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Hajagos Csaba

Egy nemzeti kulturális fórum vezetőjének 
őszinte vallomása:  
avagy hol kezdődött az „ellenzékiség” 
1985-ben Magyar országon?

                      „Sok ilyen hadnagyra lenne szüksége a magyar irodalomnak!”
(Lakitelek, 1991,)

A helyszín: Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa. Ezen a településen folytat a mai 
napig kiemelkedő tevékenységet1 az az intézmény, amely megközelítőleg négy 
év alatt (1981–1985) vált az ország egyik legeredményesebben működő közmű-
velődési közösségévé. A kiskunmajsai Könyvbarát Kör és Helytörténeti Gyűjte-
mény a Kádár-korszakban – amikor a helytörténeti tárgyi és szellemi öröksé-
gének „valós” megőrzését rendkívüli módon „lekezelték” – a népi és nemzeti 
értékek védőbástyájaként működött (helyet szorítva a népi irodalom és a nem-
zeti hagyományok, a paraszti kultúra ápolásának), majd vált egyik  pillanatról 
a másikra a nemzeti sajtó célpontjává 1985 decemberében.

Az utókor számára a korszak fonákságainak jó példájaként szolgál a népi ha-
gyomány ápolására törekvő Helytörténeti Gyűjtemény létrejötte és az azt követő 
események sora. A városban született grafikus, Konecsni György nevét későbbi-
ekben megkapó Helytörténeti Gyűjtemény éppen a kiskunmajsai Jonathán Ter-
melőszövetkezet (TSz.) központi fekvésű, felszabadult irodaépületében, a „kultú-
ramecénás”, „dr. Vedres Ferenc tsz-elnök kezdeményezésére” (Kozma Huba 2008, 
106–107), mint a „[…] népművészeti és művészeti hagyományok országraszóló 
példát teremtő gondosa […]”-ként (Heltai Nándor, Kiskunmajsa, 1982, 7)2 jött létre 
1981. május 1. napján, majd négy évvel később pontosan a fentiekben említett elnök 
személyes utasítására került „pecsét” a kitűnően működő intézmény ajtajára.

A korabeli sajtóorgánumok politikai befolyásoltságának következtében több-
féleképpen tálalták az ominózus eseményeket,3 így az emberekben bőven ma-
radtak kérdések a tragikus hirtelenséggel bekövetkező „zárlat” után, amelynek 
a Magyar Hírlap tudósítása szerint többek között halálos áldozata is volt. (Ferenc 
napjának hajnalán. A kiskun krimi halottja? Magyar Hírlap, 18. évf., 1985, 283. 
sz. [dec. 4.], 6.)

Hajagos Csaba levéltáros a Bács-Kiskun megyei levéltárban.
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A termelőszövetkezet és elnökének kezdeményezése az alapítást követő 
években kifejezetten hasznos „reklám” és pártpropaganda-eszköznek minősült, 
ám 1985-re a helyzet megváltozott, amelynek végpontját az gyűjtemény ajtajá-
nak lelakatolása jelentette. Az intézmény alapító és működtető tagjai (dr. Vedres 
Ferenc tsz. elnök, Csík Antal, Darányi Éva és Kozma Huba) áldozatos munká-
jának köszönhetően kiválóan folytatta tevékenységét, évről évre gazdagította 
állományát, időszaki kiállítások keretében újabb és újabb tárlatokat rendezett, 
majd 1982 februárjában szabadkéményes, középpadkás tájházzal bővült, mely-
nek korhű berendezésével Kiskunmajsa paraszti népességének életkörülmé-
nyeit igyekezett a látogatók számára szakszerűen bemutatni. Kozma Huba 
(2008) igazgató így méltán jelentette ki, hogy a gyűjtemény hármas feladatát – 
gyűjtés, feldolgozás, bemutatás – a néprajz és a helytörténet örökségének kiemelt 
szakértelemmel elvégzett gondozásával látta el.4 Ezzel párhuzamosan dr. Ved-
res Ferenc szempontjából sorra következtek a „kellemetlen” és magyarázatra 
szoruló események, hiszen a múzeum munkatársainak közművelődési tevé-
kenysége (Múzeumbarát Kör) nem szűkült le magára a helytörténeti gyűjte-
ményben folytatott munkára, hiszen a „Hazafias Népfront által évenként ren-
dezett megyei honismereti táborok, a helyi könyvtárban működő könyvbarát 
klub vezető tagjaival folyamatos együttműködésben szervezték a község köz-
művelődési eseményeit, vendégül láttak előadókat, helyi művészeket, népi irodal-
márokat, többek között olyan személyeket is, akik a nyolcvanas években a »hírbe 
hozott« ellenzéki mozgalom tagjai közé soroltattak (Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, 
Ilia Mihály)” (Kozma Huba 2008, 109).

