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ben elmondhatom, hogy öröm volt Önökkel együtt 
dolgozni, mert egy oktató számára legnagyobb 
öröm, ha szavai a hallgatókban befogadó együtt-
működőkre találnak. Sajnáljuk, ilyen kevés volt az  

ismeretek átadására szolgáló idő. Kívánunk Önök-
nek jó erőt, egészséget, boldogságot, hogy hasznos 
tevékenységüket tudják folytatni, mindenki örö-
mére, amíg csak lehet! 
 
 
 

Horváth Tamás és Szathmáry Király Hanna egy éves eseménylajstroma 
 

A negyvenedik év, 2011. 
 

Múlt évi beszámolónkba hiba csúszott, 1971. 
november 11-én jöttünk el Magyarországról, s így 
ez az év ittlétünk negyvenedik esztendeje. Nagy 
idő, hogy két hazát adott végzetünk, hálát adunk a 
jó Istennek, hogy házunk fenntartása és más gon-
dok mellett, nagyjából megvagyunk, s gyerekeink 
is... 

A 2011. év legnagyobb öröme volt, hogy Mici 
lányunk, Viktória 5 éves kislányukkal a 2010-ben 
Heidesheimben vett, – tőlünk 26 km-re lévő – há-
zukba beköltözött. Mivel sok mindent a vőnk ma-
ga csinál, (nagyon ügyes) csak októberre lett ké-
szen a fürdőjük tusolóval. Ez nagy boldogság volt! 
Lehet, hogy a régi padlószőnyeg feltépése volt az 
utolsó lökés H. régóta húzódó vállínszalag prob-
lémáinál, melyeket áprilisban operációval, s 8 na-
pos kórházi tartózkodással kellett megoldani. Elég 
keserves volt a rehabilitáció. Röviden a többi 
"gyerekről". Bence állást változtatott, átmenetileg 
Párizsban, most Cottbusban dolgozik. Rita élvezi 
a színházat Zürichben, de szenved a rossz rende-
zők és stressz miatt. Röviden Isztambulban volt 
egy lagzin. Nagyon tetszett neki a város. Gond, 
hogy Eszternek csak apró munkái vannak. Ízületi 
fájdalmai miatt Spanyolországban szeretne élni, 
de nem tudjuk miből… l5 éves Philipp fia atléta, 
aki bajnok evezésben. Tamás angolozik Viktor 
(12) unokával, akit díjazunk, – ezért naponta 
jön… Ügyesen kezd beszélni. Persze az apa na-
gyon hiányzik neki. Bence aranyosan minden év-
ben elviszi pár napra nyári- vagy téli túrára. 

Családi körben megültük T. 80. születésnap-
ját. Német mondás szerint a lakk lekopott, de a 
substancia tartja magát… Bőrgyógyászati téren 
kisebb "javítgatások" voltak a fején, mindent ide-
jében kaptak el. Kerüli a napot, kontroll alatt van. 
Nagyon kell manapság a napozással vigyázni, 
gyerekeknek is! 

