegyig – terjed ezeknek a köre. (…) De ha név szerint nem is emelhetek ki most közülük senkit, 

hadd emeljem ki együtt azokat, akik nincsenek, vagy nem lehetnek itt, vagy ha itt vannak is, nem úgy örülhetnek 

velünk együtt, ahogy remélték. Nem kevesen vannak, akik ügyünket régtől fogva s most is támogatják, s 

gyermeküket vagy unokájukat nem tudtuk felvenni az iskolába. Tudok tanárokról, akik nem kerültek be az induló 

testületbe, de anyagi vagy személyes áldozatukkal, szellemi vagy éppen fizikai munkájukkal (egyiküket folyosót 

felmosni, ablakot tisztítani láttam itt többször is) továbbra is segítik iskolánkat. Áldja meg hát az Isten sokszorosan 

azokat, akiknek a munka és áldozatvállalás mellett csalódás és keserűség jutott, és mégis – ha könnyhullatással is 

– végzik tovább a vetést”. (A budapesti református gimnáziumok újraindításáért. A Gönczy Pál Református Iskola-

Alap (1986/88-1998). szerk. dr. Bibó István, dr. Járosi Márton. Gönczy Pál Református Iskola-Alap Kuratóriuma, 

1998.) 

 
198 Dr. Nagy István (sz. 1946.): lelkész, egyetemi docens, 2005 óta a Károli Gáspár Református Egyetem 

Gyakorlati Teológiai Tanszékének tanszékvezetője. Lelkészi oklevelét a Budapesti Református Teológiai 

Akadémián szerezte 1971-ben. Cecei, budapesti és kiskunhalasi segéd-, illetve beosztott lelkészi évek után (1970-

1974) Kiskunhalason végzett lelkipásztori szolgálatot 1992-ig. 1989-90 között vallástanár volt Budapesten, majd 

2012-ig a Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Tanárképző Főiskolai Karán a bibliai tudományok 

tanára, illetve 1992-2006 között a kar főigazgatója volt. A KRE Gyakorlati Teológiai Tanszékén 2003 óta tanít 

homiletikát, diakónikát és liturgikát, 2005-től tanszékvezető. 1998-2001 között a KRE rektor helyettese, 

2001/2002-ben megbízott rektora volt. (Forrás: Dr. Nagy István szakmai önéletrajza; 

http://www.kre.hu/htk/index.php/gyakorlati-teologiai-tanszek.html) 

 
199 Berkesi Gábor: lelkész. 1990-től a Baár-Madas Református Általános Iskola és Gimnázium hitoktatója, 1982-

http://www.kre.hu/htk/index.php/gyakorlati-teologiai-tanszek.html
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1993 között a Budaörsi Református Egyházközség, 1994 óta a Pozsonyi úti Református Egyházközség 

lelkipásztora.  

 
200 Isépy Gábor (sz. 1952): lelkész, tanár, gimnáziumigazgató. 1977-ben szerzett lelkészi diplomát a Budapesti 

Református Theológiai Akadémián, majd ösztöndíjjal Münsterben és Bielefeldben folytatott teológiai 

tanulmányokat. 1976-1989 között a Salgótarjáni Református Egyházközség lelkésze volt. 2001-ben a Károli 

Gáspár Református Egyetemen szerzett vallástanári, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 

történelemtanári diplomát. 1990-1991 között a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, 1990-1992 között az ürömi 

általános iskolában, 1991/1992-ben a pilisborosjenői általános iskolában tanított, 1991-2001 között a Baár-Madas 

Református Gimnáziumban, 1993-tól 1997-ig a Lónyay utcai Református Gimnáziumban volt vallástanár.  2002-

2207 között az ürömi József Nádor Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Iskola történelem, magyar nyelv 

és irodalom tanára, 2007/2008-ban a szári ÁMK és Két Tannyelvű Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, 

2008-2010 között a Csobánkai Közösségi Műhely tagintézmény-vezető igazgatója, történelemtanára volt. 2010 

óta az esztergomi Szent Imre Gimnázium és Szakközépiskola tanára, 2012-től igazgatója.  (Forrás: szakmai 

önéletrajz; 

http://szentimre.eu/documents/Is%C3%A9pyG%C3%A1borEsztergomiSzentImreigazgat%C3%B3ip%C3%A1l

y%C3%A1zat.pdf) 

 

 
201 Szélné Sebor Lilla: lelkész, vallástanár, tankönyvszerző, 2003 óta a Budapest Józsefvárosi Református 

Egyházközség lelkésze, az Országos Református Nőszövetség alapító elnöke. 

 
202 Magyar Belmisszió Biatorbágy: felekezetközi belmissziós szolgálat. 1957-ben alapította Trausch Liza (1917-

2000), aki 1998 januárjáig vezette is a szolgálatot. 1998-tól vezetője Cselényi László (sz. 1964), aki 1988 óta 

állandó munkatársa a szolgálatnak. Kezdetben sok nehézség közepette, kis csoportok számára folyhatott a 

lélekmentés és lelkigondozás szolgálata. Az ország minden részéről, sőt a határon túlról is különböző felekezetek, 

gyülekezetek tagjai keresték föl a szolgálati alkalmakat, így az 1969 óta minden évben megrendezett nyári 

gyermektáborokat, és az 1975 óta minden nyáron megtartott ifjúsági heteket. A belmissziós szolgálat a szekták 

tagjainak kivételével mindenki számára nyitott. 1990 óta közhasznú egyesületként folytatja tevékenységét. A 

csendesheteken, alkalmakon, a gyermek és ifjúsági táborokban a résztvevők számára kötelező részvételi díj nincs, 

1957 óta névtelen adományokból él a szolgálat.                      (Forrás: 

http://www.mbb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=56) 

 

 
203 Péter János (1910-1999): református püspök, politikus. A budapesti Református Theológiai Akadémián, majd 

Párizsban és Glasgowban tanult. 1935-ben Budapesten református lelkészi oklevelet szerzett. 1936-tól 1945-ig a 

budapesti Bethesda kórház lelkésze. 1945-ben állami szolgálatba lépett a Külügyminisztérium béke előkészítő 

osztályának munkatársaként. 1945-1946-ban a párizsi békekonferencián a magyar delegáció tagja. Tildy Zoltán, 

majd Szakasits Árpád köztársasági elnökök titkárságának vezetője 1949-ig.  1949-1956 között a Tiszántúli 

Református Egyházkerület püspöke. 1956. október 31-én lemondott püspöki méltóságáról. A külügyminiszter első 

helyettese 1958-1961 között, majd külügyminiszter 1961-1973 között. Az Országgyűlés alelnöke 1973-tól 1988-

ig, az Elnöki Tanács tagja 1957-től 1961-ig. Az MSZMP Központi Bizottság tagja 1966-1988 között. (Forrás: 

História – digitális adatbázis. 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5521&catid=84:p&Itemid=67&l

ang=de 

 

 
204 Bartha Tibor (1912-1995): református lelkész, teológiai tanár, püspök. 1930-tól Debrecenben, majd 1934-től 

Halléban, Marburgban, Baselben folytatott teológiai tanulmányokat. 1938-ban a Debreceni Egyetemen teológiai 

doktori oklevelet szerzett. 1934-ben Hajdúhadházon, Sápon, Debrecenben, Csaholcon segédlelkész. 1941-1945-

ben Munkácson vallásoktató lelkész volt, 1943-ban Debrecenben szentelték lelkésszé. 1945-től Csaholcon 

lelkipásztor, majd 1949-től Berekfürdőn segédlelkész és a lelkészotthon vezetője. 1952-től Debrecenben szolgált, 

1958-ig a Debrecen–Árpád-tér, majd a Debrecen–Nagytemplom keleti rész lelkésze, 1953- és 1958 között a 

Debreceni Református Teológiai Akadémia teológia tanára. 1958-ban választották a Tiszántúli Egyházkerület 

püspökévé, ugyanebben az évben került be a törvényhozásba a Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megyei listájáról. 

1988-ig volt országgyűlési képviselő, 1964-től 1989-ig az Elnöki Tanács tagja, 1968-tól a Hazafias Népfront 

Elnökségének és Országos Tanácsának is tagja volt. 1986-ig állt az egyház élén mint az Egyetemes Konvent és 

Zsinat lelkészi elnöke. A Keresztyén Békekonferencia tagja, a Békekonferencia Tanácsadó Bizottságának alelnöke, 

1959-től 1980-ig a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának elnöke volt, Az Egyházak Világtanácsa KB 

tagja 1958 és 1983 között. Nevéhez fűződik a szolgálat-teológia elvének kidolgozása. (Források: Magyar 

http://szentimre.eu/documents/Is%C3%A9pyG%C3%A1borEsztergomiSzentImreigazgat%C3%B3ip%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf
http://szentimre.eu/documents/Is%C3%A9pyG%C3%A1borEsztergomiSzentImreigazgat%C3%B3ip%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf
http://www.mbb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=56
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5521&catid=84:p&Itemid=67〈=de
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5521&catid=84:p&Itemid=67〈=de
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Egyháztörténet. Szerk. Szépné Czippán Noémi, Szép Sándor, Pápa, 2004. 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3462&catid=43:b&Itemid=67&l

ang=hu) 

 
205 Beke László: Műalkotások elemzése a gimnáziumok számára. Nemzedékek tudása (első kiadás: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1986.) 

 
206 Cseri Kálmán (1939-2017.): lelkész, a Biblia Szövetség alapító tagja. A Budapesti Teológiai Akadémián 

szerzett lelkészi diplomát. 1962-től 1965-ig Cecén, majd 1971-ig Budahegyvidéken volt segédlelkész. A pasaréti 

gyülekezet 1971-ben, Joó Sándor halála után hívta meg lelkipásztorának; nyugdíjba vonulásáig (2010) a Pasaréti 

Református Egyházközség vezető lelkésze volt. (életrajzát részletesen ld. a vele készült életútinterjúban:  

http://www.kre.hu/portal/images/eletutinterjuk/cseri_kalman_eletutinterju.pdf) 

 

 
207 Korzenszky Richárd (sz. 1941.): bencés szerzetes, pedagógus, a Tihanyi Bencés Apátság perjele. 1959-ben 

érettségizett a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, 1963-ban tett szerzetesi fogadalmat. Pannonhalmi teológiai 

tanulmányai után 1964-ben szentelték pappá. 1969-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-orosz 

szakos tanári diplomát szerzett. 1968-tól diákotthoni nevelőtanár és gimnáziumi tanár volt a győri bencés 

gimnáziumban, majd 1973-tól 1991-ig a pannonhalmi bencés gimnáziumban tanított, teológiai tanárként is. 1979-

1989 között a gimnázium igazgatója volt. 1973-tól 1979-ig főapáti titkár, mellette a Pannonhalmi Hittudományi 

Főiskolán is tanított. 1989-ben főmonostori perjellé nevezték ki Pannonhalmán, ugyanakkor a Magyar Katolikus 

Egyház megbízott képviselője volt a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 1991-1994 között miniszteri 

biztos. 1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese volt. Oktatás- és 

iskolapolitikusként meghatározó szerepe volt a katolikus iskolarendszer újraindulásában. 1994-től a Tihanyi 

Bencés Apátság házfőnöke, majd perjele.  

(Források: Magyar Katolikus Lexikon, http://herend.com/hu/latogatas-herenden/muzeum/idoszaki-kiallitas/viz-

es-feny/)  

 
208 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 81. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, 

illetve nem állami szerv tartja fenn 

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és 

ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet 

elfogadását, a nevelési, illetve pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek 

megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismereteket, és korlátozhatja, kizárhatja az e törvény 19. § (1) bekezdés d) 

pontjában szabályozott jog gyakorlását, a házirendben a gyermekekre, a tanulókra a vallásgyakorlással 

összefüggésben jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. 

 
209 Kónya Imre, az MDF frakcióvezetője 1991 nyarán belső tanulmányt írt, ami azonban szeptember első napjaiban 

eljutott a sajtóhoz. A „Kónya-dolgozat” néven elhíresült írás többek közt a Magyar Rádió és az Magyar Televízió 

arculatának átalakítását tűzi ki célul. A szerző egyebek között ezt írja: „Az írott sajtónál… összehasonlíthatatlanul 

fontosabb a rádió, és különösen a televízió. Viszont az a tény, hogy a TV és a Rádió teljhatalmú elnökeinek 

kinevezésére a két párt megegyezése alapján került sor, gyakorlatilag kizárta, hogy a szükséges átalakulás a 

közszolgálati médiában végbemenjen. A legnagyobb ellenzéki párt és szövetségesei nyugati sajtókapcsolataikon 

keresztül egy olyan lépést, amely a rádió és a televízió átalakulására irányul, felhasználtak volna arra, hogy az 

MDF és az új kormányzat liberális, demokratikus elkötelezettségét megkérdőjelezzék. (…) Most azonban, amikor 

az országról alkotott kép a világ szemében egyértelmű, meggyőződésem szerint végrehajtható a Magyar Rádió és 

a Magyar Televízió politikai beállítottságának és szellemiségének gyökeres megváltoztatása.” 1991. szeptember 

13-án a Nyilvánosság Klub felhívást adott ki, amelyben a nyilvánosság elleni támadások visszaverésére hív fel. A 

felhívás élesen bírálta a kormánykoalíciót. (Forrás: Azóta sem sikerült… – Hankiss Elemérrel beszélget Mihancsik 

Zsófia; Beszélő, 5. évf. 2000. február) 

 
210 „Ott kezdődik, hogy az ember nem árulja el a hazáját; még ha rohadt is a hazája; ezt csinálja más; piszok 

munka; ember nem csinálja.” (Ottlik Géza: Iskola a határon) 

 
211 Demokratikus Charta: 1991. augusztus elején, Budapesten találkoztak a volt kelet-európai szamizdat 

folyóiratok szerkesztői. E találkozón Konrád György, a Pen Club akkori elnöke javaslatot tett egy nemzetközi, 

kelet-közép-európai demokratikus charta megalakítására, amelyben közös álláspontként rögzítették a 

posztkommunista országokban kívánatos „demokrácia-minimumot”. (…) A jelenlévők a gondolatot elvetették. 

