
LÉNÁRT ANDRÁS

„EGYES IGAZGATÓ ELVTÁRSAK FETISIZÁLJÁK 
A RÉGI TANERŐKET” – A JOBBOLDALI HAGYOMÁNY
A RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUMBAN1

„A városban, ahol Sanyi felnőtt, nem minden közismert személyt tartottak egyben köztiszteletben

álló személynek is – a kommunisták például közismert személyek voltak, de normális ember nem

tisztelte őket. […] A városban, ahol Sanyi felnőtt, érvényben volt valami titkos hierarchia, ami, hiá-

ba államosítás meg kommunista hatalomátvétel, a régi világrend változatlan fennállására utalt. 

A kommunisták ebben az értékrendben sehol sem voltak, még a legalsó fokon sem. Ők kívül álltak

az értékrenden, ők uralkodtak, s ezt el kellett fogadni, ha beletörődni nem is volt szabad […].”

Grendel Lajos: Négy hét az élet

BEVEZETÉS
A főváros második kerületében működő, ma II. Rákóczi Ferenc nevét viselő
gimnázium nagy múltra tekint vissza. Az évfordulókat számon tartani nem
egyszerű feladat: 2012-ben az iskola fennállásának 325. évfordulójára rend-
eztek ünnepi megemlékezést, míg 1957-ben az ötvenéves jubileumra adtak ki
emléklapot. A két dátum között nem az idő gyorsult fel, a „számítási hiba”
oka az eltérő kiindulópont. A mai gimnázium egyik jogelődjét (Egyetemi Ki-
rályi Katolikus Gimnázium) valóban 1687-ben hozták létre, a másikat (Érse-
ki Katolikus Gimnázium) viszont csak 1907-ben, a kevésbé emlegetett har-
madikat (Magyar Királyi Állami Mátyás Király Főgimnázium) pedig
1921-ben. A második világháború után az intézményeket összevonták, álla-
mosították, tanári gárdájukat részben lecserélték. 1950 után a tanulók társa-
dalmi háttere – az elit budai környék átrétegződése következtében – jelentő-
sen megváltozott. A mai gimnázium tehát több egymás mellett élő
hagyomány hordozója, dolgozatomban ezeket igyekszem nyomon kísérni.
Forrásként elsősorban 2011–12-ben készített interjúimra, valamint iskolatör-

téneti anyagokra – évkönyvek, értesí-
tők, a Budapest Főváros Levéltárában
őrzött anyakönyvek –, az iskolához kö-
tődő közösségek internetes honlapjain
fellelhető hangfelvételekre és írott
visszaemlékezésekre támaszkodtam.2
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1 A témát Kovács János Mátyás ajánlotta a

figyelmembe, aki maga is az iskola diákja

volt. Köszönet érte.

2 A történet összefoglalásához a következő

nyomtatott és digitális formában meg -
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Kutatásom során 16 emberrel be-
szélgettem. Egy interjút nem vettem
magnóra, a tanárokkal és a fiatalabb
nemzedék magukat nem jobboldalinak
tartó tagjaival (Krasztev Péter iroda-
lomtörténésszel, Török Ferenc film-
 ren dezővel) készült beszélgetéseket pe-
dig csak háttéranyagként használtam
fel. Egyik interjúalanyom megajándé-
kozott több írásával is, de a vele készült
interjú idézéséhez nem járult hozzá.
Interjúpartnereimet megváltoztatott
keresztnévvel emlegetem és idézem,
kivéve Ráday Mihályt, aki kifejezetten
kérte, hogy saját nevén szerepeljen.

Az interjúk nemcsak csekély számuk
miatt nem reprezentálják az 1989–90-
es rendszerváltást megelőző fél évszá-
zad alatt a gimnáziumba járó sok ezer
ember véleményét. A kiszámíthatatla-
nul alakult mintavétel úgy hozta, hogy
az államosítás előtti időszakról egyva-
lakinek voltak emlékei, az ötvenes–hat-
vanas években négyen-négyen jártak az
iskolába, a hetvenes–nyolcvanas évek
fordulóján hárman, legfiatalabb inter-
júpartnerem, Török Ferenc 1988–89-
ben a negyedik osztályt végezte a gim-
náziumban. Az interjúzás kezdetekor egy személlyel álltam kapcsolatban, ő és
az iskola jelenlegi igazgatónője adott további tippeket. A megkérdezettek egy
része (6 fő) a hagyományőrző egyesületből ismeri egymást, illetve annak ré-
vén tartották meg korábbi, gimnáziumi kapcsolatukat. A többiek saját régi rá-
kóczis barátaik címét adták meg, és voltak, akiket közismert gimnáziumi kötő-
désük alapján egyéb kapcsolatokon keresztül kerestem meg (Ráday Mihály,
Török Ferenc). Közös bennük, hogy valamilyen módon feldolgozták a gim-
náziumi élményeket: többségük az említett öregdiák-szervezet munkájában
vesz részt, mások hosszabb-rövidebb iskolai történeteiket írták meg a maguk
vagy a nyilvánosság számára, míg a legnagyobb hatású művek kétségtelenül a

209

jelenő műveket használtam fel: A II. Rá-

kóczi Ferenc Gimnázium jubileumi évkönyve

(1687–1987). Szerk. Nagy István. Buda-

pest, 1989, II. Rákóczi Ferenc Gim názi-

um; A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

évkönyve, 1998–1999. Szerk. Konta And-

rásné, Szerdahelyi Andor. Budapest,

1999, II. Rákóczi Ferenc Gimná zium;

Cox. Egy legendás tanáregyéniség. Szerk.

Vermes László. Budapest, 2005. Szerző;

Egyetemi Katolikus Gimnázium 1947–48.

évi értesítője; Rákóczi Ferenc Gimnázium

1971–72. évi értesítője; Nagy István: Az

Egyetemi Katolikus Gimnázium 17. száza-

di indulása és 20. századi újraindulása. Bu-

dapest, 2004. Kézirat; Szalay Gyula–

Patonay József: A 250 éves Budapesti Ki-

rályi Egyetemi Katolikus Gimnázium

1687–1937; http://cox.x3.hu/; 

http://www.budaipolgar.hu/data/cms80

243/BP2009_07.pdf; Délutáni találko-

zás. A Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi

Andor Társaságát Jablonkay Gábor, dr.

Jávor Béla és Nagy István, a társaság elnö-

ke mutatja be. Szerkesztő-műsorvezető:

Sallai Éva.

http://cox.x3.hu/mkr20120309.mp3
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gimnáziumról szóló vagy azt is érintő játékfilmek.3 Beszélgetőtársaimat nem
akartam túlzottan befolyásolni/orientálni, a bemutatkozáskor ezért általában
csak utaltam a „jobboldali hagyomány” kutatására. Semlegesebbnek tűnt is-
kolai kötődésükről, a nagy tanáregyéniségekről, esetleg a polgári értékekről
érdeklődni. Az interjúk során a családi háttérről, életvitelről kérdeztem őket,
majd a gimnázium belső viszonyairól beszélgettünk. Sajnos saját karrierjükről
rendszerint már jóval kevesebb szó esett. Három kivételtől eltekintve min-
denkivel egy alkalommal találkoztam, és két esetet leszámítva egyszerre egy
emberrel beszélgettem.

Írásom három részre tagolódik, a bevezető oldalakon az iskola történetét
foglalom össze, utána következnek az interjúpartnerek rövidre fogott család-
történetei, ezt követően a családra és az iskolára vonatkozó emlékeket muta-
tom be – elsősorban az ötvenes–hatvanas évekre fókuszálva –, kiegészítve a
gimnáziumi pártszervezet megmaradt anyagaiból nyert információkkal.

Empirikus vizsgálatról lévén szó, a jobboldal fogalmát nem pontosítottam.
Megelégedtem azzal, ha valaki vallásos nevelést kapott, polgári értékeket vall
magáénak, 1990 után jobboldali pártokkal szimpatizált, magyarán: elhatárolja
magát és környezetét a kommunista rendszer ideológiájától és funkcionáriusai-
 tól. A jobboldali hagyomány 1949–50 és 1989–90 között alig kimutatható az
iskola történetében. A családok életében az 1956-os forradalom megítélésében,
a hitoktatásra és templomba járásban, valamint a rendszerváltás utáni politikai
orientációban, olykor közéleti szerepvállalásban érhető tetten, vagy éppen a he-
lyi, iskolai hagyomány ápolásában, amelynek különféle formái nyilvános emlé-
kezeti aktusok: osztály- és iskolatalálkozók, tanárok emlékezetének őrzése, em-
lékmisék, emléktábla-avatások, öregdiák-egyesület alapítása, kitüntetések,
nekrológok. A rendszerváltás idején a gimnázium heves politikai csatározások
mezejévé vált, az ezredfordulón pedig csak széles összefogás és intenzív lobbi-
zás akadályozta meg a gimnázium kiköltöztetését. A gimnázium mai önrepre-
zentációjában – gondolok itt az internetes honlapra, az épületben megfigyel-
hető szimbólum- és jelképhasználatra, valamint néhány tanárral és az
igazgatónővel történt beszélgetésre – politikai szimpátia, ideológiai állásfogla-

lás nem érhető tetten, legalábbis nem
szembetűnő módon. Azt is mondhat-
juk, hogy a gimnázium mint fizikai va-
lóság és mint szellemi kisugárzású hely
(alma mater) elvált az egykori diákok
emlékezeti helyétől, az általuk vallott
értékektől, életszemlélettől. 
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3 Megáll az idő, 1981, rendező Gothár Pé-

ter; Moszkva tér, 2001, rendező Török

Ferenc. A Cha-cha-cha című játékfilmet is

a Keleti Károly utcai gimnázium falai kö-

zött forgatták. Rendező Kovácsi János,

1981.
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A GYÖKEREK
Széchényi György prímás, esztergomi érsek 1687-ben a törököktől frissen
visszafoglalt városban százezer forintot adományozott a jezsuita rendnek aka-
démia és gimnázium létrehozására. Az idős főpap a gyakorlati megvalósítást
teljes mértékben a rendre bízta, a tulajdonjogot azonban meghagyta magának –
vagyis a katolikus egyháznak.4 Azért fontos ezt a tényt már itt hangsúlyoz-
nunk, mert háromszáz év múlva, az 1990-es években is perdöntő lett, a szó
szoros értelmében. Az iskolaalapítás ellen az uralkodó – a főkegyúri jog gya-
korlója –, I. Lipót nem emelt kifogást. A rend elfogadta a feltételeket, s bár a
körülmények a rommá lőtt városban nem voltak épp ideálisak, az intézmény
még 1687 decemberében megnyitotta kapuit. Az elszegényedett és elnéptele-
nedett város lassan tért magához, a századfordulón zajló harcok is – leginkább
a gimnázium későbbi névadója, a II. Rákóczi Ferenc irányította függetlenségi
mozgalom – megakasztották az oktatásszervezést. A jezsuitáknak csak hu-
szonöt év elteltével sikerült az iskola teljes gimnáziumi és akadémiai tagozatát
kiépíteniük.5

A XVII. században Európa-szerte kibontakozó jezsuitaellenes vallási és po-
litikai mozgalom Magyarországot is elérte. Mária Terézia ugyan lehetőséget
biztosított a rend tagjainak a világi papi szolgálatra vagy a más rendbe törté-
nő belépésre, de a jezsuiták vagyonára rátette a kezét, iskolahálózatukat ellen-
őrzése alá vonta, és beemelte a Ratio Educationis által szabályozott új iskola-
rendszerbe. Az iskola neve ekkor változott meg, és lett az egészen 1948-ig
használt Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium.6

Az intézmény Buda és Pest egyesí-
tése után, 1876-ban költözött az Ilona
(ma Szabó Ilonka) utca 4. szám alá. A
telekvásárlást és az új épület elkészül-
tét nagy viták és széles összefogás
mozdította elő, befolyásos emberek,
többek között Reitter Ferenc építő-
mérnök, a Fővárosi Közmunkák Ta-
nácsának sza kosztályvezetője, az MTA
levelező tagja vagy Trefort Ágoston
vallás- és közoktatásügyi miniszter
közreműködése.7 (125 évvel később is-
mét valami hasonló játszódott le: az is-
kola elköltöztetése körüli hercehurcák
során – 2000-ben a Keleti Károly utcai
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4 Az adománylevél ma is megvan, és hosz-

szabb-rövidebb változatban vagy csak

utalásként rendszeresen felbukkan a gim-

názium értesítőiben és évkönyveiben.

Magyar Országos Levéltár (MOL) Acta

jesuitica E-152. fasciculus 1. numerus 2.

5 Nagy (1989) 27.

6 Jóllehet az egyetemi kart II. József igaz-

gatási megfontolásból leválasztja a gim-

náziumról, nevében megmarad az „egye-

temi” jelző.

7 A Közmunkatanács tervpályázatát Lip -

pert József és Schmidt József építészek

nyerték meg.
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épület megmaradása volt a tét – a tantestület és a szülők eredményesen moz-
gósítottak neves közéleti személyeket, köztük kormányzati pozícióban lévő
politikusokat, többek között Pokorni Zoltánt és Balsai Istvánt az amúgy he-
lyi illetőségű ügyben.) 

A gimnázium életét nem kerülték el a nagypolitika hullámai. Az első világ-
háború idején más oktatási intézményekből is be kellett fogadnia osztályokat,
illetve – a tanárhiány miatt – a pedagógusok a Keleti Károly utcai Érseki Ka-
tolikus Gimnáziumban is helyettesítettek. Az 1919-es tanácsköztársaság ide-
jén megtörtént a gimnázium „vallástalanítása”: az igazgató egy szociáldemok-
rata lett, bevezették a „tanítóelvtárs” és „tanulóelvtárs” megszólítást, a
katolikus szellemiségű tantestület 1919. március 26-án felvételét kérte az öt
nappal korábban megalakult Magyarországi Szocialista Pártba.8 A többféle-
képpen interpretálható lépés ellenére az iskola és a kommunista rendszer kö-
zötti bizalmatlanság fennmaradt: a vallásoktatással azonnal fel kellett hagyni,
a feszületeket eltávolították, és katonai házkutatást is tartottak „ellenforradal-
mi fegyverek” rejtegetésének gyanújával.

A kommün bukása után visszaállt a régi értékrend. A tanári kar is átalakult;
bár ideológiai okokból kevés embert bocsátottak el, viszont a tantestületben
megnőtt a háború után elcsatolt területekről Budapestre érkező tanáremberek
száma. A konszolidálódó Horthy-rendszer iskola- és kultúrpolitikája – a „nem-
zetnevelés”, a keresztényi és a nemzettudat mélyítése, a területi veszteségek
igazságtalanságának hangsúlyozása, a műveltség megszerzésének jelentős ál-
lami támogatása – még a szorosabb felügyelet ellenére is kedvezően hatott az
elitgimnázium életére.9 Az iskola történetét összefoglaló munka szerzője
hangsúlyozza, hogy a „kiváló tudós-tanárok a keresztényi közösség mértékle-
tességének keretei között tartják a gimnázium légkörét”, a faji eszmének
viszont „szigorúan gátat szabnak”.10 A tanulók társadalmi hátteréről szólva

megállapítja, hogy többségben voltak a
„társadalom köztisztviselői, értelmisé-
gi – ún. középrétegei”, de arisztokraták
és szegény menekült családok is járat-
ták gyermekeiket a budai gimnázium-
ba. Az Ilona utcai épületben 1932-től
közös igazgató irányítása alatt három
oktatási intézmény kapott helyet: az
Egyetemi Gimnázium mellett itt mű-
ködött a Ferenc József nevelőintézet,
és a Jurányi utcai barak képületből ide
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8 A párt a Magyarországi Szociáldemokra-

ta Párt és a Kommunisták Magyarorszá-

gi Pártja fúziójából alakult meg. 

9 Az 1934. évi XI. középiskolai törvény

szerint az egyházi iskolák egységesen a

Katolikus Középiskolai Főhatóság (ké -

sőbb Fennhatóság) felügyelete, egyszers -

mind a püspöki kar megnövekedett befo-

lyása alá kerülnek.

10 Nagy (1989) 44.
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költöztették a Mátyás Király Gimnáziu mot is.11 1937-ben, az iskola fennállá-
sának 250. évfordulóján rendezvénysorozatot szerveztek, melynek csúcspont-
ja a zeneakadémiai díszünnepély volt.12 A második világháború iskolatörténe-
ti szempontból első fontos pillanata, hogy 1944 tavaszán a megszálló német
hadsereg egyes SS-alakulatait a gimnázium stratégiailag kedvező fekvésű épü-
letében helyezték el.13 1944–45 telén, Budapest ostroma során az épületet
rommá lőtték, a bútorzat és a szertárak anyaga szinte teljesen megsemmisült.
A budai oldal elfoglalásáig – az erősen fogyatkozó tanári és tanulói létszám el-
lenére – nevelőmunka folyt az épületben, egyre kisebb helyre, végül a pincé-
be visszaszorulva. Az ostrom utáni hetekben végképp lehetetlenné vált a taní-
tás, de az iskola már 1945. április 3-án újra megnyitotta kapuit.14

A Rákóczi Gimnázium két híresebb jogelődjének kapcsolatát ismét a hábo-
rú viszontagságai fűzték szorosabbra. A katonai beszállásolás miatt 1944 őszén
az Egyetemi Gimnázium olyan mértékű helyhiánnyal küszködött, hogy átköl-
tözött az Érseki Gimnáziumba. A romló katonai helyzet azonban néhány hét
elteltével visszakényszerítette őket ere-
deti épületükbe. Ekkor még senki nem
sejthette, hogy a két intézményt néhány
év múlva – a „vendégeskedés hagyomá-
nyára” alapozva – négy évtizedes távlat-
ban össze fogják vonni. A két egyházi
gimnázium működését az 1934-es ok-
tatási törvény értelmében ugyanazon
fennhatóság felügyelte, de az Egyetemi
Gimnáziumot a korábban említett mó-
don egyházi főúr adományából hozták
létre, a Budapesti Érseki Katolikus
Gimnáziumot viszont vallásos egyesü-
let alapította, budai polgárok és egyhá-
zi személyek anyagi támogatásával. Az
érseki tekintélyes pénzalapjához végül
az állam is hozzájárult, így a néhány év-
vel korábban alapított Rákóczi Kollégi-
ummal együtt 1908–09-ben már új
épületben, a Keleti Károly utca 37-ben
kezdhette meg működését.15 1926-ban
fejeződtek be az épületegyütteshez tar-
tozó kápolna – Krisztus Király Temp-
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11 Az 1687-es alapítású középiskolát 1924–

34 között Királyi Katolikus Egyetemi

Reálgimnáziumnak hívták.

12 A következő évben a nemzetközi Eucha-

risztikus Kongresszus keretében a Hősök

terén megtartott ifjúsági misén a gimná-

zium tanulói is részt vettek. A rákóczisok

egyébként a különböző korszakokban

egyaránt a Zeneakadémiát választották

kiemelt ünnepélyeik helyszínéül: 1937

után, 1976-ban és 1987-ben is.

13 Nagy (1989) 45.

14 Öt tanár oktatott kb. nyolcvan diákot.

15 A Budai Katholikus Konviktus hazafias

érzésből, II. Rákóczi Ferenc hamvainak

hazahozatala (1906) alkalmából vette fel a

fejedelem nevét. Ebbe a konviktusba írat-

ták be a fiatal Márai Sándort, aki szülei

döntésében szabadságának kegyetlen kor-

látozását látta. Márai Sándor: Egy polgár

vallomásai I–II. Budapest, 1997, Helikon,

163–180.
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loma – kivitelezési munkálatai.16 A gimnázium tanulói létszáma a húszas évek-
től 300–400 fő körül mozgott. A tanári karból többen fontos tanáregyéniségei
maradtak az 1948. évi XXXIII. tc.-ben elrendelt államosítás utáni gimnázium-
nak is.17 Az intézmény felvette a Rákóczi nevet, a kollégiumot átszervezték, de
bentlakásos–nevelőintézeti funkcióját 1986-ig meghagyták. Ugyancsak 1948-
ban a Rákóczi fennhatósága alá helyezték a Mátyás Király Gimnáziumot – a
harmadik jogelődintézményt –, amely saját épület híján ideiglenesen az Egye-
temi Gimnáziumban kapott helyet. Bonyolította a helyzetet, hogy ideiglene-
sen a Rákóczi Gimnáziumnak is el kellett hagynia Keleti Károly utcai épületét,
mivel a közelgő népszámlálás kérdőíveinek összesítésére itt utaltak ki helyet a
KSH részére.18 Hová máshová is mehetett volna az iskola, mint az Ilona –
azaz 1946 óta már Szabó Ilonka – utcába, ahol 1948 decemberétől immár
három oktatási intézmény zsúfolódott össze? A Mátyás Király Gimnázium

névhasználatát felfüggesztették, de
korábbi igazgatóját bízták meg a gya-
korlatban összevont intézmény vezeté-
sével.19

Az Egyetemi Gimnázium sorsa is
hamarosan megpecsételődött. 1945
augusztusában a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium által kirendelt iga-
zolóbizottság vizsgálata még megnyug-
tató eredményt hozott, az iskola egyik
dolgozóját sem találták háborús bűnös-
nek. 1945–48 között a régi diákszerve-
zetek az iskola életében együtt voltak
jelen az újakkal (Ifjúsági Vöröskereszt,
úttörőcsapat a korábbi alsóbb gimná -
ziumi évfolyamoknak), és a tanárok is
megalakították az országos mozgalmak
helyi szervezeteit.20 Az évtized végére
„letisztult” a kép, a cserkészcsapatot az
úttörőmozgalomba olvasztották, és
1948 legvégén a Mária Kongregációt is
feloszlatták, 1950-től pedig kizárólag
az erős állampárti kontroll alatt tevé-
kenykedő DISZ-szervezet működött az
iskolában. 
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16 Az iskola akkori igazgatója, Pokorny

Emánuel hittudós korábban három évti-

zedig az Egyetemi Gimnáziumot vezette.

17 Radványi Kálmán, Hegyi Károly, Honti

Jenő, Szögi Ferenc.

18 OKM 171 468/1948 V. 1. sz. rendelet,

1948. október 6. Az Állami Mátyás Király

Gimnázium az első kerületi Magyar Kirá-

lyi Állami Főgimnázium (a későbbi Petőfi

Gimnázium) fiókintézményeként nyitotta

meg kapuit 1919. október 6-án. Fennállá-

sa alatt soha nem kapott önálló épületet, az

első és a második kerület iskoláiban fogad-

ták be, 1924 és 1932 között a mai Varsányi

Irén utca – Jurányi utca – Csalogány utca

által határolt telken barakképületekben

működött, majd az Egyetemi Gimnázium

épületében lelt otthonra.

19 Rajnavölgyi Géza kinevezésével felmen-

tették hivatalából az egyházi iskola ko-

rábbi igazgatóját, Honti Jenőt. 

20 Magyar Pedagógusok Szabad Szakszer-

vezete, Magyar Nők Demokratikus Szö-

vetsége.
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Öregdiákok egy csoportja, akik a háború alatt és a következő néhány évben
jártak az Érseki Gimnáziumba, a kétezres évek közepén saját honlap készíté-
sére vállalkozott. Az ersekicicero.org domain alatt található honlap tizennégy
rövid életrajzot tartalmaz. Olyasféle – többnyire a szakmai karrierről szóló –
leírások, amelyek osztálytalálkozókon szoktak elhangzani. Bár eredeti célkitű-
zésük – „az Érseki Gimnáziumban töltött éveinket próbálják rekonstruálni” –
kevéssé valósult meg, a honlapot a fényképekkel megörökített találkozók nyo-
mán az összetartozás érzése, a közös önmegjelenítés igénye szülte. Az írásokat
és fényképeket küldő emberek a világ legkülönbözőbb pontjain éltek, többsé-
gük között a találkozó és a honlap elkészítéséig semmilyen kapcsolat nem
lehetett. Sőt a halálozási dátumokat és az elavult „legfrissebb” bejegyzéseket
tekintve, a honlap az utolsó pillanatban született, látogatottsága jelenleg mi-
nimális lehet. A regisztráció után elérhető tartalmak között nemcsak a fórum
és a személyes adatok, címek szerepelnek, hanem ide töltötték fel az 1947–48
és az 1948–49-es iskolai évkönyv másolatát is. 

