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Gazdasági Egyesületnek, a Fővárosi Törvényhatósági Bizottságnak (a IX. kerületből) és a 
Középítési Bizottmánynak, valamint elnöke a Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rész-
vénytársaságnak.

„Kiss Istvánnak, jóllehet nem mindennapi sikerekkel dicsekedhetett, kitűnő egyéni tulaj-
donságainál fogva alig lehetett ellensége vagy irigye. Szerette őt mindenki a ki ismerte. Bará-
tai, munkatársai pedig valósággal rajongtak érte. Soha sem tétovázott, ha valami jó ügyért 
síkra kellett szállni, s sokoldalú alapos tudása, rokonszenves egyénisége és ritka ékesszólása 
előre biztosították neki a diadalt.”30

Pápai Tamás László

A titokzatos nevelőnő
Kéthly Anna 1944-ben illegalitásban,

Györkönyben
A Tolna megyei Györköny község múltjának alábbi epizódja a lokális érdekességen túlmu-
tatóan az országos politikatörténetnek is fontos, ám mindeddig egyáltalán nem közismert 
részlete. Főszereplője Kéthly Anna (1889–1976), a Szociáldemokrata Párt (SZDP) neves po-
litikusa, a magyar és a nemzetközi szociáldemokrácia „nagyasszonya”, aki életének egy 
nehéz időszakában rövid ideig ebben a faluban húzódott meg.

1944. március 19-én a németek megszállták 
Magyarországot. Ezzel egy időben mintegy há-
romezer németellenes közéleti embert, köztük az 
SZDP két legismertebb vezetőjét, Peyer Károlyt és 
Mónus Illést letartóztatták, a Gestapo elfoglalta a 
pártközpont épületét, és betiltották a Szociálde-
mokrata Pártot. Akiket nem kaptak el azonnal, 
azok a várható további fenyegetések elől illegali-
tásba vonultak. Erre kényszerült Kéthly Anna is. 
A politikus pályáját ismertető történész 1984-ben 
ezt írta: „1944 márciusában illegalitásba vonult. 
[…] A Nógrád megyei Bánkon, egy távoli rokoná-
nak papírjaival nevelőnőként vészelte át a fasiszta 
terror tobzódásának időszakát.”1 A szakirodalom-
ban és a köztudatban ez a verzió terjedt el, de nem 
tudni, hogy a szerző honnan vette ezt a helység-
nevet, mert az idézett tanulmányban erre vonat-
kozó forrásmegjelölés nem található.  

30 Magyar Iparművészet V. évf. (1902) 1. szám, 36–41. o

1 Strassenreiter Erzsébet: Kéthly Anna. In Politikus pályák. Szerk.: Sánta Ilona. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1984. 
249.

Kéthly Anna
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Kéthly Anna azonban az illegalitásban eltöltött közel egy év alatt nemcsak Bánkon buj-
kált. Az illegalitásba vonulás körülményeiről ő maga egy 1971-ben írt levelében részletesen 
beszámolt: „A Szociáldemokrata Párt március 15-ére nem kapott engedélyt márciusi ünnepek 
rendezésére. Ezért az ünnepségeket március 19-ére, vasárnapra halasztottuk. Én a székesfe-
hérvári ünnep szónokának voltam kijelölve, Szakasits Árpád pedig Kassára, ez a város a bé-
csi döntés szerint időközben visszatért Magyarországhoz. Szakasits Árpád arra hivatkozva, 
hogy fontos tárgyalásai vannak, arra kért, hogy cseréljünk, mert Székesfehérvárról a délelőtti 
ünnep befejezése után gyorsan visszatérhet Budapestre. Én beleegyeztem a cserébe. Kassán 
már nem tartottuk meg az ünnepet, mert a rendőrség értesített, hogy budapesti rendelkezés 
szerint még a színházak és a mozik sem tarthatnak előadást. A rendőrtiszt, aki ezt közölte 
velem, nem mondta meg, hogy Budapesten már benn vannak a németek. Másnap reggel 
már Kassa is meg volt szállva, éjjel jöttek be, a Gestapo hosszú autósora ott állt a szálloda 
előtt, ahol laktam. Reggel a portás közölte ezt velem, én azonnal kimentem az állomásra, és 
a reggeli gyorsvonattal visszatértem Budapestre. A híres »német alaposság« nem működött, 
mert ha a szálloda lakóinak névsorát átnézték volna, láthatták volna, hogy az egyik keresett 
politikus benn van az egérfogóban. Visszatérve Budapestre, bementem – illetve megkísérel-
tem bemenni – a pártházba a Conti utcában. Amikor becsöngettem a zárt kapun, egy német 
katona azt kérdezte tőlem: was wünschen Sie? Erre azt feleltem neki: wenn sie da sind, dann 
schon nichts. Mire a katona nevetett, és becsukta a kaput. A pályaudvaron az érkezésnél 
Gestapo emberek igazoltatták az érkezőket, ahol én kijöttem, ott egy magyar csendőr állt, és 
minden hiba nélkül elfogadta a képviselői igazolványomat. Még azon a délelőttön átmentem 
Budára, egy barátom kísért le a Dunántúlra, ahol később máshova kerültem. Végleg az egyik 
Nógrád megyei kis tót faluban bújtattak el, ott voltam hónapokig.”2

