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Bevezetés

Nem életrajzot szándékozom írni. Sajnos, ennek az 
ideje már lejárt: akkor, mikor erről szó lehetett volna, az 
állandó életveszélyben semmi sem esett távolabb tőlem, 
mint emlékeimet papírra vetni! Pedig úgy hiszem, sok 
érdekességet tartogatott volna utódaim számára. Most 
utólag mégis megörökítem azt a sok-sok élményt, 
eseményt, ami a sors kegyéből osztályrészemül jutott. 
Két háborút, forradalmat, ellenforradalmat éltem át, 
nagy külföldi és hazai történéseknek voltam tanúja, két 
ízben láttam szinte máról holnapra összeomolni azt, 
amiben addig szentül hittem, és láttam újból és újból 
talpra állani, ha mindjárt nehezen és megtépázottan 
is, a magyar géniuszt. Mindez megörökítésre várt 
volna, de a sors úgy látszik, mást akart. A Rákosi éra 
megtépte idegeimet, hófehérré tette fejemet, és ma, 72 
éves koromban már nem érzek magamban elég erőt és 
energiát, hogy mindarról hűen be tudjak számolni, amit 
hosszú közpályám alatt átéltem. Így gyarló, megkopott 
emlékezőtehetséggel ma már csak „feljegyzéseket” 
tudok írni; ezek azonban nem pótolhatják a tervbe vett 
írásművet, de egyes részeiben talán alkalmat fognak 
adni utódaimnak, hogy hosszú, küzdelmes, ritka gazdag 
életemen keresztül meglássák, hitelesen meglássák azt 
a kort, amiben élnek, és amiben immár maguknak kell 
megteremteniük a szebb jövőt!
Ha néha, csendes óráimban keserűséggel gondolok 
arra, hogy a Rákosi-éra megfosztott „emlékeim” papírra 
vetésétől, csak az ad vigaszt, hogy az akkori viszonyok, az 
állandóan fenyegető házkutatás, kitelepítés, letartóztatás 
stb. között még a legártatlanabb írás is alkalmat adhatott 
volna arra, hogy a mesterségesen szított gyűlölet jobban 
és tökéletesebben érvényesülhessen! Így maradt el az 
ország történelme legváltozatosabb korszakának leírása, 
és készült el helyette az alábbi rapszodikus feljegyzés.

***

1932-ben a Fejér megyei és Székesfehérvári Múzeum 
Egyesület átiratilag felhívta a figyelmemet, hogy 
közeledik 1938, Szent István király elhalálozásának 
900. évfordulója, amit országos keretek között kellene 
megünnepelni. Ettől kezdve minden ténykedésem azt a 
célt szolgálta, hogy erre az időpontra egy fejlett kultúrájú, 
nagyon szép, tiszta város fogadja az ünneplőket. Akik 

ebben az időben Székesfehérvárt látták, tanúsíthatják, 
hogy célomat tökéletesen elértem, és a város túlzás 
nélkül valóban az ország első vidéki városa lett. Nem 
csak a szakemberek szemében, akik mint a Városi 
Mérnökök Egyesülete és a Polgármesterek Egyesülete, itt 
tartották évi kongresszusukat, hanem a közönségében 
is. Természetesen nagy segítségemre volt e tekintetben 
országgyűlési képviselőnk, dr. Hóman Bálint, aki mint a 
kormány egyik legbefolyásosabb tagja, kieszközölte a 
püspökség kertjében tervezett ásatás megindulását és 
az országgyűlés itteni ünnepi ülését. A régészeti feltárás 
előtt a püspökség kertjét egy nagy, ormótlan kerítésfal 
választotta el a Rákóczi úttól. Ennek végében állott az 
egyemeletes Eisenbarth ház, amelynek kertje benyúlott 
a Prohászka (ma Várfal) parkba is. A kincstár megvette a 
püspökség kertjének nagy részét, a város részéről pedig 
átengedtük a Rákóczi út püspökség melletti úttestét, és 
egy csere útján megszereztük és lebontottuk az Eisenbarth 
házat. Így az ásatás, amelynek első kapavágásánál Shvoy 
Lajos megyés püspökön, Hóman Bálint képviselőnkön 
és az Országos Műemléki Bizottság vezetőin kívül én is 
részt vettem, teljes erővel megindulhatott. Bár a kutatás 
az időközben történt szakszerűtlen feltárások folytán 
sajnos, nem hozott elő különösebb leletet, mégis 
nagyon nagy értékhez juttatta a várost. Elsősorban is 
eltűnt a püspökség szörnyű kerítésfala, az Eisenbarth ház 
lebontásával kibővült a Prohászka park, és helyet adott 
a mauzóleumnak, és ami a fő, az új határvonalon épült 
kerítésen elhelyezhetőkké váltak a részint már régebben 
előkerült szobor- és kőmaradványok, amik mind azt 
bizonyítják, hogy Szent István Európa hírű bazilikája 
valamikor tényleg itt állt.
 A templom szentélyében rendkívül sok sír került 
elő. Nem lehet vitás, hogy ide csak a királyok és az 
akkori idők vezető egyéniségei temetkezhettek. Sajnos 
az antropológusok egyik csontvázról sem tudták 
bebizonyítani, hogy valamelyik királyunké volt. A 
síremlékleleteket ugyanis valószínűleg még a törökök 
elvitték, akik első ízben dúlták fel a bazilikát. 
Az egyik sírból egy púpos ember csontváza került 
elő. Nagyon reménykedtünk, hogy a szakemberek 
megállapítják, hogy ez csak Könyves Kálmáné lehet. 
Reményünk azonban nem vált valóra, mert a tudósok 
újból csak azt hangoztatták: lehet, hogy a csontváz 
Kálmáné, de erre nincs bizonyíték.
 Így va la men  nyi csont vázat a ma u zóle um előtt egy 
közös sír ba te met tük, és föléje egy nagy ke resz tet he-
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lyez tünk. A ma u zóle um ban he lyez tük el később Szent 
Ist ván ko por sóját. Eh hez csat la ko zott a város, vár me gye 
és az Árpád-háziak címe rével díszített ka pu, őr szo ba, 
gyalogjáró, mely egy részt el válasz tot ta ezt a te rüle tet a 
köze li iz ra e li ta temp lom tól, is ko lától és óvo dától, más-
részt har mo ni kus, zárt egy séget adott az egész rom me-
zőnek. Ami kor elkészül te után meg fe le lően ki vi lágítot-
tuk, különösen szépen ér vénye sült Árkayné Sztehló Lili 
gyönyörű üveg fest ménye, amely a ma u zóle um ab la kát 
Szent Ist ván éle téből vett képek kel díszítet te. Két ség-
te len, hogy az ása tási te rület fel tárása, ki kép zése és a 
város szívében va ló léte olyan pati nát, je len tőséget ad a 
város nak, amit előbb-utóbb min den ki nek el kell is mer-
nie. An nál is in kább, mert a Rom kert még ma is az egyik 
leg fon to sabb ide gen for gal mi látványossága a város nak.