Dr. Vedres Ferenc tsz-elnök előtt nem tűnt fel jó színben az önálló, külön 
kulturális életet élő szerveződés ([Helytörténeti Gyűjtemény [Múzeumbarát 
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Kör,5 Honismereti táborok], Könyvbarát Klub), mellyel kapcsolatosan az MSZMP 
Bács-Kiskun Megyei Bizottsága ki is nyilvánította nemtetszését, főleg miután 
a könyvbarát klub egyre szorosabb viszonyt kezdett ápolni a lakiteleki könyv-
klubbal is, ahol 1985. október 22-én a művelődési házban „[…] egy mai magyar 
költők műveit illusztráló amatőr képzőművészeti kiállítás megnyitójára és író-
olvasó találkozójára került sor […]”6 (dr. Geri István 1985, 1).

A Lakiteleken történt események kiváltották az MSZMP Bács-Kiskun me-
gyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztályának ellenérzését, ugyanis 
Geri István jelentése szerint a kiállítás nem szerepelt az 1985. évi megyei kiál-
lítási tervben, illetve „[…] néhány grafika témája indokolttá tette volna, hogy  
a művészi szempontok figyelembevételén túl ideológiai tartalmuk miatt meg-
tegyék (a bírá lóbizottság) a szükséges intézkedéseket […]”7 (dr. Geri István 1985, 
1). „Az esemény szervezői az Antológia című grafikai kiállítás (Gulyás Géza, 
Gyöngyösi Gyöngyi és Tábori Aranka) alkotásai előkészítésével, illetve meg-
rendezésével indították. A kiállítás rendezésében azonban figyelmen kívül 
hagyva az érvényes jogszabályokat, szabálytalanságot követtek el”8 (dr. Geri 
István 1985, 1).

A Kiskunmajsai Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, dr. Kozma Huba – aki 
ekkor ellátta a kiskunmajsai futballcsapat edzői tisztét is, illetve a helyi könyv-
klub vezetőségében is szerepet vállalt – beszámolója alapján a fent megne ve-
zett, „ellenforradalmi témákat” boncolgató versekről készült grafikai kiállítást9 
a Kiskunmajsai Könyvklub 1985. december 27-én szerette volna a nagyközön-
ség elé tárni, amely szándékot az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának 
Propaganda és Művelődési Osztálya és Kiskunmajsa városának Tanácsa sem 
nézte jó szemmel. Ennek következtében mindkét könyvklubot (Lakitelek, Kis-

kunmajsa), majd az eseménynek Kiskun-
majsán helyet adni kívánó helytörténeti 
gyűjteményt is, intézményi átszerve-
zésre hivatkozva, azonnali hatállyal be-
 zá ratta. Dr. Geri István – a Lakiteleken 
történt hasonló esetek elkerülése érde  -
k ében – már 1985. november 11-ei je - 
len  tésében kijelölte a központosító prog-
ramot: „[…] a lakiteleki problémák racio-
nális megoldására – más településekkel 
együtt – a közel jövőben kezdeményez-
zük általános művelődési központ ki-
alakítását, melynek keretében az általá-
nos iskola és a művelődési ház közös 
intézmény lesz. Ennek során kezdemé-
nyezzük a jelen legi közművelődési dol-
gozók funkciójának felülvizsgálatát […]. 
Ugyanakkor megyei segítséggel, meg-

P
ec

sé
t a

 M
úz

eu
m

 a
jta

já
n



2 0 1 5 .  j ú l i u s 79

felelő szakember beállításával az intézmény tevékenységét a modern köz-
művelődési törekvéseknek megfelelően orientáljuk a természettudomány és 
a gazdálkodás irányába […]” (dr. Geri István 1985). „A kiskunmajsai ügy le-
zárására a következő intézkedéseket tesszük: 1. November 26-án 16 órakor hely-
színi tárgyalásokon kívánunk megállapodást kötni arra, hogy a kiskunmajsai 
helytörténeti »múzeumot« átvesszük a megyei múzeumi szervezet keretébe.  
A múzeumigazgatót, Kozma Hubát – tekintettel arra, hogy ő a Jo nathán Tsz. 
alkalmazottja – az átszervezéssel nem vesszük át […]” (dr. Geri István 1985, 2).