Első búvóhelye a Dunántúlon Györkönyben, a Fő utca 469. szám alatti házban volt, ahol 
Halmai Ádám asztalos családjánál rejtőzött el. Kéthly Anna györkönyi bujkálásának tör-
ténetét Halmai Ádámné sz. Skolik Ottilia és lánya, Halmai Edit visszaemlékezéseiből is-
merhetjük meg. (A Halmai család köztiszteletnek örvendett Györkönyben. Halmai Ádám 
az evangélikus templom orgonistája, felesége pedig a györkönyiek köztiszteletben álló Otti 
óvó nénije volt, aki pályája során gyermekek generációinak sokaságát nevelte, köztük e 
sorok íróját is.) Halmai Ádámné és lánya, Edit egy 2002-ben készült interjúban nyilat-
kozott a történetről.3 Halmai Edit pedig évekkel később szóban és leveleiben is megosz-
totta jelen írás szerzőjével emlékeit, amelyekben kiegészítette vagy korrigálta a sajtóban 
megjelenteket. E közlések szerint 1944 tavaszán az illegalitásba kényszerülő politikus első 
búvóhelyére, Györkönybe, a Kéthly-levélben említett „barát”, Liszkai Kováts Zoltán (1898, 
Budapest–1967, Brüsszel)4 szobrászművész kíséretében került. 

A Halmai–Liszkai–Kéthly családok kapcsolatairól a következőket tudjuk meg az emlí-
tett interjúból és Halmai Edit beszámolóiból. A 2002-es interjú bevezetésében olvasható 
anekdotikus történet szerint (amelyet korábban Halmaiék nyilvánvalóan Liszkaiéktól hal-
lottak) a Liszkai család 1936 nyarán Párizsban ismerkedett meg Kéthly Annával. „Az isme-
retségből barátság lett, s amikor visszaértek Budapestre, a két család rendszeresen látogatta 
egymást.”5 (Valójában Kéthly Magdával, Kéthly Anna húgával találkoztak Liszkaiék – kor-
rigált később Halmai Edit. Az újságíró nyilván összekeverte a két nevet…) Liszkai Kováts 

2 Száműzve, de le nem győzve. Kéthly Anna emigrációs levelezése, 1957–1976. Szerk.: Zichy Mihály. Országos 
Széchényi Könyvtár–Széphalom Könyvműhely, Bp., 2007. 55.
3 Ili néni kínos leleplezése. Képes Újság. 2002. január 12. 13.
4 http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/kortars-magyar-muveszeti/ch19s83.html
5 Ili néni kínos leleplezése. Képes Újság. 2002. január 12. 13.
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Zoltán a felesége, Skolik Ilona révén Halmai Ádám sógora volt. Halmai sógornőjének, Sko-
lik Ilonának egyik munkahelyi kolléganője volt Kéthly Magda. A párizsi találkozás után 
Kéthly Magda, mint a család barátja, gyakori vendég volt Liszkaiék budapesti lakásában, 
ahol a rokon Halmaiékkal is találkozott.  Kéthly Magda a nővérét, Annát is időnként elvitte 
Liszkaiékhoz, így ismerkedtek meg Halmaiék is Kéthly Annával. 

