Arckép avátosból - dÍ. Diirr Sándor
Von egy ember, okivel mór hosszú évek óto tolólkozunk vórosunk jeles nopjain, lgazi
kazelőti személyiség, Beszédet mond, előodóst tart, o helyi egyesületek oktív togjoként
munkóIkodik, A lengyel-magyar borótsóg isoszegi nagyköveteként segíti oz orszógon
ótívelő kapcsolotunkot. Szeretném, ho olvosóÍnk közelebbrőI megismernék dr. Dtjrr Sóndor tevékenységét, omit ha nem is helyi lakosként, de igazi isaszegi lokáIpatrióto érzeIemmeIvégez.
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Kedves Sóndor, köszö.

nöm, hogy rendelkezésre
óllsz az interjúhoz. Kérlek,

szimpátia még összefonódott a magyar nemzeti fÜgget|enségi és demokratikus törekvésekke|. Számomra az |saszegi tanácsházán és a MÚzeumbarátok Körében tö|tott éVek
meghatároziak vo|tak. Ez persze csak később derÜ|t ki!
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meséIj az indíttotósodróI,
az iskoláidról, o szüIeidről,
- Mi oz oka, hogy évszózadok óto baróti kopcsolot
o fontosabb munkáidról és von o lengyelek és o mogyorok között?
_ A 1 5. század |engye| krónikaírója, Jan Dlugosz írja |e a
óllomósaidról,
Péce|i vagyok. Édes- Lengyel-magyar krónikában azt a je|enetet, amikor két kÜ|döttség, a |engye| és a magyar 1O0O táján Rómában je|entapám, sőt nagyapám is szabó
,

,

'

.
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kezett l|. Szi|veszternél a kirá|yi koronáért' A pápa a koronát a
magyar követnek nyújtja át. Le|kére kototte azonban mindkét
nép képvise|őine( hogy az egymás iránti szeretetet őrizzék
meg, egymás el|en soha ne forduljana( mert aki ezt me$eszi, nagy szerencsét|enséget zÚdít magára' A magyar-lengyel

volt Péce|en' a Vásártéren volt

a műhe|yÜnk és a házunk is.
Nóvérem a péceli posta veháztartást.
a
Édesanyám vezette
zetóje vo|t, bátyám a Pécel_|saszeg ÁrÉsz-nel do|gozott, egy
időben a ruházati bolt vezetóje volt lsaszegen. SzÜ|eim és

kapcso|atok történetét tekintve úgy gondolom' hogy a két
szomszédos ország között a kozépkorban a|apozódott meg
a társadalmi, a gazdasági, a ku|turá|is és a po|itikai egyÜttmű-

testvéreim már nem é|ne( a péce|i református temetőben
nyugszanak. Á|ta|ános isko|ai tanu|óként nyaranként Pécelen

zoldövezet erdőtelepÍtésen gyom|á|tam a facsemetéket, késóbb pedig kapáltam is a kiÜltetett fákat. Az erdőtelepÍtést a
szentgyÖrgypusztai isaszegi erdészet szeruezte, Szilórdi József kerÜ|etvezető erdész irányÍtásával' Nyaranta sok isaszegi és péce|i iskolás do|gozott az erdőben. Sokukat még ma
is ismerem, barátomnak mondhatom, mint példáu| Balózs
Istvónt, a MÚzeumbarátok Köre tagját, vagy Sógodi Jónost

ködéS. Persze ennek a torténe|mi barátságnak geopo|itikai
okai is vannak. Egykori, ezeréves határaink a Kárpátok gerincén h úzódta h természetes vá |asztóvona |at a lkottak Len gyelország és Magyarország között, és ezt mindkét fél tiszteletben tartotta' A szocia|izmus évtizedeiben a szépen hangzó

je|szavak és dek|arációk el|enére deformá|ódtak a |engye|magyar kapcso|atok. A rendszerváltozás óta igyekszÜnk újra
fölé|eszteni a régi barátság szellemét' Most kezdÜnk ismét

az EgyÜttműkodés lsaszegért EgyesÜlet tagját. Kozépiskolás
koromban a Postaforga|mi Technikumból az isaszegi postá'
ra jártam nyári gyakorlatra, még a Farkas József á|tal veze-

