
Kovács Anna

Az öntudatosodó város
" ″A történelem nem ismer ugyan azonosságokat, 
de ismer feltűnő  és megkapó hasonlatosságokat 
Szinte azt lehetne mondani, hogy a történet 
nagy hőskölteménye egyes strófáinak is megvan 
a maguk refrénje."
('Gróf Klebelsberg Kuno: A  magyar rekonstruk
ciók. 1926 .)

Egy mozaik a város szellemi életéből: a 
Salgótarjáni Almanach

Salgótarján tanulságosan izgalmas idő
pontban: a Trianon utáni években; jellegzetes 
helyen, a területveszteségek hatására perem
vidéken; és sajátosan is : a bánya és az ipari 
nagyvállalatok sokszor talán túlzottan gyá
molító; ám nélkülözhetetlen támogatásával 
tette meg első lépéseit a városi fejlődés útján. 
Magyarország, Trianon után mint már annyi
szor történelme során egy újabb megújho
dást remélt, egy újabb rekonstrukció előtt 
állt. S a politikailag és gazdaságilag meggyen
gült országban a revíziós törekvések mellett 
sokan hittek a kulturális felemelkedés re
formprogramjában. Az 1920-as évek dere
kán egyértelműen fogalmazott erről a kora

beli kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno, aki 
-  s bár ez véletlen, de szempontunkból mégis
csak figyelemre méltó tény -  1922-től, a vá
rossá nyilvánítás évétől, 1931-ig töltötte be 
posztját.

"  Szeretném a köztudatba belevinni -  
kezdte 1925-ben p rogram já t - , hogy a tr ia 
noni béke következtében le fegyverze tt M a 
gyarországban a kultusztárca voltaképpen  
honvédelmi tárca is. H onvédelm i tárca  
olyan értelemben, hogy most elsősorban a 
szellem , a művelődés feg yvere ive l ke ll vé
deni hazánkat, és ezekkel az eszközökkel kell 
mindig újból és újból bebizonyítanunk a v i
lág nemzetei előtt, hogy a magyar viszontag
ságos életének második ezer esztendejében  
is   életképes...  a  magyar   kultúra  m unkásai
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nál, kezdve az egyetemi tanároktól le  a sze
gény óvónőkig, olyan kötelességtudás, mun
kaszeretet és akkora haza fiság  nyilvánul 
meg, hogy a szellem  eszközeivel jó rész t p ó 
tolni tudjuk az anyagi eszközöket."

Salgótarjánban mintha csak az idők sza
vára felelt volna, 1925-ben érdekes kis könyv 
jelent meg, a helyi lap, a A Munka Naptára: a 
Salgótarjáni Almanach, aminek első kötetét 
1926-ban még egy követte. Salgótarján első 
évtizedéről, a város szellemi életéről alapvető 
forrásul szolgálhat e két kötet, annál is in
kább, mert készítőinek, szellemi alkotóinak 
az Almanach előszavában nyíltan felvállalt 
célja is ez volt. Az előszó különben drF ö r s 
ter K álm án  polgármester tollából került ki, 
aki városépítő gondolatait a hivatalos kor
szellemnek megfelelően -  a veszélyeztetett
ség érzetéből fakadó aggódással, az áldozat
vállalók töretlen hitvallomásával -  kellően 
drámaira hangszerelve adta elő.

" A háborút elvesztettük. Rongyosak let
tünk. Szegények lettünk. Világ árvái lettünk. 
-  Beteg az országgazdaság. Orvos nincsen. 
C sodát vár minkenki. Pedig nem csoda f o g 
j a  az országot meggyógyítani. -  D olgozni 
ke ll! M unka, munka és munka kell. -  E z  a 
könyv is  egy tég la  S a lgó tarján  épületének 
felép ítéséhez. E  könyv kiadásának cé lja  a 
város és környék gazdasági, kulturális és 
term észeti értékeinek ismertetése. Tükör 
akar lenni a város életének."

