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B. Stenge Csaba könyvbemutatója 

Kissné Anda Klára 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár ün-

nepi könyvheti rendezvényeinek sorát zárta dr. B. 

Stenge Csaba hadtörténész, levéltáros könyvbe-

mutatója 2016. június 11-én. A Fő téri olvasóte-

remben szép számban voltak kíváncsiak az „elfe-

lejtett hősökre”, amely egyben a címét is adta a 

23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon be-

mutatott könyvnek. 

 

Dr. Horváth Géza, a megyei könyvtár helyisme-

reti könyvtárosa volt beszélgetőtársa a szerzőnek, 

aki a városi levéltár igazgatása mellett is folyama-

tosan kutatja az 1938–1945 közötti magyar had-

történelmet, különös tekintettel a területi revízió 

idején folytatott hadműveletekre és a magyar 2. 

hadsereg, azon belül pedig a magyar királyi hon-

véd légierő 1942–1943-as történetére. Ahogy el-

hangzott, szűkebb térségünk sem volt mentes a 

második világháborús légikatasztrófáktól: Vértes-

tolnán emléktábla tanúskodik egy német három-

motoros lezuhanásáról, de történt hasonló kataszt-

rófa Felsőgallán, Kőhányáson, Környén is.  

 

Dr. B. Stenge Csaba. Fotó: Török Csaba 

B. Stenge Csaba pécsi születésűként, a„repülős” 

hagyományokat megízlelve, gyerekkora óta von-

zódik a témához. Az Elfelejtett hősök első ki-

adása tíz éve jelent meg, a jelenlegit jelentős bő-

vítés és átdolgozás után a Zrínyi Kiadó jelentette 

meg. 

A könyvbemutatón megtudtuk, hogy a „magyar 

légierők” csak a nyelvhasználat miatt többes 

szám, és hogyan, milyen gépekhez sikerült hozzá-

jutni a trianoni tiltás ellenére a területek vissza-

szerzése érdekében. A technikai háttérhez azon-

ban kellettek az elkötelezett, önfeláldozó felderí-

tők és pilóták is. A könyv az „ászok”-nak állít em 
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léket. Annak a 38 pilótának és emberi pályafutás-

nak, amely kitartásról, hősiességről, győzelmek-

ről és önfeláldozásról tanúskodik. A világ két leg-

erősebb légi erejével szálltak szembe, közülük ti-

zenhárom már a II. világháborúban hősi halált 

halt, tizenhét emigrált szétszóródva a világban. 

Az itthon maradtakat meghurcolták, koncepciós 

perben felakasztották, családtagjaikat rendőri 

megfigyelés alatt tartották. Velük együtt csaknem 

húszezer ember kérhette volna a rendfokozati re-

habilitációt – aminek lehetőségét az ezredfordulót 

követően adták meg, de 2007-ben már meg is 

szüntették. B. Stenge Csaba személy szerint elkö-

telezett – és a könyv is ennek eszköze –, hogy 

mint más nemzetek, mi is adózzunk méltó meg-

becsülésüknek. 

 

Pozsgay Gyula az illusztrációk készítésének folyamatába 
avatta be az esemény résztvevőit. 

Fotó: Török Csaba 

A könyv szerkezetileg a légi győzelmek szerint 

csoportosítva, a légierő teljes spektrumából 34 va-

dászpilóta és más minőségű „ász” felsorolását, 

pályafutását adja. A szerző beavatott az anyag-

gyűjtés és a kutatás részleteibe. A II. világháború 

végére az iratmennyiség 95,8 %-a elpusztult, a hi-

vatalos forrásokban is vannak hiátusok, és érzé-

keny, bonyolult kérdés, hogy a közigazgatási ira-

tokban mi, hogyan maradt fenn. A még élő hoz-

zátartozók felkutatásával nyert adalékokkal, ki-

egészítéseivel helyben is bepillantást engedett az 

életutakba. A 38 közül már csak egy pilóta él, 

 

Chilében, 94 éves. Egy másik, Nagy József, Juju 

(tatabányai) pilóta fia, jelen volt a könyvbemuta-

tón. 

