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A HATVANHATODIK
Ha valaki ránéz a címoldalra, azonnal felismeri, hogy
azon a nemzet főtere, a budapesti Kossuth tér látható, rajta az Országzászló. A honvédek éppen felvonják a
magyar trikolort, mint minden nemzeti ünnepen. Tehát
október 23-án is, most, a hatvanhatodik esztendőben.
Tudjuk jól, mit jelent, mit jelentett mindenkor a zászló.
A csatákban magasra emelték, hogy mindenki jól láthassa, ilyenképp’ adjon erőt, reményt a harchoz. Micsoda
emelkedett pillanat lehetett 1956-ban, amikor az egyik
forradalmár kivágta-kitépte a közepéből a sarló-kalapácsos címert! Mennyien és mennyien követték a példát!
Sok olyan képet is láthattunk viszont, amikor a hősi halott szemfödele lett.
Nem tudom feledni azt a zászlót, ami ily’ módon őrizte
meg Halász Ödön, ménfőcsanaki ﬁatal vérét, megbarnult színekkel. Dr. kolozsi-Kolozsy Sándor, Ausztráliába
menekült, ’56-os szabadságharcos, nemzetközi hírűvé
vált szobrászművész megtartotta, s magával vitte. Vajon
hol lehet – hol lehetnek ezek a lobogók?
Aligha kerülhetett mindegyik helytörténeti gyűjteménybe, múzeumba – úgy, mint a Széna téri, amit néhai Kellner Lajos, németországi emigráns menekített ki
annakidején. Végrendeletében harcostársaira, Sándorﬁ
Ottóra és Schrötter Tiborra, Világszövetségünk alelnökére hagyta azt a feladatot, hogy ajándékozza a Magyar
Nemzeti Múzeumnak. Ez meg is történt, ünnepélyes keretek közt, 2018 nyarán.
Előttem van egy friss kép, rajta a nemzeti zászló. Zászló? Inkább „zászló-folyam”! 1848 méter. Feszesen tartva
vitték szeptember 18-án 1848-an, köztük sok ﬁatal. Az
idén már negyedik alkalommal. Végig az Andrássy úton.
Majd pedig tovább, s a lobogó kétszer körbeérte a Hősök terét. Jelszavuk az volt: A nemzetben hiszünk!
Jó ezt hallani! Ebben a megzavarodott, önhitét és önmagát veszejtő „nemzetközi” világban. Ahol nem mérték
az érték; s a kiüresedett fogalomba szürke masszaként
akarnak bennünket is betaposni.
Nem először.
De higgyünk Ábrányi Emilnek, aki százegyéhány esztendeje így írt: „Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
(…) /Romok között is hirdetem halálig, (…) Legyen bár
sorsunk még oly mostoha, /Él a magyar s nem veszhet el
soha!”
Higgyünk a költőnek, s tartsuk erősen a zászlónkat.
Jó magasra!

Vennes Aranka
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TÚLÉLJÜK, HA KITARTUNK
A MAGUNK IGAZA MELLETT
VALÓJÁBAN NEM PARLAMENTI KÜZDELEM
Interjú Kövér László házelnökkel
„…akik 1956-ban fiatalon találkoztak a szabadsággal, egy életre elkötelezték magukat annak
szolgálatában… szembe mertek szállni a világtörténelem egyik legagresszívabb diktatúrájával… az azt védelmező hazai zsoldosokkal és a
világ legerősebb hadseregével, hogy megpróbálják megvédeni a hazát, az emberi méltóságot és
a szabadságot” – fogalmazta meg gondolatait egy
ízben Kövér László. Más alkalommal még azt is
hozzátette: „Az 1990-es rendszerváltoztató magyaroknak az ’56-os hősök voltak a történelmi
időkben legközelebb fénylő és ihlető csillagai”.

– Miben látja annak okát, hogy ’56-ot továbbra is kétféleképpen ítélik meg? – Kérdezem a Magyar Országgyűlés
elnökétől.
– Az 1990 utáni demokratikus berendezkedés egyértelműen az 1956-os forradalom és szabadságharc
öröksége letéteményeseként deklarálta önmagát,
azon kevés még élő szereplőtől eltekintve, akik a barrikád rossz oldalán álltak, ma már senki nem kérdőjelezi meg – legalább is nyíltan – ’56 jelentőségét és
történelmi nagyszerűségét. A kettősség inkább abban
nyilvánult meg, hogy a forradalom elfojtói és elárulói
megpróbáltak átsunnyogni a barrikád innenső oldalára. S Nagy Imre mártíriumát felhasználva, ’56-ot
egyfajta „igazi” szocialista forradalomként láttatva, megpróbálták kisajátítani ennek erkölcsi tőkéjét,
feledtetve a felkelők hősiességét – egyfelől, a Kádárrendszer fenntartóiként és haszonélvezőiként játszott
saját dicstelen szerepüket – másfelől. Az utóbbi évek
történészi munkái és az elmúlt évtized emlékezetpolitikai törekvései – azt hiszem – mindent helyre tettek.
Legalábbis megadták a lehetőséget, hogy ki-ki tárgyila-

Kövér László köszöntése a Lámpás olvasónak

gos és valóságos képet alkothasson magának az akkor
történtekről és azok máig ható jelentőségéről, melyhez
igazán csak 1848–49 vagy – a kerek ötszáz évvel korábbi, nagy nemzeti erőfeszítésünk – a nándorfehérvári
diadal fogható. Mindezek ellenére sem szabad azonban nem észrevennünk, hogy a „pufajkás” mentalitás
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ma is él – gondoljunk csak a Biszku-per gyalázatos
elszabotálására, a magyarországi baloldali képviselők
dicstelen fellépésére a hazájuk ellen az Európai Parlamentben vagy egyes feltűnni vágyó ﬁatal történészek
tabudöntögetésnek szánt provokációira.
– Sokan, volt forradalmárok-szabadságharcosok saját
történetükkel, saját gyűjteményükkel járják az országot, és
tartanak előadásokat. De mindezek az anyagok el fognak
veszi, ha nem lesz egy olyan központi múzeum, mint például, a diktatúrának a Terror Háza. Lehetne-e ezáltal is teljesen helyére tenni és fölerősíteni ’56 jelentőségét?
– Szerintem is fájó hiány, hogy nincs egy ’56-os múzeum. Talán a Corvin mozi körüli téren lenne ennek a legméltóbb helye, maga a mozi pedig lehetne a ﬁlmvászonra vitt történelmünk bemutatásának színtere. Nem
kellene ennek a múzeumnak, alapterületét tekintve,
nagyszabású helynek lennie. A mai kor szellemiségét
ﬁgyelembe véve inkább olyan legyen, ami viszonylag
rövid idő alatt, de mély benyomást tesz azokra a ﬁatalokra, akiket szüleik, nagyszüleik vagy – akár egy rendhagyó történelem óra keretében – tanáraik elvisznek
oda.
– Kinek lenne ez a feladata, vagy kinek van erre lehetősége?
– Nyilvánvalóan csak a kormányzat tudná erre a
pénzügyi lehetőséget biztosítani. De éppen most rossz
időpontban beszélgetünk erről, mert egyelőre úgy
tűnik, hogy az elkövetkezendő egy-két évben nem ez
lesz a legfontosabb kérdés. Azonban előbb-utóbb en-
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nek meg kell valósulnia. Az alapgondolat kibontása nem
kormányzati feladat, hanem inkább arra az értelmiségre
vár, amelyik ez iránt az ügy iránt – meg ezen az oldalon
– elkötelezett. Szerintem vannak jó példák, megvan
az a szellemi kapacitás, ami ezt meg tudná valósítani.
Remélem, hogy lesz még olyan fővárosi vezetés, amelyik méltó lesz egy ilyen kezdeményezés felkarolására.
– A kettősség a Parlament falain belül is jelen van: kormánypárt és ellenzék tagjai ülnek a padsorokban. Ez így
természetes. Valamikor úgy tanultuk, hogy az ellenzék dolga bírálni a kormányt, és hasznos javaslatokat tenni. Ám
megnyilvánulásaik egyre inkább eltolódnak a goromba
kifejezésekkel tarkított személyeskedések, vádaskodások
felé. Miért nem lehet a Házszabály szigorításával mérsékelni ezeket? És egyáltalán hol a határ?
– Erre szomorú választ tudok csak adni: a határ ott
van, ahol a közvélemény tűréshatára. Sajnálatos módon
a parlamenti diskurzus szellemi és erkölcsi színvonala
közállapotainknak a hű tükre. Kár lenne azzal vádolni
a politikai osztályt – akár az egyik, akár a másik oldalt –,
hogy kizárólag mi vagyunk a felelősek azért, ami az
országban történik. Ez visszafelé pontosan ugyanúgy
igaz: egy demokráciában az emberek olyan képviselőket
választanak, amilyeneket jónak látnak. De ne legyünk
annyira igazságtalanok, hogy ezt csak mai problémaként
próbáljuk föltüntetni. Úgy a nyilasoknak, mint a kommunistáknak megvolt a maguk társadalmi- és szavazóbázisa 1939-ben vagy 1945-47-ben. Azt hiszem, hogy akikre
ön a kérdésében utalt, ezek „méltó” szellemi és erkölcsi

