
pán csapatok szállják meg, így sikerül
a Vöröskereszt segítségével 1920
szeptemberében hazatérnie.

Ez idõ alatt a posta segítségével
tartotta a kapcsolatot az otthoniak-
kal, akik életének minden fontos
mozzanatáról, ha olykor hónapos
késésekkel is, de tudomást szerez-
hettek.

Buda Attila bevezetõ tanulmá-
nya, A Halál országában kalauzolja el
az olvasót ebbe a világba. A tanul-
mány nem a nagy összefüggések elõ-
adására koncentrál, a harctéri helyzet
és a háború végét követõ oroszor-
szági események megértéséhez
szükségünk lehet korábbi elõtanul-
mányainkra. Babits István életraj-
zának élvezetébõl a szerzõ olykor
�pszichologizáló� megjegyzései, fel-
tételezései zökkentenek ki. Figyelem-
reméltó ugyanakkor a Levelezéstörté-
neti összefoglaló, amely a korabeli pos-
ta rendszerének mûködését mutatja
be. Hatalmas feladat volt a kiadott le-
velek gondozása, és ennek a szerkesz-
tõ becsülettel eleget tett. Aprólékos,
gondos munkával készültek a szép ki-
állítású kötet használatát nagymér-
tékben megkönnyítõ mutatók is. Né-
hány � sajnos nem túl jó minõségû �
fénykép teszi teljessé ezt az értékes, az
elektronikus posta világában feltétlen
�olvasandó� könyvet.

SZENTPÁLY-JUHÁSZ MIKLÓS

(Szerkesztette Buda Attila, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, 
752 oldal, 3200 Ft)

ÕZE SÁNDORNÉ � 
ÕZE SÁNDOR:

MMaaggyyaarr  PPaarraasszzttbbaallllaaddaa
Fehérgárda a Dél-Alföldön

�Annyi erõ lakozik bennük, mint a
földben és sziklákban. Ezen az erõn
át rémlik a jóságuk és nemességük,
és az õ érdes tenyerükben kell keres-
nünk a lelkük végtelen puhaságát is,
amit szótlanságuk és keleti méltósá-
guk takar el� � írta 1909-ben Kosz-
tolányi Dezsõ azokról, akiknek min-
dennapi kenyerünket köszönhetjük.
Ha van hazánkban társadalmi réteg,
amely megsínylette a 20. század fe-
lettünk átvonuló viharait, az min-
denképpen a parasztság.

A második világháborút meg-
elõzõ idõszakban a jómód sokaknak
még egész évi munka mellett is elér-
hetetlen álom volt. Az 1945-ös esz-
tendõ sok változást hozott, hiszen a
háború után meginduló földosztá-
sok bizakodással töltötték el azokat
is, akik addig csak más földjét mû-
velték. A kommunista térnyerés a
közéletben vészjóslóan vetült a pa-
rasztság fölé, hiszen nyílt titok volt,
hogy a hatalom megszerzése után
céljuk a földek visszaállamosítása és
a szovjet típusú kolhozok létrehozá-
sa. Ennek bekövetkezte késõbb szá-
zezreket tett földönfutóvá. Emberek
tízezreit bélyegezték kuláknak szov-
jet mintára, csupán azért, mert a ka-
pát sohasem látott pártfunkcionári-
usok úgy ítélték meg, több vagyon-
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nal rendelkeznek, mint szükséges.
Sokan jogos elkeseredésükben a dik-
tatúra ellen fordultak; õk hamar az
ÁVH kihallgató helyiségeiben talál-
ták magukat.

A levéltárak megnyílásával olyan
adatok is nyilvánosságra kerültek,
amelyek szerint szervezkedések is in-
dultak ekkortájt a földek védelmé-
ben. Ezek egyikérõl szól Õze
Sándorné és Õze Sándor Magyar
Parasztballada címû könyve. 1949
elején az államvédelmi szervek felfi-
gyeltek egy dél-alföldi titkos szer-
vezkedésre, melynek célja a fennálló
rendszer megdöntése volt. Õszre
már le is tartóztatták a vezetõket és
mintegy 60 embert. Az ellenállási
mozgalom fõként Hódmezõvásár-
helyre és az azt körülvevõ tanyavi-
lágra terjedt ki. A sorokat olvasva
nyilvánvalóvá válik, hogy a szervez-
kedés a legtöbb helyen védekezõ jel-
legû volt, elsõsorban a föld, a tulajon
védelme állt mögötte. A Fehérgárda
elnevezés pedig az antikommuniz-
must jelképezte. A szervezkedés lé-
nyegében két szakaszra osztható: az
elsõ 1948�1951, a második 1953�
1955 között zajlott. Elképesztõ, de
igaz, hogy a második hullámot ma-
ga az ÁVH kezdeményezte és indí-
totta újra, hogy ezzel az �operatív
csellel� kiszûrje a rendszerre veszé-
lyes elemeket. Az elsõ perben két ha-
lálos ítélet született, sokan kaptak
hosszú börtönbüntetést, számtalan
embert internáltak. Az értelmi szer-
zõnek tekinthetõ Blahó Jánost és

társát, Kovács Istvánt 1951. március
31-én végezték ki a szegedi Csillag
börtönben. A diktatúra azonban
nem elégedett meg a likvidálással:
utolsó megalázásként nem temették
el õket, hanem holttestüket átadták
a Szegedi Tudományegyetem Ana-
tómiai Intézetének, ahol aztán �tu-
dományos célokra� használták fel
õket. A hozzátartozók ezzel a barbár
tettel csak a rendszerváltás után
szembesülhettek.