Szeptember elején került nyilvánosságra Kónya Imrének, a kormányzó MDF frakcióvezetőjének elhíresült 

tanulmánya. Kónyát nem sorolták az MDF radikálisai közé, ezért keltett meglepetést, hogy a politikus 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3462&catid=43:b&Itemid=67&lang=hu
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3462&catid=43:b&Itemid=67&lang=hu
http://www.kre.hu/portal/images/eletutinterjuk/cseri_kalman_eletutinterju.pdf
http://herend.com/hu/latogatas-herenden/muzeum/idoszaki-kiallitas/viz-es-feny/
http://herend.com/hu/latogatas-herenden/muzeum/idoszaki-kiallitas/viz-es-feny/
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határozottabb fellépést sürgetett a privatizáció és a média területén, és szorgalmazta az elmúlt rendszer felelőseinek 

megbüntetését. Az írás azt valószínűsítette, hogy az MDF centruma azonosul a párt jobbszárnyának korábban 

radikálisnak ítélt nézeteivel. A Kónya-téziseket az SZDSZ vezetői fenyegetésként értékelték. A párt két vezetője, 

Kis János pártelnök és Bauer Tamás hosszú cikkben elemezte az MDF tekintélyuralmi törekvéseire mutató 

jelenségeket. Kis János javaslatára az ügyvivői testület elhatározta, hogy a kormány jobbratolódásával szemben 

egy nyílt Chartát tesz közzé, amelyhez csatlakozván az állampolgárok kifejezhetik a demokratikus értékek iránti 

elkötelezettségüket, illetve azt, hogy a demokratikus átalakulást nem tekintik befejezettnek. (…) Az írást nem 

szociológiai elemzésnek szánták, hanem politikai cikk volt: „a demokrácia védelmében össze kell fogni 

mindenkinek, aki nemcsak a kommunistákkal, de mindenféle tekintélyuralommal szemben a szabadság oldalán 

áll” – írták a szerzők. (…) Az SZDSZ fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy itt nem pártpolitikai 

kezdeményezésről van szó: a Chartának a hasonló értékeket valló polgárok együttműködésén kell alapulnia. Pető 

Iván ügyvivő kifejtette: bár a Charta ötlete az SZDSZ-től származik, abban a párt tagjai mint magánszemélyek 

vennének részt, az SZDSZ pártként, azaz politikai szervezetként nem kíván aláíró lenni. (…) A szöveg 1991. 

szeptember 27-én látott napvilágot 162 – túlnyomórészt baloldali és liberális – értelmiségi aláírásával. December 

elejéig négyezren írtak alá. (Bozóki András: A Demokratikus Charta története; Beszélő, 1. évf. 2. sz. 1996.) 

 
212 médiaháború: „1989 derekán az ellenzék és az állampárt közti tárgyalásokon (…) nem született megegyezés 

arról, miként szabályozzák az elektronikus médiumokat. Így azokat mindössze az 1989. október 23-án hatályba 

lépett átfogóan módosított alkotmány új, 61. §-a érintette. Ezzel szemben a médiumokról szóló törvény 1996. 

januári hatálybalépéséig „szünetelt” a rádiózás és televíziózás szabadsága. A műsorok sugárzására vonatkozó 

engedélyek kiadását megtagadták, a kormány belső határozatában – tehát nem jogszabályban – megállapított 

frekvenciamoratóriumra hivatkozva. Az új parlament ugyan 1990 augusztusában határozatban kötelezte a 

kormányt, hogy az engedélyezés rendjét újraszabályozó törvény elfogadásáig legalább a frekvenciamoratóriumot 

legalizálja egy erről szóló törvényjavaslat benyújtásával, de még ez a törvény sem született meg éveken keresztül. 

Így tehát fennmaradt az illegális frekvenciastop, amely azonban meg tudta akadályozni új rádió- és tévéállomások 

létrejöttét. A jogi szabályozás, illetve annak hiánya tehát fenntartotta a Magyar Rádió és a Magyar Televízió 

monopolhelyzetét, és ezzel ezen a területen lehetetlenné tette a kifejezés szabadságának érvényesülését. 

Ugyanakkor az 1986-os sajtótörvény a monopolhelyzetben lévő országos közszolgálati rádió és tévé jogállását 

szinte egyáltalán nem szabályozta. Rengeteg módosítással ugyan, de hatályban maradt viszont egy 1974-ből 

származó kormányhatározat a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról, amelynek 6. pontja ezen intézmények 

kormányfelügyeletét írta elő. Az Antall-kormány a médiaháborúnak nevezett törvény nélküli időszakban 

igyekezett kihasználni ezeket a – kádári korszak kézivezérelt rendszerét intézményesítő – szabályokat a 

függetlenedni akaró médiavezetők megzabolázására, miközben Göncz Árpád köztársasági elnök az 

alkotmányosság határán mozogva igyekezett védelmezni az elnököket.  

 

Az Alkotmánybíróság 1992 júniusában hozott határozatával alkotmányellenesnek minősítette ezt a rendelkezést. 

Eközben azonban némileg maga is beszállt a politikai csatába, s az alkotmánysértő passzus megsemmisítését 

elhalasztotta az új médiatörvény megszületéséig, azzal a meglehetősen vitatható érveléssel, hogy az 

alkotmányellenes kormányfelügyelet is jobb, mint a felügyelet teljes hiánya”. (Halmai Gábor: Médiaháború: 

szabadság és szabályozás; Beszélő, 2. évf. 1997. augusztus-szeptember) 

 
213 Dr. Héder Jánosné Váróczy Piroska (1931-2011): pedagógus. Az 1970-80-as években a Művelődésügyi 

Minisztérium munkatársa volt. 1990-ben a Baár-Madas újraindulása során – baár-madasos öregdiákként is – 

azonnal a szervezők közé lépett, s 1990 áprilisától 1992. augusztus 31-ig a Baár-Madas biológia-földrajz szakos 

tanáraként, igazgatóhelyetteseként és az internátus vezetőjeként tevékenykedett. Megalapította a gimnázium 

munkáját azóta is támogató Baár-Madas Alapítványt, megszervezte – s a kuratórium elnökeként folyamatosan 

vezette – a Vén Diák Öregdiák Alapítványt, 1990-92. között, majd 1995-2002. között az igazgatótanács tagja volt. 

1992-től 1998-ig az ETI – Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központ igazgatója volt; a holland-magyar iskolai 

kapcsolatok, segélyszállítmányok, tanulmányutak, ökumenikus továbbképzések szervezése sokat lendített a 

magyar iskolaügyön. 2001-ben a Zsinati Iskolaügyi Osztály előterjesztésére, az Iskolaügyi Bizottság javaslatára a 

Magyarországi Református Egyház Zsinata Imre Sándor-díjban részesítette. (Forrás: 

http://www.reformatus.hu/mutat/elhunyt-dr-heder-janosne-varoczi-piroska-/) 

 
214 Arany János (sz. 1955): karmester, zenetanár. 1979-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai 

énektanár- és karvezetőképző diplomát szerzett. A főiskolai évek alatt a Zeneakadémia kamarakórusának és az Ifjú 

Zenebarátok Központi Kórusának tagjaként zenei versenyeken és koncertkörutakon Európa számos országában 

szerepelt. Ugyanez idő alatt a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola férfikarának másodkarnagya, nyaranta pedig, 

mint a Tahi Református Egyházzenei Hét egyik korrepetitora volt. 1977-től 1989-ig a budapesti Veres Pálné 

Gimnáziumban karnagyként és énektanárként dolgozott. Karvezetőként 1974-tól 1981-ig vett részt a Zalka Máté 

Katonai Műszaki Főiskola férfikarának irányításában, 1986-tól 1993-ig pedig további két együttest vezetett: a 

http://www.reformatus.hu/mutat/elhunyt-dr-heder-janosne-varoczi-piroska-/
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Ganz-Mávag „Acélhang” férfikarát, a „Libertas” egyházi kamarakórust. 1984. januárjától 1989 tavaszáig 

részmunkaidőben az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa, ezzel együtt az „Ének-zene tanítása” című 

módszertani szaklap felelős szerkesztője lett. Az 1989/90-es tanévben zenetörténet-tanár és karvezető volt a 

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában, majd 1990-től a Baár-Madas Református Gimnázium zenetörténet-tanár 

és karvezetője lett. 1993-1995 között a soproni Széchenyi István Gimnáziumban az iskolai énektanítás mellett 

kórust alapított, valamint a soproni református gyülekezet énekkarának és a „Fidelissima” vegyeskarnak is 

karvezetője volt. A Baár-Madas Református Gimnázium igazgatója volt 1995-2005 között. 2001-ben Budapesten 

megalapította a Psalterium Hungaricum Kórust, nagyobb részben a Baár-Madas volt növendékeiből, kisebb 

részben pedig – általuk – fővárosi egyetemek zeneszerető hallgatóiból. 2005-2010 között zenetörténetet, 

zeneirodalmat és karvezetést tanított a Nyíregyházi Főiskola bölcsészettudományi karának ének-zene tanszékén, 

2010-től a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának zenetörténet-tanára. (Forrás: Arany János önéletrajza; 

http://www.fidelissima.hu/karnagy.htm) 

 
215 Balog Zoltán (sz. 1958): lelkész, politikus. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai 

Akadémián kezdte. 1981-1983 között 4 szemesztert töltött Halle-ben, a Luther Márton Egyetem Teológia 

Tanszékén. 1983-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián református lelkészként végzett. 1983-1987 

között Maglódon és öt szórványközségben működött lelkészként, majd 1989-ig az Egyházak Világtanácsa 

posztgraduális ösztöndíjasa volt a Tübingeni Egyetemen. 1989 szeptemberében a Magyarországi  Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa megbízásából Kelet-Németországból menekültek lelkészeként működött a csillebérci 

menekülttáborban. 1989-1991-ben óraadó tanár volt a Budapesti Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi 

Tanszékén, 1991-1996 között hittantanár a Budapesti Német Iskolában, majd 1991-1993-ban a Baár-Madas 

Református Gimnáziumban. 1991-1994 között egyházpolitikai tanácsadója volt a Fidesz parlamenti frakciójának. 

1993-1996 között a Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetének tudományos munkatársaként működött. 1996-tól a 

Budapesti Németajkú Református Egyházközség megválasztott lelkésze. Az egyházközösség keretében működő 

Protestáns Fórum vezetőjeként közéleti és karitatív tevékenységet folytatott (pl. volt kábítószerfüggők tanácsadó 

szolgálata, erdélyi egyházi és emberjogi kezdeményezések támogatása).1998 és 2002 között miniszterelnöki 

főtanácsadóként dolgozott, ezután 2003-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal társadalompolitikai főosztályát vezette. 

2003-tól előbb a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, majd a kuratórium elnöke lett. 

Országgyűlési képviselő, 2006-2010 között az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottság elnöke volt. 

2010-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárává, majd 

2012-ben az Emberi erőforrások Minisztériumának miniszterévé nevezték ki. (Forrás: 

http://www.balogzoltan.hu/eletrajzi-adatok/)  

 

 
216 Dsida Jenő (1907-1938): erdélyi magyar költő. Budapesten, Beregszászon és Szatmárnémetiben végezte 

tanulmányait. 1925-ben, szülei akaratát követve a kolozsvári egyetem jogi karára iratkozott be, de tanulmányait 

nem fejezte be. 1927-től a Pásztortűz című irodalmi folyóirat szerkesztője, 1928-tól az Erdélyi Helikon belső 

munkatársa és az Erdélyi Lapok tudósítója volt, 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette. Szerepet vállalt a 

nemzetiségi irodalom mozgalmaiban: tagja volt a helikoni íróközösségnek, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond 

Társaságnak, titkára az Erdélyi Katolikus Akadémiának, valamint az Erdélyi Szépmíves Céh lektora.  

 

Hegedűs Géza írja róla: „Ha verskedvelő ember Dsida-költeményeket olvas, hajlandó megfeledkezni mindenki 

másról, és el sem tudja képzelni, hogy egyáltalán lehet ennél szebb, finomabb, tökéletesebb költészet. Nem, nem 

volt válaszadó, nem volt irányt mutató, tömegeket helyes történelmi útra vezérlő lángelme, nem volt költészetével 

egyben történelmi alak. Valójában amolyan kismester volt, de micsoda mester! Talán úgy mondhatnánk, hogy a 

legóriásabb a kicsinyek között; a meghitt magánélmények, a jelentéktelen apróságok zsenije, a formatökély 

mesterjátékosa. (…) Ez a szelíd poéta megtanít gazdag lelki életű, szelíd embernek lenni. A Szatmárnémetiben 

született, élete nagy részében Kolozsvárott élő költő ifjúkorától kezdve szívbeteg volt, maga is tudta, hogy nem 

adatik neki hosszú élet, de leszámítva néhány végső költeményét, nyoma sincs benne a halálvárás komorságának. 

Derűsen szerette az életet és az irodalmat. Ha eszembe jut, úgy érzem: nemcsak költőnek volt úgyszólván hibátlan, 

hanem írókról és irodalomról szóló esszéi, kritikái is kitűnő kisprózák, mondataikból kicseng, milyen élvezettel 

fogalmazott. (Források: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, Hegedűs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka. 

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1976.) 

 
217 Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (1936, részlet) 

Sok tévelygés és sok kanyar 

után jutottam el ide: 

ha bűnös is, magyar 

s ha tolvaj is, magyar 

s ha gyilkos is, magyar, 

http://www.fidelissima.hu/karnagy.htm
http://www.balogzoltan.hu/eletrajzi-adatok/
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itt nincsen alku, nincsen semmi "de". 

