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Székesfehérvár és Vidéke
Társadalmi, közművelődési és szépirodalmi

KÖZLÖNY
Megjelenés:

minden páros héten, csütörtökön
Székesfehérváron

Ingyenesen terjesztve

Az újság a 130 éves múltú, azonos cím-
mel megjelent napilap utódjaként a 
2013-as Szent István Emlékév esemé-
nyeihez kapcsolódva jelenik meg.

A TARTALOMBÓL: Helyben történt – 2. oldal • Múltidéző – 4. oldal • Fehérváriak mesélnek – 5. oldal • Civilben – 7. oldal

Minden bizonnyal nem csak városvezetőként tanúsít élénk érdeklődést Brájer Éva alpolgármester 
a kockakövek fugázása iránt, hiszen a hölgyeknek elsősorban nem esztétikai szempontból fontos 
ez a művelet. Sok-sok tönkrement cipősarok okozott bánatot nekik, és örömet a cipészeknek. Most 
fordul a kocka(kő), és a hölgyek örülhetnek, a cipészek pedig bánkódhatnak.

Pillanatképek a Fő utca felújításáról a 3. oldalon

Alakul...

Bevallom, szeretném ezt a szobrocskát. 
Amit még kézbe is vehettem, igaz, csak 

rövid ideig. Pedig meg is vehetném. Csak hát 
van egy kis bökkenő. Nem túl olcsó. Sőt. Ér-
tékét mintegy háromszázezer forintra becsü-
lik. Pedig igazán nem túl nagy alkotás. Mégis, 
drága. Értékes. Hogy miért? Nos, Sidló Ferenc 
Szent István szobrának mása Herenden ké-
szült, mégpedig a Herendi Porcelánmanu-
faktúrában. Ám most itt látható, Székesfe-
hérváron, a Szent István Király Múzeum Fő 
utcai épületében, sok más herendi szépség-
gel egyetemben. Így bárki megítélheti, hogy 
van-e oka e sorok írójának a lelkesedésre. 

Nem könnyű bejutni manapság a Szent Ist-
ván Király Múzeum Fő utcai épületébe, ám 
megéri a fáradságot. Nem csak az állandó 
kiállítási darabok miatt, hiszen azokat akkor 
is láthatja a közönség, amikor már kényel-

Nem könnyű, de megéri

mesen meg lehet majd közelíteni az épüle-
tet a Fő utca felújításának befejezése után, 
hanem a kiállítás miatt, amelyen több mint 
ötszáz kiállítási tárgyon keresztül ismerhe-
tőek meg a Herendi Porcelánmanufaktúra 

alkotásai. Sokan igyekszünk bejutni a meg-
nyitó ünnepségre, és akkora az érdeklődés, 
hogy valójában nehéz a tárgyak közelébe 
férkőzni, alaposan szemügyre venni őket 
pedig egyenesen lehetetlen. De egy megnyi-
tónak talán nem is ez a célja. A résztvevők 
bármikor (legalábbis a július 31-i határidőig) 
felkereshetik nyugalmasabb időpontban a 
kiállítást. A megnyitó viszont egy kis ünnep-
ség, ahol vendég és vendéglátó egyaránt be-
mutatkozhat, szólhat a közönséghez. Ahogy 
az itt is történt. 

Cser-Palkovics András polgármester a ki-
állítás előzményeiről elmondta: „Amikor 
a Szent István Emlékévet meghirdettük, 
Herend az elsők között jelentkezett azzal, 
hogy van egy olyan kiállításuk, amellyel 
szeretnének tisztelegni Szent István emlé-
ke és az államalapító városa, Székesfehér-
vár előtt. Mi nagy örömmel fogadtuk és kö-
szönjük a felajánlást, hiszen ez a kiállítás 
az Emlékévnek egy nagyon értékes eleme.” 

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, Kőrös End-
re arról beszélt, hogy számára, aki közel 50 
éve él Székesfehérváron, fontos volt, hogy a 
dísztárgyak között a történelmi témájú alko-
tásokat is bemutassák. Így látható a székes-
fehérvári Szent István szobor porcelánból 
készített, kicsinyített mása, a Magyar Szent 
Korona hű másolata, illetve az ünnepi évre 
készített dísztál is. Sőt, az 1938-as ünnepi 
évre készült alkotások is. 

A kiállítást Vargha Tamás államtitkár nyi-
totta meg. „Számos olyan mesterség van a 
világban, amelyben benne rejlik az alko-
tás, amikor a semmiből létrehoznak vala-
mit, és ezt csodálja a közönség. A porcelán 
lehet akár 15, akár 150 éves, nemcsak hasz-

nálati tárgy, de műalkotás is. A tárgyak 
pedig megőrzik és továbbadják a történe-
teket. Azokét, akik készítették, és azokét is, 
akik birtokolják. Egy porcelánban ott van 
megannyi családi történet, megannyi em-
lék. Múltunk egy darabja. A Herendi Porce-
lánmanufaktúrára mindannyian büszkék 
lehetünk. Az általuk készített alkotások 
március óta pedig hungarikumok” – emel-
te ki az államtitkár. A beszédeket követően 
leplezték le azt a vitrint, amelyben a 2013-as 
Szent István Emlékévre készített dísztál, a 
Herendi Porcelánmanufaktúra ajándéka lát-
ható, amelyet Spányi Antal megyés püspök 
áldott meg. 

De van a kiállításnak még egy kuriózuma. 
Amely a kiállító manufaktúrához, valamint a 
vendéglátóhoz, Székesfehérvárhoz egyaránt 
kötődik. Ez pedig nem más, mint a Bory Jenő 
tervei által készített Antik Magyar Nemes 
szobrocskája. És ennek története is érdekes. 
Bory Jenő ugyanis két alkotást készített a 
Herendi Porcelánmanufaktúra számára. 
Ezek egyike a kiállításon is látható szobor, 
amely viszont nem a manufaktúra tulajdo-
na, hanem a városé. Mégpedig a Bory-család 
jóvoltából. Tavaly augusztusban gondoltak 
ugyanis arra, hogy ezt az alkotást felajánlják 
a városnak a Szent István Emlékév alkal-
mából. És gondolatuk – akaratlanul és mit 
sem sejtve róla – találkozott a kiállítás meg-
rendezésének szándékával. Így aztán a kis 
szobrot ünnepélyes keretek között a kiállítás 
megnyitását megelőző napon a Bory-várban 
rendezett kis ünnepség keretében adták át a 
család tagjai Cser-Palkovics András polgár-
mesternek. Így kerülhetett az alkotás a He-
rendi kiállítás tárgyai közé. 

Csitáry-Hock Tamás
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Sajnos, sok esetben igen. Kíváncsi lennék rá, 
vajon hány százezer vagy millió fenyőfa esik 
áldozatul a szeretet ünnepének hazánkban. És 
hogy világszerte összességében mennyi, azt 
már végképp nehéz megtippelni. Mint ahogy 
azt is, hogy vajon mennyivel lenne jobb Földünk 
környezeti helyzete, mennyivel lenne jobb a le-
vegő, ha ez a sok fa mind a helyén maradhat-

na, és gyarapítaná az erdőket. De hát ezek csak 
költői kérdések. Az viszont nem az, hanem tény, 
hogy Székesfehérváron már lassan tíz éve szer-
vezi meg a visszaváltható fenyő akciót az Alba 
Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület. Az Adj 
esélyt a fenyőfáknak elnevezésű akció   kereté-
ben a területi képviselők támogatásával szerzi 
be az egyesület a földlabdás fákat, amiket a ka-
rácsony idejére bérbe ad, majd az ünnep után 
visszavált. Az egyesület és az akciót támogató 
képviselők így duplán is jót tesznek. Egyrészt 
sok család olcsóbban gyönyörködhet a karácso-
nyi fenyőben, másrészt pedig a növények a fe-
hérvári intézményeket gazdagítják. Sőt, a har-
madik fontos tényezőről se feledkezzünk meg, 

A fenyőket kivágják, ugye?
nevezetesen magáról a fenyőről, amely így még 
évtizedekig élhet békében. Van tehát értelme 
az akciónak, amelynek keretében tavaly ka-
rácsonykor 50 db fenyőt tudott bérbe adni az 
egyesület. Ezek közül ültettek el harminckettőt 
az István Király Általános Iskola udvarán, ahol 
egy hétfő reggelen a kánikulai meleg beállta 
előtt ragadtak ásót az intézmény csemetéi, 

hogy a hátsó udvaron, a kerítés mellett ültes-
sék el a fákat. Voltak itt elsősök éppúgy, mint 
nyolcadikosok. Az ültetést rövid műsor előzte 
meg, majd kezdődött a munka, amelyben részt 
vett Viza Attila környezetvédelmi tanácsnok, 
Róka Gyula, az ARISZ képviselője, valamint 
Gárdonyi László, a Gaja Környezetvédő Egye-
sület irodavezetője. Krahlingné Kovács Tünde 
iskolaigazgató elmondta, hogy most minden 
osztály két fenyőt kapott, amiket a továbbiak-
ban ők fognak gondozni. 

A fenyőmentési akció az István Király Általá-
nos Iskola után a Zentai Úti Általános Iskolában 
folytatódott, ahol további négy fa kapott esélyt 
az életre.

Hanem koszorúzni. Megemlékezni. A tűzol-
tók napjához, Szent Flóriánnak, a tűzoltók 

védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan a Szé-
kesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság felvonu-
lással egybekötött megemlékezést tartott május 
11-én, szombaton három helyszínen.

