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A LYUKAS ZÁSZLÓ
Kellner Lajossal – akivel együtt jártunk Bu-
dapesten, a Medve utcai polgáriba – türel-
metlenül vártuk 1956. október 28-án Szabó 
János parancsnok visszatértét a Műegyetemen 
és a Bem téri laktanyában folytatott megbe-
szélésről. E találkozóknak az volt a célja, hogy 
a laktanyában lévő katonák, és az egyetemis-
ták csatlakozzanak a Széna téri felkelőkhöz. A 
várakozókhoz csapódott még néhány fiatal és 
Ekrem Kemál parancsnokhelyettes. 
Megérkezve Szabó bácsi közölte: a lakta-
nya tisztjei elutasították a csatlakozást, de az 
egyetemisták nem zárkóztak el a lehetőségtől!
Ezután elővett egy pauszpapírba csomagolt 
nagy zászlót, amelynek közepéből már kivág-
ták a gyűlölt kommunista címert. A lobogót 
Lajos kezébe nyomva mondta: „Tegyétek va-
lami jól látható, magas helyre!”
A vasas műhelyből hoztam egy legalább két-
méteres szerszámnyelet, azt dugták a zászló-
rúd helyére, és kitűzték a kastorony felső ke-
rékház ablakába.
Másnap, október 29-én roncsolásos lőtt 
sebesüléssel kórházba kerültem. 1958-ban le-
tartóztattak, s csak a börtönben értesültem 
Mohácsi „Cigány” Lacitól, hogy a harcok 

utolsó napjaiban Lajos a zászlót lehozta, és 
a derekára csavarva mentette ki az ország-
ból Nyugatra. Ott azonban tovább „szolgált”. 
Ahányszor Nyugat-Németországban fogadták 
a liberál-bolsevista kormány küldötteit, La-
jos és menekült társaink e zászlóval tüntettek 
Magyarország elnyomása ellen.
1990 nyarán Lajos barátom hazatért, és büsz-
kén mutatta meg e Szent Lobogót. Azóta a 
Széna téren, a Tabánban, a Corvin közben, 
Csömörön, Piliscsabán vagy október 22-én, a 
Műegyetem aulájában – bárhol, ahol ’56-ra em-
lékeztek e Lyukas Zászló nem hiányozhatott, 
mint ahogy Kellner Lajos és a két zászlóőr sem. 
2017 nyarán egészsége annyira megromlott, 
hogy október 22-én, az egyetem aulájában 
már én vittem a zászlót. November 24-én, a 
kórházban arra kért, hogy mielőtt mi is kidől-
nénk a sorból, e Szent Ereklyét őrizze tovább 
a BME vagy a Nemzeti Múzeum. 
2017. november 27-én vitéz Kellner Lajos 
hős magyar lelkét visszaadta Teremtőjének. 
A Mindenható Isten adjon Néki békés 
nyugodalmat a Feltámadásig.
Végakarata szerint pedig a Nemzeti Múze-
umban pihenjen meg a forradalom és sza-
badságharc szent jelképe: a Lyukas Zászló. 
Végakarata 2018. június 5-én teljesült!

Schrötter Tibor
Széna-téri obsitos
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„Tisztelt esküt tevő Honvédek!
Tisztelt ünneplő Magyarország!
 
Bronz- és márványszobor, díszes alak az ara-
nyozott krónikák lapjain. Szent Istvánt – első 
királyunkat – így látjuk magunk körül. Ország-
alapító. Mitikus erejű hős. Megdicsőült szent.
De keveset tudunk az em-
berről. Egy korabeli króni-
kás, aki fontosnak tartotta, 
hogy erről is tudósítson, 
feljegyezte, hogy Szent 
István király olykor estén-
ként titokban gyönyörköd-
ve figyelte tanulással, 
imádsággal virrasztó fiát. 
Nem is akárhogy: „a fal re-
pedésén keresztül”. 
Egy szülő, tele büszke-
séggel és aggodalommal. 
Élete végéhez közeledvén 
fogalmazta meg intelme-
it fiának, Imre herceg-
nek. Ami mai napig útra-
való mindannyiunknak. 
Az intelmek egyik mon-
data így szól: „…légy erős, 
nehogy a szerencse túl-
ságosan felvessen, vagy 
a balsors letaszítson”. 

Tisztelt Honfitársaim!
A magyarok múltjában a szerencsét sokáig ke-
resni nem érdemes: megszoktuk már a hiányát. 
De bármi is történt – voltak jobb és rosszabb 
idők –, Szent István országa, a magyarok orszá-
ga mégis megmaradt minden viszontagságban. 
Túlélte veszteségeit, fiai hűtlenségét, rossz ki-
rályait, idegen hadak dúlását, változó határait. 
Mert erős volt: a balsors sem taszította le soha 
egészen. Kisebb forgószelek is kifújtak már a 
történelemből nálunknál nagyobb népeket. 
A magyarok állták a sarat. Ma is itt vagyunk. 
Aki így erős, az nem lesz az idők játékszere. Nem 
várja a vakszerencsét, de nem is féli a balsor-

sot. Nem aggódik a múlton, mert az már nincs 
a hatalmában. És nem retteg a holnaptól, mert 
tudja, hogy a jövőt ma még formálni lehet. 
 
Tisztelt Megemlékezők!
Szent István vallotta nemcsak a maga szemé-
lyes istenhitét, de hozzá tartozóan a nyugati 

keresztény műveltséget is. 
Az európai népek egymás-
ra utaltságát, a kölcsönös 
tisztelet erejét. Hitte, a 
történelmet nem elég át-
vészelni, de hatalmunkban 
áll alakítani is. Tudta, hogy 
sorsunkat, a magyar haza 
sorsát a közös jövő iránti 
elvárások a közös múlt-
nál is erősebben alakítják. 
Barátokat gyűjtött, amíg 
más fejedelmek ellensé-
geket. A békesség útját 
kereste a háborúk helyett. 
Magyar öntudata nem kelt 
harcra európai szellemé-
vel. Hazafiság és európai-
ság benne összetartozott. 
Nem kergetett álmokat 
egy világbirodalomról. 
Inkább épített: a magya-
rok hazáját. S mert lélek-
ből, erőből és a jövőnek 

épített, amit örökül hagyott, azt nemzedé-
kek alkották tovább. Önálló, szabad, európai 
országot, amely nem hűbérese senkinek. 
Amelyet trónviszály, tatárdúlás, török hó-
doltság, forradalmak és háborúk, de még 
gyilkos diktatúrák sem tudtak elpusztítani. 
Ezt a Magyarországot sokan és sokféleképpen 
próbálták elvenni tőlünk. Átírták törvénye-
it, felégették falvait, leverték forradalmait. 
De ezt a Magyarországot „annyi balszeren-
cse közt / Oly sok viszály után” is megtar-
totta – szüleink, nagyszüleink, dédszüleink 
– mindazok hűsége, munkája, ragaszkodása, 
akik nem hajoltak meg az idők viharaiban. 

Forradalmunk és szabadságharcunk 62. évfordulójához közeledünk. Történelmünk egy olyan 
eseményéhez, amely tiszta és dicsőséges – bár célját akkor nem érte el: vérbe fojtották. Azonban 
folyamatosan emlékezni és emlékeztetni kell rá, mint tette ezt Áder János köztársasági elnök 
2018. augusztus 20-án, a Kossuth téren rendezett tisztavatáson elmondott ünnepi gondolatai-
ban. Szavai mindenkor figyelmeztetőek és időszerűek.

„EURÓPA SZÍVÉBEN MAGYARUL”
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Bárhogy is hívták ezt az államot, bárkik is álltak 
a kormányrúd mellett, s bármerre is próbálták 
kormányozni, a nemzet sorsát azok formálták, 
akik hol ösztönösen, hol tudatosan, de becsü-
lettel, tisztességgel és nagyon sok munkával 
mindvégig a magyarok országát élték tovább. 
Akik a Szent István-i hagyományt folytatták. 
Ez a Magyarország sosem feledi a bűnöket, 
amik szégyent hoztak rá, amiket a nevében 
követtek el. Nem felejti a fegyvert, amely tö-
megsírba lőtte Radnóti Miklóst és a Dunába 
Salkaházi Sárát. Nem feledi a puskatust, amely 
halálra verte Szerb Antalt. Ez a Magyarország 
nem felejti a dunabogdányi svábokat kitelepí-
tő határozatot, a recski barakkokat, a sortü-
zet vezénylő ÁVO-t, a Nagy Imre és Mansfeld 
Péter nyakára hurkolt kötelet. Ez a Magyar-
ország minden megpróbáltatás után újra és 
újra igent mondott a félelem nélküli életre, az 
emberi méltóságra, a szabad vallásgyakorlás-
ra, a munkához való jogra, az igazságosságra. 
Ez a Magyarország a 20. század végén is-
mét igent mondott egykori önmagára. Igent 
a Szent István-i hazára. Igent Európára. 
„Magyarország (…) csak a minőség igényével 
élhet és maradhat fenn az új Európában; nincs 
módunk középszerűnek lenni” – figyelmeztet 
bennünket jó néhány esztendő távlatából 
Márai Sándor. Nekünk ragaszkodnunk kell ah-
hoz a nyugati kultúrához, amelyhez első kirá-

lyunk a sorsunkat kötötte. Légy erős! – adta 
örökül fiának Szent István. „…légy erős, ne-
hogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy 
a balsors letaszítson”. Egyszerű, tiszta üzenet. 
Legyen önbecsülésed, ragaszkodj értékeidhez, 
végezd el, amit a sors rád bízott! Ne gyűjts el-
lenségeket, találd meg szövetségeseidet! Eb-
ben semmi sem változott bő ezredév alatt. En-
nél jobb tanácsot, ennél bölcsebb intelmet ma 
sem adhatunk egymásnak.  
Magyar Honvédek!
Önök a mai napon erős Magyarországra, 
annak védelmére tettek esküt. Közös ha-
zánkra, amelynek békéje és biztonsága csak 
Európa békéjében és biztonságában teremt-
hető meg. Hazánkra, amely Szent Istvántól 
magyar szívet és európai lelkiismeretet kapott. 
Első királyunk tudta, a béke megtartásának fel-
tétele a nyugati civilizáció megőrzésében rejlik. 
Olyan egyetemességben, amely sosem nem-
zetek feletti, csakis nemzetek közötti lehet. 
Amióta világ a világ, ez az összhang mindig in-
dulatok, félelmek, ellentétek, harcok és viszá-
lyok felett ívelt. Ezer éves örökségünk és a 21. 
század hajnalán vállalt szövetségbeli kötelessé-
günk, hogy ezt az összhangot keressük. Hogy 
erősek maradjunk, és másokat is azzá tegyünk. 
Aki ily módon erős, annak a hazaszeretetet 
nem kell megtanítani. Az tudja, hogy a hazát 
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nem lehet lecserélni. Kiárusításon másikat 
venni. Bármi is történjen, érdemes hozzá hű-
ségesnek maradni. 
Tisztelt Honfitársaim!
Alig másfél hónapja, hogy Kányádi Sándort temet-
tük szülőfalujában, az erdélyi Nagygalambfalván. 
Ő igazán tudta, milyen érzés egy létében fe-
nyegetett közösség tagjaként magyarnak meg-
maradni. És hogy milyen a közös anyanyelvet 
beszélők között a hazát mindenhol megtalálni. 
Járta a világot, magyarokkal találkozott annak 
minden távoli szegletében. De az egyetlen ott-
hon számára a szülőföld maradt. A „vidék legbe-
lül”, amelyet sosem hagyott el igazán, és amely 
őt sem hagyta el soha. Verssel beszélgetett min-
den magyarral. A hazáját is verssel szerette.
Nemzeti ünnepünkön azt a szeretetet és hű-
séget, azt a személyességet és összetarto-
zást, azt a felismerést és hazatalálást kérem 
mindannyiunknak, amit Kányádi Sándor költői 
szóval így mondott: 
„minden más táj csak óceán
ez itt a föld
a föld nekem”.