Régen fog lal koz ta tott az a gon do lat, hogy strand-
für dőt és sport uszo dát léte sít sünk a városban, és ez zel 
el ér jük, hogy a la kos ság egy része va sár- és ün nep nap-
okon ne si es sen a Bala ton ra vagy a Ve len cei-tóra. Ami-
kor ter vem mel a köz gyűlés elé ál l tam, olyan han gok is 
hallat szot tak, hogy ez ne a kor cso lya pálya mögé ke rül-
jön, aho vá én ter vez tem, ha nem a Sóstóra, ahol már 
ren del ke zés re áll egy ta vacs ka. Ez utób bi véle mény na-
gyon tet sze tősen hang zott, én azon ban nem tar tot tam 
sze ren csés nek. Néze tem sze rint a strand  für dővel és 
sport uszo dával város ren de zési fel ada tot is meg kel lett 
ol da ni, ami azt je len tet te vol na, hogy örök re el tün tet jük 
a kor cso lya pálya mögött ék te len ke dő in go ványt, és foly-
ta tásában he lyet kap az an  nyi ra hi ány zó váro si park. Mi-
vel súlyt he lyez tem ar ra, hogy ez a ja vas la tom is egyhan-
gúlag fogadtassék el, in dít ványom ra le hív tuk Massány 
Er nőt, a Me te o ro lógi ai In tézet ak ko ri ve ze tőjét, hogy 
dönt se el, hol fúj ke ve sebb szél? A Sós tó pár ti ak ugyan-
is az zal is érveltek, hogy az ál ta lam in dít ványo zott he-
lyen ál lan dóan nagy szél van. Massány meg is érkezett, 
és el ső kér dése az volt, hogy én hol aka rom a für dőket 
meg va lósíta ni? Ami kor kifejtettem ál lás pon to mat, ki-
ment a hely színek re, és utána ha za u ta zott. Rövi de sen 
meg is érke zett szak véle ménye, amely ben az ada tok 
töm ke le gével be bi zo nyítot ta, hogy az ál ta lam aján lott 
hely a ked ve zőbb, mert ott fúj ke ve sebb szél. Kérésem re 
le jött a köz gyűlés re is, ahol élőszóval is ki fej tet te véle-
ményét. Ez azu tán el is dön töt te a vi tát, és a köz gyűlés 
egyhangúlag az én ja vas la to mat fogadta el. Az óta be-
iga zo lódott, hogy a hely ki válasz tás mind a város, mind 
a für dő szem pont jából na gyon ked ve zőnek bi zo nyult, 
bár még ma sem tu dom, hogy a jó Massány hogy tud ta 
szak véle mény ét meg konst ru ál ni, ami kor mi, fe hér vári ak 
gyer mek ko runk óta tud juk, hogy a kér déses hely ál lan-
dóan kap ja a móri hor pa dás ból a sze les le ve gőt.

A für dõk he lyét előzőleg fel kel lett töl te ni, mi vel az 
év nagy részében víz alatt ál lott. Egészen ér de kes és 
egye dül ál ló for mát ta lál tam ki er re! A város ha szon-
bér lői nek túl nyo mó része – még a jobb gaz dák is – a 
város sal szem ben ha szon bér hát ra lék ban vol tak, ami 

szin tén hoz zájárult a házi pénz tár króni kus fi ze tés kép te-
len ségéhez. Az üg  gyel a köz gyűlés is foglalkozott, és úgy 
határozott, hogy akik ha szon bér hát ra lék ban van nak, 
nem ve het nek részt az ese dékes sé vált föld ha szon bér be 
adásában. Ez va lójában nagy csa pást je len tett vol na a 
város ra néz ve. Egy részt, mert a ha szon bérek az ad di gi val 
szem ben ször nyen vis  sza es tek volna, más részt, mi vel a 
leg jobb gaz dák, a város leg meg bíz ha tóbb bér lői ki es tek 
vol na az árve re zők közül. Pe dig nem a szán dék, ha nem 
a le he tőség hi ány zott a fi ze tés re. A terményárak ugyan-
is an  nyi ra vis  sza es tek, hogy úgy szól ván min den gaz da 
tönk re ment. Tud va te hát azt, hogy a ha szon bér hát ra-
léko sok nagy része szíve sen fi zet ne, ha er re mód ja len ne, 
köz hír ré tétet tem, hogy ha a „sár ga föl des gödör ben” (a 
mai Vil la mos sági gyár he lye) kitermel nek és be szál líta-
nak a strand für dő és sport uszo da he lyére egy két fo ga tú 
ko csi agyagot, azért ko csin ként 1 pen gőt kap nak, amit 
hát ra lékuk ra számo lunk el. No sza, meg in dult er re a 
nagy mun ka, s olyan láz ban ter mel ték és szál lítot ták be 
a hát ra lékos gaz dák az agya got, hogy volt nap, ami kor 
a lovasberényi út szin te fe ke tél lett a ki- és be fe lé tar tó 
ko csik tól. Az ered mény az lett, hogy egészen rövid idő 
alatt 35. 000 ko csi agya got szál lítot tak a für dők helyére 
és ezzel előkészítet ték azt az épít ke zés meg kez désére. 
A 35.000 pen gőt pe dig az ínség ak ció pénz tárából át-
utal tuk a föld bérhát ra lék ja vára a házi pénz tár ba, te hát 
ennyi vel csökken tet tük a hát ra lékot.