utódai. De a parlamentáris demokrácia keretei között
ezzel csak annyit lehet kezdeni, hogy egy bizonyos
határ átlépését megpróbáljuk szigorúan szankcionálni.
Ez nagyon fájó, zsebbe vágó következményekkel járt
jó néhány ellenzéki képviselő számára. Én úgy láttam,
hogy ezek a súlyos pénzösszegek jelentettek visszatartó
erőt az elmúlt parlamenti ciklus második felében.
– Ez optimizmus vagy realitás?
– Nem akarok a túlzott optimizmus hibájába esni,
ezért tegyük hozzá azt, hogy ez nem csak magyar probléma. De minden mindennel összefügg, és én osztom
Antall Józsefnek azt az elhíresült mondását, hogy nincs
egy nagy világ-összeesküvés, sok kicsi összeesküvés
van. Az ókor óta ismert, hogy a demokráciák magukban
hordják önnön felszámolásuk lehetőségét. Az egymással közös erkölcsi meggyőződés nélkül szembenálló
és minden játékszabályt felrúgva küzdő felek éppúgy
aláássák a demokráciába vetett közbizalmat, mint azok
a politikai erők, amelyek elvtelen kiegyezéseikkel a valódi választás lehetőségét veszik el az emberektől. Ez
azonban nem csupán spontán folyamatok eredménye.
A mai globalizált világban léteznek olyan pénzügyi-gazdasági erőcsoportok, amelyeknek egyre kevésbé titkolt
ambíciója egy nemzetállami demokráciák nélküli világkormányzás megvalósítása. E törekvésbe jól beleilleszkedik az, hogy a közbeszéd színvonalát úgy a médiumokon keresztül, mint a parlamenti vagy a politikai
témák kijelölésén keresztül minél mélyebbre kell vinni.
Azért, hogy az emberek elveszítsék a bizalmat a politi-

kai elit és általában a politikai intézményrendszer iránt,
hogy akkor se érezzenek késztetést ezek védelmére, ha
a szuverenitás elvesztésének veszélye közvetlenné és
nyilvánvalóvá válik. Tragikus, hogy ebben a folyamatban a nyugati politikai és szellemi vezető réteg – saját
népét elárulva – aktív előmozdítóként működik közre.
– Az Ön honlapjának ez a mottója: „Az emberi jogok egyetemes rendszeréből még mindig fájóan hiányzik a szülőföldhöz – s ami ezzel elválaszthatatlanul összekapcsolódik:
a nemzeti, kulturális önazonossághoz való jog.” Ebben a
megfogalmazásban szerepet játszott-e az is, hogy sokszor
látogat el határon túli magyarokhoz?
– Engem rokoni szálak nem fűznek ezekhez a
területekhez. Természetesen az ember 1990 előtt is
tudhatta, hogy milyen sorsot élnek meg az elszakított
nemzetrészeink. A rendszerváltoztatás után pedig lehetőség nyílott arra is, hogy közvetlen, személyes kapcsolatba kerülhessünk az Erdélyben, Felvidéken vagy
máshol élő magyarokkal, és barátságokat kössünk
velük. Hála Istennek, vannak is barátaim. A rendszerváltoztatást követően, majd pedig az európai uniós csatlakozás után egy ideig sokunkban élt az illúzió, hogy Európa
segítségünkre – a térségünkben élő népek segítségére
– siet egy újfajta nemzetpolitika kialakításában, amely
a kölcsönös kiengesztelődésre, a nemzeti közösségként
való fennmaradáshoz szükséges jogok és lehetőségek
megadására és az ehhez szükséges közjogi formák –
például az autonómia intézményeinek – kialakítására
épül. Sajnos, hamar fel kellett azonban ismernünk, hogy
ez nem fog megtörténni. Az európai fórumokon ugyan
egyre több szó hangzott el az úgynevezett kisebbségek
ügyéről, csakhogy mára az európai bürokraták és baloldali politikusok tücsköt-bogarat belesorolnak ebbe a
kategóriába, csak éppen a nemzeti közösségek polgárait
nem. Holott az Európai Unió lakóinak a tíz százaléka él
a saját szülőföldjén etnikai- és kulturális kisebbség tagjaként.
– Tehát nemcsak a magyarságra gondolt?
– Nemcsak, bizony. Európai problémáról lenne szó,
ha az Európai Unió intézményei erről tudomást vennének. Ehelyett kínos erőfeszítéseket tesznek annak
érdekében, hogy ezt még napirendre se lehessen venni, és közben egyfolytában az európai értékek meg az
emberi méltóság védelméről fecsegnek. Ha már európai értékekről beszélünk, ha már mindenféle X-edik
generációs emberi jogokról kezdünk el hadoválni, akkor
– ezek között – vajon miért nem hangsúlyozzuk, hogy
az embernek természet-adta, Isten-adta joga, hogy a
saját szülőföldjén a saját kultúrájába születhessen bele,
megörökölhesse az előző generációktól mindazokat az
értékeket, amiket ez a kultúra létrehozott, és ezeket
örökül is hagyhassa a saját gyerekeinek, unokáinak;

2022/10.

5

hogy ne kelljen a szülőföldjéről menekülnie, csak azért,
mert ott szánt-szándékkal olyan egzisztenciális helyzetbe hozzák, hogy ne tudjon biztonságban élni? Hogyha
már a nemzeti kisebbségek problémájára nem hajlandó
ﬁgyelni az európai közösség, hogyha a kollektív jogoknak a puszta létét is tagadja, akkor közelítsük meg a
dolgot abból az irányból, hogy minden embernek joga
van a saját szülőföldjéhez meg a saját kultúrájához és
önazonosságához.
– 2010 óta tölti be a házelnöki tisztet, mégsem nyilatkozik gyakran, a parlamentben is csak a legszükségesebb
esetekben nyilvánít véleményt, kommentál. Azonban akkor
röviden, de egyenesen szól. Ezek miatt olykor csatározások kereszttüzébe kerül. Hogyan lehet megőrizni ezekben a
helyzetekben a nyugalmat?
– Meglehet, hogy a képernyőn keresztül ez nem
látszik, az ülésvezetői elnöki székben bizony megesik,
hogy alig tudom megőrizni a higgadtságomat. Nem
könnyű mit kezdeni azokkal a helyzetekkel, amelyeket
olyan emberek teremtenek, akiket egy jobb kocsmából
is kihajítanának. Egy olyan épületben, ami már a puszta létével, művészeti értékével, méltóságával is arra ﬁgyelmezteti az embert, hogy itt csak kellő alázattal és a
megtiszteltetésért való hálával viselkedjen. Nem lenne

