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Szerkesztői  megjegyzés:  A szöveg Stefan 
Brzeszczyński dandártábornok, volt moszk-
vai lengyel katonai attasé 1978-ban meg-
jelent visszaemlékezése az 1939-es német 
megszállást követő szovjet agresszióról. 

1. mielőtt a rettenetes moszkvai 1939. 
szeptember 17-i dátumra rátérnék, rövi-
den meg sze retném világítani a szovjet 
kormány és a lakosság lengyelországhoz 
való viszonyát, az or szágunkat ért né met 
támadás első pillanatától kezdve.

a.) amennyire a szovjet kormány len-
gyelországgal szemben (a német táma-
dás) első pillanatától kezdve teljesen 
barátságtalan álláspontot foglalt el – 
aminek bizonyítékai vol tak a részrehajló, 
gyakran egyenesen ellenséges harctéri 
rádióközlemények –, a szovjet la kosság 
viszont (az utcán, a metrón, az üzletek-
ben) épp annyira rokonszenvvel övezett 
ben nünket, együttérzett velünk.

b.) Időről időre a Gorkij parkban nagy-
gyűléseket tartottak, amelyeken a hiva-
talos elő adó, természetesen szovjet 
szempontból, megmagyarázta az aktu-
ális nemzetközi politikai helyzetet. egy 
héttel a nagygyűlés előtt megjelent egy 
felhívás a helyi sajtóban, és a park kapu-
jában felállított táblákon is közölték a 
gyűlés napját, óráját és témáját.

Ilyen nagygyűlés volt 1939. szeptem-
ber 8-án délután 2 órakor. megállapod-
tam három baráti katonai attaséval: az 
angollal, az amerikaival és a finnel, hogy 
együtt megyünk el a nagygyűlésre, mert 
a német-lengyel háború volt a téma. 
mindannyian folyékonyan be széltünk 
oroszul.

az előadás ellenséges volt a lengye-
lekkel szemben, de az összegyűltek hű-
vösen fogad ták. a beszéd végén az elő-
adó felemelt hangon kiabálta: „és mi, a 
szovjet nemzet és kor mány zsebredugott 
kézzel nézzük fehérorosz és ukrán testvé-
reink szenvedéseit a lengyel urak igája 
alatt?” az előadó valójában nem válaszolt 

az általa feltett kérdésre, az össze gyűltek 
saját maguk értelmezve azt, azt kiáltoz-
ták: „a szovjet hadsereg segítséget fog 
nyúj tani lengyelországnak!” majdnem 
mindenki kiabálta: „pa hod, pahod, protyiu 
vrijedniim German cam!” (előre, előre, a 
hitszegő németek ellen!)

 amikor már szálltunk be az autóba, az 
angol attasé, Firebrace ezredes meg-
kérdezett: mi a véleményem a szónok 
kérdéséről. Gondolkodás nélkül válaszol-
tam: „Vala mikor katalin cárnő küldte 
hadseregét lengyelország ellen a disszi-
densek védelmének cí mén, most sztálin 
fogja küldeni a sajátját a tejtestvérek 
védelmében, és fél lengyelorszá got el 
fogja venni.” mindhárman szomorú fej-
bólintással helyeseltek.

c.) azonnal azután, hogy visszatértem 
a nagykövetségre, beszámoltam a Gorkij 
park-beli beszédről Grzybowski nagykö-
vetnek, és nyomatékosan hangsúlyoz-
tam az előadó szónok kérdését, amire 
nem adott választ, de amelyből azt a 
következtetést kellett levonni, hogy a 
szovjetek a nekik megfelelő pillanatban 
megtámadják lengyelországot. megis-
mételtem Firebrace ezredes kérdését és 
a rá adott válaszomat. Javasoltam, hogy 
azonnal rádió számjel-táviratban értesít-
sük a főparancsnokot erről a dologról. a 
nagykövetnek ugyanez volt a vélemé-
nye. Csak az volt a kérdés, hol tartózkod-
hat pillanatnyilag a főparancsnok. a 
nagy követ azt javasolta, hogy küldjük el 
a táviratot a bukaresti katonai attasénak, 
zakrzewski alezredesnek, aki szövetséges 
országban tartózkodva bizonyára tudja, 
hol tartózkodik a fő parancsnok vezérka-
ra. megjegyezte, hogy a távirat végén 
közöljük, hogy az azonnal továb bítandó 
a főparancsnok vezérkarának.

a szöveget közösen fogalmaztuk meg, 
és helyettesemnek, malecinski vezérka-
ri őrnagy nak adtam át, hogy Jedynak 
hadnaggyal, a követség titkárával együtt 
rejtjelezzék, és még az nap adják le rádión. 

londonban, 1960-ban Bronisław Chruś-
ciel vezérkari ezredes, a főparancsnok 
vezérkarának egyik tisztje mondta el, 
hogy személyesen adta át a fő parancs-
noknak a táviratot a lengyelország elle-
ni valószínű szovjet támadásról. ez még 
lengyel területen történt, de ahhoz már 
későn, hogy a hadseregek pa rancsnokait 
és a Határvédelmi Hadtestet értesítsék.