Májusban Felsőzsolcán voltunk, ahol H. 
2004-es Perzsa útjáról tartott beszámolót. A 
Szathmáry Király Ádám Társaság emléklappal, mi 
egy hetes tagyoni nyaralással jutalmaztunk egy 
kitűnő szociális munkát végző zsolcai óvónőt. 
(Annak emlékére, hogy egy ősünk az 1800-as 
években óvodát stb. alapított). Bár sok ház újra 
épült, a város nem heverte ki teljesen anyagilag és 
lelkileg a szörnyű tavalyi árvizet. Mi mindég na-
gyon jól érezzük magunkat ott! Miskolcon Dr. 
Gyárfás Ágnes vendégszeretetét élveztük, aki a 
Miskolci Bölcsész Egyesület magyarságkutató 
egyetemének lelke. Fontos munkát végeznek, er-
kölcsi alapjainkat, nemzeti identitásunkat óvják 
az örvényben. Bár érdemtelenül, H. tiszteletbeli 
tagságot kapott. Kedves meghalt barátunk, 
Czemolatecz Iván hagyatékából a Mainzi kultúr-
kör és barátok bevonásával Pray György Húnok-
ról, avarokról, magyarokról írt 18. századi munká-
ját sikerült megvennünk és más könyveinkkel el-
juttattuk Miskolcra. Ezután Sárospatakra men-
tünk, ahol az egyik legsikeresebb Pünkösdi Szt. 
Erzsébet ünnep zajlott le. Ötezernél több látogató-
val, nagyszerű hagyomány őrzőkkel. (Dorogi íjá-
szok, solymász bemutató!). A Bodrog partján az 
amphiteátrum szerű színháznak a fekvése szép, 
öltözője is van. Pünkösd hétfőn tündéri fiatalok 
különleges népi táncokat roptak ott. (Pl a török 
Hetitta Egyetem Csoportja.) Ezen a napon Dr. 
Szabó Irénke elnökasszony a Szt. Erzsébet Társa-
ság több tagjával megnyitotta a nemzetközi Szt. 
Erzsébet zarándok utat Kassára. Ez 4 napos túra, 
110 km, kijelölt úton, szervezett szállásokkal, 
akárcsak Compostella-ba a Szt. Jakab úton. A Szt. 
E. Társaság idén ünnepelte 15 éves fennállását. 
Ünnepséggel és óriástortával emlékeztek meg. 
Nem vitás, az alapítók nagyon boldogok, hogy az 
elvetett mag gyümölcsöt hozott. Lengyel Szt. E. 
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apácák telepedtek le, szociális munkát fognak vé-
gezni. A Szt. E. Ház él! Kiállítás, Könyvtár mű-
ködik, s a Kórusnak is otthona. Irénke sikeres pá-
lyázó s így az udvarból hamarosan rózsakert lesz, 
a pincében helyet kap a kőtár. A turista nézze 
meg a Görög-katolikus kápolna előtti Romzsa 
Tódor vértanú mozaikját és benn a csodaszép Szt. 
E. Festményt! Hazafelé S. Patakról kisebb kité-
rőink voltak... 
 

 
 

Sztúpa a Kõrösi Csoma Sándor Emlékparkban 
(Internet) 

 
Tarban a Kőrösi Csoma emlékparkot, a Budd-

hista központ imponáló stupáját és óriás imaházát 
néztük meg. Pár tibeti tárgyat vittünk, amit H. 
még az indiai kereskedőtől kapott… Miután szin-
te semmi régi tárgyuk nem volt, talán örültek ne-
ki? A rég nem látott ciszter templom után Bél-
apátfalván, H.-nak eszébe jutott a 60 év előtti uta-
zás, teherautóval a rosszul megerősített bútorokkal 
a Szarvaskő felé kanyargó végtelennek tetsző úton 
Egerbocs felé, ahová kitelepítették őket... Meg-
álltunk egy lakatlan omladozó házikó előtt a Béke 
utcában, ahol 2 évet éltek. H. Apja lefolyót csi-
nált az árok felé a szennyvíznek. A kis házban sü-
tötték a kenyeret, így jól tudták a kemencét fűte-

ni. Az udvar végében volt az árnyékszék. A szülők 
földönfutókká lettek, sok mindenüket elkótyálták 
de H.-nak sok barátja volt és szerette a falut. A 
ház előtt álldogáló idős emberrel, (1951-ben 
Bálint házigazdánk siheder fia volt) felismerték 
egymást. Igen szívélyesen fogadtak minket, a falu-
siak a kitelepítés alatt is jók voltak hozzánk… 

Széchenyi Kinga szervezésében szép megem-
lékezésen vettünk részt június 18-án a kitelepítés 
60. évfordulóján a Villányi úti Szt. Imre templom-
ban. Elég sokan összejöttünk... 