szabad megtörténnie olyan dolgoknak, amelyek 2010
után mégiscsak megtörténtek. Azt az élményt, amikor
harminckét évvel ezelőtt, parlamenti képviselőként a
kapukon először beléptünk és esküt tettünk, én magamban hordom azóta is. A jelenlegi képviselők között
mindösszesen heten vagyunk, akik annakidején részesei
lehettünk ennek. A közéleti küzdelmek alantas szellemi
és erkölcsi színvonalára gondolva pedig – azt hiszem
– onnan kéne erőt meríteni az embernek, hogy tudomásul veszi: ez 1990 óta nem parlamenti küzdelem, hanem valójában háború. Úgy tűnik, hogy a magát prog-
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resszívnek tekintő baloldalnak nem elhajlása, hanem
lényegi tulajdonsága a totalitárius rendszer kiépítésére
való törekvés. Nemcsak Magyarországon, hanem Amerikában éppúgy, mint egyes európai országokban nyílt,
brutális háborúvá alakult a politika, egyfajta nyugati
civilizációs polgárháborúvá. Ha az ember elveszíti a higgadtságát, a nyugalmát, akkor azzal elveszíti a belátó
képességét is, és akkor vereséget szenved. Tehát a
stratégiai nyugalom, hogy idézzem a klasszikusokat, a
mi helyzetünkben az életben maradás feltétele.
– Mindezekből kiindulva, hogyan látja hazánk jövőjét?
– 1956-tal kezdtük a beszélgetést, és szót ejtettünk a
nándorfehérvári diadalról és 1848-49-ről is. Lélekszámban talán nem túlságosan nagynak tekinthető nemzet
létünkre, többször voltunk a történelem ütközőpontjában a világ eleje. Ezekben a küzdelmekben nemcsak
saját szabadságunkat, keresztény- és nemzeti önazonosságunkat védtük, hanem a Nyugat védőbástyájaként is helytálltunk. Hálából ennek politikai elitje
mindig cserbenhagyott bennünket. Ha lehetett, kifosztott minket, és jó néhányszor megpróbált alávetni és
megalázni. Ha pedig az állt az érdekében, odalökött a
lenézett „barbár” Kelet karmai közé. Ahogy 1849-ben az
orosz dzsidások behívásával megtette ezt Ferenc József,
ugyanúgy megtették Churchillék meg
Roosevelték, meg a franciák 1945 után.
Innen nézve nem sok optimizmusra van
okunk. De ha azt nézzük, hogy még mindig itt vagyunk, akkor igenis van. Európa
halálos veszedelemben van, mert idegen
érdekek ügynökei, tehetségtelen fajankók,
megvásárolt vagy megzsarolt gazemberek
és neobolsevista keretlegények kerítették
hatalmukba. Magyarország a normalitás
és a valódi európai értékek egyik utolsó
menedéke. Az elmúlt tizenkét évben szoktuk emlegetni, hogy nekünk soha nem
igazunk van, hanem mindig igazunk lesz.
Azt gondolom, hogy most is van esély a
megmaradásra. Hogyha kitartunk a magunk igaza mellett, a magunk közösségei
mellett; hogyha a társadalomnak a magát nemzeti
elkötelezettségűnek, kereszténynek, konzervatívnak
gondoló része kitart az előttünk álló nehéz esztendőkben is, akkor túlélhetjük. Sőt, megerősödve kerülhetünk
ki ebből a zavaros időszakból. Akkor is, hogyha Európa
nyugati, nagyobbik része nem éli túl, amire szintén van
jelentős esély. Bethlen Gábor nyomán a Szentírást szoktuk idézni ilyenkor, hittel és meggyőződéssel: Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk?
Vennes Aranka
Csigás Zoltán felvételei

WITTNER MÁRIA EMLÉKEZETE
Wittner Mária távozása nagy vesztesége közösségünknek, minden
szabadságszerető magyar embernek, az egész nemzetnek. Bár a Máriáról érkező beszámolók felkészíthettek erre bennünket, mégis megrendített a hír, természetesen. Az egész képviselői pályafutásomat a
Jóisten különös kegyelmének tulajdonítom. S ha ezen belül egyáltalán
ki lehet emelni valamit, akkor az, hogy Wittner Máriával és életének
99. esztendjében, három éve elhunyt Horváth Jánossal, az Országgyűlés korábbi korelnökével egy frakcióban dolgozhattam, ide tartozik.
Azon túl, hogy bölcs és szeretetre méltó, jó emberek voltak, az ő személyükben a történelem ült le mellénk, s adott egyfajta erkölcsi elismerést számunkra atekintetben, hogy a jó oldalon állunk. Magasra
helyezték előttünk a mércét, de azon vagyunk, hogy méltóak maradjunk arra a megtiszteltetésre, amit az ő barátságuk jelentett.
Kövér László,
a Magyar Országgyűlés
elnöke

IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ EMLÉKÉV
Kitüntetéseket alapítottunk
Mint egy kép a puzzle-darabkákból, mostanra kezd összeállni a történet. Tizennegyedik évemben jártam hatvanhat évvel ezelőtt, a forradalom idején, de sok mindent akkor nem érettem.

Emlékszem az első napomra Corvin közben – akkor
még Kisfaludy köz volt –, október 26-ára. Osztálytáraimmal, akik a barátaim voltak, ott tébláboltunk a felnőttek
között. Sokan voltak fegyveres illtetve, fegyver nélküli
férﬁak és közöttük feltűnt egy magas, udvarias, halk szavú, mosolygós arcú ﬁatalember. Hátrafésült haja erősen
ritkult a homloka fölött. Mindenkivel szépen beszélt, de
határozott hangon. Több csoport volt, de az utasításait
mindenki tudomásul vette, és végrehajtotta. A Corvin
közben felnéztek rá, elfogadták vezetőnek. Bennünket
is megszólított: „Fiúk, nincs kedvetek segíteni a konyhán? Elkelnének ott is a szorgalmas kezek”. De van,
válaszoltuk. A Práter utcai iskola alagsorában működő
konyha felé irányított, ahol Matild és Zsuzsa néni ﬁgyelmébe ajánlott. Itt mindig jó szót és bíztatást kaptunk,
természetesen jóllakattak bennünket, nap mint nap.

A későbbiekben is többször láttam, illetve találkoztam
a rokonszenves ﬁatalemberrel. Zsuzsa néni elmondta,
hogy a fegyveres csoportok parancsnoka. A nevét nem
említette, csak hallottam, hogy Lacinak szólítja. Amikor
ott járt, mindig megkérdezte, hogy a foglyok is megkapták-e a megfelelő ellátást.
November 4-én soha nem látott, nagyszámú lánctalpak taposták a pesti utcákat. Egyetemisták, tanulók, ﬁatal munkások harcoltak a barrikádokon a világ egyik
legerősebb hadseregének nyomasztó túlerejével szemben. A magánemberi, nemzetközi szolidaritás, segítségnyújtás számos formája jelent meg, de a kegyetlen
reálpolitikai számítások áldozataként keleti függésünk
megmaradt. Katonai segítség híján ﬁaink elvéreztek.
A szabadságharc leverése után következett a megtorlás: akasztófák, börtön, egzisztenciális ellehetetlenítés
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Horváth Zsuzsa és Iván Kovács László 1956 decemberében

– a Kádár-rezsim ezekkel a fegyverekkel is fellépett a
hazaﬁak ellen. Ekkor találkoztam a Corvin közi ﬁatalemberrel ismét, ám csak a Népszabadság tudósításában,
hogy az ellenforradalmár Iván Kovács Lászlót halálra
ítélték. Nem hittem a szememnek, amit ott leírtak. Lázadoztam otthon, hogy egészen mást tapasztaltam vele
kapcsolatban! Édesanyám könyörögve kérte, ne beszéljek erről senkinek! Megfogadtam, azonban nem tudtam
felejteni az igazságot.
1989-ben lassan, de megváltoztak az idők Magyarországon. Már szabadabban lehetett beszélni arról a két
hétről, amelyben megrendült a kommunista pártállam.
Az önkéntes száműzetésből 1989 tavaszán hazaérkező
Bocskay T. József megalakította az Igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetségét – a jogelődünket. Azzal a céllal, hogy soha többé ne lehessen elvenni tőlünk
saját sorsunk irányítását. Hogy legyenek őrzők ehhez a
feladathoz.
Iván Kovács Lászlóra gondoltam akkor, éreztem, hogy
ott a helyem. Kértem a felvételemet a tagok közé, és be-

álltam az őrzők sorába. Ők azok, akik ’56 szellemének
méltó örökösei; akár azért, mert részesei voltak az eseményeknek, akár azért, mert a hagyományok továbbvivőjeként közösséget vállaltak velünk. Ma már vannak
többen olyan őrzők is, akik ’56-ot gondolkodásmódjukban viszik tovább: emberségükkel, szolgálatukkal,
áldozatvállalásukkal; nem hagyják elfelejteni a hőseinket, akikre ma és mindenkor nagy szüksége van a Hazának.
Ma is, mikor a Corvin közbe visz az utam, tisztelettel
emlékezem ’56 hőseire és vértanúira, keresem a forradalomnak a mi hétköznapjainkra is érvényes üzenetét. Mert akkor a sorsfordító események megmutatták,
hogy a magyar nép – példátlan erőt és bátorságot mutatva – képes az összefogásra. Az a titokzatos erő, ami
egymáshoz kötötte a magyarokat, ma is megvan bennünk. Ha nem vette el sem az ÁVO, sem a bitófa, sem a
kényszerítő hallgatás; ne vegye el ma sem a kétkedés, a
cinizmus vagy a tétlenség!
Mészöly Dezső fogalmazott eképpen egyik versében:
„Ki a halál völgyébe járt, / az tudja csak, hogy élni kell…”
A magyarok már megjárták a „halál völgyét”. Túléltünk
gyilkos rendszereket, és 1956-ban az életre esküdtünk
fel.
Az „Emlékezz és emlékeztess” gondolatot valósítjuk
meg, látható és kézzelfogható módon – a Corvin közben
elhelyezett emléktáblákkal. A Világszövetség az első
emléktáblát 1993-ban állította Iván Kovács Lászlónak, a
Corvin-köz parancsnokának.
Kivégzésének 65. évfordulóján úgy tisztelgünk előtte,
hogy meghirdetjük az Iván Kovács László emlékévet. Világszövetségünk elnöksége az ő nevével fémjelzett emlékplakett-, érdemrend és emlékérem kitüntetéseket
alapított. Illetve tervezzük, hogy a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára felállítjuk a szobrát Budapesten.
Csigás Zoltán
Egy még soha nem látott emlékkép is
előkerült a dobozból. A hajdani Széna
teret mutatja a szabadságharc idején.
Erre tán már az ottélők sem emlékeznek, hogy a tér közepén a metróépítéshez szükséges felvonó tornya állt.
Ha figyelmesen nézzük, akkor láthatóvá válik az alig észrevehető lobogó
az erkélyen. Ez a kép nagy örömet
szerez, reméljük, a harcosoknak, akik
közül Schrötter Tibor alelnök meghatottan emlékezett arra a pillanatra,
amikor Szabó bácsi kitűzte a zászlót,
ami mostmár a Nemzeti Múzeumban
látható – a lobogó őrzőjének utolsó kívánsága szerint
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DOBOZBA ZÁRT TÖRTÉNELEM
Számtalan családi fényképet őrzünk, amikről tudjuk,
hogy azokat anyai nagyapám, Hajdú Zoltán Ottó készítette, megörökítve egy hétgyermekes család történetét.
Áldott emlékű nagyszüleim, sajnos, nem élhették meg
az 1990-es években bekövetkezett változásokat, ám a
közelmúltban mégis leckét kaptunk tőlük Magyarország
XX. századi történelméből.
Nagyszüleim egyik lelki jóbarátjától, Sebők Józseftől,
valamikor a kétezres évek elején hallottunk először arról, hogy nagyapám és ő az 1956-os események idején
fényképeket készítettek Budapest utcáin. A negatívok
sorsáról azonban sem ő, sem a család tagjai nem tudtak semmit. Rögtönzött keresési kísérleteink sorra kudarcba fulladtak, a feltételezett rejtekhelyeken sem találtunk rájuk.
Ez volt az egyes számú lecke, amit megtanultunk-megértettünk: a család és mások életének védelmében
nagyapám nem beszélt senkinek a történtekről, a negatívok hollétéről.
Bő másfél évvel ezelőtt édesanyámmal egy régi fényképes dobozra bukkantunk. Kíváncsian nyitottuk ki,
vajon milyen, eddig esetleg nem ismert családi képek

