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…”mai szabadságunk  az 1956-os forradalmunkból  sarjadt ki .”  
(Magyarország Alaptörvénye: NEMZETI HITVALLÁS)  

_______________________________________________________________________________ 

„Számos az út,  melyen a hon javá ban járulhatni.  Adjon azért a  nemzet nemtője  
mindenkinek, ki  vérünk és  szabadságunk kifejtéséhez bármily módón és  arányban, de 
őszintén járul,  erőt,  egészséget,  szi lárd tűrnitudást és agg napjaira  be lső  
megelégedést!” Széchenyi István 1843.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A közös jó a szabadság” Petőfi Sándor  

HÍRLEVÉL 
 
Az 1956-os  MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK 

VILÁGSZÖVETSÉGE  
szervezeti  tájékoztatója  

 

1. évfolyam 2. szám  2021. szeptember  

Tisztelt Olvasó!  
Az idén szeptember 21-én emlékezünk 
Széchenyi István születésének 230.  
évfordulójára.   
Az 1830-ban megjelent „Hitel” című 
műve ,  nem csupán a reformkor kezdete,  
de a  „modern Magyarország alapító  
okiratának is  tekinthető.”  
Édesapja,  Széchenyi Ferenc nyomdokain 
járva,  aki  a  Nemzeti  Múzeum alapítója  
volt ,  a  „ legnagyobb magyar” o lyan 
alkotásokat hagyott  ránk, mint az 
alagút,  a  Lánchíd,  és  a Magyar  
Tudományos  Akadémia .  
Az akadémia előtt i  tér ,  méltán visel i  
ismét nevét és ad helyet  emlékmű vének.  
Tisztelt Olvasó!  
Tanulmányozzuk Széchenyi életét és  
munkásságát.  Tanuljunk belőle .  Szelleme 
hassa át  mindennapjainkat.  Tanítása  
váljon anyagi erővé ,  mely munkára  
serkenti  karunk, hogy bete l jesíthessük  
azt a költői  gondolatot ,  „Ha a föld Isten 
kalapja”,  Magyarország  legyen , a  
legszebb bokréta rajta!  

 
Máté András  

szerkesztő  
 

(Honlapok: https://szechenyitarsasag.hu/ 

http://www.szechenyiforum.hu/ 
A cikkekhez csatolt linkek, a hírlevél pdf 

formátumánál, a szövetség honlapjáról 

érhetők el!) 
 

 

https://szechenyitarsasag.hu/
http://www.szechenyiforum.hu/
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SZÉCHENYI-DÍJ 

Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, 

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és 

Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára „Magyarország 

számára pályafutása során a történettudomány területén végzett több 

évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen 

hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a 

korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei 

elismeréseként” részesült e rangos állami elismerésben idén március 

15-én, amelyet a vírushelyzet miatt augusztus 20-án vett át.   

 

Szövetségünk gratuláló levelére főigazgató úr a következő sorokat 

küldte:   

„Szeretném megköszöni kedves soraikat, a Széchenyi-díjjal történt 

elismerésem kapcsán. A jövőben is készséggel állók a szervezetük 

rendelkezésére és ezt a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

munkatársai nevében is jelezhetem.  

Tisztelettel és üdvözlettel: Prof. Dr. habil. Szakály Sándor 

egyetemi tanár, főigazgató, VERITAS Történetkutató Intézet és 

Levéltár” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum  

Kiadó: 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége. H-

1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em. • E-

mail: t i tkarsag@1956mszvsz.hu  • 

Web: www.1956mszvsz.hu • Szerkeszti: 

Máté András • Az olvasói levelek 

tartalmáért felelősséget nem vállalunk, 

esetenként szerkesztett, rövidített 

formában jelentetjük meg. Kéziratot nem 

őrzünk meg, és nem küldünk vissza • 

Megjelenik időszakosan, változó 

terjedelemben és példányszámban.  

Felelős kiadó: Csigás Zoltán, az 1956-os 

MSZVSZ elnöke. 

 

 

Együttműködő 

partnerünk 
 

mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
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FELHÍVÁS!  
Tisztelt Szövetségi Tagok!  

Kedves Bajtársak!  

 

Az esetleges járványügyi intézkedések 

figyelembevételével arra kérünk 

mindenkit, hogy minél nagyobb 

létszámban vegyenek részt az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójához kapcsolódó 

rendezvényeken helyi illetve fővárosi 

szinten (Műegyetem rakparti 

koszorúzás, forradalmi menet).  

 

Bajtársi üdvözlettel: 

 

Csigás Zoltán  

1956-os MSZVSZ elnöke  
 

 

FONTOS FELHÍVÁS!  
Tisztelt Szövetségi Tagok!  