A kötetben számtalan interjú ta-
lálható, melyeket Õze Sándorné az
egykori résztvevõkkel, illetve azok
hozzátartozóival készített. A beszél-
getésekben rendkívüli õszinteséggel
vallanak az eseményekrõl. Fontos
megemlíteni, hogy a kérdezõ a hód-
mezõvásárhelyi tanyavilágból szár-
mazik, ott dolgozta végig az életét,
az õ személye volt az egyik kulcs ah-
hoz, hogy az interjúalanyok sok év-
tizedes hallgatása megtörjön. A visz-
szaemlékezõk borzalmas emlékeit az
ÁVH szadista kihallgatásairól, a
gyanúsítottak vallomásait és a nyo-
mozati jegyzõkönyveket is megtalál-
hatjuk a könyvben. A besúgók jelen-
téseibõl és az internáltak visszaemlé-
kezéseibõl is olvashatunk jó
néhányat. A szerzõpáros, anya és fia
több évi szívós munkájának, levéltá-
ri adatgyûjtésének gyümölcse e kö-
tet, amely nemcsak a lokálpatrióták,
hanem a korszak iránt érdeklõdõk fi-
gyelmére is számot tarthat. A való-
ban hiánypótló könyv rávilágít egy
embertelen rendszer egyik gaztetté-
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re a sok közül. A tengernyi szenve-
dést olvasva az ember eszébe jut az
ismert mondás: megbocsátani lehet,
de felejteni nem.

TULOK PÉTER

(Hódmezõvásárhely Önkormányzata,
Hódmezõvásárhely, 2005, 460 oldal,
ármegjelölés nélkül)

SZÕNYEI TAMÁS:

NNyyiillvváánn  ttaarrttoottttaakk
Titkos szolgák a magyar rock
körül 1960�1990

�A beszélgetés alkalmával feladatá-
nak megfelelõen figyelemmel kísérte
a zongorista által játszott dalok szö-
vegét. A zongorista régi olasz világ-
slágereket, valamint Lehár és Kál-
mán Imre mûveibõl összeállított
egyvelegeket játszott. Állambizton-
sági szempontból kifogásolható dal-
szöveg nem hangzott el� � olvasható
egy 1983. november 24-én született
jelentésben, amely a �Dejkó� fedõ-
nevû titkos megbízott egyik felada-
tának teljesítésérõl szól.

1989. június 16-a, Nagy Imre és
társai újratemetése a kollektív emlé-
kezetben egyre inkább az az idõ-
pont, amely a magyar nemzet sza-
baddá válását jelképezi. Arról azon-
ban sokan elfelejtkeznek, hogy a
végnapjait élõ diktatúra milyen aktí-
van próbálta a hatalmat a lehetõ leg-

tovább kézben tartani. Elég Kenedi
János népszerû munkáira utalni,
amelyekbõl világosan kiolvasható,
hogy a június 16-án a Hõsök terén
jelenlévõ összes társadalmi szerve-
zetbe és politikai pártba épített be
ügynököket a hatalom. A pártállam
még ekkor is csak abban tudott gon-
dolkodni, hogy akkor van bizton-
ságban, ha mindent saját kontrollja
alatt tart. Mint az élet minden terü-
letén, igaz volt ez a könnyûzenei
életre is. Errõl szól Szõnyei Tamás
idén tavasszal megjelent Nyilván tar-
tottak címû könyve. A vaskos, több
mint 800 oldalas kötetet nehéz le-
tenni, egyrészt élvezetes stílusa,
másrészt megdöbbentõ dokumen-
tumai miatt.

A szerzõ nem kívánja megszépí-
teni a múltat, ezért a könyvben nem
szólaltatja meg az egykori besúgó-
kat. Helyettük a papírok beszélnek.
Megszólalnak viszont a megfigyel-
tek, Földes László például leplezet-
len õszinteséggel beszél a hatalom-
mal való összeütközéseirõl, apjával,
a meggyõzõdéses kommunistával
való viszonyáról. Részletesen olvas-
hatunk Cseh Tamás és társai 1964.
március 14-i, Operaház-beli hóvi-
rágdobáló akciójáról, melyet Si-
mándy József Hazám, hazám�
áriájára idõzítettek. A retorzió nem
maradt el: ezek után évekig figyel-
ték, jelentések tucatjai készültek ró-
la. Az állambiztonság azonban nem
kizárólag a magyar zenekarokkal
foglalkozott, hanem az ide látogató
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