A háborús időkről Pálffy István emlékezik meg bevezető írásában, amely-
ből kiderül, hogy osztályfőnökük, a latin–magyar szakos Ongrádi József
gúnyneve volt Cicero – innen a honlap címe. Néhány tanárt név szerint is
említ, egyikük, a vallást és hittant oktató Tyukos Gyula, aki az iskola álla-
mosítását követően a templom gondnoka maradhatott. Arra sajnos nem em-
lékszik, hogy 1944–45-ben milyen mértékben cserélődött ki az osztály, de
megjegyzi, hogy a Keleti Károly utcai épületben már 1945 márciusában, né-
hány hónap szünet után folytatták a tanítást. Jórészt köztörténeti leírásában
a 26. RK „Magyar Jövő” cserkészcsapat tevékenységéről is megemlékezik az
egykori tanuló. 1948 őszén az Érseki Katholikus Gimnázium helyett az Álla-
mi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium hatodik osztályában folytatják tanulmányai -
kat. Az államosítás kapcsán az egyházi hierarchián belüli érdekes konfliktus-
ra és az iskola átszervezésére is kitért: „A hercegprímás [Mindszenty József]
a paptanároknak megtiltotta a további tanítást az államosított egyházi isko-
lákban: megrökönyödésünkre a katedrán [osztályfőnökünk] reverendában és
ájtatosan papol nekünk a jó pásztor kötelezettségéről, hogy nyájával marad-
jon – ez a nyáj meglett volna e nélkül a pásztor nélkül is. Sok új fiú is van:
összeolvasztottak a Mátyás Gimnáziummal, paptanáraink helyébe is onnét
jött több új tanár, és persze új igazgató.”21 A nem túl terjedelmes írás utolsó,
ironikus mondata utal a szerző családjának történetére is: „1949. június, a
tanévnek majdnem vége – és megkez -
dődik az egykori kizsákmányolók kitele-
pítése Budapestről.” 
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21 http://www.ersekicicero.org/index.asp?

id=2 Utolsó letöltés: 2012. augusztus 30.
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Egy másik visszaemlékezésben valamivel bővebben olvashatunk az iskola
szellemiségéről, a polgári családok hétköznapjairól: „Miért volt az Érseki meg-
határozóan fontos életem alakulására? Először is, mert szigorú tanáraink vol-
tak. Megkövetelték az anyagot. De rávezettek a dolgok ízére is, vagyis megra-
gadták az érdeklődésünket. (Kunz Ferivel lelkesen magoltunk be – Horatius
vagy Ovidius hexametereitől kezdve a Török-félsziget vízrajzán át a magyar
irodalom remekeiig – mindent, ami kikérdezhető volt.) […] – Másodszor
azért, mert az iskola mint katolikus intézmény a latin műveltség alapján állott,
vagyis át volt itatva az ókortól a jelenig tartó európai műveltség legfontosabb
elemeivel. Tanáraink egyívásúak voltak – papok és világiak egyaránt. Ezt a
szellemet szívtuk be magunkba. – Harmadsorban a cserkészet miatt. Egészsé-
ges játékok, másokkal való törődés (»napi jócselekedet«), jó baráti kör, fiata-
labbak vezetése – megannyi útravaló az életre. – Negyedsorban azért, mert az
iskola és minden barátom és cserkésztársam katolikus lévén, állandóan szem-
besültem azzal a kérdéssel, hogy én miért nem vagyok az, s miért is szeretem
annyira erdélyi őseim unitárius hitét. (Itt külön nagyrabecsülés illeti osztály-
főnökünket, Ongrádit, aki szigorúan számon kérte tőlem, hogy járok-e rend-
szeresen hittanóráimra a Medve utcába.) – Ötödször, mert tanáraink példát
mutattak abban, hogyan lehet továbbra is ugyanabban a szellemben – a csalá-
di otthon szellemében – tovább oktatni, amikor már az egész környező világ
az osztálygyűlöletet hirdette. A későbbi államosítás, az új iskolavezetés hatal-
mas lelki teher és belső szakítópróba elé kellett állítsa őket, egyháziakat és vi-
lágiakat egyaránt. Telente tánciskola Mimi néninél, sok hangverseny, nyaranta
Balaton, sport, flörtölés, bridzs, baráti társaság, néha alkalmi pénzkereső mun-
ka – az évek gyorsan repültek. A világ közben tolódott – bal felé. Sok ismerős
család disszidált nyugatra.”22

A már említett arisztokrata leszármazott, Pálffy István – édesanyja is arisz-
tokrata, Apponyi Albert lánya – 2008-ban hosszabb élettörténeti interjúban
mesélte el életét.23 Számára természetes volt (többek között) a cserkészet –
ideológiát nem, csak romantikát látott benne –, a szüleinek járó napilap, a Ma-
gyar Nemzet olvasása. Nem véletlenül emeltem ki a két momentumot, az ifjú-

sági mozgalom és az 1945 után ellen-
zéki vagy annak tartott lap az interjús
beszélgetésekben is gyakran felbukkan
a családtörténetekben.

A honlapon közzétett élettörténe-
tek többsége az iskoláskor utáni, egy-
más előtt nem ismert felnőttéveket
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22 http://www.ersekicicero.org/index.asp?

id=39 Gyarmathy György írása. Utolsó

letöltés: 2012. augusztus 30.

23 Pálffy István-interjú. Készítette Kőrösi

Zsuzsanna, 2008–09-ben. 1956-os Inté-

zet Oral History Archívum, 880. sz. 

L
É

N
Á

R
T

A
N

D
R

Á
S

Évkönyv XVIII. 2011–2012

06_Lenart_Jav.qxp:evkonyv2008  1/13/13  3:07 PM  Oldal 216



foglalja össze. Szinte mindegyik család deklasszálódott, többen a középisko-
lát sem tudták befejezni a Rákócziban. A korai társadalmi zuhanás a munkás
kategóriába ejtette a szülőket, amit gyermekeik viszonylag eredményesen
használtak ki egyetemi felvételeknél, jó beosztások elnyeréséhez mind a civil
életben, mind a katonáskodás idején. A társadalmi környezettel szemben
azonban megmaradtak erős fenntartásaik, így (két kivétellel) 1956-ban emig-
ráltak, zömében angolszász országokba. Majd mindegyikük műszaki terüle-
ten tanult és helyezkedett el. Az önéletírások közös jellemzője, hogy nem tar-
talmaznak erkölcsi, ideológiai vagy politikai állásfoglalásokat. Egyikük
megemlítette erdélyi unitárius gyökereit, és hogy a hetvenes évektől saját és
egyházi adományokkal rendszeresen segítette az erdélyi magyar közössége-
ket. Ugyanő az első Orbán-kormány idején elvállalta a müncheni főkonzuli
megbízatást. 

CSALÁDTÖRTÉNETEK
Az alábbiakban a családtörténetre vonatkozó több-kevesebb tényanyagot ösz-
szegzem, hogy látni lehessen, milyen életpályát futottak be interjúpartnereim.
Kérdőívet nem készítettem. A beszélgetések eltérő időtartamúak voltak, és az
információk mennyisége is különbözött, így a megjeleníthető életpályák rész-
letgazdagsága is eltérő. Az életrajzokat születési rendben közlöm.

András
ny. gépészmérnök (Budapest, 1940)
Apai nagyszülei solymári svábok. Nagyapja a helyi elemi iskola vezetője, fele-
sége is ott tanított. Édesapja és testvére biológia–kémia szakos tanárok lettek,
a harmincas években doktorátust is szereztek (Solymár, illetve Nagykovácsi
geológiai-néprajzi feldolgozásaiból). 

Anyai dédapja a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium főtanácsosa a
XIX. század végén. Anyja is pedagógus végzettségű, de nem tanított. Édesap-
ját 1938-ban, az első bécsi döntés után a Pozsony melletti Cenkre nevezték ki.
1942-ben Budapestre költöztek, a Szilágyi Erzsébet fasor egyik nyolclakásos
házának földszintjén béreltek kétszoba-hallos lakást. Édesapját a Királyi Ka-
tolikus Gimnáziumba helyezték, itt ismerkedett meg Szerdahelyi Andorral,
aki ekkor ugyancsak a gimnáziumban tanított. Húga ebben az évben, öccse
1944. október 16-án született a Kútvölgyi kórházban. 

1947-ben az Actio Catholica szervezésében fél évre Belgiumba került egy
flamand családhoz. 
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Édesapja a gimnáziumi átszervezések idején a pestszentlőrinci Steinmetz
Miklós Gimnáziumban, 1956-ban a tanítóképzőben tanított, de amikor az fel-
sőfokú intézmény lett, el kellett hagynia. Előbb a budai Márvány utcai Gim-
náziumba, onnan a Rákóczi Gimnáziumba ment.

Az ötvenes évek elején több családot kitelepítettek a házukból. András a
Fenyves utcai elemibe járt, a felső tagozatot a Labanc utcai iskolában végezte.
1954-ben kezdte meg középiskolai tanulmányait. Az ötvenes években részt
vett a földalatti cserkészmozgalomban. 1958-ban felvételt nyert a Műszaki
Egyetem gépészmérnöki szakára. Első munkahelye a Kőbányai Vas- és Acél-
öntő (KÖVAC) volt, három évvel később az Ipari Szerelvény és Gépgyár,
majd 1971-től a SZOT Munkavédelmi Kutató Intézetében helyezkedett el.
A család 1962-ben költözött Hűvösvölgybe, nagyapja egykori földjén építet-
tek családi házat. A családban tanult meg németül, sokat hallgatták a bécsi rá-
dióadásokat. 

Munkahelyén húsz évig szakszervezeti titkár, 1989-ben a SZOT-ról első-
ként leváló Tudományos Dolgozók Szakszervezetének alapítója volt. 2003-tól
a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének elnöke. 2008-ban, egykori osz-
tályfőnökük halála után alapító tagja a Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi An-
dor Társaságának, ő szerkeszti a kör honlapját. 

Ráday Mihály
operatőr, televíziós szerkesztő (Budapest, 1942)
Édesapja országosan ismert színész, Ráday Imre, édesanyja Ferda Erzsébet
Magdolna, az államosításig a Váci utcai Ferda Manyi Divatszalon tulajdono-
sa. Édesanyja 1960-ban, édesapja 1983-ban halt meg. Testvéröccse 1959-ben,
tizenöt évesen agydaganat következtében hunyt el.

Születésekor édesanyja Eskü (ma Március 15.) téri lakásában éltek, majd a
Vilma királyné úton (1950-től Gorkij, ma Városligeti fasor), ahonnan a Bel-
ügyminisztérium kezdeményezte kényszerű lakáscsere révén a Szilágyi Erzsé-
bet fasorba költöztek egy háromszoba-hallos, erkélyes lakásba. Előbb a Feny-
ves utcai elemi iskolába, második osztálytól a Baár–Madas Gimnázium
általános iskolai részlegébe járt, a felső tagozatot a Marczibányi téri iskolában
végezte el. 1956-ban kezdte meg rákóczis tanulmányait. 1960–64 között az
ELTE BTK magyar–művészettörténet szakos hallgatója, 1964–68-ban a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskola operatőr szakát végezte el. 1968-tól a Magyar
Televízió munkatársa, legismertebb műsora az Unokáink sem fogják látni…
(1979–2010). Több városvédő és -szépítő egyesület alapítója, vezetőségi tag-
ja. 1985–90 között a Fővárosi Tanács, 1990–2002 között a Fővárosi Közgyű-
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lés tagja, 2012-es nyugdíjba vonulásáig a főpolgármester tanácsadója. 1990–
94 között a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) országgyűlési kép-
viselője. Jelenleg egy tizenkettedik kerületi családi házban él. Felesége Ruttka
Andrea iparművész, három gyermekük van.

István
irodalomtanár, újságíró (Budapest, 1942)
Anyai nagyapja a rozsnyói evangélikus gimnázium igazgatója, a csehsz lovák
hatalomátvétel után latin–görög–magyar szakos tanára. Édesanyja a pozsonyi
konzervatórium, majd a prágai főiskola zongora szakát végezte el. A húszas
évek végétől magánórákból biztosította megélhetését.

Apai nagyapja Rozsnyón iskolaszolga, később önálló fiákeres, fia továbbta-
nulását nem támogatta. Édesapja újságíró, a Magyar Nap, később a Prágai Ma-
gyar Hírlap munkatársa. Az első bécsi döntést (1938) követően Budapestre köl-
tözött, ahol folytatta írói, újságírói tevékenységét. 1945 és 1948 között a
Szabad Szó munkatársa, de 1947-ben politikai okokból elhagyta a lapot. A po-
litikai támadásoknak betudhatóan szívrohamot kapott, és meghalt. A család a
Rózsadombon lakott. 

István a hatvanas években a Magyar Nemzet újságírója, de az 1968-as cseh-
 sz lovákiai bevonulást követően kilépett a szerkesztőségből. Sok helyen lakott
és dolgozott, az óbudai házgyárban betanított munkás, később egy esztergo-
mi SZOT-üdülőben kultúrfelelős volt. Munkái mellett az ELTE levelező ta-
gozatán elvégezte a magyar–könyvtár szakot, később több iskolában is taní-
tott. Első házasságából egy, második házasságából két gyermeke született.
Feleségével a békásmegyeri lakótelepen élnek.

József
villamosmérnök, informatikus (Budapest, 1943)
Apai ágon felvidéki családból származik. Dédnagyapja a Károlyi család csong-
rádi birtokainak jószágigazgatója, tíz gyerek édesapja. Nagyapja vegyész-
mérnök, a Mezőhegyesi Cukorgyár fővegyésze volt, később Budapestre he-
lyezték, ahol a Cukoripari Tröszt főlaboratóriumát vezette. 

Az anyai ág erdélyi származású. Nagyapja, illyefalvi Rákosi Zoltán tanár, Ko-
lozsváron és Budapesten tanult, később a Turócszentmártoni Reáliskola igaz-
gatója volt. A csehszlovák bevonulás után családjával Budapestre menekült,
előbb az ócsai, majd egy újpesti iskola igazgatója. Később minisztériumi taná-
csos. A kommunista rezsim 1938-ban megjelent verseskötetét (Az égő szív) in-
dexre tette, őt magát megfigyelés alá helyezte. Édesanyja szintén pedagógus lett. 
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Édesapja közgazdász, 1945-ig egy textilipari részvénytársaság főkönyve-
lője, majd a zsidótörvények után igazgatója. 1945 után adótanácsadással és
könyvvizsgálattal foglalkozott. A család 1948-ban költözött egy rózsadombi
(Berkenye utcai) villába. Az ötvenes években édesapja a Földművelésügyi
Minisztériumban csoport-, később osztályvezető, 1973-ban bekövetkezett
halála előtt vezető beosztásokban dolgozott a Csillaghegyi Lenárugyárban,
a Magyar Nemzeti Banknál és a Mezőgép Trösztnél. József 1949-től az
Áldás utcai általános iskola tanulója. 1957–61 között járt a Rákóczi Gimná-
ziumba. 1956-ban a család emigrálni akart, de Győrben meggondolták ma-
gukat. 

József a Szovjetunióba nyert egyetemi ösztöndíjat. Diplomázása után a
Központi Fizikai Kutatóintézetben helyezkedett el, de egy részben eltitkolt
nyugati utazása miatt ott kellett hagynia állását. A VOLÁN Elektronikánál
(1964–85), majd a Transelektro vállalatnál számítástechnikai külkereske-
delemmel foglalkozott. Később sikeres vállalkozást is indított. Felesége a
SZÁMALK főosztályvezetője volt, 2001-ben, váratlanul halt meg. A nyolcva-
nas évek közepe óta újra a Rózsadombon él, két ház tulajdonosa, két gyerme-
ke és nyolc unokája született.

Tibor
jogász (Budapest, 1950)
A Rózsadombon született és nőtt fel. Apai nagyapja Kunszentmiklóson jó-
szágigazgató, édesapja (1912–93) tisztviselő, a háború után a Házszerelő Ipa-
ri Vállalatnál osztályvezető, később Szöváru Nagykereskedelmi Vállalatnál fő-
kereskedő. Édesanyja háztartásbeli volt. Négy évvel idősebb bátyja szintén a
Rákócziba járt, mérnök lett. Húguk 1953-ban, tizennégy hónapos korában
meghalt. Édesanyja református családja a harmincas években tudta meg, hogy
az egyik dédszülő zsidó volt, így Tibor ükunoka magát „hat és negyed száza-
lékban” zsidónak tartja. Előbb a Rómer Flóris utcában, majd az Orgona utcá-
ban laktak. 1968-tól, az érettségi után húsz éven át a Hungarocoop Külkeres-
kedelmi Vállalat munkatársa volt, a nyolcvanas évek első felében jogi diplomát
is szerzett. 1990-ben a Dunaholding Rt. munkatársa, 1992 és 1995 között az
Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) jogásza. 1990-től a Magyar Demokrata Fó-
rum (MDF) tagja, édesanyja is aktívan részt vett a párt szervezési munkájában.
Felesége szintén jogász, Miskolcról származik, egy lányuk van. Nyugdíjas, csa-
ládjával tizenkettedik kerületi családi házukban él.
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Géza
ügyvéd (Baja, 1950)
Szülei Bajáról származnak, egyik nagybátyja katolikus pap lett a városban. Apai
nagyapja szabómester volt, négy fiából hármat kitaníttatott. Anyai nagyapja
bádogos és vízvezeték-szerelő mester, vállalkozó. Mindkét család polgári jó-
létben élt. Édesapja jogász, édesanyja tanítónő volt. Budapestre költöztek,
1944 szeptemberében házasodtak össze. Édesapja a Hitelbankban dolgozott,
később a hadsereg vezérkaránál volt gyors- és gépíró, majd a hadsereg kötelé-
kében feleségével együtt Bajorországba menekült, ahol amerikai fogságba es-
tek. 1945 őszén jöhettek haza. A Bartók Béla úton laktak, néhány év múlva a
Szász Károly utcai 90 négyzetméteres, két és fél szobás lakásba költöztek.
Édesapja az OTP második kerületi fiókjában a hitelosztály vezetőjeként dol-
gozott, édesanyja a Bem József utcai iskolában tanított, napközis tanítónőként
ment nyugdíjba. Bátyja 1961–65 között, Géza 1964–68 között járt a Rákóczi-
ba. Az ELTE ÁJK-n végzett 1973-ban, diplomázása után hamar az ügyvédi
kamara tagja lehetett, azóta is ügyvédként dolgozik. 1985–88 között a Páz-
mány Péter Hittudományi Főiskola levelező tagozatán elvégezte a teológia
szakot. Édesapja 1989-ben belépett a Kereszténydemokrata Néppártba
(KDNP). Géza ugyancsak 1989-ben alapító tagja volt a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének. Az 1990-es parlamenti választásokon az MDF listáján
szerepelt, 1992-ben Antall József miniszterelnök kinevezte az ÁVÜ Felügye-
lő Bizottságába. 1997 és 2004 között rendszeres írt a Magyar Nemzetbe, ké-
sőbb a Heti Válaszba. Publicisztikájából és egyéb írásaiból két kötete jelent
meg. Több jobboldali értelmiségi társaság (Apostolok, Nemzeti Kör, Polgári
Együttműködés Egyesülete) tagja.

Ágnes
élelmiszermérnök (Budapest, 1951)
Háromgyermekes családba született, egy orvos nővére és egy statikus mérnök
öccse van. Anyai ágon felmenői Kassa környékéről származnak, édesanyja
Győr mellett nőtt fel. Édesapja családja Erdélyből származik. Egyik felmenő-
je a XIX. század közepén bárói címet kapott, övék volt a nagyunyomi kastély
(Vas megye). A család elszegényedett, édesapja már Budapesten született
1921-ben. A Werbőczy (a mai Petőfi) Gimnáziumba járt, majd jogi doktorá-
tust szerzett. A nyolcadik kerületi tisztviselőtelepen éltek, a negyvenes évek-
ben költöztek az Olasz (később Malinovszkij, ma Szilágyi Erzsébet) fasor ele-
jére, egy első emeleti, nagy alapterületű, háromszobás lakásba – a család ma is
ott él. Édesapja a háború előtt a Kereskedelmi Banknál, később a téglaiparban
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dolgozott mint könyvelő, a hatvanas években a Tégla- és Cserépipari Tröszt
vezérigazgatója volt. Édesanyja pedagógus, az ELTE BTK filozófia–német
szakán diplomázott, doktori értekezését Márai Sándorról írta. 1945 előtt ő is
megfordult Kereskedelmi Banknál, később az első kerületi Batthyány utcai Ál-
talános Iskolában magyart tanított. 

Ágnes a Marczibányi téri lányiskolában végezte el az általános iskolát,
1965-től járt a Rákóczi Gimnáziumba. A Kertészeti Egyetemen szerzett tar-
tósítóipari mérnöki diplomát, 1974-től az egyetem oktatója. Férje mérnök, öt
gyerekük született.

Péter
építőmérnök (Beregsurány, 1951)
Anyai nagyanyja Kárpátalján volt óvónő, nagyapja erdélyi származású va súti
tisztviselő. Apai nagyszülei burgenlandiak: nagyapja tanító, de több vállalko-
zást is kezdett, nagyanyja jómódú soproni hentescsalád sarja. A nagyszülők
mindkét ágon Gödöllőn éltek a húszas évektől. Édesanyja tanítónő, tanárnő,
édesapja a háború idején végezte el a Ludovika Akadémiát. 1945-ben lesze-
relt, előbb mozit nyitott Gödöllőn, majd földmérő cégnél lett beosztott. Az
ötvenes években beiratkozott a Műszaki Egyetemre. 1956-ban a Betonútépí-
tő Vállalatnál munkástanács-vezetőnek választották, ezért később elküldték az
egyetemről. Tanulmányait 1963-ban, negyvenévesen kezdhette meg újra. 

A család a Városmajor utcában lakott egy bérházban, polgári, értelmiségi
közegben. Édesanyja a Városmajor utcai Általános Iskolában tanított, a gye-
rekeit is oda járatta.

Péter 1965–69 között végezte el a gimnáziumot, utána a Műszaki Egyetem
építőmérnök szakát. Később intézeti, hivatali munkakörökben dolgozott, a ki-
lencvenes évek elején a Vízügyi és Hírközlési Minisztérium helyettes állam-
titkára. 1989–93 között tagja az MDF-nek. Felesége jogász, négy gyermekük
született. Feleségével jelenleg egy farkasréti társasházban lakik.

SZÁRMAZÁS ÉS GYERMEKKOR
A beszélgetések során az iskolai élményeken kívül gyermekkori és mostani
családjukról kérdeztem interjúpartnereimet, politikai kérdéseket csak elvétve
tettem fel. Az életrajzokban szembetűnő néhány közös vonás. Az egykori rá-
kóczis diákok középosztályi családi háttérrel rendelkeztek. Szüleik több eset-
ben vidéki nagyszülők gyermekei, akik a fővárosban alapítottak családot, de
akadtak többgenerációs budapesti családok is. A nagyszülők között felbuk-
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kannak kisvárosi mesteremberek, vállalkozók, pedagógusok, iskolaigazgatók,
állami tisztviselők, jószágigazgatók, egyikük pedig az élelmiszeriparban dol-
gozó vegyészmérnök. Van köztük nemesi, sőt arisztokrata származású, de va-
gyonuk alapján semmiképpen nem tartoztak a társadalmi elitbe. A XX. század
első két évtizedében született apák körében a mérnökök, az anyák között a pe-
dagógusok vannak feltűnő többségben, de akad közgazdász, jogász, önálló ke-
reskedő és külkereskedő, újságíró, többen művészeti főiskolát végeztek. A há-
ború alatt és nem sokkal a háború után született interjúpartnereim túlnyomó
többsége műszaki pályára ment, emellett közgazdász, jogász, bölcsész és film-
operatőr-rendező lett belőlük. 