2. 1939- szeptember 16-áról 17-re virradó-
ra, éjjel 2 órakor telefonon kérették a 
lengyel nagy követet, Wacław Grzybow-
skit, nagyon fontos ügyben a külügyi 
népbiztosságra. amikor a nagykövet 
eltávozott, előre megkért engem és a 
már nem élő tadeusz Jackowski taná-
csost, hogy várjunk rá.

éjjel 2 óra előtt 5 perccel tért vissza. 
Bekéretett bennünket az irodájába. na-
gyon sápadt és elcsüggedt volt. közölte 
velünk, hogy „feltételezéseink beigazo-
lódtak, ma reggel 4 óra kor a szovjet had-
sereg teljes hosszában át fogja lépni a 
szovjet-lengyel határt. patyomkin, molo-
tov helyettese fogadott, és az erre vonat-
kozó jegyzéket át akarta adni, amit nem 
vet tem át. Brutálisan közölte, hogy a 
lengyel kormány és a főparancsnok ro-
mániába szöktek, lengyelországot elfog-
lalta a német hadsereg. Honfitársaik, a 
fehéroroszok és az ukránok megmenté-
se érdekében a szovjet hadsereg ma, 
1939. szeptember 17-én hajnali 4 órakor 
be vonul lengyelországba.” azt válaszol-
tam neki, hogy ez a szovjet kormány 
egyoldalú és ön kényes lépése lengyel-
országgal szemben, amellyel megnem-
támadási szerződést írt alá, s ami éppúgy 
köti a lengyel, mint a szovjet kormányt.

patyomkin erre kijelentette, hogy len-
gyel kormány nem létezik, így nem léte-
zik a meg nemtámadási egyezmény és 
a lengyel diplomaták sem. ettől a pilla-
nattól kezdve a lengye leknek nem jár a 

„diplomata” cím. Ők a szovjetunióban élő 
lengyelek egy csoportja, akiket, ha meg-

sértik a szovjet törvényeket, szovjet bíró-
ság ítél el. Grzybowski válasza erre így 
hang zott: „Felháborodással utasítottam 
vissza, hogy önkényesen megfosztottak 
diplomáciai ki  váltságainktól, és hűvösen 
azt nyilatkoztam, hogy még ma tiltako-
zást nyújtok át a diplomá ciai testület 
do yenjének, és követelni fogom, hogy 
a lengyel diplomatáknak adjanak kiuta-
zási vízumot a szovjetunióból.”

3. a diplomáciai testület doyenje a né-
met nagykövet, von schulenburg volt. 
tekintet tel arra, hogy háborúban álltunk 
a németekkel, ezért a diplomáciai testü-
let doyenjének helyettese, az olasz nagy-
követ szolgálataival éltünk. ezenkívül von 
schulenburg egyhóna pos szibériai kör-
útra elutazott moszkvából, így az olasz 
nagykövethez fordultunk. amennyire 
számolt a szovjet kormány a német 
nagykövettel, ugyanolyan mértékben 
bagatelli zálta az olasz diplomatát, és az 
ő legjobb akarata sem hozott semmifé-
le eredményt.

néhány nappal szeptember 17-e után 
a diplomáciai testületben az a hír terjedt 
el, hogy a szovjet hadsereg valószínűleg 
be fog törni romániába, ahová nagykö-
vetünk a kiutazó ví zumot követelte a 
külügyi népbiztosságtól. Grzybowski 
nagykövet, miután tanácskozott a nagy-
követség néhány idősebb tagjával és a 
moszkvai konzullal, tervezett kiutazásun-
kat Helsinki-stockholm irányra változtat-
ta meg. az olasz nagykövet mint a dip-
lomáciai testü let doyenjének helyettese 
értesítette erről a külügyi népbiztossá-
got, és kérte a lengyel diplomaták szá-
mára kiadandó vízum meggyorsítását.

a minszki és a kijevi konzulátusok tag-
jai utasítást kaptak, hogy haladéktalanul 
utazza nak moszkvába, és ott várják meg 
a Helsinkibe történő utazás vízumait. 
Ugyanakkor né hány nappal a moszkvá-
ba történő elutazás előtt matusiński ki-
jevi konzult éjjel 23 órakor valamilyen 
szovjet hivatalba hívták. tekintettel a 
rendkívüli időpontra, két gépkocsiveze-
tőt vitt magával, és a konzulátusra soha-
sem tért vissza. Valaki erről telefonon 
értesítette nagy követségünket. a diplo-
máciai testület doyenjének helyettesét 