Az alábbiakban nézzünk közelebbről ebbe 
a tükörbe, vegyük szemügyre benne Salgótar
jánt, abban a reményben, hogy az Alamanach 
vizsgálatával a város szellemi képe -  és nem 
szellemképe -  vázolható fel, és ha még torzít

is e tükör, a lényegi vonásokra ráismerhe
tünk. Kövessük a polgármester tanácsát, mi
szerint " ..ne ijed jü n k  meg e tükörképtől. H a  
szomorúak is a mi közállapotaink, ha sivár  
is  a múltunk és jelenünk, ha ta lán  legelh 
anyagoltabb is  városunk az ország va la 
mennyi városa között, kétségbeesésre azért 
nincs ok addig, amíg erőt érzünk magunkban 
és hitet a jövőben."

A helyi intelligencia -  és a városi tudat
Förster Kálmán előszavát tévedés lenne a 

szokásos hivatali gesztusok közé sorolni. Ön
magán túlmutató tény az, hogy a város pol
gármestere szólt az Almanach hasábjain az 
olvasókhoz. A kötet szerzőgárdájának - a vá
rosi intelligenciának -  jelentékeny része 
ugyanis a város hivatali vezetőiből került ki. 
Olvashatjuk Horváth László  jogügyi, Köntz
ey Ferenc műszaki városi tanácsnokok, dr 
Clementis Kálmán városi tiszti orvos, és 
Lapsánszky János  pénztári ellenőr írásait. 
Természetes, hogy a város vezetőit elsődlege
sen városuk jelenének kérdései izgatták, ám a 
jelen fejlődés lehetőségeit a múlt és jövő 
összefüggésében vizsgálták. "M inden ú j -  
minden idegen - ,  a múltra senki sem kíván
csi, a jö vő ve l senki sem törődik."  -  állítja 
írásában Horváth László, majd számbaveszi 
azt a lehetséges örökséget, hagyományt, ami
re véleménye szerint építeni lehet. Rátérve a 
város helyzetének korabeli értékelésére, nála 
is tettenérhető az az egyébként általánosan is 
tapasztalható törekvés, hogy a művelődés 
elemeit nagy hangsúllyal igyekeztek beépíte
ni a gondolkodás rendszerébe. "A  város ku l
turális élete is igen erős fe jlődést mutat -  ál
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lítja talán megérthető túlzással. - A z  állam i 
és társu la ti elem i isko lá k , a po lgári iskola  
és főgim názium  karöltve versenyeznek az i f 
jú sá g  oktatásában. A  szám szerint 30  egye
sület, i lle tv e  szövetség á llandó  fe lo lv a s á 
sok és m űkedvelő előadások rendezésével 
fe j le s z t i  a lakosságnak kulturális öntuda
tát."

A szerzők között a másik jól elhatárolha
tó réteg a műszaki szakembereké. Eisele Ottó 

bányafőmérnök a Salgótarjáni Kőszénbá
nyák történetét vázolta fel; az Északmagyar
országi Egyesített Kőszénbányával a bag
lyasaljai bányatitkár H o r v á th  G yu la  foglal
kozott, és minden bizonnyal az Acélgyár név
telen ismertetője is a műszaki tisztviselők kö
zül került ki. Mint ahogy azt A Munka egy 
1923-as cikke is tanúsítja, már igen korán 
felismerte a városi tudat azt, miszerint ab
ban, hogy Salgótarján "  egy kedves, vonzó, ál
ta lánosan jóm ódú, tekintélyes kultúrhely le
gyen" elsősorban "  nagyszám ú és üde ész já 
rású intellegenciájára"  támaszkodhat.

Amikor a névtelen cikkíró számbaveszi, 
hogy kik is ők, a város első polgármestere 
Förster dr. mellett ("aki nem ismer fáradsá
got, ha valami szép dologról van szó") első he
lyen említi a bányák, nagyvállalatok vezető 
szakembereit: "  itt van a kőszénbánya hata l
mas vá lla la ta , o ly szaktekintély igazgatá
sával, mint Róth bányaügyi fő tanácsos, itt 
van a vasgyár a modern és gyorsakaratú  
L ip tay igazgatása  alatt, a baglyasi bánya a 
jó s z ív ű  Schm idt Jen ő  igazgatásával... a 
nagyvá lla la tok kitűnő műszaki fe lügyelő i, 
vá loga to tt mérnökei, mind kiválóan értékes 
erő arra, hogy segítsenek a városból terem

ten i v a la m it ."  E korai felismerés helyesnek 
bizonyult. A köztisztviselőkkel együtt való
ban ők alkották azt a réteget, a középosztály 
derékhadát, amely iskolázottsága, széles lá
tóköre révén, azontúl, hogy képes volt szak
szerűen megszervezni a termelés, valamint a 
városigazgatás feladatait, ennél jóval többet 
végzett, amikor felismerte és vállalta is kül
detését a művelődésben, a szellemi élet alakí
tásában. Áldozatvállaló tevékenységük ered
ményeként a vállalatok jelenléte nemcsak a 
város korabeli jelene szempontjából volt 
meghatározó, de múltjuk is beemelődik a tör
téneti gondolkodásba.