Kedves Bajtársak!  

 

A járványügyi intézkedések 
figyelembevételével illetve a Corvin 

mozi befogadóképességére való 

tekintettel arra kérünk mindenkit, hogy 

aki részt kíván venni az immár 30 éve 

szokásos, az idei évben az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójához kapcsolódó ünnepi 

rendezvényen (Corvin Filmpalota 2021. 

október 18. (hétfő) 11 óra) az 

előzetesen 2021. szeptember 30-ig (!) 

regisztráljon a szövetség következő 

elérhetőségein: 

 

1956-os MSZVSZ központi 

címén  

1051. Budapest.  Nádor u. 36 V. 

emelet  

központi e-mail címén:  

titkarsag@1956mszvsz.hu  

telefonszámán  

(hétfő- kedd-szerda 9-14 óráig!) 

269-1340 

 

REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN 

MEGHÍVÓT FOGUNK KÜLDENI! 

BELÉPÉS CSAK MEGHÍVÓVAL! 

Bajtársi üdvözlettel: 

1956-os MSZVSZ elnöksége  
 

FONTOS FELHÍVÁS!  
Tisztelt budapesti Szövetségi 

Tagok! 

Kedves Bajtársak!  

 

Kérünk benneteket, hogy 

szeptember 27-én (hétfő)  

17 órára  a szövetség 

központjában  

(Nádor u. 36 V. emelet)  

VEGYETEK RÉSZT  

A BUDAPESTI SZERVEZET 

MEGALAKÍTÁSÁBAN!  

Megjelenésetekben bízva!  

Részvételi szándékotokat kérjük 

jelezni a szövetség elérhetőségein! 

Bajtársi üdvözlettel: 

1956-os MSZVSZ elnöksége  

 
 

FELHÍVÁS!  
Tisztelt Szövetségi Tagok!  

Kedves Bajtársak!  

 
Kérjük a szövetség tagjait ,  hogy 

akikhez eljut  a hírlevél  (Ne dobja el ,  

adja tovább!)  azok a  gyorsabb 

kapcsolattartás  (és a 

költséghatékonyság)  érdekében  

küldjék meg központi  e -mail  

címünkre  

titkarsag@1956mszvsz.hu -ra  

a saját e-mail elérhetőségüket!  

 

A hírlevél megtekinthető a  szövetség 

honlapján is!    

Kérjük, hogy esetleges írásaikat  

minden esetben word formátumban ,  

a fenti  e -mail címre  küldjék meg!  

Kézzel írott ,  fénymásolt  vagy 

írógépen írt ,  szkennelt  szöveget  

fogadni sajnos nem tudunk!  

Bajtársi üdvözlettel: 

1956-os MSZVSZ elnöksége  

 

FELHÍVÁS!  

Tisztelt Szövetségi Tagok!  

Kedves Bajtársak!  

 

Kérünk benneteket, hogy 

aki a 2021-es tagdíját  még 

nem rendezte,  az tegye meg!  

Üdvözlettel:  

1956-os MSZVSZ elnöksége  

 

 

mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
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SZÖVETSÉGI HÍREK 

Ülések 

Választmányi ülés 

Augusztus 30-án (hétfő) 11 órakor ülésezett a szövetség választmánya. A választmány 

személyi kérdésekben döntött így Sz.I.-t egyhangú döntéssel kizárta a választmányból. A 

választmány új alelnöke Szerencsés Sándor úr lett (szolnoki szervezet elnöke), a 

választmány új tagjának A. Bak Pétert, Bereznai Lászlót, Czakó Ignácot, Csicsmann 

Györgyöt és Gincsai Miklós urakat választották meg. Gratulálunk! Eredményes munkát 

kívánunk! 

Elnökségi ülés 

A választmány ülése után 14 órakor az elnökség ülést tartott, amelyen meghallgatta Szűcs 

Béla Albert választmányi elnök beszámolóját a választmány üléséről, ezt követően az 

október 23-i Corvin közi központi ünnepség előkészítésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalták 

meg a résztvevők.   

Elnöki látogatás  

Szeptember 1-én (szerda) dr. Sömjéni László a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke,  

látogatást tett a szövetség Nádor utcai központjában, ahol Csigás Zoltán elnök úrral 

megbeszélést folytattak a szövetség helyzetéről illetve a 65. évfordulóval kapcsolatos szakmai 

programról.    

 

Interjú  

 

Szeptember 3-án (péntek) Schrötter Tibor alelnök 3 órás interjút adott Tóth Zoltán 

újságírónak, egy készülő 56-os kötethez.   