–  aki tudott erről – néhány nappal ké-
sőbb molotov fogadta, aki meglepetést 
mutatott, és pillanatnyi gondolkodás 
után azt válaszolta, hogy a legvalószí-
nűbb az, hogy valamelyik szomszédos 
országba szöktek, ezért a kijevi biztonsá-
gi szerveknél nyomozást fog elrendelni. 
néhány nappal később meg érkezett 
moszkvába a kijevi konzulátus személy-
zete matusiński és a két gépkocsivezető 
nélkül, de megérkezett matusińska asz-
szony a kislányával.

a leningrádi konzulátusnak nem en-
gedték meg, hogy az épületet és a (len-
gyel) állami vagyont más ország kon zul-
jának gondjaira bízza, és az egész sze-
mélyzetet majdnem erővel dobták lei a 
konzulátus épületéből. a minszki kon-
zulátussal szemben ezen kívül megren-
dezték a „felháborodott nép” tüntetését, 
méghozzá úgy, hogy a rendőrség csak 

„nehézségek árán” védte meg a személy-
zetet a veréstől.

4. szeptember 20-a után váratlanul 
visszatért moszkvába a diplomáciai tes-
tület do yenje, von schulenburg, és nagy 

energiával fogott hozzá a lengyel diplo-
maták ügyéhez. Helyettesével együtt 
néhányszor meglátogatta molotovot, és 
minden egyes alkalommal (a helyettese 
beszámolója szerint) viharos beszélge-
tésekre került sor kettejük között, vagy 
matusiński és a két gépkocsivezető, vagy 
amiatt, ahogyan a szovjet kormány a 
lengyel dip lomatákat kezelte. a doyen 
és helyettese molotovnál tett második 
látogatása után, amikor a doyen követel-
te a lengyel diplomaták számára a vízum 
azonnali megadását, molotov állí tólag 
azt mondta, hogy addig nem ad vízu-
mot, amíg a lengyelek Varsóból nem 
engedik el a szovjet diplomatákat. erre 
von schulenburg állítólag azt válaszolta, 
hogy nem a lengyelek tartóztatják őket 
és másokat ott, hanem a németek, akik 
bekerítették Varsót. Ha ténylege sen ez 
az oka, hogy nem adnak kiutazó vízumot 
a lengyel diplomatáknak, akkor ő még 
ma elhárítja ezt az akadályt. és valóban, 
néhány nappal később azt tudtuk meg 
a szovjet rádió ból, hogy néhány órás 
fegyverszünet eredményeképpen a len-
gyelek végre elengedték a szovjet diplo-
matákat. Hozzátették, hogy a kiutazókat 
gépfegyverrel lőtték, ami nem volt igaz.

ennek ellenére csak október 6-án vagy 
7-én kaptuk meg a kiutazó vízumot. a 
következő nap nagykövetségünkön 
megtörtént a vámvizsgálat. megtiltották, 
hogy a követség épületét bárkinek átad-
juk, és nem utazhattunk a vasúti pálya-
udvarra a nagykövetség autóival, ahová 
bennünket és szerény csomagjainkat a 
diplomáciai testület autói vittek ki 1939. 
ok tóber 9-én este. (sok személyes holmit 
elajándékoztunk, vagy otthagytunk a 
nagykövetség épületében „mint művé-
szi alkotást”.) a pályaudvaron az egész 
diplomáciai testület felesé gestől várt 
bennünket. a kiutazást a német nagy-
követnek, a diplomáciai testület doyenjé-
nek, von schulenburgnak köszönhettük. 
Ő néhány évvel később szív roham kö-
vetkeztében halt meg, ami kor közölték 
vele, hogy ezredes fiát a Hitler elleni 
merényletben való részvé telért eleve-
nen húskampókra akasztották. mindket-
tőjüknek neve legyen áldott.

Fordította: Varga E. László történész

lengyelországi szovjet invázió, 1939. Forrás ismeretlen, közölte: taszsz, 1939.

1939. SzEPTEMBER 17. MOSzKVÁBAN
stefan Brzeszczyński



66 67

Szerkesztői  megjegyzés:  A szöveg Stefan 
Brzeszczyński dandártábornok, volt moszk-
vai lengyel katonai attasé 1978-ban meg-
jelent visszaemlékezése az 1939-es német 
megszállást követő szovjet agresszióról. 

1. mielőtt a rettenetes moszkvai 1939. 
szeptember 17-i dátumra rátérnék, rövi-
den meg sze retném világítani a szovjet 
kormány és a lakosság lengyelországhoz 
való viszonyát, az or szágunkat ért né met 
támadás első pillanatától kezdve.

a.) amennyire a szovjet kormány len-
gyelországgal szemben (a német táma-
dás) első pillanatától kezdve teljesen 
barátságtalan álláspontot foglalt el – 
aminek bizonyítékai vol tak a részrehajló, 
gyakran egyenesen ellenséges harctéri 
rádióközlemények –, a szovjet la kosság 
viszont (az utcán, a metrón, az üzletek-
ben) épp annyira rokonszenvvel övezett 
ben nünket, együttérzett velünk.

b.) Időről időre a Gorkij parkban nagy-
gyűléseket tartottak, amelyeken a hiva-
talos elő adó, természetesen szovjet 
szempontból, megmagyarázta az aktu-
ális nemzetközi politikai helyzetet. egy 
héttel a nagygyűlés előtt megjelent egy 
felhívás a helyi sajtóban, és a park kapu-
jában felállított táblákon is közölték a 
gyűlés napját, óráját és témáját.

