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FEKETE LAJOS PROFESSZOR JÁSZBERÉNYBEN 

ÉS A HADIFOGSÁGBAN

Visszaemlékezések és dokumentumok

Tauszigné Czakó Zsuzsanna ny. minisztériumi vezető főtanácsos, aki gimnazista diákként 
szomszédja volt a professzoréknak.

Sok-sok évtizedre kell visszatekinteni az emlékezésben, hisz iskoláskorom kezdeti éveiben, 
az 50-es évek elején találkoztam a tanár úrral, aki gyakran járt látogatóba a szomszédunkban 
lakó rokonához. Azokban az években Jászberényben éltem szüleimmel a Bercsényi utca 
49. sz. alatt, a mellettünk lévő házban lakott Nagy Borbála (Boróka néni) tanítónő, aki a 
fiútestvéreimet is tanította a Jászberényi Fiúiskolában (a régi zárda épületében). Boróka 
néni testvére volt Lajos bácsi felesége, Rózsika néni (szül. Nagy Rozália tanítónő). Én 
abban az időben gyakran jártam a szomszédba Boróka nénihez, mivel zongorázni tanultam, 
és akkor még nem volt hangszerünk, így nála gyakorolhattam. 

     

1. sz. kép. Fekete Lajos katonaigazolványa 1939-ből
Hadtörténeti Levéltár, továbbiakban HL
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Boróka néni családjáról a következőket tudom. 
A Nagy leányok hárman voltak testvérek: 
Nagy Terézia (1898–1980), Nagy Rozália 
(1903–1985), Nagy Borbála (1907–1983). 
(Forrás: sírkövön lévő feljegyzés a jászberényi 
Új temetőben.) Az édesapjuk kovácsmester 
volt, aki a Neszűrben szőlő- és gyümölcsös 
kerttel is rendelkezett. A háztartáshoz szükséges 
élelmiszereket innen szerezték be. Két lányát 
tanítónőnek képeztette, ami abban az időben 
nagy jelentőségű volt. Egyik veje, Terézia férje, 
Horti József (1889–1950) gimnáziumi tanár 
volt, és gyermekük, Horti Lajos (1929–1969) 
bíróként tevékenykedett. A másik veje a híres 
tudós, Fekete Lajos volt, a Rózsika lánya férje. 

Megítélésem szerint Fekete Lajos 
is hasonló családból származott, mint a 
felesége, Rózsika néni. Apja gazdálkodó, 
illetve szatócs volt. A levéltári feljegyzések 
szerint: 20 hold földjük, illetve fél hold 
szőlőjük és 5 szobás házuk volt, amit részben 
a fiuk örökölt, akinek taníttatására sokat 
áldoztak szülei. A következő nyelveket 
ismerte, illetve használta: a szlovák nyelvet 
anyanyelvének tekintette, azonkívül arab, 

perzsa és török nyelven, illetve németül beszélt, írt, olvasott, továbbá írt, olvasott oroszul 
is. A fővárosban először a Rökk Szilárd u. 24-ben lakott 1945–1949-ig, majd a Szentkirályi 
u. 49/1. sz. alatt, a fszt. 4-ben. (Forrás: lakónyilvántartás.) Két meghatározó munkahelye 
volt: az Országos Levéltár, ahol 23 évig dolgozott, továbbá a Budapesti Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Török Intézetének vezetője, illetve professzora volt 1952-
től 1967-ben történt nyugdíjazásáig. Számos jelentős állami kitüntetésben részesült. 
Munkásságának további elismerését fémjelzi, hogy tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának. 1952-ben a nyelvészeti tudományok doktora, majd 1955-ben Kossuth-díj 
elismerésben részesült. (Forrás: Kálmán Attila életrajzi munkája.) 

Boróka néni mindig nagy izgalommal várta testvérét és annak férjét, akit nagy 
tisztelet övezett a család körében. Lajos bácsit nagy hírű professzorként, a török nyelvvel 
foglalkozó tudósként emlegették. Ő viszont nagyon kedves, közvetlen egyszerű ember 
volt, soha nem beszélt a munkájáról, tudományos eredményeiről. Tanítványa, Hegyi Klára 
visszaemlékezése szerint nagyon szerény, emberszerető, a munka iránt tisztelettel, alázattal 
rendelkező tudós volt. Láthatóan szerette a gyerekeket, és velük is el tudott beszélgetni, 
megértette őket. Megjelenését illetően magas termetű, sötéthajú, őszülő emberként 
emlékszem rá, aki már az én szememben idősnek látszott feleségével együtt, hisz életkoruk 
szerint a 60. évhez közel járhattak. 

