Gondolatok a dí szteremben
Chopin-est az ú jpesti V árosházán
evallom, ezt a cí met - legalább ré szben - Vörösmartytól vettem kölcsön, (,,Gondolatok a könyvtárban") Az emlé kezé seké s gondolatok akkor,,fakadtak fel" bennem, amikor egy szombat esti koncerten
Edward Wolanin lengyel zongoram vé sz ké tórás zongora játé kában gyönyörködhettünk
az ú jpesti Városháza zsú folásig megtelt dí sztermé ben.Ezt az örömöt
szeretné m megosztani másokkal is,
számomra azé rt is volt
kedves az a nap, mert é p-

pen hatvan é wel ezel tt
(aZaZ l940-ben) Voltam
el ször ebben a csodaszé p teremben, KöZVetlenül a Könaves Kólmán Reálgimnáziumban tett
é rettsé giután lé ptem Úipest megyej város szolgálatába, mint pályakezd fiatal é s heti l5 peng
fizeté sé rt dolgozó, ú gy,
nevezett,,szellemi szüksé gmunkás" lettem- Lehet, hogy az akkori hely,
zetet nehé z megmagya,
rázni egy mai fiatalnak,
de a gazdasági helyzet

nehezebb

-

szinte családfenntartóvá vá]-

betanulás után - önálló munkakörben vé geztem a
dolgomat, Családok é s egyé nek é ietkörülmé nyeir l,
lakáshelyzeté r l ké szí tettemhelyszí ni környezettanulmányokat, s ezekr l tettem í rásos jelenté st, javaslatokat hivatali fe]ettesemnek. A beadványok legnagyobb

ré sze ingvenes kórházi
kezelé st, gyógyszert, vagy

é rkezett,

Mindeneke] tt az

I. világháború után é pí tettBaross-utcai é s Szé chenyité ri barakktelepek lakóitól. Ekkol é rtettem meg
igazán Ady Endre versé t:
hogy Úipesten, itt Va]a,
hol ,,álmodik a naomll2"
Amí g a koncert elejé n

é letpályám kezdeté nek,
városházi kapcsolataim,
nak feltör emlé keive] viaskodtam, a zongoram -

vé sz szuggesztí v játé ka, a

muzsika szé psé geismé telten rádöbbentett aí ra,
hogy most nem dolgoznom kell, hanem átadnom magam a Chopinmuzsika minden szé psé ,

más

ország-

csonkí tás, az egé sz Eur -

pában tomboló ,,világgazdasági válság", s
ugvanakkor a második é ve tartó rl jabb

egy csapásra

r családoktól

volt. mint a mai, Az elvesztett els világhábo-

rú , a trianoni

-

munkané lküli segé llt ké -

é s összeha-

sonlí thatatlanul

labb

tam, EZ maga Volt a ,,boldogság". Ré vau köZigazgatósági tanácsnok ügyosztályára kerültem é s - né hány napi

világháború

miatti fokozott fegyverkezé s következté ben Újpesten
is nagy volt a nyomor.

Újpest akkori vezet i ú gy is igyekeztek segí teni ezen

az áldatlan helyzeten, hogy szüksé g-munkahelyeket
teremtettek az állástalan diplomásoknak, Szé p szám-

mal voltak tanárok, orvosok, mé rnökök é s mások, akik
semmikóppen nem tudtak elhelyezkedni. É na jogi
egyetemre iratkoztam be, é s é rettsé gimbirtokában tí z
ú ipesti nagwállalathoz adtam be felvé teli ké relmetVálaszt csak ké t helyr l kaptam, azzal, hogy náluk
most nincs felvé teli lehet sé g. É sakkor törté nt meg a
csoda, szellemi szüksé gmunkára alkalmaztak a városnál, ahol 280 havidí ias, állandó |elleggel alkalmazott
tisztvisel dolgozott a polgármestert l a t zoltóparancsnokig. Emellett alkalmaztak mé g 2ó0 szellemi
szüksé gmunkást is- Az egyetemi dipIomával rendelkez k heti 20 peng , az é rettsé gizettekheti l5 peng fizeté st kaptak, É n,né gytagú családunkban a legfiata-