Az ünnepség a Szent Flórián körúti tűzoltó-
laktanyában kezdődött, ahol a II. világháború-
ban hősi halált halt tűzoltókról és mentőkről 

Most nem tűzhöz vonultak…
emlékeztek meg, majd koszorút helyeztek el 
Vida Pál emléktáblájánál. Ezután következett 
a járműves felvonulás, amely a Berényi út – 
Széna tér – Rákóczi Ferenc utca útvonalon 
érkezett el a Távírda utcai Szent Flórián-szo-
borhoz, ahol rövid megemlékezést tartottak, 
majd a Várkörút – Mátyás király körút útvo-
nalon továbbhaladva érkezett a menet a Zichy 
ligetbe, ahol koszorút helyeztek el Havranek 
József, egykori városkapitány, tűzoltóparancs-
nok emléktáblájánál. 

De nem a rendőrök, és nem se-
bességet. Hanem egészségügyi 

szakemberek, és vérnyomást. A magas 
vérnyomás a leggyakrabban előforduló 
népbetegség Magyarországon, mintegy 
két és félmillió embert érint.

A Hipertónia Világszervezet kez-
deményezésére 2005 óta minden év 
május 17-én tartják a Magas Vérnyomás Világ-
napját, amely alkalmat ad arra, hogy felhívják 
az emberek figyelmét a sokszor tünetmentes, 
de olykor sajnos végzetes betegség veszélyeire. 
Megelőzésre, kezelésre azonban van lehetőség, 
ezt szolgálják azok a pénteki, székesfehérvári 
vizsgálatok is. A város immár harmadik alka-

Mérnek
lommal csatlakozik a 
Magas Vérnyomás Vi-
lágnapjához. „Kiváló, 

folyamatosan fejlődő 
együttműködésünk van a 

Fejér Megyei Szent György Kór-
házzal, a pénteki vizsgálatok 

új hozadéka pedig az, hogy a 
védőnőkön kívül ezúttal a 

Belvárosi I. István Középiskola 
Bugát Pál Tagintézményének diákjai, ápolói is 
bekapcsolódnak a munkába!” – mondta Östör 
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok. 
Az érdeklődőket május 17-én, pénteken 10.00 
és 17.00 óra között várják a Hiemer-ház előtt 
zajló vizsgálatokra.

Két évtizedes történetének legsikeresebb 
TDK szereplését tudhatja maga mögött a 

Kodolányi János Főiskola a 2013. évi Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia szekció küz-
delmeinek eredményeit tekintve.

Az intézmény hét hallgatója ért el 1., 2. vagy 
3. helyezést, hárman pedig különdíjat kaptak. 
A munka során a főiskolán kompetencia-fej-
lesztési és felkészülési workshopokat szer-
veztek Székesfehérváron és Budapesten, ezen 

Tarolt a Kodolányi

felül Székesfehérváron kutatószobát hoztak 
létre azoknak a hallgatóknak, akik tanulmá-
nyaik ideje alatt tudományos tevékenységet is 
folytatnak. 

Az áprilisban megrendezett Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferenciáról Csordás Hédi 
Virág, Juhász Nóra és Gábor Diána Gabriella 
tért haza első díjjal. Őket, valamint a többi 
dobogós helyezést elért, valamint különdíjjal 
jutalmazott hallgatót köszöntötték kedden az 
intézményben rendezett ünnepségen. 

Persze, ha nyilvánosan tennénk fel a kérdést, 
nyilván sokan azt mondanák, meg sem fordul a 
fejükben. De ha csak önmaguknak kellene beval-
laniuk, akkor bizonyára sokan elismernék, hogy 
bizony, szívesen felülnének a játszótéri hintákra, 
mérleghintára, csúszdákra és egyéb érdekes játé-
kokra. Nos, most már a felnőtteknek sem kell szé-
gyenkezve vagy titokban élvezniük a játék örömét. 
Átadták ugyanis az első fehérvári  családi fitnesz 
parkot, amely a nagyobb gyermekeknek, sőt a fel-
nőtteknek is mozgási lehetőséget kínál az Erzsébet 
út 2-10. számú épületek melletti területen. Kovács 

Játékokra fel!
Zsolt, a 4. számú választókörzet önkormányzati 
képviselője volt a családi fitnesz park ötletgaz-
dája. Mint az átadáson elmondta,  hiányzott egy 
olyan terület, ahol a 10 év feletti gyermekek vagy 
akár a felnőttek is tartalmasan tölthetik el szabad-
idejüket. Ennek alapján valósult meg a sportos ját-
szótér. Persze, úgy illő, hogy a város első polgára 
is kipróbálja a nem éppen szokványos eszközöket, 
így Cser-Palkovics András is élt a lehetőséggel. A 
polgármester kiemelte, hogy egy ilyen sportos 
városban, mint Székesfehérvár, további hasonló 
parkot is terveznek a szabadidősport segítésére. 

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Fo
tó

: S
za

bó
-B

is
zt

ri
cz

 A
ne

tt



Székesfehérvár és Vidéke  •  2013. május 16. 3 Székesfehérvár

O rszágosan is egyedülálló az a program, 
amit immár kilencedik alkalommal ren-

deznek meg Székesfehérváron. Nevezetesen a 
Pünkösdi Virágálomról van szó, amelynek ke-
retében a belváros 16 helyszíne borul virágba. 
Épületek és szobrok egyaránt. 

A Szent István Emlékévben ráadásul na-
gyobb területen díszítik fel a virágálom kezde-
ményezői, a virágkötők és az azóta hozzájuk 
csatlakozott oktatási intézmények diákjai, ta-
nárai a város nevezetességeit. Ezúttal a Szent 
István-szobortól indul a látványosságok sora, 
és a Fő tér, a Bazilika, a Hiemer-ház érinté-
sével egészen a Romkert bejáratáig tart. És a 
valóságban is a Megyeháza elől indul a prog-
ram: május 17-én 17 órakor innen sétálnak át 
Cser-Palkovics András polgármester és Ugrits 
Tamás püspöki irodaigazgató köszöntője 
után az érdeklődők a többi látványossághoz. 
„Pünkösdre készül a keresztény világ, és 
már az ünnepre hangolódik Székesfehér-

„Kivirágzó” szobrok
vár is” – fogalmazott Brájer Éva alpolgár-
mester. „Elmaradhatatlan része ennek a 
Pünkösdi Virágálom, amelyre az idén több 
forrást tudtunk biztosítani, így a Szent Ist-
ván Emlékévhez kapcsolódó helyszíneket is 
sikerült bevonnunk a programba. Sőt, idén 
először az ország virágkötői elé is kilépünk, 
mert a megnyitón részt vesz Boros Attila, a 
Magyar Virágkötők és Kereskedők Országos 
Egyesületének elnöke is” – mondta az alpol-
gármester. Bár a belvárosban jelentős építési 
munkálatok folynak, ezek azonban nem aka-
dályozzák a Pünkösdi Virágálom megrendezé-
sét. Az idén nyolc virágüzlet és két iskola díszít 
fel 16 helyszínt. „Köszönet a virágkötőknek 
és virágosoknak, hogy immár kilencedik 
alkalommal borítják virágba a Belvárost. 
Minden eddiginél jobban szükségünk van 
arra, hogy szemet gyönyörködtető kompo-
zíciók díszítsék a köztereket” – mondta Égi 
Tamás alpolgármester, az 1. számú választó-
körzet önkormányzati képviselője. 

Székesfehérvár jellegzetes épületeinek, szob-
rainak fotói, Szent István uralkodásához, a 

megyeszékhely több évszázados múltjához, jele-
néhez köthető kérdések egyaránt helyet kaptak 
az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület vetélkedő-
jén. A verseny a korosztályok számára fórumot, 
kapcsolatfelvételi lehetőséget is kínált. 

Hatalmas zsibongás fogad, amikor a székesfe-
hérvári 2. számú posta kultúrtermébe érkezem. 
Projektorral kivetített korabeli és kortárs fotók 
alapján az Alba Regia Nyugdíjas egyesület által 
a „Szent István király és városa, Székesfehérvár” 
címmel meghirdetett vetélkedő résztvevői élénk 
pillantásokkal méregetik a képkockákat. A vetél-
kedő izgalmasnak ígérkezik, így nem is csoda a 
felfokozott hangulat. Melyik alkotó remeke a Var-
kocs György várkapitányt mintázó szobor? Felis-
merik-e a Városi Levéltár épületét, III. Béla király 
portréját, az evangélikus templom homlokzatát 
vagy a Hiemer-ház tömbjét? Ki alkotta „A játszó 
fiúk” című köztéri szobrot? Ilyen és sok hasonló 
kérdésre kell helyes választ adni a résztvevőknek. 

A május 11-ére meghirdetett elődöntőben további 
mintegy 40 kérdés vár a vetélkedő tagjaira, ame-
lyek Géza fejedelemtől Szent István király ural-
kodásáig terjedő időszakot érintik. Ismerni illik 
a kor egyházi és külpolitikáját, első királyunk in-
telmeit, törvényeit, szentté avatásának körülmé-
nyeit. Meg kell oldaniuk az 1938-as évi ünnepi or-
szággyűléshez, annak 75. évfordulójához, a 30-as 
évek városfejlesztéséhez, a rendszerváltás utáni 
időszak, az ipar, és a megyeszékhely híres család-
jaihoz és polgáraihoz köthető kérdéseket is. 

„Az elmúlt év őszén fogalmazódott meg, hogy 
az egyesületünk is csatlakozni kíván a Szent 
István Emlékévhez, ehhez a nemes feladathoz, 
hiszen mi, szépkorúak is szeretnénk maradan-
dót nyújtani”  - mondja el kérdésemre Csetényi 
Attiláné, az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület elnö-
ke. „Szervezetünk a város legnagyobb nyugdíjas 
egyesületének számít, 22 klubjával és egy szoci-

Generációk találkozása az 
ünnepi emlékév vetélkedőjén

ális látogatói hálózattal, arra törekszünk, hogy 
a város kulturális eseményein jelen legyünk. E 
kezdeményezésünk is ezt szolgálja.” 