2. sz. kép
Fekete Lajos síremléke az Új temetőben
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Lajos bácsi nagyon szerette a csendet, a nyugalmat. Boróka és Rózsika néni mindent 
megtettek ennek érdekében. Nyugodt, barátságos környezetben töltötték a nyarat szép 
kertjükben, amit kertész gondozott. Sok zöld növény és fenyőfák, bokrok voltak a kiskertben, 
ahol nyugágyban pihent Lajos bácsi és felesége, Rózsika néni. Boróka néni délutánonként 
süteménnyel, gyümölccsel, fínom házi szörpökkel kínálta őket, ami a Neszűrben lévő 
szőlő- és gyümölcsöskertből származott. Az előttük lévő asztalon idegen nyelvű újságok, 
folyóiratok voltak, melyeket Lajos bácsi olvasgatott. Hallottam a családban, hogy időnként 
elmentek nyaralni Mátraházára a Magyar Tudományos Akadémia üdülőjébe is.

A tanár úr találkozásaink alkalmával érdeklődött a tanulmányi eredményeimről, a 
zongoraórákon tanultakról. Kiderült, hogy ő is tanult a hangszeren, és szívesen játszott, 
illetve hallgatta a zongorajátékot. Visszaemlékezve, az életútja egy meghatározott 
szakaszáról szívesen mesélt, és ez az I. világháborús élményeihez kapcsolódott. Gyakran 
beszélt az orosz fogságról és egy török hadifogoly tiszthez fűződő barátságáról, akitől 
megtanulta a török nyelvet. A levéltári anyagok szerint hat évet töltött a krasznojárszki 
fogolytáborban 1914. augusztus 1-től, és hadnagyként szerelt le 1920 decemberében. 

A 83-as számú Kőrös Gyalogezredben szolgált. (Forrás: Hadtörténeti Levéltári anyag.)  
Emlékszem, arra tanított, hogy minden rossz helyzetben lehet valami jó, amit az ember, 

ha megtalál, a saját javára is fordíthatja. Ő így értékelte a saját sorsának alakulását a háborút 
követő években, a hadifogság idejét, amely lehetőséget adott a török nyelv elsajátítására.

3. sz. kép. Ligeti Lajos professzornak a Szófiában feladott képeslap, amelyet 
az Erzsébet királyné kávéházba küldött.
MTA Kézirattár, a továbbiakban MTA
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Amiről nem beszélt, de a családban hallottam, hogy első feleségét, aki unokatestvére 
volt Rózsika néninek, tragikus körölmények között veszítette el a II. világháború 
idején. Budapest bombázásakor találat érte azt a házat, amelynek óvóhelyén a felesége 
tartózkodott. Ezt a gyűrűsujjon megmaradt ékszer bizonyította. Az első feleség elvesztése, 
otthonának lerombolása mély nyomokat hagyott benne, melyről Sinkovics professzor, 
a bölcsészkar dékánja is említést tett halálát követően a Századunk című folyóiratban 
megjelentetett nekrológjában.  

A háború utáni években vette el második feleségét, Rózsika nénit, aki egész életében 
szeretettel gondoskodott róla, munkáit gépelte, rendszerezte, segítőtársa volt mindenben. Lajos 
bácsi 1967-ben ment nyugdíjba, majd 1969. május 16-án váratlanul meghalt. Visszaemlékezések 
szerint betegeskedett, de csupán halála előtt 3 nappal esett ágynak, írta emlékbeszédében Ligeti 
Lajos turkológus, ami a Magyar Tudomány című folyóiratban jelent meg. 

Nagyon gazdag életművet hagyott hátra. Halálával nagy veszteség érte a magyar 
tudományos életet. Búcsúztatása 1969. május 24-én volt Budapesten a Farkasréti temetőben 
a kollégáktól, barátoktól, tudós társaitól. Majd ugyanezen a napon 16 órától kívánsága 
szerint a jászberényi Új temetőben helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett, ahol a 
család tagjai mellett a fővárosi kollégák és a helybeliek is megjelentek. 

Lajos bácsi halálát követően még meglátogattam Rózsika nénit Budapesten a 
Szentkirályi utcában lévő lakásukban, ahol egyedül élt és nagy szomorúságban töltötte 
napjait. Rendezgette Lajos bácsi hagyatékát, amiben a volt férje tanítványai és kollégái 
voltak segítségére. Legutoljára 1976-ban voltam nála a férjemmel együtt, és még mindig a 
fennmaradt gazdag hagyaték elhelyezéséről beszélt, a rengeteg szakkönyvről, tanulmányról.

Az áldozatkész, tudós férje munkáját segítő feleségről, Rózsika néniről a Nők Lapja 
1969-ben vagy 1970-ben megjelent írásban méltatta az ő életútját is. Elmondható róla, 
hogy sokban segítette Lajos bácsi kötődését Jászberényhez, hisz végső nyughelye 
is városunkban található. Sírja a Nemzeti Sírkert része. (Hegyi Klára nekrológja.) A 
Törökországból hazánkba érkező delegációk rendszeresen felkeresik nyughelyét a 
jászberényi Új temetőben. Szakmai munkáját Törökországban is nagy elismerés övezi.  
(2021. május)

Streitmann András ny. gépésztechnikus emlékei

1950 körül, 14 évesen találkoztam először a professzor úrral. A tanyánk a neszűri 7. 
dűlőben lévő Fehér-kereszttel szemben, a kövesút másik oldalán volt, ott laktunk. A hajtai 
templomba jártunk vasárnapi misére, ott tűnt fel egy olyan házaspár, akikről látszott, hogy 
nem a tanyavilágból valók. Szüleim ott ismerkedtek meg Feketéékkel.