Lehetetlen vo]t nem
gondolni arra is, hogy a
felhangzó els mazurkák né hánya, a ké s bbi nagy
mester 1ó- 1 5 é ves korában komponált melódiái közül
va]ók vo]tak. Chopin csak nyolc é ves volt, amikor egy
hangversenyen e]s közrem ködé se alkalmával már
megmutatkozott rendkí vüli zenei tehetsé ge, Els
kompozí cióját l825-ben, ] 5 é ves korában mutatta be.
Már abban az id ben é lé nkené rdekl dött hazája né pZené ie iránt, Ne feledjük: neki mindössze csak 39 esztend adatott, hogy né pé nekgazdag lelki é s szellemi
kincseit átadhassa az emberisé gnek.
z a kor nálunk is a nemzeti felemelkedé s, a re,

formmozgalom elindí tásának id Szaka Volt, l823ban megSZületett Kölú sry Himnusza, Liszt Feí enc é Ieté ,
nek els felé ben kortársa volt a rövid é let Chopinnek. y örösmartlj, Pet é s Aranlj lános szinté n, A lengyel
é s a magyar né p a szabadságmozgalmak teré n vé gig
rokonszenvezett egymással, s neves ké pvisel i - ha
kellett - találkoztak mé g a harcmez n is, A Pet fi é s
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Ben tábornok közötti kapcsolatnak igen mé ly gyökerei
Voltak, Ké t testvé rné ptaláikozása volt ez,
A városház dí sztermé ben felhangzó dallamok é s a
hallgatóság eljsmeré se ma is arra emlé keztetett bennünket, hogy itt Európa közepé n sok é vszázados szomszé dságban é l ké t né p, amely egymással soha nem vi-

é pen maradt lengyel város: Krakkó m emlé keit, kincseit
megcsodálva, láthattuk, hogy mennyire megbecsülik
né peink közös sorsának törté nelmi emlé keit, A f té ren
lev Mária-templomban mé g a püspöki szé kbe is beülhettek gyermekeink, mert a magyaroknak - hálás szeretetükben - mindent megengedtek.