Volt, akit a bölcsészet érdekelt, de az apa ellenkezése jobb belátásra bírta:
„Történelem–filozófia szakra akartam menni. Az apám termetre kisebb nálam,
de nagyon kemény ember volt. Nála nem ismertem keményebb embert. »Hü-
lye vagy? Történelemre? Ezeknél? Hát még azt is letagadják, ami tegnap volt!
Filozófia? Marxizmust akarsz tanulni?« Így lettem mérnök, építőmérnök, el
lett döntve.”24 Többen azért jelentkeztek az erős reáltagozatú Rákócziba, mert
orvosok akartak lenni, de később úgy ítélték meg, hogy biológia-, kémia- és
fizikatudásuk nem elegendő a felvételihez. Az orvosi pálya nagyon népszerű
volt körükben,25 erre utalnak az osztálytársak életéről szóló beszámolók, de az
interjúkban explicit módon is megfogalmazódott ez a vágy: „Az egész gimná-
zium orvos akart lenni. Amikor harma-
dikban megkérdezték, felállt az osztály
háromnegyede – abban a társadalom-
ban ez volt a legvonzóbb, ott volt a
pénz.”26 (Az elbeszélő a társadalom fo-
galmán itt a Rákóczi diákságát, talán a
középosztályi háttérrel rendelkező csa-
ládokat értette.) Egyikük édesapja híres
biológiatanár volt a gimnáziumban –
róla még lesz szó –, sok későbbi orvos
került ki a keze alól: „Apám nagy tudá-
sú ember volt, orvosok lettek a tanítvá-
nyaiból, a mai napig nem tudok úgy
kórházba menni, hogy meg ne kérdez-
nék, apám nem volt-e tanár?”27

A tanulók szinte kivétel nélkül Bu-
dapesten születtek, és a második kerü-
letben éltek. Hipotézisem szerint pol-
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24 Idézet Péter interjújából. 

25 Egy 1963-as dokumentumban az osztály -

főnök megadta negyedikes osztályának

továbbtanulási elképzeléseit: orvos: 12,

mezőgazdász: 6, mérnök: 6, pedagógus:

5, gépipari szakma: 5, elektromos szakma: 3,

katona: 2, vendéglátóipari főiskola: 1,

filmművészeti főiskola: 1, pszic hológus:

1, régész: 1, biológus: 1, jogász: 1. Azt is

megállapította, hogy „túl nagy az orvosi

pályára irányulók száma, megindult en-

nek lefaragása”. Budapest Főváros Levél-

tára (BFL) XXXV. fond főcsoport, 7.

fond, c állag, 1963/111. ő. e. Dr. Kovács

József a 4. c-ről, 1963. no vember 27.

26 Idézet József interjújából.

27 Idézet András interjújából.
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gári középosztályhoz tartozó családjaik 1945 előtt telepedhettek meg Buda-
pest elit budai kerületében. Többségüknél így is volt, legfeljebb a Rózsa-
domb–Pasarét–Városmajor–Országút–Vízivároshoz tartozó városrészeken
belül változtattak lakhelyet. Akad azonban két kivétel: a Ráday család a Vá-
rosliget mellől a negyvenes évek végén, előnyös alkupozícióinak köszönhető-
en költözött a Szilágyi Erzsébet fasorba, József családja pedig 1948-ban, a jól
kereső apa és egy Brazíliába emigráló zsidó család jóvoltából mehetett a rá-
kospalotai családi házból egy rózsadombi villába.

Ki a szakmájának, ki a szerencséjének köszönhette, hogy a családját nem
telepítették ki. „A fél Rózsadomb úgy élt, hogy nem tudtuk, jövő héten ott le-
szünk-e vagy nem.”28 A háború alatt vagy előtt született interjúalanyaim szin-
te mind emlékeznek olyan szomszéd vagy rokon családra, akiknek el kellett
hagyniuk lakhelyüket, és soha nem térhettek vissza.29 Andrásék budai főútvo-
nalak találkozásánál álló társasházának nyolc lakásából a családok felét kitele-
pítették. „Az első emeleti nyugdíjas agronómus bácsi bűne a foglalkozása volt.
Agronómus létére kiszolgálta a grófot, mert uradalomban dolgozott… Kellett
a lakás. Az egyik lakásba a Donáth Ferenc került, ott született mind a három
fia.” András keresztapját 1950-ben ki akarták telepíteni, mert valaki feljelen-
tette, hogy ludovikás tiszt volt. Miután tisztázta a hatóságokkal, hogy Strom-
feld Aurél szárnysegédjeként a magyar Vörös Hadsereg 1. gyalogezredében
harcolt a Felvidéken, amiért a Horthy-rezsimben két év börtönbüntetést ka-
pott, mégis maradhatott a lakhelyén.

A családok életkörülményei az interjúalanyok gyermekkorára az általános
szegénységen túlmenően leromlottak, a szülők egy részét elbocsátották
korábbi munkahelyéről, politikai okokból gátolták szakmai karrierjüket, időn-
ként megfigyelték őket, a gyerekeket a rendszer szempontjából megbízhatat-
lan „egyéb” származási kategóriába sorolták, egyes családok lakásába társbér-
lőket költöztettek. 

József családja a kommunista rendszer szemszögéből egyértelműen ellen-
séges, kapitalista családnak számított, a rendszerváltást aránylag mégis jól át-
vészelték. József apja 1943-ban az akkor még jól hangzó „részvénytársasági

igazgató” beosztást „diktálta be” fia
anyakönyvi kivonatába, amiből később
többször támadt kellemetlenség, a csa-
ládtagokat az „egyéb” kategóriába so-
rolták be. Ennek ellenére az apa végig
közép- vagy magas szintű vezetői pozí-
cióban maradhatott, kapcsolati hálójá-
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28 Idézet József interjújából.

29 Többek között Czékus Jób, József és Ist-

ván Áldás utcai osztálytársa, a Nemzeti

Hírháló nevű portál egyik publicistája

foglalkozik a kitelepített budai családok-

kal és a rózsadombi villák titkaival.
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nak köszönhetően fiát az ötvenes évek végétől külföldi utakra küldhette
(NDK, Svájc). 

Amikor József 1990 után elolvashatta az állambiztonsági iratokat, az derült
ki számára, hogy főnökei elismerték apja szaktudását, és használhatónak tar-
tották őt a rezsim szempontjából, de ellenségként tekintettek rá, aki csak el-
lenőrzés mellett dolgoztatható. Megvádolták, hogy túl sok régi, polgári ele-
met vett maga mellé. Amikor ezt számon kérték, azzal védekezett, hogy
beosztottjai olyan képességű emberek, akikkel „a Rákosi elvtárs által megadott
feladatokat teljesíteni tudják”. Ma úgy véli, hogy apja „nagyon sok embert vé-
dett, és ernyőt adott föléjük”.

András biológiatanár apját többször hívták egyetemre tanítani, de a káder-
lapja miatt mindig elálltak tőle. 1956-ban, mikor kikérte a káderanyagát, meg-
lepő dolgokat talált benne: olyan kollégái is jelentéseket írtak róla, akikről
álmában sem gondolt volna ilyesmit. „Ez ilyen világ volt – mondja András. –
A mai fiatalok, a saját fiamon is tapasztalom, kicsit mesének meg tódításnak
tartják, de ez véres valóság és kemény dolog volt.”

Géza jó eszű, jó stílusú, kedves emberként emlékszik apjára, aki adottságai
és jogász végzettsége ellenére nem kerülhetett magas beosztásba. „Az OTP
második kerületi fiókjában lett a hitelosztály vezetője. Az a magasság volt, amit
egy pártonkívüli még elérhetett, tehát fiókigazgató már nem lehetett. […] ez
most nem az ő ideje volt – nem tudott karriert futni.”

A katonatiszt apák a háború után kénytelenek voltak leszerelni, és örülhet-
tek, ha nem érték őket komolyabb büntetések. Péter 22 éves, frissen végzett
ludovikás apja is otthagyta a hadsereget. Mindennel próbálkozott, mozit nyi-
tott, földmérő cégnél dolgozott: „Voltak közvetlenül a háború után olyan vál-
lalatok, ahol tudták, hogy ezek intelligens, értelmes emberek, csak hát van ne-
kik egy back groundjuk. És így az édesapámat is felvették a Betonútépítő
Vállalathoz. Ez egy olyan vállalat volt, hogy a portás ezredes volt, a műszaki
rajzoló altábornagy…” Apja megkapaszkodott, építésvezető lett. Munkája sok
utazással járt, ami rányomta bélyegét a családi kapcsolatokra. „Borzasztó ke-
mény élete volt az apámnak. És mert alig láttuk, és amikor láttuk is, borzasz-
tóan feszült és hajszolt volt, tulajdonképpen az apámmal nagyon rossz viszo-
nyom volt, finoman szólva, de hát az élet kergette szerencsétlent ebbe bele.
Hétfő reggel négykor felkelt, a fél ötös vonattal indult Beregbe – hat óra út –,
péntek este hatkor visszajött.” Közben kétszer kezdett egyetemi tanulmá-
nyokba, végül a negyvenes évei elején tudott mérnöki diplomát szerezni.

Más hátrányok is érték a családokat. József négy évvel idősebb nővérét az
„egyéb” kategória miatt nem vették fel az egyetemre, ő viszont a hatvanas
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években a Szovjetunióban végezhetett. A negyvenes évek végén – a társbérle-
tesítést kivédendő – az apa egy ismerős családnak választott le lakrészt nagy
alapterületű rózsadombi villájukban. Jóval szegényesebben éltek, mint koráb-
ban, csak egy szobát fűtöttek, és megszokottá, gyerekfejjel ugyanakkor ter-
mészetessé vált a mustáros és zsíros kenyér.

Ágnes úgy érzi, a beléjük nevelt szerénység és takarékoskodás segítségére
volt a későbbiekben. „Apám magának kiflit sem vett, és ezt tudatosította ben-
nünk. Én úgy éreztem, hogy szegények vagyunk, ugyanakkor minden pénzét
félretette, minket is arra nevelt, hogy ifjúsági takarékkal… Soha nem vettünk
fel kölcsönt, most sincsen, hát ez egy óriási előny, ezt belénk verték, hogy ad-
dig nyújtózkodj, míg a takaród ér. Szegények voltunk, olyan értelemben, hogy
amikor nyaraltunk, a szüleim összecsomagoltak egy bálát, felpakoltunk a
délinél, biciklivel tolták el odáig, s gyönyörűen megvalósítottuk a nyaralást
akárhol. Tehát nem szállodákban, hanem barátoknál meghúztuk magunkat.
Mindig biztosítottak ilyesmit is, csak nem sok pénzből.” A régi bútorokkal be-
rendezett, három-, négy- vagy többszobás lakások, legyen szó Városmajor ut-
cai ötemeletes bérházról vagy rózsadombi villáról, mégis hozzájárultak egy sa-
játos mi tudat kialakulásához: „[…] mindig éreztük ezt a budai gyerek vagyok
című… tehát azért ez számított.” Mindegyik interjúpartnerem kiemelte, hogy
jó környezetben, polgári, értelmiségi (mérnök, orvos, fogorvos, jogász, építész,
tanár) családok szomszédságában laktak, és a szerény körülmények ellenére
gyakran összejártak bridzselni, vagy csak úgy, találkozni. 

A Ráday család Devecseri Gáborral és családjával ápolt baráti kapcsolatokat.
A költő-műfordító Devecseri gyakran kérte ki színész barátja véleményét a kéz-
i ratairól. A gyerekek is összeismerkedtek, „doktor bácsist” játszottak, együtt ko-
saraztak az udvarban: a nagyi horgolta a „kosárlabdaneccet”, a Pasaréti út eleji
kovácsmesterrel pedig vashorgot csináltattak, amelyet a kertben szereltek fel. 

Többen említették, hogy korán kezdtek újságot olvasni, de egyikük sem
a kommunista párt napilapjaira, a Szabad Népre vagy utódjára, a Népszabad-
ságra emlékszik. „A Magyar Nemzet nagyon fontos orgánum volt, nem vé-
letlen, hogy apám azt járatta, és én ott lettem először szerző. A Hazafias
Népfront lapja, kevésbé pártorientált.”30 Az irodalmi vénájú Géza a jelenle-
gi lappal összehasonlítva így emlékszik: „Mindig a Magyar Nemzet járt, az
utóbbi években már csak a hagyomány miatt, ez az újság már rég nem az,
ami volt a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években. Egyrészt volt egy ellen-
zéki stichje, volt egy erős irodalmi, riport-rovata. Baróti Géza, Karinthy Fe-

renc, Csurka, Görgey tárcákat írtak,
más világ volt.”
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30 Idézet a Ráday Mihály-interjúból.
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A hagyományos polgári gyermeknevelésből az ötvenes években is megma-
radt a nyelvtanulás, francia-, német-, angolórákat vettek: „Én is jártam Bíró
nénihez, aki egy idős izraelita származású néni volt, és a rózsadombi úri fiúk
tekintélyes része nála tanulta a franciát és a németet.”31

Szép emlékként maradtak meg benne a gyermekkori születésnapi zsúrok –
amelyeket elsősorban az ismerős lányok anyukái szerveztek –, ám némi tá-
volságtartással tekint vissza azokra a középkorú vagy idősödő úri nőkre, akik
eljártak hozzájuk, csüggtek társaságot kedvelő apja történetein, de sokat
pletykálkodtak, és szerény megélhetésük ellenére mindig alkalmat kerítettek
rá, hogy rendszeresen a Gerbeaud-ban találkozzanak. Egyikük „orrfennhor-
dó arisztokrata módjára arra volt büszke, hogy a kárpitosa ugyanaz, mint
aki Horthynak a kárpitosa volt. Az ő szemében ezzel fölment az értéke! Ez
egy lényeges dolog volt neki.” Később a zsúrok buli jelleget kezdtek ölteni,
ahol kezdetben még a mamák felügyelete alatt rock and rolloztak a serdülő
fiatalok.

A szövegrészletek arról árulkodnak, hogy a polgári réteg hangsúlyozottan
körön belül barátkozott. A betelepülő új nómenklatúra nem értelmiségi csa-
ládjaiból – államvédelmi és katonatisztek, rendőrök, állami ítéletvégrehajtó –
származó gyerekeket ismerték ugyan, de már csak a szülői intés miatt is ke-
rülték őket. 

ÉRTÉKEK, MENTALITÁS, TÁRSAS KAPCSOLATOK
A családok életében természetes volt a vallásos nevelés. Interjúpartnereim ke-
resztény családba születtek, mindegyiküket megkeresztelték, és a legtöbben
vasárnaponként templomba jártak. Ágnes egy irodalmi doktorátusát és ambí-
cióit félretevő, hagyományos, családot összetartó anyára, majd a sok unokát
maga köré gyűjtő nagymamára, békés otthoni hangulatra, rendszeretetre, má-
sok elfogadására emlékszik. „Minket a vallás útján neveltek, de az volt az ér-
dekes, hogy valahogy úgy tudta átadni a két szülő együtt, az apukám inkább
egy kicsit aggódásból és családféltésből, hogy mindig az értéket nézzük, ne azt,
hogy valaki hová tartozik, ki miért született ide vagy oda. Nekem ez nagyon
jó indítás volt az életben, hogy rengeteg jó barátom van bármilyen területről.
A pozitív közeledés kihozza a másik emberből is a jót – ez valószínűleg nem
az én jó tulajdonságom, hanem belém gyökerezett, hogy az értékek között
rakjunk rendet. Soha nem a haza van előbb, hanem az erkölcsi megfontolások,
utána a családért küzdés és csak utána
jön a haza. Tehát az embert veszélye-
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31 Idézet József interjújából.
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sebb helyzetekben sem az indulat ragadja el.” Ágnes asszociatív, ide-oda szö-
kellő beszédmódja ellenére is világos, hogy a szüleitől kapott határozott ér-
tékrendet követve jól és konfliktusoktól mentesen boldogult felnőttkorában. 

Mély hatást gyakoroltak rá művészi hajlamú édesanyja történetei és az a
széles kapcsolati háló, amely a múltban szövődött, de az új politikai rendszer-
ben is megmaradt. Anyja rengeteg bálon vett részt – a múlt relikviái, a fotók
és a megmaradt ruhák egy másik, szép, de sajnos letűnt világról árulkodtak.
A hajdani társasági élet emlékei közé tartozott Dienes Valéria mozdu lat mű -
vészeti iskolája és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kórusa.32

A vallásgyakorlás azonban az ötvenes évekre gyanússá, megbízhatatlanná,
sőt rendszerellenessé tette a hitükhöz ragaszkodó és a hitélet nyilvános
formáit megtartó embereket a hatalom szemében. A negyvenes években szü-
letettek még emlékeznek iskolai hittanórára, az első áldozásra, de az is meg-
maradt bennük, hogy egyre intimebbé vált, és egyre zártabb közegre korláto-
zódott a vallásgyakorlás. „Iskolai hittan másodikban már nem volt, de egy
ferences pap bácsit megszerveztek a szülők, aki kijárt a családokhoz titokban.
Aztán ennek is hamar vége lett, eltűnt a pap bácsi, biztos elvitték valahová, és
a hittanórával többet nem foglalkoztunk.”33

András mesélte, hogy a Fenyves utcai elemi iskolában a hitoktatónő, a gye-
rekek érdeklődését felkeltendő, sci-fi regényekből is olvasott fel részleteket,
ezekből ő a fotocellás ajtóra és a mai mobiltelefon megfelelőjére emlékszik.
Családjukban folyamatosan jelen volt a vallás, már csak azért is, mert a soly-
mári nagyapa a helyi egyházközség világi elnöke volt, és a hivatásos kántor he-
lyett sokszor énekelt és orgonált a templomban. A nagymama is tisztelte a ha-
gyományokat, a déli harangszóra mindenki az asztal körül állt, és együtt
mondtak asztali áldást. A kamaszodó András a szokások ellen ugyan nem lá-
zadt, de legalább annyira izgatták a magyar futballválogatott mérkőzései. „Azt
hittem, megőrülök, 1954, nagy volt a magyar csapat, és az Uruguay elleni

meccsről 2:2-nél be kellett menni litá-
niára. Hosszabbítás következett, de
muszáj volt bemenni, alig bírtam bent.
A vége 4:2 lett, szerencsére.” A nagy-
mama testvére jezsuita pap volt, neve
szerepel a Kerepesi temető jezsuita
obeliszkjén.34 A család vallási elkötele-
zettsége segítette Andrást 1947-ben
egy fél éves belgiumi feltápláló kúrá-
hoz az Actio Catholica szervezésében.
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32 Anyja osztálytársa és barátnője volt Sző-

nyi Erzsébet zenepedagógus, a Kodály-

módszer egyik hirdetője, ő maga élete

végéig tagja volt a Kodály Zoltán Baráti

Társaságnak.

33 Idézet József interjújából.

34 A jezsuita nagybácsi Loyolai szent Ignác

élete és működése címmel 1921-ben köny-

vet jelentetett meg. 
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A Bajáról származó Géza szemében is „teljesen egyértelmű és mindenna-
pos dolog volt a kereszténység megléte, apám egyik bátyja pap volt Baján. Az-
zal senki nem kérkedett, hogy vallásos, vagy minden vasárnap elmegy misére.
Én minden vasárnap elmentem, mert így neveltek a szüleim, de ezt én soha
nem publikáltam, nota bene, nem is titkoltam, de nem került szóba, mert ez
nem volt téma, ez teljesen érdektelen volt.” A gimnáziumokból eltűnt a hit-
tan, az általános iskolában viszont még felfedezhetők maradtak a nyomai:
„Azért az iskolában be lehetett iratkozni hittanra, csak mindig kitaláltak vala-
mit a beiratkozás napjára, nem volt ceruza az igazgatónőnél, vagy elkésett, és
ha 10–12 között hirdették meg, bejött 10 perccel dél előtt, és a szülők hiába
álltak sorban, nem maradt idő, csak kettőnek… Ezek a játékok mentek.” Gé-
zát később is érdekelte a teológia, a nyolcvanas évek második felében már be-
futott ügyvédként elvégezte a Pázmány Péter Hittudományi Főiskola levele-
ző tagozatát.

Péter tanítónő édesanyját rendszeresen figyelmeztették, hogy templom he-
lyett az úttörőmozgalomba vigye a fiait „Ebből aztán az lett, hogy mindenho-
va jártunk templomba, ahova csak lehetett, de a városmajori templomot ke-
rültük. Ha mégis odamentünk, ott hátul van két kis kápolna, akkor bementünk
a kápolnába, hogy senki ne lásson minket.” 

Ágnes nem a vallás, hanem a hit fontosságát hangsúlyozta. Az iskolában
nem iratkoztak be hittanra – „nem volt a gyerekkoromban egy nagy vallásos
kiállás a családban” –, és egy apáca is járt hozzájuk. Az iskolával – aktív közös-
ségi életüknek köszönhetően – sikeresen elkerülték a komolyabb konfliktuso-
kat. „Úttörők voltunk, de közben mindenki tudta rólunk, hogy templomba
járunk, de a közösségi munkát meg segítettük.”

Ráday Mihályt kevéssé érintette meg a vallásos hit. A Deák téri evangéli-
kus templomban keresztelték meg, a Fenyves utcai iskolában viszont nem volt
protestáns hitoktatás, így délutánonként a Torockó téri református gyüleke-
zetbe kellett járnia, amihez nem nagyon fűlött a foga. „Ezután történt meg,
másodikos elemista koromban, hogy én és az egyház szakítottunk egymással,
mert annyira zavart, hogy nekem a délutánjaim elmennek. Megkérdeztem
apámat, ragaszkodik-e ahhoz, hogy járjak, és azt mondta, hogy nem ragasz-
kodik, így az állam és az egyház szétvált bennem.” Gyermekei nem kaptak val-
lásos nevelést, de lánya – jövendőbelije kívánságára – megkeresztelkedett az
esküvője előtt. „A többieknél még nem észleltem, hogy erre igény lett volna.
Feleségemmel vallástalanul neveltük a gyerekeinket, a vallásnak a mi életünk-
ben sem volt semmiféle szerepe, nota bene, ez nem zárta ki, hogy Raj Tamás-
sal is jó viszonyban voltam, Iványi Gáborral is, meg katolikus, református pa-
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pokkal, Donáth Lacival is.” (Megjegyzendő, hogy az említettekkel feltehető-
en politikai, városi tanácsnoki vagy városvédő munkája hozta össze.)

Másokat egész életükben elkísért a vallás. András családját a hetvenes–
nyolcvanas években, „amikor még nem nagyon illett templomba járni”, fe-
nyegetések is érték. A további támadásokat megelőzendő egy ideig a bécsi rá-
dión hallgatta a vasárnapi misét. A megfélemlítés érzetét felidézve összegezte
a Kádár-korszakról alkotott véleményét: „Szóval akár puhának mondják, akár
nem puhának, jó, hogy nem darabolták fel az embereket, meg nem tették sa-
vas kádba a hullákat, de hát diktatúra volt, a lélek diktatúrája mindenképpen.” 

1956 ÉS A CSALÁDOK
1956 a legtöbb családban magától értetődően forradalmat jelentett. A szülők
nem vettek tevékenyen részt a történésekben, ki reálisan, ki optimistán ítélte
meg a felkelés esélyeit. Péter édesapját a munkahelyén munkástanács-vezető-
nek választották meg, emiatt később félbe kellett szakítani egyetemi tanulmá-
nyait, de állásából nem bocsátották el. 

