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Katona Nemzedékek Találkozója 

a Recski Kényszermunka Táborban 

2022. szeptember 24-én 

 

Mi, ebben a projektben „nemzedékek” (korosztályok) kifejezést évszázadokra 

kiterjesztettük, tehát a ma élő nemzedékek évszázadokkal ezelőtti nemzedékek emlékhelyeit 

látogatják meg és róják le az utódok kegyeletét, lehetőleg egy a többség által még fel nem 

keresett és egy már kellően megismert helyszínen is. Az 1953 szeptemberének végén, 

felszabadult, de 40 évig eltitkolt Recski Kényszermunkatábor ideális választás lett. 70 év után 

saját szemünkkel láthattuk meg az igazságot, melyet eddig csak apáink, nagyapáink „meséiből” 

hallottunk a Rákosi korszakról. Mára Recsk egy csak busszal megközelíthető település a Mátra 

keleti lábánál, Gyöngyössel azonos tengerszint feletti magasságban. Ezért a főváros felől 

érkezve először fel kell kapaszkodni egy szerpentinen Mátraházáig, majd onnan leereszkedni 

egy másik szerpentinen Recskre. A kényszermunkatáborba a falu közepétől még egy 5 km 

hosszú aszfaltút vezet. A leküzdendő szintkülönbség 160 m. A leírtakból kiviláglik, hogy a 

Budapest-Recsk Kényszermunkatábor út megtételéhez, még közepes forgalom esetén is 

legalább 2 óra szükséges.  

Az idén szeptember harmadik szombatja 24-ére esett. A koszorúzással végződő 

megemlékezés, mint mindig, 11 órakor kezdődött. Utána eddig, mindig babgulyás egy hatalmas 

lekváros buktával volt az önköltséges menü, melyet a nagyközség általános iskolájának 

ebédlőjében és ebédlővé alakított tornatermében lehetett bajtársak, barátok között, 

anekdotázva, jóízűen elfogyasztani. Az idénre, ugyanezen menü ára már sokaknak 

megfizethetetlenné vált. A pandémia előtti időkhöz képes kevesen jelezték vissza 

megjelenésüket, ezért a Recski Szövetség meghívta az összes résztvevőt, az elkényeztetett 

városi-bendőkben könnyebben emészthető, gusztusos és ízletes szendvics-falatkákra, melyeket 

a Nemzeti Emlékhelyen felállított sátorban „szervíroztak”. Ezúton is köszönjük a Szövetségnek 

a szíves, a helyszínnel és az alkalommal is összecsengő vendéglátást. 

A lebonyolítási terv ennyire részletes ismeretének birtokában a buszok indulását, egy az 

M3-as autópálya kivezető pontjához közeli, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyre 

kellett kitűzni. Az M1-es kisföldalatti Mexikói úti végállomásán a P+R parkoló, 8 órai 

indulással minden szempontból tökéletesnek bizonyult. A sztrádán 100 km/órás sebességgel 

haladó buszok az eltervezett 10 órakor már a Kényszermunkatábor parkolójában pihentek. Ezért 

még az ünnepség megkezdése előtt, az „56-os Szabadságharcos Lovagrend” zöld köpenyes-

alaposan felkészített apródjai és a feketében díszelgő lovagjai az érkezőknek 20-25 fős 

csoportokban bemutatták a tábort. (Így a szendvicsezés után már minden vendég öntevékenyen 

bővíthette ismeretei. Elolvashatta a tablókat, képfeliratokat, visszaemlékezéseket és 

elkészíthette saját szelfi fotóját is.)  

13 órakor mindenki buszon ülve, tele új élményekkel várta a 400 éves „nagy időugrást”: 

a felújított egri várba. (Az eredeti programot lásd a Keretes írásban!) 

Az egri programok megszervezésében lebonyolításában ezúton is köszönet jár három „II. 

Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolás”, 1957 előtt végzett bajtársunknak, akik egri lakosok és 

örömmel vállalták a gardírozást. A buszon hoztunk nekik 3 iskolatársat is. A buszok, 

közvetlenül a vasútállomás provizórikus kerítése mögött található, Ady Endre utcai ingyenes 

parkolóban vártak vissza bennünket, 4 órányi csatangolás után.  

 



2 
 

 
Obsitosok és hozzátartozók a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületből 

 
Dobó István sírköve a Hősök Termében Az eposz dalnoka. A vár mai védelmezője. 