 
218 Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre ((Napra-forgó Kft, Budapest, 1989). Eörsi a börtönéveit eleveníti fel 

(1956. december – 1960. augusztus) a kötetben, amely szamizdat formában látott első ízben napvilágot 1988-ban, 

majd egy évvel később, némileg átdolgozva került a közönség elé.  

 

 
219 A „cápalátogatás” kifejezés nem Eörsi Istvántól ered. 1991 augusztusában a Magyar Narancs – II. János Pál 

pápa látogatása előtt megjelent – számában Cápalátogatás címmel szerkesztőségi vezércikk jelent meg, amelyben 

élesen elítélték az egyházfő látogatásának politikai motívumait, "mert a belső meggyőződés helyett búcsúcédulákat 

kapunk majd a Hősök terén a kártunk és pormányunk nagyobb dicsőségére". Ebben a lapszámban jelent meg Eörsi 

István sokat támadott Látogatás előtt c. verse, amely három év múlva az Én és az Isten c. kötetben (Pesti Szalon 

Könyvkiadó, 1994.) jelent meg.  

 

Látogatás előtt 

Wojtyla úr, az a gondom,  

hogyha ön hazánkba jön,  

költségesebb lesz a kondom,  

s kétségesebb az öröm.  

Ön mint szex-specialista,  

megmondja, mit nem szabad –  

behúzom a farkamat. 

 

Wojtyla úr, Ön mint pápa  

pont hozzánk jön – ez hiba:  

Szerintem Eritreába  

kéne látogatnia.  

Csontvázaknak prédikálva  

ott hirdethetné tovább  

minden magzat éhhalálra  

formált megszentelt jogát. 

 

Eörsi öt évvel a vers első megjelenése után kommentálta akkori indulatait és a vers keltette botrányt. „1991-ben, 

a pápa első magyarországi látogatásának idején gúnyverset publikáltam róla a Magyar Narancs „cápa-

számában”. Ebben "Wojtyla úr"-nak tituláltam őt, abból a meggondolásból kiindulva, hogy hetekkel korábban 

beleszólt az abortusz-törvény lengyelországi parlamenti vitájába. Ezt mint pápa - vagyis mint egy másik állam 

uralkodója - nem tehette volna meg; lengyel állampolgárként viszont megtehette, így hát erről a témáról írva 

polgári nevén kellett szólítanom. Ez az érv azonban nem juthatott el azok agyáig, akik már a vers első két szaván, 

vagyis a "Wojtyla úr"-on megsértődtek. Ha most egy másik gúnyverset írnék arról, hogy a katolikus egyház az 

emberi élet szentségére hivatkozva tiltja az abortuszon kívül az óvszerhasználatot is, és így elősegíti az AIDS 

terjedését, százezrek halálát - ha tehát ezt a gondolatsort fejezném ki frappáns, kihegyezett sorokban, akkor sem 

juthatna el okfejtésem azok agyáig, akik vallásukat és azok vezető személyiségeit sérülékeny érzelmi burokkal 

veszik körül”. (Eörsi István: Itt járt a pápa! Magyar Narancs, 1996. 09. 12.) 

 
220 Bolyki János (1931-2011): lelkész, teológiai tanár. A Budapesti Református Lónyay utcai Gimnáziumban 

érettségizett, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet. Nyolc évig teljesített 

szolgálatot Gyöngyösön, Sárbogárdon és Budapesten. 1962-1970 között Etyeken, majd 1970-1982 között 

Szentendrén szolgált lelkipásztorként. „Tudományos pályája aránylag későn kezdődött: 1978-ban doktorált 

hittudományból, majd 1982-től lett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Újszövetségi 

tanszékének újszövetségi professzora, 1996-tól ugyanebben az intézményben professzor emeritus. Kutatási 

területe az Újszövetségen belül elsősorban a jánosi írások. 2001-ben jelent meg az Osiris Kiadónál a János-

evangéliumhoz írott nagy kommentárja Igaz tanúvallomás címmel. E mű tudományos értékét bizonyítja, hogy 

Bolyki János ezzel szerzett 2004-ben akadémiai doktorátust nyelv- és irodalomtudományból. (…) Bolyki Jánosnak 

az apokrif-kutatás terén végzett munkája is nemzetközileg elismert. (…) Emberi és tudósi nagyságát mutatja, hogy 

a hitéleti tárgyak oktatása mellett mindent megtett a hazai vallástudomány fellendítése érdekében: tanított az Apor 

Vilmos Katolikus Főiskola, a Zsigmond Király Főiskola és természetesen főképpen a Károli Református Egyetem 

vallástudomány szakán. Emellett nyolc évig tanított a komáromi Calvin Teológián is. Tagja volt az MTA 

Vallástudományi Elnöki Bizottságának, három évig betöltötte a MAB Hit- és Vallástudományi Bizottságának 

elnöki tisztét, és alapító tagja volt a Vallástudományi Szemlének. Tudományos teljesítményének elismeréseként a 

Magyar Ókortudományi Társaság 2008-ban neki ítélte az Ábel Jenő-emlékérmet. (…)” (Simon Róbertné Pesthy 
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Monika: In memoriam Bolyki János; Egyházfórum, 2011. XXVI. évf. 2. szám) 

 
221 Mészöly Magda (1934-2005): könyvtáros-tanár. A Műegyetem könyvtára után az Országos Széchenyi 

Könyvtárban dolgozott, majd a Fővárosi Pedagógiai Könyvtárat vezette. 1990-től nyugdíjba vonulásáig a Baár-

Madas Gimnáziumban volt könyvtáros-tanár.  

(Forrás: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00050/pdf/KLL_EPA00365_2006-01_015.pdf) 

 
222 Bereczky Ildikó: református lelkész, egyházkerületi tanácsos. A Budapesti Református Teológiai Akadémián 

szerzett segédlelkészi, majd lelkészi diplomát úgy, hogy nőként még évekig nem tölthette be hivatalát. Végül 1986-

ban szentelték lelkésszé Kecskeméten, száz nőtársával együtt. Ezt megelőzően két szemesztert töltött a Bázeli 

Egyetem teológiai fakultásán, ahol dogmatikát, újszövetséget és katechetikát hallgatott. A 80-as évek elején segéd- 

és beosztott lelkész volt Pécsett, ahol ifjúsági szervezőmunkát végzett. Az Állami Egyházügyi Hivatal utasítására 

adminisztrációs eszközökkel ez utóbbi tevékenységét megszüntették, ő mégis Baranyában maradt; Harkány 

lelkészeként megszervezte az egyházmegye ifjúsági, és tíz szórványgyülekezet lelki életét. A nyolcvanas években 

erdélyi, a kilencvenes évek elején pedig délvidéki menekülteket fogadott be, volt olyan nap, amikor több száz adag 

ételt osztott ki nekik. A kilencvenes években vallástanárként dolgozott a Baár-Madas Református Gimnáziumban, 

közben a nagykőrösi református főiskolán Újszövetséget tanított. 1998 óta a pécsi református iskolában 

vallástanár, emellett ismét harkányi és márfai lelkészként szolgál. Baranyai cigánypasztorációs munkájában 

együttműködik katolikus lelkésztársaival. Missziós és diakóniai munkásságáért 2010-ben Dizseri Tamás 

Szeretetszolgálati Díjjal tüntették ki. (Forrás: Németh Máté: Szeretetszolgálati Díj Bereczky Ildikó református 

lelkésznek. Magyar Hírlap, 2010. 02. 10.) 

 
223 Bokor-közösség: A Bokor-mozgalomnak nevezett szerveződés a római katolikus egyház tagjaiból alakult 1945-

ben, vezetője Bulányi György (1919-2010), piarista pap volt. Ugyanúgy, mint más egyházi kisközösségi 

mozgalmak (más elnevezésük szerint bázisközösségek) általában hét-tizenöt fős, személyes ismeretségen, 

barátságon alapuló közösségekből épült fel. A szervezet decentralizált volt, hierarchia helyett struktúrákat építettek 

ki. A csoportok önállóan működtek, volt átjárás közöttük a részvevők számára, nyitottak voltak a mozgalmon 

kívüliek felé. A katolikus egyházban több kisközösségi mozgalom is kialakult. A legfontosabbak és legnagyobbak 

ezek közül: a Regnum Marianum, a Focolare-mozgalom, a karizmatikus mozgalmak és a Bokor-mozgalom. 

 

A Bokor sosem vált politikai szervezetté, ennek ellenére egész története alatt rendszeresen konfrontálódott az 

állami hatalommal. A pártállam a rendszerre veszélyes csoportosulásként tartotta számon, holott a Bokornak nem 

voltak „e világi” céljai. Tagjainak az volt a fontos, hogy kereszténységüket megéljék, s közelebb kerüljenek 

Istenhez. Bulányi Györgyöt 1952-ben „a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének” 

bűntettével vádolva az úgynevezett Bulányi-perben tíz társával együtt elítélték kisközösségi tevékenysége miatt. 

Ugyanezért 1956-ban újabb közösségi tagokat ítéltek el. A Bokor „terebélyesedése” megakadt. Bulányi György 

1960-ban szabadult amnesztiával. A papi pályára nem térhetett vissza, s 1970-ig szállítómunkásként dolgozott. 

Közben folytatódtak a perek, szinte minden évben volt valamelyik kisközösségi mozgalom ellen büntetőeljárás. 

1979-ben letartóztatták és elítélték az első Bokor-beli sorkatonai szolgálatmegtagadót, majd egyre gyakoribb lett 

az ilyen eljárás a Bokor-tagok ellen.  A Bokor ez alatt az idő alatt is tovább növekedett és szamizdat tevékenysége 

is intenzívvé vált. 1971-től kezdve jelent meg a KARAJ (Karácsonyi Ajándék) című kiadvány. Elkészült Bulányi 

György KIO (Keressétek Isten Országát) című ezeroldalas munkája, amiben összefoglalta az újszövetségi 

evangéliumok alapján követendőnek tartott eszményeket: a szegénység, az erőszakmentesség és a szeretet értékeit. 

A Bokor-körök a nyolcvanas években hetente, havonta tartottak közösségi találkozókat, nyári táborokat és 

lelkigyakorlatokat pedig évente szerveztek. Ezeken 1989-ben már kétezren vettek részt szerte az országban. A 

rendszerváltozás után 1997-ig nem változott a Bokor hivatalos egyházi megítélése, mikor azonban a Vatikánban 

működő Laikus Kongregáció 1997-ben a Bokor eddig végzett kisközösségi munkáját levélben ismerte el, a 

püspöki kar feloldotta a mozgalmat eddigi büntetése alól. Bulányi Györgyöt a Magyar Katolikus Püspöki Kar 

rehabilitálta, visszaállította egyházi jogaiba s az egykori piarista szerzetes 1997 óta ismét legálisan, templomban 

misézhetett. (Forrás: Zsumbera Árpád: A Bokor kisközösségi mozgalom és a pártállam. 

http://www.szepi.hu/piarista/bokor.html) 

 
224 Für Lajos (1930-2013): történész, politikus, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, 1990-1994 között az 

Antall-kormány, majd a Boross-kormány honvédelmi minisztere. 1991-ben az MDF alelnöke, 1993-ig ügyvezető 

elnöke, majd 1994–1996 között elnöke volt. 

 
225 Az 1843/44-es országgyűlés után, amely elfogadta a magyar nyelv hivatalossá tételét, a magyarországi 

nemzetiségek is azt követelték, hogy használhassák a saját nyelvüket. A követeléseik megtagadása miatt kezdődő 

ellentétek a magyar szabadságharc idején fegyveres konfliktusokba torkolltak. Az első lépést a nemzetiségek 

ügyének rendezésére az Eötvös József, vallás- és közoktatási miniszter által benyújtott 1868-as nemzetiségi 

http://epa.oszk.hu/00300/00365/00050/pdf/KLL_EPA00365_2006-01_015.pdf
http://www.szepi.hu/piarista/bokor.html


 287 

                                                                                                                                                         
törvény (1868. évi XLIV. tc.) jelentette, amely szólt a nemzetiségek önálló kultúraápolási jogáról, illetve a 

közigazgatásban és az oktatásban is lehetőséget biztosított a nemzetiségi nyelvek gyakorlására, ha az adott 

körzetben a nemzetiségi lakosok aránya elérte a 20%-ot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a körzeteket általában 

úgy határozták meg, hogy a nemzetiségek aránya ne érje el a 20%-os küszöböt. A törvényjavaslat vitájában a 

nemzetiségi képviselők szerint az lett volna kívánatos, ha „a nemzetiség és nyelv politikai egyenjogúsága az állam 

területi épségének és politikai egységének korlátai közt alaptörvényileg biztosíttatik”, többek között a 

megyerendszer nemzetiségi viszonyoknak megfelelő „kikerekítésén” keresztül. Eötvös József elvetette a 

kisebbségi javaslatot, mondván, ez ellentétes a civilizációval, mert tartósítja a nemzetiségi sokszínűséget, ami 

pedig – megítélése szerint – Európa-szerte eltűnőben van. Eötvös legfőbb ellenvetése az volt, hogy a kikerekített 

megyékre alapozott közigazgatás megakadályozza az asszimilációt. Deák Ferenc, aki a törvényjavaslat szövegét 

végső formába öntötte, az „egy politikai nemzet” máig vitatott alapelvét emelte törvénnyé. Deák nem az állam-

nacionalizmust, hanem a magyar politikai közösség fogalmát védelmezte, ugyanakkor az 1868. évi XLIV. tc. azzal, 

hogy a nemzetiségi kérdést nyelvi kérdéssé fokozta le, a nem magyar nemzetiségek kulturális felemelkedése elől 

zárta el az utat.  