A könyv borítójának és hiteles illusztrációinak tit-

kát Pozsgay Gyula, a Pozsgay Műhely Kft. alapí-

tója osztotta meg velünk. Egy 29 kg-os, rajztábla 

szerű szerkezettel, a számítógépen végtelen 

mennyiségű vonalrajzból készült rajzokhoz a fan-

táziaelemek (felhőzet, háttér) mellett felhasználta 

a pilóták rajzait is. Kevés korabeli fotó miatt, szi-

mulátorokból vett képek alapján készült illusztrá-

ciók ezek. A legpontosabbak az üzemanyag-be-

töltők oktánszámától az antennákig és a felfesté-

sektől a pilótaruhákig. Izgalmas munka volt szá-

mára a feliratok böngészése – ezek hitelesek. A 

makettezőknek is csak ezt üzeni: sok esetben talán 

a gép törzséről van fotó, a többit sajnos hozzá kell 

képzelni. 

A kötetben felhasznált 350 kép között akadnak a 

budai Sziklakórházból származók, dokumentum-

fotók, igazolások, néhány színes fotó, ritka kordo-

kumentumok, aláírt adományozólevelek, kódtér-

képek, fotó Pánczél Imre nevét őrző gránittábláról 

a Don mellől. 

A kötet minden tekintetben hiánypótló mű. E 

helyről is tisztelet a gigászi munkáért, és méltó 

megnyugvást a hősöknek. 

 

 

Dr. B. Stenge Csabával dr. Horváth Géza beszélgetett. 
Fotó: Török Csaba 

 

 



 

 
 

Honismereti akadémia és molnár-
fecskék 

Óvári Zsuzsanna 

 

Jó ómennek véltem, amikor hajnalban, a metró-

ban velem szemben egy kékfestő ruhás, csizmás 

csikós utazott, hiszen egy évtizede minden nyáron 

a Honismereti Akadémia hete örömeim része. 

Most egészen az országhatár mellé, Makóra von-

zott a lehetőség. A tikkasztó forróságban a Ko-

rona Szálló dísztermének kristálycsillárjai alatt él-

tük meg történelmi sorsfordulóinkat 15 fejezet-

ben, neves előadókkal. Az ide akadémia témái: 

Történelmi sorsfordulóink. Gellért püspöktől 

Bálint Sándorig” Az általam választott szekció-

ülésen az értéktárak megalakulásáról beszélget-

tünk. 

 

A Korona Szálló adott helyet a rendezvénynek. A kép for-
rása: http://mako.hu/wp-content/uploads/2016/06/honosmereti-380x280.jpg 

A város csodaszép, és mivel eddig itt sosem jár-

tam, így jó volt együtt megnézni műemlékeit, és 

önállóan is felfedezni különlegességeit. A régi 

épületek patinája mellett Makovecz Imre organi-

kus építészete fotósorozatokra serkentett. Hát 

még, amikor a Hagymatikumot belülről is láthat-

tam, ami egy igazi fürdőparadicsom!  

Fogadás a csillagos ég alatt a balzsamos nyáresté-

ben hangulatos.  

Másnap a zongorajátékával világjáró Szentpéteri 

Csilla klasszikusokat latin dallamokra átíró, és vi-

zuális képfolyamokkal szemkápráztató kalandját 

élhettük meg a szabadtéri színpadon. A világhírű 

újságíró, az innen induló Pulitzer József nevét vi-

selő modern kollégiumban lakhattunk. A Ford T-

modellt alkotók egyike, Galamb József is a város 

szülötte. A felújított masina, a 20. század autóle-

gendája a múzeum kertjében szemvidító gyönyö-

rűség volt. Megnézve a skanzenben a hagymater-

melő házát, még ajándékot is kaptam: egy csipet-

nyi hagymamagot, hogy próbáljak szerencsét az 

iskolakertben. Várt bennünket még népzenei be-

mutató és séták során megannyi fantasztikus szo-

bor. Ejtőztünk a teraszon, ahonnan messzire be-

látni az alföldi várost. Bringák százai gördültek. 