A Salgótarjáni Almanach szerzői között 
ott találjuk azokat az alkotókat, akiknél az 
értelmiségi életmód, a szellemi munka elemei 
még hangsúlyozottabban kerülnek előtérbe. 
Ennek egyik típusát képviseli Szántay I s t 
ván, az Almanach összeállítója. Foglalkozá
sára nézve Szántay a salgótarjáni vasútállo
máson "ellenőr rakt.főnök" volt. Ő volt, aki 
1923-ban útjára indította A Munka című he
tilapot, aminek később felelős szerkesztője 
lett. Már önmagában ez a cselekedete példa
értékű, lapja a maga idejében egyedülálló 
vállalkozás, a maga nemében egyedüli sajtó- 
orgánum volt a városban. (Az 1920-as évek
ben csak az Akarat gimnáziumi diáklap, és A 
bányász című közlöny jelent meg kívüle Sal
gótarjánban.) A Munka és Naptára az Alma
nach legáltalánosabb célkitűzéseként a ke
resztény nemzeti ideológia szolgálata fogal
mazódott meg. "  A  világnézetek harcában az 
egyetlen e lfogadha tó  emberi alapra helyez
kedtünk: a keresztény, nemzeti alapra. N em  
mentünk  az  utcára  zsidó   kérdést  csinálni,
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sem fu r k ó s  botokkal más va llású  ablakokat 
beverni, de egy percig sem hagytuk olvasóin
kat kétségbe, hogy mi a meggyőződésünk" - 
vallotta a főszerkesztő. Az ideológiai jellegű 
célon túl Szántayt komoly szakmai megfon
tolások is vezették, amikor lapjával és főként 
az Almanach kiadásával fórumot kívánt 
nyújtani azoknak, akik Salgótarján irodal
mát megteremteni, művelni, tudatosságát 
erősíteni hivatottak.

Végül természetesen mint modern vállal
kozót anyagi megfontolások, indokok is ve
zették, a vidéki lapkiadás pénzügyi nehézsé
gein próbált úrrá lenni, s mint modern vállal
kozó haszonra szert tenni.

Túlzás nélkül állítható, hogy az értelmisé
gen belül meghatározó volt a városban a pe
dagógus réteg. Salgótarjánban még az is fel
erősítette szerepüket, hogy művelődési intéz
mények hiányában elsődlegesen az iskolák 
keretein belül alakultak ki és működtek azok 
a szellemi műhelyek, amelyekben a társada
lomtudományi és történeti gondolkodás 
megerősödhetett. Nem véletlen, hogy a peda
gógusok közül emelkedett ki a város első tör
ténésze D ornyay Béla, aki 1923-ban került a 
városba. A Chorin Ferenc Gimnázium taná
raként, iskolai munkája mellett nagy nehéz
ségek közepette, helyi forrásmunkák, könyv
tárak, levéltárak hiányában megkezdte a vá
ros történetének rendszeres feldolgozását. 
Dornyay esetében szerencsésen összetalálko
zott az egyéni érdeklődésén alapuló történé
szi indíttatása azzal a helyi igénnyel, hogy 
Salgótarján mint új város éppen ebben az 
időszakban kereste a történelemben a maga 
fogódzóit, számbavette hagyományait. S