Július elején elhagytuk a csodálatos Balatont, 
Marika barátnőnktől kaptunk egy hetet a tiroli Al-
pokban egy Cless közelében lévő hotelkomp-
lexumban. Az út s a környék gyönyörű volt, szép 
kirándulásokat tettünk. Lehetett sziklát mászni, 
vadvízen kajakozni, (a vőnk szereti) hegyi-
biciklizni esetleg szikláról ugrálni, de nem vol-
tunk életuntak, csak az uszodát kerestük fel. A 
Réth népek kiállítása azért volt érdekes, mert 
ezek keletről jöttek, különös nyelvet beszélő lovas 
kultúrájú emberek voltak, rovásírásuk (az előbb 
élt) etruszkokkal rokon. Azokat pedig, nem mi de 
az olaszok, magyar rokon népnek tartják. Ha nem 
harcoltak, szerették a mulatságot, érdekes sztélé-
ket hagytak hátra. A Brunecki H. Messner által 
létrehozott Hegyi népek kiállítás a néprajzosok 
számára lenyűgöző! Ez egyike a hegymászó meg-
álmodta 5 tiroli múzeumnak. (Remélem a 
Himalája-beli gyűjteményét még megláthatjuk.) 3 
hetes waldalg-i tartózkodás után visszaindultunk 
Tagyonba. Sok baráttal való találkozás tette emlé-
kezetessé a forró nyarat. Csodás este fürdés után a 
strandon egy sör mellett a vizet nézni, amint a ró-
zsaszínből a gyöngyházszínbe mennek át a színek 
s a tó végtelen nyugalmat áraszt. Augusztus 20-án 
nagy hőben elmentünk 3 hétre Gyulára. A vállmű-
tét miatt a Biztosító rehabilitációs kúrát ajánlott 
fel, amit Magyarországon vettünk igénybe. A ha-
talmas botanikus kertben lévő Gyulai Várfürdőt 
már ismertük. Kifogástalanok voltak a kezelések, 
H. nagyjából visszakapta válla mozgékonyságát. 
T.-nak is jót tett a kávészínű ásvány-gazdag víz. 
Becserkésztük a környéket. A Gyulavári Almásy 
Wenckheim Kastélyban a Bay Zoltán emlékszoba 
fogott meg. A zseniális fizikus az Egyesült Izzó 
igazgatója volt, majd a Hold-távolság méréseivel a 
radar technológia atyja lett Amerikában. A métert 
Ő definiálta legpontosabban. (Sajnos könyvét, Az 
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élet erősebb, már elajándékoztuk.) A múzeumban 
a német, román, szlovák, szerb és cigány tárgyak 
mellett nagy kiállítás van, az európai népek him-
nuszaiból. Málta szigeté is olyan, mint a miénk –
azaz ima. Sajnos a Kr. előtt 6000-ből! származó 
fazekat nem láttuk, de Erkel szülőházát, kiállítá-
sát megnéztük, ahol Szt. Erzsébet operájáról hal-
lottunk! Gyula és a Szanazug természeti szépsé-
gével és a stranddal nagyon tetszett. A Wenck-
heim grófok kastélyai többnyire romos állapotban 
vannak. Pósteleken még a 1900-as években mes-
terséges tóparti gyönyörű kastélyt már nem lehet 
megmenteni, de Gerlán talán. Újkígyóson Budd-
hista kiállítás volt l000 ereklyéből, hatalmas so-
rok álltak a kopott kastély gyönyörű parkjában. 
Nagy hatással volt ránk a karizmatikus Dickens-
né, Wenckheim Jeanne Marie grófnő, aki hazate-
lepült, hogy segítse az ottaniakat. Komoly vallási, 
kulturális és szociális munkát végez a szegé-
nyebb, elmaradottabb Viharsarokban. 
 

 
 

Bolsa kastély (Internet) 
 

Szarvason, (az ország közepe volt a Honfogla-
láskor) a Körös partján épült elegáns klasszicizáló 
Bolsa kastély lépcsőit az ikreket szoptató etruszk 
farkas szobra díszíti. Az utolsó Bolsa római nász-
útjának talán egyetlen emléke. A Pepi kertet, 
mely botanikus kert, az államnak ajándékozta, 
kérve hogy a park közelében élhessen. Elkerget-
ték, egyik szolgálójánál nagy nyomorban halt meg. 
Mindezt egy igazán szép Körös parti hajóúton tud-
tuk meg, mert a nagy hő miatt jobbnak tűnt hajóz-
ni mint kutyagolni. A Tessedik Sámuel Múzeum-
ban olvastuk, még az orosz cárnak is tanácsokat 

adott Tessedik (lelkész, író, mezőgazdász) a szikes 
talajjavítás problémáiban. Gerendáson Fogatver-
seny volt, nemcsak a hajtót, lovat, hámot, sze-
keret mutatták be, a szponzort is. Egy kis fürge 
hucul fogat nyert, duci hajtóval, lepipálva a szép 
nemes lovakat... 