József apja október 25-én a Földművelésügyi Minisztérium épületében tar-
tózkodott, így tanúja volt a Kossuth téri mészárlásnak. András ugyanekkor a
tüntetők között volt, és annyira sokkolták a történtek, hogy nem emlékezett
rá, hogyan is keveredett haza. A rendszerváltás után kezdeményezte, hogy a
sortűzben meghalt egykori iskolatársuk emlékére állítsanak emléktáblát az is-
kola falán. Életkora és lakóhelye miatt neki volt a legtöbb mesélnivalója a for-
radalomról. Az egyik néhány évvel korábban kitelepített lakó egyszer csak
megjelent, és a volt lakásukban élő pártfunkcionárius család ajtaján döröm-
bölve követelte vissza egykori tulajdonukat. András elbeszélésében nem éppen
a megfélemlített család iránti szolidaritás domborodik ki. „Bezárkóztak, na-
gyon be volt tojva az asszony is. Mondta az alatta lakónak, hogy az erkélyről
kötélen leereszti a gyerekeket, az meg mondta, hogy ne eressze le nekem a
gyerekeket! De nem bántotta a kutya se őket, aztán így is maradt…” A folyta-

tás békésen alakult: „A forradalom
napjaiban Donáth Ferencet páncélautó
hozta haza esténként, amikor Kádár
jött novemberben, akkor meg Müllert
[az említett pártfunkcionáriust] hozta
a páncélautó.35 A Müller hót idege-
sen verte a kaput, amíg a házmester
hálókabátban, papucsban kicsoszogott,
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35 Arra is emlékezni vél, hogy az elbizony-

talanodott Donáth a szomszéd tanárem-

berhez is tanácsért fordult: „Donáth ’56-

ban meg majdnem minden este ott ült

apámnál: »Mit kéne mondani az embe-

reknek, hogy megnyugodjanak?« Kon-

zultáltak esténként.”
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amúgy is szerette a piát: »Na, mi van, csak nem tetszik félni?«” A humoros
epizódok azonban nem feledtették a forradalom véres komolyságát, ami job-
ban megviselte, mint a háború nem kevésbé brutális, kisgyermekként is érzé-
kelt történései. A lakhelyük környékén tűzharcban megsérültek segítése érde-
kében édesapja – felesége nemtetszése ellenére – vöröskeresztes lepedőt
helyezett el a házfalon. Egy találatot kapott tatabányai bányászfiút el is látott
és kórházba szállított, ahol András látogatta. A fiú később a Szabad Európa
Rádión keresztül köszönte meg az ismeretlen budapesti családnak a segítsé-
get, az életét.

A szülők igyekeztek gyerekeiket távol tartani a veszélyes helyektől. Andrást
ugyan október 23-án még hívta az édesapja egy kis „történelmet látni”, de ké-
sőbb már neki is meg kellett lógnia, ha csatangolni akart a városban. Ráday, aki
gyakran konfrontálódott színész apjával, ez alkalommal sem fogadott szót:
„»Mindenféle balhé van az utcákon, ma maradjál itthon, ne menjél iskolába. –
Olyan balhé nincs, hogy én el ne menjek az iskolába, micsoda baromság ez!«
Fogtam magam, és elmentem az iskolába, és senki nem volt ott, az iskola be
volt zárva 1956. október 24-én. Én nem voltam az október 23-i eseményekkel
tisztában.”

A család nem mozdult ki, nem vett részt semmiben, és interjúpartnereim
közül egyedül ő említette, hogy szülei ambivalensen viszonyultak a történé-
sekhez. Nem volt számukra egyértelmű, hogy forradalmat élnek át; az utcai
erőszak kiváltotta döbbenet óvatosságra intette őket. „Voltak tapasztalataik ar-
ról a fajta csőcselékről, ami valóban előjött, akár forradalmárnak nevezte ma-
gát ebből az alkalomból, akár nem. És a rendcsinálást pozitívnak értékelték.”
Felemás érzésükhöz az is hozzájárulhatott, hogy Ráday Imre 1956-ban osz-
tályfőnök volt a színiakadémián, ahol a növendékek, köztük Bodrogi Gyula és
Törőcsik Mari, lekommunistázták és elzavarták az egész tanári kart. A kádári
megtorlás során lecsukott színészekkel, miután visszatérhettek pályájukra, Rá-
day Imre jó viszonyt ápolt, ami fia szerint „a másik oldal iránti érzékenységet
mutatja”.36 Ráday szülei nem politizáltak – „sem kormánypártiságot, sem el-
lenzékiséget a szüleimre fogni nem lehet” –, ugyanakkor a színész apa önér-
zetét sértette, hogy Páger Antalt – megbocsátva a nyilas korszakban elköve-
tett dolgait – 1956-ban hazahívták, visszakapta a villáját, és kis idő elteltével
Kossuth-díjjal tüntették ki, miközben neki, „aki vállalta azt a politikai érát,
amiben élt”, kevés elismerés jutott.

A Rádayval egyidős István a forra-
dalmat tudatosan élte át, a vereség után
teljesen elkeseredett, borzalmasnak és

231

36 A József Attila Színházban egy társulat-

ban dolgozott Darvas Ivánnal és Men -

sáros Lászlóval.
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kilátástalannak érezte az életet. 1957 tavaszán is ezen gyötrődött, és elképedt,
hogy barátai milyen könnyedén felejtik el a nagyszerű napokat, amelyek az ő
egész életét meghatározták. A forradalomról alig beszél, az ötven évvel ké-
sőbbi eseményekről jóval részletesebben, és érzelemmel telítetten emlékezik.
Ekkor feleségével és bátyjával részt vett a Fidesz Astoriánál tartott rendezvé-
nyén, majd elindultak hazafelé. „Az egykori Filmmúzeum vonalában baromi
nagy könnygáztámadást kaptunk. Alig tudtunk köpni-nyelni a könnygáztól.
Egészen visszavetett ez minket az Astoriáig. Ott kaptunk újabb támadást. Tel-
jesen kikeltem magamból. […] Közel állt hozzám Karátson Gábor festőmű-
vész, sinológus, Lao-ce fordítója, kiváló ember. Jóval idősebb nálunk, oda-
mentem hozzá, »Tanár úr kérem, ugye biztos, hogy belebuknak ebbe a
Gyurcsányék?« Volt, aki leintett mindjárt, ugyan már, azok mindent megúsz -
nak! […] Aztán láttam, hogy bekerítenek minket, lőttek már a Blaha Lujza tér
felől is, hallottuk, hogy a Deák téren mi van, láttuk a hatalmas füstfelhőt, jöt-
tek szembe, már halálesetről is beszéltek.”

István a 2006. október 23-i tüntetésoszlatást, a rendőrök agresszív fellé-
pését, túlkapásait háborús élményként élte át és mesélte el. Ez volt az ő öt-
venhatja, hiszen kamaszfejjel otthon izgulta végig az eseményeket, édesany-
ja nem engedte sehová, most viszont a történések közepében érezhette
magát. Az 1956-os beszámolókhoz hasonló részletességgel beszélt a „diadal-
mas” pillanatokról (a Deák téren álló tank beindításáról), és arról is, hogyan
szóródtak szét a családtagjai, és hogyan vészelték át a nehéz órákat, illetve ho-
gyan és mikor keveredtek haza. A történethez tartozott egy kevésbé veszé-
lyes, de drámai epilógus is. Néhány nappal később családjával megnézték az
Uránia Filmszínházban ünnepélyes keretek között bemutatott Szabadság, sze-
relem című új, ötvenhatos tematikájú játékfilmet. A filmvégi jelenet, amikor
a siralomházban a rabok a magyar himnuszt kezdik énekelni, mélyen meg-
érintette Istvánt: „Ez engem annyira felkavart, annyira megrázott, hogy nem
bírtam magammal, engem semmi nem érdekelt, hogy ott kik mit hallanak,
azt mondtam, hogy »Rohadt szemetek! Itt semmi nem változott!« És el-
kezdtem zokogni életemben először igazán, de percekig, nem tudtam abba-

hagyni egészen a film végéig. Annyira
megrázott.”37 A hányatott életű István
a kommunista rendszert tette felelőssé
édesapja 1950-es, korai haláláért,38 az
1956-os forradalom leveréséért, az
1968-as csehszlovákiai bevonulásért –
aminek vállalhatatlansága miatt mon-
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37 Írása „Itt semmi sem változott” címmel a

Magyar Világ című lapban jelent meg né-

hány héttel később.

38 Édesapját a Magyar Újságírók Közössége

(MÚK) 2012 tavaszán posztumusz Petőfi

Sándor Sajtószabadság díjjal tüntette ki.
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dott le újságírói karrierjéről. A kimúlt rezsim minden maradványát tiszta szív-
ből gyűlöli, nem csoda, hogy a jobb oldali és szélsőjobboldali sajtóból tájéko-
zódik, hogy a jobboldali pártok lelkes követőjévé vált. 

A családok környezetéből 1956–57-ben sokan emigráltak; amikor az isko-
la újraindult, sokan hiányoztak az osztályokból. Egy ideig nem volt kötelező
oroszul tanulni, de aztán szépen visszaállt a régi rend. A még fiatalabbaknak
véget ért a móka s kacagás a pincékben, és az ellenállás részeként született
gúnyverseket is ildomos volt elfelejteni: „Akkor még óvódás voltam, és a szü-
leim szóltak, hogy az nagyon jól hangzik, hogy »Egy forint a forró lángos, le
van szarva Kádár János!« De ne mondjam, ne mondjam!”39

A KOMMUNISTA RENDSZER MINDENNAPJAI
Az új rezsim – nevezzük kommunista rendszernek –, ahogy az eddigiekből is
kitűnt, nem kedvezett és nem is tetszett a polgári családoknak. A rendszer
mindennapi működésére és utólagos értékelésére vonatkozó szövegrészekkel
igyekszem bemutatni, milyen élethelyzetek okoztak számukra gondot, hát-
rányt, vagy mit véltek különösen sérelmesnek. 

A rendszer alapját adó Szovjetunióról, az idegen nagyhatalom befolyásáról
az interjúkban egyáltalán nem esett szó. A szovjetek jelenlétéről is elvétve. And-
rás az első világháború után Szibériát megjárt és oroszul is megtanuló solymári
nagyapja és a falujukat megszálló szovjet csapategység vezetője közötti beszél-
getést idézte fel: „» – Valamit szeretnék mondani: azért egy dolgot ne felejtsen
el, ez egy olyan falu, ahol csaknem háromszáz éve német ajkú földművesek él-
nek, ezek nem átöltözött német katonák, hanem itteni parasztemberek. – Na-
gyon köszönöm, hogy ezt elmondta, tájékoztatni fogom az embereimet.« 
A solymáriak így megúszták a háborút, aztán más kérdés, hogy ’46-ban jött a ki-
telepítési hullám.”40 De más családi történetek is előkerültek 1945-ből, ame-
lyekben hol pozitív megítélés alá estek a katonák (például a hozzájuk beszállá-
solt Viktor nevű tiszt, aki erőszakoskodáson érvén katonáját, szempillantás alatt
lelőtte), hol elmarasztalta őket fenyegető és durva magatartásukért. Bár sem csa-
ládja, sem ő maga nem rokonszenvezett a Szovjetunióval, 1956 után, mikor a diá-
 kok általános felháborodásukban nem akartak oroszul tanulni, nagyapjának si-
került rábeszélnie németül anyanyelvi
szinten tudó unokáját az orosztanulásra
(ahány nyelv, annyi ember). Ami saját
bevallása szerint későbbi tárgyalásai so-
rán hasznosnak is bizonyult.
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39 Idézet Péter interjújából.

40 A „megúszás” természetesen viszonyla-

gos, a település sem kerülhette el például

az SS-(kényszer)sorozásokat.
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András egyértelműen a rendszer számlájára írja édesapja munkahelyi há-
nyattatásait. Az Egyetemi Katolikus Gimnázium államosításakor el kellett
hagynia az intézményt, és Pestszentlőrincen, a helyi gimnáziumban kapott
állást. Fia úgy látta (és ebben az apja tanítványaival folytatott beszélgeté-
sek is megerősítették), hogy „vadmagyarságát és vallásosságát nem rejtette vé-
ka alá – minden politikai rendszerrel meggyűlt a baja, amelyik nem a magyar-
ságot képviselte”.

Andrást is érték támadások előbb a vallásgyakorlás, majd a nyolcvanas évek
végén érdekvédelmi munkája miatt, de mint mondta, a Kádár-rendszerben
nem alkalmaztak olyan kemény retorziókat a renitenskedőkkel szemben, mint
a Rákosi-időkben, vagy mint az általa sűrűn látogatott NDK-ban. „Az
endékások sokkal keményebbek voltak. Ha két endékás együtt érkezett hoz-
zánk, nem lehetett előttük politizálni. Úgy lefagytak, mint annak a rendje.
Mint a Windows, ha nem működik. Ha egyedül voltak, lehetett politikai vic-
cet is mesélni.”

József édesanyja egy Váci úti iskolában tanított, és amikor kisfiát bevitte a
munkahelyére, elmagyarázta neki, kinek hogyan illik köszönni: „Előkészített
azzal, hogy ha megnyomja a kezemet, nehogy Kezeit csókolommal köszönjek,
hanem Jó reggelt, igazgató elvtársnőt mondjak!” Ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, József elszúrta, amiért édesanyját figyelmeztetésben részesítették. A ma
már komikusan ható történet indította Józsefet mélyebb összefüggések meg-
csillantására: „Szép lassan tanulod meg a korlátaidat. Egy kettősségben éltük
le az életünket, esténként apám leengedte az összes rolót, hallgattuk a Szabad
Európa Rádiót, utána bementünk az iskolába, semmi politika. Felrajzoltak
kockákból egy várat, aki aznap jól viselkedett, annak beírták a nevét, ez az
egész volt a Béke vára […] hazug világban, borzalmas kettőségben éltünk az
értelmiségi családokban. Ha nem is mondták, mert féltettek minket, gyereke-
ket, de benne volt a hangulatban, […] a szülők félelme csak átjött, még ha nem
is volt kimondva.”

Géza szintén a kettős beszédről emlékezett meg. „Apám azt mondta, hogy
itthon mindenki mindenről beszél, nincs az, hogy a gyerekek előtt ne mond-
juk, teljesen felnőttnek tartottak minket. A vallásosságról, az antikommuniz-
musról, amik a családi értékek voltak, azokról nem kell mások előtt, akiket
nem ismerünk, mert soha nem tudhatjuk, hogy milyen következményei lesz -
nek. Így nőttünk fel, tudtuk, ki az a barátunk, aki előtt lehet ilyenről beszélni,
mert ő is templomba jár, vagy az ő apja is börtönben volt. […] Azt gondoltam,
hogy az életem végéig ez a rendszer nem fog változni. Nem úgy nézett ki a
hatvanas évek második felében, amikor elkezdtem gondolkozni, egyáltalán
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nem úgy nézett ki, hogy a Szovjetunió össze fog omlani. A hetvenesekben
sem, és még a nyolcvanas évek elején sem. Amikor ez kezdett pedződni, az kb.
a nyolcvanas évek második fele. Apám mindig azt mondta, hogy itt csak akkor
lesz változás, ha Szovjetunió is összeomlik. Végül is igaza lett az öregnek, csak
azt nem tudtuk, hogy ez be fog következni. Ő még megérte, 1998-ban halt
meg. 86 évesen. Megérte, hál’ Isten, belépett még a kereszténydemokrata
pártba is, ’89-ben. Mondtam neki, hogy kicsit elkéstél, mert ez már nem az,
mint a Barankovics idejében.”

Géza több-kevesebb rendszerességgel egész életében naplót vezetett, de
kérdésemre azt felelte, hogy közéleti, politikai témákról nem írt, amit nem az
érdeklődés hiányának tartott, hanem a beléjük nevelt óvatosságból kifejlődött
öncenzúrának. 1968-ban érettségizett, a Varsói Szerződés csapatainak prágai
bevonulása „iskolai kereteken kívül” érte, így csak barátaival tudta megtár-
gyalni a történteket. A gimnáziumban még aktív közösségi szerepet vállaló
Géza az egyetemen nem vett részt sem a KISZ munkájában, sem más politi-
kai megmozdulásban. „Akkor csinálták, ’70–71-ben a Demszkyék a maoista
játékokat,41 elvitték őket, pedig balról támadtak, de ez a rendszer nem szeret-
te azt sem, ha balról támadják. Az egyik évfolyamtársunk, a Tóth Soma, az is
benne volt, azt kitették egy ideig, aztán visszavették. Ezeket én ívben leszar-
tam, ennyire nem érdekelt. Az egyetem arra kellett, hogy diplomát szerezzek,
és előkészítsem a további életem.”

Péter is távolságtartással kezelte a fennálló politikai viszonyokat. Az ő csa-
ládjukban is evidens volt, ki előtt nem szabad beszélni katolicizmusukról, ki
előtt nem szabad szidni a rendszert. A diktatúra mindenhová elérő kezének il-
lusztrálására a felesége egyetemi felvételi beszélgetését hozta fel, ami akkor
meghiúsította a jó tanuló lány továbbtanulását. „Hevenesi Anna apja Hitter
volt, de a Hitler–Hitter párhuzam miatt magyarosítottak. A felvételin meg-
kérdezték, hogy az ön nagybátyja az a Hitter jezsuita, aki most az NSZK-ban
él, és az ilyen és ilyen című könyveket írta? – Igen. – Az ön másik nagybátyja
Hevenesi János, és szintén jezsuita? – Igen.”

Ellenpéldaként több közepes képességű osztálytársa esetét említette, akik
szerinte az orvosi egyetemre funkcionárius vagy magas beosztású rendőr szü-
leiknek köszönhetően juthattak be. Róluk ma sincs túl jó véleménnyel: „Ma
Hűvösvölgyben körzeti orvos, adja az
Isten, hogy közelébe ne kerüljek vala-
mi betegséggel.” Egyetemista korából
is emlékszik hasonló történetekre.
Tankörünkben a KISZ-titkár volt az
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41 Demszky Gábor 1970-től járt az ELTE

jogi karára, és egy 1972-ben tartott maois-

ta tüntetésen való részvételéért egy évre

kizárták a KISZ-ből és az egyetemről. 
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egyetlen, aki belépett a pártba. „Az a Koltay Gábor volt, a filmes, aki most,
hogy mondjam, hős magyar. Most nagy jobboldali kedvenc, billegeti a far-
kát.42 Csodálkoztunk, hogy kerül a Koltay Gábor a Filmművészeti Főiskolá-
ra, amikor oda állati nehéz bekerülni? Hát hogy? […] S akkor leesett
mindannyiunkban a tantusz, hogy az ő nagybátyja a Gyurkó László. Az a
Gyurkó László, aki volt szíves megírni az Arcképvázlat történelmi háttérrel cí-
mű Kádár-könyvet. Na most, neki egyetlen telefonjába kerülhetett, hogy a
Koltay Gábor bekerüljön a főiskolára. Azért ez is a korhoz tartozik.”

Péter is megkötötte a maga kompromisszumát: „Azért az apám is, aki na-
gyon kemény ember volt, mondta negyedikben, »a franc egye meg, lépj be a
KISZ-be«. És akkor beléptem.” De a határt meghúzta a párttagságnál: „Két
dolgot lehet mondani, hogy vagy gazember, vagy tök hülye. Ha valaki nem
látja át, az tök hülye, ha pedig átlátja, és mégis párttag egy diktatúrában, ak-
kor ga zember. […] Abszolút egyértelmű. Ha senki nem tagja az MSZMP-nek,
akkor itt nem lesz kommunista diktatúra. Attól volt itt kommunista diktatúra,
hogy 800 ezer ember karrierista vagy hülye volt.”

Elveiért régi jó barátjával is vállalta a konfliktust: „Valaki, akivel nagyon
jóban voltam, nyaralások, állást szereztem neki, sokáig ugyanazon a helyen
dolgoztunk, mesélte: »Te, azt mondták, hogy kineveznek egy részleg vezető-
jének, de be kell, hogy lépjek a pártba.« – És te beléptél. – »Igen.« Akkor én
írtam neki egy levelet, és egy Magyar Nemzetből kivágott cikket csatoltam
neki. Arról szólt, hogy valakit elővettek jóval a háború után: » – Te SS-tag
voltál! – Nem, én csak egyszerű váltókezelő voltam, de annyira frekventált
helyre mentek ezek a vonatok, hogy csak olyan kezelhette a váltót, aki tagja az
SS-nek. – És hová mentek ezek a vonatok? – Ja, ezek a vonatok Auschwitzba
mentek. De én nem csináltam semmit, az SS tagja voltam, és kezeltem a vál-
tót. Én egy nulla voltam.« Ezt a cikket kivágtam s elküldtem a barátomnak.
Semmit nem csinálsz, tag vagy, és kezeled a váltót. Ha nem kezeli senki a vál-
tót, és nem lesz senki tag, akkor nem lesz ilyen rendszer. Tizenöt évig nem
találkoztam ezzel a barátommal. Aztán a rendszerváltás után rendeztük a dol-
got. […] Hogy az én baráti körömhöz tartozzon egy pártember, az ki van zár-
va, a lakásomba nem teszi be a lábát.”

A nyolcvanas években egy alkalom-
mal rosszul mérte fel, meddig mehet
el, és ki előtt beszélhet nyíltan politikai
nézeteiről. Egy magas beosztású víz-
ügyi szakember közvetlen munkatársa
volt, szívélyes, baráti viszony alakult ki
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42 A Péternél elnézőbb Géza történésszé

lett egykori iskolatársáról így emlékezik

meg: „Kun Miklós érdekes figura, amíg

jó volt Kun Béla, addig az unokája volt,

most meg antisztálinista.” 
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köztük. „És egyszer mondtam neki, hogy »Miklós, ne hülyéskedj, ez mégis-
csak egy utolsó félfasiszta diktatúra!« Elsápadt. Négy napig »Szervusz!, Visz-
lát!«, ezen kívül semmit nem szólt. Négy napig teljes stresszben voltam, ak-
kor már négy gyerekem volt, hogy most engem kirúgnak vagy nem. […] Hát
az volt, embereket meghurcoltak, kiraktak munkahelyükről, börtönbe zártak,
elzavarták az országból – akkor mi volt? Egy félfasiszta diktatúra. A franc egye
meg, valaki ezt kimondja, valaki nem mondja ki. Én kimondtam. Négy nap
után reagált, megállt az ajtóban: »Te, Péter, miért is van itt félfasiszta dikta-
túra?« Már nem emlékszem, mit mondtam, de akkor már nagyon vigyáztam.
Akkor tudatosult bennem, hogy onnan nekem azonnal el kell mennem.”

Péterrel és Ágnessel kérésükre egyszerre találkoztam. Tanulságos volt,
hogy mindig végighallgatták egymást, ám az interjú vége felé Ágnes sűrűn
kommentálta Péter történeteit, időnként vitába keveredtek. Ágnes sokkal el-
fogadóbb álláspontra helyezkedett a másként gondolkodókkal (jelen esetben
a rendszerben hívőkkel) és a kompromisszumot kötőkkel. Ő is, mint mind-
annyian, belépett a KISZ-be, és amikor az egyetemen esetleges párttagsága
került szóba, a legnagyobb ellenérvet számára az ateizmus deklarálása jelen-
tette. „Abban igazad van, hogy hamarabb lehetett volna rendszerváltás, vagy
nem alakult volna ez ki [ha nincs olyan sok párttag]. Nálunk a kertészetin min-
denki párttag volt a tanszéken, rajtam kívül. Hozzám odajött a párttitkár, any-
nyit mondott, hogy kötelessége beszervezni engem is, de azt fogja írni, hogy
nem vagyok politikailag elég érett. Ezt ő közölte, nem én mondtam. Azt nem
tudtam volna mondani, hogy ateista vagyok, mert a KISZ-nek azért nem volt
ilyen kritériuma.”

Véleménye szerint, amíg valaki nem akarta mindenáron meggyőzni a ma-
ga igazáról, nem akarta „elvenni az identitását”, és elfogadta, hogy ő más kör-
nyezetből jött, akkor a közös cél és az együttes helytállás – mondjuk az úttö-
rőmozgalomban vagy a munkahelyén – sokkal fontosabb volt, mint az eltérő
ideológiák ütköztetése. Ennek szemléltetésére két egymástól időben távol eső
eseményt említett, amelyek megérintették. Számára egyaránt katartikus él-
ményt jelentett Hruscsov budapesti látogatása – mikor a Szilágyi Erzsébet fa-
soron elhaladó nyitott autójából rámosolygott –, és az apró termetű Teréz
anya kisugárzása, amit testközelből érezhetett a városmajori templomban, né-
hány évtizeddel később.