Tisztelt Ünneplők,
Magyarok határainkon innen és túl!
 
Ez a föld ezer esztendeje a mi földünk, közös 
hazánk földje, és az is marad, amíg lesznek, akik 
itt, Európa szívében magyarul értik és érzik, 
mi mindent is rejt ez a négy egyszerű szócska: 
 
„A haza minden előtt.”
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ARANY ÉRDEMKERESZT 
DR. SÁNTHA GÁBORNAK
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
előterjesztésére augusztus 20-a alkalmából
Áder János köztársasági elnök
Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést 
adományozott dr. Sántha Gábornak, 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége elnökének,
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 
példaértékű ápolásáért.

Háború vége,
mégis félelem éve.
Így kezdődött az életút.
Apám anyámmal eggyé simult.
Költészet napján Pápán születtem.
Lelkész családban cseperedtem.
Két igazságban nevelkedtem.
1956-ban lelkesedtem.
Eltipratásunkat megszenvedtem.
Lyukas zászlónkat rejtegettem,
lobogása nélkül emberedtem.
Szívet raboltam szerelemmel.
Ó, „türrös”* lányka,
az Isten is áldja!
Hunor és Botond lett
méhe varázsa,
sokra vágyó lelkem
megvalósult álma.
Hét unokámnak
büszke magyarsága.
Hitet kerestem emberekben.
Olykor-olykor tévelyegtem.
Hál’ istennek a remény felcsillant,
egy világbirodalom megroppant.
A vörös csillag darabokra hullt.
A hazug eszmének bealkonyult.
Tulipánok nyíltak kertemben.
Remények ébredtek lelkemben.
Fényesség világolt szememben.
Ám az ég újra beborult,
a látóhatár
bakacsin** alá bújt.
Fölöttünk galamboknak látszó

keselyűk kerengtek,
nemzeti színű karmaikban
piros szegfűt vittek.
„Megzakkant rendszerváltás”,
elmaradt nagytakarítás.
Rabló privatizáció,
létük virága napraforgó.
Janus-arcok – összekacsintás,
csatárláncba kapaszkodás.
„Lopott kabátok” alatt
fuldokló jogok.
Oxigénadósság,
szapora szívdobogás.
Levegőt adjatok!
Megfulladok!
Meddig még?
Végre a bakacsin meghasadt,
hullámok hátán fényszalag.
Fehéredő éjszakák.
kitör a pirkadat.
Megérem még a napsugarakat?
Életem már hazafelé szalad,
de tollam még írni akar.
Az ifjúságnak
hazafi as lelkemet átadom,
beléjük plántálom
magyarságtudatom!
Adj még időt, oh édes Istenem!
Szétrabolt országom újra nő,
hajdan volt európai erő.
Égre törő világítótorony,
fényében arcom megmosom.
Az irányt létem végéig követem.

Büszke vagyok! Magyar vagyok!
Történelmet író Nemzetem.
Életfánk koronája
az Adriáig ér.
Búzánkból sül
Nemzeti Fórumos kenyér.
A históriás atlaszt
elmémben lapozom,
Magyarország területét
köbméterben számolom.
Áldás! Békesség!
Istennek dicsőség legyen!
Janus-arcok – pokolban égjetek!
Öregedőn is megküzdök veletek!
Életem pergett,
ma már csak ballagok.
Pápai föld ölelje testem,
ha meghalok.
Percnyi időben ennyi az életút,
benne Nagy-Magyarország képe
szívembe szorult.
Könyörgésem legyen az intelem.
Adj még időt, oh édes Istenem!

* Türr István Gimnázium, Pápa

** Fekete posztó a ravatal letakarására

Dr. Sántha Gábor a kitüntetést átadó
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter társaságában

ÖNVALLOMÁS
Sántha Gábor verse

Tisztelettel ajánlom Orbán Viktor miniszterelnök úrnak!
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A Nemzeti Örökség Intézete, a Szabadsághar-
cosokért Közalapítvány és a VERITAS Törté-
netkutató Intézet közös ünnepséget szervezett 
2018. augusztus 28-án dr. Boross Péter nyu-
galmazott miniszterelnök, a Szabadságharco-
sokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
90. születésnapja alkalmából.
Az ünnepségen Radnainé dr. Fogarasi Kata-
lin, a Nemzeti Örökség Intézete elnöke, sze-
mélyesen köszöntötte a miniszterelnök urat.
Áder János köztársasági elnök levelet küldött, 
melyben külön is megköszönte dr. Boross 
Péternek a tetteiben tükröződő tudatos kiál-
lását és a csorbíthatatlan reményt, amivel ma 
is hazánk felemelkedésén munkálkodik, ren-
dületlenül táplálja a jövőbe vetett hitünket, 
figyelmeztet a 15 millió magyarért viselt fe-
lelősségünk súlyára, és ad kiérlelt, bölcs taná-
csokat jövőnk alakításához.

Személyét méltán övezi sokunk nagyrabecsülése.
Balog Zoltán, a Polgári Magyarország Ala-
pítvány Kuratóriumának elnöke szintén leve-
lében méltatta a rendszerváltozás utáni első 
magyar kormányban kifejtett tevékenységét, 
mely ma is példa azok számára, akik a nagy 
elődök nyomdokain igyekeznek a polgári vi-
láglátáshoz, az alkotmányosság etoszához, az 
értékőrző nemzetállami léthez igazítani mun-
kájukat. Köszönte bölcsességét, türelmét és a 
kilenc évtizedes állhatatosságát, mellyel ma-
gyarságszeretetről és hazaszeretetről tesz ta-
núbizonyságot.
Radnainé dr. Fogarasi Katalin, dr. Sömjéni 
László, a Szabadságharcosokért Közala-
pítvány alelnöke és dr. Szakály Sándor, a 
VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója 
ajándékul egy díszkardot adott át eredeti bojt-
tal dr. Boross Péternek.

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Vi-
lágszövetsége elnöksége és tagsága levélben 
és dísztáviratban gratulált és köszönte meg, 
hogy a kuratórium elnökeként bölcsességével, 
érdekérvényesítő képességével támogatta és 
támogatja a politikai üldözötteket és az 1956-
os szervezeteket.

Isten éltesse sokáig jó egészségben! Kívánjuk, 
hogy még hosszú ideig legyen a „Lámpásunk”, 
és köszönthessük az ősmagyar értékeket szim-
bolizáló tulipán virággal!

Feketéné Krázi Tímea 

90Dr. Boross Péter
90 éves
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Évszázadokon át összefonódott két nép – a 
magyar és a lengyel – sorsa. Mostanság is 
egymás mellett állunk – de a brüsszeli „vád-
lottak padján”. Szűk száz esztendeje nincs 
már közös határunk, de a szívbéli testvéri-
ség megmaradt. Akadnak olyanok, akiknek 
Lengyelország és Magyarország is hazájuk, s 
történelmi léptékkel mérik ezt az együvé tar-
tozást. Ilyen például Konrad Sutarski.

Műszaki ember, gépeket talált fel, a Gö-
döllői Agrártudományi Egyetemen szerzett 
mezőgazdasági műszaki doktori fokozatot. 
Ugyanakkor figyelemre méltó összehasonlító 
történeti munkákat publikál, s költészetével a 
nemzeti és európai értékek kincsestárát gya-
rapítja. Igazi polihisztor.

– Poznańból indult az ön lengyelországi iro-   
dalmi munkássága, de hogy került abba politika?

Poznań a szülővárosom, csak 1939 és 45 kö-
zött nem éltem ott, mert amikor a németek 
elfoglalták Lengyelország nyugati részét; 
Poznańt közvetlenül a Harmadik Biroda-
lomhoz csatolták, és többszázezer lengyelt 
deportáltak a General Government-be, vagy-
is a Főkormányzóságba. Öt és fél évig egy 
faluban éltünk anyámmal. Apám tartalékos 
tisztként harcolt a németek ellen. A háború 
kitörése után 17 nappal a Szovjetunió is meg-
támadta Lengyelországot, apám dél felé igye-
kezett lengyel egyenruhában, de orosz fog-
ságba esett. Sztarobielszkbe internálták és az 
NKVD1 Harkovban kivégezte. Ez is a lengyel 
katonatiszti katyńi tömeggyilkosság közis-
mert bűnténye, bár nem Katyńban történt.

Poznańban mi fiatal költőkként megalakítot-
tuk a Wiezsbak nevű irodalmi csoportot ’56-
ban, és egy évvel később, egészen 1961-ig 
– elsőként a lengyel irodalom történetében – 
országos ifjúsági költészeti fesztiválokat ren-
deztünk, amelyek az egész költőtársadalmat 
megmozgatták. Az első hivatalos bemutatko-

1 Orosz Belügyi Népbiztosság –Narodnij Komisszariat 
Vnutrennyih Gyel

zásunkat erotikus versek felolvasó estjének 
hirdettük. Ám olyan nagy volt az érdeklődés, 
hogy meg kellett ismételni. A következő esten 
a szocialista realizmus elleni versek is elhang-
zottak, és a magyar forradalommal szolidáris 
költemények is szerepeltek. Itt olvastam fel 
először a sztarobielszki versemet. Az 1956-
ban létrejött folyóiratunkban, a Wybojében 
akkor azt írtuk: „Összeköt minket … lázadás 
az ember lealacsonyítása ellen, érzékenység 
a hazugsággal szemben és hit a szabad gon-
dolkodás erejében”.  Ám 1957-ben a hatósá-
gok betiltották. A poznańi és a varsói irodalmi 
csoport között mindig is volt versengés, de ők 
szerencsésebbek voltak, mert a folyóiratukat, a 
Wspólczesnoscot a hatóságok nem tiltották be.
–  Hogyan kapcsolódott az élete Krakkóhoz és 
Varsóhoz?
Krakkóban jó kapcsolatot ápoltunk a Muszyna 
irodalmi csoporttal – amelyben a Magyaror-
szágon is ismert Tadeusz Nowak működött 
– és a Krakkói Szépirodalmi Kiadóval. Fe-
leségemmel 1962-ben házasodtunk össze, 
Poznańban éltünk, utána Varsóban. 1965-ben, 
áttelepülésem után is megmaradt a jó kap-
csolatom a krakkói kiadóval. Megjelentettem 
magyar költők válogatott verseit: Radnótit, 
Csoórit; a kortárs magyar költők antológiáját 
– Pilinszkytől Bari Károlyig – és saját vesei-
met. A rendszerváltozás után átalakult a hely-
zet a kiadóval, már minden a pénzről szól és 
nem a tartalomról. De addig a könyveimet ez 
a kiadó adta ki. 
– Azért most is ír, versesköteteket ad ki. Miről 
szól a legújabb kötete?
Az ősszel megjelenő köteteben 45 vers három 
ciklusra osztható: kommunizmusellenes ver-
sek, a természet védelmével foglalkozó-, va-
lamint a globalizáció és migrációellenes ver-
sek. Ezenkívül esszét is írtam, foglalkoztam a 
költő feladataival és szerepével a múltban és 
jelenben, mert a XIX. században a költőnek 
ugyan volt missziója, de az egészen más volt, 
mint most. A másik esszében pedig az Euró-

HIT A SZABAD GONDOLKODÁSBAN
KÖZÉP-KELET-EURÓPA ELLENÁLL
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pára leselkedő veszélyekről írok.