A kiskunmajsai események pontos megismerése – így 29 év távlatából – vé-
leményem szerint lehetetlen a körülmények teljes körű áttekintése nélkül. A tör-
téntek tisztázása és a korhangulat illusztrálása szempontjából a leghitelesebb, 
ha azok a személyek mondják el az eseményeket, akik az ügy közvetlen sze-
replői voltak. Így felidézzük – a levéltári forrásdokumentumok segítségével – 
dr. Kozma Huba mint elbocsátott igazgató 1985-ben lejegyzett gondolatait. A hely-
történeti gyűjtemény bezárásával és az azt megelőző eseményekkel kapcsolatosan 
a következőkben olvashatjuk a „másként gondolkodó”-nak minősített igazgató 
beszámolóját:10

Aba Béla plakátkiállításának megnyitója a Múzeumban. 
A képen látható Kozma Huba (a múzeum ajtajában), mellette Lezsák Sándor
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„Feljegyzés 1985 kora telének korántsem örvendetes kiskunmajsai eseményeiről

Miután senki sem vállalta már, szülőfalum futballcsapatának edzői tisztét is ellátom. 
Közelebbről jobban megismervén ezeket a fiatalokat, úgy tartottam helyesnek, sőt fon-
tosnak, ha a megbomlott közösséget állítjuk helyre elsőként. A bajnokság első félidejének 
befejezése után a megtakarított étkezési pénzekből szezonzáró vacsorákat, összejöveteleket 
szerveztünk, s ezekre az alkalmakra olyan vendégeket is meghívtunk, akikről úgy gon-
doltuk, hasznosat tanulhatnak a gondjainkra bízott sportolók. A faluban már 5 éve mű-
ködő könyvbarát klubot is bevonva a szervezésbe, meghívtam Zsiday István sportújság-
írót, a Népsport munkatársát, Balczó Andrást, minden idők legeredményesebb 
sportolóját és Balog Tibor majsai származású válogatott labdarúgót, a mostani sportolók 
egykori játékostársát.

Egy 1985. november 13-án Nagy István nagyközségi első titkárral és Csávolszki 
László tanácstitkárral folytatott beszélgetés után – ekkor Balczó András közreműkö-
désével készült Küldetés című film levetítéséről próbáltak lebeszélni – november 21-én 
Péter Szabó János, a pártbizottság ideológiai titkára átkéretett a munkahelyemmel 
szomszédos pártirodába, s ott egyebek közt közölte, hogy nem vezethetem a Balczóval 
esedékes másnapi találkozót. Miután kifejtettem, hogy közösségi titkokat kettesben 
senkivel sem melengetek, s ezt a tilalmat elmondom az érdeklődőknek, elállt eredeti 
tervétől, de azt kikötötte, hogy a találkozó előtt az olimpiai bajnokkal kettesben nem 
maradhatok. (?!)

Ilyen előzmények után került sor erre a nyilvános beszélgetésre. Igaz – mivel a film 
nem érkezhetett meg –, Balczó András a film létrejöttének körülményeiről, Kósa Ferenc 
alkotásának mondanivalójáról és saját sportsikereinek vallásos indíttatásáról is szót ejtett, 
de alkalom nyílott arra nemkülönben, hogy akárki elmondhassa ott a véleményét, eset-
leges ellenérzéseit. Péter Szabó János ezt meg is tette. Csakhogy a „régi szép időkre 
emlékeztető ingerült felszólalása a vitapartner népszerűségét növelte; olyannyira, hogy 
Balczó András válaszát a mintegy százhúsz fős közönség megtapsolta.11 Ennek ellenére, 
ezzel együtt a találkozó végén nyugodt szívvel mondhattam: „hogy valóban megváltozott, 
türelmesebbé vált a társadalmi légkör Magyarországon, nagyon remélem, hogy ez a be-
szélgetés is bizonyította”.