 

Ugyancsak a kiegyezést követően került sor Magyarországon a modern oktatási rendszer kiépítésére. Az Eötvös 

József-féle népoktatási törvény (1868. évi XXXVIII. tc.) több nyugat-európai államot megelőzve előírta az 

általános tankötelezettséget. A nemzetiségi törvénnyel összhangban a népoktatási törvény úgy rendelkezett, hogy 

minden növendék anyanyelvén nyerjen oktatást, ha az „a községben divatozó nyelvek” egyike. Az 1870-es évek 

második felében bizonyos fordulat állt be a magyar kultúrpolitikában. A parlamentben és a sajtóban gyakoriak 

voltak a nemzetiségek jogairól szóló viták, és 1875 után a magyar államnyelv hivatalos használata már messze 

túlterjedt a nemzetiségi törvényben megszabott határokon. 1879-ben, Trefort Ágoston minisztersége alatt született 

törvény (1879. évi XVIII. tc.) a magyar nyelv kötelező tanításáról. A törvényjavaslat ellen több nemzetiségi 

képviselő azzal érvelt, hogy az sérti a nemzetiségek és egyházak autonómiáját. A magyar nyelv mellett szólók 

véleménye viszont az volt, hogy minden állampolgárnak hasznos az államnyelv ismerete. A törvényben 1882-ig 

szabtak türelmi időt a nemzetiségi tanítóknak arra, hogy nyári tanfolyamokon vagy a tanítóképzőkben elsajátítsák 

a magyar nyelvet. Azonban minden erőfeszítés ellenére még a századfordulón is számos iskolában eredménytelen 

volt a magyar nyelv tanítása, sok helyen nem is volt magyarul tudó tanító. Az 1900-as népszámlálás adatai szerint 

a magyar anyaországban élő lakosságnak kb. 40%-a nem tudott magyarul, és a 3343 nem magyar tannyelvű iskola 

közül 1340-ben nem volt sikeres a magyar nyelv oktatása. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletekkel 

próbálta előmozdítani a törvény végrehajtását, ezek a rendeletek azonban megtörtek a nemzetiségek vagy 

felekezetek ellenállásán, illetve a helyi hatóságok lassú intézkedésein. Mindezek következtében az 1907-es „Lex 

Apponyi”-nak nevezett törvénycsomagban az 1879-es, magyar nyelv oktatását elrendelő XVIII. törvényt is 

újrafogalmazták. A törvényjavaslat tárgyalása során számos képviselő adott hangot aggodalmának, kifejezve, hogy 

félti a nemzetiségek nyelveit, kultúráját és az egyházak autonómiáját.  (Források: Gángó Gábor: Az 1868. évi 

nemzetiségi törvény és következményei (Korunk, 2009. május), Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin: Az 1879. XVII. 

törvénycikktől a „Lex Apponyi”-ig. Adalékok a kötelező magyar nyelvoktatás történetéhez. In: Híd a századok 

felett - Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára (főszerk. Hanák Péter, Pécs, 1997.) 

 
226 Szabó Iván (1934-2005): mérnök-közgazdász, politikus. 1991 és 1993 között ipari, kereskedelmi és 

idegenforgalmi, majd 1994-ig pénzügyminiszter volt az Antall- majd a Boross-kormányban. 1990-1996 között 

vezető tisztségeket töltött be a Magyar Demokrata Fórumban. 1990-ben beválasztották az országos elnökségbe. 

1991-ben és 1994-ben az ügyvezető elnökség tagja volt, majd 1994-ben megválasztották a párt ügyvezető elnökévé 

és a parlamenti MDF-frakció vezetőjévé. 1996-ban kilépett az MDF-ből és többekkel együtt megalapította a 

Magyar Demokrata Néppártot (MDNP). 

 
227 Országos Református Tanáregyesület (ORTE): 1902-ben alakult, majd 1991-ben újraalakult pedagógiai 

szervezet, amely a Kárpát-medence református iskoláit és azok pedagógusait fogja össze. 1878-ban alakult meg a 

Tiszántúli Református Középiskolai Tanáregyesület, a Dunamelléki Református Tanáregyletet pedig 1882-ben 

hozták létre. Az ORTE megalakulását illető elvi döntés már 1901-ben, a Tiszántúli Református Középiskolai 

Tanáregyesület ülésén megtörtént, de országos szervezetté hivatalosan csak 1902-ben alakult át, és akkor vette fel 

az Országos Református Tanáregyesület nevet. Megalakulásakor az egyházi autonómia visszaszorulása, az állam 

tanügyi befolyásának növekedése és az erősödő szekularizáció jelentették azokat a kihívásokat, amelyekre a 

református tanártársadalom egyesületbe szervezkedve igyekezett megadni a maga válaszát. Az 1902-ben 

elfogadott alapszabály 1942-ig kisebb módosításokkal érvényben maradt, 1942-ben tartalmi változtatások 

történtek ugyan, de a szervezeti keretek az ORTE megszűntéig, 1950-ig változatlanok voltak. Az egyetemes 

konvent elnöksége 1950. március 9-10-én tartott ülésén Papp Ferenc konventi tanügyi előadóként tett 

előterjesztése alapján, 1961/1950. számú határozatával hagyta jóvá az egyesület feloszlását. Ekkor még az 

országban öt református főiskola, négy gimnázium, két leánygimnázium és három tanítóképző működött, vagyis 

az egyesület fenntartására az 1948 decemberében született közgyűlési határozatban felhozott indokok érvényben 
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voltak, de az államhatalom és az akaratát kiszolgáló egyházvezetés másképpen döntött. 

 

A szervezet 1991-es újraindulásakor módosult Alapszabály lehetőséget nyújt arra, hogy a református iskolákban 

tanító nem református felekezetű tanárok, valamint a nem egyházi iskolákban oktató református tanárok is szerepet 

vállaljanak az ORTE-ban. Az újraalapítók egybehangzó véleménye szerint az egyesület ismételt létrejöttében 

döntő körülmény az egyházi iskolarendszer 1989 utáni újjászületése, de létének értelmet nyilvánvalóan az új 

kihívásokra adott válaszai fognak adni. Az elfogadott alapszabály sokban emlékeztet az néhai egyesület szervezeti 

szabályzatára: neve, pecsétje azonosak, elvei hasonlóak: „összefogja a magyar református iskolaügyért tenni akaró 

személyeket. Erősíti a református iskolák protestáns szellemiségét rendezvényekkel, kiadványok 

megjelentetésével. Tagjainak érdekeit védi.”  

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Reform%C3%A1tus_Tan%C3%A1regyes%C3%BClet) 

 
228 Eötvös Kollégium (Eötvös József Collegium): Az ELTE négy karának szakkollégiuma Budapesten. 

Alapításától kezdve hivatásának tekinti, hogy a magyar nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, 

tudományos előmenetelüket segítse. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakkollégiumaként belső autonómiát 

élvez, szabadon határozza meg tantervét és egyéb oktatási programjait, amelyek az egyetemi képzést egészítik ki. 

A színvonalas oktatói-kutatói munka hátterét a magyar szellemi elit Kollégiumhoz kötődő képviselői biztosítják 

részint aktív tanárként, részint az Eötvös Kollégium Baráti Körének tagjaként, valamint a kollégisták mentoraként. 

A Kollégium oktatási célkitűzései között - a hagyományoknak megfelelően - egyszerre van jelen a széles körű, 

európai horizontú tudományos tájékozódás és a nemzeti hagyományok ápolásának igénye. 

 

1895-ben Eötvös Loránd a párizsi École Normale Superieure mintájára alapította, s az ő édesapjáról nevezték el a 

középiskolai tanárképző kollégiumot, amely a porosz mintára szervezett magyar oktatási rendszerben egy francia 

szellemiségű szigetet teremtett. A tanárképző kollégium kitűnő tanulóknak, elsősorban vidéki szegényebb 

rétegekből, vagy középosztályból származó tehetséges fiataloknak az otthona volt. Eötvös Loránd után a kollégium 

kurátora Teleki Pál lett, az igazgató a nyelvész Gombocz Zoltán, majd a klasszika filológia professzora, Szabó 

Miklós, a háború után pedig az író-irodalomtörténész Keresztury Dezső. 1950-ben lezáródott a kollégium 

történetének első nagy korszaka. A Tanfolyamellátó Vállalat vette át az épületet, a kollégium vagyontárgyai 

szétszóródtak, híres könyvtárát csak úgy tudták megmenteni, hogy az Akadémia vállalta megőrzését. 1956-ban 

Tóth Gábor egyetemi docens a régi kollégium hagyományai alapján kezdte meg az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Eötvös József Kollégiumának újraszervezését; 1957-ben az országban először szervezett 

szakkollégiumot. A hetvenes évek közepétől működik az Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetsége mintájára 

szervezett Baráti Kör, melynek vezetősége ma tanácsadó testületként segíti az igazgató munkáját. Első elnöke 

Köpeczi Béla akadémikus, utódja Szabó Zoltán Gábor akadémikus, majd 1990 decemberétől Benda Kálmán 

akadémikus, a Magyar Történészek Világszövetségének elnöke.  

(Forrás: http://honlap.eotvos.elte.hu/tortenet) 

 
229 Benda Kálmán (1913-1994): történész, levéltáros. A Pázmány Péter Tudományegyetem történelem–földrajz 

szakán 1937-ben szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. 1937–1938-ban a bécsi, a berlini és a párizsi 

egyetemen volt ösztöndíjas, már a budapesti egyetem Magyar Történeti, illetve Újkori Egyetemes Történeti 

Intézete munkatársaként. 1938-tól négy évig a Tatai Népfőiskola igazgatója, de a Budapesti Református 

Gimnázium óraadója és a kultuszminisztérium segédfogalmazója is volt. 1942–1945 között a Teleki Pál 

Tudományos Intézet munkatársa. 1945–1947-ig a Történettudományi Intézetté átnevezett kutatóhely, 1947–49-ig 

a Kelet-európai Tudományos Intézet igazgatóhelyettese volt. Eközben 1945-1949 között a budapesti egyetemen 

török kori magyar történelmet tanított, de tankönyvírói tevékenysége is ezen időszakhoz kötődik. 1949-ben 

politikai okok miatt valamennyi állásából elbocsátották, alkalmi munkákból élt, majd 1953-tól a Dunamelléki 

Református Egyházkerület levéltárosaként dolgozott. Az 1956-os forradalom idején újra behívták a Teleki 

(Történettudományi) Intézetbe igazgatóhelyettesi megbízással, de 1958-tól csak tudományos munkatársi 

beosztásban maradhatott. 1961-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot, de politikai ürüggyel eltiltották a 

katedrától. Csak 1974 és 1977 között taníthatott a szegedi főiskolán, pedig mindig is oktatni szeretett volna. 1984-

ben az ELTE címzetes egyetemi tanára lett. 1979-től a történelemtudományok doktora, majd az MTA 

Történettudományi Bizottságának lett a tagja. 1980-tól átvette a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Gyűjteményének vezetését, de részt vett az ekkor alakuló História történelmi ismeretterjesztő folyóirat 

szerkesztőbizottságának munkájában is. 1983-tól a Történettudományi Intézet osztályvezetője, innen ment 

nyugdíjba is, de tanácsadóként továbbra is segítette az intézetet. 1990-ben az MTA levelező, majd 1991-től rendes 

tagja lett. 1992-ben megkapta a Széchenyi-díjat. 1993-ban nyolcvanévesen lett az újonnan megalakult Károli 

Gáspár Református Egyetem rektora. (Forrás: http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/01/benda-kalman-

1913%E2%80%931994/) 

 
230 Hegedűs Loránt (1930-2013), a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke 1991-1997 között töltötte be 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Reform%C3%A1tus_Tan%C3%A1regyes%C3%BClet
http://honlap.eotvos.elte.hu/tortenet
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/01/benda-kalman-1913%E2%80%931994/
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/01/benda-kalman-1913%E2%80%931994/
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a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét. Az 1952-ben államosított Lónyay utcai 

Református Gimnázium újraindítását a református zsinatnak az  1993/94-es tanévben sikerült elérnie, de az eredeti 

iskolaépületet csak 2000-ben tudta visszaszerezni az egyház.  A zsinat 1993. február 24-i ülésén alapította meg a 

Károli Gáspár Református Egyetemet az 1990-ben egyetemmé nyilvánított Budapesti Református Teológiai 

Akadémia bővítésével. 

 
231 Bethlen Gábor fejedelem célja az volt, hogy a költséges külföldi egyetemek helyett az országban neveljen 

értelmiségieket. 1622 májusában az ő kezdeményezésére fogadta el a kolozsvári országgyűlés az Academicum 

Collegium seu Gymnasium Illustre alapítását. Bethlen a Gyulafehérváron létesített intézményt egyetemmé kívánta 

fejleszteni, de végül csak a teológiai fakultás szerveződött meg. Kollégiumi típusú intézményként a református 

teológiai főiskola mellett közép- és alsó fokú tagozata is volt. Mivel a tatárok Gyulafehérvárt 1658-ban 

elpusztították, és ennek áldozatul esett a kollégium épülete is, Apafi Mihály fejedelem 1662-ben Nagyenyedre 

helyezte át az iskolát. Mindmáig Bethlen Gábor Kollégium néven működik. (Forrás: http://www.bethlengabor.ro/) 

 
232 Habár az 1993-as közoktatási törvény első helyen az önkormányzatok és az egyházak közoktatási 

megállapodását hangsúlyozta az oktatásfinanszírozás kérdéseiben, a teljes körű állami finanszírozás elképzelése 

az Antall-kormány teljes kormányzati idejében napirenden volt (1990-1993), és a Boross-kormány hivatali ideje 

alatt (1993/94) felerősödött. „1994 tavaszán – gyakorlatilag a választásokkal egy időben – a Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium (MKM) körlevelet intézett a felekezeti iskolákhoz, melyben felszólította őket, hogy 

amennyiben nem kötöttek megállapodást az illetékes önkormányzatokkal, illetve a megyei, fővárosi 

önkormányzattal, azt tegyék meg sürgősen, húsz esztendőre előre az MKM-mel”. 1994 májusának elejéig 138 

egyházi iskolával írt alá közoktatási megállapodást a minisztérium. (Forrás: Nagy Péter Tibor: Egyházi 

iskolaindítás és az állam az első parlamenti ciklus idején. Magyar Pedagógia, 95. évf. 3-4. szám, 1995.) 