Az a bizonyos doboz és mellette az album

1956-os évszámot és a „felkelés” szót sikerült kiolvasnunk! Remegő kézzel kezdtük szétbontani a töredezett
papírdarabokat, melyekben a nagyapám által előhívott,
gondosan feltekert negatívok voltak!
Erről a kincsről eleinte kizárólag
személyesen vagy virágnyelven
beszéltünk családtagjainkkal. Szinte átvettük eleink óvatosságát.
A történelem hatása…
A járványhelyzet idején kezdtem keresgélni olyan műhelyt,
ahol láthatóvá tudják tenni a
több mint hatvan esztendős negatívokat. Elsőre nem is sikerült,
de végül a Kazinczy utcában találtam rá arra az üzletre, amely
digitalizálta a ﬁlmeket és a család
kérésére kinagyítottak fényképeket. Sőt, kézzel fogható-forgatható albumba rendezve adták át
nekünk.
A Rákóczi hadnagya című filmet játszotta utoljára a Tátra mozi A fotókat nézegetve megeleveamint a felirata is hirdeti a bejárata fölött
nedik előttünk a történelem. A
szétlőtt romos házak, a felborílehetnek benne? De csupán elsárgult papírba csomagolt tott és kiégett teherautó vagy éppen a tankok látványa
négy apró hengert láttunk! Amikor kibontottuk, akkor Budapest utcáin. Mesélnek nekünk arról, milyen súlyos
ért az igazi meglepetés: a ceruzával írt, elhalványodott harcok folytak Dávid és Góliát között a fővárosban – és
szövegben nagyapám és Sebők József neve mellett az országszerte – Hazánk szabadságáért.
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A 32-esek tere a Nagykörút felől

A Gondviselő különleges ajándékának tekintem, hogy
családunk tagjai kezükben tarthatják ezeket a fényképeket, melyeken keresztül személyesebbé és érthetőbbé válhatnak mindannyiunk számára az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei.
Gloria Victis!
Dicsőség a legyőzötteknek!
Így néhai nagyapámnak is aki nemcsak saját sorsával,
hanem felvételeivel is hozzájárult a forradalom és szabadságharc emlékének megőrzéséhez.
Köszönet neki és köszönet az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének és a Lámpás újságnak, hogy lehetőséget biztosított családi történetünk elmesélésére és fényképek közzétételére.
Varga Orsolya Enikő
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
pedig hálásan köszöni a családnak, a leszármazottaknak,
hogy ezt a felbecsülhetetlen értékű kincsüket a rendelkezésünkre bocsájtották. Így viszont az olvasók is megismerhetik a korabeli képeket, amelyek közül tán akadnak
ismerős helyszínek.

A jelen átrajzolta a Széna tér arculatát – de az emlékek megmaradtak...
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A NAGYAPA JELENVALÓSÁGA
Egyet a boldogság-mondások közül

Ha valaki betér dr. Rajki Márton ügyvéd irodájába, azonnal szembetűnik egy nagyon-nagyon öreg írógép a polcon; egy díszoklevél, egy portré-festmény a falon és egy régi-régi névtábla, a néhai nagyapáé:
Dr. Rajki Márton ügyvéd. Valahogy olyan érzésem támad, hogy tárgyai nem csupán az emlékezést szolgálják, hanem inkább a jelenvalóságát.

– Ez így van! – mondja az unoka, dr. Rajki Márton. –
Hadd szóljak előbb a festményről. Egyszer védtem egy
kollégát, akit fölmentett a bíróság egy elég súlyos bűncselekmény vádja alól. Ő elment egy festőhöz a nagypapa utolsó börtönképével, ami a kivégzése előtt készült.
A művész annak alapján készítette el a portréját, még
kezet is festett, ami a fotón nem volt. Így egész más lett
a kép. A fényképen én inkább olyan megvetést látok
a nagypapám szemében, ezen a portrén pedig mintha
egy icipicit vidámabb lenne, gondtalanabb.
– A kivégzés napja 1959. július 30. volt, de a halálos ítéletet március 15-én, vasárnap mondták ki első fokon, ös�szesen tíz újpesti forradalmárra. Hetet végre is hajtottak,
köztük volt a nagyapja, akit ön nem ismerhetett meg.
– Én 1958-ban születtem. A börtönbe nemcsak a hozzátartozók nem mehettek be, nyilvánvalóan én sem,
mint pici gyerek. Kis postai cetliken írhatott, ceruzával,
amit ellenőriztek. Rólam sokat beszélt a levelekben,
annak ellenére, hogy sosem látott. Azt se tudta, hogy
nézek ki. Az utolsó alkalommal engem is megemlített,
hogy nagyon büszke rám, meg legyek olyan, mint ő volt,
és nagyon szeressem. Mivel én is Marci voltam, és ő is.
Gondolom, ez jól esett neki. Apu szerint nem volt szerencsés ez a névválasztás, mert állítólag a zsidóknál – a
nagypapa zsidó származású volt, bár áttért a katolikus
hitre – nem lehet a nagyszülő nevét adni a gyereknek,
mert az szerencsétlenséget hoz; ő így tudta. De mivel a
nagypapát elvitték, mégis Marci lettem.
– Mikor találkozott először a nagypapa emlékével?
– Tizenhat éves koromban, körülbelül. Elmentem a
könyvtárba, kivettem egy könyvet, a Kik voltak, mit akartak című szörnyűséget, és ott láttam, hogy benne van a
nagyapám. Én nem is tudtam a sorsáról. A családban
nem beszéltek erről. Apu semmitől nem félt, szerintem,
de nem beszélt róla. Később se sokat. Ő is ügyvéd volt,
aztán 1958-tól ’68-ig segédmunkás, fröccsöntő, és utána