Ilyen nagygyűlés volt 1939. szeptem-
ber 8-án délután 2 órakor. megállapod-
tam három baráti katonai attaséval: az 
angollal, az amerikaival és a finnel, hogy 
együtt megyünk el a nagygyűlésre, mert 
a német-lengyel háború volt a téma. 
mindannyian folyékonyan be széltünk 
oroszul.

az előadás ellenséges volt a lengye-
lekkel szemben, de az összegyűltek hű-
vösen fogad ták. a beszéd végén az elő-
adó felemelt hangon kiabálta: „és mi, a 
szovjet nemzet és kor mány zsebredugott 
kézzel nézzük fehérorosz és ukrán testvé-
reink szenvedéseit a lengyel urak igája 
alatt?” az előadó valójában nem válaszolt 

az általa feltett kérdésre, az össze gyűltek 
saját maguk értelmezve azt, azt kiáltoz-
ták: „a szovjet hadsereg segítséget fog 
nyúj tani lengyelországnak!” majdnem 
mindenki kiabálta: „pa hod, pahod, protyiu 
vrijedniim German cam!” (előre, előre, a 
hitszegő németek ellen!)

 amikor már szálltunk be az autóba, az 
angol attasé, Firebrace ezredes meg-
kérdezett: mi a véleményem a szónok 
kérdéséről. Gondolkodás nélkül válaszol-
tam: „Vala mikor katalin cárnő küldte 
hadseregét lengyelország ellen a disszi-
densek védelmének cí mén, most sztálin 
fogja küldeni a sajátját a tejtestvérek 
védelmében, és fél lengyelorszá got el 
fogja venni.” mindhárman szomorú fej-
bólintással helyeseltek.

c.) azonnal azután, hogy visszatértem 
a nagykövetségre, beszámoltam a Gorkij 
park-beli beszédről Grzybowski nagykö-
vetnek, és nyomatékosan hangsúlyoz-
tam az előadó szónok kérdését, amire 
nem adott választ, de amelyből azt a 
következtetést kellett levonni, hogy a 
szovjetek a nekik megfelelő pillanatban 
megtámadják lengyelországot. megis-
mételtem Firebrace ezredes kérdését és 
a rá adott válaszomat. Javasoltam, hogy 
azonnal rádió számjel-táviratban értesít-
sük a főparancsnokot erről a dologról. a 
nagykövetnek ugyanez volt a vélemé-
nye. Csak az volt a kérdés, hol tartózkod-
hat pillanatnyilag a főparancsnok. a 
nagy követ azt javasolta, hogy küldjük el 
a táviratot a bukaresti katonai attasénak, 
zakrzewski alezredesnek, aki szövetséges 
országban tartózkodva bizonyára tudja, 
hol tartózkodik a fő parancsnok vezérka-
ra. megjegyezte, hogy a távirat végén 
közöljük, hogy az azonnal továb bítandó 
a főparancsnok vezérkarának.

a szöveget közösen fogalmaztuk meg, 
és helyettesemnek, malecinski vezérka-
ri őrnagy nak adtam át, hogy Jedynak 
hadnaggyal, a követség titkárával együtt 
rejtjelezzék, és még az nap adják le rádión. 

londonban, 1960-ban Bronisław Chruś-
ciel vezérkari ezredes, a főparancsnok 
vezérkarának egyik tisztje mondta el, 
hogy személyesen adta át a fő parancs-
noknak a táviratot a lengyelország elle-
ni valószínű szovjet támadásról. ez még 
lengyel területen történt, de ahhoz már 
későn, hogy a hadseregek pa rancsnokait 
és a Határvédelmi Hadtestet értesítsék.

2. 1939- szeptember 16-áról 17-re virradó-
ra, éjjel 2 órakor telefonon kérették a 
lengyel nagy követet, Wacław Grzybow-
skit, nagyon fontos ügyben a külügyi 
népbiztosságra. amikor a nagykövet 
eltávozott, előre megkért engem és a 
már nem élő tadeusz Jackowski taná-
csost, hogy várjunk rá.