A für dők ter ve it egyéb ként Ma tyók Ala dár ne ves 
építész készítet te, aki olyan ügye sen helyez te el a női és 
fér fi öl tözőket, a ven dég lőt és a víz tisz tító be ren de zést 
ma gában fog la ló szol gála ti épüle tet, hogy a für dőte lep 
ma is Székes fe hér vár egyik leg na gyobb lát ványos sága. 
El te kint ve at tól, hogy az ér dek lődők az or szág min den 
részéből sűrűn láto gat ták, a für dőte lep a város közön-
ség nek is meg nyer te a tet szését. Hisz volt nap, ami kor a 
hely be li ek közül több ez ren ke res ték fel. Különösen es-
te volt szép a für dő, ami kor a nagy sze rűen meg ol dott 
világítás ki hoz ta an nak min den szép ségét. A ven dég lő 
éj jel 1 óráig tar tott nyit va, és különösen pén tek es tén-
ként 6-700 em ber fo gyasz tot ta el itt a va cso ráját. Bi zony 
a mai ge ne ráció előtt ez már csak álom kép nek tűn het 
fel. Mi vel a me den céket kút víz zel kel lett fel töl te nünk és 
a tisztítóbe ren de zésen na pon ta ke resz tül en ged nünk, 
szük séges sé vált, hogy me leg víz ről gondos kod junk. Er re 
meg fe le lő al ka lom is kínál ko zott, mert Pávai Vajna Fe-
renc, a híres geológus, aki az or szág leg több me leg vi zet 
adó mély fúrását fel tár ta, előter jesz tést tett a mélyfúrás ra. 
Az is mert geo lógus azt fel téte lez te, hogy kb. 600 méter  
mélységnél fel tét le nül meg ta lál juk a kívána tos me leg-
vi zet, és mi vel a mo hai szén sa vas me den ce be nyúlik a 
város alá, és kb. 200 méter nél sa vas vi zet fo gunk ta lál-
ni, a ket tő ke ve rékéből lét re hoz hat juk a nagy kin cset: a 
me leg, szén  sa vas vi zet, ami Eu rópában csak egy he lyen, 
Mannheimben ta lál ha tó. Saj nos Pávai Vajna Fe renc re a 
töb bi geo lógus, va lószínűleg fél tékeny ség ből na gyon 
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haragudott, és ahol csak le he tett, igye ke zett min den 
kez de ménye zését el gán csol ni. En nek volt az ered ménye 
az is, hogy a pénz ügy mi nisz téri um tól – Hóman Bálint 
me leg köz ben járása ellenére – csak egy egészen kis ka-
li be rű, va gyis kis tel je sít ményű fúrógépet kap tunk köl-
csön, a sze mélyi és do lo gi ki adások meg térítése mel lett, 
és ezzel kel lett meg kez de nünk mun kán kat. Már ak kor 
el ha tároz tam, hogy az ered mény től füg get le nül a mély-
fúrás, va gyis a mai Csitáry-kút he lyén és mögöt te, a Kal ló 
ma lom előtt húzódó át lós útig nyúló tér ség ben meg te-
rem tem a város an  nyi ra hi ány zó köz park ját, köze pén ha-
las- és csóna kázó tóval. E cél ból meg is szereztem az it-
te ni és ma gáno sok ke zében lévő cca. 100 kh-nyi rétet, és 
meg kez det tem a halastó mélyítését. Pec hem re ter ve met 
nem va lósít hat tam meg, mert köz be jött a máso dik világ-
hábo rú, ami min den na gyobb sza bású kez de ménye zést 
meg ölt, és az én pol gár mes te ri szék ből tör ténő távo-
záso mat is szük séges sé tet te. A várost jár va és a ta gad-
ha tat la nul tapasztalha tó fej lődést lát va, bi zony sok szor 
jut eszem be, mi lett vol na, ha a pol gár mes te ri székben 
ma rad va meg va lósít ha tom azo kat a szép ter ve ket és el-
gon do láso kat, amelyek állandóan fog lal koz tat tak. Egész 
biz tos, hogy Székes fe hér vár so ha nem gon dolt fej lődést 
ért vol na el, és va lóban az or szág leg szebb vi déki váro sa 
címére tart ha tott vol na igényt.

A „hall ga tás tor nya”, ahogy a he lyi saj tó a fúróbe-
ren de zést el ne vez te, köz ben végez te a mun káját. Pápai 
Vajna Fe renc szak véle ménye saj nos, nem bi zo nyult va-
lónak, mert sem 600 méter mély ség ben, sem 1280 
méter nél, amed dig le fúr tunk, nem ta lál tunk me leg vi-
zet. Új ból kel lett te hát a köz gyűlés nek az üg  gyel fog-
lal koz nia. Ne héz válasz út elé ke rül tem ek kor. Egyrészt 
geo lógu sunk to vább biz ta tott, hogy a me leg víz fel tét-
le nül alat tunk van, csak mélyebb re kell ér te le men nünk, 
más részt az egye tem geo lógu sai azt han goz tat ták, hogy 
Székes fe hér vár al ta la jában nincs me leg víz, te hát fölös le-
ges pénz ki do bás a to váb bi fúrás. Emel lett egy na gyobb 
fúróbe ren de zés sel új ra kel lett vol na kez de ni a mun kát, 
mert a ka pott be ren de zés sel to vább fúr ni nem le he tett 
vol na. Ilyen körül mények között kel lett ál lást foglalnom, 
il let ve dön te nem. Hos  szas töp ren gés után úgy ha tároz-
tam, hogy a mély fúrás beszün te tését ja vas lom, mi vel 
nem vál lal ha tom a fenn for gó nagy koc káza tot. Mint 
érdekességet em lítem meg, hogy a köz gyűlésen en nek 
el le nére sok és ko moly fel szóla lás hangzott el a fúrás 
foly ta tása, ill. az újabb hi tel meg sza va zása mel lett.
Ami kor a fúróbe ren de zést le sze rel ték és el távo lítot ták, 
meg ma radt a kb. 90, il let ve 200 méter mély ség ből fel-
törő szén sa vas víz, amit rövi de sen igen meg sze re tett a 
város közön sége. El is ne vez ték Csitáry-víznek. Je lent ke-
zett is rövi de sen Klein Re zső, a hír hedt vál lal ko zó, aki az 
Ár pád für dőt és an nak for rása it bir to kol ta, hogy a szén-
sa vas víz hasz  no sítását ad juk bér be. Ha jól em léke zem, 
évi 20.000 pen gőt aján lott fel ér te. Én azon ban nyom-
ban és ke re ken vissza uta sítot tam, azt han goz tat va, hogy 