A kivégzett újpesti forradalmár: dr. Rajki Márton

vették vissza ügyvédnek, akkor a Monori Ügyvédi Munkaközösségben dolgozott. A nyolcvanas évek elején került Budapestre, vissza, Újpestre. Mi újpestiek voltunk.
– Amikor azt a könyvet elolvasta vagy beleolvasott, és látta, hogy benne van a nagypapa története, mit érzett?
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– Először is csodálkoztam, hogy én
zsidó vagyok, vagy legalábbis részben, mert erről fogalmam sem volt.
Nem volt ilyen téma nálunk. Azon is
meglepődtem, hogy kiskereskedők
voltak a dédszüleim. Megdöbbentett, hogy a könyv szerint egy csomó
gyilkosságot szervezett, a törvényes
államrend megdöntésére irányult a
tevékenysége. Aztán kiderült, hogy
ez pont fordítva történt! Ugyanis
megkérdeztem aput, és elmondta
az igazságot, hogy semmi ilyet nem
cselekedett, és hogy a kommunisták
kivégezték.
– Valójában megalapította a Keresztényszocialista Pártot, és a forradalmi
bizottság elnöke volt Újpesten…
– … Mindössze három napig. A párt
sem alakult meg igazából, tehát nem
volt politikus. Viszont megmentett
néhány ávóst attól, hogy meglincseljék, ez tény. Az ávósok persze azt
Dr. Rajki Márton a nagyapa szülővárosában, Zentán tartott megemlékezésen,
vallották, hogy disznó volt, lecsukta
2016. október 20-án
őket, pincébe záratta. De – mint később kiderült – azért, nehogy a nép
agyonüsse őket. Megmentett egy csomó embert, ő jó több példány volt. Utána intéztük volna a perújítást, de
ember volt, tehát biztos nem gyilkolt vagy adott utasí- 1990-ben szinte azonnal megsemmisítették ezeket az
tást erre…
ítéleteket, tehát erről lekéstem. A politika elsöpört. És
– Mennyire határozta meg az életét a továbbiakban ez a ez egy kicsit rosszabb, mert azért nem ugyanaz, hogy
felismerés?
mindenkiét megsemmisítik vizsgálat nélkül, vagy pedig
– Attól kezdve, hogy mindezt megtudtam, ügyvéd személyenként megnézik, és azt mondják, hogy tévedakartam lenni, hogy másokon segítsek, természete- tünk. Én azt akartam, hogy az a bíróság mondja ki, amesen. Az egyik ok az volt, hogy az adott helyzetben meg- lyik elítélte. Hiszen azok tévedtek. Mert már az akkori
tegyem a rendszer ellen folyamatosan, amit lehet; a törvények szerint sem lehetett volna elítélni!
másik, hogy elérjem nagyapám igazságtalan ítéletének
– 1959-ben sem lehetett volna elítélni?!
megváltoztatását és a fölmentését.
– Nem. Szerintem nem. És hát ez volt a lényeg.
– Mennyiben sikerült?
– A nagypapa munkásságáról mit tudott meg?
– Semennyiben. 1985-ben lettem ügyvédjelölt, 1988.
– Sok mindent. Abban a bizonyos Kik voltak, mit
július 1-jétől vagyok ügyvéd. Az eskütétel után bemen- akartak című könyvben azt olvastam, hogy háborús
tem a Fővárosi Bíróság büntetőelnökéhez, hogy kikér- bűnösöket védett, ami kiderült, ez hazugság. Ő olyan
jem az iratokat. Nem kaptam meg, mert hogy ezek titko- papokat védett, katolikus papokat, akik a zsidók menesak! Az elnökhelyettes viszont nagyon kedves és együtt- kítésében aktívan részt vettek, de utána nem értettek
működő volt – ha jól emlékszem, Szabó János volt a neve, egyet az iskolák államosításával, nem értettek egyet a
egy meglehetősen idős ember – , ő nézte meg, hogy mit kommunizmussal. Teljesen mindegy, valamivel nem
tud tenni. Az első meglepetés akkor ért, amikor meg- értettek egyet, és ezért büntetőeljárást indítottak elletudtam tőle, hogy 1973 óta nem titkosak az akták, amik nük, ilyeneket védett. A lányom történész lett, történea büntetőirodán voltak! A második meglepetés az volt, lemtanár, és ő szakdolgozata témájának választotta a
hogy egy órán belül kiadta az aktát, s rendelkezésem- Varga Remig József atya ellen, 1945 és ’48 között zajre bocsájtott egy külön szobát, ahol egyedül lehettem lott pereket. Őt is nagyapa védte –, hiszen korábban
addig, ameddig csak akartam. A harmadik meglepetés Újpesten lelki vezetője volt. A lányomnak én adtam az
pedig az, hogy hazavihettem azokat az iratokat, amikből aktát, egy jó vastag iratköteget, s ő még kutatott hozzá
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dokumentumokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Engem nagyon megragadott a története. Az atya a Gestapo ellen is föllépett, 1945 után
pedig azért ítélték hat év, három hónapra, mert abszolút nem értett egyet az egyházi iskolák államosításával,
és ezt a vasárnapi prédikációkban elég sokszor, nagy
nyilvánosság előtt előadta.
– Amikor olvasta az anyagokat, akkor milyen embernek
ismerte meg, mi volt a legjellemzőbb tulajdonsága?
– A bátorság. Kiállt, védte ezeket az embereket, akkor
is, amikor ez nem volt divat. Pedig veszélyt jelentett a
megélhetésére, a munkájára, a családjára. Ő mindig is
bátor volt. Zentán született, ami Trianon után Szerbiához került, szabadcsapatokat szervezett, és állandóan
a szerbeket piszkálta, a katonákat meg a rendőrséget,
ezért többször kiutasították Szerbiából, de ő mindig vis�szament, újból szervezett, aztán egyszer csak ittragadt.
– Vajon visszakapott-e valamennyit a mások iránti emberségből?
– A nagyapámat kivételesen egy olyan ügyvéd védte,
aki rendes ügyvéd volt, nagyon derék ember. Tartotta
apuval a kapcsolatot. Tőle tudta meg apu a halálos ítéletet. Titkos jelek voltak előre megbeszélve, hogy például
a telefon hármat csengett, nem ötöt. Apunál találtam
később egy levelet, Kádárnak írta, hogy adjon kegyelmet nagyapámnak, de akkorra már rég kivégezték. Ezt
a nagyanyám onnét tudta meg, hogy egyszercsak bedobtak egy levelet, amiben benne volt a pecsétgyűrűje,
egy könyv, és a Büntetésvégrehajtástól jött. Tehát ebből tudta meg, hogy kivégezték. Utána mentek el Rákoskeresztúrra, keresni. Ott találkoztak egy jószándékú
sírásóval, aki elárulta nekik, hogy hol van elföldelve.
Aztán azt a sírásót elítélték hivatali titok megsértése miatt, de legalább megtudtuk, hogy hol van. És oda jártunk ki, a 301-es parcellához.

A kivégzett forradalmárok emléktáblája az újpesti városházán

– Önben állandóan ott él a nagyapja?
– Ő mindig ott élt. Én úgy tekintettem rá, mint egy igazi jó emberre. Meg még amikor Újpesten laktam – 1980ig –, elég sok idős emberrel beszéltem, akik ismerték, és
mindegyikük úgy beszélt róla, hogy rendkívüli, rendes
ember volt. Forradalmártársai közül csak Hornyák Tibi
bácsival találkoztam, aki a Rabparlament nevű pártot
megalapította. Kaptam tőle egy ’56-os kitüntetést, pedig
nem éltem még ’56-ban. Alighanem nagyapám helyett…
– Volt-e olyan eset az ön ügyvédi életében, amikor nem
igazán találta meg a megfelelő módot, hogy az ügyet tovább vigye, hogy a nagypapa miként döntene?
– Előtte gondolkoztam, néhány ügy előtt, hogy ő elvállalná-e. És ha nem, akkor én sem, ha igen, akkor elvállaltam. De utána én már nem gondolkoztam, akkor már
végigcsináltam. Az biztos, hogy a génjeimben valahol
benne van a semmivel nem értünk egyet című rész is, azt
hiszem, hogy ő sem volt soha megelégedve az éppen
regnáló hatalommal, ő is mindig el tudta képzelni, hogy
van annál jobb, hiszen valószínűleg azért hozta létre a
keresztényszocialista pártot, mind a kettő benne van a
nevében, érdekes lehetett…
– Hol nyugszik most a nagypapa?
– Maradt a 301-esben. Ezen vitatkoztam apuval, ő azt
szerette volna, hogyha elviszik Újpestre a nagymama
mellé, aki ott van eltemetve. Mivel nagyapának nem volt
sírja, apu úgy járt túl a hatalom eszén, hogy a nagymama sírjára ráíratta a nagypapa nevét, és hogy 1959-ben
halt meg. Fölvésetett egy bibliai idézetet, ez a Mária Rádióból maradt meg bennem: „Boldogok, akik üldözést
szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyek országa”. Azok az idióták nem ismerték ezt az idézetet. Tehát
1963 óta ott van azon a síron a nagypapa neve, és ez az
idézet. A nyolc boldogság-mondás közül az egyik. Szerintem ez volt a legnagyobb poénja…
– Mi lesz ezekkel a tárgyakkal, amiket itt őriz, ha esetleg
nyugdíjba vonul valamikor?
– Négy lányom van, ügyvéd egyik sem lett, mindegyiket sikerült lebeszélnem, de a történelem iránt erős az
érdeklődésük. Tehát a nagypapa holmijait nem hagyhatom itt. De én nem fogok nyugdíjba vonulni. Az ügyvédek nem szoktak nyugdíjba menni, azaz nyugdíjasként
is dolgozunk. Hát akkor valahova elviszem őket. Ugyanis másvalakinek ezek csak tárgyak, csupán számomra
van jelentőségük.
– A nagypapa révén 1956-nak milyen jelentősége van az
ön számára?
– Én azt hittem, hogy az 1990 hasonlít majd hozzá.
Nagyot tévedtem, dehát nem volt forradalom, ez tény,
azonban voltak azért itt is rendes emberek. Sokan. Ez a
jelentősége.
Vennes Aranka

2022/10.