 
233 A rendszerváltást követően két sarkalatos törvény született az egyházakról (az 1990/IV. a vallásszabadságról, 

illetve az 1991/XXXII. a volt egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzetéről), de egyik sem tisztázta egyértelműen 

az egyházi intézmények támogatásának pontos mikéntjét. Az 1994-es kormányváltás után az ellenzék politikusai 

- és a felekezetek vezetői is - azzal támadták a Horn-kabinetet, hogy egyházellenesség hatja át a döntéseit. Részben 

ettől a bélyegtől próbált szabadulni az MSZP, amikor megkezdte a Szentszékkel és a magyar katolikus egyházzal 

a vatikáni szerződést előkészítő tárgyalásokat. Az SZDSZ végig élesen kritizálta a kezdeményezést, ugyanis a 

liberálisok nem értették, miért van szükség külön szerződésre akkor, amikor épp elfogadásra várt a Bauer Tamás 

által 1995-1996-ban kidolgozott, az egyszázalékos felajánlást lehetővé tévő javaslat, illetve az egyházak hitéleti 

és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény. (Forrás: M. László Ferenc: A tű fokán - Viták a 

vatikáni szerződés felülvizsgálatáról (Magyar Narancs, 2006. 07. 27.) 

 
234 Az 1994-es választások előtt álló MDF-kormány Művelődési és Közoktatásügyi Minisztériuma az egyházi 

iskolák állami finanszírozásának lehetőségét 20 évre szóló közoktatási megállapodásokkal igyekezett megoldani. 

A választások után a Horn-kormány új minisztere, a szabaddemokrata Fodor Gábor azonnal kezdeményezte 

ezeknek a megállapodásoknak felülvizsgálatát; ezt támogatva nyilatkozott 1994 augusztusában Horn Gábor,. A 

történelmi egyházak vezetői ugyanakkor Fodor feje felett átnyúlva megállapodtak Horn Gyula miniszterelnökkel, 

és meghátrálásra kényszerítették az SZDSZ-t, aminek vezetői az állam és egyház szétválasztásának elvére és az 

Alkotmánybíróság 1993. februári döntésére apellálva igényelték a különalkuk felülvizsgálatát. Az 

Alkotmánybíróság 1993 februárjában - az akkori ellenzéki pártok beadványára - kimondta: a világnézetileg 

semleges államnak feladata ugyan az egyházi iskolák működését biztosítani, de nem kötelezhető fenntartásukra. 

(Forrás: Zsuppán András: Az egyházi iskolák finanszírozása: Hüvelykszorító. Magyar Narancs, 2004. 11. 25.)  

 
235 Az egyházi iskolák a tanulók után járó állami normatívát a szektorsemleges finanszírozás elve alapján kapják 

meg, mivel közfeladatot látnak el, az állam pedig világnézeti alapon nem tehet különbséget a pedagógiai 

feladatellátó helyek és az azt igénybe vevők között. Az állami normatíva azonban nem feltétlenül fedezte a 

tényleges bekerülési költséget, mivel – 2013-ig, amíg a világnézetileg semleges iskolákat az önkormányzatok 

tartották fönn – az önkormányzatok ki tudták azt egészíteni adó- és egyéb bevételeikből, az egyháznak viszont erre 

nem volt lehetősége. Ezért az állam kiegészítő támogatást nyújtott az egyházi iskoláknak, amit az előző évben az 

önkormányzatok által iskoláiknak adott kiegészítések egy gyerekre számított országos átlaga alapján számítottak 

ki – a következő évben ezt az összeget kapta minden egyes gyerek után minden egyházi iskola a normatíva felett, 

kiegészítő támogatásként. A pótlólagos kiegészítő támogatás az előzetesen kalkulált összeg és a költségvetési év 

végén utólag megállapított tényleges költség különbözete, amit a ’97-es, az egyházak hitéleti és 

közcélú  tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerint egy összegben kell rendezni a költségvetés 

végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig.  

 

Az egyházi oktatási intézmények kiegészítő és a pótlólagos kiegészítő állami támogatását a szektorsemleges 

http://www.bethlengabor.ro/
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finanszírozáson túl az is indokolja, hogy az egyházak a rendszerváltáskor nem kapták vissza jövedelemtermelő 

földjeiket, vagyonukat, csupán ingatlanjaik egy részét, hogy elláthassák közfeladataikat, így nekik is részleges 

kártérítés járt államosított vagyonukért. A háború előtt egymillió hektár földjük volt a történelmi egyházaknak, 

amelyek akkoriban a köz- és felsőoktatás 60 százalékát látták el; ez az arány 2010-ben 8-10 százalék volt. A 

rendszerváltás után vissza nem kapott, illetve vissza nem kért egyházi ingatlanvagyon értéke egy alapba került, 

melyet a forint devizakosárban mért átlagos leértékelésének költségvetésben alapul vett ütemével valorizálnak, és 

ennek ötszázalékos kamatát évente kifizetik az egyháznak. Ez az ún. örökjáradék, amely 1997-ben a magyar állam 

és a Vatikán között megkötött megállapodásnak köszönhetően került be a hazai jogrendbe. A vatikáni szerződést a 

Horn-kormány kötötte meg, parlamenti ratifikációjára és törvénybe iktatására azonban már az első Orbán-kabinet 

hivatali idejében került sor (1999. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a 

Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 

vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről). 1998 és 

2004 között a kifizetések 3,2 milliárdról 8 milliárd fölé emelkedtek. A vatikáni szerződésben jelentős 

engedményeket tettek a katolikus egyháznak, azonban az első Orbán-kabinet 1998-ban kormányhatározatokban 

rögzítette a többi egyház ugyanilyen lehetőségeit és jogosultságait. (Források: Szilvay Gergely: Miért jár „állami 

támogatás” az egyházaknak? – interjú Platthy Ivánnal (Magyar Kurír, 2010. december 13.), M. László Ferenc: A 

tű fokán - Viták a vatikáni szerződés felülvizsgálatáról (Magyar Narancs, 2006. 07. 27.) 

 
236 Bali Sándor (1923-1982): politikus, 1956-ban a Nagy-budapesti Központi Munkástanács egyik alapító tagja. 

Újdombóváron született, napszámos család tizenkét gyermeke közül ő a legfiatalabbként. A hat elemi elvégzése 

után volt kifutó, napszámos, gazdasági cseléd, egészen 1944 őszéig, amikor mint leventét Nyugatra vitték, ahonnan 

1945-ben tért haza. 1946-ban került a Standard (később Beloiannisz) Híradástechnikai Gyárba, ahol 

szerszámlakatosként dolgozott őrizetbe vételéig. Többszörös sztahanovista volt, kétszer megkapta a szakma kiváló 

dolgozója kitüntetést, volt szakszervezeti bizalmi is. Az ország egyik legjobb szerszámkészítőjének számított. 

1956. október 25-étől elnöke lett a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár munkástanácsának, majd november 14-én 

részt vett a budapesti munkástanácsküldöttek ülésén, és bekerült abba a 18 fős csoportba, amely később az Akácfa 

utcában megalakította a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsot. 1957-ben 12 év börtönre ítélték. 1963-ban 

szabadult, az Egyesült Izzóban helyezkedett el. Temetésén 1982. január 2-án a Rákoskeresztúri köztemetőben 

közel négyszázan vettek részt, köztük számos volt politikai elítélt. (Forrás: Országos Széchényi Könyvtár 1956-

os Intézet és Oral History Archívum; http://www.rev.hu/sulinet56/online/naviga/index.htm) 

 
237 Bibó István Szakkollégium: az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nappali tagozatos hallgatóinak szakmai, 

baráti és lakóközössége. Az ország egyik legrégebbi szakkollégiumaként 1983 óta elsődleges célja szakmailag 

felkészült, közéleti kérdésekben tájékozott és a társadalom problémái iránt nyitott jogászok és 

politológusok képzése.  

 

A „Bibó” elődje az 1977-78-as tanévben Kéri László vezetésével a Budaörsi úti kollégiumban létrejött jogász 

szakkollégium volt, aminek rendezvényein és azok szervezésében rendszeresen részt vevő 20-40 joghallgató 

valami mást akart, mint amit az akkori egyetemi tömegképzés nyújtani tudott. A viszonylagos autonómiával új 

kollégiumi létformát, másként gondolkodást, szabadabb kommunikációt és a társadalomtudományokban való 

nagyobb elmélyülést kereső joghallgatók hamarosan kapcsolatba kerültek a Közgazdasági Egyetem akkor már tíz 

éve működő Rajk László Szakkollégiumával, ami a halódó pártállamban egyike volt azoknak a kis szigeteknek, 

ahol szabadon lehetett gondolkodni, beszélni, írni, és ahol gyakran megfordultak a formálódó ellenzék legjelesebb 

képviselői. A szakkollégium igazgatója 1983-tól Stumpf István volt, az ő neve fémjelzi a Bibó István nevét 1985-

ben felvevő kollégium fejlődésének első szakaszát, a “hőskort”. A Bibó István Szakkollégiumot és az egész 

szakkollégiumi mozgalmat a nyolcvanas évek második felében az aktív politikai szerepvállalás jellemezte, erről a 

környékről indult a magyar politikai élet egyik meghatározó tényezője is. A Fidesz 1988. március 30-án alakult 

meg a Ménesi út 12. alatti kollégium klubjában; a 37 alapítóból tízen voltak a Kollégium tagjai (így például Orbán 

Viktor, Fodor Gábor, Szájer József, Áder János, Kövér László), később mások is csatlakoztak a szakkollégisták 

közül a párthoz. (Forrás: http://bibo.elte.hu/rolunk/tortenet/) 

 
238 Fodor Gábor Fidesz-képviselőként 1990-1993 között az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke volt. 1993-ban a Fidesz konzervatív fordulata miatt kilépett a pártból és az SZDSZ tagja lett, 

1994-96 között a Horn-kormány oktatási minisztere.  

 
239 Jörg Haider (1950-2008): osztrák szélsőjobboldali politikus, 1986-tól 2000-ig a jobboldali Osztrák 

Szabadságpárt (FPÖ) elnöke volt. 2005-ben kilépett a Szabadságpártból és új pártot alapított Szövetség Ausztria 

Jövőjéért (BZÖ) néven. 1989-1991 között, valamint 1999-től haláláig Karintia kormányzója volt. Miután 1991-

ben egy, a tartományi gyűlésen elmondott beszédében méltatta a Harmadik Birodalom foglalkoztatáspolitikáját, 

bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene, melyet elveszített, így évekre távozni kényszerült kormányzói 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/naviga/index.htm
http://bibo.elte.hu/rolunk/tortenet/
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pozíciójából.  

 

Haidert széles körben elítélték zsidóellenes nyilatkozatai miatt. Szintén gyakran kritizálták azokat a kijelentéseit, 

melyekben kedvező színben tüntette fel a náci pártot,Nagy vitát váltott ki többek közt azon kijelentése, melyben a 

Waffen SS tagjainak elvhűségét dicsérte. Ezek miatt bírósági eljárás is indult ellene. Kormányzóként törvényben 

betiltotta a mecsetek és minaretek építését tartományában, továbbá ellenezte a muzulmán nők fejkendőviselését. 

2008 tavaszán az osztrák-olasz határ fokozott ellenőrzését követelte, hogy – saját szavaival élve – megakadályozza 

a „cigány népvándorlást”. Karintiában a szlovén kisebbség anyanyelvi oktatása is jelentősen csorbult és számos 

szlovént szorított ki a tartomány politikai életéből. Választási kampányában magyarellenes hangulatkeltést is 

bevetett. Ígérete szerint bezárták volna a nem sokkal korábban megnyílt kishatár-átkelőket. (Forrás: Korpás Árpád: 

Ki volt Jörg Haider? Új Szó, 2008. október 11.) 

 
240 Bibó István: Válasz egy „olvasói levél”-re. Pest Megyei Hírlap, 1994. november 10. (részlet):  

„ (…) Az írás rólam és az általam vezetett iskoláról szól. Formailag olvasólevél, tartalmilag azonban egy rövid 

riportnak, illetve újságcikknek felel meg, mely anélkül jelent meg, hogy engem előzetesen tájékoztattak vagy 

megkérdeztek volna. Írójának nevét és címét, noha írásban kértem, a szerkesztőség nem közölte, s kérésemre 

semmilyen választ nem adott. Így a szóban forgó írást névtelen levélnek kell tekintenem, melynek helye a 

papírkosárban van; mivel azonban az újság nyilvánosságot adott neki, a jóhiszemű olvasók tájékoztatására 

közölnöm kell az alábbiakat: 

1. Nem csatlakoztam a Demokratikus Chartához. 

2. A Baár-Madas tantestületének szellemisége nem „liberális”, különösen nem abban az 

értelemben, ahogy az olvasói levél szerzője ezt a szót használja. (Külön gondolatmenetet érdemelne a 

magyar közéletnek az a siralmas/nevetséges állapota, melyben a „liberális” – idézőjelben vagy anélkül 

– szitokszóvá vált, s ezért ellene a „megbélyegzett” tiltakozni kénytelen.) 

3. Az iskolában 1993 novemberében alakult politikai önképzőkört nem a „liberális” 

tantestület szervezte a diákok számára, hanem a diákok kezdeményezték a diák-önkormányzat keretein 

belül. 