– Mindezek késztették arra, hogy tankönyvet 
írjon a lengyelországi magyar iskola számára?

Jónéhány történelmi esszét és könyvet megír-
tam, amíg eljutottam odáig, hogy nemhivatásos 
történésznek nevezhetem magam. Ilyen példá-
ul Az én Katyńom vagy a Közös fényeink, ami 
lengyel-magyar történelmi kérdésekről szól. 
Nemcsak a barátságról, hanem magáról Euró-
páról, mint a Lengyelország és Magyarország 
a keresztény Európa védelmében a múltban és 
jelenben című esszémben. Csak azután írtam 
meg Lengyelország történetét magyar vo-
natkozásokkal. Benne olyan tényekkel, mint 
például Lengyelország soha nem ratifikálta 
Trianont! Lengyelország az utolsó pillanatban 
kapott meghívást a Nemzetek Szövetsége tag-
jaként, így nem vett és nem is akart Magyar-
ország területének megkurtításán részt venni. 
A 2015-ben megírt tankönyvet az EMMI hi-
vatalosan 2016-ban fogadta el. Ezután a Méry 
Kiadó megkeresett, hogy nem adnám-e ki 
ezt a kötetet közhasználatú könyvként. Igent 
mondtam, de a könyv kiegészítésre szorult, és 
el kellett mélyíteni szellemileg, így végül 30 
százalékkal terjedelmesebb lett, mint a len-
gyel iskolának írt tankönyv. Mások a térképek 

és a fotók benne. Nagyon szép a borítója a 
régi Visegrád ábrázolásával. Két önálló kö-
tetként – lengyel és magyar nyelven – jelent 
meg, én ugyanis  mindent lengyelül írok. Sza-
bolcs fiam és Virágh József fordították. 

– A könyv utolsó fejezete a két ország mai 
helyzetéről szól. Mik a veszélyek és a perspek-
tívák?

A legfőbb veszély a globalizmus, ami több 
csatornán keresztül támadja Európát. Az 
első, a gazdasági, még közvetlelnül a szo-
cializmus bukása előtt jött létre 1989-ben, a 
Washingtoni Egyezménnyel, amiben nyíltan 
leírták, hogy milyen módon lehet bekebelez-
ni az ipari létesítményeket a gyengébb or-
szágokban: liberalizációval, deregulációval, 
privatizációval. A gazdaságilag legyengített 
országokat így sokkal könnyebb legyőzni. A 
második a kulturális csatorna: rákényszerítik 
az emberekre a látványos és mutatós, ám igazi 
kulturális értékekkel nem rendelkező nyuga-
ti tömegkultúrát, ez agymosás, és egy nagy 
parancsnak való alárendeltetés. A nyugati 
magas kultúrából kevés jut el hozzánk. Az er-
kölcsi lezüllesztés, elsekélyesítés, az erkölcsi 
alapok relativizálása a harmadik csatorna. A 
gazdasági világhatalom irányítja és kézben 

Dr. Petrasovits Anna és Konrad Sutarski
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tartja a fegyveripart, élelmiszeripart, gyógy-
szeripart. Piacot akar! Bármi áron! Elsősorban 
a fegyverlobbi érdeke, hogy konfliktusokat 
szervezzen, és akkor mindkét oldalnak ad el 
fegyvert, nehogy túl hamar befejeződjön a há-
ború. Eklatáns példája ennek az Iszlám Állam, 
ami 2006-ban jött létre Irakban, ahol nagyobb 
területet nyert, aztán 2013-ban, Szíriában. A 
mai napig nem győzték le, mert nem ez a cél. 
Ennek következményeként megindult az ille-
gális migráció Európába. De ehhez kellett a 
meghívás, a Willkommenskultur, és kellettek 
azok a politikusok, akik kiszolgálják ezt az 
akaratot. Jelenleg csak Közép-Kelet-Európá-
ban van ellenállás.
–Tekinthetjük ezt Közép-Kelet-Európa küldeté-
sének: megvédeni Európát az iszlamizációtól?
Nyugat-Európában már szekularizált a világ; 
annyi a muzulmán és a mecset, hogy már 
poszt-keresztény társadalmakról beszélhe-
tünk. Már csak a mi országaink ragaszkodnak 
a görög-római kulturális alapokra felépített 
kereszténységhez. Az a hátrány, hogy mi itt 
Közép-Kelet Európában a kommunizmus igá-
ját nyögtük, most kezd előnnyé válni. Mert 
másképpen gondolkodunk, nagyobb a ve-
szélyérzetünk, és ezért nagyobb az ellenállás. 
Elsősorban Magyarországon, a Fidesz 2010-
es hatalomra jutásától, Lengyelországban pe-
dig a PIS 2015–ös hatalomátvételétől kezdve. 
A közös veszélyt felismerve most már Szlo-
vákia és Csehország is aktív szerepet vállal a 
V4-ben. Lengyelország és Horvátország ki-
alakított egy másik, még nagyobb integrációt, 
a Három Tenger Egyezmény csoportot, mely-
ben minden korábban szovjet megszállás alatt 
álló ország, így Ausztria is részt vesz.
– A nemhivatásos történészek szabadabban 
nyilváníthatnak véleményt?
Én költőként is szabad voltam a sablonoktól, 
és hasonlóan szabad vagyok a történelmi ta-
buktól is. A makrofolyamatokat nézem, ösz-
szeraktam Lengyelország és Magyarország 
koronként változó történéseit, egész Európa 
hátterével együtt. Tény, hogy Európát száza-
dakon át védtük. Nem feltétlenül együtt és 
azonos időben, de saját szuverenitásunk vé-
delmével a leghosszabb ideig Európát is véd-

tük a keleti behatolókkal szemben. Éveken 
keresztül tanították, hogy Magyarország Hit-
ler utolsó csatlósa, belénk akarták sulykolni, 
hogy merjünk kicsik lenni. Miért nem inkább 
azt hangsúlyozzuk, hogy Európában nincs 
még két ilyen nemzet, amely annyi áldozatot 
hozott volna Európa védelmében, mint mi? 
A két nemzet közösen megmentette Európát 
a szovjet és a német kommunisták egyesülé-
sétől. Lengyelország 1918. november 11-én 
visszanyerte függetlenségét, mert mindhá-
rom megszálló hatalom vereséget szenvedett. 
Azonban nem voltak kijelölt határai. Alighogy 
megszületett a lengyel függetlenség, máris 
halálos veszélybe került. A Szovjetunió ellen 
kellett harcolnia, miközben Németországban 
is forradalmi helyzet volt. A Trianonban dara-
bokra szedett Magyarország nemzeti tragédiát 
élt át, de mégis segítette a lengyeleket fegyve-
rekkel és főleg lőszerekkel, hogy közös erővel 
legyőzhessék a szovjet hadsereget. Mi történt 
volna, ha a szovjetek egyesültek volna Német-
ország forrongó tömegeivel, és egész Európát 
elfoglalhatta volna a bolsevizmus! A lengyel 
hadseregnek és a magyar segítségnek köszön-
hetően ez nem történt meg. Ez csak egy példa 
a sok közül, amelyek a könyvemben találha-
tók. Van mire büszkének lenni lengyeleknek 
és magyaroknak egyaránt! 
– Miként látja a jövőt? 
A változó történelemben a nemzetek sorsa 
forgandó.  Azonban milyen viszontagságokon 
keresztül érlelődött ki a két nép barátsága, 
annak nincs párja az egész világon! Ezt pél-
daként kell állítsuk Európa népei elé. Len-
gyelország nagy közép európai ország, mely 
erős a vallási és etnikai egységével. De nem 
mindig az ország földrajzi nagysága és lét-
száma a meghatározó. Mérvadó a szellemi és 
politikai aktivitás, és a helyes irány mutatása 
a nagyobb kontinentális egységnek. Ez Ma-
gyarországnak az ereje. Nekünk kell alternatí-
vát felmutatni a globális-multikultis-genderes 
Nyugat-Európának, mely egyre nehezebben 
tud megállni az önfeladás, vagyis a teljes 
iszlamizálódás lejtőjén. Reményre ad okot a 
keresztény felekezetek megbékélése; a nyu-
gati és a keleti ritusú kereszténység, valamint 
a judaizmus közeledése az agresszív iszlám-
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Amikor egy nép fellázad elnyomói ellen, az 
forradalom, ellenforradalom, szabadságharc, 
lázadás, felkelés és még sok más névvel illetik, 
attól függően, hogy ki melyik oldalon áll,  és 
az ellenállás milyen sikerrel járt.  

Röviden az előzményekről:  egy tucat diktató-
rikus esztendő sem volt elegendő, hogy átne-
veljék a népet a szocializmus vagy a  kommu-
nizmus névre keresztelt ideológiára. A subát 
gyakran kifordították; átfésülték, hogy a birkák 
engedelmesen legeljenek, fű nélkül.  A nemzet 
mégis talpra állt, noha a mai napig nem történt 
meg az elszámoltatás a Rákosi-, majd a Kádár-
korszak magyarellenes, véres büntetőhadjára-
tának végrehajtói ellen.  A földosztás után az 
erőszakos kollektivizálás a terror minden esz-
közét bevetette.  Nem volt többé Kisgazda Párt, 
csak orgazda párt.
Gyermekfejjel kettős gondolkodással éltem, 
mert az igazságot belém nevelték szüleim, de 
erről beszélni az iskolában és nyilvános he-
lyen nem lehetett, különben kemény büntetés 
következett volna.  A sok évig tartó malenkij 
robotból egyik nagybátyám csak 1953-ban 
került haza, egy másik 1948-tól 1956-ig kő-
bányában dolgozott politikai rabként. Ezek 
egyenesítették a gerincemet.

A forradalom szele először Varsót érte el, mi-
után februárban Hruscsov kritikával illette a 
sztálini politikát.  A XX. kongresszusra érke-
ző Bolesław Bierut, a “lengyel Rákosi”  tüdő-
gyulladást kapott, és még Moszkvában meg-
halt. Ezután Lengyelországban megélénkült 
a belpolitikai élet különböző fórumokon és 
munkásgyűléseken. Ez vezetett odáig, hogy 
1956. június 28-án Poznańban munkásfelkelés 
tört ki, és elfoglalták a város fontosabb épü-
leteit.  A pártvezetés bevetette a hadsereget, 
és a polgári felkelést két nap alatt elfojtották.  
1956 októberében Hruscsov váratlanul megje-
lent Varsóban.  Egyidejűleg szovjet és lengyel 
seregtestek indultak meg Alsó-Sziléziából a 
lengyel főváros felé.  Ez az egyre gyorsabban 
zajló események tükrében azt is jelenthette, 
hogy Hruscsov a lengyelek foglyává válhat.  

mal szemben.  Pozitív fejlemény Csehország 
és Szlovákia aktivizálódása a V4-ben. A Há-
rom Tenger Egyezménynek tagja valamennyi 
posztszovjet ország, így még nagyobb poli-
tikai és gazdasági súlya van, mint a V4-nek. 
Biztató, hogy Ausztria és Olaszország is felis-

merte az iszlamizálódás veszélyeit és megvál-
tozott politikájukat konkrét lépések követték. 
Magyarország pedig büszke lehet, hogy az 
első védelmi lépést Orbán Viktor tette meg!