Üllői út és József körúti sarokházukból 1951 
nyarán H. Nagyszüleit kitelepítették egy gerendá-
si tanyára. Nem lehetett egyszerű az átállás. Kül-
sőleg nem sokat változhatott a tanya, de a villany, 
TV, gáz azért nagy fejlődés. "Sokat dolgoztunk, ré-
gen is, ma is, de mindenünk megvan" –, mondta a 
60 év körüli házaspár. Sajnos a gyerekek, majd-
nem mindenhol már a városban élnek. A fiatalok 
már nem akarnak gazdálkodni... 

November 27- dec. 4-ig H. társasutazással 
Kappadóciában járt. A kb. 200 földalatti városból 
Saratli 8 emeletes labirintusainak egy részét jár-
ták be, megcsodálva a "malomkő" ajtókat, terme-
ket, melyeket a hettiták is használtak. (Isten-
szobrok, bazalt oroszlánok-szfinxek a Berlini Mú-
zeumban láthatók). A 10 000 km2 területen elte-
rülő vulkáni kövekből álló "szürrealista" táj 
drapp-szürke-rózsaszín színekben pompázik. Va-
rázslatos a kúpok-gúlák-gombák világa, bennük 
akár 10 emeleten cellák, lakások, templomok, ko-
lostorok. A jászol Betlehemben volt, de a keresz-
ténység bölcsője itt áll Kappadóciában. Az apos-
tolok missziója sikeres volt a hettita Szent Anya-
istennő földjének népei között, akik kitárt karral 
fogadták Szűz Máriát és Jézust. Több mint 1000 
virágzó közösség faragta, díszítette templomait, 
részben szír-egyiptomi mintára vagy bizánci festő-
ket hozatva. Még az Unesco védett Göreme völgy 
freskói is többségben siralmas állapotban vannak. 
A 3-14. századig élték virágkorukat a keresztény 
püspökségek. 1922-ben örökre elhalt a görög szó 
a faragott kőoszlopos házakban. A Török állam la-
kosságcserét hajtott végre, így 2 millió görögöt 
Görögországba telepítettek és fél millió török jött 
Törökországba... Borzasztó lehetett, mindkét fél-
nek... A másik megrázkódtatás a latin betűkre va-
ló áttérés volt. De ez volt az ára a modern Nyugat-
hoz való csatlakozásnak. A török Turisztikai Alap 
szponzorálta utunkat, mely nagyon olcsó volt, de 
ékszer, bőr és szőnyeg manufaktúrákba kellett 
menni. (Utóbbiban az erdélyi templomok szőnye-
ges képei díszítették a falakat!). Konyában a sufi 
rendalapító Mevlana Rumi, filozófus, tanár, költő, 
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szerzetes celláját néztük meg. A szép mecset ma 
múzeum s kegyhely. A muzulmán Szent Ferenc-
nek nevezhetnénk ezt az Isten és ember szeretet-
től izzó misztikust. Követői, a sufi dervisek 7 rész-
ből álló, születést-életet-halált szimbolizáló ke-
rengése misztikus tánc. (Gárdonyi G. remekül ír 
róla.) A tánc végén Mózeshoz, Jézushoz, Moha-
medhez fohászkodnak és a hazáért imádkoznak... 
Mewlana 7 tanácsa mindenkinek: 

"Légy együtt érző és irgalmas, mint a nap. Takard 
be mások vétkeit, mint az éjjel. Légy csendes, 
mint egy halott ha nyugtalanság s gond kínoz. 
Légy szerény és egyszerű, mint a föld. Légy 
elnéző, mint a tenger. Vagy lássanak, amilyen 
vagy, vagy légy olyan, amilyennek látszol…" 

Isten áldotta ünnepeket és boldogabb új évet 
kívánunk mindnyájatoknak, szeretettel! 
 