 

Elnökségi ülés  

 

Az elnökség szeptember 7-én (kedd) 11.oo órakor az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 

1.     2021. I. félévi gazdasági helyzetről beszámoló. Előterjesztő: Szentiványi György 

alelnök úr. Az elnökség nem fogadta el a beszámolót, ezért az újra napirendre fog 

kerülni! 
 2.     2021. október 18-i Corvin közi ünnepség forgatókönyvének elkészítése. Előterjesztő: 

Csigás Zoltán alelnök úr. Az elnökség elfogadta. 

 3.     A kitüntetésre javasolt személyek előterjesztésének határozatba való foglalása. 

Előterjesztő: Schrötter Tibor alelnök úr. Az elnökség elfogadta.  

4.     A TELENOR szerződés megtárgyalása. Előterjesztő: Szentiványi György alelnök úr. 

 Az elnökség nem fogadta el a beszámolót, ezért az újra napirendre fog kerülni! 

 

Jászberény 
 

Szeptember 9-én (csütörtök) Csigás Zoltán elnök úr találkozott Jászberény polgármesterével   

Budai Lóránt úrral, akivel megbeszélést folytatott egy 56-os emléktábla állításával 

kapcsolatban. A megbeszélésen részt vett Matthaeidesz Konrád újságíró is.  
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Hortobágy 
 

Szeptember 14-én (kedd) a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) 

meghívására a szövetség elnöksége részt vett a felújított hortobágyi 

emlékkereszt avatásán. Az emlékbeszédet a Szabadságharcosokért 

Közalapítvány elnöke, dr. Sömjéni László tartotta.  

(A Józsefváros becsületkeresztjével kitüntetett Szabadságharcosokért 

Közalapítvány új alelnöke Lengyel János POFOSZ elnök lett, a 

kuratórium új tagjává pedig Szalay Zoltánt a POFOSZ budapesti 

elnökét választották meg. Gratulálunk és eredményes munkát 

kívánunk!)    

(Az hortobágyi emlékkereszttel kapcsolatban részletek itt olvashatók: 

https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/hortobagy-

kozteri-latnivaloi2 

http://www.pofosz.hu/tartalom/kitelepitettek 

Filmek: 

Törvénysértés nélkül (A dokumentumfilm (1988) a hortobágyi 

kényszermunkatábor (1950-53) családjairól)  

https://www.youtube.com/watch?v=LN6r1-6ZBW4&t=934s 

 „Mi, a rendszer ellenségei” - Kommunista táborvilág Magyarországon. 
https://neb.hu/hu/mi-a-rendszer-ellensegei-kommunista-taborvilag-magyarorszagon 

Soha, sehol, senkinek! (1988) 

https://www.youtube.com/watch?v=dxohCFVfnFY&t=676s 

Foglyok (2019) 

https://videa.hu/videok/film-animacio/foglyok-2019.-drama-mdUvzvHSgM1U162x 
 

Elnökségi ülés  

 

Szeptember 21-én (kedd) 11.oo órakor az elnökség az alábbi napirendi pontot tárgyalta meg: 

Lámpás újság ünnepi számának kiadásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

 

AUGUSZTUS 20 

“Azt jelenti Szent István öröksége, hogy magyarság, 

kereszténység, európaiság elválaszthatatlan egymástól, s ebben 

gyökeredzik egész szellemsiégünk, európaiságunk.” (Antall 

József miniszterelnök ünnepi beszéde (1993). 

“A keresztény politika a felebaráti szeretet, a méltányosság, a 

kibékítési szellem és a szociális érzék felébresztésének a 

politikája...” (Bethlen István  beszéde a Nemzetgyűlésben (1920). 

“Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkamas, és mindaz, amit a 

haza érdekében tesz az ember nem egyéb, mint Isten 

szolgálata.” (I. (Hunyadi) Mátyás király (1490 előtt).    

“Reánk bízta Isten ezt az életet, hogy ez ajándékával kiválasszony, magához emeljen s az ő 

dicsőségének részesévé tegyen. Nem szabad tehát az életet kibányászatlanul, miveletlenül 

hagynunk.” (Ravasz László refomátus püspök (1930 előtt). 

https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/hortobagy-kozteri-latnivaloi2
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/hortobagy-kozteri-latnivaloi2
http://www.pofosz.hu/tartalom/kitelepitettek
https://www.youtube.com/watch?v=LN6r1-6ZBW4&t=934s
https://neb.hu/hu/mi-a-rendszer-ellensegei-kommunista-taborvilag-magyarorszagon
https://www.youtube.com/watch?v=dxohCFVfnFY&t=676s
https://videa.hu/videok/film-animacio/foglyok-2019.-drama-mdUvzvHSgM1U162x
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Az 1000 éves keresztény magyar állam mérföldkővei 