Dr. Petrasovits Anna

LENGYEL NYÁR – 
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Egy 13-14 órás tárgyalássorozat végén a szov-
jet pártvezető engedett.  Október 21-én, tehát 
néhány nappal a magyar forradalmat megelő-
zően, az új pártvezér, Władysław Gomułka, re-
form kommunista, legitimálta a júniusi felke-
lést, mindent áthárított a volt vezetőségre (azért 
megemlítendő, hogy 1970-ben ez a reform 
maffiozó is belelövetett a tömegbe).  
Visszatérve gyerekkoromhoz: A forradalom 
alatt a ház fás- és szenespincéjében húzódtunk 
meg, 11 másik családdal. Hatgyerekes csalá-
dunk öt  négyzetméteren aludt, étkezett, lé-
tezett.   Amikor az orosz tankok végig lőtték 
Buda főútvonalait, az épületünk kártyavárként 
mozgott;  a felnőttek a gyermekek felett térdel-
tek, ha netán összedőlne az épület, legalább a 
gyermekeket élve tudják kiásni.  Emlékszem, 
vallási vagy etnikai hovatartozástól függetle-
nül  mindenki egyemberként mondta az imád-
ságot az Úrhoz. A tűzszünetek alatt vidékről 
szekerek jöttek a fővárosba, ingyen osztották 
az élelmet a család méretétől függően.  Néha 
kenyér is érkezett, éhes orosz katonák is beáll-
tak a sorba miután egy fehér és magyar zászlót 
kitűztek a tankra.  De láttam akasztott ávóst, 
kiégett tankból előkerült összezsugorodott 
orosz hullákat és magyar hőseink holttestét is.  
Amikor végre 1957 tavaszán megindult az ok-
tatás, iskolai életemben először és utoljára hit-
tanóra is volt. Az osztály kétharmada katolikus 
volt, a többi hívő vagy hitetlen a református 
részlegbe került, de az utóbbiak húshagyó pé-
ntekenként kolbásszal a kezükben cukkolták a 
katolikusokat.  
Felnőtt szemmel nézve úgy látom:  a forra-
dalomnak nem volt  erős, jól ismert vezéralak-

ja. Szerintem egy új subához Nagy Imréből, 
a reform kommunistából hőst csinálni igen 
erőltetett.  A semlegesség bejelentése is süket 
fülekre talált nyugaton és keleten egyaránt, talán 
túl korai volt egy tucat esztendővel a II. világ-
háború után;  a vasfüggöny nemrég ereszkedett 
le, rozsdának még nyoma sem volt rajta.  Saj-
nálatos, hogy keletnek és nyugatnak egyaránt 
érdeke volt az előző status quo.  1957-ben meg-
indult a harcosok és szervezők azonosítása, és 
folytatódott a büntetőhadjárat Milyen humán 
gesztusra vall az,  mikor kiskorúak, akik har-
coltak a forradalomban, a siralomházban várták 
ki a 18. születésnapjukat hogy “törvényesen” 
felakaszthassák őket?  Tinédzserként közel két 
évet éltem Lengyelországban, akkoriban más-
odik hazám volt.  Egyszer láttam egy varsói 
sztálin-barokk tömbházsor falaira tízméteres 
betűkkel kiírva:  przebaczenie - megbocsátás.  
Senki nem tudta megmagyarázni, hogy miért 
lett kitéve, mit jelképez.  De azt hozzátették, 
“ja, ha bocsánatkérés előzi meg, akkor … 
talán”.  Nagyon fontos megemlíteni lengyel 
testvéreink gyűjtési és véradási akcióját, amit 
a forradalmunk alatt nyilvánosan hirdettek a 
sajtóban.  Közös történelmünk mély nyomott 
hagyott bennük is, bennünk is, nemcsak a 
Bem szobornál.
Aranykorúként, 62 év elteltével, azt mondom: 
számít-e, ki honnan nézi, hogy forradalom 
vagy ellenforradalom, felkelés vagy szabad-
ságharc volt-e 1956?  A fontos az, hogy a mi 
hun-magyar nemzetünk évszázadok és évez-
redek után is beszéli még nyelvét, harcol a 
függetlenségéért, és fennmarad egy vegyes 
etnikumú európai közegben.

Áldott legyen azok neve, akik hősi ha-
lált haltak, megsebesültek és harcoltak 
elnyomóink ellen!  

Dr. Domby Pali
Kelowna, Kanada

Az 1956. június 28-I Poznań-i felkelés első 
áldozata Kuźnicki Wiesław lengyel diák volt 
– akinek a Világszövetség jogelődje, az Igazolt 
Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
emléktáblát állíttatott. A tábla a Millennáris 
Parkban látható
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EURÓPA TRIANONJA
Közép-Európa két térképét látja az Olvasó. A két 
dátum között 9 év alatt szembeötlően nagy a vál-
tozás. Európa történelmi atlaszaiból elénk tárul az 
örök változás ténye, ez szabály Európában. A Föld 
népeinek történelmében az európai változások je-
lentették az igazodást.

Azonban ilyen gyors és meredek átalakulás ad-
dig nem volt e földrészen. A népvándorlás is év-
századokig tartott, de inkább kiegészített, mint 
rombolt: éppen az egymás közelébe telepedett 
népek összecsiszolódó folyamatában formáló-
dott a fejlesztés lázában égő Európa. Ötvöző 
eleme volt a görög–római kultúra öröksége, a 
kereszténység, a művészetek és tudományok 
fejlődése, az iparosodás, a közlekedés, a társada-
lomépítés – csak a főbbeket említve. 
Közép-Európa történetében a legizgalmasabb 
időszak a XIX. század második fele volt: meg-
teremtődött a nyugati fejlődéshez való felzárkó-
zás minden feltétele. 
A baloldali térkép olyan Európát mutat, amely 
szerves növekedéssel a legjobb úton haladt a 
földrész egységesülése felé. Nem volt hibátlan. 
Például a lengyeleknek nem volt országuk. Más 
kisebb népeknek az autonómia szolgálhatott 
volna alapul az önrendelkezéshez. 
Mégis hasznos volt ez az állapot, mert a Közép-
Európára „rátörő” ipari fellendülés csak nagy 
országegységekben lehetett eredményes. Egész 
Európa érdeke volt, hogy a keleti fele utolérje 
a nyugatiak fejlődését. Erre az Osztrák–Magyar 
Monarchiában elég volt két évtized. Oroszor-
szág felzárkózásához szükséges volt még fél év-

századra, de megvolt hozzá a cári udvar egyetér-
tése. Kialakulóban volt egy olyan kontinentális 
nemzeköziség: a nemzetek közötti kapcsolatok 
a közös érdekek mentén fejlődtek. Közös érdek 
volt a vasút- és úthálózat kiépítése, a kulturális, 
tudományos, művészeti együttműködés, egy-
mást megismerő turizmus – és sorolható lenne 
még tovább.  Ez a menetrend megtört, végetért 
a kilenc év alatt. 

Németország gazdasági növekedése felkeltette 
a brit birodalom és főként Franciaország fé-
lelmét, mert az utóbbinak erős törekvése volt 
megtelepedni gazdaságilag és politikailag a bal-
káni, levantei országokban. Szoros kapcsola-
tot ápoltak Romániával, szerb fiatalok tanultak 
franciaországi katonai tisztképző intézetekben, 
évtizeddel a háború előtt.
Ilyen nagyméretű változás, amit a másik térkép 
mutat, nem lehet a „németek által gerjesztett 
háború” utáni megbékélés képe. Sok évszáza-
dos-évezredes monarchiális birodalomrendszer 
feldarabolása részállamokra hosszas, tudatos 
rákészülésre utal. Gondoljuk el a német ipar 
előnyét a német szorgalom és tehetség tekin-
tetében. Egész Kelet-Európa nyersanyag- és 
munkaerőtartalékként szolgálhatott - hozzá 
a mai Ukrajna térsége is. Milyen óriási előnyt 
jelentett a brit és francia iparral szemben, hisz 
azoknak távoli gyarmatokról kellett szállítani a 
feldolgozandó anyagot. Ez már a nyers kapita-
lizmus kora volt, amelyben a kereskedelmi vál-
lalatok, bankok tartották fenn az államot anya-
gilag és utasításokkal is. Így lett Németország a 
gyűlölt ellenség. Ez a szemlélet számomra nem 
új, ezt tanultam történelemtanáraimtól a 30-as 
években.
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Szent István napja 1918-ban az utolsó olyan au-
gusztus 20-i ünnep volt, amikor  a magyar álla-
mot még a történelmi magyar birodalom határai 
jelölték. Érezni lehetett, hogy a háború benyo-
mul magyar területre is. Be is következett: 
„A piavei offenzíva nem sikerült. A Sixtus-féle 
kétbalkezes békekísérlet megbukik, de kint még 
töretlenül áll a front. A magyar honvéd ott verek-
szik Oroszországban, a Doberdón, Macedóniá-
ban, német bajtársa vadul csatázik Cambria kör-
nyékén a franciákkal és angolszászokkal. Igaz, 
hogy egyre nagyobbak az ellátási, élelmezési 
nehézségek, de a háborút még mindig meg le-
het nyerni. hiszen most már hetekért, napokért, 
órákért folyik a versenyfutás. A kimerültség már 
mutatkozik az antant oldalán is és ha még hat 
hetet kibírunk, akkor Olaszországban tör ki a 
forradalom. Anglia roskad össze a tengeralattjá-
ró háború csapásaitól és a francia ezredek lázad-
nak fel Clemenceau dühödt imperialista politi-
kája ellen”- írta Marschalkó Lajos.1
Október 8-án egy  fiatal vezérkari tiszt emlék-
iratot nyújtott át Wekerle Sándor miniszterelnök-
nek: „A monarchia hadseregei – írta – az összes 
harctereken még mindig harcképes állapotban 
vannak, és ma mindenütt az ellenség földjén 
állanak. Ha megőrizzük nyugodtságunkat, ha 
a magyar érdekeknek megfelelően az Adria és 
Dnyeszter közötti magyar csapatok felett ma-
gyar főparancsnokság veszi át a vezetést, és 
ha a magyar honvédelmi miniszter a mögöttes 
ország magyarországi részét egészen bevonja 
parancsadási körletébe, azaz kiküszöböli a Cs. 
és kir. Kriegsministerium parancsadási jogát, 
ha behívja a soron kívüli felmentetteket, és ha 
a hadseregfőparancsnokság a fölös számú ma-
gyar harcegységeket rendelkezésünkre bocsátja, 
akkor magyar szempontból a helyzet még meg-
menthető.”  De ugyan ki hallgatott egy ismeret-
len – valami Gömbös Gyula nevű – magyar vezér-
kari kapitányra! 
Miután a szabadkőműves páholyokban és a 
Conti-utcai szervezetekben már előzőleg úgy 
döntöttek, hogy meg kell alakítani a „nemze-
ti tanácsot”. „Nemzeti Tanács... – írt a Bujdosó 
könyvben Tormay Cécile. – Dehát mit akar ez a 
sötét társaság? Hogy meri magát a nemzet ta-
nácsának nevezni? Kik azok, akik lázítanak az 
állam ellen és hűségesküt szednek a maguk szá-
mára? Kik azok, akik egy szállodai szobából ki-
áltványt intéztek a néphez és ígérték benne: »Az 
azonnali magyar békét, a nemzetek egyenjogú-

1  Marschalkó Lajos magyar író, költő és újság-
író. 1903-ban született Hajdúböszörményben és 1968-
ban hunyt el Németországban, Münchenben

sítását, a nemzetek szövetségét, a föld felsza-
badítását, a dolgozó nép erőit fokozó, modern 
szociálpolitikát?« Az ezeréves határokról nincs 
egy szavuk sem! Mi történik a háttérben, ahová 
mi nem láthatunk el? Az antant hatalmak titkos 
szövetségesei dolgoznak-e közöttünk, vagy csak 
a mi saját ellenségeink, akik proklamációjukban 
hírdetik, hogy »ezt a Magyarországot megmen-
tő és népet felszabadító programot a magyar ka-
tonaság is egész erejével támogatni fogja».”
Károlyi Mihály írta: „Örökké emlékezetes marad 
előttem az Astoriának három kis szobája, ahol 
napokon keresztül nagy sürgés-forgás volt. Ott 
szövődtek és csinálódtak az események. Akkor 
a lázas órákban nem is sejtettük, mire virradunk 
és hova jutunk. A börtön vagy a királyi vár ka-
puja nyílik meg előttünk?”
A proletárdiktatúrával bemutatkozott a jövő, 
az egy évvel korábbi oroszországi bolsevizmus 
borzalmaival. Megszűnt a cári Orosz Birodalom, 
az Osztrák–Magyar Monarchia, a Német Csá-
szárság. A győztes ellenséges hatalmaknál szóba 
sem került a Magyar Királyság, mint államha-
talmi tényező. Úgy kezelték a maradék Magyar-
országot, mint a Habsburg uralom alól felszaba-
dított országot. A nyugati hatalmak kormányai 
csupán végrehajtói voltak a tőkés társaságok aka-
ratának, hogy legyen a nagy birodalmi gazdasá-
gi egységek életképes egységéből kis országokra 
szétszedett Közép-Európa, hogy Európa soha 
ne veszélyeztesse gazdaságilag a nyugaton ural-
kodó pénzhatalmi korporációk édekeit.