De térjünk vissza az 1944-es eseményekhez. A konspiráció szabályai szerint a családfőn 
kívül a Halmai család többi tagjának nem volt tudomása arról, hogy a sógor kit ajánlott 
be a három Halmai-gyerek nevelőjének hozzájuk. A 97 éves Otti néni a 2002-es interjúban 
így emlékezett vissza a történtekre: „Kéthly Anna a testvérei közül a legidősebb volt, amikor 
a sógoroméknál Pesten voltam, én a húgával barátkoztam, talán egyszer láttam, szép, őszes 
hajú, határozott nő volt. Amikor a sógorék elhozták hozzám, mint nevelőnőt, nem ismertem 
fel, mert egy feketére festett hajú és szemöldökű asszony állt előttem, aki egyáltalán nem 
igyekezett jeleskedni nevelőnői teendőkben. Nem is értettem az egészet, hiszen továbbra is 
én láttam el a gyerekeket, dolgoztam az óvodában, vezettem a háztartást. De a sógorom 
hozta, hát nem kérdeztünk semmit.”6 Edit lánya ugyanitt így rajzolja meg Kéthly Anna 
alakját: „Nekünk az új nevelőnőt Ili néninek kellett szólítani, így mutatták be. Olyan ötve-
nes, kemény tartású asszony volt, aki gondolataiban mindig valahol messze járt. […] Csak 
estefelé hagyta el a házat, úgy kétszáz méteres távolságba ment el sétálni. Ha vendég jött, 
behúzódott a szobájába. Csak unokatestvérünknek, Zsuzsinak [Liszkai Zsuzsanna, Liszkai 
Kováts Zoltán lánya – B. J.] horgolt babaruhákat. Más női foglalatosságot nemigen csinált. 
A falu nem tudta, kit rejtegetünk, mi se – pedig az ottani emberek sose árulták volna el, ha 
tudják. Nagyon összetartó közösség volt.” Egy idő után azonban kezdett veszélyessé válni a 
politikus asszony itteni rejtőzködése: „A mama mellett az óvodában dolgozott egy dadus, 
akinek a nővére Pesten háztartást vezetett Zsuzsiéknál. Ő korábban többször találkozott 
Kéthly Annával, hiszen sokszor jött vendégségbe a családhoz. Amikor hazajött a húgához, 
megkérdezte tőle, miért mondjátok, hogy Ili néni, mikor Annának hívják.  Nem tudod, hogy 
ő Kéthly Anna? Anna néni pedig megijedt, hogy felismerték. Nem kellett volna.”

Az idézett interjú előtt, 1990-ben, a Tolna Megyei Népújságban is megjelent egy riport 
erről a nevezetes eseményről. Ebben, a korábban a Liszkai családnál tevékenykedő, az in-
terjúban is említett, györkönyi háztartási alkalmazott így emlékezik vissza: „Kéthly Anna 
odajárt a családhoz. [Liszkaiékhoz – B. J.] Irodában valahol együtt dolgoztak. [Valójában 
Kéthly Magdáról van szó. – B. J.] […] Kéthly Anna járt itt Györkönyben. […] Utána tudtam 
meg, hogy engem fölismert, és akkor félt. Én őt akkor nem ismertem fel, mert nagyon megö-
regedett közben. […] Én akkor olyan tizenhat-tizennyolc éves lány lehettem. Amikor idejött, 
egyszer láttam.”7 A két visszaemlékezés között ellentmondás van abban, hogy ki kit ismert 
fel: Kéthly Anna a Liszkaiék cselédlányát vagy utóbbi a politikust? Az 1990-es györkönyi ri-
portban még hárman állítják, hogy személyesen találkoztak Kéthly Annával, volt, aki sze-
rint még táncolt is vele. Az egyik interjúalany a következőket mondta: „Itt olyan titokban 
volt, hogy őt itt sehogy sem szólították.  Szabad idejében felsőruhákat kötött kisgyereknek. 
[…] Egy kisgyerek ment próbára, akkor én vele mentem. […] Édesanyám azt mondta: te ott 
voltál, és mégsem voltál ott, te nem láttál senkit. Mert őt bújtatták...” Arról, hogy valójában 
mennyi ideig tartózkodott Kéthly Anna a faluban, szintén megoszlanak a vélemények: volt, 
aki szerint néhány napot, más legalább egy évre emlékezett. Erre a kérdésre maga Halmai 
Edit sem tudta a pontos választ, de feltehetően néhány hétről lehetett csak szó.