Apám, Streitmann András jogász, közjegyző volt, 1949-ben politikai okból nem kapott 
állást, kénytelen volt földet művelni. Apám is humán műveltségű volt, igy jókat beszélgettek, 
barátok lettek, a feleségek is megtalálták a közös témákat. Fekete Lajosék  a nyarakat a 
Neszűr 10. dűlőjének első járásában lévő kisebb parasztházban töltötték, amely feleségének, 
Nagy Rózsikának a családjáé volt. Akkor még a Neszűr gondozott terület volt, pár tanyán 
kívül csak kunyhók léteztek, amelyekben viszont nem laktak. Villany még nem létezett. Míg 
a felesége főzött, ő olvasott vagy valamelyik tudományos munkáján dolgozott.
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1952-ben a tanyánkat elvették, sőt 1953 tavaszán el is kellett hagynunk. Találkozásaink így 
megszűntek, egyszer látogattuk meg őket  szép budapesti lakásukban. A későbbiekben csak 
ritkán hallottunk egymásról. (2021. július)

Forgács Márton: Fekete Lajos hadifogságban

Fekete Lajos 1912. október 10-én egyetemi hallgatóként, egyéves önkéntesként állami költségen 
került a cs. és kir. Carl Schikofsky nevét viselő 83. gyalogezred állományába, amelynek 5. 
századába osztották be. Az első világháború kitörése után, 1914. augusztus 3-án az általános 
mozgósítással kezdte meg aktív szolgálati idejét október 1-jétől egyéves önkéntes őrvezetőként, 
november 16-tól egyéves önkéntes szakaszvezetőként. 1915. január 6-án tartalékos hadapróddá, 
május 15-én tartalékos zászlóssá léptették elő.1 Sajnálatos módon személyes feljegyzésekről 
nincsen tudomásunk, így Fekete Lajos harctéri élményei csak vázlatosan rekonstruálhatóak. 

Az ezred állománya augusztus 7-én tette le a katonai esküt Szombathely főterén, és másnap 
útnak indult az orosz frontra. Az alakulat szervezetileg kezdetben Viktor Dankl lovassági 
tábornok (1854–1941) parancsnoksága alatt álló 1. hadsereghez tartozott, azon belül az V. 
hadtest 33. hadosztályának 66. dandárjához. A tűzkeresztségen augusztus 23-án, Modliborzyce 
mellett estek át, és részt vettek a kraszniki2 csatában, ami az osztrák–magyar haderő első jelentős 
hadisikerét hozta (augusztus 23–25). Azonban a Rava-Ruszka3 mellett elszenvedett súlyos 
vereség (szeptember 6–11) következtében vissza kellett vonulniuk a San, majd a Dunajec folyó 
mögé. Október 3-án ungár Károly hadnagy (1892–1975) szerzett az ezrednek múlhatatlan 
dicsőséget: miután észrevette, hogy a Viszloka folyón még található egy épségben maradt híd, 
68 fős utászosztagával elfoglalta azt az oroszoktól, és két éjjeli ellentámadást kivédve meg 
is tartotta azt. Az ezrednek súlyos veszteségeket kellett elszenvednie az Ivángorod4 (október 
22–26) és Krakkó (november 16–25) körüli harcokban. Decemberben a Nida folyó mentén 
éptették ki állásaikat.5

1915. január elején az ezredet áthelyezték a Kárpátokba, hogy részt vegyen az erősen 
fenyegetett Dukla és uzsok közötti szakasz védelmében, illetve hosszabb távon a körülzárt 
przemyśli erődrendszer felmentésében. A szélsőséges hideg, a hóviharok és az akadozó 
élelmiszerellátás dacára az osztrák–magyar erőknek sikerült 26-án visszafoglalniuk az uzsoki-
hágót. Március elején az ezredet kivonták az arcvonalból, majd Przemyśl feladása (március 22) 
után általános visszavonulást rendeltek el.6 

