
Magyar Téli Palota
Mindnyájan felálltunk a Szív-házban lévő imateremben, elmond-
tuk a Hiszekegyet, véget ért a hittanóra. Vasárnap délután négy óra
volt, kora őszi napsütés szűrődött be az udvarról, ahol a nagy ger -
mendorfi cseresznyefa állt, amelyről május végén oly sokszor töm-
tük meg a hasunkat. 1967 szeptemberét írtuk, tizenegy éves voltam.
Dicsértessék — köszöntünk el Bandi atyától, és már kint is voltunk
a Jézus szívével díszített kis épület előtt. Lacival lépdeltünk az ud-
varon a nagy szárazkapu felé.

— Akkor holnap utazol? — kérdezte rám hunyorítva szeplős
arcát.

— Aha, reggel megyünk át Csabára, ott lesz a gyülekező, anyá-
mék átkísérnek.

— Azért marha mázlid van, hogy téged kiválasztottak Geszten.
Pedig én is második lettem a rajversenyen.

— Én sem tudom, hogy esett rám a választás. Pedig nem is érez-
tem igazán jól magam az őrsvezetőképző táborban — mondtam
kissé elgondolkodva.

Június 20-án indultunk busszal Gesztre, amely jó egyórányi útra
volt tőlünk. Meglepődtem, mikor a csapatvezető a május végi záró
csapatgyűlés után odahívott magához, és közölte, hogy én is me-
gyek nyáron Gesztre az őrsvezetőképző táborba. Mivel kevesen ta-
nultak trombitálni a csapatból, engem néztek ki csapatkürtösnek,
ha Balázs, aki két évvel idősebb nálam, elmegy az iskolából. Ká-
derpolitika — mondhattam volna, ha ismertem volna akkor ezt a
kifejezést. Szóval itt már előre kinézik az embert! — gondolkoztam
el a Manci néni szavain. A teremben aztán az osztályfőnököm is
megerősítette, nyáron ketten megyünk tőlünk őrsvezetőképző tá-
borba. A geszti kastély hatalmas parkjában voltak felállítva a nagy
katonai sátrak, amelyben négy vaságy volt. A kissé lepusztult, de
még ebben az állapotában is monumentális Tisza-kastélyban mű-
ködött a geszti általános iskola és a művelődési ház. A két minisz-
terelnököt is adó Tisza-család birtokának különleges hangulata
volt. A kastély körül elterülő 27 hektáros angolpark a 19. század-
ban létesült, amikor a magyar arisztokrácia az angol főurak kasté-
lyait vette mintául a lakhelye kialakításakor. A szigorú geometriai
mintákat követő francia kastélykertekkel ellentétben az angolpark
a szabadságot jelképezte. A látszólag háborítatlan, gyeppel befut-
tatott, véletlenszerűen elszórt fákkal, bokrokkal teletűzdelt angol
tájat utánzó kert létrehozása nem kis feladat lehetett. Ahogy jöttem
Gesztre a busszal, kinézve az alföldi szikes pusztaságra, kicsit le-
hangolt a sivár környezet. Ahhoz képest egy oázis volt a dúsnö-
vényzetű kastélypark látványa. Akkor nem is gondoltam bele, de
hiszen ez a terület is pontosan olyan volt kétszáz éve, mint a kör-
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845

Eleje:Layout 1  2012.10.15.  15:44  Page 845



nyező pusztaság. Csak valakik szívós munkával ilyenné varázsol-
ták a tájat, aminek szépsége évtizedek után mutatkozott meg iga-
zán. Bár most a park is elhanyagolt volt, az évszázados platánok, fe-
ketefenyők, tölgyek, bükkök lenyűgöző látványt nyújtottak. Az
alattuk elburjánzó borostyánok és a kusza aljnövényzet mutatta,
hiányzik a szakértő kertészek gondoskodása. Milyen lehetett ez a
gróf idejében! — mondogattuk egymásnak a foglalkozások szüne-
tében. A park hátsó részén egy kis kétablakos ház állt, amelyet
éppen akkor újítottak fel. Itt élt Arany János — tudtuk meg a taná-
roktól —, aki 1851-ben majdnem egy évig tartózkodott itt a szeren-
csétlen sorsú Tisza Domokos tanítójaként. Nagyszalonta nem mesz-
sze van ide, alig kétórányi járásra, ahonnan a költő ide menekült az
elbukott szabadságharc után rátört elkeseredésében. Geszt ma
éppen a magyar–román határ mellett van, de Arany idejében még
nem vágta ketté politikai határ az egybefüggő tájat. Esténként rá-
csodálkoztunk a falun keresztül hazabaktató tehéncsorda látvá-
nyára, nálunk a városban mi már nem láttunk ilyet. Geszt akkor
még javában élte az évszáddal korábbi alföldi mezőgazdasági falu
álmos életét.