1000. Államalapítás. A keresztény Magyar Királyság létrejötte. 1038. Szent István király 

Magyarországot és a Szent Koronát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja. 1083. Az 

első magyar szentek augusztus 20-án I. István király majd Imre herceg, Gellért vértanú 

püspök és két hegyi remete Zoerard-András és Benedek szentté avatása a később szintén 

szentté avatott I. László király közbenjárására. 1242. Második honalapítás és a magyar pálos 

szerzetesrend virágkorának kezdete. 1367. Az első magyarországi egyetem alapítása Pécsett 

egyházi kezdeményezésre. 1456. A nádorfehérvári keresztény diadal. A déli harangszó 

bevezetése. 1568. A tordai országgyűlés. A vallásszabadság törvénybe foglalása Európában 

elsőként az erdélyi fejedelemségben. 1590. Az első nyomtatott magyar nyelvű biblia 

megjelenése Károli Gáspár fordításában. 1699. A karlócai béke. A Magyar Királyság 

megszabadul a 150 éves török hódoltság alól. 1848. Áprilisi törvények. A “hazában bevett 

minden vallás” egyenjogusítása. 1920. A trianoni békediktátum elszakítja a keresztény 

egyházak jelentős részét amelyek fontos támaszai lesznek a magyar keresztény híveknek. 

1938. 34. Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten. 2011. Az új alaptörvény bevezetése. 

“Isten áldd meg a magyart” a keresztény értékek hangsúlyozása. 2021. Az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus Budapesten. (“Az eucharisztia az egyházi élet központja. A 

görög szó jelentése hálaadás, köszönet, és ez arra emlékeztet, hogy az ember élete és a 

teremtett világ "nem a mi tulajdonunk, hanem Isten értékes ajándéka", amelyet hálával és 

Istent dicsőítve kell elfogadni.”)    

Lobogó felvonás 

Áder János köztársasági elnök és Kövér László 

az Országyyűlés elnöke  meghívására Csigás 

Zoltán a szövetség elnöke részt vett az 

államalapítás és államalapító Szent István király 

ünnepe alkalmából a Kossuth Lajos téren tartandó 

Magyarország lobogójának katonai 

tiszteletadással törénő felvonásán és a 

honvédtisztek avatásán.  

 

Állami kitüntetés 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából adott át 

állami kitüntetéseket a Karmelita kolostorban 2021. augusztus 19-én. Az eseményen ünnepi 

beszédében hangsúlyozta, hogy “...mindenkinek a saját „őrhelyén” kell „az idők élén járnia”, 

nagyszerűt alkotnia, és ezt magyarként, a magyar nemzethez való hűségjegyében. Ez 1848-

ban úgy hangzott, hogy haza és haladás: egyszerre kellett kivívni a nemzeti szuverenitást és a 

polgári átalakulást. De ugyanez volt a feladat 1956-ban is.” Forrás: Magyar Hírlap.  
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dr. Áder János köztársasági elnök dr. Orbán Viktor miniszterelnök 

előterjesztésére a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári 

tagozata kitüntetést adományozta: 

„több évtizeden át mély elhivatottsággal végzett közszolgálati és 

közéleti tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként” dr. Sömjéni 

László Gézának, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma 

elnökének. 

 A Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata 

kitüntetésben részesült: 

“az igazságszolgáltatás területén végzett több mint négy 

évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége, tudományos, 

oktatói és bírósági vezetői munkája, valamint az emberi 

méltóság védelmében és a határon túli magyarság jogainak 

érvényesítésében vállalt szerepe elismeréseként” dr. Lomnici 

Zoltánnak, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, a Legfelsőbb 

Bíróság volt elnöke, a szövetség tiszteletbeli elnöke részére.  

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata 
kitüntetésben részesült: 

“magas színvonalú társadalmi munkája, valamint a 

kommunista diktatúra áldozatai emlékének 

megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként” 

Mátyás Sándor György a Gloria Victis Közhasznú 

Alapítvány (Csömör) elnöke.  

(A csömöri 56-os emlékműről részletek itt: 

http://gloriavictis.hu/) 

 

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek és további eredményes munkát kívánunk! 