éjjel 2 óra előtt 5 perccel tért vissza. 
Bekéretett bennünket az irodájába. na-
gyon sápadt és elcsüggedt volt. közölte 
velünk, hogy „feltételezéseink beigazo-
lódtak, ma reggel 4 óra kor a szovjet had-
sereg teljes hosszában át fogja lépni a 
szovjet-lengyel határt. patyomkin, molo-
tov helyettese fogadott, és az erre vonat-
kozó jegyzéket át akarta adni, amit nem 
vet tem át. Brutálisan közölte, hogy a 
lengyel kormány és a főparancsnok ro-
mániába szöktek, lengyelországot elfog-
lalta a német hadsereg. Honfitársaik, a 
fehéroroszok és az ukránok megmenté-
se érdekében a szovjet hadsereg ma, 
1939. szeptember 17-én hajnali 4 órakor 
be vonul lengyelországba.” azt válaszol-
tam neki, hogy ez a szovjet kormány 
egyoldalú és ön kényes lépése lengyel-
országgal szemben, amellyel megnem-
támadási szerződést írt alá, s ami éppúgy 
köti a lengyel, mint a szovjet kormányt.

patyomkin erre kijelentette, hogy len-
gyel kormány nem létezik, így nem léte-
zik a meg nemtámadási egyezmény és 
a lengyel diplomaták sem. ettől a pilla-
nattól kezdve a lengye leknek nem jár a 

„diplomata” cím. Ők a szovjetunióban élő 
lengyelek egy csoportja, akiket, ha meg-

sértik a szovjet törvényeket, szovjet bíró-
ság ítél el. Grzybowski válasza erre így 
hang zott: „Felháborodással utasítottam 
vissza, hogy önkényesen megfosztottak 
diplomáciai ki  váltságainktól, és hűvösen 
azt nyilatkoztam, hogy még ma tiltako-
zást nyújtok át a diplomá ciai testület 
do yenjének, és követelni fogom, hogy 
a lengyel diplomatáknak adjanak kiuta-
zási vízumot a szovjetunióból.”

3. a diplomáciai testület doyenje a né-
met nagykövet, von schulenburg volt. 
tekintet tel arra, hogy háborúban álltunk 
a németekkel, ezért a diplomáciai testü-
let doyenjének helyettese, az olasz nagy-
követ szolgálataival éltünk. ezenkívül von 
schulenburg egyhóna pos szibériai kör-
útra elutazott moszkvából, így az olasz 
nagykövethez fordultunk. amennyire 
számolt a szovjet kormány a német 
nagykövettel, ugyanolyan mértékben 
bagatelli zálta az olasz diplomatát, és az 
ő legjobb akarata sem hozott semmifé-
le eredményt.

néhány nappal szeptember 17-e után 
a diplomáciai testületben az a hír terjedt 
el, hogy a szovjet hadsereg valószínűleg 
be fog törni romániába, ahová nagykö-
vetünk a kiutazó ví zumot követelte a 
külügyi népbiztosságtól. Grzybowski 
nagykövet, miután tanácskozott a nagy-
követség néhány idősebb tagjával és a 
moszkvai konzullal, tervezett kiutazásun-
kat Helsinki-stockholm irányra változtat-
ta meg. az olasz nagykövet mint a dip-
lomáciai testü let doyenjének helyettese 
értesítette erről a külügyi népbiztossá-
got, és kérte a lengyel diplomaták szá-
mára kiadandó vízum meggyorsítását.

a minszki és a kijevi konzulátusok tag-
jai utasítást kaptak, hogy haladéktalanul 
utazza nak moszkvába, és ott várják meg 
a Helsinkibe történő utazás vízumait. 
Ugyanakkor né hány nappal a moszkvá-
ba történő elutazás előtt matusiński ki-
jevi konzult éjjel 23 órakor valamilyen 
szovjet hivatalba hívták. tekintettel a 
rendkívüli időpontra, két gépkocsiveze-
tőt vitt magával, és a konzulátusra soha-
sem tért vissza. Valaki erről telefonon 
értesítette nagy követségünket. a diplo-
máciai testület doyenjének helyettesét 

–  aki tudott erről – néhány nappal ké-
sőbb molotov fogadta, aki meglepetést 
mutatott, és pillanatnyi gondolkodás 
után azt válaszolta, hogy a legvalószí-
nűbb az, hogy valamelyik szomszédos 
országba szöktek, ezért a kijevi biztonsá-
gi szerveknél nyomozást fog elrendelni. 
néhány nappal később meg érkezett 
moszkvába a kijevi konzulátus személy-
zete matusiński és a két gépkocsivezető 
nélkül, de megérkezett matusińska asz-
szony a kislányával.

a leningrádi konzulátusnak nem en-
gedték meg, hogy az épületet és a (len-
gyel) állami vagyont más ország kon zul-
jának gondjaira bízza, és az egész sze-
mélyzetet majdnem erővel dobták lei a 
konzulátus épületéből. a minszki kon-
zulátussal szemben ezen kívül megren-
dezték a „felháborodott nép” tüntetését, 
méghozzá úgy, hogy a rendőrség csak 

„nehézségek árán” védte meg a személy-
zetet a veréstől.