ha nem ta lál tunk me leg vi zet, leg alább ezt a fel törő vi zet 
hasz nál ja in gyen a város közön sége, hi szen az ő pén-
zén foly tat tuk a mély fúrást. Az volt a szán dékom, hogy a 
pezs gő for rás vi zet, a jobb meg köze lítés ér de kében, be-
ve zet jük a Zichy li get ele jére, ami ál tal bi zo nyára meg sok-
szo roz tuk vol na an nak hasz nála tát. Saj nos, ezt az elgon-
do láso mat is ke resz tülhúz ták a köz be jött ese mények. A 
víz azon ban oly nagy közkedvelt ség nek ör vend, hogy 
ma is, ami kor a szépen par ko sított Béke li get ben van, 
számtalanul láto gat ják. Töb ben közöl ték ve lem, hogy 
nem régi ben, egy váro si ta nács ülésen szóba került e for-
rás vi ze is. Az egyik fel szóla ló, nyil ván féle lem ből, nem 
mer te azt Csitáry-víz nek ne vez ni, ha nem igye ke zett az 
ismert kutat körülír ni. Az ülést ve ze tő ta nács el nök, aki 
pe dig meg győződéses kom mu nis ta, ek kor rácsön ge tett, 
és a követ ke zőket mon dot ta: „Tes sék csak nyu god tan 
Csitáry-víz nek ne vez ni. A nép adta ezt a nevet, nincs te-
hát sem mi szük ség arra, hogy más képp hív juk.” En nek a 
hozzáállásnak kell te hát tu laj do níta nom, hogy a város-
ról meg je lent új tér képek, ami ket a Kar to gráfi ai In tézet 
adott ki, és melyekből egy pél dányt én is meg sze rez tem, 
a ke vés ér de kes ség között a Csitáry-kutat is megjelölik. 
Bi zony nem gondoltam va la mi kor, hogy ál do za tos pol-
gár mes te ri működésem egyet len em léke ként, legalább is 
egy előre, ez a for rás ma rad csak fenn és vi se li egy időben 
„fo ga lom má vált” nevemet.
 Ami kor a strand für dőt és sport uszo dát ün ne pélye sen 
meg nyi tot tuk, or szág gyűlési képviselőnk előző es te le-
jött Székes fe hér vár ra. Ter mésze te sen le vit tem a für dőte-
lep hez, aminek nagy vo na lúsága, gyönyörű ki vi lágítása 
an  nyi ra meg lep te, hogy még az nap es te telefo non in-
téz ke dett egyes sze mélyek, közöt tük a Test ne ve lési Ta-
nács el nökének meg hívása érdekében. Más nap azu tán 
va lóban szép, előke lő tár sa ság gyűlt ös  sze a meg nyi tóra. 
Emlékeze tem sze rint ott volt a BM váro si osz tályának ak-
ko ri ve ze tõje, dr. Tatits Ár pád és elfo gad ta a meg hívást 
a Test ne ve lési Ta nács el nöke, dr. Ke le men Kor nél is. Ez 
utób bi a tanács ne vében egy szép pla ket tet adott át a 
für dők meg nyi tása em lékére.
 1932-ben a Tár sa dal mi Egye süle tek Szövet sége fel-
szólított, hogy ve gyek részt ab ban a küldött ség ben, 
amely a tri a no ni béke el len ál lást fog la ló Mus so li ni, olasz 
mi nisz ter el nök nek át ad ja az üd vöz lésére egy be gyűj tött 
kb. 10.000.000 aláírást. Je len ték te len költ ség gel járt 
csak az út, és így Csi kós An dor ba rátom mal je lent kez-
tem. Hálóko csi ban tet tük meg a ha tárig az utat, és ezért 
a Pekár Gyu la író, volt kül ügy mi nisz ter ve ze tése alat ti 
kül dött ség tag ja i val csak  a ha táron ta lál koz tunk. Itt ün-
ne pélye sen fo gad tak ben nün ket, és ez meg is mét lődött 
Rómáig min den ál lo máson. Ve len cében kap tunk reg ge-
lit, és már itt is fel tűnt a sok fel írás, ami a házak fa lán az 
olasz rend szert és Mus so li nit di csőítet te. Mi vel ez nálunk 
ak kor még is me ret len volt, jog gal hit tük azt, hogy ezek 
a jel sza vak a la kos ság spon tán ki törő ér zel me i ből szület-
tek, és az olasz fa siz mus meg hódítot ta az egész la kos-
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ságot. Rómában egy ma gyar tu laj don ban lévő előke lő 
szál lo dában szál lásol tak el ben nün ket, és et től kezd  ve 
„szíves ven dég látóink” rab ja i vá vál tunk. Nem hi ába kel-
lett ma gunk kal vin ni zsa ket tet, szmo kin got és frak kot, 
volt olyan nap, ami kor három szor is át kel lett öl töz-
nünk. Ez meg le he tősen ter hes is volt, de tisz te le tünk re 
olyan sűrű prog ra mot ál lítot tak ös  sze, és olyan sok volt 
a külön böző hi va ta los láto ga tás, fogadás stb., hogy a 
fárasz tó köte le zett séget tel je síte ni kel lett. 

Egyik es te „sza ba dok” lévén, a szál lo dánk tár sal-
gójában meg is mer ked tünk a római ma gyar ko lónia 
ak ko ri ve ze tő el nökével. Ki áb rán dító volt, amit tőle hal-
lot tunk. El mond ta, hogy az ola szok túl nyo mó része tor-
kig van a fa siz mus sal és Mussolinivel, s utál koz va nézi a 
hatóságok ál tal esz közölt fel íráso kat. Sze rin te Mus so li-
ni rend sze re az el ső ko moly erőpróbát nem fog ja ki bír-
ni és ös  sze fog rop pan ni, mert távol áll az át lag olasz 
lel kétől és fel fo gásától. Más nap ke res tük fel Mus so li nit 
a Pa lazzo Veneziában, ahol egy nagy te rem ben asz tal-
ra helyez ték a ma gunk kal vitt aláíráso kat, mi pe dig, a 
kül dött ség tag jai, kör be áll tunk az asz tal előtt. Ami kor 
Mus so li ni a szom szédos dol go zószo bájából be jött, re-
ám a le he tő leg ros  szabb be nyo mást tet te. Úgy nézett 
ki, mint egy ros  szul öl tözött kőműves. El sem tud tam 
kép zel ni, hogy mi ként vál ha tott egy or szág dik táto rává. 
Ami kor azon ban Pekár Gyu la üd vöz lő beszédére vála-
szolt, és be szédé nek kéz ira tát egyik ke zéből hir te len át-
kap ta a másik ke zébe, meg kel lett lát nom a ve ze tés re 
hi va tott dik tátort. Be széde után egy ide ig néze get te az 
aláírásokat, majd Pekár Gyu la be mu ta tott ben nün ket ne-
ki, mi re ő min den ki vel ba rát ságo san ke zet fogott. Utána, 
va gyis e na pot követően egy mást ér ték a külön böző fo-
ga dások, bankettek, ami kor is az ak ko ri olasz ve ze tők 
és előke lőségek vet tek ben nün ket körül. Egykettőről már 
le is ma rad tam, mert meg un tam a sok hall ga tást (nem 
tud tam szomszédaimmal be szél ni), és te lít ve vol tam a 
sok en ni- és in ni va lóval. Igen nagy ha tást tett re ám a 
bal il la-telepen tett láto ga tásunk, a gyer me kek és if jak 
be mu ta tott gya kor la tai. Na gyon szép volt az egész na-
pos ti vo li ki rán du lás, ami kor a ki tűnő ebéd után so kat 
gyönyör köd tünk a ra gyo gó kert ben lévő szökőku tak ban 
és víz esések ben. Es te, szál lo dánk ban kb. tízen em léket 
kap tunk Mussolinitől római láto ga tásunk em lékére. Én 
is meg kap tam Mus so li ni sa ját ke zűleg aláírt fény képét, 
amit so káig őriz get tem. A köz be jött ese mények foly tán 
azon ban, mint an  nyi más, ez is nyom ta la nul el ve szett.

Es te köve tünk höz, Hory And rás hoz vol tunk hi va ta-
lo sak va cso rára, majd az ezt köve tő foga dás ra, ame lyen 
számos olasz előke lőség je lent meg. Ek kor módunk volt 
lát ni, hogy az ide gen be ki he lye zett követ mi lyen nagy úr 
és meny nyi re el van lát va az or szág leg jobb terménye-
i vel. Más nap, római tar tóz ko dásunk utol só nap ját a 
Vatikában töl töt tük. Megtekintet tük a híres kép tárat, 
múze u mot és a va ti káni épület híres sége it, mint pl. a 
Sixtus kápol nát és stan cákat. 

Dél ben a pápa, X. Pius fo ga dott ben nün ket a dol go-
zószo bája mel let ti kis foga dóban.