 
Három délceg obsitos és a „kicsi” Vietnamot megjárt 

veterán 
Gárdonyi Géza sírja a várban 
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A belváros felé indultunk, át az Érsek-kerten, majd az Eger-patak mellett végig a Kossuth 

Lajos utcáig. Ez pontosan 1 km-es távolság, teljesen sík terepen. Néhány reumás bajtársunk 

fürdőruhát is hozott az útra. Ezért útközben a gyógyfürdőnél azonnal a bejáratot célozta meg. 

(18 órakor, a Székesegyházat is megcsodálva természetesen ők is a buszon ültek.) Többen 

„száj-kidóba” keveredtek velem. (Magyarul: Miért nem a Vár mögött, mellett, alatt álltunk meg 

a busszal?... vagy én ismerek egy közelebbi helyet…. és a végén, ha én tudtam volna, hogy 

ennyit kell gyalogolni, akkor el se jövök…ezzel a mondattal el is vesztette a mérkőzést, mivel 

mindenki részletes leírást és térképvázlatot is kapott a távolságokkal. Ja, az a hosszú blablát én 

nem olvastam el.)  

Végül 20 perc alatt a leglassabbak is Eger szívcsakrájában a Kossuth Lajos utca - Eger-patak 

kereszteződésében voltak. Megkezdhettem a „kiképzést”: 

„Ha előre megyünk, akkor ott lesz a Minaret és ha közben balra nézünk ott a Dobó István 

tér. Ha balra fordulunk, akkor arra van a Bazilika, de mi jobbra fordulunk, arra a vár lesz. (és 

ha a várból a bazilikába megyünk, itt merre kell fordulni?)”  

Lassan ment, de sikeres lett a kiképzés, csak egy 3 fős csapat tévedt el az Érsek-kertben. 

Felhívtak, hogy „látnak egy szökőkutat, akkor most merre induljanak?” (Jó, hogy Egerben csak 

egy szökőkút van?) „Nézzetek körül láttok fehér buszokat? Látunk! Jaj, most már téged is 

látunk. Nem kell rohanni! Még csak 17:55 van”. 

Hogy ki mit csinált a közel 4 órás szabadidejében, az fakultatív volt. Amerre mi jártunk, 

arról készült néhány tucat fotó, a tipikusakat mellékelem. (A számlákból kiböngészhető volt, 

hogy a várat 30 obsitos, valamint 15 kadét, biztosan együtt  a főkapun közelítette meg. 

(Azonban voltak velük egri Rákóczisták és kadétok is, akik valami hátsó kapuról regéltek… )  

 
Dobó István szobra a Főtéren 
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A távoli magasban, a Minaret erkélyén Ide is betette lábát a XXI. százak „kultúrája” 

Egyetlen cél nem valósult meg: közös koszorúzás a Magyar Honvédség egyik magas 

beosztású, aktív főtisztjével. A Honvéd Kadét Program elindítója (még Katona Suli néven), aki 

jelenleg a főhadsegéd, a főparancsnokot kísérte el a New York-i ENSZ Közgyűlésre. A MH 

Parancsnok, aki Lenkey-s volt Egerben, éppen egy hazai NATO gyakorlatot vezetett. 

Próbálkoztunk még Budapest Helységparancsnokával is. Őt aznap Pákozdra szólította a 

szolgálati beosztása. Így aztán amióta járok Recskre, először fordult elő, hogy egyetlen aktív 

egyenruhás főtiszt nem koszorúzott Recsken. Sovány vigasz, hogy amint az a közös fényképen 

is jól látszik, a jövendő katonái, a kadétok és a jelenkor civil egyenruhásai, az apródok, lovagok, 

nemzetőrök szép számban megjelentek. 

 
A Keretes 2-ben: Balról jobbra haladva felsorolom a képen látható személyek pedigréjét: 

Összegzés: Az obsitosok és családtagjaik, az eltelt két hétben a kilométereket feledve a 

csillagos égig dicsérték az utat. A kadétok csak a szombatot kifogásolták: „Ez a hét egyetlen 

„bulizó-napja. Legközelebb a heti öt tanítási napból, akár kettőn is szívesen kirándulnánk!” A 

recskiek részéről már a helyszínen látszott, hallatszott az elégedettség: „Végre fiatalok újra 

feldobták a megemlékezést, de majd jövőre a 70. évforduló. Az lesz majd az igazi”. „Már az 

idén október 24-én reggel megkezdjük a szervezését!” 
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Végül, a pályázat kiírójának és a nagyobb rész finanszírozójának: a Bajtársi Egyesületek 

Országos Szövetsége bíráló bizottságának, kell megköszönöm, hogy elhitte licitemet és bízott 

a megvalósításában. 