normá|issá vá|ni. A Magyarországró| alkotott kép Lengyelországban, il|etve a Lengyelországról alkotott kép Magyarországon |assan visszanyeri régi, igazi színeit. Azt hiszem, hogy
egyre tobb magyar és |engye| ember jön rá, hogy a változó
vi|ágban, i||etve az európai uniós együttmrjködésben mi, ma-

tett régi Posta épÜletében. Az ELTE Á||am- és Jo$udományi
Karán végeztem, jo$anácsosi szakvizsgát tettem. 1971_73
között |saszegen do|goztam a tanácsná|, Bodrogi András
vo|t akkor a tanácse{nök' Késóbb az országos Tanszergyártó
és ÉrtékesÍtőVá||a|atnál lettem osztályvezetó, majd a Köz|ekedési, később pedig a KÜ|Ügyminisztériumba kerÜltem.

Közben tobb évig a Magyarországi Bem József Lengye| Kulturális EgyesÜlet a|elnöke voltam. KÜlugyminisztériumi koztisztvise|őként Varsóban a nagykövetségen és Krakkóban a
fókonzulátuson teljesÍtettem kÜ|szolgálatot, mindig konzuli
beosztásban.

Hogyon kertiltel kapcsolotba o lengyelekkel?
_ 1972 nyarán lsaszegen iörtént, amikor a tanácsná|
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igazgatási csoportvezetőként dolgoztam. Társada|mi munkában a Múzeumbarátok Körének elnöke voltam' Ebben az
időben derÜlt ki, hogy az 1 B49. április 6-i csatában Józef Wy-

socki ezredes parancsnoksága alatt részt vett a |engye| légió
is. ldősebb Szothmóry Zoltúnnal és Domszky Póllol ekkor

kezdtuk el szervezni |saszegen a magyar_|engyel torténe|mi napokat. Ennek már lassan negyven éve. Ekkor a |engyel
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gyarok és lengye|ek egymásra vagyunk uta|va, szukségÜnk
van egymásra, de nem kényszerbŐl, hanem a szív és az ész
parancsára ha||gatva. Ésitt a szÍv nem vé|etlenÜ| kerÜ|t az
e|ső helyre! Az utóbbi egy-másfél évben a magyar_|engyel
kapcso|atok fejlŐdése előtt nagyszerű, Új időszak kezdődott
hazánkban, és természetesen szűkebb hazánkban, |saszels.
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Szmoliczo József és a múzeumbaráti kör vezetŐi és aktivistái
me||ett én csupán egyik résztvevóje és szervezŐje vagyok

lsoszegen viszonylag gyakron van lengyel vonat. kozósú rendezvény. Ennek te vogy oz oko?
de nem, nem én
] - KöszÖnöm a me$isztelő kérdést,
nevezetes hetörténelem
magyar
. vagyok az oka. |saszeg a
. lye, me|yre minden isaszegi bÜszke lehet. A gyakori lengye|
. rendezuények oka hazánk torténelme, és ezen belÜl is a
. magyar-lengye| kapcsolatok története. Szotmóry Zoltón,

.
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!saszeg tnkormányzati Tájékoztató

aZ isaszegi |engye| rendezvényeknek. Köszönette| tartozunk
ezért |saszeg régebbi és je|enlegi vezetóinek, kÜ|önösen HoÍ-

voni MiklÓs po|gármester úrnak és az onkormányzati képvise|őkneh de a po|gármesteri hivatal és a műve|ődési ház
munkatársainak is' lsaszeg esetében döntő jelentŐsége vo|t
anna( hogy az 1972' szeptember 24. és október 2' közoIt
megrendezett magyar_|engye| történelmi napok után néhai
Zenon Tarnowski |engye| diplomata, kulturális attasé, későbbi budapesti konzu|, lsaszeg nagy barátja és népszerűsÍtője
,,|Saszeg a lengye|-magyar barátság je|képe'' címme| cikket
írt a Lengye|ország címri havi|apban. Bár Tarnowski tanácsos
urat 2004-ben örok nyugalomra he|yezték a varsói Powqzki
temetőben (én magam is ott vo|tam a temetésen), lsaszeg
továbbra is igyekszik a magyar-|engye| barátság je|képe maradni, és ápo|ni népeink és á||amaink torténe|mi kapcso|atait
és hagyományait.

