
már idős volt. Sokan elhagyták az országot utána. Ismerete szerint kb. 60 fő lehetett kitelepít-
ve. 

Ezek után megkerestem a megyei levéltárat, ahol találtam egy listát azoknak a neveivel, akik 
és ahová ki lettek telepítve. Ezen a listán száznál több név szerepelt, gyerekekkel együtt. 
Később tisztázódott, hogy csak egy részük volt valójában a községben, a többiek talán más 
településekre kerültek. 

írtam egy levelet az Új Magyarországnak és a Magyar Fórumnak; hátha valaki ráismer ma-
gára. így 1992-ben már 3 volt kitelepített lehetett a község vendége: Reviczky úr természetesen 
köztük volt, az ő segítségével a szintén Budapesten élő Pongrácz Károly, a sajtó segítségével 
pedig a hatvani Gömöry Aranka is megérkezett közénk. Aztán elindultak a visszaemlékezé-
sek: Pongrácz úr még gyerekként élte meg, mint vakációt ezt az időszakot, Gömöry kisasszony 
pedig mint tanárnő találkozott hajdani tanítványaival. Megismerték persze az egykori házakat, 
már amelyik még állt. 

Leereszkedett az este, mikorra hazaindultak, de abban egyetértettek: kellemes emlék ma-
radt bennük Jászjákóhalma, hiszen annak idején is tudták az itteniek, hogy kicsodák ők, s nem 
haraggal váltak el. 1993-ban pedig ismét találkozunk - talán még többen is! 

Fodor István Ferenc 

jftlagpar ^árbutatób (Egpeiiilete 
1075 Budapest , Kazinczy u. 23-27. 

Csorba Csaba 

Regélő várak 
„Vár állott, most kőhalom" 

A múlt leglátványosabb, legromantikusabb - s talán leginkább pusztuló - emlékei a várak. Meg-
közelíthetetlennek látszó bércek tetején, erdők sűrűjében, vizek partján, városok közepén egyaránt ta-
lálkozik velük az ember. Van, amelyikből már csak árok és sánc, vagy törmelék maradt, másiknak több 
emelet magasságba nyúlnak csonka falai s akad jó néhány - ha a várak szerelmesei számára fájdal-
masan kevés is - , amelyik ma is lakható állapotban múzeumként kínálja látnivalóit. Vannak olyan vá-
rak, amelyek úgyszólván egyetlen toronyból álltak, s vannak olyanok, amelyek akkorák, mint egy-egy 
kisebbfajta középkori város. Vannak várak, amelyek múltjához titokzatos történetek, legendák ta-
padnak, másokat védőinek hősiessége vagy hitványsága tett híressé-hírhedtté. Vannak várak, melyek 
rablólovagok fészkeivé váltak, kínzókamráik, börtöneik iszonyú szenvedésekről regélnek, az össze-
gyűjtött-összerablott kincsekhez vér tapadt. Más várak a kultúra otthonai, boldog szerelmesek meghitt 
fészkei voltak. Fény és árnyék, ragyogás és komorság - ezek a várak. 

Hat évtizede annak, hogy Varjú Elemér Magyar várak című képes albuma megjelent könyvészeti 
ritkasággá vált. Azóta nincs olyan kiadvány a könyvpiacon, amely röviden, olvasmányosan bemutatná 
a történeti Magyarország várainak históriáját. 

Jelen kiadvány több mint félszáz magyar vár - a legismertebbek - bemutatására vállalkozik: ki-
indul a mondákból, s a legendákból, ezt követően a valóságos történetüket foglalja össze, letroa a ma 
látható maradványokat is. Múlt századi metszetek illusztrálják (többségük régi képesújságokban elfe-
ledve lappangott eddig) a kötetet (száznál több kép!). 

A következő várakról olvashatunk: 

ARAD ÁRVA BACS BALVANYOS BECKÓ CSÁKTORNYA 
CSEJTE CSESZNEK DÉVA DÉVÉNY DIÓSCYŐR DRÉGELY 
EGER ESZTCRCOM FOGARAS FRAKNÓ GYŐR GYULA 
HOLLÓKŐ HUSZT KOMAROM KŐHALOM KŐSZEG KRASZNAHORKA 
MUNKÁCS MURANY NACYVAZSONY NÁNDORFEHÉRVÁR NÉMETÍIJVAR NÓGRAD 
ÓNOD OROSZLANKÖ PÉCS POZSONY RECÉC ROZSNYÓ 
SALCÓ SAROS SÁROSPATAK SEBESVAR SIKLÓS SOLYMOS 
SOMLÓ SŰMEC SZEPESVAR SZICETVAR SZICUCET TATA 
TORNA TÖRCSVAR TRENCSÉN VARAD VAJDAHUNYAD VARPALOTA 
VESZPRÉM VILACOS VISEGRAD ZÓLYOM 

A szerzőnek eddig Esztergom, Gyula, Tokaj, Ónod, Szerencs váráról jelent meg kötete, tanulmá-
nyainak és ismeretterjesztő írásainak száma többszáz. 

Kiadja a MAGYAR VÁRKUTATÓK EGYESÜLETE és a HUNGÁRIA-EURÓPA ALAPÍTVÁNY. 
Az 500 Ft előleget befizető megrendelők számozott példányt kapnak. 