13

ÖRÖKÉLETŰ
Ez az, amit én róla gondoltam. Hogy Ő örökké élni
fog! Sosem hittem, hogy
valaha is el kell menjen.
Az igazi apa-lánya kapcsolat 11 éves koromtól
alakult ki közöttünk, miután édesanyám úgy döntött, hogy elköltözik és engem édesapámmal hagy.
Nehéz volt. Apukámnak
azonban még nehezebb,
de okos ember lévén – bár
néha elgondolkozom, hogy
talán az életét végigkísérő
erős ösztön miatt – engem
mindig jó irányba terelt.
Ösztön, mely már a születése pillanatában ki kellett
alakuljon benne. 1939. december 31-én született, éjfél előtt pár perccel. A születést követően édesanyja
Krázi Csaba Ferenc gyermekként, húgával, édesanyjával és unokatestvérükkel
enyhe agyvérzést kapott,
amitől félig lebénult. Az
orvosok javaslatára – hogy meggyógyuljon – négy évvel utcával szemben lévő utcába társaival egy ágyút húztak
később újabb gyermeket szült, de a várva-várt javulás be és ott várták a szovjet tankok Üllői úti áthaladását.
nem következett be. Sőt! Újabb csapásként férjét, aki Ezen napok egyikén történt, hogy édesapám mellől a
vámszaki főtiszt volt, 1945 egyik estéjén elvitték az oro- barátját egy lövés fejen találta, aki rögtön meg is halt.
szok munkaszolgálatra, ahonnan sohasem tért vissza.
A megtorlások kezdete után nem sokkal apukám üzeA mama betegsége és a rossz anyagi körülményeik netet kapott, hogy haza ne menjen, mert már keresik.
miatt édesapám hazajárós intézetbe került Budára. Ez Semmi nélkül Pécsre – Siklósra – szökött és rokonoknál
az élet – az eldobottság, a kellek-e én valakinek? – alakít- bujkált több mint két évig. Választhatta volna, hogy mint
hatta ki édesapámban mindazt az ösztönt, azt a harcot, sokan mások, külföldre emigrál, de a hazaszeretete és
amit egész életében vívott. Így csöppenhetett bele ’56- hogy beteg édesanyja itt maradna teljesen egyedül,
ba is. Büszkén mesélt róla a barátoknak is és nekem is, nem engedte, hogy így tegyen.
de sajnos én nem ﬁgyeltem akkor eléggé. Mindig arra
Szerencsére megúszta a büntetést, így évekkel kégondoltam olyankor, mikor elkezdte mondani az akkori sőbb megszülethettem én is.
történeteket, hogy majd egyszer úgyis felveszem diktaŐ pedig a rendszerváltozás után csatlakozott a Világfonra.
szövetség jogelődjéhez, mint alapító tag. Aktív részveDe mostmár tudom, hogy az a „majd” a legrosszabb vője maradt a szervezetnek.
döntésem volt! Akkor és rögtön kellett volna felvennem!
Pár nappal ezelőtt egy ismert közösségi portálon baNem lett belőle semmi, és sajnos már nem is lehet. rátaimat, ismerőseimet arra kértem: írják meg pár szó2022. június 15-én elhagyta ezt a földi világot. Így csak ban, hogy mi jut eszükbe édesapámról most, hogy már
annyira emlékszem, hogy Pestszentlőrincen érte az sajnos nincs, csak lélekben közöttünk. Meglepően so1956-os forradalom. Elmondása szerint a lőrinci Vasvári kan írtak. Jóleső érzéssel olvastam a következőket:
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Segítőkész, mindig lehetett rá számítani, igazi jó barát, vidám, kedves,
mulatós, szerette Erdélyt, igazi nemzeti öntudatú, igazi harcos, nagyhangú,
jólelkű…
És igen! Édesapámra mindezek
száz százalékig igazak.
Előttem van, ahogy minden nemzeti ünnepen, reggeltől estig nézte
a tévéműsorokat. A zászlófelvonást,
a tisztavatást, a miniszterelnöki beszédet, a lovasvágtát… És mikor
meghallottam a kicsit köhintős hangot, tudtam, elérzékenyült.
Nagyon hiányzik, és tudom, hogy
amíg élek, mindig is hiányozni fog!
Szerencsére sok mindent tanultam

tőle, amit talán régen, gyerekként nem is,
de mostmár felnőttként értek. Az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tagjaként büszkén vallom és vállalom
fel én is azokat az értékeket, amiket ő a
legfontosabbnak tartott. A magyar nemzet és a haza szeretetét, a történelmünk
és hagyományaink tiszteletét, ’56 eszméjének ápolását, a másoknak való önzetlen segítségadást; és vele együtt mindazt,
hogy ezeket az értékeket az utánunk való
generációnak is tovább kell adjuk, mert
csak így maradhatnak meg emlékeinkben
ők, az igazi hőseink. Mint Ő, Krázi Csaba
Ferenc, az én édesapám!
Krázi Csaba Ferenc
a Hűség a hazához kitüntetéssel

Feketéné Krázi Tímea

A KÖZÖS EMLÉKEZET
KÉPTELEN FELDOLGOZNI
Hadbíróság, megtorlás 1956 után

Hadbíróság. Ez a fogalom az én nemzedékem számára félelemkeltésre, önvédelemre, gyászra, tehetetlen dühre, a történelem pozitív fordulatai kapcsán elégtételre és bizonyára további sok más negatív
kifakadásra alkalmas – de talán legkevésbé az összetett szó második felének befogadására: bíróság.
Arról ugyanis a törvénytisztelő életet élők számára jogilag rendezett, a magunk védelmét biztosító eredmény reményében fellebbezhető jogi fórum jut eszébe.

Bizonyára kevesen értik a „bíróság” hadtörténeti változatában, hogy az előzetes nyomozati eljárás során
a gyanúsítottakat megfosztják jogi képviselőjüktől; az
előre felvázolt vádakat, az erőszakkal kicsikart vallomásokat, a részben-egészében valótlan tényállásokat, az
előzetesen magasabb szempontok szerint ellenőrzött,
szükség esetén módosított ítéleteket és indokolásokat,
a legtöbbnyire előre borítékolhatóan elutasítandó fellebbezéseket, majd a jogerős ítéleteket követően a magukra maradt családokat, a vagyonvesztésüket, az özvegyek, magányos anyák, bebörtönzött férjüket éveken át
váró feleségek kényszerű állástalanságát, alacsonyabb