Csetényiné hozzáteszi, segítik azt is, hogy a 
generációk kiegészítsék egymást. Az idősebbek 
korukból fakadóan behatóbban ismerik a város 
múltját, kultúráját, épületeit, és kötődésük is 
erősebb, a fiatalabbak pedig a napjainkban mo-
zognak otthonosabban. Mindezt egy vetélkedőn 
jól tudják hasznosítani. Innen származott a „ge-
nerációs gondolat” erősítése.

A májusi selejtezőben 18, egyenként négyfős 
csapat áll „hadrendbe”: három szépkorú verseny-
ző, akiket a Teleki Blanka Gimnázium 9/c osztá-
lyának egy-egy képviselője segít. A vetélkedő 
szervezése és természetesen a verseny csöppet 
sem könnyű „levezénylése”, játékvezetői mun-
kája Fejes Rudolf egyesületi titkár feladata volt, 
aki elmeséli: január óta nagy erőkkel készültek 
a jelentkezők a megmérettetésre. Rendszeresen 
tartottak konzultációkat a nyugdíjasokkal, ellát-
ták őket a vetélkedőhöz nélkülözhetetlen háttér 
információkkal, segédanyagokkal. Érdekes-

ség az elődöntőben, hogy amíg a legnehezebb 
feladatoknak a régi utcanevek felismerése, a 
nemzetközi néptánccal, a testvérvárosokkal és 
a sporttal kapcsolatos kérdések bizonyultak, ad-
dig a játékosok legkönnyebben az István király 
uralkodásával, az 1938-i évi ünnepi városfejlesz-
téssel és a mai Székesfehérvárral kapcsolatos 
kérdésekkel boldogultak.

Az eredményhirdetést május 23-án, csütörtö-
kön, az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Lövölde 
utcai szolgáltatóházában rendezik, a döntőre pe-
dig szeptember 7-én kerül sor a Hiemer-házban. 
A zsűri elnökének dr. Csurgai-Horváth Józsefet, 
a Székesfehérvári Városi Levéltár igazgatóját, a 
Szent István Emlékév elnökét kérték fel. A vetél-
kedő médiapartnere a Székesfehérvár és Vidéke, 
mely hasznos segítséget ad a vetélkedő résztve-
vőinek a felkészülésben. 

Szűcs Gábor
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A vetélkedő médiapartnere a 

Székesfehérvár és Vidéke
Társadalmi, közművelődési és szépirodalmi

KÖZLÖNY

A tavalyi virágpompa már csak a képeken látható, de a hétvégén friss kompozíciókban gyönyörködhetünk

Alakul...
Pillanatképek a Fő utca felújításáról
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Évforduló az évfordulóban
325 éve, 1688 tavaszán a keresztény 

felszabadítók serege megkezdte a 
145 éve török fennhatóságtól szenvedő Szé-
kesfehérvár ostromát. Báró Ariezaga ezredes 
német katonáival, gróf Esterházy János és gróf 
Zichy István magyar huszárjaival, hajdúival 
körülzárta a várost. Később hozzájuk csatlako-
zott Batthyány Ádám. A törökök reménytelen 
helyzetüket látva 1688. május 19-én megadták 
magukat és szabadon távozhattak. A lefegyver-
zett törököket az ostromlókkal kötött egyezség 
szerint a Dunáig a felszabadító erők kísérték, 
így bántódásuk nem esett. Ez röviden össze-
foglalva városunk felszabadulásának történe-
te, melynek 250. évfordulója pont az 1938-as 
jubileumi esztendőre esett, mondhatni évfor-
duló az évfordulóban. Vajon hogyan ünnepelte 
ezt a jubileumot a 75 évvel ezelőtti Székesfe-
hérvár? A történtek felelevenítésében most is 
az Új Fehérvár beszámolói segítenek.

„Tegnap a zászlódiszbe öltözött utcákon zene-
karok vonultak végig hangos muzsikaszóval, a 
házak ablakaiban amerre a zene zengett, az 
öröm és a lelkesedés gyertyalángjai lobogtak. 
Tündéri fényben úszott a város: a műemléke-
ket, középületeket reflektorokkal világitották 
meg. Az utcákon késő estig tömegekben jártak 
az emberek. 250 évvel ezelőtt, amikor Csóka-
kő, Palota és Battyán várainak eleste után 
1688. május 19-én Székesfejérvárt is feladták 
a törökök, ezen a helyen mindössze kétszáz, 
nagyrészt romokban heverő lakóház állott s 
Széchényi Pál veszprémi püspök a felszaba-
dulás örömére a piactéren mondott hálaadó 
istentiszteletet, mert a templomok helyén is 
csak romok voltak. Ma a kétszázötven évvel ez-
előtti Fejérvár helyén 40 000 lakosu, modern 
város áll s az emlékezés napján mint főispán 
ugyanannak a Széchényi családnak a sarja 
hallgatja a hálaadó püspöki szentmisét, amely 
családnak egyik tagja 250 évvel ezelőtt mint 
püspök hálaadó szivvel a Te Deum-ot zengte.”

Ahogy 75 éve elődeink, úgy mi sem feledkez-
hetünk meg erről a jelentéktelennek aligha 
nevezhető eseményről, amelynek 250. évfordu-
lóján Shvoy Lajos megyés püspök celebrálta az 
ünnepi misét. 

„Ma, csütörtökön délelőtt 10 órakor Shvoy 
Lajos megyéspüspök evangéliumkor a szó-
székre lépett és szentbeszédben emlékezett 
a 250 év előtti nagy eseményekre. […] Isten-
tiszteleteket tartottak a felekezetek templo-
maiban is. Nemcsak a hivatalokban van ma 
egész napos munkaszünet, de az iskolákban 
sincsenek előadások. A történelmi évfordulót 
a nagy ünnepek megtartása jegyében fogadja 
Székesfehérvár népe. Délután négy órától a 
kereskedéseket is lezárják, az ipari műhelyek-
ben, gyárakban is befejezik a munkát és fél 6 
órakor mindenki ott lesz a városház téren, 
ahol a török kutat és felette háborus jelenetet 
ábrázoló reliefet avatják fel a felszabadulás 

250. éves jubileuma emlékére. A Ferencrendi 
templom falába illesztették bele ezt a dombor-
művet, arra a helyre, ahol valamikor a királyi 
palota állt, Szent Imre herceg szülőháza.”

Szó szerint az egész város ünnepelt. Ha ma 
kapnánk ünneplés céljából egész napos rendkí-
vüli munkaszüneti napot, hányan mennénk el a 
megemlékezésekre? Nincs időnk azonban ilyen 
feltevéseken elmélkedni, hiszen pillanatokon 
belül kezdődik az ünnepség. 

„Már délután öt órakor tengernyi nép töl-
tötte meg a Károly király teret és a térbe tor-
koló utcákat. A tér bizonyos pontjain hang-
szórókat szereltek fel, ezekkel közvetitették 
később a beszédeket. A visszafoglalás emlék-
művét fehér lepel takarta, előtte sorakoztak 
az előkelőségek: Shvoy Lajos megyéspüspök 
s a székeskáptalan tagjai, Temessy Milán 
vegyesdandárparancsnok a tisztikar élén, 
gróf Széchényi Viktor főispán, dr. Csitáry 
G. Emil polgármester, dr. Havranek József 
alispán, a hivatalok, intézmények vezetői. 
Az emlékművel szemben állt fel a katonai 
diszszázad és a katonazenekar, tovább pedig 
az egyesületek, leventék, frontharcosok, lövé-
szek oszlopai és az iskolák növendékei.

Pontosan hat órakor a katonazenekar Him-
nuszával kezdődött meg az ünnepség, majd 
dr. Csitáry G. Emil lépett a szónoki emelvény-
re és a török hódoltság idejének mesteri kor-
rajzával, az akkor való események frappáns 
ismertetésével kezdte beszédét.”

Minden fehérvári számára ismerős lehet a fe-
hér lepellel fedett, felavatásra váró Medgyessy 

Ferenc emlékmű. Nincs olyan lakója városunk-
nak, aki ne csillapította volna szomját a nyári 
hőségben a török kútból, vagy ne szemlélte 
volna kíváncsian a kút felett lévő, remek dom-
borművet.

Azt azonban kevesen tudják, hogy ugyanen-
nek az ünnepségnek a keretei között avattak fel 
négy másik közismert szobrot: Varkocs György 
várkapitány és Wathay Ferenc alkapitány szob-
rát, valamint Ohmann Béla Kálmáncsai Domon-
kost ábrázoló művét, és a Lux Elek által készített 
Szent Imre szobrot is.

„Ezután a város valamennyi harangjának 
zengése közepette lehullott a lepel a török 
kutat és felette reliefet ábrázoló emlékműről, 
amelyen ez a felirás: „Szent István állja itt 
mindig a vártát”.

A polgármester most köszönetet mondva az 
uj fehérvári szoborművek alkotóinak, a szob-
rokat a város megőrzésre átvette s beszédét a 
város ifjúságához intézett buzditó szavakkal 
fejezte be.

Országh Tivadar karnagy vezényletével a 
Máv dalárda énekelt, majd dr. Balassa Brunó 
tankerületi kir. főigazgató beszédét olvasta 
fel Csaplovits József tanügyi tanácsos.”