Az 1956-os forradalom és szabadságharccal összefüggésben kitüntetett további személyek 

megtalálhatók itt:  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c06449165f923116c3b9a9d1be13e266529abd6e/m

egtekintes 

 

 

 

 

 

 

 

http://gloriavictis.hu/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c06449165f923116c3b9a9d1be13e266529abd6e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c06449165f923116c3b9a9d1be13e266529abd6e/megtekintes
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ANDRZEJ DUDA LENGYEL ÁLLAMFŐ GRATULÁLÓ SORAI 

 

„A lengyel-magyar együttműködés a közép-európai térség, 

valamint egész Európa biztonságának és fejlődésének fontos 

tényezője - szögezte le Andrzej Duda lengyel elnök abban a 

gratulációs levélben, amelyet Áder János köztársasági 

elnöknek címzett az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 

alkalmából. Lengyelországot és Magyarországot "különleges, 

mély barátsággal, kölcsönös tisztelettel és intenzív 

párbeszéddel teli kapcsolatok fűzik egymáshoz" - olvasható a 

lengyel államfői hivatal honlapján közzétett levélben. A 

történelmi sorsközösségből a lengyel elnök kiemelte az 1956-

os júniusi poznani munkásfelkelés, valamint a magyar 

forradalom idei 65. évfordulóját. Ezek az események 

"tartós nyomot hagytak Lengyelország és Magyarország 

történelmében" - szögezte le, felidézve a magyarok 

rokonszenvét a poznani felkelés iránt, akárcsak azt 

a spontán támogatást, amelyet később a lengyelek 

nyújtottak a magyar forradalmároknak.  

Forrás: Infostart / MTI 2021. augusztus 20. (Duda 

elnök szeptember 9-i magyarországi látogatása 

tiszteletére fellobogózott Erzsébet híd).  

 

 

 

GYÁSZ 

A Nemzeti Gyászparkban (Új-köztemető 

301-es parcella) augusztus 26-án örök 

nyugalomra helyezték a július 14-én, 

életének 96. évében elhunyt, Regéczy-

Nagy Lászlót (1925-2021) a Történelmi 

Igazságtételi Bizottság (TIB) elnökét. A szövetséget a temetésen 

Schrötter Tibor alelnök és Szentiványi György alelnök urak 

képviselték. 

Forrás: 

https://www.facebook.com/nemzetioroksegintezete/photos/pcb.423

1671450263753/4231669256930639 

Életre ítéltek kisfogház dokumentumfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=XymH0U5M0aY 

 

Fotó: Füle Tamás 

 

https://www.facebook.com/nemzetioroksegintezete/photos/pcb.4231671450263753/4231669256930639
https://www.facebook.com/nemzetioroksegintezete/photos/pcb.4231671450263753/4231669256930639
https://www.youtube.com/watch?v=XymH0U5M0aY
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Életének 88. évében elhunyt Sugár András (1933-2021) Rózsa Ferenc-

díjas (ma Táncsics Mihály nevét viseli a legrangosabb, legfeljebb öt 

újságíróknak évente adományozott miniszteri elismerés) újságíró, a 

Magyar Televízió első utazó tudósítója. Testvérét 1951-ben 8 év börtönre 

ítélték egy koncepciós perben. 1989-ben interjút készített Alexander 

Dubčekkel, aki több mint 20 éves hallgatás után nyilatkozott újra a sajtó 

képviselőinek a 68-as prágai eseményekről, Sugárnak magyarul is. 

(Dubček amikor Besztercebányán volt vezető titkár akkor tanult meg Tibor 

nevű sofőrjétől).  (Sugár András: Dubček megszólal. Tankokkal a tavasz 

ellen. TV-interjú teljes szövege, Budapest, szerzői kiadás, 1989).  

Életének 81. évében elhunyt Csíkszentmihályi Róbert (1940-2021) 

Kossuth-díjas  (2013) szobrászművész, a Nemzet Művésze (2014), akinek 

nevéhez olyan alkotások fűződnek mint az MDF által 1989-ben kibocsátott 

56-os emlékérem (vértanúink emlékére), a Műegyetem előtt álló 56-os 

központi emlékmű (2006), illetve a Szabadságharcosokért Közalapítvány, a 

POFOSZ és az 56-os Szövetség és által adományozott 56-os emlékplakett 

(aranyozott ezüst (925), ezüst (925) és ezüstözött bronz kivitelben).   

 

 

Életének 61. évében elhunyt Hankiss Ágnes (1950-2021) magyar 

pszichológus, politikus. Édesapja Erdős Péter (1925-1990) jogász, 

újságíró, a teljes magyar popzenei világ irányítója a Kádár-korszakban. 

