Riport Hangodi László történésszel,
iskolánk egykori tanulójával
- A hagyományırzés mit jelent önnek?
- Mint magyar végvári katonai hagyományırzınek ez a
tevékenység rendkívül széles körő jelentéstartalommal bír
számomra. A csobánci vár hagyományırsége, a Gyulaffy László
Hagyományırzı Bandérium tagjaként elsısorban ıszinte
tisztelettel fordulok e távoli kor hajdani eleven hısei, vitézei és
közemberei emléke felé. Igyekszem minél alaposabb ismereteket
szerezni, győjteni és azokat minél több felnıttel, fiatallal
megosztani, akár egy hadibemutató, egy elıadás vagy akár a
korszakkal foglalkozó könyveim révén.
- Milyen tanuló volt általános iskolás korában?
- Általános iskolás koromban elég jó, négyes-ötös tanuló voltam. Egyedül csak a
matematikával álltam hadilábon, de abból is hoztam a hármas-négyes eredményt.
- Milyen élményei vannak errıl az
idıszakról?
- Szép idıszakként emlékezem iskolás
koromra. Emlékezetes és jó tanítóim
és tanáraim voltak. Osztálytársaim
közül többhöz igaz barátság főzött,
amely barátságok közül több máig is
kiállta az idı próbáját.
- Mikor alakult ki a régészethez, a
történelemhez való vonzódása?
- A történelemhez és a régészethez
való vonzódásom olvasmányaim,
tanítóim és tanáraim, személyes
élményeim révén már kisfiú koromban kialakult. Nagy szerepet játszott érdeklıdésem
alakulásában egyik tanítónénim, Reindl Erzsébet és az iskola akkori igazgatója Tóth József,
majd a Batsányi János Gimnáziumban Czuczor Sándor tanár úr.
- Milyen ásatáson vett már részt?
- Számos helyen volt már szerencsém régészeti ásatásokon részt venni, itthon
Magyarországon és külföldön is. Gimnazista koromban a nyári szünetek idején a tapolcai
Templom-dombi ásatásokon dolgoztam dr. Sági Károly és dr. Töröcsik Zoltán régészek keze
alatt, akiktıl nagyon sokat tanultam. Szombathelyi tanárképzı fıiskolás koromban az Savaria
Múzeum különbözı ásatásain tevékenykedtem, hol középkori
földvárak ásatásain, hol pedig honfoglaláskori temetık feltárásán.
Szlovéniában és Olaszországban pedig éveken át egy csatatérkutató
szervezet tagjaként elsı világháborús magyar vonatkozású
lelıhelyeken volt szerencsém munkálkodni. Az utóbbi három
évben pedig a csobánci vár feltárásán tevékenykedem a Csobánc
Váráért Alapítvány tagjaként és egyik vezetıjeként.
Mi volt a legérdekesebb lelete?
A legérdekesebb és egyben legmegrázóbb feltárás amin részt
vettem 2007 nyarán folyt. Egy amerikai-magyar kutatócsoporttal
együttmőködve egy második világháborús amerikai nehézbombázó
roncsainak kiemelésében mőködtem közre, itt alig néhány kilométerre Tapolcától, a

Nemesvita határában húzódó mocsárvilágban. Igazából nem a négy méteres mélységbıl
elıbukkanó repülıroncsok és fedélzeti fegyverek voltak a legérdekesebbek, hanem a konkrét
kutatási cél megvalósulása. Az 1944 nyarán lezuhant repülı roncsai közt rekedt a személyzet
egyik tagja, Martin Troy törzsırmester, fedélzeti géppuskás. İt kerestük és 63 év után meg is
találtuk. Azóta méltó helyen, az arlingtoni katonai temetıben alussza örök álmát
- Melyik a kedvenc történelmi kora és személye?
Több kedves történelmi korszakom és történelmi személyiségem van. E korszakok a
pannoniai római kor, a honfoglalás kora, a török-magyar végvári harcok idıszaka, 1848-49,
az elsı-és a második világháború. Kedvenc történelmi személyiségeim pedig Zsigmond
király, Gyulaffy László és
Thury György végvári
kapitányok, Mária Terézia
királynı és fia II. József de
még sokan mások is.
Tudjuk sok könyvet,
tanulmányt írt. Most milyen
tartalmú könyvön dolgozik?
A nyár elején fejeztem be 11.
könyvemet amely a szigligeti
vár történetét dolgozza fel az
építése kezdetétıl
pusztulásának idıszakáig.
Most a Tapolca és környéke 1848-49-ben címő könyvem második kötetén munkálkodom,
amely a Tapolcai-medence 18 falujának szabadságharc alatti történetét fogja az
olvasóközönség elé tárni.
- Szabadidejében mivel foglalkozik?
- Kevés szabadidımben sokféle tevékenységet folytatok. Legjobban gyalogtúrázni szeretek,
amelyeknek
leggyakoribb
célpontjai a régi
magyar várak.
Emellett olasz
nyelvtudásomat
fejlesztgetem,
néptáncot tanulok,
rajzolok és festek.
- Mit üzen iskolánk
tanulóinak?
- Egyebet üzenni
igazából nem tudok,
mint ami engem is
vezérelt
diákkoromban.
Legyetek nyitottak,
érdeklıdık,
szófogadók és szorgalmasak. Találja meg mindnyájótok az érdeklıdésének leginkább
megfelelı értékes szabadidıs elfoglaltságot. De legfıképpen legyetek jók. Mint Néri Fülöp
mondta annak idején:”State buoni se potete!” – legyetek jók, ha tudtok.
Vigh Dorina és az újságíró szakkör tagjai