Eredetileg maga Balassa Brunó mondta volna 
el a beszédét, de az akkor még vallás- és közok-
tatásügyi miniszterként tevékenykedő Teleki 
Pál sürgős és halaszthatatlan megbeszélésre 
hívta. Így hárult az a váratlan feladat helyette-
sére, Csaplovits Józsefre, hogy a megemlékezés 
zárásaként olvassa fel a tankerületi főigazgató 
beszédét, amellyel csak a megemlékezés ért vé-

get, az ünnepség nem:  
„Felhangzott a Szózat, majd diszmenet kö-

vetkezett és küldöttségek vonultak az egyes 
szobrokhoz s azokat megkoszoruzták. Ezzel 
a káprázatos szép ünnepség véget is ért. Este 
a Horthy Miklós téren többezernyi közönség 
előtt Székesfehérvár multját idéző látványos 
és tanulságos szabadtéri játékot mutattak be 
a leventék. Az ezer szereplőt foglalkoztató, 
hatásos előadást ma, holnap és holnapután 
megismétlik.”

A dolgomat nem könnyítette meg, hogy a cikk 
írója nem számolt be a több helyen is megdi-
csért szabadtéri játékról. Kénytelen voltam más 
forrásokban kutatni, így most a Székesfehérvár 
ünnepi éve 1938 című könyvben talált leírást 
osztom meg zárásként a tisztelt Olvasóval. 

„A leventék félkörben ülnek a tábortűz körül 
és hallgatják a főoktató elbeszélését Fejérvár 
1543.- elestéről és 1688-ban történt visszafog-
lalásáról.

Egyszerre elhal a mesélő szava, kihúny a 
tábortűz és megelevenedik az elbeszélés cse-
lekménye.

Látjuk a fehérvári urakat, akik dorbézolnak 
a helyett, hogy a várfalakat erősítenék meg 
a közeledő török ellen. Előttünk dübörögnek 
el a zámolyi menekülők szekerei s lakol meg 
büneiért a kegyetlen és könnyelmű fehérvári 
biró. Hatásos a szultán diadalmenetele, és a 
szerzők […] a vár visszafoglalásának erőtle-
nebb jeleneteibe is tudnak mozgalmasságot 
vinni…” 

Csitáry-Hock Dávid
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K íváncsiak, mi lehet az összefüggés a 
harcművészetek, a rendőri pálya és a Hi-

telkárosultak Egyesülete között? Talán sokan 
azt mondanák, hogy bedőlt hitelekről ered-
ményesen tárgyalni felér egy karate világ-
bajnokság döntőjében való részvétellel – de a 
helyes megfejtés nem ez. Hanem Törteli Zol-
tán, aki tartalmas élete során volt már rend-
őr, biztonsági szakértő, dzsúdó edző – most 
pedig hitelkárosultak ügyeivel foglalkozik 
Székesfehérváron. És hiába a sokféle mun-
ka, a szerteágazó érdeklődés – ő azt mondja, 
végeredményben mindig ugyanazt csinálta: 
a maga módján megpróbált más embereken 
segíteni. Mégpedig általában a saját tapaszta-
latai segítségével, hiszen például azt, hogy a 
hitelek miatt bajba kerültekkel kapcsolatban 
igen sok mostanában a tennivaló – ő is a saját 
bőrén tanulta meg.

– Bruce Lee-vel mi van, arról beszél-
jünk…

– Vele kezdjük? Nem hagynál békén most már 
ezzel?!

– De, ha cserébe elmeséled az olvasók-
nak, hogy miért kerül szóba mindig.

– Azért ez már jó régi történet, van már tizenöt 
éves is.

– Igen, abból az időből való, amikor te 
még harcművészeti gálát szerveztél Fe-
hérváron, és valamiért úgy gondoltad, 
hogy a hetven kilós testsúlyommal ott én 
legyek a műsorvezető.

– Így van, és mivel általános információ, hogy 
Bruce Lee mindenekfelett áll, vagy legalábbis 
volt egy időszak, amikor sokan miatta kezdtek 
harcművészettel foglalkozni, minden beszél-
getésünkben megragadtad az alkalmat, hogy 
erre is rákérdezz.

– Jó, de a negyedik után már direkt csi-
náltam…

– Persze… De azért a kilencedik után már kér-
tem, hogy ezt ne erőltessük…

– Pedig kicsit muszáj lesz ezen a vonalon 
haladnunk, mert bár te most a Hitelká-
rosultak Egyesületében tevékenykedsz, 
amikor mi megismerkedtünk, akkor 
éppen dzsudóra oktattál akkora gyere-
keket, akik alig látszottak ki melletted a 
földből. 

– Így van. Akkoriban a Zentai úti általános 
iskolába jártak a gyerekeim, ahol én dzsúdó 
edzéseket tartottam alsósoknak, felsősöknek, 
sőt ovi-dzsúdó is volt a Köfém óvodában. Ké-
sőbb ebből jött az, hogy a Budo Gála szervezé-
se ránk maradt néhány évre. Aztán változott 
az életem: elváltam, költöztem, megjelent egy 
csomó nehézség, és nem tudtam a dzsúdóval 
foglalkozni. De épp a napokban beszéltem meg 

egy menedzserrel, hogy hét vagy 
nyolc korosztályban fogok focistákat 
dzsúdóra tanítani, mert meg kellene 
tanulniuk esni, ütközéses helyzeteket 
balesetmentesen kezelni. Ez jó érzés, 
mert hiányzott a dzsúdó, csak nem vol-
tak meg eddig a feltételei.

– Gyakorolsz még, vagy ez olyan, 
mint a biciklizés?

– Olyan, mint a biciklizés, de azért inspi-
ráló dolog, ha tanítványok vannak, mert 
akkor én is ott vagyok a szőnyegen.

– Jól emlékszem, hogy az is te voltál, 
aki a Petőfi mozi épületében akart 
összehozni egy meditációs centru-
mot?

– Az eredetileg dzsúdó centrumnak indult. 
Ugyanis kevesen tudják, hogy 2004 óta a 
Nemzeti Alaptantervben benne van a dzsúdó, 
és sok helyen tartanak is dzsúdó testnevelést, 
mert nagyon hasznos a mozgáskoordináció-
ban. Ezt próbáltuk itt is megszervezni, hogy 
ugyanúgy lehessen például a dzsúdó terembe 
vinni a gyerekeket, mint az uszodába. Végül 
ez nem jött össze, de azért még nem tettem le 
teljesen a dologról. 

– Csak közben elmentél egy időre vala-
mi sejkhez is egyszer…

– Én alapvetően biztonsági szakértő vagyok, a 
rendőri pályáról érkeztem a civil világba. An-
nak idején én építettem ki a Tesco biztonsági 
láncát, és ennek olyan szakmai híre volt, hogy 
a Közel-Keleten is érdeklődtek irántunk: egy 
háromszáz fős magyar cég biztonsági rend-
szerét kellett volna megvalósítani. Aztán ez a 
munka valamiért elmaradt, és utána én is ki-
kerültem ebből a szakmából. 

– Hogy aztán átkerülj egy látszólag egé-
szen másik területre – hiszen ma hitel-
károsultakkal foglalkozol. 

– Ez egy elég szomorú történet lenne, ha még 
nem dolgoztam volna fel lelkileg. Elvitte a 
bank a lakásomat meg az autómat – úgyhogy 
ezt a szakmát nem könyvből tanultam, ha-
nem főképpen a saját bőrömön. Persze előtte 
is volt kötődésem a jogi kérdésekhez, hiszen 
ügyvitelszervező vagyok, és sok embernek 
segítettem albérleti szerződést kötni, bíró-
sági beadványokat fogalmazni, adóhivatali 
kérelmeket írni. Úgyhogy ebből alakult ki a 
mostani munkám, mert már két éve is, ami-
kor nekiálltam, nagyon sok hitelekkel kap-
csolatos ügy volt. 

– Beszéljünk egy kicsit a helyről, ami 
keretet ad ennek a sokféle munkának 
az életedben! Te tősgyökeres fehérvári 
vagy?

– Nem, én bevándorló vagyok – „gyüttment”, 
ahogy Fehérváron mondják… Pakson éltem, 

és az Atomerőmű Sportegyesületben, a dzsú-
dó akkori fellegvárában edzettem. Akkor már 
rendőr voltam, és a pályám vezetett ide 1992-
ben, most már huszonegy éve. Nem tudom, a 
„gyüttment” státusz szempontjából ez jelent-e 
valamit…

– Szerintem húsz év után automatiku-
san törlődik… Nehéz volt ideszokni Paks 
után?

– Érdekes módon nem. Paks egy csodálatos 
mezőváros, aki szereti az alacsony frekvenciát, 
a csendet, a nyugalmat, annak ideális közeg. 
De egy lendületben lévő huszonéves ember 
arra vágyik, hogy olyan helyen legyen, ahol 
zajlik az élet. De Budapest például már túl sok 
lenne nekem, a mérete, a zaj, a sok beton meg 
sok egyéb tényező miatt. Fehérvár viszont egy 
izgalmas és szép város – de mégsem olyan őrült 
hely, mint Budapest. 

– Emlékszel arra, hogy mi volt az első él-
ményed, ami Fehérvárhoz köt?

– Látod, ez is érdekes, mert mégis a nyugalom 
az első, ami eszembe jut, mert a Fecskeparton 
találtunk albérletet, ami egy nyugodt része 
a városnak. Aztán kaptunk szolgálati lakást, 
úgyhogy a Belváros szélén éltünk egy darabig, 
aztán a Köfémre kerültünk.

– Kedvenc helyed van a városban?
– Van, nem is egy. Azok a helyek, ahol sok fa van. 
A palotavárosi tavak környéke például vagy a 
Gyümölcs utcai platánsor, meg a Bregyóban is 
nagyon szeretek lenni. Kötődöm a zöldhöz.