Hamar megtanultuk, miként kell közlekedni mel-

lettük. 

 

A Hagymatikum Gyógy- és Termálfürdő épülete belülről. 

A kép forrása: www.hagymatikum.hu 
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A csütörtöki kirándulás 3 útvonalából a Kiszom-

bor – Szeged – Ópusztaszer – Csongrád szépsé-

geit választottam. A Rotunda festményei és alak-

jai tekintetében is több a kérdőjel még a régészek 

előtt, ám mi felhőtlenül élveztük a XII. századi 

üzenetet a hatosztatú térben.  

 

Kiszombor, Rotunda. A kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14862570  

A szegedi Dómban újdonság, hogy oltáránál a sok 

mázsás baldachin előbbre került, ami igazi építé-

szeti bravúr. A folyamatot egy filmfelvételen a lá-

togatóközpontban megnéztük. Közös csoportkép 

készült a Nobel-díjas Szent-Györgyi Alberttel. 

Körbevettük, amint elegánsan lépked az egyetem 

lépcsőin lefelé.  

 

Bíró Lajos Szent-Györgyi Albertet megmintázó bronz-
szobrát 2013-ban állították. A kép forrása: 

 http://www.delmagyar.hu/kepek/felavattak_szent-gyorgyi_albert_szob-
rat/2034595/2874157/  

Az Agora Neumann János informatikatörténeti 

kiállítása számomra vizuális élmény, mert a szá-

mítógépet csak használom, megalkotásának cso-

dája megfejthetetlen talány. De tapasztalhattuk, 

hogy a hajdan óriási szerkezetek mára hordozha-

tóvá szelídültek. Az alsóvárosi templom művé-

szettörténeti remek, és fűszerkertje a kolostorok 

hangulatát idézi. Napokat lehetne itt tölteni, hogy 

minden különlegességét felfogjuk. De várt 

Ópusztaszeren a Feszty-körkép is, a honfoglalás 

Millenniumi megfogalmazásának 38 méteres kör-

íve. Újra láthattam az osztatlan iskolát, a szatócs-

boltot. A stációsor között a templomig sétáltunk. 

Utunk végén, Csongrádon a múzeumfalu kézmű-

ves házai szépségesek, nádtetejük vastagon mo-

hás. Eljutottunk a szalmafonóhoz, ahol esőcsigát 

készítettek a fürge kezűek. A kertben a nyírfa 

lombjai között fülesbaglyokat lestünk. A tájház 

udvarán várt minket az ízletes vacsora és hangu-

latos népzene. Persze nem fejeződhetett be az este 

közös tánc nélkül. Körbejártak a párok, a suhogó, 

bő szoknyák és bőrcsizmák között mi harmincan 

lelkesen roptuk.  

Hagyomány, hogy fát ültetünk, s hogy koszorú-

zunk. Így történt, hogy egy apró kiszögellésbe ér-

kezve Csongrádon, farönk hegyiben kis bronzszo-

bor hirdette Palásti Annuska, a mesemondó emlé-

kezetét. Kellemes meglepetésként megkaptuk 

ajándékul könyvét, hogy otthon is mesélhessünk 

belőle. Így eljuthat képzelete messze földre. 

Makó egyik építészeti bravúrja a neobarokk Bér-

palota, melynek eresze alatt molnárfecskék soka-

sága fészkel. Ez Közép-Európa második legna-

gyobb kolóniája. Minden nap megcsodáltuk röp-

tüket, hallgattuk csivogásukat. Mi, a honismeret 

kutatói hasonlítunk a molnárfecskékhez, mert 

őseink tanítását elsajátítjuk, és a következő nem-

zedéknek átadjuk bizakodva, hogy az új nemze-

dék hasonlóan fog cselekedni. 

 

A makói Bérpalota Orth Ambrus tervei alapján készült bérlaká-
sok és üzletek céljára. Építése 1927-ben fejeződött be.  

A kép forrása:  
http://mako.hu/kepgaleria/#makoi_seta 
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