Már előzőleg hos  szú vi ta folyt ar ról, hogy mi ként vi-
sel ked je nek a kül dött ség pro tes táns tag jai, akik között 
volt Raffay Sán dor evan géli kus püs pök és Vásáry Ist ván, 
„a kál vi nis ta Róma” pol gár mes te re is, Sze rin tük ők nem 
hajt hat nak tér det a pápa előtt, már pe dig a ren des za-
rán do kok csak tér de pel ve fo gad hat ják a pápa ál dását. 
A vi ta azzal zárult, hogy a pápa, a pro tes táns ál la mok 
kép vi se lői hez ha son lóan, en ge délyez te a kül dött ségünk 
pro tes táns tagjainak a letérdeplés el ha gyását. Ezzel 
azon ban nem min den ki élt. Volt olyan, pél dául Ercsey 
Péter köz jegy ző, volt Ti sza-pár ti kép vi se lő, aki pro tes táns 
vol ta el le nére el sőnek térdepelt le, ami kor X. Pius meg-
je lent. Ő és a ve le együtt ér zők azt han goz tat ták, hogy 
ha az em ber valaho vá el megy, tar to zik al kal maz kod ni az 
ot ta ni szo kások hoz, ha pe dig ez nem tetszik ne ki, ma-
rad jon távol.

A pápa rend kívül ked ves volt. A tér dep lőket egyen-
ként meg ál dot ta, a nem tér dep lők kel pedig ke zet fo-
gott. A pápai ki hall ga tás dél után ján Barcza, va ti káni 
köve tünk látott ben nün ket ven dégül te ára. Vis  sza fe lé 
ugyan csak min den ál lo máson búcsúz tat tak ben nün ket, 
sőt Velencében rövid kör utat is tet tek ve lünk és ki tűnően 
meg ebédel tet tek.
 Itt hon, hi va ta lom ban, nagy ban folyt az 1938-as ju-
bi le u mi év re va ló előkészülésünk. Eh hez tar to zott az is, 
hogy a város ház tu laj do no sa it külön böző for mák ban 
fel hív tam: ta ta roz tas sák háza i kat, hogy Székes fe hér vár 
kül se jében is meg újul jon. Kérésem nek meg le pően nagy 
visszhang ja támadt, és a házak túl nyo mó része va lóban 
ta ta ro zsára ke rült. Meg kel lett azonban ol da ni a szál lo-
da kér dését is. Az egyet len el fo gad ha tó szál lo da el ha-
nya golt, bel ső beren de zése nem fe lelt meg az igények-
nek, és fel tét len fel újítás ra szo rult. A tu laj do nos, Tosch 
Kár oly haj lan dónak mu tat ko zott er re, ha a szük séges 
hi telt se gítek meg sze rez ni, s ha megenge dem, hogy az 
ét te rem ki bővítése cél jából az épület hez egy föld szin tes 
tol da lékot épít hes sen. Az el ső fel tétel ét ha ma ro san tel-
je síte ni tud tam, mert kérésem re a Székes fe hér vári Ta ka-
rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank igaz ga tójának ja vas la-
tára biz to sítot ták a szük séges hitelt. Saj nos, a máso dik 
fel tétel tel je sítése meg győződésem el len va ló volt, mert 
jól tud tam, hogy a Ma gyar Ki rály Szál lo da szép, pa ti nás 
épüle tét a tol da léképít mény el fog ja ron ta ni. Igye kez tem 
te hát a tu laj do nost ter véről le be szél ni. Ered ményt azon-
ban nem ér tem el, mert érve im mel szem ben a tu laj do nos 
is métel ten a szál lo da-ét te rem gaz da ságos ságát ál lítot ta 
szem be. Végül is en ged nem kel lett, mert a szál lo da mo-
der ni zálása az ak ko ri hely zet ben életkér dés volt.

A mun kála tok az ün ne pi év kez de tére el is készül-
tek, és a tol da léképít mény sem nézett ki olyan ros  szul, 
mint ahogy el kép zel tem. A be követ ke zett vál to zások 
foly tán ez a szál lo da is váro si kéz be ke rült. (Mint hal-
lom, az utódok olyan mo der ni zálást haj ta nak vég re, 
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hogy a tolda léképüle tet is el tün te tik. Saj nos, csak 1966 
év végére lesz nek készen, és így ad dig a város, a növek vő 
ide gen for ga lom el le nére szál lo da nél kül ma rad. Ugyan-
is a váro si tu laj don ba ke rült szép kis szál lo da, az Ár pád 
már évek óta orosz tisz ti szál lóul szol gál. Bi zony, ez az én 
időm ben el kép zel he tet len lett vol na.)

Meg hal lot tam, hogy a Hági vál la lat egy nagy sörözőt 
és ét ter met épít tet Székes fe hér váron a Vörös mar ty tér 
és Tol nai ut ca sar kán. Mi vel e vál la lat egyik fő tu laj do-
no sa és leg fon to sabb in téző egyéni sége Dreher Je nő, a 
martonvásári föld bir to kos volt, a min den székes fe hér vári 
ügyért lel ke se dő gróf Széche nyi Vik tor főis pán kísére-
tében fel ke res tem martonvásári kastélyában a „ke gyel-
mes Dreher Je nőt”, és ar ra kér tem, hogy ün ne pi évünk re 
te kin tet tel a söröző eme le tén léte sít sen szál lo dai szo-
bákat. Dreher Je nő sza lon jában na gyon ked ve sen foga-
dott, és uzson nával kínált meg ben nün ket, de kérésem 
elől saj nos me re ven el zár kózott. Ek kor lát tam köz vet len 
közel ről ezt a hi he tet le nül nagy urat, sok tíz ezer hold és 
szám ta lan kitűnően jöve del me ző vál la lat és ér de kelt ség 
bol dog tu laj do no sát, aki azon ban fényes helyzetében is 
meg ma radt min dig jó ke res ke dőnek.

***

Az ün ne pi év re készülés so rán ar ra is gon dol nunk 
kel lett, mi lesz, ha a ter ve zett országgyűlés nap ján vélet-
le nül eső lesz, és így a ki sze melt város házi ud vart nem 
le het használni. Er re az eset re ki se gítő meg ol dás ként 
csak is a váro si szín ház jöhe tett szóba. Ezt azon ban ak-
ko ri ál la po tában a leg jobb aka rat mel lett sem le he tett a 
ju bi le u mi ün nep ségek legfon to sabb ese ményének szín-
hely évé ten ni. El ke rül he tet len né vált te hát a váro si szín-
ház rend be ho za ta la. A köz gyűlés elé per sze nem le he-
tett áll ni, mert tag ja i nak je len tős része előtt vörös posz tó 
volt a szín ház. Így is mét a jól be vált, régi re cep tet hasz-
nál tam, és rész ben az ínség ak ció fel hasz nálásával sa ját 
ha tás köröm ben ol dot tam meg a rend be ho za talt. Ez 
utób bi nemcsak az el hasz nálódott székek ki cse rélésére, 
ha nem az új kár pi to zás ra és új füg gönyök vásár lására 
is vo nat ko zott. Nyu god tan el mond hat juk, hogy szín-
házunk a mo der ni zálás következ tében an  nyi ra szép lett, 
hogy amint az itt járt Szendy Kár oly bu da pes ti pol gár-
mes ter is meg ál la pítot ta, bát ran odaál lít hat tuk vol na 
bár me lyik székes főváro si szín ház mel lé. Et től kezd ve az 
ide jövő kol légák nak és ide ge nek nek büsz kén mu to gat-
tuk Székes fe hér vár új idegen for gal mi ne ve ze tes ségét, 
me gúj ho dott szín házun kat. A köz gyűlés tag jai per-
sze boldog együtt ér zés sel vet ték tu do másul szín házunk 
rend be ho za ta lát, és min den kor nagy öröm mel lép ték 
át an nak ka pu it. Saj nos, a máso dik vi lág hábo rú végén 
ez az ékes ségünk is elpusz tult, mivel a be jövő orosz ka-
to nák fel gyúj tot ták ru ha tárát, és nem volt sen ki, aki az 
épület ben el ha ra pózó tüzet el olt sa.