Demokratikus kifejletben bízó optimizmusomra a következő hét eseményei alaposan 
rácáfoltak.

A Balczó-találkozót (1985. november 22.) követő szerdán a Hazafias Népfront helyi 
titkára, Nigrényi László a pártbizottság és a tanács megbízásából valóságos puccsot haj-
tott végre a meglepődött jelenlevők tiltakozása ellenére. (A helyi gimnázium egyik taná-
ra híven beszámol erről egy Magyar Hírlaphoz írt olvasói levélben. Dr. Debreczeni József: 
A kiskun krimi előzménye?) 1985. november 29-én pénteken délelőtt általános megdöb-
benésre lepecsételték a kiskunmajsai helytörténeti gyűjteményt. Az ezt követő események 
a Magyar Hírlap december 2–3–4-ei számaiból jól nyomon követhetők. Ugyancsak e 
napilap december 11-ei számában Szabó Attila, a Bács-Kiskun Megyei Tanács műve-
lődési osztályvezetője szól hozzá, s igyekszik megmagyarázni a manapság már eléggé 
szokatlan diktatórikus intézkedéseket. Azon túl, hogy denunciáns módon az ellenzék 
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(„másik oldal”) képviselőinek titulál bennünket, az osztályvezető a következőket írja 
1985. december 5-én keltezett olvasói levelében: „A gyűjtemény értéke megköveteli 
az átvétel gondos előkészítését, különösen akkor, ha az értékek egy részét nem vették 
megnyugtatóan számadásba, és a gyűjtemény vezetői engedély nélküli kereskedelmet 
folytattak.”

Becsületsértő rágalmazásain, szenvedélyes indulatain nem csodálkozhatunk, hiszen olvas-
tuk eleget, hogy az ellenzékkel keményen el kell bánni, az azonban már szöget ütött a fe-
jünkbe, hogy honnan tudott Szabó december 5-én az értékek nyugtalanító számbavételéről, 
hiszen a leltár csak december 9-én kezdődött?! Vagy koncepciós perről van szó? Csakhogy 
még a nyilvánvaló, tettenért gyilkost is csak gyanúsítottként szólítják az ítélet előtt.

Az alapos leltár – számunkra – megnyugtató eredménnyel zárult, maradtak hát ismét 
az ellenőrizhetetlen vádaskodások. 1985. december 13-án pénteken egy kiskunmajsai 
titkári értekezleten már bejelenthették Nagy István és Péter Szabó János, hogy ellenfor-
radalmi csoportot tettek ártalmatlanná, a helyi rendőrparancsnok-helyettes, Ohat Béla 
megragadva az alkalmat egy kis hangulatkeltésre, arra kérte föl a jelenlevőket, hogy le-
gyenek éberek, és ha bármit is megtudnak, értesítsék a rendőrséget. Ezek után már egy-
általán nem csodálkozhattunk azon a szomszéd faluból érkező híren, melynek forrásbu-
zogtatói ismét: Péter Szabó János és Nagy István, miszerint ellenforradalmi fasiszta 
lázadás készülődött a Hazafias Népfront égisze alatt a könyvklubban, de a vezetőket 
szerencsére ártalmatlanná tették.

Olyannyira, hogy a könyvklub vezetőségének a pátbizottságon propagandistaként 
dolgozó másik tagját, Gellérfyné Faludy Évát is elbocsájtották állásából december 27-én. 
Ez a nap egyébként az idei hatodik múzeumi kiállításunk megnyitásának dátuma lett 
volna, ekkor tártuk volna a honi nyilvánosság elé a lakiteleki Gulyás Géza, Gyöngyösi 
Gyöngyi és Tábori Aranka mai költők verseit illusztráló grafikai kiállítást. Bűnlajstro-
munk így teljes. Utólag megtudtuk ugyanis, azért kellet ennyire sietni a múzeum bezárá-
sával, mert csak így lehetett megakadályozni, hogy ezek az ellenforradalmi képek a nagy-
közönség elé kerüljenek.

Legfőbb kérdésünk – nyugtalanító, hiszen immár ketten fizettünk állásunkkal meg-
bélyegzettségünkért –, hogy hol kezdődik az „ellenzékiség” ma Magyarországon s hol 
Kiskunmajsán? Balczó András majsai szereplése után például szerdán Mosonma gyar-
óvárott szerepelt, s ezt a találkozót a Népsport meghirdette, ott a filmet is vetíthették.