Cherchez la femme — Keresd a nőt! Hogy miért nem éreztem jól
magam az őrsvezetőképző táborban, annak a szülői háztól való tá-
vollét mellett az is volt az oka, hogy nálam egy-két évvel idősebbek
voltak a tábor lakói, akik állandóan piszkáltak minket. A sátorban
velem együtt lakó fiúk a lányoknak is úgy akartak imponálni, hogy
minket vertek. Sok szép csaj volt a leendő őrsvezetők között, és
nekem is megtetszett egy szőke, copfos lány. Pechemre a dagi
Bandinak is ez a lány imponált. Amikor látta, hogy szóba áll velem
Kati, nagyon dühös lett. Alig várta az estét, amikor elégtételt vehet
rajtam. Egy csavaros tetejű, úttörőövre szerelhető, alumínium ku-
laccsal kezdett verni, mire én az ágy alá menekültem. Amikor pedig
ki akartam mászni, egy jó nagyot a fejemre ütött. Nagy gugákkal
lett tele a fejem búbja. Ennek az egyoldalú küzdelemnek a takarodó
vetett véget, amikor az ügyeletes benézett a sátorba, hogy készülő-
dünk-e már a lefekvéshez. A fejem nagyon sajgott, a pokrócot ma-
gamra húzva némán próbáltam elaludni. A többiek beszélgettek.
Még jó ideig nem sikerült, de mikor végre elszenderültem, nem so-
kára hangos ordibálás vert fel. Riadó! — kiabálta be az ügyeletes
tanár. — Felöltözni, sorakozó a zászlófelvonó téren! Felkapcsoltuk
az elemlámpákat, és álmosan öltözködni kezdtünk. Mindenki va-
lahogy összekapta magát, és felsorakoztunk a téren. — Hol az út-
törő-nyakkendőd? — mordult rám az egyik tanárnő. Gyorsan visz-
szaszaladtam a sátorba, és felkötöttem a vörös nyakkendőt. —
Ellopták a zászlót — kiáltotta izgatottan a táborparancsnok —, meg
kell keresnünk! Hármasával induljatok és szerezzétek vissza a zász-
lót, nem vihették messzire, itt lesz valahol a kastélyparkban! Mi is
elindultunk, két fiú, egy lány. A kezünkben lévő elemlámpák fé-
nyével világítva próbáltuk fürkészni a növényzetet. A park elég
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nagy volt ahhoz, hogy elég messzire kerüljünk egymástól, és ma-
gunkra maradva bolyongjunk a fák között az imbolygó lámpa-
fénynél. Éjfél körül járt az idő, jó sötét volt mindenhol. Némán, nem
kis izgalommal, bizsergető félelemmel csörtettünk mi is keresve a
zászlót. Közben egy-egy sakálüvöltéshez hasonló zaj törte meg az
éj néma csendjét. Mint később megtudtuk, a tanárok kiabáltak, pró-
bálták félelmetesebbé tenni az éjszakai kalandot.

Már vagy tíz perce mentünk, amikor a velünk lévő lány felkiál-
tott. — Nézzétek, ott van a bokorban! Tényleg, valami vöröslött a ga-
lagonyabokor tetején. Ez lesz az! — erősítettük meg mi is, és próbál-
tuk lepiszkálni a bokor tetejéről. Jó szúrós volt azonban a bokor, ami
véresre karmolt minket, mire megszereztük a zászlót. Ezt azonban a
felfokozott hangulatban nem vettük észre, csak a sátorban derült ki,
hogy csorog a vér a karunkról, lábunkról. Diadalittasan vittük vissza
a zászlót. — Megtaláltuk! — mutattuk a táborparancsnoknak. Lefúj-
ták a riadót. Eltelt vagy fél óra, mire mindenki visszaért. A parancs-
nok megdicsért minket, és jutalmul mi húzhattuk fel a zászlót a
rúdra. — Mi ez a bűz? — kérdezte hangosan a táborvezető. — Én va-
gyok az — mondta kezét feltartva az egyik kísérőtanár —, beleestem
egy trágyával teli gödörbe. Mindenki nevetett, a tanár sietősen a tá-
bori mosdó felé vette az irányt, hogy lemosakodjon. Sokáig tartott,
mire az élmények hatása alatt el tudtunk aludni. A tábor utolsó nap-
ján a zászló levonásakor értékelték a jelenlévők munkáját. Engem is
kiemeltek, mint a zászló egyik megtalálóját. — Jutalmul részt vehetsz
Győrben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója
tiszteletére rendezett országos seregszemlén — mondta a táborve-
zető, és kezet fogva gratulált nekem.