Ab ban az időben, a töb bi ma gyar város hoz ha-

son lóan ne künk is egy kel le met len vizsgálaton kel lett 
ke resz tülmen nünk. A Köz ér de kelt ségek Fel ügye lő Ha-
tósága, amely azt vizs gál ta, hogy a város ke ze lésében 
lévő üze mek és vál la la tok ren tábi li sak-e, és nem le het-
ne-e azok díj téte le it, a fo gyasz tók te her men te sítése ér-
de kében le szál líta ni, he te ken át szin te megszáll va tar-
tot ta a várost. A mi üze me ink jó cse me gének ígér kez-
tek, mert ki tűnően vol tak ve zet ve, és év ről-év re je len tős 
ös  sze ge ket ad tak a ház tar tás nak. Így va lóban kön  nyen 
le he tett vol na a díj téte le ket csök ken te ni, ami amel lett, 
hogy a Köz ér de kelt ségek Fel ügye lő Hatóságának jó pon-
tot szer zett vol na, két ség te le nül a város közön ségének 
is tet szett vol na, mert ki ne örült vol na a köz üze mi 
díjak mér sék lésének. Pe dig a mi díj téte le ink or szágos 
összehasonlításban na gyon ked ve zőek vol tak, és hogy 
üze me ink en nek el le nére erősen tud ták se gíte ni a várost, 
ki zárólag a nagy sze rű, hoz záér tő ve ze tés nek köszön het-
jük. A székesfehérvári víz díj a leg ked ve zőbb bu da pes ti 
18 fil lér rel szem ben 20 fil lér volt köbméteren ként, va gyis 
a vi déki váro sok között a leg ol csóbb. A vil lany díj pe dig 
6,5 fil lér hektowattonként, ami azt je len tet te, hogy a vil-
lan  nyal ren del ke ző váro sok között az előke lő 13. he lyet 
fog lal tuk el. Te hát az adott körül mények között ez sem 
volt sok nak mond ha tó.

Ami kor a Köz ér de kelt ségek Fel ügye lő Ha tóságának 
ter je del mes szak véle ménye a váro si köz gyűlés elé meg-
ér ke zett, azon nyom ban szót kér tem és zárt ülést in dít-
ványoz tam. Ezen azután el mon dt am, hogy a köz üze mi 
díjak le szál lítása egy-egy fe hér vári pol gár számára alig 
je lent meg ta ka rítást, el len ben a város el esik az üze-
mek támo ga tásától, és ezt csak is a polgárságot súj-
tó pót adóból le het fe dez ni. Vég ered mény ben te hát a 
pol gár ság sok kal ros  szabb hely zet be ke rül, míg azok a 
réte gek, akik pót adót nem fi zet nek, de ál lan dó köve-
te lések kel állnak elő (pél dául a ka to nák), in do ko lat lan 
támo ga tás ban része sül nének. Pél da kép pen felhoztam, 
hogy az egyik leg han go sabb kis gaz da bi zott sági tag nál 
nem egész 2 fo rin tot ten ne ki éven ként, ha a vil lany díjat 
le szál líta nánk, vi szont a pót adót nem fi ze tő réte gek e 
réven még is csak hoz zájárul nak, ha mind járt nem is a 
kívána tos mér ték ben, a város ki adása i hoz. Fel szóla lásom 
és a rész le te sen is mer te tett ada ta im olyan nagy ha tást 
tet tek, hogy et től kezd ve so ha sem ke rült töb bé szóba a 
köz üze mi díjak le szál lítása, sőt ha táro zot tan le hur rog ták, 
akik ilyes mit csak érin te ni is me részel tek. A Köz ér de kelt-
ségek Fel ügye lő Ha tósága ter mésze te sen meghátrált és 
el ej tet te ja vas la tát, ami kor főis pánunk je len téséből ér te-
sült a köz gyűlés egyhangú ál lás fog la lás ról. Min deneset-
re a város nagy sze ren cséje, hogy ezt a vizs gála tot simán 
meg úsz tuk.

Váro sunk nagy hát ránya volt, hogy a cent rum ban 
nem kínál ko zott meg fe le lő építési te lek, ahol föld szin tes 
csa ládi háza kat le he tett vol na építe ni. Ép pen ezért kor-
szak al ko tó ese mény nek számított, hogy a hos  szúséta téri 
rétek ren de zés re ke rül tek, és arány lag ked ve ző fel téte lek 
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mellett a város egy na gyon szép, új te lek hez jut ha tott vol-
na. Saj nos, a máso dik vi lág hábo rú után nyom do kunk ba 
lépő ge ne ráció nem res pek tál ta az an  nyi ál do zat tal lét-
re ho zott ren de zést, a te rület be építésére vo nat ko zólag 
nem ho zott külön építési sza bály ren de le tet, ha nem 
lehetővé tet te, hogy a csa ládi házak he lyett ipar te le pek is 
épül je nek. Így meg szűnt a szép terv, és örökre sem mis sé 
vált a ter ve zett kert város. Igaz, hogy a mai re zsim, amint 
a pél dák is mutatják, a több eme le tes nagy bér háza kat 
sze re ti, és oda kíván ja a város la kóit tömöríte ni.

Nagy hi bája volt Székes fe hér vár nak, hogy nem volt 
ko moly gyár ipa ra, és to váb bi fejlődése elé le küzd he tet-
len aka dályok tor nyo sul tak. Igaz, hogy ab ban nagy bűn 
ter he li a min den ko ri tör vény ha tósági bi zott ságo kat is, 
ame lyek külön böző ne héz ségek támasz tásával sor ban 
megaka dályoz ták az ipar te le pek le te le pe dését. So ha 
sem mi ál do za tot nem akar tak hoz ni és azt akar ták, hogy 
a léte síten dő ipar te lep nyom ban bu sás hasz not hoz zon 
a város nak. Per sze ilyen körül mények között min den ter-
vez ge tés du gába dőlt, és a város ipar nél kül ma radt.