6 Uo.
7 Kéthly Anna Györkönyben. Mert üldözték… Tolna megyei Népújság. 1990. március 3. Tolnatáj 4.
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Mindenesetre a családanyát, aki egy idő után már zúgolódni kezdett férjénél a vendég 
tétlensége miatt, fel kellett világosítani annak kilétéről. Félő volt továbbá, hogy valahogy 
a faluban mégis kitudódik, kicsoda valójában Halmaiék „nevelőnője”. Ez végső soron azt 
a valós kockázatot is magában rejtette, hogy a Gestapo a politikus nyomára bukkan, füg-
getlenül attól, hogy Halmai Edit évtizedekkel később mit gondolt a faluközösség vélt vagy 
valós összetartásáról. Otti néni is nyilván féltette a családját, ezért biztonságosabb helyre 
kellett vinni Kéthly Annát. Így került tehát, ugyancsak a Liszkai család segítségével, a Du-
nántúlon „máshova”, végül pedig egy Nógrád megyei „kis tót” faluba – ahogy ezt a fentebb 
idézett Kéthly-levélben olvashattuk. A politikus ebben a levélben sem a rejtőzködés első 
helyszínét, sem a másik dunántúli helységet, sem a Nógrád megyei falut nem nevezte meg. 
Még 1971-ben is úgy gondolhatta, hogy azzal bujtatóit sodorta volna veszélybe. Az illegali-
tás első állomása azonban – a szóbeli források korlátozott hitelessége és ellentmondásossá-
ga ellenére is – minden bizonnyal Györköny volt. 

A háború után Kéthly Anna újra kapcsolatba került Györkönnyel. Ekkor, már ismét te-
kintélyes politikusként, a nemzetgyűlés alelnökeként, igyekezett segítséget nyújtani a kite-
lepítés által fenyegetett helybéli sváb lakosoknak. Kozma István névkutató történész 2002-
ben írt tanulmányából tudjuk, hogy 1945. december 29-én fordult Kéthly Annához először 
negyven györkönyi lakos kitelepítés alóli mentesítési kérelmével, közülük huszonnyolcan 
egyben névmagyarosítást is kértek. „Kéthly készséggel állt rendelkezésükre – írja a történész 
–, mert mint kiderült, 1944. március 19. (a német megszállás kezdete) után ebben a községben 
is bújtatták, nevezetesen a Köhler család tagjai.”8 Kozma István lábjegyzetben szintén meg-
állapítja, hogy a szakirodalom Kéthly bujkálásának helyszíneként csak a Nógrád megyei 
Bánkról tud. Ugyanakkor ő sem hivatkozik semmilyen forrásra a györkönyi helyszínt ille-
tően, ráadásul tévesen nevezi meg a „Köhler” családot a politikus bújtatójaként. A szerző 
tanulmánya írásakor nagy valószínűséggel szintén csak szóbeli forrásból értesült az ekkor 
Györkönyben már meglehetősen közismert tényről, és a közlő nevét téveszthette össze a 
Halmai családéval. Kozma István megállapítja még: „Az eset külön érdekessége, hogy a ké-
relmezők fele szociáldemokrata párttagként jelentkezett be.” Ez természetesen nem véletlen, 
ugyanis Halmai Ádám, az egykori menedéknyújtó, ebben az időben már a helyi SZDP 
elnöke volt. Ő alapította 1945-ben Györkönyben a pártot, és vezette 1948-ig, a két munkás-
párt egyesítéséig. A szociáldemokrácia iránti vonzalmához feltehetően erősen hozzájárult 
az a tény is, hogy jól ismerte a párt egyik kiemelkedő személyiségét. Ekkor nyilván már azt 
sem titkolta, hogy nemrég még Kéthly Annát rejtegette házában. A kérelmezők tömeges 
belépése a pártba pedig nem feltétlenül ideológiai meggyőződésből, hanem inkább a pozi-
tív elbírálás elősegítése reményében történhetett.  1946. február 27-én Kéthly Anna ismét 
felterjesztette harmincnégy györkönyi lakos kérelmét a belügyminiszterhez.9 Március ele-
jén a névmagyarosításról meg is érkeztek a hivatalos okmányok, ennek ellenére többeket 
a kérelmezők közül később mégis kitelepítettek. Kéthly Anna tehát nem felejtette el, mivel 
tartozik a györkönyieknek, de ő sem tudott mindenkin segíteni. 

