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Tudjuk, súlyos árvíz pusztított 1948-ban 
Magyarországon. Sok ház dőlt romba, 
állatok pusztultak el, vagyontárgyakat 
sodort el a víz. Tiszakóródon, a buda-
pesti főkapitányság munkatársai hathe-
tes versenymunkával elkészítették Far-
kas Sándor tízgyermekes újgazdagnak az 
új házát.
Az avatásra természetesen lement az 
altábornagy bajtárs is. A következőket 
mondta:

-„Azért tettük, mert az új idők szelleme követeli tőlünk, hogy a 
rendőrség ne elnyomója legyen a népnek, hanem amellett, hogy 
a dolgozó nép rendjét védi minden bajban hű segítőtársként 

ott álljon mellette. 
Ennek a szellem-
nek a szimbóluma 
ez a ház. Ezekben 
a házakban mi a 
szegényparasztok 
gyerekeit akarjuk 
nevelni a demokrá-
ciának”.
A krónikás szerint 
Münnich bajtárs 
beszédét követően 
csókkal köszöntöt-
te Farkas Sándort 
és feleségét, majd 
kiosztotta a csoma-
gokat a tíz gyerek-
nek.
Ezután Fekete 
Lajos református 

lelkész emelkedett szólásra:
Idézi a zsoltár szavait a falu papja, majd megáldja az új házat, 
és rámutat arra, hogy a demokrácia, mely a szegény, nincstelen 
népet felkarolja, nem áll messze az egyháztól, hanem szorosan 
egybeforr vele.
Természetesen erről az eseményről is csak két kis protokoll kép-
nek, és a belső oldalon egy féloldalas cikknek jut hely a Magyar 
Rendőr 1948 június 1.-én megjelent számában, de szerencsére 
az elfeledett archívumban a riporter többi képét nézve néhány 
apróságra felfigyelhetünk:

 Az még csak-csak  elmegy, hogy a márványtáblán kicsit magyar-
talan a szöveg, néhány helyesírási hibától is eltekint majd az 
utókor, a nemes tett itt a fontos.

Ünnep a TiszaháTon

”FaRKas  sánDoR  
áRVizKáRosULT  
RÉszÉRe 
ÉpiTeTTe  B.pesTi.
FŐKAPITÁNYSÁG
És az UTLeVÉL  
ALOSZTÁLYA
�848 MáJUs hÓ.”

az újonnan épült ház 
falán tábla hirdeti:
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Az már – természetesen mai szemmel nézve – kicsit furcsa, hogy a háztulajdonos által felol-
vasott köszönő sorokat  cigarettával a szájában nyugtázza az altábornagy. Különben elég 
nehéz volt a fotósoknak egy-egy nikotintalan pillanatát a főkapitány bajtársnak elkapni.
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Fekete Lajos református lelkész megáldja a házat: 
-Munkások munkálkodjatok, őrizők őrizzetek, 
és Isten áldani fog benneteket!
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Mi következhet  
még  

ezután?
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Kezdődik a tánc!
Münnich bajtárs az amerikai Detroit Michigenből hazalátogató Papp Bertalannéval 

ropja a táncot, lesz majd csodálkozás „odaát”, ha megmutatja a fényképeket!