minderre még ösztönzőleg hatott, hogy a tria
noni sokkhatás következtében általában is 
felértékelődött a történelmi múlt szerepe, a 
mindennapi gondolkodást átható történeti 
érvelést a "nemzetmegőrzés" leghatásosabb 
eszközének tartották. Jó példázza ezt az 
összefüggést az a két tanulmány, amit Dor
nyay az Almanach-ban közzétett. Az első kö
tetben Salgótarján és vidékének természeti 
szépségeit, a másodikban műemlékeit mutat
ta be. Dornyai témaválasztása már önmagá
ban figyelemre méltó tény. Az ő tevékenysé
ge nyomán, publikációiban kezdődött el az a 
törekvés, hogy a város természeti környeze
tét megbecsülendő, megőrzendő értékként 
beépítsék a városi hagyományok rend
szerébe. A várost körülölelő "gyönyörűséges 
környék" azonban nem pusztán csak termé
szeti szépséget jelentett, hanem váraival, 
épületeivel a magyar történelem azon színpa
dát is, melynek jórészét elvesztettük. Trianon 
kövekeztében határainkon kívülrekedtek ter
mészeti kincsekkel együtt történeti múltunk, 
azonosságtudatunk emlékei is. Dornyay írá
sai azt bizonyítják, hogy ez a kérdés igen éle
sen vetődött fel éppen itt Salgótarjánban, a 
peremvidéken. “B ecsü ljük meg régi em léke
inket, legalább azt a keveset, amit még ma
gunkénak vallhatunk, mert csak így rem él
hetjük, hogy a jövőben gazdaság i fe lv ir á g 
zásunk után - a műalkotások terén majd mi is 
jelentősebb eredményekkel dicsekedhetünk s 
itt sem kell majd szégyenkezve elmaradnunk 
más, hasonló városok kulturtevékenysége 
m ögött!" -  zárja a műemlékek ismertetését.

Dornyay Béla munkásságában ismerhető
fel legtisztábban, hogy Salgótarján törté
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netének, a városi hagyományoknak, a városi 
öntudatnak olyan összetevői, elemei vannak, 
mint a trianoni sokkhatást követő határhely
zet-, a bányai -  ill. ipari vállalatok szerepének 
-, a természeti táj megőrzésének-, és a törté
nelmi emlékek megbecsülésének tudata.

Irodalmi próbálkozások - szellemi törek
vések

Az alkotó értelmiség kisszámú, ám a szel
lemi életben különösen figyelemre méltó, 
mert azt közvetlenül alakító; ill. a szellemi
séget sajátos élményszerű formában megje
lenítő csoportja: az íróké, irodalmároké. Sal
gótarján ebben a vonatkozásban is felmutat
ja azokat a jellemzőket, mint általában a vi
déki városok a századelőn, noha az tény, hogy 
kiugró tehetségek híján a helyi értéken túl
mutató életművek nem igen születtek itt. A 
Salgótarjáni Almanachban olvasható irodal
mi alkotások minden vonatkozásban tipizál
ják a város irodalmi életét.

Az írók többsége a pedagógusok köréből 
került ki, némelyikük a korabeli irodalom hi
vatalos képviselőjének számított.

Így első szerzőnk is az a V isn y o v szk y  Re
z ső , aki vezető kir. tanfelügyelő volt, a megye 
társadalmi és kulturális életében jelentékeny 
szereppel bírt. Tizenhat önálló kötete jelent 
meg, a Petőfi Társaságnak tagja, a Madách 
Társaságnak egyik alapítója volt. Költemé
nyei témáit gyakran a magánélet szűk köré
ből választja, egy zárt patriarchális életesz
ményt, és a népies(kedő) költészeti irányt 
idealizálja.

Az Almanachban megjelent versei -  Az 
én anyám, Az én asszonyom, Az én fiam. Az

én testvérem -  sorából kiemelkedik Az én 
hárfám című, amelyben emberi-alkotói ars- 
poeticáját fogalmazta meg. Elhatárolta ma
gát a modern irányzat képviselőitől, jelesül 
A d y  Endre  költői világának újszerűségétől: 
" Én szívemből tépem a d a lt ,/  Ó, nem úgy, 
mint m ások,/ M int a bizarr, torzéletű / M a 
gyar m essiá sok .// Gyűlölöm a trágár-da 
lo k /  Beteg pengetői t /  É s  a merész röptű  
"  uja k " / Ezer arcredőit."