4. szeptember 20-a után váratlanul 
visszatért moszkvába a diplomáciai tes-
tület do yenje, von schulenburg, és nagy 

energiával fogott hozzá a lengyel diplo-
maták ügyéhez. Helyettesével együtt 
néhányszor meglátogatta molotovot, és 
minden egyes alkalommal (a helyettese 
beszámolója szerint) viharos beszélge-
tésekre került sor kettejük között, vagy 
matusiński és a két gépkocsivezető, vagy 
amiatt, ahogyan a szovjet kormány a 
lengyel dip lomatákat kezelte. a doyen 
és helyettese molotovnál tett második 
látogatása után, amikor a doyen követel-
te a lengyel diplomaták számára a vízum 
azonnali megadását, molotov állí tólag 
azt mondta, hogy addig nem ad vízu-
mot, amíg a lengyelek Varsóból nem 
engedik el a szovjet diplomatákat. erre 
von schulenburg állítólag azt válaszolta, 
hogy nem a lengyelek tartóztatják őket 
és másokat ott, hanem a németek, akik 
bekerítették Varsót. Ha ténylege sen ez 
az oka, hogy nem adnak kiutazó vízumot 
a lengyel diplomatáknak, akkor ő még 
ma elhárítja ezt az akadályt. és valóban, 
néhány nappal később azt tudtuk meg 
a szovjet rádió ból, hogy néhány órás 
fegyverszünet eredményeképpen a len-
gyelek végre elengedték a szovjet diplo-
matákat. Hozzátették, hogy a kiutazókat 
gépfegyverrel lőtték, ami nem volt igaz.

ennek ellenére csak október 6-án vagy 
7-én kaptuk meg a kiutazó vízumot. a 
következő nap nagykövetségünkön 
megtörtént a vámvizsgálat. megtiltották, 
hogy a követség épületét bárkinek átad-
juk, és nem utazhattunk a vasúti pálya-
udvarra a nagykövetség autóival, ahová 
bennünket és szerény csomagjainkat a 
diplomáciai testület autói vittek ki 1939. 
ok tóber 9-én este. (sok személyes holmit 
elajándékoztunk, vagy otthagytunk a 
nagykövetség épületében „mint művé-
szi alkotást”.) a pályaudvaron az egész 
diplomáciai testület felesé gestől várt 
bennünket. a kiutazást a német nagy-
követnek, a diplomáciai testület doyenjé-
nek, von schulenburgnak köszönhettük. 
Ő néhány évvel később szív roham kö-
vetkeztében halt meg, ami kor közölték 
vele, hogy ezredes fiát a Hitler elleni 
merényletben való részvé telért eleve-
nen húskampókra akasztották. mindket-
tőjüknek neve legyen áldott.

Fordította: Varga E. László történész

lengyelországi szovjet invázió, 1939. Forrás ismeretlen, közölte: taszsz, 1939.

1939. SzEPTEMBER 17. MOSzKVÁBAN
stefan Brzeszczyński
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a Vándoriskola 2011-es felvételi kiírására 
15 jelentkező adta be portfólóját és fel-
vételi tervét. a feladat egy zarándokház 
tervezése volt devecserre, a Jézus ösvé-
nye zarándokút mellé. a meg lévő épü-
letet a vörösiszap-katasztrófa miatt el 
kellett bontani.  nyáron a jelentkezőkkel 
a helyszíni bejárás során a helyi plébá-
nossal is találkoztunk. a tervezés során 
az ő véleményét is figyelembe vették a 
pályázók. a felvételizők nagy száma mi-
att kevés idő maradt a személyenkénti 
meghallgatásra, de a mesterek azért 

elég kérdést tudtak feltenni a döntés-
hez. Végül csak négy fiatalt vettünk fel 
annak ellenére, hogy a jelentkezők több-
sége magas színvonalú anyagot muta-
tott be. maradtak, akiket a mesterek fel-
vételre érdemesnek tartottak, de mivel 
még nem fejezték be az egyetemet, a 
Vándoriskola szabályzata szerint nem 
nyerhettek felvételt. a négy felvett ván-
dor: Czim balmos-kozma réka, martina 
Giustra, Gyuró zol tán és szász István.

a diplomavédésre jelentkezők az ered-
ményhirdetés után bemutatták mester-

munkájukat és röviden ismertették ván-
dorféléveik történe tét. a kedvezőtlen 
gazda sági helyzet elle nére is megalku-
vás nélküli megépült házakat mutattak 
be, meggyőzve a mestereket, hogy ké-
szen állnak a szakma ma gas színvonalú 
művelésére, és átvehették oklevelüket. 
diplomázó vándo raink: arnóczky Imre 
Balázs, Bor bás péter, Füzes andrás, luk-
ács árpád és papp tamás. 

 
a Vándoriskola szervezői: terdik Bálint, 

Csernyus lőrinc, zsigmond lászló

vÁndORiSKOlÁS FElvÉTEli • 2011

A MáKGuBó, Az űRHAJó 
éS A NépMűvéSzET 

TAlálKozáSA Az ERDőBEN

a Csete György és Dulánszky Jenő 
c. könyvről

Csete György építész, a magyar organi-
kus építészeti gondolkodás egyik meg-
alapítója. életében műemlékké nyilvání-
tott Forrásháza, templomai, ópusztaszeri 