 
 
 

Irodalmi est a XVIII. Magyar Őskutatási Fórumon 
Zsiros Sándor: szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából 

 

Kollektív felelősség (büntetés) ártatlan magyar és német áldozatainak sorsa a Gulágokon 
és a „malenkij robot” lágereiben (Szinopszis) 

 

A GULAG orosz betűszó, mely magyarul a 
„Lágerek Főigazgatóságát” jelentette kezdetben, 
de a későbbiekben, a köznyelvi beszédben magá-
ba olvasztotta minden szovjet fogolytábor és bün-
tető- meg munkatábor jelentését. Ugyanígy, ahogy 
a holokauszthoz hozzátapadt valamennyi elpusztí-
tott izraeli áldozat emléke, akár táborban, akár 
bányában vagy katonai munkaszolgálatban haltak 
is meg. 

Én a „Gulág-jelenséggel” 13 éves koromban, 
1944. november 29-én találkoztam, amikor a „fel-
szabadító” Vörös Hadsereg katonái az első éjjel – 
még a falu északi szélén szóltak a fegyverek – ki-
parancsoltak 6 fiatal férfit abból a falusi kőházas 
pincéből, ahol 25-30-an rettegve szorongtunk. 
Természetesen ekkor még fogalmunk sem volt, mi 
is az a Gulág. A szót sem ismertük. 

Csaknem egy félévszázadnak kellett eltelni, 
hogy megtudjuk, azon az éjjel 150-160 civil zsol-
cai férfit és 20-25, a faluban a házaknál meg-
búvott zsidó munkaszolgálatost és itt meghúzódott, 
kiugrott katonát, máshonnan idemenekült magyart 
hurcoltak el. Összeszedtek összesen kb.200 főt. 

A pincéből elhurcoltakat gyalogmenetben 
hajtották le Debrecenbe, onnan embertelen körül-
mények között vonaton szállították ki a Szovjet-
unióba. Közöttük volt édesapám is, akit egy év 
után, – csonttá soványodva, súlyos betegen – ha-
zaengedtek. De ő sem beszélt a borzalmakról, leg-
feljebb a legszűkebb család előtt, akkor is vissza-
fogottan, és hozzátette, „ne beszéljetek erről, ha 
nem akarjátok, hogy visszavigyenek”. 

„A hazatérők számára nem adatott meg a kibe-
szélés lehetősége, sérelmeiket nem tárhatták a vi-
lág elé, tiltott volt az ő panaszuk, a könny és a 
gyász, testvér a testvérnek nem állíthatott emléket 
a magyar temetőkben”                  

(Szebeni Ilona). 
 

Úgy gondoltuk, a rendszerváltás után – meg-
szabadulván a „felszabadítóktól” – szabadon si-
rathatjuk halottainkat. Tisztelet, kegyelet övezi 
majd őket. A túlélők életük hátralévő éveiben na-
gyobb megbecsülést, támogatást kapnak rabságuk 
okán mérhetetlen szenvedéseikért. 

Csalódnunk kellett. A kegyelet, a tisztelet, a 
támogatás csak a holokauszt mártírjainak járt. 

A hivatalos Magyarország rideg közönnyel, 
bénán hallgatott, csak némi kényszeredett „kár-
pótlást” adott az igazolt gulágosoknak. Évtizede-
ken át soha-soha el nem hangzott a községekben, 
városokban hivatalos közlés, nyilatkozat az elhur-
colásról, a rabságról, a halottakról. 

Egy fél évszázadon át hallgatni kellett, mint a 
sír. Halottakat szabadon siratni sem lehetett. És 
ez országos jelenség volt. 

Közben „zengtük a dalt mámoros ajakkal”, s 
a felszabadítók hősi nevét. Úgy látszott, hogy tel-
jesül a hivatalos Magyarország vágya: a nép, az 
ország elfeledte, nem is emlékezik már a szovjetek 
embertelenségeire, bűneire, az elhurcolásokra. 

Közben az 1990-es évektől lassan, de egyre 
sűrűbben jelentek meg a széles értelembe vett 
Gulággal kapcsolatos tudományos munkák, dolgo-


