
S Z A B A D F Ó R U M 

Még egyszer a magyarországi lengyel menekültekről 

A Hazafias Népfront szerkesztésében 
megjelent Honismeret c. kiadványból érte-
sültem, hogy a volt lengyel menekültekkel 
kapcsolatban érdeklődnek sorsuk iránt. Ta-
lán nem lesz érdektelen, ha én is küldök 
egy idevonatkozó kedves emléket, melynek 
története a következő. Jásztelek község fő-
jegyzője voltam, amikor 1940. február 
16-án értesültem, hogy két lengyel katona-
tiszt jött a községbe. Ez pedig úgy történt, 
hogy Riboss Rezső ig. tanító, tart. hadnagy 
Egerben, a várlaktanyában h. táborparancs-
noka volt az ott elszállásolt lengyel kato-
náknak. Tehát ő „lopta ki" egy éjszakára a 
két tisztet. Megünnepeltük a találkozást 
egy kellemes vacsorával, ahol a lengyel-
magyar barátság éltetésével kölcsönösen 
elénekeltük a két nemzet himnuszát. En-
nek emlékéül küldte Lechner alezredes és 
Szencovich százados a csatolt fényképet. 

Mi lett a további sorsuk nem tudom, ők 
mentek tovább a bizonytalanságba, mi ma-
radtunk a reménytelenségben. 

Rusvay Lajos 

HELYESBÍTÉS Az 1980. 6. szám 62. oldalán Fügedi Márta ismertette a Börzsöny néprajza cimű 
kiadányt. Ebben említi Kerékgyártó Adrién tanulmányát „ . . .a vidékhez tartozó, ma Csehszlovákiába 
eső 7 szomszédos község viseletéről." Ez a megállapítás helyesbítésre szorul, ugyanis Kerékgyártó 
Adrién adatainak zömét Letkésen és Ipolytölgyesen gyűjtöttte, s ezek a községek az Ipoly bal partján, 
tehát magyar területen vannak. 

HELYESBÍTÉS AZ 1981. 1. szám 3. oldalán, Lakó György cikkéből az első bekezdésből kimaradt egy 
sor. A 8. sorban levő mondat helyesen így hangzik: „Remélem, hogy előadásomból ki fog derülni: 
noha mind a szülőföld, mind pedig az anyanyelv ismert fogalmak számunkra, jelentőségét az ember 
életében nem árt újra és újra, több szempontból is megvilágítani." Továbbá: 4. oldal 2. bekezdés 6. 
sorban helyesen: „Anyanyelvünkkel nemigen szoktunk gondolni." Végül az 5. oldal 2. bekezdés 3. 
sorában kezdődő mondat helyesen: „Ha egy nagyobb nyelvi közösség megadja a vele egy országban élő 
kisebb nyelvi közösségnek a jogát . . .". A hibákért elnézést kér a szerkesztő. 
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