Mint ismeretes, az 1915. május elején megkezdett gorlicei áttörés a központi hatalmak 
jelentős sikerét hozta. Azt biztosan tudjuk, hogy Fekete Lajos május 22-én Kaisersdorfnál7 
esett orosz fogságba.8 
1 HM Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) 1891/273. sz. tiszti okmánygyűjtő.
2 Lengyelül Kraśnik, a Lublini vajdaságban.
3 Рава-Руська, ma Nyugat-ukrajnában, a lengyel határ közelében.
4 Mai nevén Dęblin, a Lublini vajdaságban.
5 Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve. Budapest, 1934. 16–68. p.; 
https://de.wikipedia.org/wiki/K.u.k._Infanterieregiment_%E2%80%9EFreiherr_von_Schikofsky%E2%80%9C_
Nr._83 (A letöltés ideje: 2021. október 8.)
6 Doromby: i.m. 69–86. p.; https://de.wikipedia.org/wiki/K.u.k._Infanterieregiment_%E2%80%9EFreiherr_
von_Schikofsky%E2%80%9C_Nr._83 (A letöltés ideje: 2021. október 8.)
7 Ma Kaliniv, Nyugat-ukrajna.
8 HL 1891/273. sz. tiszti okmánygyűjtő.
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5. sz. kép. Fekete Lajos életrajza fényképpel 1950-ből (?) HL
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6. sz. kép. Fekete Lajos aláírással ellátott életrajza. HL
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A frontvonal azon szakasza, ahol az ezred tartózkodott, ekkor a Dnyeszter partján, 
Kaisersdorf–Koniuszki-Siemianowskie–Dołobów települések vonala mentén húzódott. 
Az orosz erők hosszabb visszavonulás után ezen a napon, kora hajnalban kezdtek 
ellentámadásba, amely során visszavonulásra kényszerítették a védekezőket. Bár az 
arcvonal áttörését végül sikerült megakadályozni, az ezred vesztesége jelentős volt: 283 fő 
sebesült és elesett, valamint fogságba esett szinte a teljes 3. és 9. század (kilenc tiszt, 245 
fő legénység, egy géppuskásosztag).9 Arról nem rendelkezünk adattal, hogy Fekete Lajos 
megsebesült-e, de az ellenséggel szembeni vitéz magatartása elismeréséül egy hónappal 
később az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályát adományozták neki.10 Ez a kitüntetés ugyan 
nem a legmagasabb harctéri elismerés, viszonylag nagy számban adományozták, de 
mindenképpen valamilyen haditett volt szükséges hozzá.11

Hadifogságának körülményeiről ugyancsak hiányosak az adatok. Önéletrajzában12 nem 
említ helyszínt, a vele kapcsolatos írások és a nekrológok egybehangzóan azt állítják, hogy a 
krasznojarszki táborban töltötte hadifogsága éveit.13 

A cs. és kir. veszteségi lajstromokban azonban csak egy alkalommal fordul elő, és ez 
alapján 1916 elején Katav-Ivanovszkban,14 egy gyárban tartózkodott.15 Rostyné Forgách 
Ilona grófnő (1864–1945) 1916. január 1-jén látogatta meg a tábort vöröskeresztes missziója 
során, és 70 főnyi magyar legénységet talált, akik a helyi vasgyárban végeztek munkát.16 
Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy tisztek is kerültek ide. A misszió hosszú utat járt be 
1915 decembere és 1916 februárja között Petrográdtól Krasznojarszkig, a visszaúton ufát, 
Orelt és Hárkovot is érintve, értelemszerűen nem fordíthattak túlságosan sok időt egy-egy 
helyszín alapos felmérésre. Katav-Ivanovszk ekkor az ufai kormányzósághoz tartozott, és 
története szorosan összefonódik az említett vasgyáréval, amelyet 1755-ben alapított két 
szimbirszki üzletember, Iván Boriszovics Tverdisev és Iván Szemenovics Mjasznikov. Ezt 
további két üzem létrehozása követte, tehát jelentős ipari központról van szó.17 A hadifoglyok 
sokszori áthelyezése egyik táborból a másikba bevett gyakorlat volt Oroszországban, így 
az se zárható ki, hogy Fekete Lajos további helyeken is megfordult fogsága hosszú évei 
alatt. Ha figyelembe vesszük Katav-Ivanovszk földrajzi elhelyezkedését,18 az is lehetséges, 
hogy itt kapcsolatba került a kipcsak-török nyelvet beszélő baskírokkal. 

Fekete Lajos tehát vagy valamikor 1916 februárja után került az innen több mint 2500 
kilométerre keletre fekvő Krasznojarszkba, vagy ami még valószínűbb, Katav-Ivanovszkba 

9 Doromby: i.m. 98–100. p.
10 Verordnungsblatt für das k.u.k. Heer. Personalangelegenheiten. Nr. 89. 1915. június 26. 2125. p.
11 Sallay Gergely szíves közlése, amit ezúton is köszönök.
12 HL 1891/273. sz. tiszti okmánygyűjtő.
13 Így többek között: Kálmán Attila: Fekete Lajos turkológus. In: Honismeret, 1981/6. 17–18. o. Itt az szerepel, 
hogy hat évet töltött Krasznojarszkban. Kálmán Attila (1938–2015) tanítványa volt Fekete Lajosnak, az adat tehát 
bizonyára személyes közlésen alapszik, így nincs okunk abban kételkedni, hogy fogsága meghatározó részét 
valóban Krasznojarszkban töltötte – a veszteségi lajstromok ugyanis közel sem teljesek.
14 Oroszul Катав-Ивановск, a Katav folyó partján, ma a Cseljabinszki terület része.
15Verlustliste Nr. 384. 1916. február 29. 4. p.
16 Baja Benedek – Lukinich Imre – Pilch Jenő – Zilahy Lajos: Hadifogoly magyarok története. II. kötet. 132. p. 
Érdemes megjegyezni, hogy a grófné találkozott Gyóni Géza költővel (1884–1917) is, és hazahozta kéziratait. 
17 История Катав-Ивановска. http://katav2004.narod.ru/history.htm (A letöltés ideje: 2021. október 9.) 
18 Kevesebb, mint 200 kilométer választja el ufától, Baskírföld fővárosától, ami egyben az oroszországi muszlim 
közösség jelentős központja. Nagyszámú tatár népesség is él itt.
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csak rövidebb időre, munkavégzés 
céljából vitték. 