„jurtafaluja” ma már egyetemi tananyag. 
messziről indult: szentes legkiválóbb 

tanulója jogász édesapja mellett kubiko-
sok vízhordója volt. Jóindulatból vették 
fel a debreceni református kollégium-
ba, osztályidegen fiúk korabeli menhe-
lyére. 1956-ban kezdte a műszaki egye-
temet, a forradalmat végigfotózta, de 
nem az utcán lett forradalmárrá, hanem 
az építészetben, a „tulipános vita” kap-
csán, amikor a paksi lakótelep sivár pa-
nelházait görbülő vonalakkal, már-már 
virágokkal díszítette a ’70-es évek köze-
pén. lázadás ez is, a büntetés az általa 
vezetett pécs Csoport feloszlása volt. 
rajz asztala azóta egy a/4-es rajztábla, 
kedvenc eszköze a körző, műterme bár-
hol lehet, ahol rajztábláját térdére tudja 
fektetni. épületeit szoborhoz, rügyhöz 
hasonlatos, lágy és íves formák, kupolák, 
hajlított szerkezettel határolt félgömbök, 
az ég felé megnyitott tető-süvegek te-

szik egyedivé. és a szellemi alapállás: nin-
csen hátra – csak előre van.

2001-ben jelent meg az önvallomás 
kötet, amelyet állandó társának, dulán-
szky Jenőnek, épületei statikusmérnöké-
nek ajánlott. mára időszerűvé vált a bő-
vített újrakiadás. Csete örs válogatott 
édesapja kézirataiból, rajzaiból, épületei-
ből és készítette el a csete.info első köny-
veként az nka támogatásával kiadott 
köny vet. Csete örs szerint „teljesen más 
nézőpont a gyermeké és más a befogadóé. 
A szerkesztés során elolvasott több száz ol-

dal alatt döbbentem rá: apám tényleg 
nem tehetett mást, mint engedelmeske-
dett az alkotás mindent elsöprő parancsá-
nak.” a szövegben a műhelytitkok mel-
lett az elmúlt fél évszázad közállapotai, 
ezer év magyar történelme, ötezer év 
kultúrhistóriája elevenedik meg, és ke-
veredik a fizika, a mérnöki tudományok, 
valamint a természetből ellesett formák 
szeretetével, ismeretével, alkalmazásával. 
rácz zoltán építész a kötetben olvasha-
tó tanulmányában empátiával és érzé-
kenységgel fejti meg Csete György élet-
útjának épületei által megrajzolható 
stációit. Véleménye szerint a már emlí-
tett orfűi Forrásház „olyan értéke a ma-
gyar művészettörténetnek, amelynél ne-
héz meghatározni, épület-e vagy szobor? 
Úgy egyesíti a vízcsepp csobbanásának, a 
forrás feltörésének formai megjelenését és 
fizikai erővonalait a honfoglalás-kori ma-
gyar díszítőművészet fonadékos életfa raj-
zolatával, hogy azok lényegi egységét al-
kotja meg. Az anyagi valóság és a hitbeli 
világkép azonosul ebben a műben, mint 
ahogy Csete egész életművében.”

a 74 éves Csete György a magyar or-
ganikus építészet indulásának részese, 
tanúja, élő krónikása. a Csete György és 
Dulánszky Jenő című könyv Csete önval-
lomása, egyúttal az életmű feldolgozá-
sának első kötete.
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magyar építőművészek szövetsége (1088 Bp., ötpacsirta utca 2.) • püski kiadó kft. (1122 Bp., krisztina krt. 26.) rádai könyvesház (1092 Bp., ráday utca 27.) 
• szkItIa nagykereskedés (1062 Bp., szondi út 60.) • Vince kiadó, műcsarnok könyvesbolt (1146 Bp., dózsa György út 37.) • Honlap: www.orszagepito.hu
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a Vándoriskola 2011-es felvételi kiírására 
15 jelentkező adta be portfólóját és fel-
vételi tervét. a feladat egy zarándokház 
tervezése volt devecserre, a Jézus ösvé-
nye zarándokút mellé. a meg lévő épü-
letet a vörösiszap-katasztrófa miatt el 
kellett bontani.  nyáron a jelentkezőkkel 
a helyszíni bejárás során a helyi plébá-
nossal is találkoztunk. a tervezés során 
az ő véleményét is figyelembe vették a 
pályázók. a felvételizők nagy száma mi-
att kevés idő maradt a személyenkénti 
meghallgatásra, de a mesterek azért 

elég kérdést tudtak feltenni a döntés-
hez. Végül csak négy fiatalt vettünk fel 
annak ellenére, hogy a jelentkezők több-
sége magas színvonalú anyagot muta-
tott be. maradtak, akiket a mesterek fel-
vételre érdemesnek tartottak, de mivel 
még nem fejezték be az egyetemet, a 
Vándoriskola szabályzata szerint nem 
nyerhettek felvételt. a négy felvett ván-
dor: Czim balmos-kozma réka, martina 
Giustra, Gyuró zol tán és szász István.