Ágnesnek, mint mondta, soha nem származott semmiféle hátránya vallá-
sos hitéből vagy a származásából, egy alkalmat leszámítva, amikor az egyete-
mi KISZ-titkár éppen az ideológiai meggyőződés hiánya miatt nem javasol-
ta további foglalkoztatását. A tanárok azonban elégedettek voltak vele, és
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maradhatott tanítani az egyetemen. Ágnes elismerte, hogy ő és családja is
óvatos volt, nem keresték maguknak a bajt, mint Péter az illetlen kijelenté-
seivel – „Jó, de Péterkém, mondasz ilyen zöldségeket! Félfasiszta diktatú-
ra…” –, vagy mint a férje rokonságából Monspart Sarolta, akinek szüleit azért
idézték be a Városmajori Általános Iskolába, mert október 23-a évfordulóján
kitettek egy plakátot. Sőt kicsit általánosítja is családja életstratégiáját, szinte
teljesen azonosulva a Kádár-korszak elvárásaival: nem kellett harcosan kiáll-
ni a kommunizmus mellett, mindenkit békén hagytak, aki nyíltan nem kriti-
zálta a rendszert. „Egyedül a Placid atya,43 akinél elhiszem, hogy anélkül hur-
colták el a Gulagra, hogy ártott volna valakinek, de nagyon sok esetben az a
rendszer is azokat az embereket hurcolta el, akik nagyszájúak, hirtelen hara-
gúak voltak.”44

A szülők és a felnőtt gyerekek – más társadalmi rétegekhez hasonlóan – ki-
sebb-nagyobb sérelmeket elszenvedtek a rendszertől, de általában megtanul-
tak alkalmazkodni, és mindennapjaikat különösebb megrázkódtatás nélkül él-
ték. Családjukra és munkájukra koncentráltak, mindeközben megőrizték,
egyes esetekben gyarapították ingatlanvagyonukat. Közéleti aktivitást nem fej-
tettek ki.

MAGYARSÁG – ZSIDÓSÁG
A haza máig fontos helyet kap a jobboldali gondolkodásban, nem utolsósorban
Trianon sokkjának és a két háború közötti revíziós politikának köszönhetően. A
jobboldali gondolkodás talán egyik kulcsfogalma a haza. A haza és a nemzet
iránti odaadást, aggódást hangoztatókat a másik politikai oldal gyakran illeti a

nacionalizmus vagy a valós társadalmi
problémákról való tudatos figyelemelte-
relés vádjával. Hazaszeretet és nemzet-
féltés az interjúkban kevés helyen, in-
kább a felmenők jellemzésekor került
szóba. Egyikük így emlékezett meg a
nagyapjáról: „Ma MDF-es lenne, Tria-
non gyermeke, neki tragédia volt a
kommunista rendszer, megalázták, de
soha nem panaszkodott a gyerekek
előtt, nagyon becsületes, tiszta ember
volt. Újpesten élt, a református egyház-
ba menekült, főgondnok lett.”45
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43 Olofsson Placid (1916) bencés szerzetes,

1945-ben letartóztatták, a következő év-

ben tíz évre a Gulagra internálták.

44 Ilyennek tartotta Görgey Ákost, aki 1968.

március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt

demonstrált. Hat éven keresztül próbál-

kozott bekerülni az orvosi egyetemre, vé-

gül az emigrációt választotta, és Német-

országban lett orvos.

45 Idézet József interjújából. A „ma MDF-

es lenne” nyilvánvalóan a rendszerváltás

körüli évekre vonatkozik.
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A haza egyben az otthont, a gyökereket jelenti. Egyik interjúpartnerem –
nyelveket tudó és jó kapcsolatteremtő képességű, külföldi ismeretségekkel
rendelkező fiatalember – képtelennek érezte magát a külföldi letelepedésre.
„Ha az ember felszállt a trolira, és egy pofa rálépett a lábára, akkor itt Ma-
gyarországon azt mondjuk, hogy »k… anyádat, a saját lábadon mászkáljál«.
Ezt sosem teszed meg külföldön. Mindig automatikusan védekező pozícióba
kerülsz. Tehát az ember nem érzi otthon magát. Automatikusan másképp
gondolkozik, mint egy ott született. Ez nem nyelvi kérdés csupán, ez benne
van az ember pszichéjében.”46

József érdekesnek, de avíttnak, egy másik világ lenyomatának tartja erdélyi
származású nagyapa hazafias, Habsburg-ellenes verseit vagy pátosszal megírt
március 15-i beszédeit. A trianoni területveszteségek kapcsán megemlíti Ma-
gyarország nemzetiségellenes politikáját, és példaként újból saját nagyapja
egyik történetét idézi fel: a turócszentmártoni iskolaigazgató hazaküldte a ta-
nulni jelentkező szlovák gyereket, mondván, tanuljon meg rendesen magya-
rul. „Egy életre elintézte szegényt – kommentálja József –, megutáltatta ma-
gyarokat – nagyon sok nemzetet megsértettünk Trianon előtt.”

András „vadmagyarként” jellemzett tanár apjáról már többször volt szó.
A történetekből a magyarságért rajongó, az ideológiai szélsőségeket elvető, a
keresztény erkölcs talaján álló, szigorú, nagy szaktudású, a középiskolai tanár-
kodásnál többre hivatott férfiú képe bontakozik ki. A gimnáziumi osztályainak
kirándulásokat és a TIT keretén belül hivatásos formában is országjárásokat
szervező tanár elsősorban a magyar emlékhelyek bemutatására specializáló-
dott. A túrák során olykor meglepő találkozások is történtek. 

Egy szombathelyi étteremben lakhelyük 1945-ben felszívódott nyilas kör-
zetvezetőjével futottak össze, aki elébe ment a bajnak, és maga kezdeményezett
beszélgetést: „Hogy vagyunk, hogy vagyunk, Tanár úr? – Én még csak megva-
gyok, de magáról azt hittük, hogy hál’ Istennek, meghalt a háborúban. – Nem,
nem. Hát, valóban visszavonultunk, de aztán megtelepedtünk itt, a nyugati
határ környékén.” Bárhogyan zajlott is le a találkozás, fő mondanivalója a nyi-
lasoktól és szélsőségesektől való elhatárolódás. Egy másik történet szintén a há-
borúhoz kötődik. Édesapja 1944-ben szülőhelye közelében, Piliscsabán teljesí-
tett szolgálatot, s mikor március 19-én észlelte a német csapatok közeledését,
tűzparancsot adott ki beosztottjainak. Feljebbvalói telefonon közölték vele,
hogy ha nem vonja vissza az intézkedést, statáriális bíróságra számíthat. And-
rás apja engedelmeskedett, de egy másik alkalommal a Pesthidegkúton rekvi-
ráló német katonákat elzavarta. Tettét
utóbb az igazolóbizottság előtt katona-
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társai aláírásukkal erősítettek meg. Apja cselekedeteit András a magyar függet-
lenségért, a magyarságért való önzetlen kiállással magyarázza – akár a néme-
tek, akár az oroszok ellen. 

Sok évtizedes hagyomány Magyarországon, hogy a szélsőjobboldali néze-
teket vallók fejében a zsidók nem férnek be a haza és a nemzet fogalmába. Így
vagy úgy, de kirekesztődnek az igazi magyarok közül – „nem fáj nekik Tria-
non”, „magánügyük a holokauszt (amit kicsit meg is érdemeltek)”, „hajlamo-
sak kiszolgáltatni az országot a nemzetközi nagytőkének vagy idegen hatal-
maknak”. A jobboldali beállítottságú emberek természetesen nem magától
értetődően antiszemiták, mégsem tekinthetünk el a zsidósággal kapcsolatos
témák vizsgálatától. Két okból sem. Egyrészt a nyugat-európai országokhoz
képest nálunk kevésbé egyértelmű a választóvonal jobb és szélsőjobb között.
Ez nem jelent teljes nézetazonosságot, de a jobboldali pártok a szavazók meg-
nyerése érdekében kampányuk során gyakran tesznek gesztusokat a szélsősé-
ges választók felé. Másrészt eszmetörténeti szempontból is megalapozottnak
tűnik a közgondolkodásban a háború előtti időszakban jól kimutatható jobb-
oldali, konzervatív antiszemitizmus.47

Az interjúkban zsidókról ritkán, és meglehetősen hasonló kontextusban
esett szó. Az egyik említésfajta, amikor a felmenők között volt zsidó. Interjú-
partnereim között egy ilyen eset fordult elő, igaz, számára a beszélgetésben –
és gyaníthatóan az életében is – fontos, állandóan visszatérő kérdés az isme-
rősök (szomszédok, tanárok, diáktársak, munkatársak stb.) és a nyilvános sze-
replők „beazonosítása”, valamint saját filoszemitizmusának demonstrálása.
Anyai nagyszülei zsidókat bújtattak a háború alatt, egy rokonságukba került
nőről pedig az alábbi szófordulattal emlékezett meg: „Szegény gyalogtúrát tett
Bécsig, s kopaszon jött vissza. Megúszta, hál’ Istennek.”48 A gimnáziumi tör-
ténelemszakkörről beszélve Izrael melletti kiállását hozta szóba: „A Rómer
Flóris utca 60-ban volt az izraeli követség, ha jól emlékszem, a rezidencia.
Mindig nagy fogadások voltak. ’967 júliusában, amikor mentek el, szimpátia-
tüntetés volt. Abban az utcában laktam, azért tudom. Én okádtam, amikor
Ipper Pál meg mások elítélték az izraeli agressziót. […] Én nem ítéltem el
Izraelt. 1967-ben, amikor volt az agresszió, a történelemszakkörön hárman

ítélték el az osztályból [a nevek említé-
sekor a magnót ki kellett kapcsolnom].
A balosok vagy nem szóltak semmit,
vagy agresszornak kiáltották ki, mert
megtámadták a szegény arab népet.
Miután Nasszer kijelentette, hogy só-
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47 Lásd a kötetben Rainer M. János beveze-

tő tanulmányát.

48 Más helyen hasonló eufemisztikus meg-

fogalmazással él: „ő is megjárta a hadak

útját”. Idézet Tibor interjújából.
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val hintik be Jeruzsálemet, a Vörös-tengerbe meg a Földközi-tengerbe szorít-
ják a zsidókat…”

A családjukban sajátos kettőség figyelhető meg a zsidókkal kapcsolatban.
Tibor saját identitásában fontos a zsidó tudat. Magát ugyan nem tartja zsidó-
nak, „nürnbergi értelemben sem” lett volna az, de történeteiben igen gyakran
felbukkan a holokauszt, a zsinagógák meglátogatása, egy húsz évvel ezelőtti
jeruzsálemi út a Jad Vasem-beli kiállítással, ami „még Csurkát is meghatotta
volna” stb.49 Beszédes az a történet is, amikor a hetvenes évek közepén, egy
holokauszttal foglalkozó rádióműsor hallatán döbben rá és tör ki zokogásban
az édesanyja, hogy a mindeddig hiába kutatott erdélyi zsidó rokonuk már biz-
tosan nem fog előkerülni. Egy másik konfliktusos helyzet viszont antiszemita
megnyilvánulásra ragadtatta Tibor édesanyját. Tibor fiatal felnőtt korában
részt vett egy tévés műveltségi vetélkedőben. Az egyik fordulóban a szervezők
(állítólag felsőbb utasításra) ki akarták ejteni a csapatukat. „Jellemző arra a
korra, volt egy Megyeri nevű tévéalelnök, élet-halál ura, ő volt a párttitkár,
úgy döntött, hogy az ellenfél csapatnak kell továbbjutni, és Ungvári Tamás
mindenképpen ki akart ejteni minket – utólag Vágó István elmondta –, és
Ungvári szolgaian teljesítette. […] Ha »azt hiszem«-mel kezdtem a monda-
tot, már levont egy pontot, »itt tudni kell, nem azt hiszem!«, huhh! Ki volt
adva az ukáz, hogy nekik kell továbbjutni, ennek ellenére mi jutottunk egy
ponttal tovább. Ordított az egész, akkora balhé volt a sajtóban, hogy mit mű-
velt az Ungvári. Megtámadta a Bajomi Lázár Endre az Ungvárit, és mások is.
Megvolt valahol a felvétel, szegény anyám is: »a büdös zsidaja!« Szomszédunk
volt, az Apostolban lakott az Ungvári, undorító, nagyképű volt. Átvertem, sok-
szor blöfföltem, és elfogadta, jött a lebaszás különböző helyekről, hogy rossz
választ fogadott el, őrjöngött. Ezért aztán a negyedik forduló után felvételről
mentek az adások, meg kellett vágni. A következő forduló az I–VI. századból
volt, én meg megkérdeztem, hogy Jézus miért nem szerepelt benne? »Van
elég zsidó ebben a műsorban, minek még egy?« – néz rám. Én meg vissza-
néztem: »És te?«”

A történet igazságtartalma ellenőrizhetetlen. Érdekessége, hogy Tibor
úgy láttatja magát, mint akit zsidóként nyilvánosan megbélyegeztek, de ő, fel-
véve a kesztyűt, frappáns válasszal tette helyre az amúgy is ellenszenvesnek
bemutatott Ungvárit. 

A másik visszatérő „zsidó emlékeze-
ti hely” a Rózsadomb – ahonnan a há-
ború végén sok zsidó családot vittek el,
és sok zsidó család vándorolt ki. Kiván-
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49 Igaz, Jeruzsálemről szólva legnagy sze -

rűbb élményének a Golgota (Koponya-

hegy) bejárását tartotta.
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dorlók villáját vette meg József apja 1948-ban, ők a mai napig tartják a kap-
csolatot a Brazíliába költözött családdal.50 Arról nem esett szó, hogy a mene-
külést választó család esetleg jutányos áron adott túl az ingatlanon. 

1945 után „a zsidók örültek a kommunistáknak, Rákosi is zsidó volt, és
Rákosiék is bíztak a zsidókban, főleg rájuk rakták a lehetőségeket és feladato-
kat – vélekedik József. – Nagyon sok zsidó került vezető pozícióba Magyaror-
szágon, akik tényleg hívei voltak Rákosi gondolatainak, támogatták és segítet-
ték, szemben a polgári, kispolgári, arisztokrata, mindenféle csúnya népekkel.” 

Az általánosító (amúgy közkeletű) vélekedés ellenére József nem beszélt el-
ítélően a kommunistákról és/vagy a zsidókról, személyes tapasztalatai alapján
inkább az erényeiket hangsúlyozta. Egyikük, a munkásigazgatóvá avanzsált
Bárkányi bácsi érdemeként említi, hogy édesapját figyelmeztette a közelgő el-
távolítására, később pedig alkalmazta a vállalatnál. „Zsidó ember volt, úgy úszta
meg a második világháborút, hogy csinált egy zsidó századot, összeszedett né-

hány tucat embert, szerzett hamis papí-
rokat, és egyfolytában meneteltek. Ha
igazoltatták őket, akkor mentek vala-
honnan valahová. És így átmenetelték a
háborút.51 […] Nagyon okos, nagyon
tehetséges ember volt, tényleg megér-
demelte a gyárigazgatói posztot. Élete
utolsó percéig a rendszer híve volt, a
rendszernek köszönhette jóformán az
egész életét. Szemben egy csomó em-
berrel, akiket meghurcoltak.”

A jobboldali elkötelezettségű, pol-
gári körben is tevékenykedő András
két ízben utalt zsidókra. Egy ismerő-
sükről, Fekete Imréről megjegyzi, hogy
zsidó létére alezredes lehetett Horthy
Miklós hadseregében, amiből arra az
általános következtetésre jutott, hogy
„azért itt sok minden rosszul van beál-
lítva”.52 A megjegyzés Horthy vagy a
Horthy-rendszer antiszemitizmusának
indokolatlan felhánytorgatására utalha-
tott, de András a gondolatmenetet nem
folytatta.
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50 József apja a háború idején megerősödő

gazdasági helyzetének köszönhetően

egy zsidó bankár házába költözhetett.

István családja is így került a Rózsa-

dombra.

51 Az eset kevéssé hihető, történeti kutatá-

sok nem igazolják.

52 Zsidók katonai alkalmazásával kapcsolat-

ban a Horthy-korszak elejétől fogva sok

tiszt fenntartással viseltetett. Az ideoló -

giai légkör finoman szólva sem kedvezett

a zsidók katonai karrierjének. A kevés –

jelentős részben a Monarchia idejéből

megtartott – zsidó vagy zsidó rokonság-

gal rendelkező tisztet az 1930-as évtized

végén a zsidótörvények szellemében le-

szerelték. Lásd Szigethy-Piros János A

magyarországi zsidóság integrációja a nem-

zeti haderőbe című doktori értekezését,

különösen 68–88. oldalak.  

http://www.doktori.hu/index2.php?

menuid=193&vid=284 Utolsó letöltés:

2012. december 20.
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A másik esetben három újlipótvárosi osztálytársáról beszélt, akik azért
mentek a Rákócziba, mert elitgimnáziumba akartak járni, ahonnan bejutnak
az egyetemre. Kérdésemre egyértelműsítette, hogy az újlipótvárosi fogalmán
zsidót értett. Majd elmondta, hogy az egyikük élesen kikelt magából, amikor
osztálytársuk – ráadásul egy tanár fia – lezsidózta őt, 1956-ban pedig elment
Belgiumba, és világhírű orvosprofesszor lett. Ma is tartják a kapcsolatot,
Skype-on szoktak beszélgetni.

A Péterrel és Ágnessel készített interjú vége felé, külön kérdésemre került
szóba a zsidókról alkotott véleményük: „Egy szigorú mag volt, ők fantaszti-
kusan összetartottak, ugyanúgy, mint a polgári értelmiségiek.” Ebben a kije-
lentésben a két csoport (zsidók és polgári értelmiségiek) közti különbségtétel
a szembetűnő, más értékítélet nem fogalmazódik meg. A másik, Péter szájá-
ból elhangzott mondat – „a zsidók a mi családunkban soha nem volt téma” –
utalhat az érintkezés hiányára vagy kerülésére, de az antiszemita megfogal-
mazások hiányára is. Az ő családjukban az antikommunizmus nem párosult
közvetlen antiszemitizmussal, legalábbis Péter így látta. Az interjúban Ágnes
mondta el, de Péter is emlékezett rá, hogy voltak olyan zsidó osztálytársaik,
akik másként tekintettek rajongásig szeretett osztályfőnökükre. „Coxnak ak-
kora hatása volt, ami alól nem tudták kivonni magukat, pedig ők más család-
ból jöttek, más gyökerekkel stb., és ezt nem tudták kezelni. […] de egy részük
végre kimondhatta, hogy nekik mi nem tetszett.” Ágnest megdöbbentette,
hogy a keresztény elveket valló és sugárzó osztályfőnökük amúgy visszahúzó-
dó osztálytársaikból ellenszenvet váltott ki. „Világos lett számomra, hogy
hagyni kell, hogy kimondhassák. Mi, polgári vagy egyéb származásúak más-
hogy éltük meg, mint ők, de nekik természetesen joguk van másképp érezni.
Valahogy meg is döbbentett, hogy ezt kimondták. Csak sajnos közbejött, hogy
ez a csoport megsértődött. Valakik kerek perec bántották őket, később egy ta-
lálkozón, egy vendéglőben történt egy [Péter közbevetése: Nagyon visszatetsző!]
nagyon visszatetsző dolog, talán fogalmazhatnánk egyszerűen, hogy zsidózás
történt, most nem tudok mást mondani, valami megalázó [Péter közbevetése:
Ti, bankárok!], ami nem jogos valószínűleg így. És akkor fölálltak, kimentek
a kocsijukhoz, bennem így maradt meg, hogy parkolt ott egymás mellett sok
kocsi, s véletlenül még valami karambolt is okoztak, szóval, egy ilyen drámai
fordulat, és azóta nem járnak osztálytalálkozóra.” Arra már nem emlékeztek,
hogy az incidens mikor történt, és a konfliktuskezelésről sem esett szó. A jog-
talanul megsértett csoport kivonult a közösségből, amit interjúpartnereim
sajnáltak, de napirendre tértek fölötte, komolyabb szolidaritást nem vállaltak
velük.
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Antiszemitizmusnak tehát az interjúkban nem találtam közvetlen nyomát,
a mi és ők különbségtételnek viszont igen, amit egyfajta kirekesztésként is le-
het értékelni, bár úgy vélem, ez önmagában nem jelent elhatárolódást, inkább
szociológiai jellemzőre utal. Megjegyezhetjük, hogy mivel antiszemitának len-
ni Magyarországon most sem szalonképes dolog, interjús helyzetben a meg-
kérdezettek nyilván fokozottan ügyelnek rá, hogy ilyesfajta attitűdjeik rejtve
maradjanak.

POLITIKAI MEGGYŐZŐDÉS ÉS TEVÉKENYSÉG 
A RENDSZERVÁLTÁS ELŐTT ÉS UTÁN
Írásom bevezető részében, az életrajzokban és később is több helyen említet-
tem, hogy interjúpartnereim jobboldali elkötelezettségűek. A továbbiakban
néhány példán keresztül mutatom be, mi mindent meséltek közéleti, társadal-
mi tevékenységükről.

Ellenzéki szervezkedésekben 1989 előtt nem vettek részt. A szabad vá-
lasztások előtti évben már mozgolódni kezdtek, munkahelyükön – vagy más
keretek között – bekapcsolódtak az érdekvédelmi munkába, és többen is be-
léptek az MDF-be. Korábban egyetlen ellenzékinek tekinthető tevékenysé-
gük, egy kivételtől eltekintve, a vallásgyakorlás volt. Az 1940-es születésű
András azonban a cserkészet feloszlatása után néhány évig részt vett az ille-
gális cserkészmozgalomban. A nála hét évvel idősebb Pálffy Istvánhoz ha-
sonlóan ő sem látott a cserkészetben különösebb ideológiai nevelést, a ke-
resztény-nemzeti kurzus értékrendjének indoktrinációját. Csapatuk korábbi
vezetőjét, Nagymányoki Gilbert ferences rendházfőnököt „kemény, de jóra
nevelő” emberként említette, akit az ötvenes években internáltak.53 Szívesen
idézte fel a cserkészviseletet, a túrákat, és élesen megmaradt benne az utolsó

nagy cserkészgyűlés a budai Cserkész-
parkban: „[…] énekeltük a cserkészda-
lokat, és úgy potyogott a könnyem,
mint a záporeső – megrázó élmény
volt, hogy nincs többé cserkészet!” Az
ötvenes években apja tanárismerőse
révén be tudott kapcsolódni az illegá-
lis cserkészmozgalomba.54 A gyerekek
a város különböző pontjairól érkeztek,
és a családoknál tartották gyűléseiket.
Egész évben próbákkal készültek, ó- és
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53 Mikor az atya 1956-ban kiszabadult, át-

ment András édesapjához beszélgetni.

A 16 éves Andrást megdöbbentette, hogy

az elkeseredett pap száját milyen durva

szavak hagyták el: „Idehozzák a nyakunk-

ra ezeket a kirgiz barmokat, és mindent

szétlőnek!”

54 Régi beidegződés szerint András először

nem akarta felfedni az ifivezetője nevét,

aztán mégis elárulta.
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újszövetségi írásokból vizsgáztak, nyáron a Dunazug-hegységben táboroztak.
A mozgalomról természetesen senkinek nem beszélt. Végzős gimnazista ko-
rában hagyott fel az aktív cserkészkedéssel, utána már csak telefonon tartot-
ta a kapcsolatot társaival. A szervezkedés utóéletéről, lebukásról nem volt tu-
domása. Arra viszont emlékezni vélt, hogy az egyetemen egyik évfolyamtársát
a földalatti cserkészmozgalomban való részvétele miatt államellenes összees-
küvés vádjával eltiltották a továbbtanulástól.

András húsz évig volt szakszervezeti titkár a Munkaügyi Kutatóintézetben.
A „jég hátán választották meg”, eredetileg nem is volt jelölt, de a jelölőgyűlé-
sen feltetették a listára, majd megszavazták. 1989-ben részt vett a SZOT-ról
levált Tudományos Dolgozók Szakszervezetének megalapításában. Alapelvük
volt, hogy – szemben az Szabad Demokraták Szövetségéhez közeli Tudomá-
nyos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével – nem kapcsolódnak politi-
kai párthoz. Az akadémiai intézetek szakszervezeti titkárainak tanácskozásán
egy alkalommal indignálódva felszólalt, méltánytalannak találva, hogy még
mindig „vannak olyan munkatársak, akik akkor és oda mennek el nyaralni,
ahová akarnak, csak azért, mert édesmama, édespapa szochazás kitüntetett
volt. Hát most már álljon meg a menet, generációk vannak családokkal, szük-
ségük van a kikapcsolódásra, és most már ezeket a privilégiumokat jó lenne
megszüntetni!” A felszólalás összefoglalója megjelent a Szó szóló című szak-
szervezeti hírmondóban, válaszcikket és heves ellenreakció kat szülve. Telefo-
non és levélben fenyegették: „nálunk van a fegyver”, „fogsz te még lógni”, „az
egész családodat kiirtjuk” stb. Andrást kimerítették a nemtelen támadások, hó-
napokig idegszanatóriumi ellátásra szorult. 