(Erdőst 1950-ben letartóztatták kémkedés vádjával, majd három évet 

töltött magánzárkában Kistarcsán, ahonnan 1953-ban szabadult. 1956-

ban rádióriporterként dolgozott. Október 23-án a rádió épületében volt, 

és szerepe játszott a tüntetés engedélyezéséről szóló hír kiadásában. A 

felkelés napjaiban a parlamentben dolgozott, majd 1957. március 26-án 

feladta magát. Egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte a Legfelsőbb 

Bíróság. 1958. augusztus 19-én szabadult.)  Forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_P%C3%A9ter_(menedzser) 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) Erdős Péterről (I-II-III): 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6007602639310036&id=121560831247609 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6012498975487069&id=121560831247609 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6017670518303248&id=121560831247609) 

Fotó: Soós Lajos 

MTI. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_P%C3%A9ter_(menedzser)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6007602639310036&id=121560831247609
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6012498975487069&id=121560831247609
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6017670518303248&id=121560831247609
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Hankiss második férje, Vitézy László (1940- ) filmrendező, akinek 15 részes interjú sorozatát 

„Legvidámabb barakk” címmel mutatták be a magyar televízióban 2010-ben (illetve dvd-n 

„Biszku és a többiek”), amiben a Kádár-korszak vezető politikusai beszélnek, többek között 

1956-ról. Elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=cyQF4IEO3d0&t=289s 
(Az idén szeptember 13-án, 100 éve született Biszku Béláról (1921-2016) tartott előadást dr. 

Krahulcsán Zsolt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára történésze szeptember 

18-án az ÁBTL központjában „Biszku Béla életútja a legújabb kutatások tükrében” címmel. 

(Részletek az októberi számban!) 
 

Életének 86. évében elhunyt Bujdosó Alpár (1935-2021) költő, 

mérnök, aki 1956-ban a soproni MEFESZ elnöke volt. 

Forrás: http://uni-sopron.hu/in-memoriam-bujdoso-alpar 

https://www.facebook.com/121560831247609/posts/5949784521

758515/?sfnsn=mo 

 

Nyugodjanak békében! Emléküket kegyelettel megőrizzük! 

 

ÉVFORDULÓK, ESEMÉNYEK 

Augusztus 26. 100 éve hunyt Wekerle Sándor (1848-1921) aki Magyarország első polgári 

származású miniszterelnöke volt. 

Film: https://www.facebook.com/watch/?v=365633955115252 

 

Augusztus 26. 70 éve bontották el a Hősök emlékkövét a Hősök terén. 

Cikk:https://pestbuda.hu/cikk/20210826_hetven_eve_bontottak_el_a_hosok_emlekkovet?fbc

lid=IwAR2ZNK7b4_kVMOgqfDrtxl4IvOwhXh8azqLCuKaDFeJOD04PwrRNCrrHe6U 

 

Augusztus 26. 60 éve végezték ki 1956 utolsó vértanúit Nickelsburg Lászlót, Hámori 

Istvánt és Kovács Lajost. 

Cikk: https://hirado.hu/cikk/2021/08/26/a-kadar-rendszer-bosszuja-ma-hatvan-eve-vegeztek-

ki-1956-utolso-vertanuit/?fbclid=IwAR3dCCxqgDA7jh7cxw0upj95efRLWwk-

OnilVyGWL4hbt6Y35RVIn2qijiM 

 

Augusztus 27. 50 éve 1971. augusztus 27-től szeptember 30-ig tartott Budapesten a 

vadászati világkiállítás melynek kormánybiztosa Földes László (1914-2001) volt. (Földes az 

56-os felkelés során egyik irányítója volt (Kovács István és Apró Antal mellett) az MDP KV 

Katonai Bizottságának mely a tüntetések és a felkelés fegyveres leverésére alakult. Október 

közepén fel akarták robbantani a csatornán keresztül a Corvin közt, amit csak Nagy Imre 

tiltakozása akadályozott meg. (Földes: A második vonalban. Visszaemlékezések. Kossuth, 

1984). Mint belügyminiszter-helyettes személyesen vett részt a váci börtönben kitört 

éhségsztrájk felszámolásában, amit a politikai foglyok 1960-ban azért követtek el, mert csak 

egyesekre terjedt ki az amnesztia. Cikk: 

https://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/04/04/aprilis_4_politikai_foglyok_vaci_ehsegsztrajkja?la

yout=5/ https://168.hu/itthon/a-vaci-bortonlazadas-110321 Földes László életrajz 

https://www.nevpont.hu/palyakep/foldes-laszlo-fa6f2 / https://neb.hu/asset/phpekszyf.pdf 

Szeptember 7.  45 éve hunyt el Blankenbergenben (Belgium) Kéthly Anna (1889-1976) az 

1956-os forradalom és szabadságharc szociáldemokrata államminisztere. 