Mikor hazaértem a hittanóráról, nagyanyám megkérdezte. —
Minek is mész te Győrbe holnap?

— A Téli Palota ostroma lesz ott — válaszoltam. — Téli Palota?
— értetlenkedett nagyanyám. — Én csak a püspöki palotát isme-
rem, ott lőtték le az oroszok szegény Apor Vilmos apát urat a má-
sodik világháborúban. Többször elmesélte már nekem nagyanyám,
hogy a városunkban 22 évig plébánosként szolgáló, és az itt élők
körében nagy tiszteletnek örvendő Apor Vilmost részeg orosz ka-
tonák lőtték le, mikor krumplipucolás címén fiatal nőket követeltek
a püspökvár pincéjében elbújtak közül. Apor Vilmos nem teljesí-
tette a kérésüket, eléjük állt, mire az egyik orosz katona több lövés-
sel megsebesítette az akkor ott már püspöki rangban lévő Apor
Vilmost. Néhány nap múlva belehalt sérüléseibe az azóta már bol-
doggá avatott főpap. — Ne menj te oda, maradj itthon a fenekeden!
— beszélt le az utazásról nagyanyám. Én azonban lázasan pakol-
tam a kis vulkánfíber bőröndbe. Holnap utazom! Nagyon szeret-
tem utazni, minden nyáron Budapesten nyaraltam a keresztanyám -
nál, és Csehszlovákiában is voltam már a szüleimmel. A másik
szobából a rádióból jó zene szólt. Apám a Szabad Európa Rádiót
hallgatta, éppen Teenager Party volt. Aretha Franklin Respect című
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slágere szűrődött át hullámozva. Nagyon szerettem zenét is hall-
gatni, a trombitálás mellett abban az évben kezdtem el zongorázni
is tanulni. — Hadd vigyem el a kis tranzisztoros rádiót, amit apu ho-
zott Bécsből! — kérleltem anyámat. — Na még csak az kéne, hogy
elhagyd! — intett le anyám. Duzzogva pakoltam tovább. — A fehér
ing is kell? — kérdezte édesanyám. — Igen, mert lesz valami dísz-
felvonulás is. — Csak meg ne fázz! Jól öltözz alá! — aggodalmas-
kodott. A The Monkees együttes száma ment a rádióban, az I’am A
Believer című nagy slágerük, amelyet még a magyar rádió is gyak-
ran szokott játszani. — Én a szép sötétkék nadrágodat nem adom
oda, jó lesz ez a szürke is ott ugrálni. — Nem is kell azt ott tönkre-
tenni — erősítette meg nagyanyám. — Bohóckodás az egész! Minek
engeded el oda? — dünnyögte nagyanyám anyámra nézve. —
Hadd menjen, ha már kiválasztották — válaszolta anyám, pedig
leg szívesebben már ő is itthon tartott volna.