– Azért megvan benned ez a keleti ket-
tősség: elköltözöl egy nyüzsgő városba, 
hogy megkeresd benne a nyugodt helye-
ket. Közben nagy intenzitással dolgozol 
egy olyan területen, ahol azért nem rit-
ka a harminc meg hatvan napos határ-
idő.

– Az életem sok területén jelen vannak a szél-
sőségek, valószínűleg ilyen a személyiségem.

– És próbálsz nagyjából középen marad-
ni a szélsőségek között, vagy könnyű pél-
dául felbosszantani?

– Nem, azt azért nehéz. Másrészt meg azt gon-
dolom, hogy az élet számos területén tényleg 
jobb, ha óvakodunk a szélsőségektől, viszont 
van egy csomó helyzet, ahol igenis szükség van 

arra, hogy akár élesen állást foglaljunk. A mos-
tani válságos időszak talán pont arra tanítja 
meg az embereket, hogy igenis ki kell állniuk 
magukért. A lényeg, hogy a végén azért meg-
maradjon az egyensúly. Én talán ebben tudok 
segíteni.

– Ismerek valakit, aki a pályaválasztás 
környékén gondolkozott a rendőri pá-
lyán is, meg azon is, hogy csatlakozik 
valamilyen szeretetszolgálathoz. Én 
nem nagyon értettem az összefüggést, 
mire azt mondta: mind a kettő olyan pá-
lya, ahol segíthet az embereknek. 

– Ez csak azért tűnhet furcsának a rendőri 
pálya kapcsán, mert az emberek klisékben 
gondolkodnak. Ezért ha arról esik szó, hogy 
valakit segítünk, mindenki azt gondolja, hogy 
simogatjuk a buksiját és nem kritizáljuk. Pedig 
nagyon sok esetben például az ügyfeleinknél is 
nagyon élesen kell fogalmaznom, ami nem na-
gyon tetszik nekik, de egy idő után azért belát-
ják, hogy ez lehet a jó megoldás. Annak, hogy 
húzzuk az időt, hogy mellébeszélünk, hogy 
kikerüljük a valódi dolgokat – nincs semmi 
értelme. Ha elmész a sebészhez, mert valami 
baj van, akkor ő a szikéjével belevág a tested-
be – tehát végeredményben sérülést okoz, de a 
gyógyulásod érdekében.

– Mit gondolsz: amivel most foglalkozol, 
az kitart a nyugdíjig, vagy lehet még egy-
két komoly fordulat az életedben?

– A barátaim szerint már az is felháborító, 
hogy eddig ennyi mindennel foglalkoztam, és 
mindig azt mondják, hogy le kéne lassulnom. 
De az a helyzet, hogy most érik be az elmúlt 
huszonöt év minden gyümölcse: rengeteg ta-
pasztalat, kapcsolat, információ áll a rendel-
kezésemre, és sokkal könnyebben boldogulok 
különféle helyzetekben. Nem gondolom, hogy 
nyugdíjas állás, főleg, mert másfél-kétéven-
ként meg szoktam unni azt, amit létrehoztam, 
mert a szürke, hétköznapi működtetés már 
nem annyira érdekel. 

– A vadászat az izgalmas, nem a vacso-
ra?

– Pontosan. De szerencsére most a civil szek-
torban dolgozom, itt mindig vannak új lehető-
ségek.

Török Péter

Titkos helyek 8.

 Költözések

Ludvig
PAPÍRGALÉRIA

Művészeti ajándékot keresőknek
Festmények, kisplasztikák, rézkarcok, fotográfiák,

akvarellek, sorszámozott művészi nyomatok

Tanároknak – diákoknak
Különleges ballagási ajándékok

Egyedi ajándékot készítőknek
Képeslapok, idézetek, jókívánság kártyák

oklevelek, emléklapok

Házasulandóknak
Esküvői meghívók
menü- és ültető kártyák
vendégkönyvek
fényképalbumok

Kézműves ajándékot
kedvelőknek
Bőrkötésű naplók
kézműves szappanok, gyertyák
díszdobozok – csomagolópapírok
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Nem lesz önnyű válogatni a ma kezdődő Kor-
társ Művészeti Fesztivál programjai között. 

Ahogy most sem könnyű kiemelni néhányat kö-
zülük kedvcsinálóként. De mivel ezt nem hagy-
hatom ki, így most nyilván egy szubjektív ajánló 
lesz, amiben több szempont is szerepet játszik. 
Vagy a helyszín vagy a téma vagy az előadó foglal 
el fontos helyet az alábbi sorok megfogalmazójá-
nak életében. 

Nos, azért nehéz a választás, mert idén 22 hely-
színen 48 produkció várja az érdeklődőket Fe-
hérváron. És ebben aztán valóban van minden, 
a zenétől a színházi előadáson át a művészkönyv, 
vagy éppen festménykiállításig. De ezek is csak 
általános megfogalmazások, hiszen a zenének is 
több ága képviselteti magát, akárcsak a képzőmű-
vészeté. Szóval, a kultúra iránt érdeklődők egé-
szen bizonyosan találnak kedvükre valót. A nyitó 
estén, vagyis ma például nyolc órától a Bajdázó 
együttest hallhatja és láthatja a közönség a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvarán. 
Róluk érdemes tudni, hogy az elektronikus hang-
zásvilágot és a kortárs rockzenét elegyítik a nép-
zenei hatásokkal. A Bajdázó Északközép-Magyar-
országról, a Dunakanyar és a Börzsöny vidékéről 
mutat fel az amerikai freak folk mozgalomhoz 
hasonló zenét. Hogy ez milyen, azt már ma este 
megtudhatjuk. 

Szintén zenész… mondhatjuk a folytatásra, 
mert valóban, kiváló zenészek mutatkoznak be 
másnap, május 17-én pénteken 21 órától a Pető-
fi Kultúrtérben, ahol az Ágoston–Benkő–Bágyi 
Trió, valamint a Geröly Tamás Trió lép fel. Előbbi 
trió tagjai a magyar kortárs – improvizatív zenei 
élet elismert képviselői, Geröly Tamás pedig a ma-
gyar avantgarde-jazz dobolás bölcs nagy öregje.

Igazi csemegének ígérkezik az V. Nemzetközi 
Művészkönyv-kiállítás. A Szent István Király Mú-
zeum 1987-ben rendezte meg az I. Nemzetközi 
Művészkönyv-kiállítást. A beérkezett közel 400 
művészkönyv áttekintést adott a műfajról. A kiál-
lított művekből a művészek 240 alkotást ajándé-
koztak a múzeumunknak, így alakult ki az ország 

Nyárelői lubickolás a kultúra tengerében
első múzeumi művészkönyv-gyűjteménye. Az az-
óta eltelt években további kiállításokat szervezett 
a múzeum, később már a Városi Képtár – Deák 
Gyűjteménnyel közösen.  Így aztán a  gyűjtemény 
is jelentősen gyarapodott, ma már  mintegy 1500 
munkát tartalmaz.

Ezek az alkotások különböznek a hagyomá-
nyos könyvektől, funkciójuk nem az olvasás. A 
legváltozatosabb technikákkal, a legkülönfélébb 
anyagokból, eszközökből készülnek. Aki kíváncsi  
rájuk, látogasson el a május 18-án nyíló kiállítás-
ra a Szent István Király Múzeum Megyeház utcai 
épületébe. 

Míg a művészkönyvek nem az olvasást szolgál-
ják, addig Lévai Katalin könyvei annál inkább 
erre a célra valók. Az írónővel a Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Zsolt utcai Tagkönyvtárában ta-
lálkozhatnak az olvasók május 23-án 18 órakor. 
Az Anyám évszázada címet viselő rendezvényen 
Földeák Iván beszélget az írónővel, akinek eddig 
hét szépirodalmi könyve jelent meg. Legutóbbi, 
Anyám évszázada című könyvében megeleve-
nednek a XX. század eseményei, kirajzolódik 
egy nehezen induló, buktatókon, elválásokon és 
találkozásokon átívelő nagy szerelem izgalmas és 
tanulságos története.

És végezetül lépjünk színpadra. Ősbemutató 
lesz ugyanis a Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskolában. Május 18-án 19 órától a Sza-
bad Színház adja elő Hétország fejedelmei című 
történelmi drámát, az ígéretek szerint harminc 
képben, két felvonásban. A darab az államalapí-
tás pillanatait mutatja meg, ám a mű „a korszak 
valódi története mellett, új szempontok megisme-
rését is lehetővé teszi, evvel segítve abban, hogy 
szívünkbe zárjuk a magyar történelem – város-
unk számára nagyon is fontos – sőt, sorsdöntő 
korszakának kimagasló alakjait.” – olvasható a 
darab ajánlójában. 

Ennyit dióhéjban a hivatalosan ma kezdődő 14. 
Kortárs Művészeti Fesztiválról, aki pedig vala-
mennyi programról szeretne bővebb tájékozta-
tást kapni, látogasson el a www.kortarsfesztival.
hu honlapra. 

2013. április 3., szerda: Újra Praznovszky Mi-
hály irodalomtörténész a vendégünk a Királykút 
Emlékházban. Szeretem ezt az épületet, a meghitt 
helyiséget. P. M. most Madáchról tart előadást, 
nem sokkal azután, hogy a Mikszáth utcában 
Mikszáthról beszélt. Szokásához híven szelle-
mesen és szakmailag kiválóan. Nem a drámaírót 
méltatja, hanem az 1848–49-es szerepéről szól. 
Ahogy mondja, nem az előtérben, hanem a hát-
térben játszott szerepet az egyébként Petőfivel 
egyidős író. Hogy aztán – mindent összegezve – 
megírja a Tragédiát.