1985-ben az országgyűlési választásokon a második kerületben induló egy-
kori rákóczis iskolatársát, Zsigmond Attilát támogatta, csakúgy, mint később,
1990-ben, amikor Zsigmond már kilépett az MSZMP-ből, s az MDF színei-
ben indult a választáson.55 Közvetlen kapcsolatban voltak, helyi ügyekben (csa-
tornázási munkák és veszélyes anyagok fűtőelemként való égetésének meg-
akadályozása) két ízben is sikeresen
kérte a képviselő közbenjárását. Másik
iskolatársával, a Főpolgármesteri Hiva-
talnál dolgozó Ráday Mihállyal keve-
sebb szerencséje volt. Hiába szorgal-
mazta a Moszkva (ma Széll Kálmán)
tér átnevezését, a szakértő a megszo-
kásra és az oroszok érzékenységére hi-
vatkozva nem támogatta a javaslatot.
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55 Zsigmond Attila 1973-tól 1985-ig volt

fővárosi tanácstag. 1976-tól tagja az

MSZMP-nek, 1988 novemberében lé-

pett ki a pártból. 1985-ben választották

Budapest második kerületének ország -

gyűlési képviselőjévé. 1990-ben és 1994-

ben az MDF színeiben újra parlamenti

mandátumhoz jutott.
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András nem hagyta annyiban, a fővárosi Fidesz-képviselőkkel egyeztetett, akik
2011-ben megszavazták a tér régi nevének visszaadását.

András említést tett Eörsi Mátyás parlamenti képviselőjelöltről, aki lakos-
sági fórumán azzal próbált rokonszenvet kelteni maga iránt, hogy megválasz-
tása estén igyekszik majd telefonhoz juttatni a második kerület peremén élő-
ket.56 „Fogalmunk nem volt, hogy kicsoda. Beszélt egypár hülyeséget, és azzal
akart szavazatokat nyerni, hogy a telefonhelyzetet kell megoldani. Felszólal-
tam, hogy nem egészen így van, nem telefon-ügyintézőt választunk, hanem
országgyűlési képviselőt. Másnap megjelent a Népszavában, hogy ezt találtam
mondani. […] egy országgyűlési képviselő többről szól, mint aki el tudja in-
tézni, hogy legyen telefonunk… Kicsit más kategória.” A szövegből úgy tűnik,
hogy a helyi ügyek megoldásában való közreműködésért, illetve annak ígére-
téért az MDF-es Zsigmond jó megvilágításba került, az SZDSZ-es Eörsi pe-
dig kritikájának tárgya lett.

András 2003-tól a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének elnöke.
A 2002-es parlamenti választások két fordulója között az Orbán Viktor által
meghirdetett mozgalom helyi vezetője fő céljának az emberek összefogását,
felrázását tartja. Tevékenységük közösségépítésre, hagyományápolásra és
kampány idején önkénteskedésre terjed ki – a Fidesz aktivistáiként standolnak,
kopogatócédulát gyűjtenek és kampányanyagot terjesztenek. Rendszeresen
szerveznek Trianon-megemlékezéseket a máriaremetei templom udvarán,
András is fel szokott szólalni. Mikor 2004-ben Orbán Viktor is ellátogatott a
rendezvényre, a 168 Óra című baloldali magazinban Mészáros Tamás sze-
mükre vetette, hogy a volt miniszterelnök tiszteletére harangoztak. Balsai Ist-
ván („apám tanítványa”) biztatására András olvasói levelet írt és küldött, ame-
lyet a lap, az első mondatot kivéve, le is közölt.57

András sajnálja, hogy az emberek
bezárkóznak, kevés kapcsolatuk van
egymással. Gyerekkorában természetes
volt a falusi fúvószenekar, mondja, az
úrnapi körmenetek „csodás virágsző-
nyege”, mára viszont kiölték az embe-
rekből a közösségi megmozdulásokat, a
bálokat és minden egyebet, ami több
embert összehoz. „Korlátozták a gyü-
lekezési szabadságot, »jobb az, ha nin-
csenek sokan együtt«. Evidens volt a
Kádár-rendszerben is, hogy »jobb a
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56 Eörsi Mátyás az SZDSZ egyik alapítója,

1990-től öt cikluson keresztül a párt kép-

viselője, mandátumát listáról szerezte.

57 A válasz lényege, hogy nem Orbán miatt

kongatták meg a harangokat, hanem

mert faluhelyen az a szokás, hogy Szent

Mihály napjától Szent Györgyig este

nyolc órakor harangoznak. A nem közölt

bevezető mondat pedig így hangzott

(volna): „Aki nem tud arabusul, ne be-

széljen arabusul.”
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békesség, majd mi megmondjuk, mit kell csinálni«.” András a polgári körök-
ben nem elsősorban egy politikai párt segédcsapatát látja, hanem öntevékeny,
egymásnak kalákában segítséget nyújtó emberi közösséget. Egy gazdatünte-
tést követően összebarátkoztak a szegvári gazdákkal, akiket évek óta mindig
meghívnak megemlékezéseikre, majálisukra vagy a farsangi bálra.

Egy új, az önkormányzat által felkarolt kezdeményezésükről is beszélt. A
kerületi óvónők számára tájékoztatókat tartanak és előadókat szerveznek, ho-
gyan ápolják és adják át a gyerekeknek a magyar néphagyományokat és szo-
kásokat. Az üggyel szimpatizáló óvodavezető mesélte el nekik, hogy amikor
egy kárpátaljai óvónő beszélt a kisebbségi magyarok életéről, „a résztvevők fe-
le SZDSZ-es óvónő volt, és még ők is megkönnyezték, amit elmondott”. A
hallgatóságot megrendítette a magyarságukhoz ragaszkodók sorsa. András úgy
gondolja, hogy ez a fajta áldozatvállalás és hűség „el kell, hogy gondolkoztas-
sa azokat is, akik nem polgári, nem nemzeti érzelműek és gondolkodásúak,
hogy mégiscsak ebben az országban élnek. Ha a gyökereinket feladjuk, az nem
érdem, az csak egyeseknek az érdeke.” 

Géza is deklaráltan jobboldali kötődésű és gondolkodású ember. Jogot vég-
zett, de ifjúkorától ír verseket, novellákat. Andráshoz hasonlóan közösségi fi-
gura, több asztaltársaság és vitakör tagja, barátainak évek óta rendszeres or-
szágjárást szervez. Mivel a Kádár-rendszerben szerinte még a sakkrovat is át
volt politizálva, nem törekedett a publikálásra, de a rendszerváltás óta több
jobboldali orgánumba ír publicisztikát és jegyzetet – a Magyar Nemzetbe
(1997–2004 között havi rendszerességgel), később a Heti Válaszba (2001-től,
ritkán), a Katolikus Rádióba (havonta kétszer). A váltások nem véletlenül tör-
téntek, Géza ugyanis elvbarátai tevékenységével vagy műveivel kapcsolatban is
hangot adott kritikus véleményének. A
kétezres évek elején azért vesztek össze
vele a Magyar Nemzet szerkesztői, mert
a Heti Válaszban megírta, hogy a jobb-
oldali sajtóban megengedhetetlen az a
stílus, amilyet Lovas István, Bayer
Zsolt vagy Tóth Gy. László képvisel.58

A különféle értelmiségi társaságok-
ban neves jobboldali közéleti szemé-
lyekkel került közvetlen viszonyba.59

Ezek a (asztal)társaságok részben ma-
guk között beszélik meg a világ és az
ország sorsát, de véleményüket igye-
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58 Szabad a vadászat? http://hetivalasz.hu/

itthon/szabad-a-vadaszat-7804/ A vitá-

hoz hozzászólt többek között Tőkéczki

László, Malgot István és Makovecz Imre.

59 Például Becker Pál (az Antall-kormány

pénzügyi államtitkára), Granasztói György,

Király Miklós (jelenleg az ELTE jogi ka-

rának dékánja), Mádl Ferenc, Martonyi

János, Nemeskürty István, O’svát György,

Rabár Ferenc, Salamon László, Solymosi

Frigyes (természettudós, az első Orbán-

kormány tanácsadója) stb.
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keznek eljuttatni a gyakorló politikusokhoz is. „Míg a Fidesz volt kormányon,
az Orbán többször volt nálunk, próbáltuk elmondani, hogy szerintünk mik a
javítanivalók, és hogy kellene csinálni, tisztelettel meghallgatta, és szart a fe-
jünkre, de mondjuk egy kormányfőnek joga van ezt megtenni.”

Legnagyobb fegyvertényük Mádl Ferenc 1995-ös köztársasági elnöki jelö-
lése, ami lehetővé tette, hogy öt évvel később, a megváltozott politikai erővi-
szonyok közepette ő foglalhassa el az elnöki széket.60 Géza 1990-ben még el-
fogadta a jelölést az MDF országos listáján (nem befutó helyre), de ügyvédi
hivatását a politikusi állásért cserébe régi barátai, Balsai István és Salamon
László unszolása ellenére sem adta fel. 

„Igen, nem volt mindig könnyű megtalálni azt, akire lehet szavazni, az
MDF szétesett, a kisgazdák szóba sem jöhettek, a KDNP vagy nem volt ön-
álló, vagy sehol nem volt. […] a Giczy Gyuriék eltáncolták a KDNP morális
és egyéb hitelét, a Varga Laci bácsi hozta vissza a semmiből, amikor meg-
nyerte a pereket. De mondjuk neveltetés, világnézet, gondolkodás – teljesen
egyértelmű volt, hogy az embernek van egy jobbközép, tisztességes világné-
zete. Nekem soha nem az ellenfeleimmel volt bajom, Kuncze Gábor, Horn
Gyula – hát tudtam, kik ők, velük nincsenek problémáim, hát ők azok. A sa-
játjaimmal voltak problémáim. Hihetetlenül felháborított, amikor Lezsák vet-
te át az MDF vezetését, mert a legnagyobb tetű volt, aki elvett öt évet Antall
Jóska életéből, és krokodilkönnyeket hullatott az Antall sírjánál. Ezek az im-
morális figurák, meg a KDNP-be beépített emberek, Füzessy főügyész úr meg
ilyen palik, ezekért voltam dühös, a sajátjaimért. […] A mai felhozatalban az a
baj, hogy akik ma a jobbközépet akarják képviselni, Fidesz–KDNP, azoknak
fogalmuk sincs arról, hogy mi a jobboldali gondolkodás, mi a keresztény gon-
dolkodás. A Fidesz az nem egy keresztény párt, az más kérdés, hogy most azt
játssza. A Fidesz ’96-ban rájött, hogy vákuum van a jobboldalon, és szépen oda
bement. Azt mondta, hogy mostantól jobboldali párt vagyunk. De nem az
volt, ultraliberális párt volt a Fidesz. A parlamentben a keresztény egyházak-
kal szórakoztak és gúnyolódtak. Megfordították a köpönyegüket, és azt mond-
ták, mostantól jobboldaliak leszünk. Hát ez olyan is. Bizonyos dolgokat nem
lehet megtanulni. […] Van egy jegyzet-rovatom a Katolikus Rádióban. Én úgy

megkritizálom ezeket a fiúkat, mint a
csuda. Nem lehet mindig a »mi ku-
tyánk kölykéből« kiindulni. Ha valaki
hülyeséget csinál minálunk, tudom,
hogy meg kell írni. […] Engem sért,
mert azt gondolják, hogyha én ehhez
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60 Mádl Ferenchez fűződő közvetlen kap-

csolatáról árulkodik, hogy a 2001-ben

kötetben megjelentetett írásaihoz a köz-

társasági elnök írta az előszót. A szent le-

csó. Budapest, Kairosz.
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tartozom, akkor ugyanolyan hülye vagyok, mint ő, pedig nem, csak engem
já rat le. Meg kell írni. Én nem fekszem jól fideszéknél sem, éppen ezért, mert
tudják rólam, hogy független, kritikus értelmiségi vagyok. Azt is tudják, hogy
egy jobbközép pali vagyok, akire nyugodtan rábízhatják az ország kulcsait,
mert nem fogom eladni, elárulni. De kritizálom őket is, mert hiányzik a gye-
rekszobájuk, nem tudják, mi a keresztény gondolkodás, olyanok, mint a bicik-
liző tigris. A bicikliző tigris is körbemegy a porondon kétszer, aztán leugrik és
megeszi a vadhúst.”

A fenti hosszabb idézetet akár Géza politikai ars poeticájának is felfoghat-
juk. Neveltetéséből adódóan elsődlegesek számára a keresztény értékek, és a
politikai palettán is olyan pártot választ, amelyik leginkább ezt képviseli. De
nincs könnyű dolga, mert ilyen-olyan okból nem tartja hitelesnek a pártokat,
ha meg szóvá teszi nemtetszését, kiközösítik, perifériára szorítják, a további-
akban nem kíváncsiak a véleményére. Ezért a hibák feltárását és a lehetséges
megoldások keresését tekinti egyik fő írói feladatának. 

Miután rákérdeztem, mit ért keresztény értékeken, azt válaszolta, hogy az
elvhűséget, a krisztusi tanítás követését. „Mi a lényege? Szeresd felebarátaidat,
mint magadat, ebből következik, hogy én már nem tudok valakit áskálódással
kinyírni, mert akkor nem felelek meg ennek a világnézetnek. És ami a legne-
hezebb, szeresd ellenségedet, Máté 5.45,48, hihetetlen nehéz dolog, de eze-
ket az ember otthonról hozza, és ha a mindennapokra át tudná vinni, akkor
a politika színvonala is javulna. Akkor egymás nézeteit kritizálnánk, és nem a
másik személyét. A szolidaritás elve, hogy ki kell állni a másikért, az elesette-
kért stb. Okos és tisztességes politikusokra lenne szükségünk, de vagy nem
okosak, vagy nem tisztességesek. […] A nagybátyámnak volt egy mondása,
hogy az a három megállapítás, hogy valaki okos, tisztességes és kommunista,
az egy emberről soha nem mondható el.” 

Könnyen belátható, hogy az említett keresztényi elvek mélyen gyökereznek
a társadalomban – talán a szeresd ellenségedet kívánalmát leszámítva –, és nem-
csak az emberek többsége, de a pártok is egyetértenek velük. A politikától még-
is naivitás elvárni, hogy elvhű legyen, és kerülje a személyeskedést. Azt is gon-
dolhatnánk, hogy ha egy politikai erő csak szólamszerűen hangoztatja a
keresztényi elveket, akkor rosszul képviseli őket, vagyis nem érdemes a válasz-
tói bizalomra. Gézától azonban távol áll, hogy ilyesfajta következtetéseket von-
jon le, ő az állandó nyesegetést, az útmutatást tekinti feladatának. Megörökölt
és magáévá tett világnézete, kiterjedt társadalmi kapcsolatai sok és eltéphetet-
len szállal fűzik a politika jobboldalinak tekintett pártjaihoz és szervezeteihez.
Politizáló baráti köre a rendszerváltáskor az MDF-hez kötődött, az Antall-kor-
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mány, majd az első Orbán-kormány alatt többen is vezető politikai, közigaz-
gatási és tanácsadói pozícióba jutottak. Politikai példaképe Antall József, hoz-
zá fogható nagy formátumú magyar politikust nem tud említeni. 

„Én bevallottan antallista vagyok. Antall Jóskát tartom államférfinak egye-
dül, Mádl Ferit tudnám még említeni. Valószínűleg tudta az előző negyven év
felkészültségéből, hogyan kell egy országot jogállammá tenni, hogy föl kell ál-
lítani egy Alkotmánybíróságot, egy Számvevőszéket. Most gondolja végig,
azok az emberek, akik akkor mozogtak az ellenzékben, melyik tudta volna
megalkotni ezeket a gondolati törvényeket, kicsoda? Kupa Mihály vagy a Tor-
gyán József? Ki a túró? Senki. Óriási szerencsénk volt vele. Nem volt az
Antall Jóska egy szent, hibátlan, hát rengeteg hibát követett el, főként a sze-
mélyzeti politikában, de mégiscsak egy államférfi volt. Hol vannak ma állam-
férfiak, én egyet sem látok Magyarországon.”

Érdekes, hogy a rendszerváltás és a demokratikus államberendezkedés ki-
alakításának jogi aspektusairól beszélve a két rendszerváltó nagy párt, az MDF
és SZDSZ tárgyalásairól és paktumáról, vagyis a sokszereplős közös gondol-
kodásról nem tett említést. Antallt és később Mádlt a demokratikus értékekért
elkötelezett, a politikán kicsit felülemelkedő, tekintélyes államférfinak írja le,
akiknek ma nincs igazi politikai örökösük. A diktatúra mindenki számára
negyven év volt, az „előző negyven év felkészültségéből” kitétel valószínűleg
Antall sokáig alaptalannak látszó meggyőződésére, rögeszméjére – hogy egy-
szer majd Magyarország miniszterelnöke lesz –, vagyis tudatos építkezésére,
készülődésére utalt.

Géza a rendszerváltás előtt csak távolról követte az ellenzéki megmozdu-
lásokat, szamizdatot is ritkán olvasott. 1989 elején segített jogi formába önte-
ni a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alapító okiratát. Lapjukba, a Jel-
be sok cikket írt. A keresztény értelmiséget akarták aktivitásra bírni, kutatták
és bemutatták „az elhallgatott és évtizedekig meg nem szólaltatott kulturális,
művelődési emlékeket”. Géza például egy hosszú cikkben dolgozta föl az is-
kolák államosításának kérdését az 1948-as parlamenti jegyzőkönyvek alapján.
A szervezetben az alapító atya és szellemi vezér halála után szakadás történt.61

Géza 1996-ban veszített az elnökválasztáson, és mivel etikátlannak ítélte el-
lenfele kampányolását, sokadmagával kilépett szövetségből. 

Péter a rendszert elutasító, kategorikus nézetei ellenére kerülte a kapcso-
latot az ellenzékkel. A nyolcvanas évek végén azonban, amikor feltünedeztek

az új pártok, nem sokat hezitált. „Édes -
apám világosan megmondta, hogy »Fi-
am, ez egy utolsó diktatúra. Ha egyet-
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61 A köztiszteletnek örvendő vezető Csaná-

di Béla teológus, költő volt.
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 lenegy becsületes, polgári párt létrejön, amellyel erkölcsileg lehet azonosul-
ni, azonnal álljál föl, azonnal, mert ha senki nem áll föl, akkor itt semmi nem
fog változni. Úgyhogy ’88-ban több cikket írtam például a Hitelbe, az volt a
Csurka István [helyesen: Csoóri Sándor] lapja. […] Akkor beléptem az MDF-
be, aztán ’93-ban kiléptem, mert azt mondtam, hogy ehhez nekem semmi
közöm nincs, de ez már egy másik kérdés. Nekem abszolút egyértelmű volt,
hogy az apám ezt várta tőlem. […] azt is el kell mondani, ezt személyesen
hallottam az Antall Józseftől, sokszor találkoztam vele, egyik előadásában azt
mondta ’89 közepén: »Uraim, remélem, azt számításba veszik, hogy még
nem tudjuk, hogy egy év múlva a parlamentben leszünk vagy Szibériában.«
Szóval, ez egy ilyen időszak volt.” Antall Józsefet Péter is nagyra tartotta, és
jó szívvel emlékszik rá vissza. „Az Antalltól van is egy díszoklevelem annak
elismeréséül és megbecsülésül, hogy … Péter a rendszerváltásban részt vett.
’90 elején kaptam.”

Az MDF-aktivista előbb munkahelyén próbált „nagytakarítást” és reform-
kezdeményezéseket keresztülvinni, később az államigazgatásban, magas be-
osztásokban kapott szakmai megbízatásokat. Az ugyancsak rákóczis, de nyil-
vánvalóan más hátterű és gondolkodású Csillag Istvánnal még a nyolcvanas
évek végén összekülönböztek, mert nem támogatta Péter átalakítási terveit.
„Általában, ha jött a szocialista kormányzat, akkor rúgtak rajtam egyet, levál-
tottak vagy el akartak küldeni a fenébe, mikor meg elment a szocialista kor-
mányzat, akkor hagytak dolgozni, vagy kineveztek valaminek.” Az aktív poli-
tizálással rég felhagyott, a kétezres években nyugdíjba vonult.

Ráday Mihály jobboldali nézeteket valló kor- és iskolatársainál egy árnyalat-
tal korábban tett lépéseket az ellenzék megismerésére. Amint a lakiteleki talál-
kozóról és az MDF megalakulásáról értesült, elküldte felvételi kérelmét Lezsák
Sándornak. A válaszlevélben egy 200 forintos sárga csekk kíséretében meg is
kapta MDF-es tagsági igazolványát (amelyet egyébként ma is őriz). Amikor
megtudta, hogy a Magyar Televízióban Ilkei Csaba az MDF-csoport vezetője,
nem vett részt többé a helyi MDF munkájában.62 1989. május 1-jén a Népli-
getben egy „sátorba botlott”, ahol „elég érdekes irományokat talált”, és úgy
döntött, inkább itt, az SZDSZ-ben pró-
bál értő füleket találni mondanivalójá-
nak. (Ráday politikai karrierje nem
jobboldali párthoz kötődik, bemutatásá-
tól eltekintek.) Az osztálytalálkozókon
nem érték támadások politikai szerep-
vállalása miatt. Kisebb súrlódásoktól el-
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62 Ilkei Csaba (1939) újságíró, szerkesztő-

műsorvezető. 1969 és 1999 között az

MTV munkatársa. 1990-ben az MDF

színeiben országgyűlési képviselőnek vá-

lasztották, 1991–94 között független

képviselő volt.
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tekintve egyébként sem okoztak komoly konfliktust a volt osztálytársak és a ta-
lálkozókon vagy levelezésekben felbukkanó házastársak eltérő politikai nézetei.

Mindannyiuk közül a legtájékozatlanabbnak Ágnes tűnt, akit – ahogy me-
sélte – teljesen váratlanul ért a rendszerváltás. „Én csak arra emlékszem, hogy
van a ’89, és nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett, és innentől nem leszek
egy kisebbségi, nem leszek egy gyűlölt, nem leszek egy negatív jelzővel ellá-
tott hívő, hanem felvállalhatom. Ha szeretném, akkor a gyerekeimet egyházi
iskolába járatom, és ez nem szégyen. Hihetetlen felszabadultságérzésem volt,
nagyon hálás voltam, hogy így megtörténhetett. Nem voltak halálesetek, bé-
késen zajlott ez. Bennem csak ennyi volt, nem akartam elhinni, hogy ez így
megtörténhet!”

A GIMNÁZIUMI EMLÉKEK
A jobboldali hagyomány hordozóival készült interjúk összegzése előtt érde-
mes visszatérni kiindulópontunkhoz, az alma materhez. Kutatói szempontból
megnyugtató volt, hogy interjúpartnereim egytől egyig releváns kérdésnek ér-
tékelték a Rákóczi Gimnázium tanári karának és diákságának jobb- („polgá-
ri”, „értelmiségi”, „keresztény”, ritkábban „úri”) és baloldali („kommunista”,
„vonalas”, „ávós”) megosztottságát.63 Mivel olyan rákóczis öregdiák-szerve-
zeten keresztül jutottam el hozzájuk, amelyik névadójaként a mindenki által

elfogadott, de közismerten klerikális
tanárt választotta, természetes módon
adódott, hogy a hozzá közel álló egy-
kori diákok is a keresztény, polgári ér-
tékeket vallják magukénak. Kontroll-
csoportot nem képeztem, de három
olyan emberrel is beszélgettem, akik
nem a politikai paletta jobboldalán he-
lyezik el magukat.64

NEVES TANÁRFIGURÁK
Az iskola padjait az ötvenes–hatvanas
években koptató egykori tanulók egy-
behangzóan állították, hogy elitgimná-
ziumba jártak, szigorú és többnyire
nagy tudású tanárok keze közé kerül-
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63 1961-ban a gimnázium igazgatója a párt-

szervezet előtt így utalt a kettősségre. „A

tanulók zöme értelmiségi, akiknek szülei

1945 előtt orvosi, mérnöki, magánvállal-

kozói munkaköröket töltöttek be, tehát

szinte nagypolgári életet éltek. Ezen a

helyzeten a beiskolázással próbáltunk vál-

toztatni. Tavaly az első osztályba iratko-

zottak 41%-a már munkás-paraszt szár-

mazású.” BFL XXXV. fondfő csoport, 7.

fond, c állag, 1961/111. ő. e. Igazgatói

beszámoló, 1961. szeptember 1.