Így építik liberalista–internacionlista–atlantista párt-
hálózatukkal a földrész egységes irányítására al-
kalmas  Európai Egyesült Államok nevű uradalmat, 
amely a liberalista fajkeveredési program szerint éli 
majd a mongrel2 nép valamilyen falanszter életét 
a mindenható profit termelő gyarmatbirodalmában.

*
Apponyi Albert gróf a magyar delegáció vezetője 
Trianonban tudomásul vette  Magyarország halá-
los ítéletét, de azt mondta: „Önök most megásták 
Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a 
temetésén mindazon országoknak, amelyek most 
itt megásták Magyarország sírját.”

Csapó Endre
főszerkesztő

Magyar Élet
Ausztrália, Sydney

2  Korcs, keverék fajúság
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NEM HITTE, HOGY
FELBORUL A VILÁG

AZ ÉLETMŰ DÍJAS HEGESZTŐ
Az emlékek sora pontosan úgy kanyarog, ami-
ként azt az élet igazította. Minden apró rész-
let eszébe jut. Oly derűvel és könnyedséggel 
meséli, mintha annak már nem is lenne – s azt 
hinnénk, tán nem is volt – súlya. Pedig Szász 
András pályája már kora ifjúságában meg-
tört, mint annyiaké, a negyvenes évek máso-
dik felében. Éppen akkor, amikor a Kossuth 
Akadémián az avatás következett volna. 

Az édesapám ezredes volt a második világhá-
ború alatt, a  9. Honvéd Gyalogezred parancs-
noka, ami Horthy házi ezrede volt. Egészen 
1944 augusztusáig nem vitték ki őket a front-
ra. Akkor bevagonírozták őket, meg sem áll-
tak Ungvár és Munkács térségéig. Ott, amikor 
Horthy proklamációja1 megjelent, apám azt 
mondta, hogy ő nem hajlandó aktatáskában 
hazavinni az embereit, és az ezredcsoportjá-
val együtt átállt az oroszokhoz. Fogolytáborba 
kerültek 1945 februárjában szerveztek egy ma-
gyar brigádot, amit hazahoztak Debrecenbe. 
Apámat hadosztályparancsnokká nevezték ki, 
és indultak a németek ellen. Csak mire Tatabá-
nyára értek, addigra vége lett a háborúnak. 

– Az édesapja volt a példaképe?

Négyen voltunk testvérek, s mint legidősebb 
fiú, én követtem őt. 1939-ben Kőszegen kezd-
tem el a katonai alreálgimnáziumot, ahol Ott-
lik Géza könyve, az Iskola a határon játszódik. 

1 Horthy Miklós kormányzó 1944. október 15-én kiáltványt 
intézett a magyar nemzethez, amelyben bejelentette az ellenséggel kö-
tendő békeszerződési szándékát

Amikor negyedikesek lettünk, én Pécsre kerül-
tem a gyalogsági hadapródiskolába. A problé-
ma akkor kezdődött, amikor 1949-ben kinyír-
ták a tábornoki kart. Édesapám megúszta a 
kivégzést. Úgy akartak megszabadulni tőle, 
hogy provokációnak tették ki. De ahelyett, 
hogy elment volna arra a bizonyos találkozóra 
Sopronba, jelentette az esetet.  Nem tudtak 
vele mást csinálni, mint nyugdíjba küldték, 
1949 őszén. Később megvonták a nyugdíját 
és elvették a rendfokozatát is. 

– Ennek következtében távolították el önt a 
Kossuth Akadémiáról?

Igen, így kerültem haza parasztnak. Domb-
egyházára, ahol születtem. 1949 nyarát még 
parasztkodással töltöttem: megtanultam 
mindent. Mikor a búzát arattuk, már kaszás 
voltam, és anyám szedte utánam a markot. 
Az apámtól örökölt föld államosítása után 
nagybátyámmal Budapestre jöttünk dolgoz-
ni. Nem volt könnyű a helyzetük az ilyen fe-
ketefenekűeknek, mint mi, hogy finomabban 
mondjam. Egy falumbéli volt a Rézhengermű-
vek TMK-műhelyének vezetője, s az ő segít-
ségével bekerültünk a gyárba. Szenet kellett 
tolni a kazánokhoz. Egyhetes szénrakodást 
követően a műhelybe helyeztek át egy gya-
lugépre. Az egyik gyalus elment karácsonyi 
szabadságra. Mire visszajött, addigra én már 
120 százalékot teljesítettem! Akkor a főnök 
odarakott a hegesztőkhöz: tessék ezt is meg-
tanulni! Nekem nagyon megtetszett, de telje-
sen autodidakta módon kellett megtanuljam. 
Máig sem tudom, de hogy-hogy nem, a párt-
szervezet hozzájárult: esti tagozaton elvégez-
hettem a technikumot. Azonban már az első 
félév után fölvittek az irodára rajzolni. Az üzem-
vezető mellett dolgozott egy mérnök, akit át 
akartak helyezni. Az üzemvezető azt mondta, 
hogy rendben, de engem tegyenek oda helyet-
tesének!

– Egy hadiipari üzemben nem volt probléma a 
„rovott” múltja?

Úgy látszik, nem.  Pedig, hogyha ott egy gépnél tö-
rés volt, hozzányúlni nem volt szabad addig, 
amíg az ÁVH ki nem szállt! Ám a Rézhenger-
műveknél 1952-re már eléggé szigorú lett a 
személyzeti politika. Hiába álltak ki mellettem 
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az emberek, egy műszak végén felhívtak a sze-
mélyzetire, és kezembe adták a munkaköny-
vet, s közölték, hogy holnap be se kell jönnie. 
Ekkor már 1953 júliusát írtuk. Állást keresve 
jutottam el a Vörös Szikra Híradástechnikai 
Gyárba. Rajzoló kellett, hát felvettek. Közben 
befejeztem a technikumot, kitűnővel, az erő-
mű-gépészeti tagozaton. El kellett hagynom a 
hegesztő szakmát, öt évre. Ebbe a forradalom 
és következményei beleszámítanak. Az az ’56-
os év nagyon mozgalmas volt, mert az igaz-
gató és a főmérnök valahogy bedobta a tö-
rölközőt, a gyárat január 1-től beolvasztották 
a Budapesti Híradástechnikai Gyárba. Ennek 
lettünk az óbudai gyáregysége. 1956 őszén 
sokakkal együtt én sem hittem, hogy felborul 
itt a világ… Sajnos, az a szép forradalom egy 
hétig tartott, november 4-én már dübörögtek 
a szovjet tankok. Mi fölvettük a munkát. Nov-
ember 10-én volt a munkástanács-választás, 
az elnökség tagjai közé választottak engem is.

– Tudtak-e még tenni valamit?

Nem sokat. Ugyanis állandó felügyelet volt, 
már megalakult a munkásőrség, állandóan 
kijártak oda, meg a rendőrség is, szóval elég 
nehéz volt. 1957 januárjában a munkásta-
nács elnökét elvitték, és én lettem az elnök. 
Az év közepe felé már a gyártmányszerkesz-

tési osztály vezetője lettem. Ám 1958 január 
végén értem jött két úr egy Pobjedával, a Tol-
nai Lajos utcába vittek a rendőrségre, és ott 
voltam egészen májusig, az első kihallgatásig. 
A vád: a népköztársaság megdöntésére irá-
nyuló mozgalom vezetésében való részvétel. 
A kihallgatóm olvasta föl a tanúvallomásokat; 
hát én azt hittem, hogy leszédülök a székről. 
Olyan dolgokat mondtak, hogy fölálltam a sa-
tupad tetejéről szónokoltam egy olyan gyűlé-
sen, amin nem is voltam ott. Szembesítettek 
az egyik vádlottal, a MEO-vezetővel, de nem 
akartam bajba keverni őt, ezért azt mondtam: 
biztosan én emlékszem rosszul.

De a legérdekesebb az irattanulmányozás 
volt a rendőrségen. Fölhoztak hármunkat: a 
MEO-vezetőt, a termelési osztályvezetőt és 
a szerkesztési osztályvezetőt, ez voltam én. 
Szellemes volt a kihallgató, mert azt mondta: 
„Na, megnyitom az osztályvezetői értekezle-
tet!” És kiadta mindenkinek a dossziéját. Én 
szépen, egyiket a másik után áttanulmányoz-
tam, abban voltak a tanúvallomások. A másik 
kettő rögtön elkezdett kérdezősködni: mit le-
het kapni ezért vagy azért. Én csak olvastam. 
Láttam, hogy a rendőr nagyon zabos: „Mi az, 
Szász, maga nem kíváncsi rá?” Mondtam, 
nem, mert tudom: tíz évtől kötélig. 

– Hogy lehetett higgadtnak maradni egy ilyen 
helyzetben?

Nagyon sokat segített a feleségem szeretete, 
gondoskodott rólam, ahogy tudott; és hát én a 
tartásomat Kőszegen szereztem a katonaisko-
lában. Az elsőfokú tárgyaláson összemostak 
bennünket egy fegyveres csoporttal, akik eb-
ből a gyárból a forradalom idején lövöldöztek. 
A másodfokú tárgyalás a Fő utcában volt. Ott 
az ügyész azt mondta, hogy tulajdonképpen 
semmit nem csináltam, csak részt vettem a 
munkástanácsban. Jóváhagyták az első fokon 
kiszabott másfél éves börtönbüntetést, ami-
ből még két hónap volt hátra. Mire jogerőssé 
vált az ítélet, addigra már szabadlábra helyez-
tek, a gyűjtőben már várt a csomagom, és a 
szomszéd kocsmából lesett a feleségem: meg-
tudta, mikor fogok kijönni. Voltak jó smassze-
rek, akik megsúgták neki.

Tudja, mi az összefüggés a jó smasszer meg a 
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rossz smasszer között?
– Fogalmam nincs!
A jónak a zsírjában kell megsütni a rosszat!
– Jaj! Ez börtönhumor?!
Az, persze.
– Hogyan alakult az élete, hiszen mindent újra 
kellett kezdeni!?