a diplomavédésre jelentkezők az ered-
ményhirdetés után bemutatták mester-

munkájukat és röviden ismertették ván-
dorféléveik történe tét. a kedvezőtlen 
gazda sági helyzet elle nére is megalku-
vás nélküli megépült házakat mutattak 
be, meggyőzve a mestereket, hogy ké-
szen állnak a szakma ma gas színvonalú 
művelésére, és átvehették oklevelüket. 
diplomázó vándo raink: arnóczky Imre 
Balázs, Bor bás péter, Füzes andrás, luk-
ács árpád és papp tamás. 

 
a Vándoriskola szervezői: terdik Bálint, 

Csernyus lőrinc, zsigmond lászló

vÁndORiSKOlÁS FElvÉTEli • 2011

A MáKGuBó, Az űRHAJó 
éS A NépMűvéSzET 

TAlálKozáSA Az ERDőBEN

a Csete György és Dulánszky Jenő 
c. könyvről

Csete György építész, a magyar organi-
kus építészeti gondolkodás egyik meg-
alapítója. életében műemlékké nyilvání-
tott Forrásháza, templomai, ópusztaszeri 

„jurtafaluja” ma már egyetemi tananyag. 
messziről indult: szentes legkiválóbb 

tanulója jogász édesapja mellett kubiko-
sok vízhordója volt. Jóindulatból vették 
fel a debreceni református kollégium-
ba, osztályidegen fiúk korabeli menhe-
lyére. 1956-ban kezdte a műszaki egye-
temet, a forradalmat végigfotózta, de 
nem az utcán lett forradalmárrá, hanem 
az építészetben, a „tulipános vita” kap-
csán, amikor a paksi lakótelep sivár pa-
nelházait görbülő vonalakkal, már-már 
virágokkal díszítette a ’70-es évek köze-
pén. lázadás ez is, a büntetés az általa 
vezetett pécs Csoport feloszlása volt. 
rajz asztala azóta egy a/4-es rajztábla, 
kedvenc eszköze a körző, műterme bár-
hol lehet, ahol rajztábláját térdére tudja 
fektetni. épületeit szoborhoz, rügyhöz 
hasonlatos, lágy és íves formák, kupolák, 
hajlított szerkezettel határolt félgömbök, 
az ég felé megnyitott tető-süvegek te-

szik egyedivé. és a szellemi alapállás: nin-
csen hátra – csak előre van.

2001-ben jelent meg az önvallomás 
kötet, amelyet állandó társának, dulán-
szky Jenőnek, épületei statikusmérnöké-
nek ajánlott. mára időszerűvé vált a bő-
vített újrakiadás. Csete örs válogatott 
édesapja kézirataiból, rajzaiból, épületei-
ből és készítette el a csete.info első köny-
veként az nka támogatásával kiadott 
köny vet. Csete örs szerint „teljesen más 
nézőpont a gyermeké és más a befogadóé. 
A szerkesztés során elolvasott több száz ol-

dal alatt döbbentem rá: apám tényleg 
nem tehetett mást, mint engedelmeske-
dett az alkotás mindent elsöprő parancsá-
nak.” a szövegben a műhelytitkok mel-
lett az elmúlt fél évszázad közállapotai, 
ezer év magyar történelme, ötezer év 
kultúrhistóriája elevenedik meg, és ke-
veredik a fizika, a mérnöki tudományok, 
valamint a természetből ellesett formák 
szeretetével, ismeretével, alkalmazásával. 
rácz zoltán építész a kötetben olvasha-
tó tanulmányában empátiával és érzé-
kenységgel fejti meg Csete György élet-
útjának épületei által megrajzolható 
stációit. Véleménye szerint a már emlí-
tett orfűi Forrásház „olyan értéke a ma-
gyar művészettörténetnek, amelynél ne-
héz meghatározni, épület-e vagy szobor? 
Úgy egyesíti a vízcsepp csobbanásának, a 
forrás feltörésének formai megjelenését és 
fizikai erővonalait a honfoglalás-kori ma-
gyar díszítőművészet fonadékos életfa raj-
zolatával, hogy azok lényegi egységét al-
kotja meg. Az anyagi valóság és a hitbeli 
világkép azonosul ebben a műben, mint 
ahogy Csete egész életművében.”

a 74 éves Csete György a magyar or-
ganikus építészet indulásának részese, 
tanúja, élő krónikása. a Csete György és 
Dulánszky Jenő című könyv Csete önval-
lomása, egyúttal az életmű feldolgozá-
sának első kötete.
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