Budapest, 2022. október 23-án. 

Dr. Horváth László Ferenc 

a projekt vezetője 

U.i.: Jó „talajra pottyant a szabadság virága-magja!” 

 
Középen Prof. Dr. Czigány Tibor Széchenyi-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár 

az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora 

 

A 11 éves recski apród-lány 2022. október 22-én BME falánál is zászlókísérő volt. 
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Keretes 1: 

Az eredeti elképzelés szerint Recskre három 44 személyes busszal mentünk volna és ott kellett 

volna választani egyénenként, a Gárdonyi Géza regénye alapján helyreállított, közismert 

műemlék vár: Eger vagy az Arany János ikonikus balladáján kívül, a maga természeti 

valóságában szinte teljesen ismeretlen török kori várrom: Drégelypalánk között. Végül anyagi 

okok miatt csak két 50 személyes busszal, (melyből az egyiket az „56-os Szabadságharcos 

Lovagrend” finanszírozott) mentünk Recskre, ahonnan mindkét busz Eger felé folytatta útját. 

Viszonzásként a recski „vendéglátásban” aktív munkát vállaló 12 apródot-lovagot szeptember 

10-én mikróbusszal elvittük a drégelyi várhoz, ahová a Budapest Nyugati – Vác – 

Drégelypalánk útvonalon vasúttal érkezett 12 obsitos. Végül a romhoz csak 8-an másztunk fel 

a 2,4 km hosszú, 200 m emelkedővel nehezített erdei úton. Az elkövetkezőkben erről is 

fényképes beszámolót foguk közzétenni, főként kedvcsinálás céljából.  

Keretes 2: 

1. Pintér Jolán, a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnöke, 

2. Károly László nyá. alezredes, a MH Bp. Nyugállományúak Klubja Híradó Tagozat elnöke, 

3. Dr. Horváth László Ferenc, Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület alelnöke. A képen az 

56-os Szabadságharcos Lovagrend nagymesteri díszöltözékében. (A projekt vezetője.) 

4. Nagy Sándor Recsk nagyközség polgármestere, 

5. Az 56-os Szabadságharcos Lovagrend 3 apródja. A legkisebb, 11 éves apród nővérét,  

2021 nyarán avattuk apródból női lovaggá. Megszólítása: lady. Ő érettségi után szerződés 

katonának állt. Jelenleg őrvezetői rangban Koszovóban teljesít szolgálatot. 

6. Négy kadét, a budapesti Than Károly Ökoiskola és Technikum Honvédelem ágazat tanulói. 

7. Mögöttük a bajuszos úr: Dr. Ráth Tamás nyá. mk. ezredes, a Védelmi Információs Központ 

Alapítvány kurátora. 

8. 1956-os Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnokságából, Kenyeres Dénes nyá. 

alezredes elnök és Rózsa Zoltán százados, 

9. Prof. dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy, c. egy. tanár, aki élete 91. évét tapossa, 

a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület örökös tiszteletbeli, alapító elnöke. 

10. Az 56-os Szabadságharcos Lovagrend apródja tartja a nemzetiszínű zászlót. 

11. Muharos László nyá. őrnagy a Puskás Tivadar Híradó Bajtársakért Alapítvány elnöke. 

12. A három hölgy egy családban él. Mindnyájan az 56-os Szabadságharcos Lovagrend tagjai.  

A nagylány egyetemi hallgató, lady. A kis lány általános iskolai tanuló, apród. Édesanyjuk, 

Őzse Róbertné, lady. A Lovagrend Felügyelő Bizottságának tagja. 

13. Az 56-os Szabadságharcos Lovagrend ifjú lovagja Rafajnaújfaluban, Kárpátalján született.  

Öt éve ott lépett be apródként a Lovagrendbe. Jelenleg Magyarországon tanul és lakik. 

14. Faludi Miklós zászlós, a honvédelmi nevelésért felelős referens. Budapesten az egyetlen 

a „Honvédelmi Ismeretek” tantárgyat oktató és az érettségin vizsgáztató középiskolai tanár. 

Ő volt az egyetlen aktív katonatiszt, aki az idén Recsken megjelent! 

15. Öt kadét, a budapesti Than Károly Ökoiskola és Technikum Honvédelem ágazat tanulói.  