Halmai Edit 1972-ben újra találkozott hajdani „nevelőnőjével”. Erre a 2002-es interjúban 
így emlékezett: „Akkor végre sikerült látogatóba mennem unokatestvéremékhez, Zsuzsiék-
hoz. Ők ugyanis 56-ban kimentek. Úgy volt, én is velük megyek, de inkább itthon marad-

8 Kozma István: Névmagyarosítási mozgalom és kisebbségpolitika a koalíciós korszakban (1945–1948). In 
Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Szerk.: Kovács Nóra és Szarka László. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 2002. 64.
9 Akiknek nem parancsol a belügyminiszter, és ahol Kéthly Anna szava sem számít. Ellenzék 1947. október 4. 3.
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tam. Szóval, amikor kimentem, már másnap találkoztam Anna nénivel. Egy teljesen más 
asszonyt láttam viszont. Bűbájosat. Amikor nálunk lakott, már-már a ridegségig kemény 
volt.  Most aranyos, kedves, elragadó. Mutatott nekem egy levelet: nézd, írt Kádár János, 
hogy jöjjek haza. Mi a véleményed erről? Bizony lebeszéltem. Nehogy újból lecsukják. Azt is 
mondta, nagyon sajnálja, hogy nem tudott többet tenni az országért. De nem sokat politizál-
tunk. […] Mire újra kimentem, már meghalt.” Az időközben elhunyt barát, Liszkai Kováts 
Zoltán családja ekkor tehát szintén Brüsszelben élt, ugyanott, ahol 1956 után Kéthly Anna 
is letelepedett.10  Az emigrációban is szoros, egymást támogató kapcsolat volt közöttük.  

Ez utóbbi visszaemlékezésben talán a Kádár-levél említése a legmeglepőbb. A Kéthly-ku-
tatás azonban igazolhatja, hogy egy ilyen levél létezhetett. A magyar pártvezetés egy idő-
ben valóban szorgalmazta, hogy a már idős és sokat betegeskedő politikust hazatérésre 
bírja. Kéthly Anna levelezése is azt mutatja, hogy erős volt benne a honvágy. Hazatérésének 
azonban legfontosabb feltétele az volt, hogy Nagy Imrét rehabilitálják Magyarországon.11 
Kéthly Anna a belgiumi Blankenbergében hunyt el 1976-ban. Halmai Edit közlése szerint 
Liszkai Zsuzsanna és családja mindvégig mellette volt és támogatta, ottani temetését is ők 
intézték. Hamvait 1990-ben hozták haza és helyezték végső nyugalomra a rákoskeresztúri 
új köztemetőben. Teljes rehabilitálására 1994-ben került sor.12

Brunn János

10 L. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/kortars-magyar-muveszeti/ch19s83.html
11 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kethly_anna/
12 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kéthly_Anna
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A tatárok elől elrejtett kincs került elő. Több mint 640 érméből álló leletre bukkan-
tak az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum munkatársai 2017. márciusban Tótkomlós 
határában, A kincsleletről az amatőr helytörténészként dolgozó Kerekes György olvasott 
egy 1926-os Szegedi Dolgozatok nevű kiadványban. Egy 1800-as évek végéről származó ka-
taszteri térkép alapján beazonosította a kincs lehetséges helyét, és a múzeum munkatársai-
val, valamint nyolc fémkeresővel közösen rábukkantak a 644 érméből álló leletre – számolt 
be április 18-án Rózsa Zoltán, a múzeum igazgatója. Bíró Gyöngyvér régész elmondta: a 
620 friesachi dénár mellett II. Géza 22 érméjét, egy III. István korabeli érmét és egy angol 
pennyt találtak, amely a Robin Hood-legendából ismert I. (Földnélküli) János angol király 
idejéből származik. A Karintiából származó friesachi ezüstdénárok a XII–XIII. században 
gyakori fi zetőeszközök voltak, angol pennyt pedig Magyarországon mindössze körülbelül 
harmincat találtak, ezért az igazi ritkaságnak számít. A pénzek jó állapota és jelentős ezüst-
tartalma alapján valószínű, hogy az érméket hosszabb idő leforgása alatt, alapvetően ezüst 
mivolta miatt halmozták fel. A kincset az 1240-es években, a tatárjárás idején rejthették el 
Kopács-pusztán. A Békés megyében valaha talált kincsleletek közül ez a legnagyobb. (MTI)