Könyvklubunk több mint öt évig működött. Mi itt Kiskunmajsán oly módon igyekez-
tünk áttörni vidéki létünkből adódó elszigeteltségünkön, hogy vendégeket hívtunk köz-
ségünkbe, olyanokat, akik nem pletykaszinten, hanem lehetőleg első- vagy másodkézből 
tájékoztattak minket a közelünkben történő eseményekről. De közülük egyetlenegy sem 
szerepel semmiféle „ellenzéki listán” – tudomásunk szerint nincs is ilyen –, nem adtunk 
fórumot semmiféle „ellenséges uszításnak”, akkor hát mi a baj?! Maradt energiánk végül 
már arra is, hogy lakóhelyünk, -körzetünk közéletében eredményesen részt vegyünk, de 
arra is, hogy az itt élő úgynevezett „egyszerű emberek” gondjaira fölfigyeljünk, s helyet-
tük – nem egy esetben a helyi párt- és állami apparátus mulasztásait pótolva – informá-
cióéhségünkön, bajainkon enyhítsünk. De most már ezt is a rovásunkra írják – olyan 
dolgokba avatkoznak, amihez semmi közük –, mondják, jelentik.
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A legvadabb hírek keringenek rólunk a faluban, s a rémhírterjesztőkkel sárdobálókkal 
szemben nekünk fórumunk sincs már.

Az egykori kiskunmajsai könyvklub tagjainak nevében lejegyezte:
Kozma Huba

Az egykori Jonathán Helytörténeti Gyűjtemény volt igazgatója,
a néhai könyvklub vezetőségi tagja, futballedző (még)12

Kiskunmajsa, 1985. december 29-én.

Dr. Kozma Huba beszámolóját még a levél megírása napján eljuttatta Fekete 
Gyulának, a Magyar Írók Szövetsége alelnökének (egyúttal az Olvasó Népért 
Munkabizottság elnöke), hogy tájékoztassa a Kiskunmajsán történtekről. A nagy 
port kavart ügy kivizsgálásának érdekében Fekete Gyula rögtön, 1986. január 
6-án hivatalos levélben kereste fel Romány Pált, az MSZMP Bács-Kiskun megyei 
Bizottságának első titkárát, magyarázatot követelve a történtekre:

Kedves Romány Elvtárs!

A kiskunmajsai Könyvbarát Kör és helytörténeti gyűjtemény dr. Kozma Huba vezetésé-
vel az ország egyik legeredményesebben működő közművelődési közössége volt. Meg-
szüntetésének körülményeivel – a »Kiskun krimivel« – a Magyar Hírlap több cikkben 
foglalkozott, én is több forrásból tájékozódtam, és ezek alapján fel kell tételeznem, hogy 
törvénysértő hatásköri túllépésekkel történt a múzeum bezárása, az alkalmazottak elbo-
csátása.

Dr. Kozma Huba följegyzésének másolatát tájékoztatásul elküldöm az MSZMP Köz-
ponti Bizottságához Knopp András, a HNF (Hazafias Népfront) Országos Központjába 
Pozsgay Imre, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának Romány Pál, a megyei 
Tanácshoz, Gajdócsi István elvtársnak.

Kérem Romány elvtársat, saját hatáskörében intézkedjék az ügy megnyugtató lezá-
rása érdekében, legjobb belátása szerint.