Másnap reggel fél nyolckor a békéscsabai állomáson találkozott a
csoportunk, húszan mentünk a megyéből Győrbe. A kísérőtanárok
még elmondták a szülőknek, hogy nagyon vigyáznak ránk, legye-
nek egészen nyugodtak. Aztán elindultunk budapesti átszállással
Győrbe. Még nem jártam ebben a városban. Már a leszálláskor na-
gyon megtetszett az állomással szemben lévő díszes városháza épü-
lete, amelyet ámulva néztem meg. Az állomáson elosztottak min-
ket. Én egy szimpatikus családhoz kerültem, egy velem egykorú
lányhoz és a szüleihez. Az édesapa technikus volt a győri vagon-
gyárban, az édesanya irodai dolgozó. Az Ady Endre-lakótelepen
laktak egy négyemeletes bérház második emeletén. Nekem nagyon
furcsa volt a lakás, amely bár tiszta volt, mégis olyan pici, legalábbis
nekem, aki nagyszobás, kertes házban éltem otthon. Vacsorakor el-
mondták a reggeli programot, kilencre felöltözve ott kell legyünk a
Dunakapu téren. Reggel már izgatottan vártam, mikor nyitnak be
a szobámba. Gyorsan felöltözködtem, és reggeli után indultunk is
a belváros északi részén, a Mosoni-Dunánál lévő piactérre, a Kos -
suth-hídhoz. Valamikor ágyúdomb állt itt, amely alatt kazamaták
voltak. Ez volt Európa második legnagyobb reneszánsz erődítmé-
nye. És itt volt az építmény Duna kapuja is, amiről a teret később el-
nevezték. A törökök Európa kulcsának nevezték ezt a helyet a stra-
tégiai fontossága miatt. Itt állt egykoron Ali pasa kéjtornya. A város
török elfoglalója kevélyen itt mondta híressé vált mondatait. — Ke-
resztények akkor foglalják vissza Győrt, ha a félhold betelik, a csen-
gettyűk megszólalnak a kapun, és a vaskakas kukorékol. Nem lett
igaza, Győrt a nyugati seregek segítségével visszafoglalták a tö-
röktől. 1939-ben lebontották az épületeket, és azóta lett tér ez a te-
rület, amelyet szerdán és szombaton piacnak használnak a győriek.

Most azonban egész más csatára készültek a téren. Egy napra
Leningráddá változott a tér. Valamelyik országos úttörő parancs-
noknak pattanhatott ki az ötlet a fejéből: legméltóbban úgy ünne-
pelhetjük meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 éves év-
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fordulóját, ha eljátsszuk az úttörők részvételével a szovjet történelmi
eseményeket. 1967-ben a Kádár János vezette szocialista magyar
kommunista párt nagy barátja volt a Szovjetuniónak. Minden nov-
ember 7-én nálunk is megünnepelték a szovjet forradalom 1917-es
kirobbanását, ez a nap munkaszünet volt. A Magyar Televízió reg-
gel a Kapcsoljuk Moszkvát című műsorában évente bemutatta a szov-
jet főváros nagy katonai parádéját, a Lenin-mauzóleum felső karza-
tán álló és széles peremű kucsmákban integető kommunista
vezetőket. Az iskolákban az úttörőcsapatok ünnepségeken elevení-
tették fel az ottani eseményeket. Mivel a legtöbben — bár ki nem
mondva — nagyon unták a tőlünk idegen történések állandó is-
métlését, azon gondolkoztak, hogyan lehetne a magyarokkal elfogad-
tatni ezt az ünnepet. Kapóra jött tehát az ötlet, játsszák el az 1917-es
eseményeket Győrben. Megmozgattak mindenkit az előkészületek
során, a pénz nem számított. Részt vett az eseményben a Magyar
Néphadsereg, a Munkásőrség, az Ifjú Gárda, a Kommunista Ifjúsági
Szövetség, a Népfront, A Magyar Szocialista Munkáspárt és termé-
szetesen a Magyar Úttörők Szövetsége is. — Végre történik valami
értelmes is! — mondták sokan az előké születeknél. Ott álltam a
téren, ahol az ország 19 megyéjéből és Bu da pestről érkező úttörők-
kel együtt felsorakoztunk. — Pajtások, köszöntelek benneteket a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tiszteletére
megrendezett ünnepélyes seregszemlén. Ma azért gyűltünk itt össze,
hogy eljátsszuk, mi történt 50 éve a dicsőséges Szovjetunióban —
mondta fennhangon az úttörők országos elnöke. A köszöntők után
felvettük a harci állásokat.

Én a hátsó sorban álltam. Igazából nem tudtam, mit is kell majd
csinálnunk. Szemben velünk a tér keleti oldalán egy hatalmas pa-
pírmasé díszlet állt, amelyet a győri színházban készítettek, a szent-
pétervári Téli Palota homlokzatának hű mása. A tér baloldalán lévő
Mosoni-Dunán felúszott egy hajó, amelynek az oldalára az volt pin-
gálva: Aurora, megidézve a cirkálót, ahonnan az egykori esemé-
nyek kiindultak — akkor még nem tudtuk, hogy igazából nem is
úgy történtek az események, mint ahogy azt akkor mindenki meg-
ismerhette Magyarországon. Az 1967-ben tanított történet szerint
az Aurorán egy matrózlázadás után a bolsevikokhoz került a hajó
irányítása, és erről a hajóról adták le azokat a lövéseket november
7-én — ami egyébként az ottani ortodox naptár szerint október 25-
én volt (ezért októberi forradalom) —, amelyek jelt adtak a Téli Pa-
lota elfoglalására, ahol korábban a cár, ekkor az Ideiglenes Kor-
mány tartózkodott. Őket letartóztatták, és ezzel kivívta győzelmét
a Lenin vezette bolsevik, kommunista párt. (Valójában az Aurora
soha nem adott le lövéseket a Téli Palotára — de ezt mi akkor, 1967-
ben nem tudtuk.)