Arról ugyanis van tudomásunk, 
hogy 1916 májusában számos 
krasznojarszki foglyot az ország 
különböző részeire szállítottak 
munkára19 –  és erre nyilván nem csak 
ekkor került sor. A tisztek önként 
jelentkezhettek munkavégzésre, és 
ezzel a lehetőséggel sokan éltek is.

Krasznojarszk Szibéria déli 
részén, a Jenyiszej folyó partján 
fekszik. A térségnek megfelelő 
kontinentális időjárás jellemzi, 
meleg nyarakkal és hosszú, hideg 
telekkel. Különösen kellemetlen 
az itt uralkodó erős széljárás, amit 
Rostyné Forgách Ilona is kiemel 
jelentésében.20 A Vojennij Gorodok21 
elnevezésű tábort a várostól 6–8 
kilométerre létesítették eredetileg 
azzal a céllal, hogy a kormányzóság 
helyőrségét helyezzék itt el. 1914 
őszén, amikor az első foglyok 
megérkeztek, a hatalmas méretű 
tábor azonban még félkész 
állapotban volt, és csak 1917-
re épült fel teljesen.22 Rostyné 

látogatása idején összesen 2452 tisztet és 10 651 fő legénységet őriztek itt. A foglyok 
túlnyomó többsége osztrák–magyar volt, de emellett németek, valamint 10 török tiszt és 500 
főnyi török legénység is tartózkodott a táborban.23 Fekete Lajosnak tehát valóban volt itt 
arra lehetősége, hogy török fogolyokkal ismeretséget kössön, és elsajátítsa nyelvüket. Mivel 
a legénységgel ellentétben a tiszteket munkára nem kötelezhették, a legtöbbjüknek a zord 
körülmények mellett az unalommal is meg kellett küzdenie. Így nemcsak könyvtárakat, 
színházi társulatokat és sportegyesületeket hoztak létre, hanem előszeretettel tanultak 
nyelveket is. Krasznojarszkban szervezett nyelvkurzusokat tartottak, ahol többek 
között angolul, olaszul, franciául, spanyolul, horvátul, csehül, oroszul lehetett tanulni. 

19 Hans Weiland: Kriegsgefangenenlager Krasnojarsk. In: In Feindeshand. Die Gefangenschaft im Weltkriege 
in Einzeldarstellungen. I. Band. Red.: Hans Weiland. Bundesvereinigung der Ehemaligen Österreichischen 
Kriegsgefangenen, Wien, [é.n.] (A kötet valószínűsíthető megjelenési ideje 1931 körülre tehető.) 180. p.
20 Idézi: Baja – Lukinich – Pilch – Zilahy: i. m. 134. p. A grófné fia is ebben a táborban töltötte fogságát.
21 Военный городок („háborús városka”).
22 Weiland: i. m. 176. p.
23 Hadifogoly magyarok története II. i. m. 133. p.

7. sz. kép. 1956 februárjában kelt köszönőlevél.
MTA
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De a kínálatban ezek mellett szerepelt magyar és lengyel, sőt héber, arab, eszperantó 
és még szanszkrit is – török viszont nem.24

A háború elején a tábor félkész voltából következően rettenetes körülmények 
uralkodtak. Nem voltak fürdőhelyiségek és egészségügyi intézmények, az élelmiszerellátás 
színvonalát pedig jól jellemzi, hogy Mongóliából és Mandzsúriából behozott, járványban 
elpusztult marhák húsával etették a foglyokat.25 A különösen hideg télen kiütéses tífusz 
is pusztított a táborban, aminek mintegy 1300 fogoly esett áldozatul.26 Fekete Lajos 
szerencséjére a helyzet 1915 tavaszára jelentősen javult, nem utolsósorban az emberséges 
táborparancsnoknak, Kodinec ezredesnek27 köszönhetően. 