Elmentem a 21-es Állami Építőipari Vállalat-
hoz hegesztőnek. Előregyártott betonelemek-
ből kellett a megfelelő helyeken az oszlophoz 
hegeszteni a gerendákat. Először hét méter 
magasban, a végén harminc méter magasban 
dolgoztam, ahol semmi biztosítás nem volt! 
Amikor ez befejeződött, áthelyeztek a Láng 
Gépgyárba, majd közbenjárásra, a Szellőző 
Művekhez kerültem hegesztőnek. Hirdetések-
re jelentkezve kerestem műszaki állást. Egyet-
lenegy hely volt, a Prés- és Kovácsoltárugyár 
Budaörsön, ahol megfelelt a technikumi vég-
zettségem. Ott volt az első olyan személyze-
ti vezető, aki legalább őszintén megmondta: 
maga ne is próbálkozzon, szellemi munkakör-
be nem veszik föl. Mit tesz Isten, két hónapra 
rá a Szellőző Műveknél kiemeltek. Fölkerül-
tem a szerszámszerkesztésbe. Ez a főtechno-
lógushoz tartozott, aki nagyon rendes ember 
volt, Vilcsek Endre, tisztelettel őrzöm az em-
lékét!  Elvégeztem a kétéves felsőfokú szak-
technikumot, s felsőfokú hegesztő-hőkezelő 
szaktechnikus lettem. Én mindig azt mond-
tam, hogy az elméleti ismeretekre feltétlenül 
szükség van! Amikor vidéken gyáregységeket 
kezdtünk létesíteni, nekünk magunknak kel-
lett hegesztőket képezni, így lettem oktató. 
Beléptem a Gépipari Tudományos Egyesü-
letbe: rengeteg olyan ismerősöm lett, akik 
értek valamit, és önzetlenül sokat segítettek. 
A hegesztőnek komoly igénybevételnek kitett 
szerkezeten kell dolgozznia. Ezért rendsze-
resen minősítő vizsgát kell tennie, örökösen 
bizonyítani, hogy az ember még tud. Akár a 
házasságban! 

– Akkor ez egy szellemet, tudást frissen tartó 
munka volt?

Imádtam! Ráadásul hagytak dolgozni, és ez 
hatalmas nagy szó volt! Olykor a fárasztó és 
veszélyes körülmények is nehezítették a mun-

kát. Az egyik ilyen volt a Ganz MÁVAG motor-
szerelő csarnokának építése: 40 milliméter 
átmérőjű köracélokat kellett hegeszteni 27 
méteres magasságban, függőleges helyzetben. 
Külföldön is dolgoztunk, Bajorországban, Augs-
burg környékén nagy átmérőjű és nagy nyomá-
sú gáz-távvezetékeket hegesztettünk kívülről, 
hiszen a csöveket nem lehetett forgatni.

– Mintha egy izgalmas regény cselekményét 
mesélné! Minden tanítványának ilyen lelkese-
déssel magyarázott? 

Csak így lehetett továbbadni az ismereteket, 
ez alkotó munka! Nagyon szerettek az em-
berek. Ezt onnan tudtam, hogy a végén már 
nem tanár úrnak szólítottak, hanem Bandi 
bácsinak. 1988-ban mentem nyugdíjba, akkor 
a Szakmai Továbbképző és Átképző Vállalat 
a bázisvezetője megkért, hogy legyek náluk 
elméleti oktató. Ezt 1990-ben aztán egy rö-
vid időre meg kellett szakítani, Bay-pass mű-
tét miatt. Mivel a szegycsontot kettévágták, 
bontott csirke lettem. De visszatértem az ok-
tatáshoz. Úgy kétezer tanítványom lehetett.  
2014-ben egészségi okokból végleg abba-
hagytam az oktatást. Azóta ül a könyvespol-
con a tudós bagoly szobrocska, ami a SZTÁV 
nívódíja az eredményes oktatásért. A legna-
gyobb elismerést, az Életmű-díjat, a Magyar 
Hegesztési Egyesület adományozta az idén, 
május 24-én. Az indoklásban ez olvasható: 
„Az elmúlt évtizedekben hegesztési szakmá-
ban végzett áldozatos munkájáért, a szakma 
műveléséért és tanításáért, a szakmaszeretet 
és szakmatisztelet átadásáért, életműve 
elismeréséért”. Ritka nagy kitüntetés!

Vennes Aranka

*

Szász András, nyugállományú főhadnagy, a 
Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség volt 
elnöke, Világszövetségünk tagja, 2018. szept-
ember 10-én töltötte be 90. életévét. Ebből az 
alkalomból szeretettel és tisztelettel köszönt-
jük, s kívánunk erőt, egészséget!
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Hazánkban valaha reneszánszát élte a népi 
hímzés, manapság azonban legtöbbször 
csak ünnepnapokon kerülnek elő a tájegy-
ségjegyeket hordozó, díszített ruhadarabok. 
Juhász Mária hímző – Világszövetségünk 
tagja – Tápióságban született. Hímzéssel 
2004 óta foglalkozik. Munkáit országszerte 
sok helyen, többek közt a Budai várban is 
kiállították, számtalan elismeréssel büsz-
kélkedhet. 

– Milyen indíttatásból kezdett el hímzéssel foglalkozni?

Mindig is fontos volt számomra a kézimunka, 
már gyermekként is kedvenc időtöltésemnek 
számított. Tizenhárom éves koromban újságból 
tanultam meg horgolni. A hosszú vonatútjaimon 
terítőket, alátéteket készítettem. A hetvenes 
években egy háziipari szövetkezetben kezdtem 
dolgozni, ahol gyerekruhákat varrtam, később 
pedig sikeres szakmunkásvizsgát tettem női ru-
hakészítésből. A Kálvin téri református egyház 
kézimunka köréhez csatlakoztam 2004-ben, ott 
ismerkedtem meg a különféle hímzésekkel. Sok 
táborba és kiállításra elmentünk, jótékonyságból 
is hímeztünk templomoknak. Jelenleg a Szuper 
Miklósné Bohus Judit által alapított csepeli hím-
ző körhöz tartozom. 

– Mit jelent önnek a kézimunka, hogy ilyen nagy figyel-
met fordít rá? 

Szeretem magát a munkafolyamatot, és fontos-
nak tartom a hagyományok ápolását. Amikor 
elkészül egy-egy munka jó érzés tölt el, gyakran 

gyönyörködöm a kész hímzéseimben. A kézi-
munkás táborokban, amikor együtt közösség-
ben alkotunk, a nap végén mindig azt érezzük, 
hogy hasznosan, jól telt el az idő. Kétévente a 
Hagyományok Háza országos textiles konfe-
renciát tart Békéscsabán, ahol oktatás is folyik. 
2004 óta minden alkalommal ott vagyok. 

– Sok szép hímzést látok a lakásában, mondana pár 
szót a kedvenceiről?

Minden tájnak más fajta hímzése van, főként 
színben, anyaghasználatban, és motívumban 
térnek el egymástól. Kedvencem az úri hímzés, 
ami aprólékos munkafolyamatot igényel, nagyí-
tó alatt szoktam készíteni. A sióagárdi hímzés 
hasonló a varrott csipkéhez, lukhímzés van ben-
ne. Sűrű mintája legtöbbször fukszia, szőlőfürt 
és tulipánmotívumot ábrázol. A sárközi hímzést 
pasztell színei miatt kedvelem, ennél a fajtánál 
is gyakori, hogy nagyító alatt dolgozom. Valójá-
ban a legtöbb hímzést szeretem, a családomnak 
szoktam a mai divatnak megfelelő hímzett ru-
hákat készíteni.

– Tovább tudja adni valakinek a tudását?

A családban fontos szerepet tölt be a kézimun-
ka. A lányomat a kerámiázás érdekli, így ő az-
zal foglalkozik. Két lány unokám örömét leli a 
hímzésben, főként a kisebbik. Szeretném, ha ő 
tovább vinné és ápolná ezt a kihaló félben lévő 
szép hagyományt.

Köszönöm az interjút, remélem még sok szép alkotásá-
ban gyönyörködhetünk.

Nagy Mátyás

Közösségben alkotni jó
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BEMUTATJUK 
TÁRSSZERVEZETEINKET:

SZORAKÉSZ
Vitéz békei Koós Ottó 1915. december 3-án 
született Bécsben. Édesapja a Magyar Kirá-
lyi 13. pozsonyi honvéd gyalogezred százado-
saként éppen a harctéren volt, emiatt édes-
anyja Bécsbe ment a rokonaihoz, ott szülte 
meg gyermekét. 1927–1930 között a kőszegi 
katonai alreáliskolában tanult, majd a pes-
ti, illetve a pécsi katonai főreálban, ahol 
1934-ben leérettségizett. A Ludovika Aka-
démia elvégzése után 1938. augusztus 20-
án avatták hadnaggyá. Első tiszti szolgálati 
helye Székesfehérvárott volt, ahol a háború 
végéig szolgált. 1944. október 27-én esett 
szovjet fogságba, 11 évet és 25 napot töltött 
a gulágokon. Hazakerülése után Jászbe-
rényben börtönbe zárták, majd a Kozma ut-
cai Gyűjtőfogházba, ahonnan 1956. október 
8-án szabadult. 

– Kockázatos volt-e röviddel a rendszerválto-
zás után a Szovjetunióban Volt Magyar Poli-
tikai Rabok és Kényszermunkások Szervezeté-
nek létrehozása? – Tettük fel a kérdést 103. 
életévében járó vitéz békei Koós Ottónak, a 
felügyelőbizottság elnökének. 
1956. október 8-i szabadulásom után még 
33 évig, 1989. június 23-ig rendőri megfi-
gyelés alatt álltam, ahol a kérdés mindig az 
volt: kik járnak hozzá. Ezért a régi bajtársak-
kal nem tarthattam kapcsolatot, már csak az ő 
védelmük miatt sem. Akkoriban egyre-másra 
alakultak meg a különféle szervezetek, me-
lyeknek tagjai addig legfeljebb csak titok-
ban találkozhattak, beszélhettek. Én először 
a Honvéd Hagyományőrző Egyesületbe lép-

tem be, csak a 90-es évek elején találtam rá 
a SZORAKÉSZ-re, amikor az már 1989 óta 
működött. De kérdésére egy mondattal vála-
szolva: nem volt mit kockáztatni! 
– Miként szereztek tudomást egymásról a volt  
   rabok?
Akik egy városban vagy faluban éltek, nagyjá-
ból tudták, hogy kiket hurcoltak el. Részint ez 
segített a kapcsolatfelvételben; részint pedig 
hallomás útján találták meg egymást. 
– Hogyan és mikor lett a felügyelőbizottság 
   elnöke?
A dátumra már pontosan nem emlékszem, 
de az elődöm, Kállay Miklós volt – a néhai 
miniszterelnök középső fia. Az ő halála után 
választottak meg engem a felügyelő bizottság 
elnökének.
– Mennyire volt nehéz ez a feladat?
Ahol becsületes emberek dolgoznak, ott nem 
nehéz a feladat! 
– Néhányan tudni vélik, hogy Gorbacsov bo-
csánatot kért Menczer Gusztávtól, az akkori 
elnöktől, amikor egy temetőben koszorúztak. 
Ez valóban megtörtént? 
Itt valami tévedés van!
–  Nagyon kevesen élnek már e földi világban 
a volt rabok közül, mégis létezik-működik a 
szervezet. Ez minek köszönhető?  
A szervezet becsületes, tisztességes alapok-
ra épül. Az első elnök maga is 9 évet töltött 
a gulágon, aki a hozzá hasonló egyéniségre, 
lányára, Menczer Erzsébetre hagyta az egye-
sületet. Nemcsak Menczer Gusztávot, a fele-
ségét is elhurcolták, méghozzá fél évvel ko-
rábban; ennyivel többet töltött rabságban. Az 
elhurcoltak hozzátartozói, leszármazottai be-
lépnek a szervezetbe, és tovább viszik az em-
lékeket, emléktábla avatásokkkal, jubileumi 
találkozókkal. Mindehhez az ad alapot, hogy 
az Országgyűlés 2012-ben úgy határozott: 
november 25-e legyen a Szovjetunióba hur-
colt magyar politikai rabok és kényszermun-
kások emléknapja. 1953-ban ugyanis ezen a 
napon mintegy másfél ezer politikai elítélt 
jöhetett haza a Szovjetunióból. Az emléknap-
ról szóló határozati javaslatot pedig Menczer 
Erzsébet fideszes országgyűlési képviselőként 
terjesztette be. 