Győrben is elkezdődött a csata, a Dunán felúszott hajóról lövése-
ket adtak le. Erre nekünk ordítva meg kellett rohamozni a Téli Pa-
lotát — ez volt a parancs felénk az eligazításkor. Mindnyájan el-
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kezdtünk futni a Téli Palota felé. Másra se vártak a katonák! Ke-
gyetlen dörrenésekkel vaktöltényekkel kezdtek lőni a gépágyúik-
ból, füstbombákat robbantottak, a munkásőrök a dobtáras géppisz-
tolyaikból eregették a sorozatlövéseket. Egy perc alatt iszonyú
fegyverropogás és füst borította el a teret. Mi gyerekek alaposan
megijedtünk, és mindenki megtorpant, mert egy pillanatra úgy lát-
szott, ez nem játék, hanem valóság. A katonák és a munkásőrök
megrészegülve tovább lövöldöztek. Ekkor elénk ifjúgárdisták ug-
rottak, hogy ne fussunk tovább, mert felrobbant egy gránát, meg-
gyulladt valami, és veszélyes odamenni. Mindenki elkezdett visz-
szafelé futni. Nekem pedig egyre jobban törte a cipő a lábamat.
Iszonyú volt, óriási káosz alakult ki, a félelemtől sápadttá vált arcok
vettek körül mindenhol. Aztán elértük végre a tér végét, onnan néz-
tünk vissza. Láttuk a hirtelen felszálló füstben, hogy valakik a Téli
Palotánál vannak, de aztán újra elborított mindent a füst és a lőpor-
szag. Ilyet csak a II. világháborúban és 1956-ban hallhattak a felnőtt
győriek utoljára. Nekünk, gyerekeknek félelmetes élmény volt.
Aztán lementünk a Püspökvár alá, ahol várfalaknál álló ágyúkból
vaktöltényeket lőttek ki a katonák. De ekkor már mindenkinek elege
lett az ostromból. Alig vártuk, hogy vége legyen a „csatának”. Fel-
néztem a várfal tetejére, itt ölték meg Apor Vilmost a szovjet kato-
nák, mi meg most itt játszottuk el a Téli Palota ostromát. Sok minden
kavargott bennem. Fáradtan értünk haza a vendéglátóimhoz. Ott
vettem csak észre, hogy véresre törte a cipő a lábamat. Anyám elin-
dulás előtt megmondta, hogy ne az új cipőmben jöjjek, de én csak
erősködtem. Itt volt az eredmény. Másnap megnéztük Győr neve-
zetességeit, és a következő nap hazaindultunk. Anyám a csabai ál-
lomáson várt. Erősen magához szorított, amikor meglátott. — Na,
milyen volt? — kérdezte. — Jó — mondtam kissé elmerengve —,
csak feltörte a cipő a lábamat. — Hamar meggyógyul majd, az a lé-
nyeg, hogy egyébként épségben megjöttél az ostromból. Otthon
apám is nagyon örült nekem. A rádióból a Doors együttes Light My
Fire című száma szűrődött át a kombinált szobába. Valamit megé-
reztem akkor, ez nem egy mindennapos slágerszám. Angolul nem
tudtam, csak annyit értettem, hogy Fire — Tűz. Eszembe jutott a
győri csata. Másnap strandpapucsban bicegtem be az iskolába.
Éppen a csapatvezető tartotta az első órát. Nagyon lehordott, hogy
egy úttörő nem jár papucsban az iskolába. Mikor el akartam mon-
dani, hogy mi történt, rám förmedt, hogy üljek le.

Egy éve történt, egy havas januári napon értem jött a pap lovas
szánkóval, hogy menjek el vele ministrálni a város szélén lévő ká-
polnába. Boldogan tartottam vele, hiszen lovas szánon még soha-
sem ültem. Ministrálás közben körbenéztem, és a leghátsó sorban
megpillantottam a csapatvezetőmet, aki lehajtott fejjel buzgón
imádkozott.
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