Az orosz hadifogságban átélt élmények sokszínűsége részben azzal is magyarázható, 
hogy rendkívül sok múlt a táborparancsnok személyes hozzáállásán és habitusán. 1915 
nyarától azonban ismét kedvezőtlen irányt vett a táborlakók élete. Az osztrák–magyar és 
német fogságból visszatérő orosz foglyok ugyanis olyan rossz bánásmódról számoltak 
be – valószínűleg esetenként erős túlzásokba is esve –, hogy Kodinecet leváltották, és 
egy jóval szigorúbb parancsnok vette át a helyét. Ősszel további fogolyszállítmányok 
érkeztek. A tábor lélekszáma ekkora már 20 000 fő körül volt, ami a barakkokban hatalmas 
zsúfoltságot eredményezett. 1916 februárjában megtiltották a tisztek és a legénység közötti 
érintkezést, és tavasszal őrtornyokkal megerősített kerítést építettek a tábor köré. A foglyok 
mindeközben pezsgő kulturális életet teremtettek, kerteket létesítettek, minden lehetőséget 
megragadtak, hogy kissé elviselhetőbbé tegyék egyre hosszabbra nyúló fogságuk idejét.28 
November 13 és 20 között újabb vöröskeresztes misszió járt Krasznojarszkban Huszár 
Andorin bárónő (1864–1946) vezetésével, aki rendkívül lelkiismeretes és kitartó munkát 
folytatott a foglyok helyzetének javítása érdekében.29 

Az 1917-es februári forradalom következtében azonban bomlásnak indult az addig 
fennálló rend, amelyhez a foglyok addig többé-kevésbé sikeresen alkalmazkodtak. A 
táborba rendszeresen kozák csapatok törtek be, akiknek a foglyokkal szembeni kegyetlen 
viselkedése közismert volt. A bolsevik hatalomátvétel után a helyzet tovább romlott, a 
foglyok lovak, majd kutyák és macskák elfogyasztására is kényszerültek. Az új hatalom 
rendelkezése szerint ugyan visszanyerték szabadságukat, ez azonban azzal is járt, hogy 
ellátásra sem tarthattak többé igényt. Aki tehette, megkísérelt önerőből hazajutni. Az ott 
maradtak ezrei az orosz polgárháború káoszában sodródtak tovább. 1918 nyarán a fehérek 
és a velük szövetséges Csehszlovák Légió vette át a hatalmat Krasznojarszkban. Az egykori 
foglyok a legkülönfélébb munkák végzésével igyekezték maguknak az életben maradáshoz 
szükséges bevételeket biztosítani. A tábor életében különösen tragikus esemény volt az 
az egy évvel később, 1919. június 31-én bekövetkezett helyőrségi lázadás, amit a kozák 
és csehszlovák erők levertek, és kegyetlen megtorlást gyakoroltak mindenkin, akit azzal 
összefüggésbe hoztak. A visszaemlékező Hans Weiland július 31-ét és augusztus 1-jét 

24 Ernst Kunzfeld: Das Schulwesen im Offizierslager. In: In Feindeshand I. 197. p.
25 Weiland: i. m. 176. p.
26 Baja – Lukinich – Pilch – Zilahy: i. m. 56. p.
27 Valószínűleg Andrej Georgijevics Kodinec (Андрей Георгиевич Кодинец) (1869–?) ezredesről, a 
Krasznojarszkban állomásozó 14. szibériai tartalékos lövészezred parancsnokáról van szó. http://ria1914.info/
index.php?title=Кодинец_Андрей_Георгиевич (A letöltés ideje: 2021. október  9.)
28 Weiland: i. m. 177–181. p.
29 Baja – Lukinich – Pilch – Zilahy: i. m. 226. p.
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„Krasznojarszk rémnapjainak” nevezi.30 Ennek esett áldozatul tizennyolc magyar is; csak 
az ekkor a táborban tartózkodó Elsa Brändström (1888–1948) nővér közbeavatkozásának 
köszönhető, hogy leállították az önkényes kivégzéseket.31 1920 januárjában Krasznojarszk 
végül ismét bolsevik uralom alá került. A fogságba esett fehéreket, mintegy 19 000 főt és 
számos nőt és gyermeket is a táborban helyezték el, a zsúfolt barakkokban ismét kitört a 
tífusz, májusig ezrek haltak meg, köztük további 500 hadifogoly. Júliusban indult útnak a 
rokkantnak minősítettek első csoportja. A munkaképeseknek az égető szakemberhiány adott 
arra lehetőséget, hogy mérnökként, lakatosként, fodrászként, cipészként, tehénpásztorként, 
zenészként útnak indulhassanak az európai Oroszországba segédkezni az ország 
újjáépítésében – majd pedig, hogy az első adandó alkalommal megszökjenek.32 Feltehetőleg 
így került végül Fekete Lajos is haza 1920. december 22-én.33

30 „Die Schreckenstage von Krasnojarsk”. Weiland: i. m. 182–189. p.
31Elsa Brändtström: unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914–1920. Deutsche Verlagsgesellschaft 
für Politik und Geschichte m. b. H., Berlin, 1922. 118–119. o. Brändström szerint a magyarok elleni vérengzés 
apropója egy – alaptalan – híresztelés volt, miszerint csehellenes összeesküvésben vettek részt.
32 Weiland: i. m. 189–191. p.
33 HL 1891/273. sz. tiszti okmánygyűjtő.

8. sz. kép Mályusz Elemér történész professzornak feladott képeslap Jászberényből 1956-ból.
MTA
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Pethő László: A tudós további jászberényi kapcsolatáról és néhány fennmaradt dokumentumról

Az elismert levéltárost és kutatót 1948-ban véglegesítették az egyetemi török filológiai 
intézetben, 1952-ben egyetemi tanári kinevezést kapott, 1966-os nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott a tanszéken.