Április 4., csütörtök: Ma is Királykút. Cserta 
Gáborral vezetek zenés beszélgetést. Basszusgi-
táron Gergő fiam kíséri. Kár, hogy Balázs, G. fia, 
a kiváló fúvós nem ért rá. Sokat hallunk vendé-
gem gondolatvilágáról, versmegzenésítéseinek 
hátteréről. Hangulatos est. Utána jólesik egy séta 
a számomra kedves környéken.

Április 5., péntek: Nagy színházi pillanat. Gu-
lyás Dénes rendezésében opera Fehérváron: 
Rossini A sevillai borbély c. művének remek 
előadása. Dinamikus, jól hangzó produkció. Ze-
nekarunkat Drahos Béla vezényli. Vajon lesz-e 
folytatás?

Április 8., hétfő: Amolyan költészet napi előze-
tes a Széna téri könyvtárban. Három költő estje: 
Gellén-Miklós Gáboré, Gál Csaba Sándoré és 
Csendes Csongoré. Utóbbit eddig nem ismertem. 
Van benne tehetség.

Április 10., szerda: A Szabadművelődés Há-
zában rendhagyó költészet napi program. 
Sándorffy Hertával együtt „kibeszélő show”-t 

Fehérvári napló
vezetünk. Főként a Kodolányi Középiskola diák-
jai és néhány tanár van jelen, s velük a vers mai 
értelméről csevegünk. Érdekes, néha nagyon ta-
nulságos percek. Azért van remény…

Április 11., csütörtök: És most már tényleg a 
költészet napja. Ma is A Szabadművelődés Házá-
ba megyek, és most a ház és a Tarsoly Egyesület 
szervezte József Attila-vetélkedőn zsűrizünk. 
Kétfordulós a verseny, s a győztes egy móri kö-
zépiskolás csapat, Horváth Zsuzsa tanárnő irá-
nyításával. A feladatok összetettek, és a végén 
néhány szép versmondás teszi emelkedetté a 
délutánt.

Román Károllyal innen – kissé megkésve – ér-
kezünk a Vörösmarty Társasághoz, ahol a Gárdo-
nyi Géza Művelődési Házzal közösen rendezett 
költőverseny zajlik. 13 poéta olvassa föl egy-egy 
versét, s a döntés a közönségé: a legjobbnak 
Szegedi Kovács Györgyöt tartják. Gyuri meg is 
érdemli!

Április 12., péntek: Az Öreghegyi Közösségi 
Házban Takács Antal tárlatát Lakner József nyit-
ja meg. Színes, vonzó világ. Hangulatos percek a 
megnyitó után. Aztán kellemes távozás a cseper-
gő esőben.

Április 15., hétfő: A Parnasszus c. költészeti 
folyóirat tavaszi számában van egy, Bella István-
ra emlékező összeállítás a Redivivus rovatban. 
Ebből az alkalomból jött a Királykútra Turczi 
István költő és főszerkesztő. Szenvedélyesen, 
lendületesen szól költőtársáról. A lapszámban 
emlékverset publikáló Saitos Lajos a másik be-
szélgetőtársam.

Április 16., kedd: A Vörösmarty Társaságnál 
Paál Lajos tart előadást Németh László és a Me-
zőföld viszonyáról. Kár, hogy nehezen hallani az 
idős, kiváló tanárt, aki egyébként rokona a nagy 
írónak.

Április 17., szerda: A Barátság Házában 
Győrffy Szabolcs Kodály-generációk c. filmjét ve-
títik – igen gyér érdeklődés mellett. Persze nem 
Kodály és híres módszere áll a középpontban, 
hanem sokkal inkább az, hogy miképp nem va-
lósulnak meg eszményei. Utána meghitt beszél-
getést hallgatunk Lovrek Károly karnagy és Tóth 
Péter zeneszerző között. A módszer utóéletével 
kapcsolatos kérdések összetettek és kétségekkel 
terhesek.

Április 18., csütörtök: Hoffmann Rózsa, Hende 
Csaba és Vargha Tamás Karsai Béla vendége a 
Széll Kálmán-klub mai estjén a Gazdaság Házá-
ban. Különösen az államtitkár asszony előadása 
fog meg a hagyományról és hazafiasságról. Utá-
na rajtam a sor: Sobor Antal emlékét idézem meg 
a szép számú, jórészt gazdasági szakemberekből 
álló közönségnek.

Április 19., péntek: Mai gyászhír: meghalt dr. 
Csomán István. Jól ismertem a baloldali érzelmű 
orvost és politikust, aki jó szívvel támogatott 
minden nemes kezdeményezést.

Április 24., szerda: Győrffy Miklós a vendégem 
a Királykút Emlékházban. Jó hangulatú a beszél-
getés pályájáról, főként kulturális újságírói múlt-
járól. Ontja magából az anekdotákat, pl. Berda 
Józsefről, a ma már alig emlegetett költőről, aki 
ágyrajáróként tengette életét, Weöres Sándorról, 

aki pl. elaludt egy hosszú interjú közben, vagy 
éppen a Gy. M-sal egy időben egyetemista Utassy 
Józsefről, akit egy madár zavart meg a vizsgára 
készülésben.

Április 25., csütörtök: Közelgő 60. születésnap-
ja előtt vajtai írónkat, Horváth Lajost köszöntjük 
a Kossuth utcában. Bobory Zoltán a házigazda, 
rajta kívül Pleizer Lajos megyei alelnök, Saitos 
Lajos, Kű Lajos meg jómagam köszöntjük az ün-
nepeltet. Megannyi Lajos…

Április 26., péntek: A református iskoláért 
és óvodáért jótékonysági koncert a Budai úti 
templomban. A fő vendég Mészáros János Elek 
énekes, a Csillag születik tavalyi győztese. Is-
ten adta tehetség, óriási hanggal. Ezzel együtt 
hithű protestáns lelkiségű ember. Hatalmas a 
sikere itt is.

Április 27., szombat: Egészségnap az Öreghe-
gyi Közösségi Házban, s ennek mintegy „megko-
ronázása” Szent István almafájának ültetése. A 
kedves Óvári Edit a fő szervező. Az ünnepségen 
Berze János református lelkész és Tornyai Gábor 
plébános áldja meg és szenteli a kis gyümölcsfát, 
én is fölolvasok egy szöveget. A végén néhány 
csöpp eső a ráadás.

Április 29., hétfő: A Kodolányi János Főiskola 
Szabadegyetemén Serfőző Simon költői és írói 
életművéről tartom a záró előadást. Hallgatóim 
közül persze mindenki először hallja ezt a ne-
vet… Talán valami marad belőle.

És mindjárt vége a negyedik hónapnak. Úristen, 
mennyi minden történt ebben a koranyárban!

Bakonyi István
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tudatos vásárlóvá nevelés, hoz-
zá egy videofilm is készült, amely megtekinthető 
a www.fogyasztóikisokos.hu oldalon.

Ha valaki szeretne csatlakozni a Vásárlóbarát 
programhoz, vagy információra, netán tanács-
ra lenne szüksége, keresse Muzsik Eszter admi-
nisztrátort a +36 20/613-52-09-es telefonszámon 
vagy a fogyvedalap@gmail.com e-mail címen, 
illetve a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodában, 
a Fehérvári Civil Központban.

Simon Rita

Civilben

Megnyitotta kapuit a Zirci Önkéntes Pont. 
Az Echo Innovációs Műhely (TÁMOP 5.5.2-

11/2-2012-0074 számú) „Oszd meg a tudást! Ön-
kéntes pontok létrehozása a Bakonyalján” című 
pályázata révén az MTM Bakonyi Természettu-
dományi Múzeumban várja a szakmai koordi-
nátor a segíteni szándékozókat.

Dr. Harmat Beáta, a Zirci Önkéntes Pont veze-
tője várja az önkéntesek jelentkezését. „Tavaly 
már elindítottuk itt a múzeumban az önkén-
tes tárlatvezetési programunkat, amelynek 

Jelentkezőket
vár a Zirci Önkéntes Pont

FIGYELEM!

során a jelentkezők a képzési időszakot köve-
tően maguk is csoportokat vezettek az intéz-
ményben. A program sikerességét mutatja a 
jelentkezők nagy száma, illetve az, hogy mind 
a mai napig kalauzolják a látogatókat a múze-
umban”– mondta.

Az „Oszd meg a tudást! Önkéntes pontok lét-
rehozása a Bakonyalján” program arra a gon-
dolatra épül, hogy mindenki ért valamihez. 
Ezt a fajta tudást pedig könnyen megoszthatjuk 
másokkal, akár önkéntes munka formájában. 
A közművelődési intézmények többsége kapa-
citáshiányban szenved, nincs ez másként a Ba-
konyi Természettudományi Múzeumban sem. 
A program és a benne résztvevő önkéntesek 
nagy segítséget nyújthatnak az intézménynek. 
Dr. Harmat Beáta elmondta: elsősorban azon 
személyek jelentkezését várják, akik haszno-
san szeretnék eltölteni a szabadidejüket, legye-
nek azok aktív nyugdíjasok, munkanélküliek, 
középiskolások vagy éppen azok, akik kíván-
csiak egy múzeum belső életére. Az ő segítsé-
gük hasznos lehet egy-egy nagyszabású prog-
ram (Múzeumok éjszakája) lebonyolításában, 
az adminisztrációban, rendszerezésben. Az 
önkéntesek jelentkezését a múzeumon kívül 
számos zirci egyesület, alapítvány is szívesen 
fogadja, erről bővebb információ az Önkéntes 
Pontban kérhető.