4. Nem azért jött létre, hogy ott a média-helyzetről magyarázzon bárki bárkinek, hanem 

azért, hogy mindenkit foglalkoztató aktuális kérdéseket a diákok – tanári jelenlét és vezetés mellett – 

megbeszélhessenek, s ezekről beszámolókat, előadásokat tartsanak, illetve hallgassanak meg. Jellemző, 

hogy a névtelen levélíró nem ismeri (vagy szándékosan elhallgatja) az önképzőkör beköszöntőjét, amely 

pedig iskolánkban ki volt függesztve s így neki (vagy informátorának) rendelkezésére állott; igaz, 

koncepciójukba nem illik bele. Eszerint a kör „célja, hogy aktuális közéleti és társadalmi problémákat 

nyíltan megbeszéljünk. Nem célja, hogy mindenről és minden áron egységes véleményt alkossunk, de 

célja, hogy egymás véleményét megismerjük, megértsük, és eljussunk arra, hogy készek és képesek 

legyünk egymással együttműködni közös alapvető értékeink szolgálatában és védelmében (akkor is, ha 

esetleg lényegesnek tűnő kérdésekben nem értünk egyet). (…) A kör azóta is e szellemben tartja alkalmait.  

5. A levélíró által rosszhiszeműen és magabiztosan hirdetett „nézeteim”-nek Konrád 

György kábítószerrel kapcsolatos nézeteivel való gunyoros összekötése primitív, sértő szándékra utal és 

minden alapot nélkülöz. 

6. A levél íróját jóhiszeműnek tekinteni nem tudom. Ha személyemmel és az iskolával 

kapcsolatban tájékozott, akkor csak rosszhiszeműen írhatta le, amit leírt. Ha nem tájékozott, akkor miért 

ír olvasólevelet tájékozódás nélkül vagy helyette? 

7. T. M. névtelenségének indoklása (félelme a liberális-baloldali kormány módszereitől) 

képmutató mellébeszélés, mely a bátorság, nyíltság és egyenesség hiányát takarja. Ezért az olvasólevélért 

(mely egy egyházi iskola lejáratásának rosszízű kísérlete), az egyházi iskolák ellenzőitől egyébként is csak 

dicséret járhat.  

8. A levél közlését és írója névtelenségnek fedezését a Pest Megyei Hírlap részéről 

tisztességtelennek tartom”.  

 
241 Németh László: Kisebbségben (Kecskemét, 1939.)  

„A Kisebbségben megírásának közvetlen előzménye az 1938-39-ben elindított asszimiláció-vita, ezen belül Szekfű 

Gyula egy írása volt, melyben a történész érthető és logikus reakciónak nevezte a „törzsökös magyarok” 

mozgalmát, amely a második zsidótörvény napirendre tűzésével kapott lábra, s céljául a „háttérbe szorult 

magyarok” új térfoglalását tűzte ki. (…) Szekfű leszögezte, hogy amíg „már asszimiláltak sürögnek-forognak a 

magyarnak tartott és tartandó középosztályban, addig tényleg szükségesnek látszik, hogy a vezetés a magyaros 

magyarok kezén legyen”. Javasolta: a törzsökös mozgalmak adjanak olyan elvi alapot, hogy „a magyarság mai 

birtokállományát ne csökkentse ő maga is azáltal, hogy erőszakkal disszimilálja jó magyarok ezreit”. S hogy mi 

legyen ez az elvi alap, ahhoz hasznosnak tartott megkérdezni több „józan és megvesztegethetetlen érzésű” 

magyart, a fiatalok közül Németh Lászlót. 
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Németh László válaszul még tavasszal megírta Kisebbségben című tanulmányát. Maga a cím nem az ő találmánya; 

ez volt a kor általánosan használt kifejezése az ún. magyar származású magyarok helyzetének meghatározására. 

(…) Németh László gondolatmenete szerint az igazi magyar szellemet már csak a parasztság mély rétegei őrzik. 

„Mialatt a magyarság nagy teste az utolsó hetven-nyolcvan év alatt csak meleg forrásokban és vulkánokban tudta 

fellökni és hallatni magát, idefönn a híg-magyarok és a jött-magyarok egy új középosztályt neveltek, amely csak 

a népszínművekből ismerte, ami alatta van.” 

 

A Kisebbségben remek elemzéseket és észrevételeket nyújt többek között az ellenforradalmi rendszer hatalomra 

jutásáról, alapvetően azonban faji kritikával adja. „A jött-magyarok háború előtti szerepe – írja – fájdalmas, de sok 

tekintetben termékeny is volt, s hibáztatni érte mást, mint a befogadó népet, nem lehet. Az asszimilánsok háború 

utáni szereplése sem hasznos nem volt, sem ártatlan: országalkotókból most lettek országbitorlók, az elakadt 

magyar szellem segédcsapataiból a magyar szellem elnyomói.” (…) A húszas-harmincas évek történetét az ún. 

magyar radikalizmus és a zsidóság viszonyán keresztül tekinti át. A zsidók – írja – döntő többségükben nem 

fogadták el azt a törekvést, hogy a magyar radikalizmus önálló akar lenni. Nem fogadták el az „Új szellemi 

Frontot”, s a jelszóval, hogy a baloldal meg ne bomoljon, „shylocki dühvel” vetették magukat az ajánlattevőre. 

(…) Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy „a magyar fajiság sosem volt és ne legyen taszító ököl, hanem becsületesen 

kinyújtott kéz”. A jött-magyarokra is szükség van – hangsúlyozta –, ha használni akarnak és tudnak. Ehhez 

azonban „a magyar vallásra kell átkeresztelkedniök” azoknak, akik a magyarokkal akarnak maradni. (…) 

Szekfűnek válaszolva az ún. kisebbségi magyar álláspontot így összegzi: „Magyarország magyar meghódítására 

minekünk nem jelszavakat vagy fedezetlen törvényeket kell teremtenünk, hanem egy új magyar szellemet, amely 

tisztaságával, fölényével és elsőségével veti maga alá a jött-magyarokat. (…) Mi a jött magyart is elfogadtuk, ha 

a jó tulajdonságaival akart közénk állni… Egy követelményünk volt, hogy a maga fajtája magyarellenes hajlamait 

megtagadja, s az igazi magyar fennhatóságát kulturális és sorskérdésekben elismerje.” (Juhász Gyula: Németh 

László, a politikai gondolkodó. In: Németh László: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvető – Szépirodalmi 

(utószó) 

 
242 Marosi Ernő (sz. 1940.): Széchenyi-díjas magyar művészettörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja. 1991-2000 között az MTA Művészettörténeti Intézete igazgatója, 2002-2008 között az 

MTA társadalomtudományi alelnöke. (Forrás: http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19270) 

 
243 Kálmán Attila (sz. 1938): tanár, gimnáziumigazgató, országgyűlési képviselő, államtitkár. A Szegedi 

Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika szakos diploma után (1963) az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen szerzett matematika–ábrázoló geometria szakos oklevelet és doktori fokozatot 1968-ban. 

1965-ig általános iskolában tanított, 1968-tól 1990-ig Budapesten, majd Tatán volt gimnáziumi tanár. A Magyar 

Demokrata Fórum alapító tagja, 1988-90-ben a tatai MDF-szervezet ügyvivője volt. Az Antall-kormány idején 

Tata országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságban, majd 

1991-94 között művelődési és közoktatási államtitkár volt. Szerepet vállalt az egyházi iskolák 

visszaszolgáltatásában és a nemzeti alaptanterv előkészítésében. 1994-ben kilépett az MDF-ből. Ugyanebben az 

évben a Pápai Református Gimnázium igazgatója lett. 2005-ben visszatért Tatára, ahol a pápai iskola kihelyezett, 

később önállósult intézményét, a Tatai Református Gimnáziumot vezette 2011-ig. 1991-2002 között a Dunántúli 

Református Egyházkerület főgondnoka, 1996-2002 között Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi 

elnöke volt. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_Attila) 

 
244 Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek. Harmat Kiadói Alapítvány, Budapest, 1999. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1944): német protestáns teológus, a Hitvalló Egyház tagja, a második világháború 

alatti német ellenállási mozgalom támogatója és mártírja. Teológiai tanulmányait 17 évesen kezdte Tübingenben, 

majd Berlinben és New Yorkban folytatta. 1927-ben doktorált. Barcelonában volt segédlelkész, majd 1931-ben 

Berlinbe került, ahol egyetemi lelkészként és ökumenikus ifjúsági titkárként szolgált. 1933-ban Londonba utazott, 

ahol két esztendeig volt lelkipásztor; ez alatt az idő alatt ökumenikus egyházi kapcsolatok kiépítésén fáradozott. 

1935-ben tért vissza hazájába, és Finkenwaldban a nemzetiszocialista ideológiát ellenző Hitvalló Egyház illegális 

igehirdetői szemináriumának a vezetője lett. A Gestapo 1940-ben bezáratta a szemináriumot, Bonhoeffert pedig 

eltiltotta a tanítástól, az igehirdetéstől és a publikálástól. Sógorán, Hans von Dohnányin keresztül kapcsolódott be 

az ellenállási mozgalomba. 1943-ban börtönbe került. Börtönleveleit és feljegyzéseit barátja, Eberhard Bethge 

gyűjtötte össze; németül 1951-ben, magyarul 1999-ben adták ki Börtönlevelek címmel. Heinrich Himmler, az SS 

főparancsnoka személyesen adott parancsot Bonhoeffer akasztására, melyet 1945. április 9-én hajnalban a 

flossenbürgi koncentrációs táborban hajtottak végre.  

(Forrás: 

http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=357:2006easter-

bonhoeffer&catid=72:2006easter&Itemid=63) 

http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19270
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_Attila
http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=357:2006easter-bonhoeffer&catid=72:2006easter&Itemid=63
http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=357:2006easter-bonhoeffer&catid=72:2006easter&Itemid=63
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245 Alexander Szolzsenyicin: A Gulag szigetvilág I-III. Európa Könyvkiadó, 1993.  

 
246 Szűcs Ferenc (sz. 1942): lelkész, teológiai tanár. Fő kutatási területe a rendszeres teológia, azon belül a 

keresztyén etika és annak hatása, érvényessége a modern korban, továbbá a dogmatika és dogmatörténet. A 

Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója volt 1960-tól 1965-ig, majd az Egyházak Világtanácsa 

ösztöndíjasaként az Edinburgh-i Egyetem Teológiai Fakultásán folytatta tanulmányait 1969-1970-ben. 1985-ben 

szerzett doktori fokozatot a Budapesti Teológiai Akadémián. 1965-1970 között Fóton volt segédlelkész, majd 

1973-ig Érdligeten. 1974-től Pomázon előbb helyettes lelkész, majd 1987-ig megválasztott lelkipásztora volt a 

pomázi református gyülekezetnek. 1980-1989 között tanár, majd tanszékvezető volt a Budapesti Református 

Teológiai Akadémia Rendszeres Teológiai Tanszékén, 1986-tól 1988-ig dékán, az 1988/89. tanévben 

dékánhelyettes volt. Egyetemi tanári kinevezést 1999-ben kapott. 1992-1998 között a MRE Doktorok Kollégiuma 

főtitkára, 1998-2003 években alelnöke, 2003-tól elnöke. 1992-től 1996-ig, majd 2003-tól újra a Zsinat Tanulmányi 

Bizottságának elnöke. 1994-1998 között a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium Tankönyv főosztályának 

szakértője a vallás, filozófia és etika tárgykörökben. 1995 óta az amszterdami székhelyű és a Vrije Universiteithez 

kapcsolódó International Reformed Theological Institute vezetőségi tagja, Közép-Kelet Európa referens. 1996-

1998 között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Doktori Tanácsának elnöke, 2004-2008 

között a Károli Gáspár Református Egyetem rektora volt. 

 
247 Hegedűs Zsuzsanna (sz. 1966): református lelkész. 1989-ben végzett a budapesti Református Teológiai 

Akadémián, majd 1989-90 a Bécsi Konzervatórium szóló ének szakán folytatott tanulmányokat. 1990-től a 

Rózsadombi Prédikáló Állomáson (1993-tól a Cimbalom u-i Misszióegyházközség) segédlelkész, majd lelkész. 

Számos előadáson vett részt a Bocskai Színpaddal. Egyházzenei koncerteken, dalesteken repertoárjából elsősorban 

barokk zenei műveket szólaltat meg. 1999-től a Pannon Rádió hétfői napjának szerkesztője, vallási szerkesztője, 

később a Kincsem Rádió felelős szerkesztője. 1999-2000 között a Duna TV Kuratórium Elnökségének a MIÉP 

által delegált tagja volt. (Forrás: Hübners Who’s Who;  

http://www.whoiswho-

verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=44000265&uniqueID=1e9a1c

45-5984-4c40-a4cb-fc5af2b43f6f) 

 
248 Imre Sándor (1877-1945): pedagógus, művelődéspolitikus. 1898-ban a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc 

József Tudományegyetemen szerzett német-magyar szakos tanári diplomát, egyetemi doktor ugyancsak 1898-ban 

lett. 1899/1900-ban németországi egyetemeken járt tanulmányúton. Hazatérve a Kolozsvári Református 

Főgimnázium tanára volt. 1912-ben a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetemen lett magántanár, majd 1908-

1918 között a Budapesti Polgári Iskolai Tanítóképző (Paedagogium) tanára, majd igazgatója volt. 1912-ben jelent 

meg Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar művelődéspolitikához c. tanulmánykötete. 1915-ben az Országos 

Közoktatási Tanács tagja lett, az 1940-es években annak egyik alelnöke is volt. 1913-1918 között a Magyar 

Paedagogia c. folyóirat szerkesztője, majd megindította és szerkesztette a Magyar Paedagogiai Társaság 

Könyvtárát. 1918-tól 1924-ig előbb helyettes-államtitkári, majd államtitkári funkciót töltött be a Vallás és 

Közoktatásügyi Minisztériumban. 1925. január 21-én a Budapesti Református Egyházmegye közgyűléseire világi 

képviselőnek választották, majd az egyházkerület tanügyi előadója lett. 1925-ben nevezték ki a szegedi Ferenc 

József Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékének élére tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1926-ban 

Magyarországon elsőként indítványozta a lélektan mint külön diszciplína egyetemen való oktatását. Tervei 1929-

ben váltak valóra a szegedi egyetemen. Támogatta a kor több, reformpedagógiai elvek alapján működő iskoláját 

és folyóiratát. 1934-től haláláig a Budapesti Műszaki Egyetem pedagógiai tanszékének vezetője volt. (Forrás: 

Pukánszky Béla, Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.) 