beosztásba kényszerítését, vagy az ártatlan gyermekeket, akiknek továbbtanulását már középfokon is gátolták, életpályájukat már ekkor mellékvágányra korlátozták. A közös emlékezet képtelen feldolgozni több ezer,
börtönt túlélő polgártárs, még kevésbé a többször an�nyi, nem börtönviselt csendes szenvedő sorsát. Miután
őket nem ítélték el, nem lehet megállapítani semmisséget, nincs joghátrány, ami alól lehetne őket mentesíteni, anyagi kárpótlásuk aligha lehetséges.
Vajon ez a hadbíróság ugyanaz a jogi keret-e, mint a
ma közismert bíróság? Ha ez utóbbiak által folytatott eljárást pernek nevezzük, akkor lehet-e pernek minősíteni
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János ezredes és 51 katonája
a hadbíróság eljárását ugyanezzel
ügyében. 11 halálos ítéletet, 360
a jogi fogalommal azonosítani?
évi börtönbüntetést szabtak ki a
Nem inkább a „megtorlás” lenne
Magyar Néphadsereg egykori elit
a megfelelő kifejezés? Civil szemesztergomi hadosztálya katonáira.
mel bizonyára, de szakszerű felA honvédelmi miniszter és a legisdolgozásokban aligha. A magam
mertebb hadosztály-parancsnok
részéről ahol tehetem, a megtorláhalálra ítélése után kezdődött
sok történetére nem használom a
meg, szintén zárt ajtók mögött, a
„per” fogalmat, és valamely eljárás
hadsereg második legmagasabb
történetében rendre kimutatom,
beosztású tisztjének pere. Ő Koha az ellentétes volt az akkor hatávács István vezérőrnagy, vezérkari
lyos jogszabályokkal, vagy nyíltan
főnök. A Legfelsőbb Bíróság mint
megkerülte azokat.
elsőfokú bíróság járt el, tehát felA közvélemény a Kádár-korszak
lebbezésre lehetőség nem volt. Az
megtorlásairól kevés ismerethez
ítéletet szeptember 9-én hirdették
juthat. 121 perben kivégeztek 228
ki. Az esztergomi hadosztályt a tofőt. (Eörsi 20. old.) A köztudatban
vábbi perek is sújtották. Solymosi
él a Nagy Imre-per, továbbá néJános alezredest, a Rádió felmenhány, személyhez kötött sors, mint
tésére október 23-án kivezényelt
például Angyal István, Iván Kovács
piliscsabai ezred parancsnokát
László, Tóth Ilona, Mansfeld Péter,
Kovács István perében ítélték hatSzabó bácsi, Wittner Mária.
Új Köztemető, 300-as parcella. Kovács István
évi börtönbüntetésre. Pércsi Lajos
1958 nyara tragikus mérföldvezérőrnagy sírköve
őrnagyot, aki szabadságát töltő,
köve a megtorlások időszakának.
feladat nélküli tiszt volt, önként
Feltárult a könyörtelen valóság: a
forradalom és szabadságharc nem csupán a történe- keresve beosztást másfél napig az eltávozó Solymosit
lemben megszokott adok-kapok alapja volt, de ürügy helyettesítette ezredének élén, majd alakulatától elvágaz új, kádárista vezetés kezében politikailag ellenség- va az óbudai Schmidt-kastély első parancsnoka volt két
nek nem tekinthető ellenfelekkel való leszámolásra is. napig. A róla elnevezett perben mindezekért halálra
Ürügy, hiszen ki hitte el, hogy a szovjetek által Rákosiék ítélték és kivégezték. (1958. május 10.)
Kovács István vezérőrnagy pere nem csupán jelentőellen tartalékolt és kijátszott Nagy Imre, vagy például a
szovjet hadsereg volt ejtőernyős partizánja, Maléter Pál ségét és időrendjét, illetve dr. Ledényi Ferenc ezredes
vezérőrnagy, honvédelmi miniszter, az átszökött munkaszolgálatosból szintén partizánná lett Kovács István
vezérőrnagy, vezérkari főnök szervezkedést kezdeményezett a népi demokratikus államrend vagy a népköztársaság megdöntésére? Ki gondolta volna, hogy ezt,
a halálos ítélet kiszabására is elegendő jogi minősítést
gyakorta csak meghamisított, legalábbis meg nem engedett módon ﬁzikai vagy mentális erőszakkal kikényszerített vallomások, hamis tanúk támasztják alá, amit
a hatalmi gépezet által felállított saját bírói, ügyészi
szervek szemrebbenés nélkül hitelesként fogadnak el,
és külső utasításra döntenek élet és halál fölött, bitóra
küldve vagy sok évre bebörtönözve jogi értelemben ártatlanokat?
Csak az ítélet végrehajtása után tudatta szűkszavú
közlemény Nagy Imre és társai, közöttük Maléter Pál vezérőrnagy, honvédelmi miniszter elítélését, hármójuk kivégzését. (1958. június 16.) A következő jelentős perekről
a nyilvánosságnak semmiféle tudomása nem volt.
Buda, Nagy Imre tér, 1956-os emlékmű a Katonai Ügyészség előtt
Augusztus 14-én hirdették ki az elsőfokú ítéletet Mecséri
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Óbuda, az egykori Schmidt-kastély, ami ma
a Kiscelli Múzeumnak ad helyet

a piliscsabai 8. gépesített ezred parancsnoka 1959. december 21-én szabadult. A Kovács István által letöltött 3
és fél év, Márton András esetében 5,
Zólomy László esetében 6, Solymosi
János által letöltött 3 év börtön (ezen
belül 1958 augusztusáig magánzárka)
nagyon kemény büntetés. De ha ezt a
büntetést a halálos ítéletek alapjául is
szolgáló jogi minősítés szerint szabták
ki, az elgondolkodtató. Ebben a perben
az érintettek tetteinek, indítékainak
mérlegelése egyszerűbb feladat, mint
a megtorló eljárások legtöbbjénél.
Kovács István vezérőrnagy és vádlotttársai nem voltak felkelők, nem voltak
szabadságharcosok, nem harcoltak és
nem küldték csapatukat a szovjetek ellen. Nem voltak a forradalom katonái,
vallomásaikat együttműködő céllal
tették. A vádlottak, a vádlók, az ítélethozók, a tanúk kommunisták voltak és
maradtak. A megtorló gépezet nem kímélte saját elvbarátait, bajtársait.
Az ő életútjuk arra bizonyíték, hogy
az 1956-os forradalom és szabadságharc történetében nem csak fekete-fehér jellemek játszottak szerepet. A
kutatásnak nem szabhat korlátot az,
hogy valaki nem tisztán fehér, vagy a
másik oldalon nem tisztán fekete, a tényeket a maguk összetett valóságában
kell feltárni és értékelni, hogy közös
emlékezetünkben is egyensúlyba kerülhessenek.

hadbíró személyét tekintve kapcsolódik
Nagy Imre/Maléter Pál vezérőrnagy,
Mecséri János ezredes, illetve Pércsi
Lajos őrnagy peréhez. A honvédelmi
minisztert, a hadosztályparancsnokot,
a néhány napig ezredet vezénylő parancsnokot kivégezték. Kovács István
vezérőrnagyot, vezérkari főnököt a Legfelsőbb Bíróság jogerősen háromévi
börtönbüntetésre ítélte.
Ez olyan rendkívüli különbség, ami
önmagában megkívánja a körülmények feltárását, a lehetséges okok felÚj Köztemető, 301-es parcella.
Mecséri János ezredes sírköve
derítését. További indokot jelent a jogi
minősítés is. Mindhárom parancsnoDr. Marossy Endre
kot, továbbá Kovács István három főtiszt vádlott-társát
hadtörténész
egyaránt a BHÖ (hatályos anyagi büntetőjogi szabályok
(A felvételeket a szerző késztette)
hivatalos összeállítása) 1.1.1. pontja alapján nyilvánították bűnösnek, amely a megtorló perekben rendszerint
Szakirodalom:
halálos ítéletet vont maga után. Maléter Pál vezérőrnaEörsi László: „Irgalomnak helye nincs” Az 1956-os forragyot, Mecséri János ezredest és Pércsi Lajos őrnagyot
ennek alapján ítélték halálra és végezték ki. Kovács Ist- dalom és szabadságharc kivégzett résztvevői, Kossuth Kiván vezérőrnagyot (és társait is) a BHÖ I.1.1. alapján vá- adó, Bp. 2021. 607 old. képekkel.
Marossy Endre: Mecséri János ezredes és ötvenegy katodolták meg, szerencsére csak börtönbüntetést kaptak,
aminek letöltése előtt egyéni kegyelemmel, illetve am- nájának hadbírósági pere 1958, Magyar Napló, Írott Szó
nesztiával szabadultak. Márton András ezredest, a Zrí- Alapítvány, Bp. 2018. 400 old. Benne 47 kép.
U.ő: Pércsi Lajos őrnagy és társai hadbírósági pere 1958,
nyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokát 1962. április
3-ig tartották fogva. Zólomy László ezredest, a vezér- Magyar Napló, FOKUSZ Egyesület, Bp. 2019. 197 old.
U.ő: Kovács István vezérőrnagy, vezérkari főnök és társai
kar Hadműveleti Csoportfőnökségének főtisztjét 1963.
március 27-én helyezték szabadlábra. Solymosi János pere 1958-1959, Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, Bp.
alezredes, Mecséri ezredes esztergomi hadosztályában 2020. 201 old., benne 33 kép, benne kép.
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ANTALL JÓZSEF ÉS 1956
Prof. Dr. Marinovich Endre 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese. 1991-től Antall Józsefnek – haláláig – kabinetfőnöke volt. Beszélgetésünket azzal kezdjük, miként
lehetséges, hogy a néhai miniszterelnök még a saját egészségénél is fontosabbnak tartotta a forradalom
évfordulóját?
– Antall József annakidején az Eötvös József Gimnázium tanára volt és a forradalmi bizottság elnöke. Részt vett a Független Kisgazdapárt Semmelweis utcai székházának visszafoglalásában, majd pedig
a kormánynak – Tildy Zoltán államminiszternek és Kovács Béla földművelésügyi
miniszternek – dolgozott. Ezért miniszterelnökként, politikusként számos alkalommal megemlékezett a forradalomról
és szabadságharcról. Abban a szerencsés
helyzetben vagyok, hogy nemcsak munkatársa, hanem tanítványa is lehettem,
méghozzá 1956-ban is, harmadikosok
voltunk. Az egyik osztálytársunk, Hámori Andris beszélt
a műegyetemen megfogalmazott követelésekről. Bennünket különösen az egyik fogott meg: a Kossuth-címer
visszaállítása. Akkortájt az osztálytermek kötelező dekorációja volt a Rákosi-címer. A nagyszünetben az egyik
osztálytársunk leemelte a falról. A hátuljára a legügyesebb ﬁú emlékezetből fölrajzolta a Kossuth-címert, és a
falra akasztotta. Amikor Antall József bejött történelem
órát tartani, az osztály egy emberként felmutatott a falra. Ez annyira emlékezetes volt, hogy még miniszterelnökként is sokszor beszélt erről.
– Antall József miniszterelnöksége idején csak négy évfordulót élt meg. Hogyan emlékezett ezekre?
– Az élet különleges ajándékának tartotta, hogy ötvenhat csodálatos őszét szabadon ünnepelhettük. 1990.
október 23-án tudatosan döntött úgy, hogy az ünnepségeket részvételével is megerősítve tartja meg, és utána
vonult kórházba. És a taxisblokád két nappal később,
október 25-én következett be. 1991 azért is volt nevezetes dátum, mert már nem voltak idegen csapatok az
országban. 1993. október 23-án Antall József kórházban
volt, mégpedig Németországban, Kölnben. De, hogy
szóljon az ország népéhez, rádióüzenetet küldött október 23-án reggel, amit a Kossuth Rádió közvetített, és
többször megismételt. Nehezen élte meg, hogy ez volt
az egyetlen október 23-a, amit az országon kívül töltött,
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és ráadásul nem tudott megfelelő módon
megemlékezni arról.
Talán két gondolatot érdemes kiemelni
az ’56-os beszédeiből. Az egyik az, hogy
nagyon-nagy felelősség 1956-ról szólni,
hiszen ilyen esemény az ország életében
annyira meghatározó, hogy csak gondosan megválogatott szavakkal és megfelelő stílusban szabad ezekről a napokról
megemlékezni. A másik, amit többször is
hangsúlyozott, az a nyugati világ akkori
reakciója. Például, hogy az akkori, úgynevezett baloldali- vagy kommunistának nevezhető nyugat-európai értelmiség számára sokkhatást jelentett a szovjet támadás, hogy igen
sokan akkor erőteljesen meghasonlottak. Az viszont
nagyon jó, hogy nyugat-európai politikustársai, akikkel
találkozott, ugyanúgy ﬁatalemberek voltak 1956-ban,
mint ő, tehát már gondolkodó fejjel tudták az eseményeket átélni, és visszaemlékezve kölcsönösen tudták
az emlékeket fel is idézni. Még egy érdekes momentum:
1956 volt az az első fegyveres konﬂiktus, amelyet Nyugat-Európában televízión keresztül, szinte élő, egyenes
adásban vagy legalábbis némi késéssel közvetítettek.
Tehát saját békés körülményeik között láthatták, hogy
miként történik a magyar szabadság eltiprása a szovjet
tankok által. Antall ezt is mindig fontos szempontként
hangsúlyozta.
– Ön hogyan vitte tovább Antall József gondolatait, hozzátéve a sajátjait, amikor 1956-ról volt szó?
– Abban a megtiszteltetésben volt több alkalommal
részem, hogy különböző 1956-os rendezvényeken megszólalhattam. Csaknem mindig idéztem Antallt, az ő
szerepét, és úgy véltem, hogy ennek a gondolatkörnek
kell valóban teret adni. Idéztem azokat a gondolatokat,
amikről az előbb szóltam, tehát a nyugat-európai értelmiségnek ezt a bizonyos fordulatát, Antall szavaival élve,
hogy 1956 után nem lehetett többé szalon-kommunistának lenni Nyugat-Európában, mert megnyilvánult a kommunizmus igazi arca.