A Family search adatbázisából nyert adatok megerősítik, hogy a jeles tudóst több 
rokoni szál köti Jászberényhez. Első házasságát 1928. november 28-án Budapesten kötötte, 
amikor Trinka Margitot vette feleségül, aki 1893. október 28-án Jászberényben született.34 
E házasságnak vetett véget a lakásukat ért bombatalálat 1945. február 1-jén. 

Fekete Lajos megözvegyülése után 1948. július 31-én újra megházasodott, ismét 
jászberényi lányt választott párjának az 1903-ban Jászberényben született Nagy Rózát, 
akit a városban élő és a hatvanas évekre emlékező kortársak jobbára Rózsika néniként 
említenek.35 A házaspár Budapesten lakott, de ahogy ez a visszaemlékezésekből kiderül, 
rendszeres időközönként és főleg nyáron Jászberényben tartózkodott. 

Időnként a Nagy család Bercsényi utcai házában is eltöltöttek néhány napot, de főleg 
a Neszűr 10. dűlőjében levő házukban tartózkodtak. Ez a feleség családjának tulajdonát 
képező – a neszűri kunyhókhoz képest igényesen megépített ház – ma is áll.36 Alakítottak 
ugyan rajta, de a hagyományos módon emelt kémény és a tornác feltehetően akkor is a 
ház tartozéka volt, amikor Fekete Lajosék ott éltek. A házat később eladták. Egyik későbbi 
tulajdonosa úgy tervezte, hogy a tudós egykori jelenlétére utaló emléktáblával jelöli meg a 
házat, de később ez elmaradt. Ma egy tehenész birtokolja az épületet.

A szóbeli emlékezéseken kívül írásos dokumentumai is fennmaradtak a jászberényi 
jelenlétnek. A mellékletben látható, a Hadtörténeti Levéltárban található az az 1950. 
március 28-án keltezett 1948-as jelzésű népszámlálási adatlap, amelyen Jászberény, 
Bercsényi utca 51-et rögzítették lakhelyének. (4. sz. kép. ugyanezen a lapon áthúzták a 
Budapest, Rökk Szilárd utca 24-et, a lap aljára pedig felírták a Budapest, Szentkirályi utca 
49/1. lakcímet.) (9-10. kép)

ugyanott megőrzött önéletrajzok és más dokumentumok arra utalnak, hogy ezekben 
a háború befejezését követő években Fekete Lajos múltjában is elkezdtek politikainak 
minősülő „gyanús” elemek után kutatni. Okot adhatott erre, hogy gépelt, saját kezűleg 
aláírt önéletrajzában aláhúzással emelték ki a következőket (5-6. sz. kép):

„Külföldi tanulmányokat végzett Ausztriában (Bécsben), Németországban 
(Berlinben, Drezdában), Olaszországban (Velencében) és Törökországban.”    

Néhány sorral arrébb, az utolsó lapon pedig piros ceruzával a következőket húzta 
alá a káderező:

„1950-ben alapfokú világnézeti szemináriumot végzett, 1951-ben részt vett a 
tudományegyetem bölcsészettudományi karán rendezett ideológiai konferenciákon.” 

További, gyanúsításra utaló feljegyzést tartalmaz egy másik 1951. július 24-i 
keltezésű irat, miszerint:

34 Apját Trinka Mihálynak hívták, anyja pedig Nagy Erzsébet volt. Az adatok feltárásában komoly segítséget 
nyújtott Bojtos Gábor levéltáros.
35 Testvére Nagy Borbála, apjuk Nagy Lajos kerékgyártó volt.
36 Külön köszönet Illeti Streitmann Andrást, aki segített a ház megtalálásában és azonosításában.
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„Polgári származású, jelenleg is van földje, házrész öröksége, feleségének testvére hitoktató, 
és neki is van földje.” Ebben a megjegyzésben a föld és háztulajdonlás mellett figyelmet 
érdemel az, hogy a káderező feleségének testvéréről, Jászberényből is szerzett információkat. 

Munkácsi Bernát professzornak az MTA kézirattárában fennmaradt oszét vonatkozású 
dokumentumait megismerve találtam rá Fekete Lajos ugyanott fennmaradt néhány levelére. 
A szakmai kérdésekkel és magánjellegű közlésekkel foglalkozó levelek életének és 
munkásságának különböző időszakaiból származnak.  

A legrégebbről, 1928-ból származó levelét Csánki Dezső államtitkárhoz, a Magyar 
Történelmi Társulat alelnökéhez intézte. Ebben Thököly Imre izmidi síremlékének 
pusztulására hívta fel a figyelmet.37 Akkorra már otthonosan mozgott kutatásainak 
helyszínén, így a levélben foglaltakat frissen szerzett török ismerősének tapasztalataival és 
észrevételeivel is alá tudta támasztani.