 
249 II. Helvét Hitvallás: A magyar reformátusság két hitvallást tart számon hivatalos hitvallása gyanánt, 

a II. Helvét Hitvallást és a Heidelbergi Kátét. E kettőre tesznek esküt a lelkészek, hogy ezek szellemében élnek és 

tevékenykednek. A két hitvallás eligazítást ad a hit és erkölcstan, s a keresztyén élet területén. A Szentírásban 

lefektetett kijelentések sűrített foglalatát adják, ugyanakkor megvilágítják a történelem során keletkezett szentírási 

hagyományokat. A református egyház alapvető hittételeit tartalmazó Heidelbergi Káté szerzője Zacharias Ursinus, 

az elkészült művet III. Frigyes pfalzi választófejedelem 1563-ban bocsátotta közre. Magyar nyelven először 1577-

ben jelent meg Pápán.  A református egyház alapvető hitvallásának másik összefoglalója a II. Helvét Hitvallás, 

melyet 1562-ben írt Henrik Bullinger zürichi lelkész, s eredetileg 1566-ben jelent meg. A Debreceni Zsinaton 

1567-ben fogadták el a magyar reformátusság hivatalos iratául. (Forrás: Csohány János: Magyar református 

hitvallások; http://karpatalja.tirek.hu/lap/ungtarnoci/index.php) 

 
250 „Jóllehet tehát azt tanítjuk az apostolokkal, hogy az  ember ingyen kegyelemből igazul meg a Krisztusban való 

hit által, nem pedig valamilyen jó cselekedetek által, mégsem becsüljük le vagy kárhoztatjuk a jó cselekedeteket, 

http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=44000265&uniqueID=1e9a1c45-5984-4c40-a4cb-fc5af2b43f6f
http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=44000265&uniqueID=1e9a1c45-5984-4c40-a4cb-fc5af2b43f6f
http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=44000265&uniqueID=1e9a1c45-5984-4c40-a4cb-fc5af2b43f6f
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mert tudjuk, hogy az ember nem azért teremtetett, sem nem azért született újjá hit által, hogy ne csináljon semmit.” 

(II. Helvét Hitvallás XVI.) 

 
251 „1995 áprilisában a Magyarországi Református Egyház meghozta saját közoktatási törvényét. A törvény életbe 

lépésével az egyházhoz tartozó oktatási intézmények vezetői automatikusan elveszítették mandátumukat. A 

törvény 58. paragrafusa értelmében református közoktatási intézmény vezetőjévé csak az nevezhető ki, aki 

legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ennek értelmében ifj. Bibó Istvánnak idén nem volt alkalma 

megpályázni az általa eddig vezetett gimnázium igazgatói posztját. Sokan éltek a gyanúperrel, hogy az egyházi 

törvény idézett passzusa afféle „bill of attainder”, azaz személyre szabott rendelkezés. Vagyis egyetlen valóságos 

célja és indíttatása, hogy éppen ifj. Bibó István ne pályázhassa meg az említett igazgatói posztot. A kérdéses 

rendelkezés amúgy is kissé furcsa. A nyolcéves szakmai gyakorlat követelménye ugyanis olyanokat is kizár a 

lehetséges jelöltek közül, akik a Kádár-rendszer idején politikai okokból nem folytathattak pedagógiai 

tevékenységet, hiszen a megkívánt időtartam feltételezi, hogy már a rendszerváltás előtt is tanítaniuk kellett. Az 

egyházi vezetés a törvény betűjére hivatkozott akkor, amikor nem fogadta el szakmai tevékenységnek azt a 

hároméves küzdelmet, amit ifj. Bibó folytatott a rendszerváltás előtt az iskola visszaszerzéséért”. (Mink András: 

Igazgatóváltás a Baár-Madasban. Beszélő, 1995. 7. évf. 25. szám) 

 
252 Dabas-Sári ügy: Az 1993-as közoktatási törvény „bizonyos feltételekkel feljogosította az iskolafenntartó 

önkormányzatokat arra, hogy közoktatási intézményeiket átadják ’más fenntartónak’. Dabas város képviselői a 

közigazgatásilag Dabashoz tartozó, valójában elkülönült Sári egyetlen általános iskoláját a katolikus egyház 

kezelésébe adták, felkínálva a Dabas központjában lévő iskolákat azoknak, akik továbbra is ragaszkodnak a világi 

oktatáshoz. A többségében szlovák ajkú és mélyen vallásos Sáriban a szülők zöme nem íratta be gyermekét a 

katolikus iskolába, de arra sem volt hajlandó, hogy Dabason keressen másik iskolát”. A dabasi iskolaigazgatók 

ugyanakkor kijelentették, hogy képtelenek lennének ennyi gyereket befogadni, ráadásul Dabason képtelenség 

lenne szlovák nyelvoktatást szervezni. Szeptemberben 228 diáknak „a művelődési házban, a sportpálya 

öltözőjében és a kocsmában szerveztek „kalózoktatást” a kirúgott tanárok. (…) A polgármester azzal 

fenyegetőzött, hogy bezáratja a kalóziskolának helyet adó intézményeket, amire válaszul a helybeliek őrséget 

szerveztek az épületek köré. A végsőkig elkeseredett szülők (…) polgári engedetlenségi mozgalmat szerveztek”, 

és azt követelték, hogy osszák ketté a sári iskolát, és az önkormányzati iskola-félben az addigi tanáraik taníthassák 

tovább a katolikus iskolába át nem iratkozott tanulókat. Pásztor Győző kanonok erre a követelésre egy 

tévéinterjúban azt válaszolta, hogy „ha megosztanák az épületet a kétféle iskola között, a gyerekek óhatatlanul is 

egymás közelébe jutnának a folyosón és az udvaron”. Blaszfémiáról beszélt, istenkáromlásról, amitől így aligha 

lehetne megóvni a katolikus iskola istenfélő tanulóit. Úgy fogalmazott, hogy a nyilvánosház és a zárda sem férne 

meg egyazon épület falai között. (…) 

 

Szeptember végére a képviselő-testület kénytelen volt elfogadni a köztársasági megbízott indítványát, amely a 

gyerekek aránytalan terheire, valamint a szlovák nyelvoktatás megoldhatatlanságára hivatkozva az iskolaépület 

megosztását javasolta. (…) A tizenhat tantermes iskolaépületet tíz-hat arányban megosztották a világi és a 

katolikus iskola között, később az önkormányzati iskolának le kellett mondania két tanteremről a katolikus iskola 

javára. Mindkét épületszárnyban tanításra teljesen alkalmatlan csonka iskola jött létre, a gyerekek az ebédlőben, a 

könyvtárban és a szűk folyosókon is órákat hallgattak. (…) A kanonok, illetve az egyház beváltotta fenyegetését, 

és bojkottálta a hitoktatást a világi iskolában. Decemberben a két iskola közötti folyosón a katolikus iskola felől 

falat emeltek, amit azután az önkormányzati iskola felől a szülők leromboltak”. (Forrás: Zolnay János: 

Gyerekviadal Dabas-Sáriban. Beszélő, 5. évf., 4. szám, 1993.) 

 

 
253 dr. Kristóf Imréné Munkácsy Enőke 1990-95 között a Baár-Madas Református Gimnázium, 1996- 2005       a 

Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, 1997-2007 a Sylvester János Protestáns Gimnázium gazdasági 

vezetője. 

 
254 Rideg Gyula református lelkész, pasztorál-pszichológus 1993-95 között hitoktató a Baár-Madasban, 1995-től 

a Bethesda Református Gyermekkórház lelkésze. 

 
255 dr. Zólyomi Zoltánné Csaba Katalin, magyar-latin-finn szakos tanár, 1992-97 között a Baár-Madasban, 1997-

től a Sylvester János Protestáns/Református Gimnáziumban  tanít; 1999-2008 között igazgatóhelyettes, 

2009/2010-ben igazgató. 

 
256 Kádár Lászlóné Mandula Dóra (1934-2017)  matematika-fizika szakos , Németh László-díjas tanár, 1990-ig 

az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló gimnáziumában vezető tanár, 1990-95 között a Baár-Madasban  és 1997-2007  

között a Sylvester János Protestáns Gimnáziumban matematikát tanított 
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257 Pap László, ifj (1937-1999): lelkész. 1962-ben végzett a budapesti Református Teológiai Akadémiám. 1988-

1999 között Pomázon szolgált. (Ladányi Sándor: Tíz esztendeje távozott el Pap László; Reformátusok Lapja, LIII. 

évf. 9. 2009. 03. 01.) 

 
258 Pap László (1908–1983): 1947-1957 között a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára, dékánja, 

1957-ig dunamelléki püspök-helyettes. Egyik vezéralakja volt az 1956 nyarától kibontakozó református egyházi 

megújulási mozgalomnak. A forradalom leverése után, a megerősödő államhatalom – a lényegében helyreállított 

korábbi (1948–1949 utáni) egyházi felső vezetéssel – a tanári kar és teológus ifjúság tiltakozása ellenére – 

eltávolította tanári állásából és dékáni tisztéből, majd valamennyi közegyházi tisztségétől megfosztották. 1958-tól 

1963-ig a Tolna megyei Murga kis egyházközségébe helyezték segédlelkésznek, majd nyugdíjazták. Az utrechti 

egyetem meghívta tanárának, de kiutazási engedélyt nem kapott. (Forrás: Ladányi Sándor: Református teológiai 

hallgatók a forradalomban. A Budapesti Református Teológiai Akadémia teológus ifjúsága az 1955–1956-os 

esztendőben; http://www.szszbmo.hu/szemle/dokumentumtar) 

 
259 Pető Iván történész, levéltáros, politikus, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke volt 1992-1997 között, 

a Mérleg utcában pedig a párt székháza állt.  

 
260 Ötvös Zoltán (*1964) történelemtanár 1996-ig a Baár-Madasban tanított, majd Bibó István kényszerű távozása 

után egy évvel kilépett, és fél-félállásban a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium, illetve 1997-től a Sylvester 

János Protestáns Gimnázium tanára lett. 2002-ben megpályázta a Berzsenyi igazgatói állását. Az igazgatóválasztás 

hónapjaiban a XIII. kerületi önkormányzat berkeiben, az iskola szülői szervezetében és a diákok egy része között 

az a teljesen alaptalan rágalom terjedt el róla, hogy miépes, aki – ha megválasztják – ki fogja forgatni a sarkaiból 

a liberális értékrendű Berzsenyit. A rágalom ellen nem volt módja védekezni, a szocialista és SZDSZ-es többségű 

önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottsága pedig – többek között arra hivatkozva, hogy a Baár-Madasból 

összeférhetetlensége miatt kellett távoznia – riválisát választotta igazgatónak, annak ellenére, hogy a gimnázium 

tantestülete többségében Ötvöst támogatta.  

 

Egy vele készült interjúban Ötvös Zoltán így emlékszik a történtekre: „A pályázatomat két olyan ember 

ajánlásával adtam be, akik személye – mint kiderült – szálka volt az önkormányzat szemében. Egyikük ifj. Bibó 

István, a Baár-Madas Gimnázium korábbi, és a Sylvester János Gimnázium akkori igazgatója, akivel én mindkét 

iskolájában együtt dolgoztam. A másik ajánlóm, a fideszes Oktatási Minisztérium SZDSZ-es osztályvezetője, 

Fazekas Márta részben a minisztériumi főnököm volt, másrészt egy nagyon-nagyon jó szemléletű, kiváló 

köztisztviselő és oktatási szakember. A XIII. kerületi önkormányzat persze nem tudhatta, hogy a fideszes 

minisztériumban kicsoda Fazekas Márta, így elő lehetett szedni az ajánlását, és érvként bedobni, hogy ő ellenség.  

 

A Baár-Madasban balliberális kémnek kiáltottak ki, „Bibó-bébi”-nek, aki az SZDSZ ügynöke, hat évvel később 

mások a miépes ügynök szerepében láttak. A középszerűség és a gondolkodásra való hajlam nélkülözése két 

különböző, de mégis hasonló közegben ilyen eredményre vezetett. Az egyházi iskolában balliberális voltam, a 

Berzsenyiben az igazgatóválasztáson már erősen jobboldali, aki a baloldali fellegvárat bevette volna. Addigra 

összeállt ez a csapda, és ebből ott már nem nagyon lehetett kitörni. Mindenkinek, aki nem akart a dolgokba 

belemélyedni volt egy felszínesen elfogadható érve: a fideszes minisztériumból ajánlást kapó volt egyházi 

alkalmazott, a homo ecclesiasticus, aki jobboldali fordulatot fog végrehajtani, amúgy egyébként összeférhetetlen 

személyiség és diákellenes. Hát így én se szavaznék magamra”. (Forrás: Hosszú Gyula interjúja Ötvös Zoltánnal, 

kézirat) 

 
261 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT): A magyarországi evangéliumi egyházak Jézus 

Krisztus főpapi imájának az Őt követők egységére késztető üzenetét ("hogy mindnyájan egyek legyenek" [János 

evangéliuma 17,21]) megértve hozták létre az egyházak e szövetségét szent szolgálatuk hívebb betöltésére és 

összehangolására. A MEÖT 1943-ban alakult. Jelenleg 11 tagegyház és további  22 egyház és egyházakhoz kötődő 

szervezet testvéri együttműködése adja a közös munkát. Az Ökumenikus Tanács együttműködési fórumot kínál a 

magyarországi egyházaknak és egyházi szervezeteknek és legfontosabb feladatának az egyházak közötti 

együttmunkálkodás erősítését és a Jézus Krisztusról való közös bizonyságtételt tekinti. Évente számos 

rendezvényt, országos és regionális konferenciát szervez, melyek közül kiemelkedik a minden év januárjában sorra 

kerülő Ökumenikus Imahét előkészítése, az áprilisi Ortodox Keresztény Egyházi Napok és az októberi Országos 

Protestáns Napok megszervezése. Az Ökumenikus Tanács a genfi székhelyű Egyházak Világtanácsának 

magyarországi nemzeti szervezete és társult tagja a szintén genfi székhelyű Európai Egyházak Konferenciájának, 

melyen keresztül részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában. 