https://www.youtube.com/watch?v=cyQF4IEO3d0&t=289s
http://uni-sopron.hu/in-memoriam-bujdoso-alpar
https://www.facebook.com/121560831247609/posts/5949784521758515/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/121560831247609/posts/5949784521758515/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/watch/?v=365633955115252
https://pestbuda.hu/cikk/20210826_hetven_eve_bontottak_el_a_hosok_emlekkovet?fbclid=IwAR2ZNK7b4_kVMOgqfDrtxl4IvOwhXh8azqLCuKaDFeJOD04PwrRNCrrHe6U
https://pestbuda.hu/cikk/20210826_hetven_eve_bontottak_el_a_hosok_emlekkovet?fbclid=IwAR2ZNK7b4_kVMOgqfDrtxl4IvOwhXh8azqLCuKaDFeJOD04PwrRNCrrHe6U
https://hirado.hu/cikk/2021/08/26/a-kadar-rendszer-bosszuja-ma-hatvan-eve-vegeztek-ki-1956-utolso-vertanuit/?fbclid=IwAR3dCCxqgDA7jh7cxw0upj95efRLWwk-OnilVyGWL4hbt6Y35RVIn2qijiM
https://hirado.hu/cikk/2021/08/26/a-kadar-rendszer-bosszuja-ma-hatvan-eve-vegeztek-ki-1956-utolso-vertanuit/?fbclid=IwAR3dCCxqgDA7jh7cxw0upj95efRLWwk-OnilVyGWL4hbt6Y35RVIn2qijiM
https://hirado.hu/cikk/2021/08/26/a-kadar-rendszer-bosszuja-ma-hatvan-eve-vegeztek-ki-1956-utolso-vertanuit/?fbclid=IwAR3dCCxqgDA7jh7cxw0upj95efRLWwk-OnilVyGWL4hbt6Y35RVIn2qijiM
https://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/04/04/aprilis_4_politikai_foglyok_vaci_ehsegsztrajkja?layout=5
https://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/04/04/aprilis_4_politikai_foglyok_vaci_ehsegsztrajkja?layout=5
https://168.hu/itthon/a-vaci-bortonlazadas-110321
https://www.nevpont.hu/palyakep/foldes-laszlo-fa6f2%20/
https://neb.hu/asset/phpekszyf.pdf
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KULTÚRA 

 

Kiállítás 

Magyarország legnagyobb, magánkézben lévő, 

éremkészítéshez használt szerszám-gyűjteményéből 

rendezett kiállítást a BÁV Aukciósház augusztus 4-től 

28-ig „Az érem két oldala – Verőtövek gyűjteménye 

Körmöcbányától Budapestig” címmel ahol kiállításra 

került az 1956-os szabadságharc idején tervezett 

Nemzetőr-jelvény verőtöve és a kész jelvény. (Részletek az október számban!)   

Filmek 

 

Augusztus 27-én (péntek) tartották Stefka István és Csurka Dóra „A halál népbiztosa” című 

dokumentum-játékfilmjének díszbemutatóját a József Attila Színházban.  

„A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül 

fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus 

eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy 

vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. 

Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet 

minket. Ki fogjuk irtani, ha kell az egész burzsoáziát! (Szamuely Tibor 1919. április 20-án 

Győrben elhangzott beszéde, mely nyomtatásban megjelent 1957-ben a Kossuth Könyvkiadó 

által kiadott „Riadó” (Szamuely: válogatott beszédek és cikkek) című kötet 178. oldalán. A 

kötet 2008-ban megtalálható volt még a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) 

könyvtárában). Az 1919-ben 29 éves, újságíró végzettségű Szamuely (1890-1919), aki 

személyesen találkozott Moszkvában Leninnel (1870-1924) (akitől arany-, karórát és 

mandzsettagombokat kapott ajándéka), a kommün alatt (1919.03.21-08.01) „halálvonatával” 

járta az országot és halálra ítélt mindenkit, aki részt vett „ellenforradalmi cselekményekben”. 

(A vonat tagja volt, az akkor 17 éves 6 elemis cipőgyári munkás, Simics Sándor (1902-1978) 

aki később az NKVD ezredese, Észak-Koreában az első magyar nagykövet (1951) majd az 

Ásványolaj Forgalmi Vállalat (ÁFOR) vezérigazgatója volt). Szamuely 1956-ban felavatott, 

és a BM központi kórházának udvarán álló mellszobra, ma egy József utcában (Budapest, 

VIII. kerület Józsefváros) működő Alapítvány székhelyének az udvarán áll. A Fiumei úti 

sírkert Munkásmozgalmi Pantheonjánál található emléktáblája, egyben jelképes sírjának is 

tekinthető, mivel holttestét soha sem találták meg. Ettől nem messze van annak a 30 kivégzett 

„Lenin-fiúnak” az emlékműve, akik többsége együtt szolgált vele a vonaton. Filmek: 

A halál népbiztosa: https://www.youtube.com/watch?v=TRW_eMWzt1I 133 nap: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ALf8f9xLM0&t=2s Ötödik alosztály. Vörös terror az 

Országházban: https://www.youtube.com/watch?v=tsdQqmdeqtc&t=19s 

 

Szeptember 1-én (szerda) az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 

(ÁBTL) bemutatásra került Varga Ágota „Megbélyegzetten-1968” (2019) című 

dokumentumfilmje mely Kovács László életútjáról szól. 