LEVÉL A TÚLVILÁGRA
CÍMZETT: RONALD REAGAN PRESIDENT
Igen tisztelt Elnök úr!
Emlékszem egykori mondatára: a Szovjetunió a gonosz birodalma. És azokban az időkben így is lehetett.
De Önnek sikerült világpolitikájával kiűzni a gonoszt, és
ebben segítségére volt Margaret Thatcher brit miniszterelnök, akit egy szovjet újságíró „Vaslady”-nek nevezett el. Azonban az Ön elvhű, igaz amerikai keresztény-konzervatív birodalmába halála után lassan, majd
fel-felgyorsulva, beférkőztek a sátáni Szovjetunió ördögi eszméi.
Mára a magyar honban született spekuláns segítségével frigyre lépett a neomarxizmus a liberálisnak
mondott, szivárványszínbe öltözött, morálisan elviselhetetlen viselkedésformával. A „násznagy” bőségesen
kistafírungozta a házasulandókat. NGO-oknak nevezett ügynökei behálózzák az egész világot. Heródes
törvénye nyomán akarnak cselekedni, azon is túlmenve, mely szerint a megfogant magzat kilenc hónapig
meggyilkolható. A híradások szerint a kufár az Egyesült
Államokban hetvenöt ügyészt vásárolt meg.
Hogy valami bíztatót is írjak: Orbán Viktor, a térképen
alig látható Magyarhon szülötte, nyitóbeszédet mondott Dallasban, a CPAC-konzervatív konferencián, nemrégiben. Nagy tapsot kapott, mikor kijelentette: az anya
nő, az apa férﬁ, a gyermekeinket pedig hagyják békén.
Ő is, mint Elnök Úr, vidéki ﬁúként nevelkedett, és lett
már-már világpolitikát befolyásoló személyiség. Pályája kezdetén el-eltévedt, míg megtalálta az egyetlen igaz
utat, mely felett az Isten-Haza-Család hármas egysége
lebeg. Megfogadta Robert Schumann intelmét. „Európa
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”.
Szünetet tartok a levélírásban, és hallgatom a diófa
alatt a madarak őszt-köszöntő kórusát. A szemem bebe csukódik, és elszenderedem.
Álmomban látom a római Colosseumot, melyben nagy
a hangzavar. A lelátón különböző csoportok mást-mást
skandálnak. Fekete körben, A betűs zászlóval a kézben,
anarchisták bibliákat és rózsafűzéreket gyújtanak fel, széles vigyorral ﬁzimiskájukon. A szivárványos zászlók alatt
megkülönböztethetetlen neműek iskolai katedrát követelnek. Nagyon sok zászlón a 666-os szám virít. Egy csoport

az európai egyesült államokat élteti, míg a mellettük állók
világkormányt akarnak. A lelátón a ravasz nyerészkedő
kezében megafon. Mellette – mint régen a sporteseményeken, Kalap a fruttiárus – egy szolga áll, két kezével ölel
egy nagy, nyakába kötött tálcát. Mikor az NGO-k kórusa
fáradni hallik, a spekuláns egy zsákból pénzt rak a tálcára.
A kiosztás után felerősödik a szurkolás. Véres kötényben,
szikével hadonászva szervkereskedők „hidegsebészei” az illegális migrációt éltetik. Öltönyös bankárok az orosz-ukrán
(amerikai) háború folytatását követelik az ukránok utolsó
csepp véréig. Hatalmas zászlót lengetnek: Ukrajna legyen
az 51. csillag az USA lobogóján. Harsányan felhangzik a
„káoszt akarunk” rigmus.
A küzdőtéren keresztények, az üldözöttek, halkan imádkoznak. Hiszen velük együtt kipusztulna a normalitás, a
konzervatív eszme, a nemzetállamot és az értéket képviselő
kultúra, kereszténységünk és minden nemzeti örökségünk.
A meggyilkolt gyermekek jaj-kórusa száll az ég felé.
Az oroszlánketrecek mellett ﬁzetett álhírterjesztő médiamunkások sokasága szurkálja, bőszíti a vadállatokat. A
habzószájú fenevadak már a rács ajtaját emelgetik. Ekkor
a Colosseum felett elsötétül az ég, majd villám hasítja fekete kárpitját; a nagy égdörgéstől megremeg a föld.
Felriadok. Jézus szavai jutnak eszembe, amiket a viszszatérő hetvenkét tanítványnak mondott: Láttam a Sátánt: mint villám bukott le az égből. Fölnézek, viharnak
nyoma sincs. Felettem ragyognak a csillagok. Keresem
azt a fényeset, mely elvezette a három királyt a betlehemi jászolhoz. Nem látom, de valójában nem is ott kell
legyen, inkább a lelkükben világítson, mert most minden rajtunk múlik.
Tisztelt President! Elnézését kérem, hogy zavartam a
feltámadásra várás örökkévalóságában. Egy Reményik
Sándor-vers záró szakaszával búcsúzom:
„A koldusnak, a páriának, / A jöttmentnek is van joga
/ Istenéhez apái módján / És nyelvén fohászkodnia. /
Csak nektek ajánlgatják templomul /Az útszélét s az
égbolt sátorát? / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!”
Maradok tisztelettel:
v. Ország György
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Ősz-szőlő-bor. Egy leheletnyi Hegyalja-életérzést sugall Tóbiás Adrienn borász-fotós felvétele,
ami a Falk Miksa utcai E-Galéria „Tokaj kincse, a Király-hegy” című tárlatán szerepelt
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