A MEÖT széleskörű nemzetközi kapcsolatokat tart fenn öt kontinens nemzeti Egyháztanácsaival és nemzetközi 

egyházi szervezeteivel, koordináló szerepet vállal a magyar egyházak nemzetközi munkájában és számos 

http://www.szszbmo.hu/szemle/dokumentumtar
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nemzetközi rendezvény szervezője hazánkban. (Forrás: 

http://www.meot.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=2) 

 

 
262 Bóna Zoltán (sz. 1956): a Theologiai Szemle főszerkesztője, református lelkipásztor. Középiskolai 

tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. A Budapesti Református Teológiai 

Akadémián 1975-1981 közötti tanulmányai végeztével nyert lelkészi oklevelet. Ösztöndíjasként 1981-82-ben az 

USA-ban, a chicagói McCormick Teológiai Szemináriumban szerzett magiszteri fokozatot, majd 1992-ben az 

Atlantai Columbia Teológiai Szemináriumban teológiai doktorátust. Lelkipásztorként Dunavarsányban és 

Délegyházán szolgál. 1991-98, majd 2005-2011 között a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

főtitkáraként, s így a Theologiai Szemle főszerkesztőjeként szolgált. 1987 óta magyarországi felelőse az atlantai 

Columbia Teológiai Szeminárium Alternative Context for Ministry programnak. (Forrás: 

http://theolszemle.meot.hu/index.php/elerheto-k/13-bonaoneletrajz) 

 

 
263 Harmati Béla (sz. 1936): evangélikus lelkész, püspök, 1992-1998 között a Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsának elnöke. Teológiai tanulmányai után, 1959-1965 között gyülekezeti lelkészi szolgálatot 

végzett (Veszprém, Balassagyarmat, Rudabánya, Budapest VII. majd VIII. kerület. 1963-65-ben ösztöndíjjel a 

genfi egyetem ökumenikus főiskoláján tanult, majd a Lutheránus Világszövetség genfi központjának tanulmányi 

asszisztenseként kezdte kutatni az ökumenikus mozgalom és a keresztyén egységtörekvések történetét (1966-

1970). 1970-től  1980-ig Budapesten az Evangélikus Egyház ökumenikus-külügyi titkára és a Teológiai Akadémia 

előadója volt. Teológiai doktorátust szerzett 1980-ban. 1980-87 között Genfben a Lutheránus Világszövetség 

Tanulmányi osztálytitkáraként dolgozott, majd 1987-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökévé 

választották. 1992-98 között betöltötte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöki tisztét. 1995-2006: 

az LVSZ és a Vatikáni Egységtitkárság Nemzetközi Dialógus Bizottsága társelnöke volt, 2004-2006 között a 

wittenbergi Luther Centrumban Közép-Kelet Európai tanácsadó. (Forrás: http://www.church.lutheran.hu/cikk/dr-

harmati-b%C3%A9la-az-%C3%B6kumenikus-mozgalom-sodr%C3%A1ban-1966-2006) 

 

 
264 Dr. Takácsné Kovácsházi Zelma (sz. 1930): evangélikus lelkész, teológiai tanár. 1953-ban végezte teológiai 

tanulmányait Sopronban, majd Budapesten. Mint női hallgatót, diplomázás után nem szentelték lelkésszé. 1955-

től az Északi és Déli Kerületi Püspöki Hivatalokban kapott tisztviselői munkát. 1959-től a Deák téri gyülekezetben 

dolgozott lelkészi munkatársként. Gyermek bibliakörébe az egész városból vitték a szülők a gyerekeket. 

Felnövekvő tanítványaiból „munkatársi” kört nevelt. Ifjúsági óráit rengeteg egyetemista látogatta, az egyház 

pereméről érkezők is. Vallotta, hogy a teológia nem a lelkészek belügye, tanította, állandó olvasásra, 

gondolkodásra, párbeszédre késztette a laikusokat is. Nem ismert tabu kérdést. A teológiai irodalmon kívül 

regényeket, drámákat, szociológiai, pszichológiai tanulmányokat dolgozott fel a fiatalokkal. 1982-ben avatta 

lelkésszé Káldy Zoltán. 1990-től, a Deák térről való nyugdíjba vonulásától az Evangélikus Teológiai Akadémián 

tanított XX. századi teológiatörténetet, valamint hitoktatás gyakorlatot. 2001-ben avatták díszdoktorrá. 2012-ben, 

a „Reformáció és a nők” évében női lelkészként elsőként részesült Ordass Lajos díjban. (Forrás: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5R1fTXzmPBAJ:www.evangelikus.hu/sites/default/file

s/Dr%2520Tak%25C3%25A1csn%25C3%25A9%2520Kov%25C3%25A1csh%25C3%25A1zi%2520Zelma%2

5201930.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu) 

 
265 Sylvester János (1504 körül-1551 után): humanista tudós, bibliafordító. Vele kezdődik a magyar értekező 

próza, a magyar nyelvtantudomány és a törekvés az egységes helyesírásra, ő fedezte fel, hogy a magyar nyelv 

alkalmas a görög-latin időmértékes versformákra, és a XVI. században hibátlan hexametereket és pentametereket 

írt, holott a deákos verselés csak két és fél évszázaddal később lett divatos a magyar költészetben.  

 

A szamosháti Szinérváralján született, 1526-tól a krakkói egyetemen tanulta a "három szent nyelv"-et, a latint, a 

görögöt és hébert. Itt találkozott Rotterdami Erazmus eszméivel és műveivel. Erazmustól tanulta azt is, hogy a 

Biblia közkeletű latin fordítása, a Vulgata tele van félreértésekkel, pontatlanságokkal, torzításokkal, aki tehát érteni 

akarja a szent iratokat, annak vissza kell nyúlnia a héber és görög eredeti szövegekhez. Sylvesterben alighanem 

már Krakkóban érlelődött a nagy terv, hogy legalábbis az Újtestamentumot magyarra fordítsa. Krakkó után 

Wittenbergbe ment, itt ismerkedett meg Melanchtonnal, aki egyszerre barátja és híve az indulatos reformátor 

Luthernek és a türelmet hirdető Erazmusnak. A nagy rotterdami után Sylvester a személyesen is megismert 

Melanchtont tartja másik példamutató mesterének.  

 

Amikor harmincéves korában hazaérkezik, Nádasdy Tamás – a Magyar Királyság későbbi országbírója majd 

nádora – rábízza a sárvári iskolát, vállalja az Újtestamentum-fordítás anyagi támogatását, nyomdát szervez a 

http://www.meot.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=2
http://theolszemle.meot.hu/index.php/elerheto-k/13-bonaoneletrajz
http://www.church.lutheran.hu/cikk/dr-harmati-b%C3%A9la-az-%C3%B6kumenikus-mozgalom-sodr%C3%A1ban-1966-2006
http://www.church.lutheran.hu/cikk/dr-harmati-b%C3%A9la-az-%C3%B6kumenikus-mozgalom-sodr%C3%A1ban-1966-2006
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5R1fTXzmPBAJ:www.evangelikus.hu/sites/default/files/Dr%2520Tak%25C3%25A1csn%25C3%25A9%2520Kov%25C3%25A1csh%25C3%25A1zi%2520Zelma%25201930.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5R1fTXzmPBAJ:www.evangelikus.hu/sites/default/files/Dr%2520Tak%25C3%25A1csn%25C3%25A9%2520Kov%25C3%25A1csh%25C3%25A1zi%2520Zelma%25201930.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5R1fTXzmPBAJ:www.evangelikus.hu/sites/default/files/Dr%2520Tak%25C3%25A1csn%25C3%25A9%2520Kov%25C3%25A1csh%25C3%25A1zi%2520Zelma%25201930.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Sárvár melletti Újszigeten, amelynek úgyszintén Sylvester lesz a vezetője. Nádasdy Sárvára a kor magyar szellemi 

központja, és ott Sylvester János a szellemi vezéralak. Tíz év telik el, amíg megvalósul a tudományos igényeknek 

is megfelelő, magyar nyelvű teljes Újtestamentum (1541).  Sylvester disztichonban írt elé ajánlást.  

 

Próféták által szólt rígen néked az Isten, 

Azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát. 

Buzgó lílekvel szól most és néked ezáltal, 

Kit hagy(j)a, hogy hallgass, kit hagy(j)a, hogy te kövess. 

 

Sylvester fordítása fordulatot jelent a magyar irodalmi nyelv történetében. Már csak azért is, mert munka közben 

a fordítónak tisztáznia kell a magyar nyelv törvényszerűségeit és a nyomtatott szöveg egységéért a helyesírás 

szabályait. Így válik Sylvester a magyar nyelvészet tudományos előfutárává is. 1543-ban a bécsi egyetem meghívja 

a héber nyelv professzorának, később görögöt és ókori történelmet is tanít. Ez időkből ismerjük néhány latin nyelvű 

verses és prózai írását, a legkésőbbi 1551-ből való. (Forrás: Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka, 

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1976.)   

 
266 Horváth János (1878-1961): irodalomtörténész. Sylvester Jánosról A reformáció jegyében c. 

tanulmánykötetében írt (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1953.) 

 
267 Demszky Gábor jogász, szociológus, politikus (Szabad Demokraták Szövetsége) 1990–2010 között Budapest 

főpolgármestere volt. 

 
268 Kocsis Imre Antal (sz. 1948): tanár, iskolaigazgató, politikus. Szegedi tanárképző főiskolai (magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene), majd bölcsészkari (magyar nyelv és irodalom) tanulmányainak befejezése után a szekszárdi 

Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolára került. 1990-ben a helyhatósági választásokon Szekszárd polgármesterének 

választották, tisztségét 2006-ig töltötte be. 2010-től a Sylvester János Protestáns Gimnázium (2012 óta Sylvester 

János Református Gimnázium) igazgatója. (Forrás: http://www.nvi.hu/ve/j51/j51-

iw2TX0nv8zIu2iwfrv22jPk2Pk.htm) 

 
269 A Református Pedagógiai Intézetet (RPI) 1994-ben alapította a MRE Zsinata. Először a Baár-Madas 

Református Gimnázium épületében működött, majd a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának III. 

emeletén kapott helyet. Az RPI alapfeladata az óvodákban és az iskolákban folyó pedagógiai munka segítése. 

Szakmai ajánlásokat, taneszköz-jegyzéket, szakértői és szaktanácsadói névjegyzékeket készít, koordinálja az éves 

versenynaptárat, segíti és fejleszti a hitoktatást. A továbbképzések, a tankönyvkiadás, a szaktanácsadás, a 

kerettantervi munkálatok és a folyóirat-kiadás jelentették a fokozatos feladatbővülést. Újabb elem a 

versenyszervezés, az előadói adatbázis és a honlap építése. Az elmúlt években nagymértékben szélesedett ki az 

RPI képzési tevékenysége, a köznevelési törvény, a helyi tanterv, a keresztyén pedagógia, a katechetikai képzések 

és a gyermekek körében végzett szolgálatra való felkészítés területén. A 2013. évtől kezdve az RPI működtetésében 

részt vállal a Károli Gáspár Református Egyetem, mint közreműködő szervezet. (Forrás: 

http://rpi.reformatus.hu/portal/page.php?415) 

 
270 dr. Viczián István (sz. 1940): geológus, a Bp. Torockó téri (pasaréti) ref. gyülekezetnek 50 éve presbitere. 

 
271 dr. Imre Lajosné Molnos-Kovács Éva (1938-2008) biológia-földrajz szakos tanár, a Baár-Madas 

igazgatóhelyettese (1993-95), a Sylvester János Protestáns Gimnázium tanára, a fenntartó Egyesület elnöke (1997-

2008). 2009-ben az iskolában fát ültettek az emlékére; részlet ifj. Bibó István ekkor mondott megemlékezéséből: 

„…Én azt látom – elsősorban magamon, de itt a tanári közösségben is – hogy szívesen és hálával emlékezünk rá; 

és eközben megtapasztaljuk azt is, hogy akit igazán szerettünk és tiszteltünk, annak az emléke erőforrás. Ugyanezt 

a Biblia – nálam sokkal rövidebben és lényeglátóbban – így mondja: „Az igaznak emlékezete áldott” (Péld.10,7.); 

Arany János pedig – nálam sokkal szebben – így:”Nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik”. (Széchenyi 

emlékezete) Nem azért idéztem Arany Jánost, hogy Évát Széchenyihez hasonlítsam (nagyon tiltakozna is ellene), 

hanem azért, hogy megvilágítsam az igazi emlékezés természetét, pontosabban: az igazakra való emlékezés 

természetét. Mert nemcsak nevezetes személyiség lehet igaz ember, hanem bárki: egy jó ügy, egy hivatás névtelen 

szolgálója éppúgy, mint akár egy történelmi név viselője. Az evangélium szerint pedig bármely bűnös halandó. Éva 

mindkét értelemben az volt...” 

„ 

http://www.nvi.hu/ve/j51/j51-iw2TX0nv8zIu2iwfrv22jPk2Pk.htm
http://www.nvi.hu/ve/j51/j51-iw2TX0nv8zIu2iwfrv22jPk2Pk.htm
http://rpi.reformatus.hu/portal/page.php?415