 V. A.

régen és ma

2018-2.indd   19 2018.10.16.   7:37:55



20

KÁPOLNAAVATÁS 
HEGYKÖZSZENTIMRÉN

Szent Imre herceg születésének 1000. év-
fordulóján a Parlamentben Millenniumi 
Emlékbizottság alakult. Elnöke Lezsák Sán-
dor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, az 
évfordulós rendezvények és a Szent Imre 
nevét viselő települések közti kapcsolat 
kialakításának kezdeményezője. Az erdélyi, 
Bihar megyei Hegyközszentimre kápolnája 
és kilátója 11 év alatt épült fel. A részletekről 
a Vasvári Pál Polgári egyesület társelnökét 
és az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetségének XVIII. kerületi elnökét, 
Tóth Kálmánt kérdeztem, aki szintén részt 
vett a kápolna avatásán.

– Hogyan került kapcsolatba Hegyköz-
szentimrével? Kinek az ötlete volt, hogy új ká-
polnát építsenek a lerombolt monostor helyén? 
Bauer Ferenccel, a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat elnökével jártam a helyszínen. 
Kucharszki Zoltán helyi református lelkész, az 
ügy kezdeményezője. Elmondta, hogy Szent 
Imre herceg az egész magyarság számára ki-
emelkedő történelmi személy. Kiemelte, hogy 
az új kápolna egyszerre lesz emlékhely, te-
metkezési kápolna és zarándokhely minden 
keresztény magyar számára.
– Hogyan alakult ki a XVIII. kerületi kapcsolat?
Lezsák Sándor kezdeményezte a Szent Imre 
herceg nevét viselő települések kapcsolatát, 
amihez kerületünk is csatlakozott. 2007-ben 
ünnepeltük Szent Imre herceg születésének 
1000. évfordulóját. A megemlékezések 
szervezésére és összehangolására Budapesten, 
a Parlamentben Millenniumi Emlékbizottság 
alakult, mely az ügy támogatására védnökséget 

kért fel. Az emlékbizottság tagjai a Szent 
Imre nevét viselő települések - Csíkszentim-
re, Görgényszentimre, Hegyközszentimre, 
Imrehegy, Mátraszentimre, Nyárádszentimre, 
Pestszentimre, Soltszentimre, Szent Imre fal-
va és Tiszaszentimre – polgármesterei, illetve 
képviselői és közéleti személyiségek. Elnö-
ke Lezsák Sándor, az évfordulós rendezvé-
nyek, a települési kapcsolatok kezdeménye-
zője. Az emlékbizottság felhívással fordult 
az ország népéhez és a világ magyarságához, 
főként a Szent Imre nevét viselő intézmények, 
szervezetek képviselőihez, hogy méltó meg-
emlékezésekkel, programokkal segítsék Szent 
Imre kultuszának erősítését; és ezáltal a nem-
zet megújulásának, szellemi, erkölcsi felemel-
kedésének és egységének ügyét. A Millenni-
umi Emlékbizottság egyúttal kérte a magyar 
szellemi élet jeles személyiségeit, hogy egyé-
ni közreműködésükkel, alkotásaikkal is támo-
gassák kezdeményezésünket.
– Hogyan vett rész az újjáépítésben a Vasvári 
Pál Polgári Egyesület?
Amikor egy alkalommal meglátogattuk 
Hegyközszentimrét, akkor szembesültünk 
azzal a méltatlan helyzettel, hogy a kápol-
na megkezdett építése hosszú ideje áll, és 
majdnem kilátástalan a befejezés forráshiány 
miatt. Ekkor döntöttünk úgy Bauer Ferenc 
társelnökkel, hogy civil összefogással mi is 
gyűjtést indítunk. Egyesületünk egy elkülöní-
tett számlát nyitott majd megkerestünk min-
den lehetséges adományozót levélben és 
sokakat személyesen. A XVIII. kerületi ön-
kormányzat is hozzájárult az adományokhoz. 
Közben levelet írtunk Lezsák Sándornak, aki 
végül Orbán Viktor miniszterelnökhöz for-
dult, s az ő segítségével sikerült a befejezés-
hez szükséges pénzt előteremteni.

2018-2.indd   20 2018.10.16.   7:37:56



21

SZERETNI A CSENDET
PÁLOS FRIGYES ŐRKANONOK 

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJA

Zelus domus tuae comedit me – Az Úr 
háza iránti buzgóság tölt el – idézett a 
Bibliából laudációjában Beer Miklós, a Váci 
Egyházmegye püspöke 2018. március 24-
én, a díjátadó ünnepségen.  Ugyanis Pálos 
Frigyes őrkanonok, a Váci Egyházmegyei 
Múzeum igazgatója ezzel a papi jelmondattal 
kezdte meg lelkipásztori szolgálatát 1947-
ben. Hangsúlyozta, hogy Frigyes atya 70 éves 
papi szolgálatát ez a jelmondat nagyszerűen 
összefoglalja, és kifejezi azt a gazdag életutat, 
amelyben a templom tisztelete, a szakrális 
művészet iránti elkötelezettsége és az Úristen 
ügyének szenvedélyes képviselete tükröződik. 
Vajon hogyan tudott ilyen erős hitet felépíteni 
magában és minden körülmény között 
megtartani? 

– Sokan mondták már: Minden kegyelem, 
minden ajándék; minden negatívum is, ami 
volt az életemben. Mécs Lászlónak van egy 
kedves verse, a címe Aranyos kicsikém: Hiszek 
a véletlenben, mely mögött Isten nevet – írja a 
költő. Szerintem nincsenek véletlenek, ez az 
Istennek a humora, aki görbe vonalakkal is tud 
egyenest húzni. A kegyelem mindig adva van; 
egy a fontos, hogy ne akadályozzuk. Hiszen 
a Miatyánknak az a mondata: „Legyen meg 
a Te akaratod.” Kedves öreg bencés Placid 
atyának - aki tavaly halt meg - osztályfőnöke 
volt Szunyogh Xavér Ferenc, a másik jelentős 
magyar bencés, aki abban a faluban született, 
ahol én 18 évet töltöttem. Xavér bácsit még 
‚47-ben ismertem meg, tanítványainak és 
másoknak is gyakran mondta, hogy bár az 
evangéliumban nincsen leírva ez a szó, de 
amikor a Miatyánkot imádkozzuk, gondoljuk 

– A Lámpás című újság olvasói lehet, hogy 
keveset tudnak a Vasvári Pál Egyesületről. Ké-
rem, mutassa be pár mondatban az egyesületet.
A Vasvári Pál Polgári Egyesület, Vasvári Pál 
emlékét ápolja és célja egy Vasvári szobor fel-
állítása Budapesten. Ezzel együtt feladatának 
tartja, hogy  a magyar függetlenségért harcoló 
és életét áldozó ifjú forradalmáron keresztül 
példát állítson a mai fiatalok elé hazaszeretet-
ből és kötelezettségvállalásból. Közel kétszáz  
egyesületi tagunkkal rendszeres klubnapon, 
kiránduláson és kulturális program veszünk 
részt. A kerületi önkormányzattal közösen 
évente megrendezzük a Pestszentimrei Vasvá-
ri Toborzó Fesztivált.
– Több mint egy évtizedig épült a kápolna. Mi 
volt ennek az oka?
Anyagi jellegű, nem állt rendelkezésre elegen-
dő pénz a befejezésre. A FIDESZ-KDNP kor-
mány támogatása nélkül nem készült volna el. 
Kellett a kitartás és összefogás és egy olyan 
nemzeti kormány, amely fontosnak tartja a ha-
táron túl élők identitástudatának megőrzését.
- Kik vettek részt az avató ünnepségen?
Az eseményen részt vett és beszédet mondott 
Lezsák Sándor. A Vasvári Pál Polgári Egyesü-
letből nyolcan voltak ott az ünnepségen, köz-
tük Bauer Ferenc és jómagam társelnökök és 
Háló Gyula pestszentimrei baptista lelkész. A 
tízfős önkormányzati delegációt  dr. Lévai Ist-
ván Zoltán és Szarvas Attila alpolgármesterek 
vezették. A meghívottak közt volt dr. Sántha 
Gábor, az 1956-os Magyar Szabadsághar-
cosok Világszövetségének elnöke, továbbá 
Böcskei László nagyváradi katolikus püspök.

Nagy Mátyás

Tóth Kálmán és Dr. Sántha Gábor a kápolna előtt
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mindig hozzá: „legyen meg a Te üdvözítő 
akaratod”. Mert Istennek az akarata, üdvözítő 
akarat, ez kísér bennünket. Csak el ne rontsuk! 
Az embernek a legnagyobb képessége a 
szabad akarat. Ennél nagyobb képesség nincs. 
Tehetünk jót is, rosszat is. Madách Imre 
Ember tragédiájában van: „Jót, s rosszat tudni, 
mily nagy eszme!” Tulajdonképpen az ember 
naturájának, az ember szellemi képességének 
lényege az értelem és a szabad akarat; ez a 
legnagyobb dolog: hogy én dönthetek a jó 
és a rossz között. Üdvözülhetek is és el is 
kárhozhatok.
– Egy interjúban azt mondta, hogy akik el 
vannak keseredve az életük miatt, azok nem 
tanulták meg jól imádkozni azt az imádságot, 
hogy ...legyen meg a Te akaratod.
És az Isten akarata, üdvözítő akarat. Mert 
az Isten, végtelenül jó. Ő maga a szeretet. 
Őbenne nincs rosszakarat. Amikor az emberek 
ostobán panaszkodnak: „Hogy engedhette 
meg ezt az Isten?” Igen, van lehetőség, 
amiben mi döntünk, és aztán van több olyan 
dolog, amit adott pillanatban nem látunk... 
Van egy régi anekdota: a szántó-vető ember 
tolja az ekéjét, és az eke kidobja a tücsöknek 
a téli hajlékát. Akkor a szomorú tücsök ül a 
göröngy tetején, hogy ez a gonosz ember 
tönkretette az én jó kis odúmat, ahol a telet 
végig töltöttem volna.” Nem gondol arra, 
hogy azért lehetett neki az a kicsi odúja, mert 
tavaly is felszántották a földet, amiben aztán ő 
megtalálta az odúját. Most készül az új odúnak 
való föld. Tehát mi sosem látjuk, hogy ami 
most pillanatnyilag nekünk rossz, abból majd 
egy jó adódik. Végeredményben az operáló 
kés fájdalmat okoz, de az életet mentheti meg. 
Vagyis minden jóra fordulhat, jóra fordítható 
és a végső jó, hogy az emberek mindenáron itt 
akarnak boldogok lenni.