Elvtársi üdvözlettel: Fekete Gyula
alelnök

az Olvasó Népért Munkabizottság elnöke13

Romány Pál, a levél kézhezvételétől számított hat napon belül, 1986. január 
13-án zaklatott hangnemben igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Válaszle-
velében leírta Fekete Gyulának, hogy „A Magyar Hírlap néhány dologban valót-
lant írt, de a szövetkezet elnöke – kérésünkre – a sajtópertől elállt. Engem arról 
tájékoztattak, hogy senkit sem bocsátottak el a szövetkezetből, ahol eddig is 
alkalmazásban voltak a gyűjtemény emberei, hanem a megyei múzeum nem 
vette át a régieket. Szóval: Tisztázni való azért van bőven, s magam is várom 
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a felügyeletet végző tanács részletes vizsgálati anyagát”14 (Romány Pál 1986). 
A Magyar Hírlap 1985. december 2-ai számában „Lepecsételt múzeum” címmel 
megdöbbenéssel írt az eseményekről. A cikk írója interjút készített a helytörté-
neti gyűjtemény restaurátorával, Darányi Évával, aki elmondta, hogy Kozma 
Huba éppen szabadságon volt, amikor „egyszer csak jött a Jonathán ágazatve-
zetője, Kiss Zoltán, egy belső ellenőr és három rendész. Egyenesen hozzám: – 
Hol az igazgató?! – Szabadságon. Elém tettek egy levelet, amit a Jonathán elnöke, 
dr. Vedres Ferenc írt alá. Kátai Imre bácsinak, a teremőrnek, egyből felmondtak 
azzal, hogy nincs szükség a munkájára. Elolvastam, ami a nevemre szólt. Az 
volt benne, ha a megyei fölöttes szerv, nem jelölték meg konkrétan, hogy kire 
gondolnak, átveszi a múzeumot, s ha ez az ismeretlen, aki a múzeumot majd 
átveszi, igényt tart a munkámra, akkor az állásomban maradhatok.” Darányi 
Éva elmondta, hogy rögvest elindult Kozma Huba után, hogy átadja neki a tsz-
elnök levelét. „Neki azt ígérték, ha munkájára az ismeretlen szerv nem tart majd 
igényt, akkor visszamehet majd tanítani. Nekem meg azt, hogy 3400 Ft-os fize-
tésem változatlanul hagyása mellett visszavesznek eredeti munkahelyemre,  
a Jonathán bér- és munkaügyi osztályára.” A hírlap tudósítása szerint Kozma 
Huba a következő módon reagált a hírre: „[…] Az, ami pénteken délelőtt történt, 
az számomra is érthetetlen. A közelmúltban tartottak szakmai ellenőrzést, min-
dent rendben találtak. Ennek ellenére lepecsételték az ajtót […]” [A lepecsételt 
múzeum. Magyar Hírlap, 18. évf., 1985, 281. sz. [dec. 2.], 3.)

A korábbi forrásokból kiderült, hogy mint „ismeretlen megyei fölöttes 
szerv”-re a Bács-Kiskun Megyei Tanács Múzeum Igazgatóságára gondolt a me-
gyei pártvezetés, ám a valós átszervezési indok megdőlt azzal a levéllel, amelyet 
dr. Bánszky Pál megyei múzeumigazgató 1985. december 17-én írt Romány 
Pálnak. A múzeumigazgató ebben alaposan részletezi, hogy 1984 őszén valóban 
felmerült a kiskunmajsai helytörténeti gyűjtemény megyei múzeumszervezet-
hez való csatolása, pontosabban „[…] a gyűjtemény szakmai irányítása, ellen-
őrzése, a dolgozók beszámoltatása a Megyei Múzeumigazgatóság irányításával 
[…], de erre a Megyei Tanács Művelődési Osztálya felől mind ez idáig semmi-
féle reflexió nem érkezett hozzánk […]. […] Az átvételnek az egy évvel korábban 
történt felvetését, valamint a kiskunmajsai gyűjteménynek az 1985. november 
29-ei puccsszerű bezárását indokolatlan együtt tárgyalni […]. […] A legfőbb 
sérelmünk, hogy sorozatosan nem vontak be bennünket az intézkedések elő-
készítésébe. 1. 1985. november 26-án a Jonathán TSz. elnöke, a Bács-Kiskun 
Megyei Tanács művelődési elnökhelyettese és a kiskunmajsai PB. (Pártbizott-
ság) illetékesei megállapodtak a gyűjtemény átadásában, november 29-ei lezá-
rásában stb.

