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A történeti adalékok szerint 
Sobieski János lengyel király 
nagy hódolója volt a gyengéb-
bik nemnek, igaz, hogy hadve-
zérnek sem volt utolsó, sikerült 
számos csatában legyõznie a 
törököket. Bécs felmentése 
után még Esztergom várából 
is kiûzte õket 1683-ban. Õ is, 
miként késõi leszármazottja, 
több európai nyelven beszélt és 
írt folyékonyan.

Sobieski Artúr kötelességének 
érzi a lengyel–magyar barátság 
és kultúra ápolását. A lengyel 
küldöttséget ért szmolenszki 
repülõkatasztrófa azért is érin-
tette fájdalmasan, mert tizenkét 
éves gyerekként látta a moziban 
a korabeli híradókat a katyni 
vérengzésrõl.

– Édesapám is az Artúr 
keresztnevet kapta, õ még 
Lengyelországban született. 
1930-ban kérte magyarországi 
honosítását. Kiváló mûszaki 
érzékkel megáldott ember volt, 
tõle tanultam meg az autósze-
relés néhány fogását. Pályám 
azonban homlokegyenest eltért 
az övétõl. A Madách gimnázi-
umba jártam Budapesten, ahol 
többek között Szinetár Miklós, 

Konrád György, Szakonyi Károly 
volt az osztálytársam. Az Idegen 
Nyelvek Fõiskoláján alapoztam 
meg nyelvtudásomat, ma már 
nyelvészként ismernek a legin-
kább, de a hobbim a történelem 
– mondta egy szuszra Sobieski 
Artúr.

A históriához való kötõdése 
sem lehet véletlen, hiszen gye-
rekfejjel látta az elsõ híradós 
képeket a moziban a katyni 
vérengzésrõl. Akkor, 1943-ban a 
bemutatott bizonyítékok alapján 
mindenki tudta, hogy szovjet 
katonák hajtották végre Sztálin 
ördögi parancsát. Késõbb azon-
ban igyekeztek elhitetni a világ-
gal, hogy a gyilkosok németek 
voltak. 

Budapest 1944–45-ös kegyet-
len ostroma is megrázó hatással 
volt rá. Az ott tapasztaltakat 
és látottakat több újságcikkben 
is igyekezett feldolgozni immár 
felnõttként.

– Szerencsés életutam volt, 
mert rengeteget utaztam a 
világban, fõleg a latin-amerikai 
országokban – folytatta Sobieski 
Artúr. – Az élményeimet a Latin-
amerikai históriák címû sorozat-
ban örökítettem meg. Dolgoztam 

a Kossuth rádiónál, nyelv-
könyveket, szótárakat írtam. 
Oktattam és tolmácsoltam. Még 
spanyol–magyar mûszaki szó-
tárt és angol–magyar számí-
tástechnikai szótárt is összeál-
lítottam. Munkáim jó része a 
könyvtárakban is megtalálható. 
Mostanában a távoktatás vált 
a vesszõparipámmá, bár ezt 
sem most kezdtem el, mert már 
1973-ban kaptam egy megbíza-
tást a hazai távoktatási rendszer 
kiépítésére. Szakmai munkámat 
három világszervezet is elis-
merte, és tagjai közé választott. 
A számítógépes világháló forra-
dalmi változásokat hozott ezen 
a területen is. Most éppen egy 
ilyen internetes oktatási csomag 
fejlesztésén dolgozom.

A nyelvész-történész Buda-
pesten él családjával. Két évti-
zeddel ezelõtt azonban vásárolt 
egy lakást második otthoná-
ban, Sopronban. Elõször 1950-
ben látta a várost egy egyetemi 
elõkészítõn, amikor megismer-
kedett a Pócsi utcában egy csinos 
lánnyal. A régi szerelem emlékeit 
azóta is gyakran felidézi, pedig 
ma már négy felnõtt gyermek 
édesapja. � Kuntz�Zoltán

Gyerekként látta a katyni vérengzés egykori híradóját

Magyarrá lett a lengyel király sarja              
Apai ágon Sobieski János törökverõ lengyel király leszármazottja, nyelvész, törté-
nész és igazi européer. Húsz éve kötõdik Sopronhoz, de már 1950-ben, egy egye-
temi elõkészítõn megszerette városunkat. 

Sobieski Artúr: Mostanában a távoktatás vált a vesszõparipámmá
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– A nyomozó hatóság dönté-
se, amely szerint nem történt 
bûncselekmény, még csak az 
elsõfokú határozat, amely ellen 
panasszal lehet élni – mond-
ta lapunknak Horváth Z. Péter 
ügyvéd. – Az ügyészség vagy 
jóváhagyja a döntést, vagy azzal 
az indokkal, hogy nem jó irány-
ban folyt a nyomozás, illetõleg 
nem tártak fel minden lénye-
ges információt az ügyben, a 
folytatást rendelheti el. Akár 
büntetõjogi, akár polgári peres 
úton szeretnénk feltárni azo-
kat a visszásságokat, amelyek 
a budaörsi uszoda építése körül 
zajlottak.

Horváth Z. Péter lapunk-
nak elmondta, hogy egyálta-

lán nem arról van szó, hogy 
Wittinghoff Tamás polgármes-
tert támadnák vagy cél lenne 
a lemondatása. – Mi nem 
bûnösöket keresünk, hanem 
azt szeretnénk elérni, hogy a 
jövõben azok, akik közpénzek 
felhasználásáról döntenek, és 
akik a döntéseket végrehajt-
ják, fokozott gondossággal jár-
janak el.

Az ügyvéd szerint a rendõrségi 
nyomozás az önkormányzat 
és a kivitelezõ cég polgári jogi 
viszonyával foglalkozott ahe-
lyett, hogy vizsgálta volna, 
hogy a polgármesteri hivatal a 
közpénzek felhasználása során 
a hatályos jogszabályok betar-
tásával járt-e el. – Az uszoda 

ügyében azt tapasztaltuk, hogy 
a munkák után úgy is történtek 
kifizetések, hogy a kapcsoló-
dó teljesítési igazolások nem 
voltak megfelelõen részletesek 
– mondta az ügyvéd. – Az is 
furcsa, hogy amikor az önkor-
mányzat 90 százalékos készült-
ségi foknál újabb kivitelezõt 
bízott meg, közel egymilliárdot 
fizetett a fennmaradó 10 szá-
zaléknyi munka befejezésére. 
Eközben a teljes beruházás, 
mintegy három és fél milliárdos 
értéke alapján, ez nem kerül-
hetett volna többe 350 millió 
forintnál.

Az ügyészség lapzártánk-
kor még nem döntött a panasz 
 ügyében.� HT

Folytatódik az uszodaügy?
Nagy Tamás, a budaörsi Fidesz–KDNP frakcióvezetõje feljelentése nyomán panasz-
szal élt a nyomozás megszüntetése ellen a budaörsi uszoda ügyében Horváth Z. 
Péter ügyvéd. A jobboldali képviselõ úgy gondolja, hogy a rendõrség álláspontjá-
nak ellenére történtek visszaélések az építkezések ügyében.

Akár polgári peres úton is feltárnák a visszásságokat, amelyek a budaörsi uszoda építése körül zajlottak
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