Simon Rita

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A SZITI Szociális Egyesület „Bárki érintett lehet – Önkéntességgel az újszegénység ellen” elnevezésű 
projektje keretében olyan személyek jelentkezését várják, akik térítésmentesen segítenének telepü-
lésükön a nehéz helyzetbe került embertársaiknak, legyen az gyermekfelügyelet, időseknek bevásár-
lás, vagy éppen a házimunka elvégzése. Ne feledjék: bárki érintett lehet!

Önkéntesek jelentkezését várja a 
Polgárdi és Kőszárhegyi Önkéntes Pont

Kőszárhegy:
Borjánné Nyul Katalin
b.nyulkatalin@gmail.com
Kőszárhegyi Művelődési Ház
Kőszárhegy, Fő utca 105.
csütörtök: 17.00–19.00

Polgárdi:
Nyikos Lászlóné

nyikoslaszlone61@gmail.com
Peti-Panni Családi Napközi

Polgárdi, Szabadság u. 45.
csütörtök: 16.00–18.00

Két helyszínen várják a segíteni szándékozó embereket a szakmai koordinátorok:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

SZITI Szociális Egyesület
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Telefon: +36 (30) 492-7275

Lencse Krisztina megtalálta hivatását. A 22 
éves székesfehérvári lány a Sziti Szociális 

Egyesület tavaly ősszel indult TÁMOP–1.4.1.-
11/1-2012-0032-es számú, „Fiatalok Fehérvá-
rért – Pályakezdő munkanélküliek bevonása 
közösségi feladatok ellátásába” című program 
résztvevője. A projekt 20 fő pályakezdő, mun-
kanélküli fiatal elhelyezkedését könnyíti meg 
a munkaerőpiacon. A program résztvevői gyer-
mek- és ifjúságfelügyelő OKJ képzésen vettek 
részt, amelynek során gyermekotthonokba, böl-
csődékbe, alapítványokhoz látogattak. 

Lencse Krisztina jó lehetőséget látott a projekt-
ben, jelentkezett, és be is került a 20 szerencsés 
fiatal közé. A gyakorlat során számos tapasztalat-
ban volt része.

– Mit tanultatok a gyakorlaton?
– A látogatások során a gyermekvédelem, az 
ifjúságvédelem és a gyermekjog témaköreivel 
ismerkedtünk meg az intézmények dolgozói-
nak segítségével, valamint megtanultuk pél-

Meg kell
ragadni a lehetőségeket

dául, hogyan bánjunk a fogyatékkal élő gyer-
mekekkel.

– Mi fogott meg leginkább a gyakorlati he-
lyeken?

– Egy teljesen más világ tárult fel előttem. A gye-
rekekben például a gyermekotthonokban annyi 
szeretet lakozik, amennyit el sem tudtam addig 
képzelni. Befogadtak minket, nyitottak voltak a 
gyerekek, bizalommal fordultak hozzánk. 

– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Az ifjúsággal, az ifjúságvédelemmel szeretnék 
foglalkozni, amint véget ér a képzésem. A 14-25 
év közötti korosztály közel áll a szívemhez, hi-
szen én is közéjük tartozom, de úgy érzem, van 
bennem annyi erő és tudás, hogy segíthessek 
nekik.

Lencse Krisztina példája azt mutatja, érdemes 
megragadni a kínálkozó lehetőségeket, akármi-
lyen formában kerülnek elénk. 

A Fiatalok Fehérvárért program képzési idősza-
ka a végére ért, a pályakezdők a vizsgák után a 
gyakorlati helyeken mutathatják meg tudásukat.

A 32. üzlet is csatlakozott a Vásárlóbarát 
Város Programhoz Székesfehérváron. 

A kezdeményezést az Alapítvány a Székes-
fehérvári Fogyasztóvédelemért indította 
útjára még tavaly azzal a céllal, hogy a 
2013-as Szent István Emlékév fogyasztóvé-
delmi szakmai programmal is bővüljön. 

A 32. vásárlóbarát üzlet a Viniczai Cuk-
rászda. „A tevékenységüket évek óta ismer-
jük, nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen 
tősgyökeres fehérvári család vendéglátó 
egysége is csatlakozott programunkhoz” 
– mondta Németh László kuratóriumi 
elnök. Továbbra is várják kereskedelmi, 
vendéglátó és szolgáltató üzletek jelent-
kezését, amelyek vállalják, hogy a fogyasztóvé-
delem és a tudatos vásárlói magtartás, valamint 
az etikus piaci megatartás erősítése érdekében 
közösen dolgoznának a program elindítóival. A 
közeljövőben készül egy kiadvány, amely tartal-
mazza a 32 csatlakozott üzlet rövid bemutatását, 
így a lakosság könnyen tájékozódhat arról, kik 
vesznek részt a programban.

Az alapítvány az utóbbi időben képzésekkel fog-
lalkozik, az általános- és középiskolások számára 
tart fogyasztóvédelmi órákat. A program célja a 

Terjed a Vásárlóbarát Város 
Program
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67 Étterem & Bistro – Jókai u. 1-3.
Aranybulla Könyvtár – Köfém ltp. 1.
Árpád Fürdő – Kossuth u. 12. 
Árpikép Galéria – Kossuth u. 3.
A Szabadművelődés Háza – Fürdő sor 3.
Bányató Vendéglő – Zsolnai út 39
Budai úti könyvtár – Budai út 44-46.
Cafe el Burrito Gris – Fő u. 11.
Caffé Mauro – Kossuth u. 4.
Castrum Lovagi Étterem – Várkörút 3.
Corvinus Cafe – Országzászló tér 1.
Csitáry G. Emil Uszoda – Mészöly G. u.
Depónia Kft. – Sörház tér 3.
Diófa Vendéglő – Kadocsa u. 32/a 

A Székesfehérvár és Vidéke a következő helyszíneken lelhető fel:
Dominó Panzió – Fiskális u. 111.
Duran Szendvicsüzlet – Fő u.
Édes Élet, finomságok otthona – Piac tér 2.
Elixír Café & Bar – Fő u. 15.
Fehérvári Civil Központ – Rákóczi út 25.
Fejér Megyei Művelődési Központ
– III. Béla király tér 1.
Fejérvíz Zrt. – Király sor 3-15.
Flaschner műköszörűs mester – Juhász Gy. u. 1.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház – Sóstó 1.
Gazdaság Háza – Hosszúsétatér 4-6.
Hatpöttyös Étterem –  Szent István tér 9. 
Hiemer-ház – Oskola u. 2-4.
Hermann László Zeneiskola – Városház tér 3.

Hetedhét Játékmúzeum – Oskola u. 2-4.
Hold Antikvárium – Vasvári P. u. 3.
Il Fiore Pizzéria – Ady E. u. 20.
Isztambul Grill – Táncsics M. u. 6. 
Jázmin Teázó – Fő u. 13.
Karsai Zrt. – Alba Ipari Zóna
Kavalkád Music Pub – Várkörút 19.
Kirst Optika – Kossuth u. 14.
Kiskakas vendéglő – Kelemen B. út 93. 
Kiskulacs Vendéglő – Budai u. 26.
Kodolányi Étterem – Szabadságharcos út 59.
Kodolányi János Főiskola – Sörház tér 1.
Lánczos Kornél Gimnázium – Budai u. 43.
Lorenzo Étterem – Fő u. 5.

Macher Kft. – Sóstói út 1.
Megyeháza – Szent István tér 9.
Menta Cafe and Lounge – Koronázó tér 3.
Miss Tee Teabolt és Kávézó – Ady E. u. 32., 1. em.
Papírgaléria – Oskola u. 11.
Passage Bisztró és Kávézó – Rákóczi u. 1.
Pátria Kávéház és Étterem – Városház tér 1.
Pelikán Galéria – Kossuth u. 3-13. udvara
Petőfi Kultúrtér – Arany J. u. 22.
Picur Büfé – Csala
Polgármesteri Hivatal – Városház tér 1.
Prága Söröző és Kávézó – Fő u. 1.
Ribillió Kávézó és Söröző – Rózsa u. 1. 
Semiramis kávézó – Mátyás király körút 1.

Spagetti Ház – Kégl Gy. u. 25.
Széna téri Könyvtár – Széna tér 16.
Szent István Király Múzeum – Fő u. 6.
Szent István Művelődési Ház – Liszt F. utca 1.
Táncház – Malom u. 6.
Tóparti Gimnázium – Fürdő sor 3.
Vadászkürt Panzió – Móricz Zs. u. 1.
Vajda János Könyvesbolt – Fő u. 2.
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény – Oskola u. 10.
Videoton Oktatási Központ – Berényi u. 101.
Vörösmarty Mihály Könyvtár – Bartók B. tér 1.
Vörösmarty Színház – Fő u. 8.

Száznegyvenöt év. Hat emberöltő. Az 1543-
ban – a város elfoglalásakor – született 

fehérvári polgároknak szépunokája is családot 
alapított 1688-ra. Az emléke is eltűnt annak, 
milyen volt a szabadság, a fényes királykor, a 
város és a bazilika páratlan szépsége, a ke-
resztény vallás szabad  gyakorlása. A füleket, 
fejeket  betöltötték  a mohamedi szózatok, a 
müezzinek énekei. Lányaik nagy eséllyel tö-
rökkel házasodtak, gyermekeik a magyar 
helyett vagy mellette törökül beszéltek, 
gondolkodtak. 