64 Krasztev Péter, Ráday Mihály, Török

Ferenc. Gothár Péter filmrendezővel saj-

nos nem sikerült időpontot egyeztet-

nünk. 
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tek.65 Az 1949–50-ben összevont iskola 32 fős tanári karral vágott neki az új
korszaknak, közülük 26-an tanítottak korábban a jogelőd intézmények vala-
melyikében.66 Aki a diákok közül méltatlankodott, vagy túl nagynak érezte a
terhelést, gyakran megkapta, hogy mehet a Toldyba vagy a Móriczba. András
a gimnázium hírnevére jellemző történetként több helyütt elmesélte, hogy
amikor a Műszaki Egyetemen egy jelesekkel fukarul bánó tanár kivételesen
ötöst adott neki, megkérdezte, hová járt gimnáziumba: „A Rákócziba. – Ja, az
más!” A problémák – az iskola pártszervezetének fennmaradt iratai szerint – a
hatvanas évek elején kezdődtek. Már a Ratkó-gyerekek középiskolás korba ér-
kezése előtt, külső kényszerből megemelkedett a tanulói létszám, az iskola inf-
rastrukturális ellátottsága és a tanári státusok száma ugyanakkor nem változott.
1963-ban egy fegyelmi ügy kapcsán fogalmazódtak meg az alábbi gondolatok:
„A Rákóczi Gimnáziumban közel három esztendeje nagy erőfeszítésekkel egy
ilyen sajátos arculat kialakításán fáradozunk. A sajátos arculat bizonyos lénye-
ges tartalmi változtatásokkal azokon a
hagyományokon nyugszik, amelyek az is-
kola munkáját évtizedekre, sőt talán
évszázadokra visszamenőleg meghatá-
rozták. Gimnáziumunk igényes iskola
volt.”67 A beszámolóban elhangzott
még, hogy tanár és diák egyaránt átlag
felett teljesített, munkájuk gyümölcse
pedig az iskola jó hírneve, amelyet a jö-
vőben is meg akarnak őrizni.68 Azt is
feljegyezték, hogy a színvonal megtar-
tását nemcsak a közepes képességű ta-
nulók bekerülése nehezítette, hanem
az is, hogy a Fazekas Mihály Gimnázi-
um etikátlanul csábítja a jó matekoso-
kat, valamint a „tantestület sem mindig
előnyére változott”. Ez utóbbi észrevé-
tel azért is érdekes, mert az iskolai
pártszervezet dokumentumainak visz-
szatérő témája a tanárok és diákok nem
kielégítő ideológiai (át)nevelése: egyes
régi tanárok visszahúzódása, elzárkózá-
sa a KISZ munkájától – rendezvények
szervezése és támogatása, részvétel a
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65 A tanulók még a hatvanas években is

eredményesen szerepeltek országos kö-

zépiskolai vetélkedőkön. Néhány közis-

mertté vált név: Betlen János újságíró,

szerkesztő, Haraszti György történész,

Kun Miklós történész.

66 A 26 főből 12-en az Egyetemi Gimnázi-

umban tanítottak korábban, a másik két

iskolából 7-7 világi tanárt vettek át az

1949–50-es összevonás idején. Nagy

(1989) 57. 

67 Kiemelések az eredetiben aláhúzva. BFL

XXXV. fondfőcsoport, 7. fond, c állag.

Egy fegyelmi ügy tanulságai, 1963. de-

cember 20. 

68 Uo. A feljegyzés szerint a tanulói létszám

valóban meredeken emelkedett: 1948–

49-ben 344 fő; 1959–60-ban 662 fő;

1961–62-ben 814 fő; 1962–63-ban 881

fő; 1963–64-ben 930 fő. A harmadik év-

folyamon az osztálylétszámok átlaga, a

46,25 fő a budapesti gimnáziumokkal

összehasonlítva magasnak számított. 
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május 1-jei felvonulásokon stb. –, megnyilatkozásaik „leckeszerűek”, ami a
„meggyőző désük hiányáról” árulkodik. Egy 1960-as párttaggyűlésen az egyik
legharcosabb párttag leplezetlenül az igazgató szemére hányta erőtlenségét –
„egyes igazgató elvtársak fetisizálják a régi tanerőket” –, mire az igazgató ki-
fejtette, hogy a fiatal tanerőket tartja a legjobbnak, „a régieknek a lexikális tu-
dásuk esetleg több, de ez nem feledteti el a negatív vonásokat”.69 Egy évvel
később az új igazgató hasonlóan nyilatkozott: „fel kell venni a harcot a kis-
polgári, a régi »úri gyerek« szemlélet ellen. […] Úgy érzem, hogy iskolánk-
ban sok a »régi«. Egy-egy óra meglátogatása után néhányszor úgy éreztem,
hogy ez az óra például 1941-ben ugyanígy zajlott le. Vagyis a világnézeti ne-
velés terén nem teljesen megnyugtató a helyzet.”70 „Régi” és „új” összeha-
sonlítása a jegyzőkönyvekben és vélhetően a korabeli iskolai életben állandó-
an napirenden volt, és folyamatos feszültséget gerjesztett, mert a régi tanárok
szaktudásával a fiatal vagy a politikai szempontból megbízható, különféle he-
lyekről a Rákócziba helyezett tanárok rendszerint nem vetekedhettek, de őket
lehetett közösségi munkával és legfőképpen ideológiai neveléssel megbízni.71

A diákok összetétele is alaposan megváltozott, a gimnázium már kevésbé vá-
logathatott a jelentkezők között. A hetvenes évekre bizonyossá vált, hogy a tö-
megoktatást és a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt a Rákócziban nem si-
került egyidejűleg megvalósítani, az előbbi az utóbbi rovására ment.
Kerékgyártó Béla igazgató fő célkitűzésének a megváltozott viszonyok köze-
pette egy új gondolkodásmód bevezetését tekintette. „Az új szellem kialakítá-
sa nagyon nehéz, mert van a múltból egy örökségünk, ez pedig a kispolgári
szellem, szemlélet.” A kispolgári jelző – szemben a tudatos, felvilágosult (dol-
gozó) munkással – a kor nyilvános diskurzusában divatos volt, de teljesen in-
adekvát a főváros elitkerületei lakosságának leírására.

A tanári kar, a jegyzőkönyvekből is egyértelműen kiderül, megosztott volt.
A párttagok az ötvenes–hatvanas évek
fordulóján nemcsak a régiekre fújtak.
Tamási Lászlóné tagjelöltfelvételi ké-
relmét azzal utasították el 1960 elején,
hogy korábbi MDP párttitkári funkció-
ja dacára túl sokáig halogatta a belépést,
a sorsdöntő időkben hátat fordított a
pártnak. Amikor látszott, hogy elbukik
a szavazáson, az őt ért kritikákra felhá-
borodottan közölte, hogy 1956-ban „a
jelenlegi taglétszám 90%-a sem tett
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69 BFL XXXV. fondfőcsoport, 7. fond, c ál-

lag, 1960/1. ő. e. Általános kérdések, vi-

ta, 1960. október 8.

70 BFL XXXV. fondfőcsoport, 7. fond, c ál-

lag, 1961/111. ő. e. Igazgatói beszámoló,

1961. szeptember 1.

71 Az állítás némi megszorítással igaz, a

köztudottan mélyen vallásos Szerdahelyi

Andor közösségi tevékenységét többször

elismerték a pártjegyzőkönyvekben is.
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semmit, s így ezeket is ki kellene dobni”.72 Kijelentését – és ezek után kérelmét
– visszautasították. Később is előfordult, hogy egy jelentkezőt nem vettek fel
soraik közé,73 de az igazi törésvonal egyértelműen a „régi szemléletűek” és a
párt irányvonalát képviselők között húzódott. „Az [kongresszusi] irányelvek el-
ismerik, hogy az értelmiség nagy többsége a szocializmus híve, de arra is fi-
gyelmeztetnek, hogy egy részük gondolkodására még aktívan hatnak a burzsoá,
kispolgári, nem szocialista eszmék. Ez a megállapítás érvényes tantestületünk
egy részére is, és ennek következménye, hogy a világnézeti nevelés igen sok-
szor langyos szinten mozog. Kialakult egy egyre jobban elszigetelődő ellenzék,
amely nem akarja megérteni, hogy az ifjúság életében a KISZ-é a vezető szerep.
A testületi légkört a mindent liberálisan elnéző barátsággal szeretné összeté-
veszteni. Ennek a csoportnak Póka kartárs a képviselője. Egy másik csoport a
kényelemszeretők klubja. Ezek mindenben a rövidebbet, a könnyebbet szeret-
nék megfogni (Pallós, Jablonkay). Ezek önállóan keresik a könnyebbségeket.”74

Az ilyesfajta megnyilatkozások végigkísérik a hatvanas évtizedet, de igazán ko-
moly, nyílt összetűzés nyomát nem találni az iratokban. 

1966-ban, két nappal karácsony előtt a tantestületi értekezleten történt egy
incidens. A fennmaradt leírásból a konkrét hozzászólások nem, csak a rájuk
adott reakciók rekonstruálhatók. Diákok panaszai nyomán vizsgálatot indí-
tottak a biológia–kémia szakos Jablonkay Pál ellen, élére a tanárok közül a fia-
tal magyartanár, Gálos Tibor állt. Jablonkay az értekezleten a jelek szerint
eredményesen érvelt, és sikerült megfordítania a közhangulatot. A párttago-
kat készületlenül érte a vita, és érdemben nem avatkoztak közbe. Ormos Gasz-
ton igazgatóhelyettes így értékelte a történteket: „Kár, hogy mi, párttagok,
nem kapcsolódtunk be a vitába. Így csak azok nyilatkoztak meg, akik nem
mindenben képviselik a szocialista pedagógiát. Ezektől már megszoktuk, hogy
mindenben ellenzékieskednek.” Az igazgató megpróbálta ugyan elsimítani az
ügyet – Gálosnak igazat adtak, Jablonkayt megrótták –, de ismét megkapta a
magáét a keményvonalas párttagoktól,
akik attól tartottak, hogy ezentúl Jab -
lonkayék lesznek a hangadók.

A tanári kar visszahúzódó tagjainak
bírálata és a diákság nem kielégítő
politikai elkötelezettségének rendsze-
resen felbukkanó kérdése mellett időn-
ként a sikerek is szóba kerültek. A párt-
tagok közül néhányan az enyhülés
legkisebb jelére is azonnal reagálnak:
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72 BFL XXXV. fondfőcsoport, 7. fond, c

állag, 1960/1. ő. e. Tamási Lászlóné

tag jelöltfelvételi kérelme, 1960. február

24.

73 Ilyen volt Barna István testnevelő tanár

elutasított felvételi kérelme. 

74 BFL XXXV. fondfőcsoport, 7. fond, c ál-

lag, 1962/87. ő. e. Vezetőségi beszámo-

ló, 1962. szeptember 24.
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„Szeretnék pár szót szólni azokról is, akik a múltban félrehúzódtak, kommu-
nistákkal nem barátkoztak, vagy valamilyen ok miatt sértődöttek voltak. Meg-
látásom, de a párttagság egybehangzó véleménye is az, hogy ezek a kartársak
sokat engedtek merevségükből, kezdenek feloldódni, közelebb kerülnek hoz-
zánk – és ez igen pozitív tényező, mind a tantestületi egység szilárdítása, mind
a tanulók egységes szocialista nevelése szempontjából. […] Örvendetesen en-
ged Ballanegger Zsuzsanna kartársnő passzivitása. Kedves meglepetés volt,
hogy eljött a pedagógusnapra, egy asztalnál ült velünk – jóleső érzés, hogy
most már a hivatalos szövegen túl is tudunk szót váltani egymással.”75

Kiválóan felkészült tanárokként általában az Egyetemi Katolikus Gimná-
zium és az Érseki Gimnázium egykori pap- és világi tanárait említik, közülük
többen nőtlenek maradtak, és a háborút követő évtizedekben is az iskolának
szentelték az életüket. Ilyen volt Lantosy Károly, a nem túl jó kedélyű mate-
matika–fizika tanár. „Krampuszt” hihetetlen tudása, igazságossága, furcsa,
egyesek szerint mulatságos megjelenése tette közkedveltté. Más tanároktól el-
térően nála be lehetett jelenteni az óra elején, ha valaki nem készült. „Minden
jegyet beírt, és aláírattatott a szülőkkel. Hetente kétszer a kora reggeli órák-
ban be lehetett menni hozzá felelni az addigi anyagból, de a megajánlott je-
gyet nem volt muszáj beíratni. Óriási dolog! Elérte vele, hogy tanultunk” –
emlékezett Ráday Mihály. Amikor az osztályuk fizikatanára elment, a diákok
delegációt küldtek az igazgatóhoz, hogy Lantosyt nevezzék ki a matek mellé
fizikatanárnak is. Az ő váratlan halála olyan botrányt kavart, hogy a pártira-
tokban is renitensként jellemzett Jablonkaynak el kellett hagynia az iskolát.

Lantosy betegen is megtartotta óráit, későn került kórházba kialakult tü-
dőgyulladással, ahol nem tudták megmenteni.76 Halálos ágyán megkérte ta-
nártársát és barátját, Jablonkayt, hogy osztályának adja át üzenetét. A törté-
netet sokan ismerik, több variánsa létezik, itt most Andrást idézem:
„»Palikám, arra kérlek, mondd meg az osztályomnak, azt kívánom nekik, hogy
egy szebb és boldogabb Magyarországon éljenek, és mondd el nekik Prohász-
ka Ottokár egyetlen versét, a Kő az útont.« Ezt ő meg is tette, és még egy mi-
atyánkot elimádkoztatott az osztállyal. Ez elég volt ahhoz, hogy reakciósnak

kiáltsák ki, és egyből fölfüggesztették
tanári állásából. Elindult a balhé […].”
Jablonkay haldokló barátja kívánságát
teljesítette, de a vihart nem kerülhette
el. A fohász a szocialista rendszert tá-
madta, a verset – amely egyébként a
mindenkori újrakezdés lehetőségéről
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75 BFL XXXV. fondfőcsoport, 7. fond, c ál-

lag, 1962/87. ő. e. Vezetőségi beszámo-

ló, 1962. szeptember 24.

76 Többen úgy emlékeznek, hogy emlékére

a Magyar Nemzetben 1969-ben nekrológ

jelent meg.
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szól, és nem kifejezetten vallásos tartalmú – indexre tett személy írta, a tanár
pedig példátlan módon imádkozásra szólította fel a diákokat az „új szellemű”
iskolában. Egy tanuló azonnal jelentett, és Jablonkay nem térhetett vissza a
Rákóczi katedrájára. Érdekes módon az ügynek a pártszervezet iratanyagában
nincs nyoma.

A beszélgetésekben rendszerhű tanáregyéniségek is előkerültek, legtöbb-
ször „ideológiai hiányosságaik” elfogadásával, pozitív kontextusban. A párt-
tagok körében 1960-ban elmarasztalt Tamásiné a pártdokumentumokban sér-
tődékeny emberként jelenik meg. Tibor szeretettel emlékszik vissza az elvhű
történelemtanárnőre: „Meglehetősen jó voltam történelemből, de mikor fel-
tettem a kezem: »Nem érek rá, üljél le!« Állandóan provokáltam. Ugyanak-
kor nagyon szeretett engem, mert jól tudtam a törit. […] Egyik órán kihí-
vott ’56-ból felelni. Ott álltam az osztály előtt. – Nem tudom. Nem tudom
’56-ot. – Hát akkor egyes. Ezek után Ilus néni kihúzta az egyesemet, érettsé-
gin súgott nekem, a banketten kaptam tőle egy puszit és egy pofont. »Édes fi-
am, de sok baj volt veled!«, és el volt intézve. Később jöttem rá, hogy de mar-
ha voltam, mert ki is rúghattak volna. Ilyen rendes tanárnőm volt, hogy nem
csinált belőle ügyet, mert mit jártatom a számat és minek provokálom őt,
’968-ban?”

A becsületes, elfogult, de toleráns kommunista típusát nemcsak néhai tör-
ténelem-tanárnője testesítette meg: „Az orosztanárunkat úgy kellett hívni,
hogy Rózsáné elvtársnő. Ezerszázalékos, hithű, ortodox bolsevik, az a becsü-
letes, aki tényleg hitt az eszmében, olyan szinten, hogy ha a Szovjetunióról be-
szélt, könnybe lábadt a szeme. Tanultuk, hogy Moszkva a világ legszebb vá-
rosa, mire az egyik srác mély, dörmögő hangon megszólalt (most főorvos az
Uzsokiban): »Nem igaz, Párizs százszor szebb!« Erre a Rózsáné: »Kikérem
magamnak, hogy az órát megjegyzéssel zavarják, különösen ilyen destruktív
megjegyzéssel!« Ő volt akkor a párttitkár, s neki kellett volna aláírni a
Jablonkay kirúgását. Nem írta alá, és ő ment el a gimnáziumból. Ő nem értett
egyet a Lantosy üzenetével, de akkor sem szabad kirúgni emiatt egy tanárt.
Noha neki tört döfött a szívébe, de egy üzenetátadót kirúgni, ezzel nem értett
egyet, ennyire tisztességes volt.”

Egy másik orosztanárról, Cihika Mihályról már sokkal sötétebb képet fes-
tettek. Tudták, hogy Cihika korábban a Toldy Ferenc Gimnáziumban taní-
tott, és Antall József legnagyobb ellenlábasaként tevékenységével hozzájárult
Antall eltávolításához. Többen emlékeztek, hogy egy győzedelmes magyar–
szovjet futballmeccs után a tanulók felírták az eredményt a táblára, a visszavá-
gó után pedig a szovjeteknek szurkoló, kárpátaljai származású Cihika rajzolta
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fel önelégülten az ellenfélnek kedvező eredményt. „Valami egészen szélsősé -
gesen bolsi volt, nem is Lenin-fiú, hanem sztálinista volt. Tarnóczy Zoltán
osztálytársunk úgy készült az érettségire, hogy »bármit kérdez a Cihika, úgy
fogom kezdeni, hogy Tovaris Sztalin szkazal od nazsdi – Sztálin elvtárs mond-
ta egyszer… Arra nem fogja azt mondani, hogy nem mondta…« Ötös is lett,
én négyest kaptam. […] mindenki tudta, hogy munkásőr. Így beszélt: »Ide fi-
gyelj, én a munkásőr bakancsommal úgy belemászok a te pofádba!« De ezt ő
barátságból mondta, szinte vigyorgott – nahát, ős-sztálinista volt.”77

Jóval fiatalabb volt a harmincas évek közepén született Gömöri György,
akit a párttagok a (párt)fegyelmet és a kötöttségeket nem túl komolyan vevő,
kissé link alaknak rajzoltak meg. Ez a kép némileg egybevág Géza róla őrzött
emlékeivel: az egyik a fiatal tanár virtusáról, a másik önzetlen segítségnyújtá-
sáról és igen jó kapcsolatairól tanúskodik. „A Gyurka most is megvan, minden
érettségi találkozónkra meghívjuk, nagyon kedveltük, egy marha jó fej volt
[…] nem is tudom, mit végzett – pszichológiát és logikát tanított a negyedi-
keseknek. Na most, a Gyurkától ha valami távol esett, az a pszichológia és a
logika, de ezért senki nem haragudott meg rá, mert jópofa volt, a gyerekeket
szerette, haver volt, mindig elvittük az osztálykirándulásokra […] 1967-ben
ősszel a BNV-n volt egy hatalmas »Ötvenéves a Szovjetunió« című kiállítás. 
A kiállítás egyik fő darabja volt a szovjet törhetetlen üveg. Ki volt téve egy üveg-
asztal, körben fémpánt, mellette paraván, tessék nyugodtan ráütni a Szovjet-
unió törhetetlen üvegére! Eljött a Gyurka az osztállyal, és föltámadt benne a
becsvágy, kiesett a szerepéből. Nem azért volt ott, hogy összetörje a törhetet-
len üveget, hanem mert a párt fontos, kulturális, művelődési helyre helyezte.
Megfogta, rávert, és úgy összetörte a szovjet törhetetlen üveget! Abban a pil-
lanatban bezárták a pavilont, és kiürítették. A Gyurka elkezdett gondolkozni,
hogy ez mégse volt egy jó húzás, de megúszta egy párt… nem tudom, mivel.
Másik: ülünk a KISZ-klubban délután. Bejön a Gyuri, azt mondja nekem,
»hallom, holnap mész sorozásra«. Másnap elmegyek az óbudai művelődési
házba, a sorozóbizottság elnöke Gömöri György! Jön az orvosi vizsgálat, azt
mondja nekem az orvos: »Hallom, maga már háromszor volt öngyilkos.«

Csönd. Én életemben nem voltam
öngyilkos, na de hát a sorozáson…
»Hát… igen, hát… szó mi szó.« Gyu-
ri, anélkül, hogy megkérdezett volna,
levajazta az orvossal, leadta ezt a du-
mát, hogy felmenthessen. Azt kell
mondjam, ez olyan mérhetetlen rendes
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77 Idézet Péter interjújából. Krasztev Péter,

aki a nyolcvanas évek elején járt a gimná-

ziumba, már a lezüllött, alkoholista

Cihikáról emlékezett meg, akinek a vécé-

ben dohányzó tanulók hajkurászása volt

a rögeszméje.
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dolog volt, az egész életem más lett volna, ha nem akkor kerülök az egyetem-
re […]. Nagyrabecsülésem iránta, pedig őt nem azért hozták oda, hogy nagy-
ra becsüljük. Az ideológiát csak úgy tessék-lássék módra, mindenki tudta, hogy
azért csinálja, mert csinálni kell.” 

Egy másik történetben ugyancsak az „emberarcú” Gömöri képe jelenik
meg. Mikor az egyik elkésett, táska nélkül érkező diákot a kapunál megállí-
tották, Gömöri, „aki egész nyilvánvalóan nem a konzervatív tanárok közé tar-
tozott, habár kedveltük, megkérdezte: »Zoli, hol a táskád?« Zoli csodálkozva
visszakérdezett: »Ma van tanítás? Horthy Miklós őfőméltósága nevenapján?«
Gömöri nem csinált ügyet belőle, tréfával el lett ütve.”78

Cihikától és néhány szerényebb képességű oktatótól eltekintve az egykori
diákok egybehangzó véleménye, hogy a tanári kar jó volt. Többen tréfálkoztak
azon, hogy volt papok és „klerikális személyek” tanították a párt- és állami
funkcionáriusok gyerekeit. A pártdokumentumokban kevés az utalás a diákok
megosztottságára, különböző társadalmi hátterére, a visszaemlékezésekből
azonban kiderül, hogy számon tartották, ki honnan jött. Volt, aki elhatároló-
dott a másik oldaltól, de a legtöbbjüknek voltak (és maradtak) kapcsolatai ká-
dergyerekekkel is.

Tibor szerint az érettségi tablójukon a fényképek elhelyezésének egyik fő
szempontja a politikai hovatartozás volt, a jobb- és baloldaliakat igyekeztek el-
különíteni, bár nem sikerült maradéktalanul. A tablóhoz fűződik egy másik tör-
ténet is. „’967-ben érettségizett az első lányosztály, és ki volt írva a tablójukra,
hogy Találkozunk az Úr 1971. esztendejében. Kitették a Margit körúton az OTP
kirakatába. Csodálkoztam, hogy az Úr 1971. esztendejében? Kiszúrta a pártbi-
zottságról valaki, nagy botrányt csináltak. A tabló tervezőjét – úgy hívták, hogy
Herrer Cézár, később neves belsőépítész lett, a húgai jártak abba az osztályba
– kinyomozták, és a Cézárt kirúgták a Műegyetemről. Ő ’65-ben végzett a Rá-
kócziban. A szemben lévő házban lakott, együtt jártunk templomba anno. Ki-
rúgták az egyetemről. Kerékgyártó [a
gimnázium igazgatója] ezt meghallotta,
ismerte a Szirmai bácsit, a Szirmai Ist-
vánt, […] aki visszavetette a fiút. […]
Nemrégiben megtalálták a Cézár anya-
gait, ’967-ben klerikális, kizárva, Szir-
mai elvtárs kérésére visszavéve – tehát a
sztori igaz. […] Utána a Cézárt meg-
kérdeztem, s mondta, hogy igen, a
Cihika rúgatott ki.”79
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78 Idézet Péter interjújából.