„Megbélyegzetten-1968”  https://www.youtube.com/watch?v=ccGouEom2lY&t=12s 

 

Megjelent a levéltár Jeltelenül elföldelve. A politikai megtorlások során életüket vesztett 

személyek (1945-1967) adatbázisa, mely elérhető itt: https://jeltelenul.hu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TRW_eMWzt1I
https://www.youtube.com/watch?v=8ALf8f9xLM0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tsdQqmdeqtc&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ccGouEom2lY&t=12s
https://jeltelenul.hu/
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Születésnap  

Szeptember 9. 90 éve született Latinovits Zoltán (1931-

1976) posztumusz Kossuth-díjas színművész, aki úgy tartotta, 

hogy: “Verset mondani jól, nemzetépítő feladat!”  

Megemlékezés:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=

227410586016848&id=100062437244918 

 

 

Könyv 

 

A 75 éves a forint  

75 év - 75 történet c. kiadvány online, lapozható változata az 

MNB honlapján az alábbi linken hozzáférhető: 

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/75-

eves-a-forint-75-ev-75-tortenet 

(1956-os érem 77.-, és a 157. oldalon.)   

 

 

Szobrászat 

 

“A kápolnát 1971-ben felrobbantották.” A kormány 250 milliós támogatásával helyreállították 

a Golgota téri (Budapest, VIII. kerület Józsefváros) stációkat. Cikk: 

https://hirnyolc.hu/kultura/a-122-eves-golgota-ter-kalvariaja-4140/ 

 

Jogszabályok 

 

A honvédelmi miniszter 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelete a katonai jelképekről 

és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és 

használatuk engedélyezéséről. 5. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez 

A történelmi zászlósor: Az 1956-os lyukas közepű zászló. (28. oldal (7036) 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ad032a5d0766b7114ee99ef779d883e1d

5c60d81/megtekintes 

 

A Kormány 1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozata a Magyar 

Szabadságharcosok Múzeuma megvalósításához és a Citadella-

sétány megújításához szükséges intézkedésekről, valamint egyes 

kormányhatározatok módosításáról. (25. oldal (4705) 

file:///C:/Users/matea/Downloads/MK_20_165%20(1).pdf 

Cikk: https://24.hu/kultura/2021/08/27/szabadsag-szobor-

gellerthegy-gellert-hegy-kisfaludi-strobl-zsigmond-gaal-erzsebet-

thuranszkyne-thuranszky-ismeretlen-budapest/ 

 

A Kormány 492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete a Nemzeti Örökség Intézete 

létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról (58. 

oldal (7224). Az intézet kezeli a Fiumei úti sírkertben azokat a parcellákat (21,57) ahol 

56-osok nyugszanak. 2020 óta minden 56-os sírja védett!  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/143503209eaed47c2f3e9d4007b3d32020d4a043/m

egtekintes 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227410586016848&id=100062437244918
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227410586016848&id=100062437244918
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/75-eves-a-forint-75-ev-75-tortenet
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/75-eves-a-forint-75-ev-75-tortenet
https://hirnyolc.hu/kultura/a-122-eves-golgota-ter-kalvariaja-4140/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ad032a5d0766b7114ee99ef779d883e1d5c60d81/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ad032a5d0766b7114ee99ef779d883e1d5c60d81/megtekintes
file:///C:/Users/matea/Downloads/MK_20_165%20(1).pdf
https://24.hu/kultura/2021/08/27/szabadsag-szobor-gellerthegy-gellert-hegy-kisfaludi-strobl-zsigmond-gaal-erzsebet-thuranszkyne-thuranszky-ismeretlen-budapest/
https://24.hu/kultura/2021/08/27/szabadsag-szobor-gellerthegy-gellert-hegy-kisfaludi-strobl-zsigmond-gaal-erzsebet-thuranszkyne-thuranszky-ismeretlen-budapest/
https://24.hu/kultura/2021/08/27/szabadsag-szobor-gellerthegy-gellert-hegy-kisfaludi-strobl-zsigmond-gaal-erzsebet-thuranszkyne-thuranszky-ismeretlen-budapest/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/143503209eaed47c2f3e9d4007b3d32020d4a043/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/143503209eaed47c2f3e9d4007b3d32020d4a043/megtekintes