Amikor Edward Wolanin lengyel zongoram vé sz
Chopin ,,né pzenei ihleté s " 74-es, közé p]assú poloné z
rályokat, hadvezé reket, gazdasági Segí tsé get,egyetemi
táncdarabjait kezdte játszanj, sorra megelevenedtek
tanuImányi lehet sé get nyú jtottak, Veszedelmek eseté n bennem többszöri lengyelországi turistaú tiaink ked_
menekü]é si utat, vé delmi lehet sé get biztosí tva támoves emlé kei, é s kí vánom, hogy ez a testvé ri-baráti é rgatták egymáSt, a kölcsönös
egymásrautaltság alapján,
zé s é s kapcsolat soha ne szakadjon meg né peink között, hanem gyümölcsözzé k,
LIem kell azonban olvan messzire visszamennünk
A hangverseny alatt támadt gondolataimból egyet
l\ to"O. törté nelmüni< esemé nyeinek felidé zé sé - mé g eI keil mondanom é s ezt nem ünneprontáské nt,
ben, Mé g é lé nkené lnek bennem azok az emlé kek, hanem tanulságké nt teszem, bár nincsen kapcsolatamelyek,,városházi pályafutásom" kezdeti id szakában a Iengyel kultú ra ünnepé vel, Fé l é vig dolgoztam
hoz kapcsolódnak, Abban az id ben Újpest a századik
az ú jpesti Városházán, A hatvan é Wel ezel tti utolsó
születé snapját ünnepelte, de sok minden más is törvárosház| ,,é lmé nyem" ahhoz kapcsolódik, amikor vité nt, 1939. szeptember l-é n tört ki a másodikvilágháí é zdT_ End,re László Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye
ború , amely vé gül is - a sú lyos sebesú ltek, elt ntek
(akkor mé g í gy hí vták Pest megyé t) diktátolhai]amú
számát is tekintve millió áldozattal járt az egé sz alispánia hivatalos (mondhatni, megfé lemlí té sicé lza'0 hogy egy né met hadihajó az tú ) látogatáSt tett a városi elöljáróság megreguiáZásávilágon, Úgy kezd dött,
el z este megjelent a Danzigi-öböl tengeri bejáratára. Országos nyilaskeresztes vezet i hí re, vagy inkább
nál, é s másnap reggel - minden hadüzenet é s é rtesí - hí rhedtsé ge máI mege] zte é rkezé sé t,
té s né lkül , ágy t z aiá vette a vé dtelen várost, Úgy
A táIgya]áS a Dí szteremben volt, Engem - kedves
folytatódott, hogy a náci csapatok páncé losok ezrei
kollé gáim - valami |átszatfeladattal csempé sztek be
é s hata]mas 1é giflották beveté sé vel2-3 hónap alatt eloda, Az alispán jelenté seket ké rt a f tisztvisel kt ], s
foglalták Lengyelország nagyobbik ré szé t,mí g a többi
termé szetesen a polgármestert l is, maid utasí táSokat
területet a Szovjetunió szállta meg, a Hitier é s Sztálin
osztogatott, mint egy ké nyú ra rabszolgáinak, É rces
közötti titkos megállapodás alap ján,
hangia pattogott, mint a golyószóró, Kemé ny vitákra
Minthogy Kárpátalja akkor Magyarország ré sze volt,
került sor, é s mé g kemé nyebb ledorongolásokra, Izzott
a közös lengyel-magyar hatáí on mintegy I40 ezer ]ena leveg : a megszé gyení té s kimondhatatlan mé rté k
gyel katona menekült né hány hé t alatt MagyarországVoIt, Ekkor felállott dr, Szenyé i Ern , Városi tjszti f ra, menedé ket ké rve. A menekültek között termé szeteügyé sz - akit, mint református gyülekezetünk Vezet
sen voLtak gyermekek, é s teljes családok is, Ehhez plesbiteré t é s ügyé szé t 1óI ismertem - é s ugyancsak keMagyarország - a né metek tiltakozáSa el]ené re - komé ny, határozott hangon Visszautasí totta aZ alispán
moly segí tsé getnyú jtott, A menekült katonák é s poldörgedelmes beszé dé t,törvé nyelienesnek min sí tve,
gá11 szemé lyek gondoZáSát a BM illeté kes osztá]ya látEZt köVet en, a törvé nysé rté sek elleni tiltakozáSu] a Váta el, (Ennek volt Vezet ie Antdli ]ózsef miniszterelnök
rosi f ügyé szi tiszté r ] - visszavonhatatlanu] - ]emoné desapia,} A lengye] katonák jelent s ré sze - |ugodott,
szlávián át Franciaországba, mald Angliába távozott
magyar Segí tsé ggel.Kiké pzé sük után aZ emlí tett orFlöbbenetes csend ]etl, bé ní Iónemaság maid telszágok katonáival együtt ré szt Vettek Nyugat-Európa
L|hangzott az alispán diklalclrikus es a fóü8yé slt e|felszabadí tásába n, A polgári meneküItek kezdetben
í té l szózata, melynek vé gé nké nyszerszünetet rendelt
táborokban laktak, ké s bb a magyar lakosság segí tsé - el, Nekem, aki akkor e]s é Ves joghallgató voltam, ez
gé vel családoknál helyezté k el ket. Balatonbogláron
elé g tanulság volt, é s gyorsan megkerestem való kijáIalengyelnyelv lí ceumot, gimnáziumot szerveztek a tot, A negatí V é s a pozití v pé ldát egyaránt elhoztam magyermekek é S a taní tók ré Szé re, Ennek Vdrqa Bé la, ot- gammal: egy é letre szóló tanulságul, {Té ny: vité z dr
tani római katolikus plé bános volt a megszervez ie,
Endre Lász]ót a Né pbí róság l945-ben háború s b ntetaki ké s bb a nemzetgy lé s e]nöke lett.
tei miatt halálbünteté ssel sú jtotta.)
A lengyel né p a magyarok hosszú é veken át tartó
Nagy öröm volt számomra, hogy ott lehettem ezen a
hangversenyen.Hálás köszönet a zongoram vé sznek,
,,Vendé gszereteté t" nem feleitette el, é s ta|án sohasem
fogja elfeleiteni, Most is iólesik arra gondolni, hogy
Megtisztelteté s Volt a lengyel nagyköVet szemé lyes
amikor a háború után, a óO-as é vek közepé n családom
megjelené se is, Köszönjük dr. Derce Tamás polgármestagiaival, köztük 8-10 é ves gyermekeinkJ<el a Lengyelternek, hogy remé lhetjük a rendezué ny löv é Vi fol),tatá,
Tátra hegyeit, Zakopane környé ké t, a Dunajec völgyé t
Sát. Vé gül köszönet illeti a Lengyel Kisebbsé gi Önkorbarangoltuk Vé gig hátizsákos turistaké nt, milyen nagy mányzat Vezet sé gé t é S minden taglát kezdemé nyezé szeí etette] Vettek körüI bennünket, pedig egymás nyelsüké n é s tá,adságos mUnkáluké rl,
vé n szinte né hány szót tudtunk beszé lni, AZ egyetlen
Dr. |árcry Ferenc
selt háború t, egymást segí tve, egyú tt küzdött szabadságáé rt, nemzeti függetlensé gé é rt.Egymás országának ki
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