Szintén pedagógus volt Vadkerty B éla , 
aki a hadifogságból hazatérve a bánya iskolá
iban tanított. Első írását már 1923-ban hozta 
A Munka, és irodalmi működését a Gárdonyi 
és a Madách Társaságok rendes tagsággal is
merték el. Az irodalom minden műfajában 
próbálkozott -  szigorúan hazafias célzattal. 
Az irodalom kérdéseit, az írókat is ezzel a szi
gorúsággal, elvszerű kizárólagossággal ítélte 
meg A magyar irodalom kaméleonjai című 
1932-es hírlapi cikkében. Ebben megtámadja 
Szabó D ezső t, mert elhagyta nemzetét, de 
veszélyesnek tartja M óricz Zsigm ond  pa
rasztábrázolását is, mert túl sötéten fest. 
Vadkerty nem maradt válasz nélkül, noha A 
Munka szerkesztősége nem vett részt a vitá
ban, de az ellenvéleményt Paraszt az iroda
lomban címmel leközölte.

Vadkerty Béla szemléletének legkifeje
zőbb, tipikus darabja az Almanacban közzé
tett írásai (történeti rege, háborús románc) 
közül a Magyar rabok álma című irredenta 
kép, melyet N ógrád i Pap D ezső  költemé
nyeiből állította össze. A szerző utasítása sze
rint történik a felvidéken, a forradalom utáni 
időkben, egy magyar kúria leányszobájában, 
majd a börtönben; a főbb szereplők és a cseh
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katonák között megjelenik személyesen ma
ga Magyarország őrangyala. Forrásaink sze
rint az ilyen és hasonló látványos, zenés 
összeállítások a városi társadalmi élet ünnepi 
alkalmain a közkedvelt műfajok közé tartoz
tak.

A füleki születésű salgótarjáni ügyvéd 
Nógrádi Pap Dezső a városnak amolyan al
kalmi költője volt, gyakori közszereplésein - 
így a salgóbányai hősi emlékmű avatásán is - 
saját verseit szívesen szavalta. Apjától, Nóg
rádi P ap Gyulától, az országosan is számon
tartott költőtől és népdalgyűjtőtől, nemcsak 
műveltségét, de költői érzékenységét is örö
költe. Korának hangzatos szólamait, törté
nelmi szlogenjeit sokszor igazi lírai ihletett
séggel tudta tolmácsolni. Az Almanach 
1926-os kötetében "A  magyar Jövő címmel a 
Trianon utáni gondolkodás verses összefog
lalását olvashatjuk tőle. “...bár elvettek min
dent tö lü n k / S  útszéli koldus lett belőlünk,/ 
E  hősi nemzet nincs e lve szve!/ Zúghat ide
gen szél m ogorván/ E rdély  bércein, Kárpá
tok orm án,/ É l az Igazság, él az Eszme."

A korabeli hazafias versköltészet mellett 
részben más hangot, más színt képviseltek a 
prózai műfajok. A divatos romantikus hábo
rús szerelmi történetek és bibliai tárgyú tan
mesék között fel-felbukkantak a salgótarjáni 
mindennapokról sokszor már szinte a szocio
lógia hitelességével szóló alkotások is. A 
Munka tárca rovatában közölt írások tanúsít
ják, hogy az egyik legkedveltebb téma a bá
nyászélet ábrázolása volt. Erre példa az Al
manachból Gyulai Á dám Aratás című elbe
szélése is, amelyben az éltető paraszti munka 
és a tragikus végű bányászsors leegyeszerűsí

tő szembeállítása történik meg.
Az Almanach szépírói közül a legutolsó

ként közölt Fekete A l f r é d  nemcsak a legte
hetségesebb költő és legérdekesebb egyéniség 
volt, de már egy teljesen más korosztályt és 
más ízléskorszakot képviselt mint szerzőtár
sai. A Fekete-családot a megélhetés reménye, 
a bányai munka lehetősége vonzotta Salgó
tarjánba. Fekete Alfréd a Chorin Ferenc 
Gimnázium tanulója lett, az 1924/25-ös és az 
1925/26-os tanévet végezte itt, és az iskolai 
önképzőkör lelkes tagja volt. (Azé az önkép
zőköré, amelynek 1926. évi nyilvános ünne
pélyére -  Pénzes Zoltán, a volt tanártárs és 
barát kérésére - Juhász Gyula verset küldött: 
"Prológus a salgótarjáni gimnázium diákjai
hoz.") A helyi lap rendszeresen közli a húsz
éves diákköltő műveit, s hogy szerelmes ver
sei közül négy az Almanach válogatásába is 
bekerült azt biztos verstechnikáján, fiatalos 
látásmódján túl talán leginkább megkapóan 
újszerű költői hangjának köszönhette.