A gyűjteményt „átvevő” megyei múzeum igazgatóságát erre sem hívták 
meg, s az intézkedésről csupán 1985. december 2-án reggel 8 órakor szereztem 
tudomást, amikor már a Magyar Hírlapban is megjelent az első cikk. […] Soro-
zatos mellőzésünkből következett az is, hogy november 29-én, a kiskunmajsai 
Helytörténeti Gyűjtemény lezárásnak a napján az onnan bennünket felkereső 
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restaurátornak (Darányi Éva) azt mondhattam, hogy nem tudok az egészről 
semmit […]. […] A november 26-ai döntés részleteit nem kellően átgondoltnak 
tartom. (Pl. a november 29-ei bezárás, leltározás kezdetének december 2-ai kez-
dése anélkül, hogy tudtunk volna róla, továbbá az ott dolgozók szakképzettsé-
ge hiányának hangsúlyozása.) Véleményem szerint ha a Helytörténeti Gyűjte-
mény veze tője valamilyen okból nem felel meg – mivel félmondatos utalások 
azóta is történnek –, a volt »tulajdonos«, illetve a helyi PB. illetékesei a vezető-
vel szemben támasztott hármas követelmény alapján el kellett volna végezzék 
az értékelést. Mi nem rendelkezünk kellő tapasztalatokkal a gyűjtemény volt 
vezetőjének a megítéléséhez, s ezt a helyieknek indokolt végrehajtani. Nagyon 
szeretnénk, hogy a múzeumi szervezetet érintő és előkészítést igénylő munkák-
ban a jövőben közreműködhessünk, s közös erőfeszítéssel talán csökkenteni 
tudjuk a hibaforrásokat”15 (dr. Bánszky Pál 1985).

A múzeumigazgató levele megadja a választ arra, hogy dr. Kozma Huba fel-
jegyzéseiben és a sajtóban megjelent tényállások szerint valójában egy „elhá-
rítási akció” áldozata lett a kiskunmajsai Helytörténeti Gyűjtemény és az ott 
dolgozó alkalmazotti csoport. Hogy dr. Bánszky Pál miért nem kapott időben 
információkat a készülő eseményekről, és miért csak utólagosan vonták be a tör-
téntekbe a Megyei Múzeumigazgatóságot? Erre a kérdésre a választ újfent Laki-
teleken kell keresni, hiszen az ott felállított kiállítást (1985. október 22. Antoló-
gia, Művelődési Ház, Lakitelek) „[…] 1985. szeptember 13-án Bánszky Pál és Pap 
Gábor művészettörténészek (mindketten szerepelnek a szakértői névjegyzék-
ben [a kiállításon]) válogatták ki a Művelődési Ház igazgatójának [Gyöngyösi 
György] felkérésére. A válogatást végzők – nyilatkozatuk szerint – nem tudták, 
hogy a kiállítás időzített anyag lesz, viszont néhány grafika témája indokolttá 
tette volna, hogy a művészi szempontok figyelembevételén túl ideológiai tartal-
muk miatt megtegyék a szükséges intézkedéseket […]”16 (Geri István 1985, 2). 
A jegyzőkönyvben olvasottak alapján megállapítható tehát, hogy Bánszky Pál 
a megyei pártbizottság által felállított megbízhatatlan személyek csoportjába 
került azzal, hogy engedélyezte az „ideológiai tartalmában a pártra veszélyes” 
grafikák kiállítását. Így abszolút érthető, hogy miért nem kapott információt 
a párt „művelődéspolitikai” tervéről.

Az elhibázott, diktatórikus megnyilvánulás időlegesen tehát megoldást kí-
nált az állampárt szempontjából a problémás ügy kezelésére, ám dr. Kozma 
Huba „hadnagy” már ekkor is tudta, hogy ha ezt a csatát el is vesztette, a háború 
megnyerésére még van esélye. Így is történt, négy év múlva, 1989-ben a majsai 
Helytörténeti Gyűjtemény korábban elbocsátott dolgozóit rehabilitálták. „A 
régi–új munkatársak ott folytatják, ahol kényszerűen abbahagyták” (Kozma 
Huba 2008, 111), „levert” forradalmuk tüze pedig éltető erőként lobog azóta is 
mindennapjaikban.

Az MSZMP Politikai Bizottságának 1986. július 1-jei ülésén elhangzott, ma-
gabiztosnak tűnő Kádár János-beszédben vázolt helyzetkép egy évvel a majsai 
eset után még helytállónak tűnt, ám 1989 tavaszára világossá vált, hogy „a rend-
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szer és a politika sem bírta el, hogy itt-ott három tucat ember szájaskodott”, „a 
rendszer nem bírta el azt a kis szelepet már bizonyos kérdésekben sem” (Csiz-
madia Ervin 1995, 293).
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