Hogy mi volt azok ban az idők ben a hely zet, leg job-
ban a do hány gyár hely ze te, il let ve ügye iga zol ja. Dísz-
pol gár rá válasz tot ták meg id. Wekerle Sán dort, aki a 
me gyében szüle tett és a székes fe hér vári gim názi um ban 
végez te a közép is ko láit. Egészen fi a ta lon lett ál lam tit kár, 
és így a dísz pol gári ki tün te tés va lóban el sőként és egész 
fi a ta lon ér te. Ami kor a székes fe hér vári kül dött ség meg-
je lent előt te, id. Wekerle Sán dor ál lítólag a követ ke zőket 
mon dot ta: „A díszpol gár rá tör tént meg válasz táso mat 
azzal sze ret ném meg köszön ni, hogy a most fel ál lítás ra 
kerülő du nán túli do hány gyárat Székes fe hér váron fo gom 
élet re hív ni.” Eget ve rő él jen zés volt rá a válasz, majd 
ha za tért a kül dött ség, és meg kez dődött a szőlőhe gye-
ken a sza va kon va ló rág csálódás. A vége azu tán az lett, 
hogy a do hány gyár nak nagy el len zéke támadt, mert az 
„meg drágíta ná a nap számo kat” és „ter jesz te né az er-
kölcs te len séget”, mert a do hány gyári mun kás nők ál ta-
lában er kölcs te le nek. A kül dött ség te hát új ból fel ke res te 
az új ál lam tit kárt és most már azt kér te, hogy a do hány-
gyár ne itt léte sül jön. Amint mond ják, id. Wekerle Sán-
dor el ne vet te ma gát és az aláb bi a kat mon dot ta: „Nem 
tu dom, hogy med dig le szek ál lás ban, de egy biz tos, so-
ha sem fo gok tud ni kérést tel je síte ni oly kön  nyen, mint 
ezt. A do hány gyár nem Székes fe hér váron lesz.”
 El ér ke zett köz ben az 1938-as ju bi le u mi év, amit 
1938 ja nu ár ha vában dísz köz gyűlés sel nyi tot tunk meg. 
Ez al ka lom mal vet tük bir tok ba az újon nan át épített és 
be ren de zett városházát is. Ter mésze te sen én vol tam az 
egyik ün ne pi szónok, és amint meg ál la pít hat tam, mind a 
Szent Ist vánt mél ta tó, mind a város házát áta dó be széde-
met nagy tet szés kísér te. Ez utób bi va lóban nem is volt 
cso da. Hisz az új város háza meg építését már a mil len ni-
um al kal mával tar tott díszköz gyűlés „ha laszt ha tat la nul 
sür gős fel ada tának” tar tot ta. A sok ter vez ge tés ből azon-
ban nem lett sem mi, és közel 40 év múl va ne kem kel lett 

ezt is, mint an  nyi egyéb mást, pél dául az új köz vágóhi-
dat, a leg ne he zebb vi szo nyok között meg ol da nom. A 
dísz köz gyűlést a városháza be mu ta tása követ te, ami kor 
is nemcsak a jó íz lés sel be ren de zett főtiszt vi se lői szo bák, 
a legtöbb he lyen ször nyű el ha nya golt ság ban lévő adóhi-
va tal és a pénz tár na gyon szép kialakítása és a fo ga dó 
és köz gyűlési vis  sza vo nu ló szo bák művészi ki kép zése, 
ha nem a mérnöki hi va tal vég te le nül szel le mes be ren-
de zésének meg ol dása is nagy tet szést ara tott. Ugyan-
is a mér nöki hi va tal egyes szo bái, főként a vál lal ko zók 
előzékeny ségéből, különbözőképpen vol tak ki képez ve 
és be ren dez ve, hogy ily módon az építe ni szán déko zó 
ügy fél ma ga előtt lát has sa az al kal maz ni kívánt építészi 
anya got. El mond ha tom, hogy mérnöki hi va ta lunk nak, 
mint ál ta lában az egész város házánk nak, a követ ke ző 
időben igen sok szem lélője és ta nul mányo zója volt.

Feb ru ár hó ele jén – ter vünk nek meg fe le lően – új ból 
le men tünk San Remoba, és pe dig ezúttal a ten ger par ton 
lévő Mediterran szál lóba. Ve lünk jött apósom is, aki re 
na gyon ráfért a pi he nés, hi szen előző év ben ve szítet te 
el hűséges fe le ségét. A szál lo dában ki tűnő szo bánk volt, 
sőt apósom mel let tünk el he lyez ke dő szo bájához für-
dőszo ba is tar to zott, amit mi is használ hat tunk. A föld-
szin ten lévő nagy ét te rem ben majd nem olyan ki tűnő 
kosz thoz jutottunk, mint an nak ide jén a Vulkánia óce-
án járó ha jón. A sza kács előt tünk tálalt, zsúr ko csin hoz-
ta az ételt. Min den ki nek an  nyit, amen  nyit kívánt. Külön 
lát ványos ság volt a gyümölcs tála lása. Egy ti ro li ru hába 
öl tözött kis le ány tol ta a ko csit, amely te lis-te li volt rak va 
gyümölccsel. Volt ott al ma, kör te, na rancs, ba nán, grape 
fruit, da to lya, füge, mo gyo ró stb. Mel let tünk az ét ke zés-
nél egy ma gános fér fi ült, aki ál lan dóan kis házisapkát 
vi selt. Meg voltunk győződ ve, hogy ide gen szár ma zású 
rab bi le het. An nál na gyobb lett a csodálkozásunk, mi kor 
egy szer, mi kor sok táv ira tot hoz tak hoz zám, meg szólalt 
ma gya rul és ér dek lőd ni kezdett, hogy mi ért ka pom a sok 
táv ira tot. Ki de rült, hogy ka no nok az il le tő. Et től kezd-
ve persze na gyon jó ba rát ság ba lettünk, so kat vol tunk 
együtt, sőt tár sa ságában utaz tam ha za, mivel jó Emym 
még lenn ma radt egy hétig apósom mal. A sok táv ira tot 
pe dig azért kap tam, mert a „város fej lesz tése te rén el ért 
nagy ér de me im re va ló te kin tet tel” ma gas ki tün te tés ben 
része sítet tek, amen  nyi ben meg kap tam a nyak ban vi sel-
he tő II. osz tályú ma gyar ér dem ren det. El te kint ve at tól, 
hogy e ki tün te tést Szendy Kár oly, a rég óta ügy ködő bu-
da pes ti pol gár mes ter csak pár hét tel előt tem kap ta meg, 
ki tün te tésem ma gas vol tát különösen a ka to nák ér tékel-
ték, akik tud ták, hogy a leg több had test pa rancs nok csak 
pár évi szol gálat után része sül he tett benne. Ter mésze-
te sen ele in te azt sem tud tam, hogy mi hez gra tu lál nak 
táv ira ti lag, de azu tán, mi kor az ér ke ző táv irat ok ból ki-
okos kod tam a va lóságot, őszin te öröm fo gott el, hogy 
nem vagyok Székes fe hér váron és így ki ke rül het tem az 
ün nep lést. Ami kor ha za ér tem, per sze ez sem ma radt el, 
de sze ren csére már el vesz tet te ak tu a li tását.
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Helytörténeti összeállítás

A Szent Ist ván ju bile u mi év külön böző ün nep sége-
i ről, amelyek egész éve met ala po san igény be vet ték, 
nem írok, mert ezek na gyon szépen rög zít ve van nak a 
vi téz Szar ka Géza és vitéz Láng Ist ván ál tal írt ju bi le u-
mi em lék könyv ben. A külön böző, ma már tör ténel mi 
emléknek számító képek kel il luszt rált em lék könyv egy-
egy pél dányát fi a im is meg kap ták, én pe dig, mint éle tem 
leg ked ve sebb em lékét, nagy sze re tet tel őr zöm.