Friss szellemet, más ízlést, más emberi és 
művészi ideált képviselt, mint szerzőtársai. 
"Ma a nóta mássá lett" -  jelenti ki hetyke ön
tudattal a Vén magyar vándor újesztendei 
nótája című versében, amelynek egy másik 
strófájában az "Üres lett az élet" -  gondolatra 
döbben rá. Költői gondolkodását tudatosan 
igyekszik megszabadítani a kötelezőnek tar
tott hazafias szólamok terhétől, így amikor 
verset ír a Magyarok-ról inkább Ady nyomá
ban jár.

Fekete Alfréd számára Ady Endre költé
szete jelentette a követendő példát, s ezt 
1926-ban elméletileg is megpróbálta megin
dokolni, alátámasztani. 1926-ban jelent meg
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Ady a világpolgár című cikke. Szabó Dezső 
tanulmányának, a "Forradalmas Ady"-nak a 
bírálatából kiindulva az Ady hazafiságát ért 
vádakat utasítja el. " Adyban hatványozott 
mértékben lobogott a haza fiság  lángja, de 
mert ő  érd emeink m ellett hibáinkat is sze
münkbe mondta, f á j ó  érzékenységünk a ha
zá t lanság  érzésével vádolta  meg öt... Végül 
nem m éltán ostorozta-e nemzetét, midőn lá t
ta, hogy mekkora em berfeletti küzdelmébe 
kerül egy-egy tehetségnek is  érvényesülni és 
igaz értékelésre vergődni nálunk?!"

Fekete Alfréd az Ady-tanulmányával 
csaknem egyidőben még másik három kriti
kát is közzétett, s ezek jelentősége az volt, 
hogy ekkoriben szinte egyedül képviselték 
irodalmi, művészeti kérdések elméleti meg
közelítését. Fekete Alfréd irodalmi munkás
sága lényegében máig érthetetlen okból fél
bemaradt. Az 1930-as években elhagyta Sal
gótarjánt, éppen akkoriban, amikor az általa 
képviselt gondolkodásmód iránt egyre hatá
rozottabb közönségigény mutatkozott, új stí
lus kezdett divatba jönni. Az értékrendek el
különülésének egyik elképesztő megnyilatko
zása volt 1939-ben az ún. "nyam-nyam vita". 
A kérdés az volt, hogy a városban működő 
jazz-zenekar, a Szürke Fiuk "nyugat majmo
ló" muzsikája beilleszthető-e a magyar(os) 
kultúra keretébe, megférhet-e a cigány-zene
kar mellett?!

Fekete Alfréd munkássága már az 1920-

as évek derekán sejtette, hogy a látszólag kö
zös, de mégsem egységes szemléletben meg
indult a szellemi élet differenciálódása. Ez a 
folyamat az 1930-as évek elején felerősödött 
(gondoljunk csak a Vadkerty Béla kapcsán 
idézett vitára), aminek eredményeként az év
tized végére kialakultak az irodalmi élet szer
vezett formái. (Megkezdte működését a Ba
lassa Bálint Társaság.)

Amikorra aztán a fejlődés tartalmi ele
mei is kiteljesedhettek volna, Salgótarján 
történetének egy újabb szakasza következett. 
Ebben a folyamatban az a szellemi alkotóerő, 
ami az Almanach-ot létrehozta már nem ve
hetett részt. Részben életkoruk, részben meg
győződésük szorította őket perifériára, vagy 
mint Fekete Alfréd esetében tragikusan tor
zóban maradt életművük tette ezt lehetetlen
né.

Ám az Almanach alkotói 1926-ban még 
programként hihették a klebelsbergi gondo
latot: "..kevés  ország van széles e világon, 
ahol a tehetségek kedvezőtlenebb környezet
ben küszködtek, mint éppen nálunk. H azánk  
a szellem i életben a tört oszlopok és a derék
ba kettérört f á k  országa volt. M o st k iragad
ju k  a sötétségből a tanyák fö ldm ívesnépét, 
és teret nyújtunk a f ia ta l  tudósnak, hogy 
büszkén szárnyaljon  a szellem nek trianoni 
határok á lta l nem korlá tozo tt szabad  leve
gőjében a magyar turul. A nnyi ka ta sztró fa  
után megint egyszer megindultunk a rekonst
rukció útján ."
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