- Mire készi'jlttjk o közeljövőben lsoszegen?
- A MÚzeumbarátok Köre rendezésébenminden

év-

ben két |engye| dé|utánt szervezÜnk lsaszegen. Az egyiket
tavasszal ,,Légy Üdvözölve gyonyörű május'', a másikat Őssze|
,,A Mi szabadságunkért és a Tiétekért,, címmel, mindig a lengye| nemzeti Ünnepekhez kapcso|ódva. A tavaszi az 1791,
május 3-i |engyel jakubinus a|kotmány Ünnepéhez, az őszi
pedig 19l8. november l l-hez, a fÜgget|enség kikiá|tásának
napjához igazodik. Tehát ezek az úgynevezett |engye| dé|utá-

nok' Ebben az évben májusban ,,Ne fé|jetek,' címme| |l' János Pá| pápáró| em|ékeztÜnk meg, őssze| pedig Pilsudski
marsa|lra, a modern |engye| á||am mega|apÍtójára em|ékez.
tÜnk. JöVŐ tavaszra Culyko József prépost úrra| egyÜttmúködve Szent Hedvigró| készítÜnkösszeá|IÍtást, jovő őssze| peig egy roda lomtörtén eti rendezvény keretében szeretnén k
bemutatni, hogy a reformkori magyar politikusokra és írókra
mi|yen hatást gyakorolt az l 830-3l -es novemberi |engyel

d
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fe|ke|és. Természetesen minden évben közreműködÜnk

a

csata Ünnepségének megszervezésében. Április 5-én, a csa-

ta e|őestéjén Bojusz Arpód le|kész Úna| egyÜttműködve a
református temp|omban, a Magyar Szabadságtörekvések
Em|éktemp|omában szeretnénk megem|ékezni Józef Wysockiró| és az isaszegi csatában részt vett |engye| katonákró|. A negyvenedik évfordu|ó aIkaImából azokra az isaszegi
emberekre is szeretnénk em|ékezni, akik a magyar_lengye|
kapcso|atok ápo|ásában és a |engyel |égió em|ékének megőrzésében az e|múlt negyven évben részt vettek. Természetesen a koszorúzásokon is mindig je|en vagyunk. A Falumúzeumban ápri|is 6-án évrŐ| évre magyar-|engye| baráti
ta|álkozót rendezÜnk.

- Mennyít tudtól ótadni

o lengyel vilógodbóI a gyer-

mekeidnek?
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Szerencsére sokat. Három gyermekem és hat unokám
van, Mindhárom gyermekem tanu|t |engyelul. Éva|ányom
Krakkóban, a Jage|ló Egyetemen Szerzett dip|omát lengyel
és szlavisztika szakon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Lengye| Tanszékén tanársegéd, de a lengye| mel|ett aZ orosz

nye|vei is tanÍtja. Csobo fiam a Szent Lász|ó Gimnáziumban
|engye| nyelvbő| is érettségizett, de inkább az ango| nye|vi tanu|mányok fog|alkoztat1ák, Petifiam varsói általános és
köZépiskolá kban ta n u |t, itthon fe|sőfokú |en gyel nye|wizsgát
is tett. Fe|eségem igazgatásszervező, je|en|eg még kormánytisztvise|ő, most szeretne nyugdíjba menni.
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Ho lenne sok szabadidőd, mivel foglalkoznóI szí-
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Énmár évek óta nyugdíjas köztisztviselő

vesen?

vagyo( de

nekem nincs szabadidőm! Pár hónapja nyugdíjasként do|goZom a KÜ|Ügyminisztériumban' Ha több időm |enne, azt is
családomra és az isaszegi magyar-lengye| kapcso|atok népszerűsÍtésérefordÍtanám.
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Köszönöm

szépen o vóIaszaid,
dr' Kordos cóbor