Székes fe hér vár ra tör tént vis  sza térésem után ter-
mésze te sen nyom ban je lent kez tem a kitünte tést adó 
kor mány zónál, aki bámu la to san rövid idő alatt fo ga dott. 
Mi kor a test őrök ál tal meg szállt fo lyo sókon át be lép tem a 
szárny se gédi szo bába, az ügye le tes szárny se géd közöl te, 
hogy rövi de sen re ám ke rül a sor, ki hall ga tásom ra 10 perc 
van számítás ba véve és amen  nyi ben a kor mány zó hel  lyel 
kínál meg, ak kor sza bad csak fel kel nem, ha a ki hall ga-
tás végét a kormány zó – alig ész re ve he tő moz du lat tal 
– tu do másom ra ad ja. A szárny se gédi szo bában igen so-
kan vára koz tak, töb bek között olya nok is, aki ket ma gas 
köz éle ti po zíci ójuk foly tán sze mélye sen is jól is mer tem. 
Ami kor be lép tem a kor mány zó dol go zószo bájába és 
el mond tam rövid mon dókámat, az ál lam fő igen ked-
ve sen fo ga dott és az íróasz ta la mel let ti szék  re ül te tett 
le. El sősor ban gra tu lált mun kám hoz, meg em lít ve, hogy 
sok szor ke resz tülha lad a váro son, és min dig cso dálat tal 
lát ja azt a di na mi kus fej lődést, ame lyen az ősi város az 
én polgármesterségem alatt ke resz tülment. Azu tán az 
or szágos po li ti kára ke rült a sor, és a kormány zó bá mu-
la tos köz vet len ség gel kri ti zál ni kezd te az or szág pénz-
ügyi szak em be re it, aki ket – amint mon dot ta – ő ne velt 
és ez idő sze rint külön böző he lye ken ve ze tő sze re pe ket 
töl te nek be. Eköz ben egyik ről-másik ról olyan meg jegy-
zése ket tett, hogy ha azo kat nyilvánosság ra ho zom, ab-
ból or szágos bot rány szár maz ha tott vol na. Én azon ban 
ak kor is, de később is, csak hall gat tam és fi gyel tem azt a 
bi zo nyos je let, ami kor távoz ha tok. Őszin tén meg val lom, 
rend kívül meg le pőd tem a hal lot ta kon, és iga zol va lát-
tam azt az 1919-ben elfoglalt ál lás pon to mat, hogy kor-
mány zónk nem va ló ál lam főnek. El kép zel tem ugyan is, 
hogy ha előt tem, akit ak kor látott éle tében először, ilyen 
nyíl tan meg kri ti zál ja mi nisz te re it, tulajdonkép pen az én 
elöljárói mat is, mi lyen kön nyen ki sze dik be lőle a ra vasz 
dip lo ma ták a legfon to sabb ál lam tit ko kat.

Köz ben nyílott az aj tó, és be jött a szárny se géd, be-
je lent ve, hogy a so ron lévő kihallgatandó, egy ak tív mi-
nisz ter, meg ér ke zett. A kor mány zó rövi den csak an  nyit 
vála szolt, hogy „vár jon”. Utána pe dig foly tat ta esz me-
fut ta tását. Még vagy 20 per cig tar tóz kod tam nála, míg 
vég re ama ki je len tésével, hogy „ez év ben sok szor fo gunk 
ta lál koz ni”, el en ge dett. A szárny se gédi szo bában élénk 
szem re hányás sal fo gad tak és különösen az ak tív mi-
nisz ter volt mér ges, hogy „fel bo rítot tam a ki hall ga tások 
rend jét”, de azu tán meg békél tek, mikor tudomásuk ra 
hoz tam, hogy a szárny se gédi uta sítás nak meg fe le lően 
ko ráb ban nem volt módom ban távoz ni. Ar ra a kér dés-

re azon ban, hogy mi ről tár sa log tunk ilyen hos  szú ide ig, 
természe te sen ki térően vála szol tam.

A kor mány zónál tör tént máso dik láto ga tásom a 
május köze pén meg tar tott vi tézi ava tás sal füg gött 
ös  sze. A székes fe hér vári vi tézi szék ve ze tői nek nyo-
mására azt a kérést kel lett a kormány zó elé ter jesz te-
nem, hogy az ese dékes sé vált vi tézi ava tást 1938-ban 
Székesfehérváron ren dez tes se meg. A kor mány zó na-
gyon ked ve sen fo gad ta a kérést, láthatóan meg is örült 
ne ki, és nyom ban be le egye zését ad ta ah hoz, hogy az évi 
vi tézi ava tást az ása tási te rüle ten, Szent Ist ván ko por sója 
előtt tart suk meg. Az au di en cia időpont ját természe te-
sen is mét túl lép tük, de a so ros szárny se géd ez út tal már 
nem akadt fenn raj ta. A vitézi ava tás, amint az em lített 
em lék könyv ből is ki tűnik, va lóban na gyon szép volt, és 
azon az or szág min den részéből igen so kan vet tek részt. 
Az ása tási te rüle tet a hon véd ség igen szépen ki képez te, 
s a fel ál lított tri bünökön va lóban az or szág színe-ja va je-
len volt. A kormány zó – fe le sége tár sa ságában – külön-
vo na ton ér ke zett meg, őket az ál lo máson ünnepélye sen 
fo gad tuk. Majd az ása tási te rület mögöt ti ki széle sített 
jár da részen a kor mány jelen lévő tag jai, a hon véd ség ve-
ze tői és a vi tézi szék tiszt ség vi se lői köszön töt ték. Utána 
megtör tént az ava tás, és el sőnek a mi nisz ter el nököt, 
Imrédy Bélát ütöt te a kor mány zó vi téz zé. En nek be fe je-
zése előtt Horthyné ki ment a Széna tér re, ott el he lyez te 
az Úri nők Otthonának alap kövét, majd fel avat ta a közel-
ben épített Szent Ist ván ele mi is ko lát, meg nyi tva egyben 
az ott ren de zett nagy sza bású tan ügyi ki ál lítást. A hi va ta-
los sze mélyi sége ken kívül itt ál lan dóan tár sa ságában volt 
jó fe le ségem is. A kor mányzónét a püs pök hív ta meg 
ebéd re, majd új ból a vas úton, a külön vo nat nál ta lál ko-
zott fér jével. Ami kor a kor mány zó meg te kin tet te a vi-
tézek, ka to nák, front har cos ok és le ven ték nagy sza bású 
dísz fel vo nu lását, a város ház ára, hiva ta lom ba ment, amit 
ez al ka lom ra tel je sen át ren dez tünk és sez lon be ál lításával 
pi he nés re is al kal mas sá tet tünk. Ide én is fel kísér tem, 
ami kor több íz ben is őszin te el ra gad ta tásának adott ki-
fe je zést me gúj ho dott város házánk szép és íz léses be ren-
de zése fölött. Külön is meg nyer te tet szését Erdey De zsõ 
szob rász művész róla készített mell szob ra és Kon tuly Béla 
port réja. Mind ket tőről meg ál la pítot ta, hogy ilyen jól si-
ke rült szo bor és arc kép még nem készült róla.