79 A vezető pártfunkcionárius Szirmai Ist-

ván fia Tibor gimnáziumi osztálytársa

volt, most is jó barátságban vannak.

Nemcsak a tablón jelent meg vallásos

utalás. Az öregdiák-szervezet honlapján

olvasható egy Ballenegger Zsuzsanna ta-

nárnőhöz kötődő emléktöredék: „Mikor

1958-ban osztályunk […] ballagott, ab-
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A leghíresebb, legtöbbet emlegetett
tanár Szerdahelyi Andor volt – szívesen
vállalt gúnynevén Cox.80 Mindenki sze-
rette, Ráday Mihály találó megfogalma-
zásában: „a leggonoszabb, amit róla
mondani lehet, hogy bármilyen órát
szemrebbenés nélkül megtartott”. Az
eredetileg latin–görög szakos tanár az
ötvenes években kényszerűségből elvé-
gezte a matematika szakot is, később a
Pázmány Péter Tudományegyetemen
teológiából szerzett diplomát – de egyes
időszakokban az iskolagondnokságot is
vállalta, és könyvtári munkát is végzett.
A hallatlan memóriájú, sugárzó egyéni-
ség óriási hatással volt diákjaira, akik sok
évtizedes pályája vége felé valóságos
kultuszt építettek köréje. Tulajdonkép-
pen soha nem engedte el őket, előbb
osztályainak, majd szélesebb tanítványi
körének is évente megszervezte az első
kerületi Márványmenyasszony vendég -
lőben az összejöveteleket.81 Neki is fon-
tos volt, hogy tudja, mi van egykori ta-
nítványaival, ugyanakkor egy széles és
bővülő polgári-keresztény hálózatot is
működtetett. 2005-ben, kilencvene -
dik születésnapjára kötetet jelentettek
meg,82 többször terjesztették fel kerü-
leti és városi kitüntetésekre, 2009-ben,

a temetésére celebrált misén tisztelői megtöltötték a Villányi úti Szent Imre-
templomot, és az emlékére szervezett öregdiák-kör is az ő nevét viseli. Szen-
vedélyesen érdekelte az iskola múltja, nemcsak szaktárgyait oktatta kiválóan,
hanem iskolatörténeti vetélkedőket, túrákat is szervezett. Nyugdíjasként ő volt
az iskola, vagyis jogelődje, a Királyi Egyetemes Katolikus Gimnázium 1987-
ben megtartott 300. évfordulójáról megemlékező ünnepségsorozat motorja.
Szerdahelyi vette rá fiatal történelem szakos kollégáját, Nagy Istvánt, hogy er-
re az alkalomra a Rákóczi Gimnázium 1945 utáni történetét megírja. 
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ban az osztályban, ahol ő volt bent, ez

volt írva a táblára: »Isten veletek, drága

barátaink!« Emlékszem, hogy ez engem

akkor nagyon meghatott, mert Balle -

negger tanárnőt is a hívő tanárok között

tartottuk nyilván, és abban az időben,

amikor Isten nevét gondosan kerülték a

hivatalos oktatásban, ez a felirat bizony-

ságtételnek és a testvéri szeretet meg-

nyilvánulásának számított.”

http://cox.x3.hu/ballenegg.htm

80 A név eredetét a háború utáni évekre da-

tálják, amikor állítólag a folyosót kémle-

lő diák így figyelmeztette társait a tanár

érkezésére: „Vigyázzatok! Jön a Cox!”

Szerdahelyi ugyanis sokszor szorongatta

hóna alatt William George Cox Görög

regék és mondák című, piros kötésű köte-

tét.

81 Gothár már említett 1982-es filmjében

az idős tanár statisztaként önmagát alakí-

totta.

82 Az ünnepi kötet bevezetésében Szerda-

helyi Andor irodalmi érdeklődéséről is

megemlékeztek: szerette lapozgatni a

Bibliát, különösen Szent Pál leveleit,

kedvenc ókori szerzője Horatius, a kor-

társ magyar írók közül Nyírő József volt,

és maga is írt verseket.
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Az egyik lány megfigyelte, hogy négy ruhája volt, „azokat váltogatta, de
mintha kalapból húzták volna ki, cipőjére kalucsnit húzott, hogy a cipőjét véd-
je, s panaszkodott, amikor már nem lehetett kapni”. Őt is próbára tette, mikor
1964-től koedukált osztályokat kellett tanítania: „Cox, az zseniális volt. Kis sző-
ke, vékony, hosszú hajú voltam. Rám nézett, azt mondta: »Holnaptól ilyen haj-
jal nem jöhetsz ide be!« Semmi nem volt, csak így lógott. És akkor én hátrafog-
tam egy bársonyszalaggal a hajamat. Szerintem, hogy érezzem a különbséget. 
A női haj, az is egy státusszimbólum. Még azt sem akarta engedni. Iskolakö-
penyben jártunk, a fiúk is. De a fiúknak is rendszeresen mondott hasonlókat, ak-
kor már nagy Beatles-korszak volt, a Tarnóczyt hazaküldte: »Adok három fil-
lért borbélyra«, és nem volt apelláta. Így jártunk.”83

Diákjai az interjúkban beismerték, hogy latinul csak a legtehetségesebbek ta-
nultak meg, de a többiek is megszerették az antik kultúrát, és ma is tömegével
tudnak latin közmondásokat sorolni. Szerdahelyit a pártanyagok, ellentétben
például Jablonkayval, csak ritkán említik, és akkor is dicsérően („a legjobb osz-
tályfőnök”), szorgalmas munkáját elismerve. Kerülte a konfrontációt. Némileg
meglepő, hogy éppen a számára ismerős, vallásos családból jövő Ágnest kérte
meg az osztály KISZ-szervezetének megszervezésére. Péter, aki szintén rajong-
va emlékezett meg róla, elmesélt egy óvatosságára jellemző történetet is. Egy si-
keres gimnáziumi kosárlabda-mérkőzés után betért a városmajori templomba
hálaimát mondani. Mikor kijött, igazoltatta egy rendőr, és megfenyegette, hogy
be fogják idézni. A történteket elmesél-
te osztályfőnökének. „És a Cox annyira
félt, benne azért volt egy ilyen félelem,
hogy azt mondta: »Péter, menj el ebből
az iskolából, menj el.« Aztán apám azt
mondta, »a francokat mész el, nem mész
el«. Végül aztán nem idéztek be.”84

Balsai István politikus, Szerdahelyi
egyik kedvenc tanítványa is tett utalást
egy beszélgetésben mentora elővigyáza-
tosságára: „Mindig azt mondta: »István,
ne menj ki a Fradi-meccsre, abból baj
lehet!« Akkoriban nagyon sokat jártunk
a Kisstadionba az Újpest–Fradi jégko-
rongmeccsekre. Az ellenzéki magatartás
egyik formája volt ez a gimnáziumunk-
ban.”85
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83 Idézet Ágnes interjújából.

84 András a Katolikus Rádió Délutáni beszél-

getés című műsorában mesélt el egy tör-

ténetet. Szerdahelyi 1956 után sokáig

nem kapott osztályt. 2008-ban a kerületi

kitüntetése előtt néhányadmagával be-

szélgettek volt osztályfőnökükkel, amikor

állítólag ezt mondta: „Hát tudjátok, fiúk,

nemcsak hogy osztályt nem kaptam, de

egy papírt is aláírattak velem.” András

kérdésemre nem tudtam pontosítani,

hogy mit jelenthetett a kijelentés.

85 Magyarország 2000 – Családi krónikák.

Pálfy G. István interjúja Szerdahelyi An-

dorral és tanítványaival. Rákóczi-évkönyv

(1999–2000) 120.
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Cox – ahogy egy méltatója fogalmazott, az évszázad tanára – a Horthy-kor-
szakban szocializálódott, a nagy tudású, odaadó, hivatásáért élő polihisztor pe-
dagógust testesítette meg, aki a felnőtté serdülő gyerekek lelkével és sorsával
is törődik, optimizmusát és tetterejét pedig keresztény hitéből meríti. Másik
volt tanítványa, Pálfy G. István a halála előtt néhány évvel kérdezgette szere-
tett tanárát a régi időkről, a beszélgetést a gimnázium évkönyve őrzi.

„De ha jól emlékszem, te nemcsak a hitről vallottál – a »csak«-ot idézőjel-
ben mondom –, nemcsak azt sugalltad, hanem te a hazáról is mondtál nekünk
»valamit«.” Az idős ember elkalandozó válasza után másképp is megfogal-
mazta a kérdést: „Mégis hadd forszírozzam ezt, hogy mi nagyon sokan úgy
érezzük, a mi magyarságunkban a te intésed nagyon benne van. – Én úgy ér-
zem, hogy magyar ember vagyok, a magyar hazához hűséges voltam, nem
disszidáltam. Első gondolatom az volt: »Áldjon, vagy verjen sors keze, itt él-
ned, halnod kell…« Ha ezt megtanítottuk volna jól ’45 előtt vagy ’45 után,
nem lett volna annyi disszidálás. De nem is ez a nagyobbik baj. A nagyobbik
baj az, hogy nagyon sokan – magyarok – nem születnek meg. Az utóbbi 50 év-
ben több millió magyar nem született meg. Ennek is van vallási háttere, mert
nem tisztelik az életet, nem tisztelik Isten parancsait, nem úgy élnek, ahogy
Isten elrendeli.”86 Második nekirugaszkodásra sem derült ki a válaszból, ho-
gyan is közvetítette vallott értékeit a kommunista szellemiségű iskolában, de
tény, hogy „átment az üzenet”.

A hetvenes–nyolcvanas évekre a nagy tanáregyéniségek nyugdíjba vonul-
tak vagy meghaltak. Dolgozatom kereteit szétfeszítené, ha a rendszerváltás
előtti évtizedekről is részletesen írnék. Nagy vonalakban elmondható, hogy az
iskola tanulmányi színvonala egyre csökkent, a hetvenes években sporttago-
zatot indítottak, az iskolavezetés és a tanárok – interjúpartnereim emlékezete
szerint a kissé túlhaladott kommunista normákat átvéve – gyakran álszent mó-
don „terrorizálták” és feleslegesen „csuklóztatták” a diákságot. Az iskola párt-
vonalról érkezett új igazgatójának 1980-as antréja nem nyerte el a tanulók tet-
szését: „Azzal nyitott az igazgató az iskolarádióban – már akkor tudtuk, hogy
a nyakunkra küldtek egy hülyét, voltam vagy 15 éves, az egész osztály levette,
hogy ez vér ciki –, hogy »mindenkitől megkövetelem a rendszeres hajvisele-

tet!« Mi van? Hordjunk hajat? Hagy-
juk otthon?”87

Nemcsak a nyilvánvalóan elfogult
egykori diák találta nagyon merevnek
az új igazgatót. Guoth Árpádné, ma is
a gimnázium tanára, elmesélte, hogy
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86 Magyarország 2000 – Családi krónikák.

Pálfy G. István interjúja Szerdahelyi An-

dorral és tanítványaival. Rákóczi-évkönyv

(1999–2000) 120.

87 Idézet a Krasztev Péter-interjúból.
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Winkler Ibolya nem akarta elengedni a tantestületet egyik kollégájuk egyhá-
zi temetésére, végül ott lehettek, de nem mondtak beszédet, nem búcsúztak
el… Török Ferenc Moszkva tér című filmje pedig a nyolcvanas évek végi er-
kölcsi zuhanást, a rendszer – de egyben az iskola – padlóra kerülését mutatja
be saját élményei alapján – kiáltó ellentétben a nála húsz–harminc évvel idő-
sebb nemzedék tapasztalataival… 

ÖSSZEFOGLALÁS
Az élettörténetek és az iskolai életről szóló anekdoták után vissza kell térnünk
a kiindulóponthoz. Kik is, és honnan jöttek a ma magukat jobboldalinak val-
ló emberek, hogyan éltek a szocialista korszakban, és hogyan gondolkodnak
ma. Elsőnek azt érdemes megnéznünk, milyen egyezéseket találunk a szöve-
gekben a jobboldali hagyomány két világháború közötti jellemzőire tett javas-
latokkal (Rainer M. János), valamint a háború utáni évtizedekre érvényes jobb-
oldal-definíciókkal (Ungváry Krisztián).

Rainer M. János eszmetörténeti szövegében a jobboldal közös pontjait
mindenekelőtt az a) antiliberalizmus, b) az antiszemitizmus, c) az organikus
nemzeteszme, d) az erős állam és az e) antikommunizmus határozza meg.88

Ungváry az állambiztonsági iratok fogalmi elemzéséből kiinduló, némileg
pragmatikus definíciója szerint jobboldali: 1. akiket a Kádár-rendszer így de-
finiált, 2. akik magukat jobboldalinak tartották, 3. akik az 1945 előtti jobbol-
dal hagyományait kívánták követni vagy személyükben ahhoz köthetőek vol-
tak, 4. akik a korszak nyugat-európai jobboldaliságát tartották etalonnak és 5.
akiket ma Magyarországon jobboldalinak nevezünk, illetve akik e jobboldal
szellemi előzményeinek tekinthetők.89

Az interjúkban kevés közvetlen utalást találunk a fenti fogalmakra és
meghatározásokra. Már csak a műfaji adottságok miatt sem várhattunk ilyen
megfeleléseket, kérdést föltenni pedig, például az állam szerepére vonatko-
zóan, teljesen hiábavaló lett volna. Abban bízhattam, árulkodó lesz, hogy a
magukat jobboldalinak mondó (ez egybevág Ungváry második és ötödik szá-
mú kitételével) középkorú vagy idős emberek mit tartanak fontosnak elme-
sélni a már az interjúkészítés előtt sejtetett, olykor nyilvánvalóvá tett kon-
textusban. Rainer szempontjait nézve az antiliberalizmus és az állam szerepe
nem került elő. Egyes interjúpartnereim a szóba hozott diáktársak, tanárok
vagy más szereplők jellemzésekor au-
tomatikusan hozzáfűzték, ha zsidó,
„zsidó származású”, „újlipótvárosi”,
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88 Lásd a kötet bevezető tanulmányát.

89 Ungváry (2012) 1–2.
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ritkábban „izraelita” volt az illető. A zsidó mint „adat” helyenként magya-
rázat volt (rózsadombi házakból kiköltöztetett, Auschwitzot megjárt, kom-
munista, kommunista funkcionárius gyereke), máskor teljesen funkciótlanul,
a „miheztartás végett” került az említett személy neve mellé. Következtet-
hetünk-e az ilyen említésekből antiszemitizmusra? Meglátásom szerint a kü-
lönbségtétel keresztény és zsidó között a mai közbeszédben nem feltétlenül
jelent elhatárolódást. A zsidó fogalma, szemben a kereszténnyel, sokszor
hozzátartozik az emberek mégoly rövid bemutatásához is. A keresztény
templomba járó, istenhívő ember jelent. A zsidó fogalma mögé kulturális
meghatározottságot és tipikus családtörténetet képzelünk oda: az illető csa-
ládját nyilván érintette a holokauszt, a felmenők egy időre kommunistává
válhattak, vagy éppen elvesztették tulajdonukat, sokszor van külföldre tele-
pült rokonságuk, nagy valószínűséggel baloldali politikai erőkkel, sajtóter-
mékekkel szimpatizálnak, Budapesten, azon belül Újlipótvárosban élnek stb.
A zsidó fogalma tehát egy egész, természetesen pontosításra, adott esetben
megcáfolásra szoruló sztereotípiarendszerre utal. Mivel ezekkel a sztereotí-
piákkal többé-kevésbé a magukat zsidónak tartók is egyetértenek, nem te-
kintem önmagában antiszemita megnyilvánulásnak, ha zsidóként emleget-
nek embereket. Az interjúkban ráadásul pozitív kontextusban merültek fel
zsidó személyek (munkásigazgató vagy jó, de vonalas kommunista tanár).
Ennek ellenére nem merem állítani, hogy interjúpartnereim vagy családjuk
körében ne fordulhatnának elő antiszemita megnyilvánulások, de ilyen kö-
vetkeztetések a szövegekből nem vonhatók le. Ugyanakkor mégis említésre
méltó, hogy az iskola világáról folytatott háttérbeszélgetésekből kiderül: az
egykori kádergyerekek emlékezete szerint az otthon elhallgatott zsidóságuk
(zsidó identitásuk) megtalálásához nagyban hozzájárultak a rájuk szegeződő
keresztény tekintetek. Nem értették, bizonyos diákcsoportosulások miért
nem fogadják be őket, és a magyarázatot az antiszemita idegenkedésben ta-
lálták meg. A kirekesztettség vagy annak érzete erősen megmarad az embe-
rek emlékezetében, a magyarázat valóságtartalmát megítélni szinte lehetet-
len, különösen egy átfogó interjúsorozat nélkül.

Amennyiben az organikus nemzeteszme megfeleltethető az erős magyar-
ságtudatnak, illetve Trianon emléke ápolásának, akkor ez többüknél – külö-
nösen András családjánál – tetten érhető, de összességében korántsem olyan
hangsúlyos, mint az antikommunizmus. Interjúpartnereim családjai együtt
élni megtanultak a rendszerrel, de soha nem rokonszenveztek vele. Volt, aki
jártatta a száját, sokan megelégedtek kisebb karrierrel, de állításuk szerint
nem léptek be az állampártba. Valójában azonban a párttagság sem jelentett
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választóvonalat. Zsigmond Attila volt rákóczis diák másfél évtizedig MSZMP-
tag volt, ám ez nem okozott lelkiismereti problémát a jobboldali szavazók-
nak, amikor az MDF színeiben indult választásokon. Fontosabbnak bizo-
nyult az egyén megítélése. Amelyik tanár igazságos és gyerekszerető volt,
arról szívesen emlékeztek meg, függetlenül ideológiai elkötelezettségétől.
Azért kissé árulkodó, hogy a „polgári” tanárokról csak szépet és jót meséltek –
a szigorúságot és fegyelmet egyértelműen a pozitív tulajdonságok közé so-
rolva –, és például a másik oldalon álló, megkedvelt, velük „bratyizós” Gö-
möri György állítólagos BM-es kapcsolatairól nem szóltak. Bizonyára ár-
nyalta volna az oktatókról kialakított képet, ha a hatvanas években lázadozó
kádergyerekek történetei is helyet kapnak dolgozatomban. 

Feltűnő, hogy interjúpartnereim kimaradtak az ellenzéki szervezkedések-
ből, szamizdatot sem igen olvastak. Fiatal felnőttként családjuknak és mun-
kájuknak éltek, és csak a nyolcvanas évek végén aktivizálódtak keresztény
egyesületekben, jobboldali pártokban. Az 1989 után gyorsan újjáéledő ma-
gyar konzervatív hagyomány hátterében az interjúk tanúsága szerint egészen
egyszerű dolgok állnak. 

A beszélgetésekből kitűnik, hogy a tanulók jól „belőtték”, ki milyen társa-
dalmi hátterű csoporthoz tartozik, ki előtt lehet nyíltan beszélni, s ki előtt
nem. Ebben segítségükre volt egész szocializációs közegük, hiszen családjaik
is hasonló mentalitású és értékrendű, a munkahelyről ismert, sokszor a köz-
vetlen szomszédságban élő családokkal barátkoztak. Az emberek „betájolásának”
egyik fontos eszköze volt a valláshoz fűződő viszony. Már a vallásgyakorlás
legelemibb formái másságot, ellenzékiséget, egyszersmind összetartozást je-
lentettek a diákok között – és a diák–tanár-kapcsolatokban is. A hitbuzgó ta-
nárok nem beszélhettek Istenről, és természetesen nem téríthettek az iskolá-
ban, a polgári középosztály leszármazottai közül mégis mindenki tudta, hogy
vallásosak, bár senki sem emlékezett, miért volt ez annyira nyilvánvaló. A ré-
gi vágású tanárok zöme már a háború előtt is, a Rákóczi Gimnázium elődjei-
ben egészen más uralkodó szemléletet közvetített. Kapcsolataik ugyanazon
családok újabb generációival a háború után is megmaradtak. Sokszor a kör-
nyéken laktak, a szülők és diákok láthatták őket a templomokban és az iskolán
kívüli közösségekben. A budai kapcsolati hálózatok részesei voltak és marad-
tak, ilyenformán „némán” vagy „elbújva” is olyan értékeket és magatartásfor-
mákat képviseltek, amelyeket a polgári réteg legalábbis dekódolni tudott.
Szerdahelyi Andor a legkiemelkedőbb példa, aki ennek a hálózatnak kitünte-
tett pontján helyezkedett el. Kitartó szorgalommal szervezte volt tanítványai
számára a találkozókat, és hihetetlen memóriájának köszönhetően mindent
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megjegyzett az egykori diákok életéről. A találkozók így egyfajta fórummá vál-
tak, ahol a hasonló gyökerű emberek kicserélhették gondolataikat, új kapcso-
latokat is építhettek. Másik, az iskola történetének megismerésére és megis-
mertetésére irányuló törekvése elsősorban a helytörténeti tudás gyarapításával
járt, de az egyházi múlt miatt „mellesleg” olyan adalékokkal szolgált, amelyek
óhatatlanul a katolikus egyházi hagyományra, az egykori gimnázium nagysze-
rű képességű és kiváló pedagógiai érzékű, hívő tanáraira irányították a figyel-
met. A hagyományőrzés jelentősen hozzájárult egy alternatív történet meg-
konstruálásához, amelyben a Klebelsberg Kuno-féle oktatási rendszerből
kikerült tanerők erkölcsi és szakmai értelemben is a szocialista korszak tanár-
emberei fölé magasodtak, áttételesen: a Horthy-rendszer lemosta az utána jö-
vő kommunista rezsimeket.

A hagyományőrzés másik, nem várt hozadéka: Nagy István tanár megvalósí-
totta mentora, Szerdahelyi Andor álmát, levéltári kutatásának és kitartó érvelé-
sének köszönhetően a katolikus egyház visszaigényelte és a fővárossal szemben
megnyert pert követően, 1997-ben vissza is kapta a Királyi Egyetemes Katolikus
Gimnázium épületét. A Szabó Ilonka utcai régi-új középiskola első igazgatójává
az egyház Nagy Istvánt nevezte ki. Így mára két, egymáshoz vékonyka szállal kö-
tődő világi és egyházi gimnázium viheti tovább az iskolai hagyományokat. 

A hagyományok ápolása jelenleg több formában zajlik. Az iskola Keleti
Károly utcai épületében egyre több emléktábla és tárgyi emlék utal a jogelőd
intézmények működésére és az 1956-os forradalom során meghalt diákokra.
A Budai Polgár című második kerületi önkormányzati lap meglehetősen gyak-
ran beszámol a Rákóczi Gimnázium történetének valamely epizódjáról. A ki r-
katosok, azaz a Királyi Katolikus Gimnázium volt növendékei lassan harminc
éve a Mátyás-templomban járnak össze, és az Érseki Gimnázium most nyolc-
van év körüli egykori tanulói is rendszeres találkozókat és előadásokat szervez-
nek, már a nyolcvanas évek közepe óta. A rákóczis öregdiákok Szerdahelyi An-
dor tiszteletére emléktáblát avattak Fadrusz utcai lakóháza falán, ott – és más,
a Rákóczihoz kötődő emlékhelyeken – év közben többször tartanak koszorú-
zásokat. Honlapjuk is van, ahol tanárportrékat közölnek, leírják emlékeiket,
megosztják dokumentumaikat, és a gimnáziumról szóló sajtóhíradások mellett
a számukra fontos aktuális híreket is közzéteszik.90 Az iskola igyekszik segíteni

a zömében nyugdíjas öregdiákok újabb
és újabb ötleteinek megvalósításában,
de nehezen megállapítható, hogy mek-
kora érdeklődést mutat a múlt iránt a
Rákóczi mai diáksága. 
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90 A legfrissebb fejlemény: 2012-ben ma-

gánkiadásban megjelent Makra Zsig-

mond könyve az Érseki Katolikus Gim-

názium történetéről.
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