1939-ben Szófiából küldött levelezőlapot Ligeti Lajos kollégájának (3. sz. kép).38 A 
küldemény sajátos oldott hangulatú és egyben utal a sokfelé megforduló, kutató tudósok 
életvitelére. „Ide címezem levelemet, mert lakást lehet változtatni, de kávéházat nem… Addig 
is az egész asztalnak meleg üdvözletemet küldöm őszinte barátsággal.” A levélíró kissé 
elégedetlenkedett, mert akkori tartózkodási helyén, Szófiában „kevés magamnak valót találok”. 
(Mármint kutatni való forrást.)

37 Ms 5364/23
38 Ms 6399/460-462

9. sz. kép. A 10-es dűlőben lévő ház, amelyben nyaraikat töltötték Fekete Lajosék.
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1956-os keltezésű az a nem szignált levél, amely az ankarai Magyar Követség 
nagykövetéhez küldött szakmai elismerést nyugtázta Murai elvtárs nagykövetnek, aki azt 
ugyancsak hivatalos módon továbbította a tudós részére.39 (7. sz. kép)

Fekete Lajos kéziratban fennmaradt dokumentumai közül azonban mindössze néhány 
kapcsolható Jászberényben való tartózkodásához. 1956. július 25-i bélyegzővel adta 
postára Jászberényből Mályusz Elemér egyetemi tanárnak azt a képes levelezőlapot, 
amiben megköszöni a neves kollégától kapott szakmai információkat, különösen azokat, 
amelyek segítséget jelentettek kutatásai továbbviteléhez. Ez a kordokumentumként is 
jelentős levelezőlap szövege mintegy igazolja, hogy Jászberénybe nemcsak kikapcsolódni 
járt, hanem munkáját és kutatásait is folytatta a városban. 

Lehet, hogy csak mai szemmel tűnik furcsának, hogy a várossal ilyen-olyan módon 
régóta kapcsolatban levő tudóst itt nem, vagy alig foglalkoztatták. Ez annál inkább feltűnő, 
mert a gyakorta és ritkábban megjelenő megyei, illetve helyi múzeumi kiadványokban 
nem szerepel semmiféle cikke vagy tanulmánya. Ez alól egyetlen kivétel az a múzeumi 
publikáció, amit nem sokkal a halála előtt állítottak össze, s amelynek közreadásával 
kapcsolatban Kiss Antal idézte fel emlékeit.40

39 MTA Ms 6487/530-532.
40 A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása 
(Jászsági Füzetek 4.) Jászberény, 1968. 89. 1. -f- 1 térkép

10. sz. kép. A neszűri ház tornáca, amely Fekete Lajosék idejében 
is hasonlóképpen nézhetett ki. 
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Kiss Antal nyugdíjas népművelő, Jászberény

Véletlenül ott voltam, amikor Fekete Lajos történész és Tóth János múzeumigazgató 
megállapodott a könyv múzeumi kiadásáról.41 A tudós a művének mielőbbi megjelenését 
kérte, és megemlítette, hogy miért választotta ki a Jász Múzeumot erre a munkára, de az 
okokra pontosan már nem emlékszem. A felesége jászberényi volt, és részt is vett ezen a 
beszélgetésen. A tudós a szerzői díjról lemondott, és nem is tartotta szükségesnek hivatalos 
megállapodás megkötését. A nyomdai munkát a Hűtőgépgyár nyomdája végezte el, és 
valószínű, hogy maga a könyv is az üzem anyagi támogatásával jelenhetett meg. Gyors és 
pontos megjelenését pedig a nyomda helyettes vezetője, Rédei István garantálta, aki maga 
is aktív helytörténet-kutató volt. Ennek a tudományos kutatást szolgáló forrásmunkának a 
kiadása rendkívül szokatlan és bátor vállalkozás volt abban az időben. Nem csak amiatt, 
mert tartalmában is lényegesen különbözött a ritkásan megjelenő néprajzi, helyismereti 
dolgozatoktól, hanem amiatt is, mert a kiadói tevékenység nem volt egy üdvözítő foglalatosság 
nem hivatásos kiadók számára. Erre pénz sem volt és hatáskör sem, hiszen a Jász Múzeum a 
megyei múzeumi szervezet egyik tagintézménye volt. 

A tudós temetésén Tóth Jánossal együtt sokan ott voltunk. A temetési szertartást egy 
püspök vezette, aki gyászbeszédében egyetlen mondatot mondhatott arról, hogy az elhunyt 
jeles turkológus, történész, Kossuth-díjas egyetemi tanár, tudós akadémikus volt. Úgy 
emlékszem, hogy a temetésen az ELTE és az Akadémia képviselője is részt vett. 

Fekete Lajos professzor úr első látásra is egyszerű, közvetlen, barátságos és derűs 
ember volt, napbarnított arca kimondottan törökös karakterű, szépen kipödört bajusszal. 
Magatartásában sem viselte tudományos fokozatainak, kitüntetéseinek jegyeit. A jászberényi 
Fehértói temetőben temették el 1969 tavaszán. (2021. július)

41 uo. mint 39.