Úgy tűnhetett, a török véglegesen beren-
dezkedett nálunk. És amikor ebben a tudat-
ban már biztonságban érezte magát, 1683-
ban Mohamed szultán  telhetetlenségében 
Bécs felé vette hódításának irányát. Ez lett 
a veszte és a mi szerencsénk. Bécs az ost-
romot kiállta, a támadás, a török vereség 
Európát felébresztette, és összerántotta a 
Szent Szövetséget. Az események felgyor-
sultak. 1683 és 1688 között öt év leforgása 
alatt visszafoglalták a megszállt magyar 
városokat. Budavár bevétele után még két 
év kellett ahhoz, hogy Csókakő és Székesfe-
hérvár is felszabaduljon. 

Annak már mi is tanúi voltunk, hogyan 
vonult el hazánkból az ideiglenesen itt állo-
másozó  szovjet katonaság 35 év után. Tem-
pósan, szép csendesen. De 145 év után mi-
ért és miként történt a törökök kivonulása 
a városunkból, ez izgatta a fantáziámat, hát 
nyomába eredtem. Lauschmann Gyula orvos 
történetíró sorait hívom segítségül, hogy vá-
rosunk fellélegzésének pillanatát  felidézzem. 

A bécsi fiaskó után az osztrák császári csa-
patok városról városra kiszorították a törököt 
országunkból, Budavár is elveszett  a hódítók 
számára. Székesfehérvár  előlépett a török utol-
só menedékévé, a magyarországi pasalik szék-
helyét jelentő várossá. A fehérvári pasa a budai 
pasa rangjára emelkedett. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy előbb-utóbb e város ostromára is sor kerül. 
Székesfehérvár bezárkózott, megkezdődött a 
törökök felkészülése. Egy váratlanul fellobbant 
pusztító tűzben a vár nagy része, a benne tárolt 
élelmiszerrel és takarmánnyal elpusztult. A 
vár kijavítása, megerősítése azonnali feladattá 
vált, az elégett élelmiszert, takarmányt is vala-
honnan pótolni kellett. Az ehhez szükséges fát, 
szénát, mézet, vajat, gabonát, portyázásból, és 
a környező települések  lakosságának kemény 
megsarcolásából biztosították. A teljesítést a 
karóba húzatás kilátásba helyezésével és gya-
kori alkalmazásával kényszerítették ki.  

A kilátástalannak tűnő helyzetben Achmet 
székesfehérvári parancsnok két török futárt 
menesztett a belgrádi pasához, levélben felvá-
zolva a város állapotának tarthatatlanságát, 

A törökök kivonulása
Álljunk meg egy percre

fegyveres segítséget, élelmet és pénzt kérve. A 
török küldötteket azonban Valkó váránál elfog-
ták. A levél tartalma, mely Bécsbe is eljutott, vi-
lágossá tette, hogy Székesfehérváron elfogyott 
minden régi és új élelem – a romlásnak indult 
köles kivételével –, aratás idején a fellázadt 
szomszédos települések lakói felpörkölték a 
termést,  elfoglalták a városon kívüli erődö-
ket, amely miatt már nem volt biztonságos a 

városfalakon kívül tartózkodni. A falak közé 
zárt lakosság és a katonaság éhezett, súlyosan 
nélkülözött. A szükségben nyolcszáznál több 
török  hitet változtatott, és a városon kívüli 
keresztényekhez szegődött. Mindennapossá 
váltak a kétségbeesett lakók, spáhik és helyőr-
ség tagjai között a várból való nagyszámú szö-
kések. A maradék janicsárok valamennyi sátrat 
összevagdosták, hogy vásznával a hideg ellen 
védekezzenek. A török családok a keresztények  
falvaiba menekültek. A falakon belül a török 
méltóságok egymásra mutogattak, a belső el-
lentétek húrjai pattanásig feszültek. 

Az összeszorult élettérben megkezdődött a 
„kimarás”. 

Egyelőre válasz nélkül maradtak a vár önkén-
tes feladása esetére szóló, szabad elvonulást 
ígérő kintről jövő üzenetek. A város parancs-
noka még reménykedett a belgrádi pasa vá-
laszában és gyors intézkedésében. A meg sem 
érkezett segélykérő levél természeténél fogva 
hatástalan maradt. Még ha célba is ért volna, az 
utolsó várért való hiábavaló küzdelmet  a belg-
rádi pasa bizonyára nem vállalta volna fel. Ma-
gyarország a törökök számára láthatóan elve-
szett. A város körül  alakulóban volt a magyar, 
osztrák gyűrű. A törökös hangzású Ariezaga 

7000 katonával a Budai kapu jobb felén, gróf 
Eszterházy magyar csapata a bal felén állt fel. 
A Budai kapu a mai Varkocs szobor helyén állt. 
Ide kell elképzelnünk a finálét. A törökök a mai 
Fő utcán, a Budai kapun belül, Ariezaga és gróf 
Eszterházy a mai színház és Országzászló tér te-
rületén, a Budai kapun kívül  gyülekeztek.  Őr-
gróf Battyány Ádám, gróf Zichy István  a Sárvíz 
környékén várakoztak. 

Achmet városparancsnok végre megtört. Sza-
bad elvonulást kért, és ígérte, hogy az összes 
hadi felszerelését hátrahagyva távozik. A vár át-
adásának más feltétele is volt. A székesfehérvá-
ri jezsuiták naplójának  feljegyzéseiből tudjuk, 
hogy a törökök minden gyermeket kötelesek 
voltak hátrahagyni, akiknek szülei eredetileg 
keresztények voltak – ismert  gyermekrabló 
szokásuk –, továbbá a keresztényekből lett bár-
mely korú törököket és azokat a felnőtteket is, 
akik  nem kívánták elhagyni a várost.  A keresz-
tények kiválogatását a jezsuiták végezték. 50 
gyermek került gondozásuk alá, akiket Budá-
ra és Győrbe szállítottak. A magyar asszonyok 
többsége török uraikkal kívánt távozni. 

Az egyezség létrejött. A törökök úgy vonultak 
ki a városból, hogy semmi bántódásuk nem 
esett. Német és magyar hadi kísérettel a Budai 
kapun át a „legszebb rendben” Adonyhoz, a 
Dunához vezették az elvonulókat,  ahol készen 
várakoztak a bárkák. Herman bádeni herceg fő-
vezér biztosította a rendelkezést a sértetlenség-
hez, gróf Zichy István katonáival fedezte a ki-
vonulást. Másnap kora reggel indultak vissza a 
számukra ismeretlen régi-új hazájukba. Hiszen 
legtöbbjük már Székesfehérváron született. 

Ahhoz képest, mekkora kárt okozott a török 

megszállás az országnak és városunknak, túl-
ságosan nemes gesztusnak találom a szabad el-
vonulást. Ha csak annyit jelzek ehelyütt, hogy 
– miközben Európa lakossága háromszorosára 
nőtt ezalatt a 150 év alatt – a  magyar lakosság 
létszáma Mátyás király korához képest csök-
kent, hárommillió alá esett. Az ország székhe-
lyének királyi bazilikája felrobbantva, kincsei-
ből kifosztva, sírjaiban meggyalázva.

Nem lehet kivetnivalót találni abban, 
hogy  Székesfehérvár polgárai eltüntettek 
minden tárgyi emléket utánuk. Ugyancsak 
a jezsuiták feljegyzéseiből ismert, hogy a 
törökök távozása után – megfelelő temp-
lom híján – a Piac téren tartottak hálaadó 
istentiszteletet. Ez alkalommal temették 
el azt az ötven fejet, amelyet a bástyákon 
kitűzve találtak. 

A császári segítség messze nem volt ön-
zetlen gesztus. Erről mondják: csöbörből 
vödörbe.       A felszabadításért cserébe a 
magyar rendek elveszítették szabad ki-
rályválasztási jogukat,  elfogadták  a trón 
Habsburg fiúági öröklődését, továbbá a 
nemesség elveszítette ellenállási jogát az 
Aranybulla ellenállási záradékának eltör-
lésével.  Ugye, mennyire ismerős? Visel-
nünk kellett továbbá a háborús költségek 
70 százalékát, mintha a török kiszorítása 
nem állt volna Európa, beleértve az osztrá-
kok érdekében is. Különösen Bécs ostroma 
után. Nincs róla tudomásom, hogy a törö-
kök felé ebből mennyit tudtunk tovább-

hárítani. Ez tehát az üzleti része a dolognak, 
másképpen a további ráfizetés.  „Teljes padló”, 
ahogyan ma mondanánk.  

Javítsanak ki, ha rosszul emlékeznék. Habs-
burg Ferdinánd volt az utolsó királyunk a török 
hódoltság előtt. 1527. novemberében Székesfe-
hérváron koronázták meg, nem kis lobby mun-
kája árán.  Habsburg királyunk dolga lett volna 
a töröktől megvédeni országunkat.  Másképpen 
fogalmazva, nem ő veszejtette el?  A jogok és 
kötelességek összetartoznak. Fennmaradt egy 
feljegyzés 1557-ből, amikor városunk lakossá-
ga követeket küldött Ferdinánd királyhoz, és 
kérte, hogy a töröktől szabadítsa meg hűséges 
városát. Ferdinánd azonban semmit sem tett.  
A Pozsonyi országgyűlésen ezt kérhették volna 
számon a rendek a Habsburgoktól, és erre való 
tekintettel joggal foszthatták volna meg őket a 
tróntól, mint alkalmatlant. Továbbá pedig min-
den költséget, kárt megtéríttethettek volna ve-
lük, beleértve a török kiűzésének költségét is. 

Ami ezután még megmaradt, az osztrákok 
gondoskodtak annak elpusztításáról. Hogy 
ehelyütt most mást ne említsek, ekkor röpültek 
a levegőbe történelmünk további kincsei, a vá-
raink. 

Dr. Séllei Erzsébet