– De hogy és mint lehet azt megtanulni, hogy 
én meghalljam Isten hangját vagy az üzenetét; 
megértsem és aszerint döntsek jól?
Van egy Sík Sándor vers: „Légy csendességben, 
Isten, hogyha hív/ Halkan szólít, mint 
pásztorhangú síp.” Tehát itt nincs hangos 
propaganda, itt nincsen hangerősítő. Az emberek 
elfelejtették szeretni a csendet. A csendben szól 
az Isten. A lármában nem szól. Végeredményben 
azon múlik minden, hogy amikor a gyerekeket 
megtanították imádkozni, megtanították-e 
őket az imádságban a csendre figyelni. Ez 
nem jön magától. Akik csak a rohanó világban 
élnek, hangoskodnak, és egy pillanatig sem 
tudnak csendben lenni. Egyszerű szobafestő, 
lerakja a vödreit, bekapcsolja a rádiót és az 
állandóan szól. Félnek a csendtől. Ez a mai 
világnak a legnagyobb baja, hogy lármát csinál 
maga körül. Pedig a csendben gondolkozni 
lehet. Csak abban lehet, sőt egy kicsit kell 
is. Az emberekre, ha úgy ráborul a csend, 
nem tudnak vele mit kezdeni. Ezt valahogy 
gyerekkortól kezdve kell tanulni.
– Az Ön életében 1956-ról nem esik szó, pedig 
akkor is szolgált már. Hogy emlékszik ‚56-ra?
Itt volt Szabó Géza atya, ő soha nem beszélt 
‚56-ról, holott mindenki tudta róla, hogy ő volt 
az egyetlen, aki temette a forradalmárokat. 
Nem mindenki merte ugyanis.
Én Cegléden éltem meg ‚56 napjait. Nekem 
nagyon szép emlékeim és élményeim vannak. 
Az a felszabadult öröm, ami néhány napig 
tartott, és az a döbbenet, hogy Cegléden 
keresztül vonultak aztán át a tankok, amelyek 
Szolnok felől Pest felé mentek. Éjszaka volt ez 
a tankdübörgés, és Szent Imre napján reggel 
nekem kellett a misét tartanom. Mikor mentem 
át a templomba és Cegléden, a Szentháromság 
szobor mellett, a templomkapuval szemben 
egy tank csöve meredt rám, egy másik tank 
meg a Városházával szemben állt, akkor 
döbbentem meg, hogy a magyar ifjúság 
szentjének ünnepe előtt, Szent Imre napján 
ez történik. Lényegében az áldozatok nagy 
része az ifjúság volt. Tudja milyen, amikor a 
gonoszság betör az emberek világába, ma is 
valahogy éppen ez van: van, aki a sok pénzével 
sok nyomorúságot oldhatna meg. De ezek 
az emberek a milliókat fegyvergyártással, 
háborúkkal szerzik. Ez a legjobb bevételi 
forrás. Emberek gyilkolásával, emberek 

Mádl Dalma gratulál a kitűntető díjhoz
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VÁNDORKIÁLLÍTÁS
Kiskunmajsán megrendeztük az 1956-os 
vándorkiállítást Schrötter Tibor alelnök 
forradalommal és szabadságharccal 
kapcsolatos gyűjteményéből, amellyel az 
országot járja, és előadásokat is tart. Saját 
sorsán keresztül mutatja be a kor. A 2018. 
június 2-án megtartott rendezvény annyiban 
különbözött az eddigiektől, hogy az érdeklődők  
’56-os  kvíz-lapot is kitöltöttek.

  

NEM FELEJTHETÜNK
Budapesten, 2018.augusztus 23-án, a totalitárius 
diktatúrák áldozatainak európai emléknapja 
alkalmából szervezett sétán vettünk részt. A 
Kossuth téren, M. Kiss Sándor történész a 
kommunizmus és a nácizmus elévülhetetlen 
bűneire emlékeztetett. Ezután a Duna-parti 
Cipők emlékműnél hajtottunk fejet a diktatúra 
zsidó áldozatai előtt, majd a Terror Háza 
Múzeum elé vonultunk. A megemlékezésen 
beszédet mondott Kásler Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának minisztere 
és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum 
főigazgatója. A megemlékezés közös 
mécsesgyújtással zárult Hősök falánál.

elégedetlenségével, embereknek a semmibe 
indításával: jöjjenek ingben-gatyában és 
foglalják el azt, amiért mások egy életen át 
megdolgoztak. Ezek a migránsok szerencsétlen 
emberek! Sok mindenben szerencsétlenek, 
szóval ez mindig fennáll, de ennek ellenére 
nekünk reménykednünk kell, és ott, ahol jót 
tehetünk, jót is kell tennünk!
– 1956, aztán ezek a szózivataros mai idők és 
a Teremtő hogyan kapcsolhatók össze?
Tulajdonképpen ezek jönnek egymás után. 
Végeredményben 1956-nak a lelkes örömét, 
a gyűlölet leverte. Nemrégiben volt a 
Brusznyai Árpádról szóló könyv bemutatója. 
Valójában az általa megmentett Papp Jánoson 
múlt az ő halálos ítélete. Hiszen elsőfokon 
életfogytiglanra ítélték. 
– Hogyan látja a haza jövőjét?
Ahhoz, hogy a mérleg megbillenjen, ahhoz 
nagyon kevés súlytöbblet is elég. Én mégis 
hiszek abban, hogy az emberekben bármennyire 
is sok a rossz, azért több lesz a jó. Hiszek 
abban, hogy az ember még mindig jó. Lehet, 

hogy csak végső kétségbeesésében például 
egy káromkodó ember is fohászra fakad végül. 
Salzburgban, a Dóm előtt, minden évben, 
lejátsszák azt a középkori misztériumjátékot, 
amit a XIX. században újra színre vittek, a 
Jederman-t. A menő ember, az elegáns, a 
gazdag, a fiatal egy luculluszi lakomáján, 
a barátaival és barátnőivel együtt mulat, és 
egyszer csak megszólal a halál: Jederman. Ez 
neki szól, mennie kell, és hát minden elhagyja 
őt, a fiatalság, a gazdagság, a barátai. Magára 
marad, érzései eltompulnak, és ott van egy 
öregember. Ekkor kezdődik egy küzdelem. A 
sátán el akarja vinni, és az angyalok kórusa 
elkezdi mondani a közgyónást. Amit eddig 
senki nem vett észre, a színpad két sarkában 
lévő egy-egy fekete gomolyag megmozdul 
az imádság nyomán. S egy régen elfelejtett 
gyermekkori imádság, egy régen elfeledett 
jó cselekedet, amikor egy öregasszonnyal 
jót tett, megmenti. Tulajdonképpen az Isten 
végtelen irgalmában bízhatunk valamennyien, 
aki egyszerre igazságos és irgalmas is. 

V. A.

HÍREK – ESEMÉNYEK

Ábrahám-Fúrús András polgármester (középen) szintén meglátogat-
ta kiállítást. Mellette jobbról Schrötter Tibor, balról Csigás Zoltán, a 

Világszövetség alelnöke

Összeállította: Csigás Zoltán
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EMLÉKMŰ AZ 
ÁLDOZATOKNAK

A szovjet megszállás áldozatainak emlékművét 
avatta fel Óbudán Orbán Viktor miniszterelnök 
és Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke, 
2018. június 19-én. Az emlékmű átadási 
ünnepségén a kormányfő így fogalmazott: 
“Deportáltak, elhurcoltak és kitelepítettek 
százezreivel fizettük meg a gyengeségünk, 
a függetlenségünk elvesztésének árát”. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország 
szuverenitásából azért nem lehet engedni 
egy jottányit sem, mert “jól tudjuk, ha csak 
a kisujjunkat nyújtjuk is, már rögtön az 
egész karunkat vinni fogják”. A koszorúk 
elhelyezése után Világszövetségünk képviselői 
az emlékműnél főhajtással tisztelegtek a 
GULÁG áldozatainak emlékműve előtt.

BIRKAFŐZŐ FESZTIVÁL KARCAGON
Béres István, a Világszövetség Szolnok megyei 
Szervezetének elnöke meghívta az elnökség 
tagjait a 20. alkalommal megrendezett került 
Karcagi Birkafőző Fesztiválra. 2018. június 
29-re. Az immár hagyománnyá vált nyári 
fesztiválban, a bográcsokban, fortyogó 
étkekben, a közös munkában, a jóleső 
beszélgetésekben benne volt a szülőföld 
szeretete, hagyományaink tisztelete és az 
együttlét öröme is – emelte ki Varga Mihály 
pénzügyminiszter köszöntő beszédében.

KOSZORÚZÁS
A HONVÉD TÉREN 
2018.augusztus 22-én, szerdán, a diktatúrák 
áldozataira emlékezett az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának közigazgatási államtitkára, 
dr. Latorcai Csaba. A totalitárius diktatúrák 
áldozatainak európai emléknapján Buda-
pesten, a Honvéd téri Gulág-emlékműnél 
tartott rendezvényen a Szabadságharcosokért 
Közalapítvány koszorúját dr. Sántha Gábor, 
Világszövetségünk elnöke, a Közalapítvány 
kurátora, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége koszorúját Szentiványi György 
alelnök helyezték el. 

Fazekas Sándor és Varga Mihály
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1956-ról szinte lehetetlen személyes érzéseim-
től elvonatkoztatva, tárgyilagosan beszélni.  A 
szabadságról alkotott mai élő képem 1956-ban 
gyökerezik. A hősök tettei arra emlékeztetnek, 
hogy mi, magyarok nem ajándékba kaptuk a 
szabadságot: súlyos árat fizettünk érte, és nem 
először.  Rettenetes megtorlás volt a válasz, de a 
forradalom mégsem volt kudarc. A szabadság 
szelleme ugyanis győzedelmeskedett az elnyo-
más felett, egészen 1989-ig táplálta a hitünket. 
Ma pedig már identitásunk sarkalatos definí-
ciója, hogy a szabadság népe vagyunk. Ezt és a 
hőseink emlékét, akik mindezt lehetővé tették, 
generációról-generációra át kell adnunk, hogy 
mindenkor a szabadság népe maradhassunk. 
Józsefvárosban különösen így van ez, hiszen 
itt is súlyos harcok voltak, és talán a legtöbb 
hős is itt vesztette életét. A Kisfaludy köz  – ma 
Corvin köz     –   a pár háztömbnyi nagyvárosi 
csatatér  egyike a  XX. század háborús színte-
reinek. Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc talán legismertebb helyszíne,  nemcsak 
Józsefvárosban, hanem talán az egész világon. 
A hely méltóságát és a szabadságharcosok em-
lékét-nevét a mozi falán és a körbenálló épü-
leteken emléktáblák őrzik. 
Az elsőt  1993. október 23-án az Igazolt Ma-

gyar Szabadságharcosok Világszövetsége, a 
Történelmi Igazságtétel Bizottság és az  ’56-os 
Forradalmi Nemzeti Szövetség közös elhatá-
rozással állította a Corvin közben. 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Vi-
lágszövetsége ezt a hagyományt folytatta a 
következő években az  „Emlékezz  –  Emlékez-
tess” gondolat jegyében.
A magyar kormány 2011-ben  történelmi em-
lékhelynek  nyilvánította, a szovjet diktatúra 
elleni szembenállást megtestesítő szimbolikus 
helyszínt. Védelmét tovább erősítette a józsef-
városi önkormányzat a közterületek használa-
tának szigorításával. 
Világszövetségünk tovább viszi azt a hagyo-
mányt is, hogy ezen a méltó helyen emlékezik 
az 1956-os forradalomra és a szabadságharc-
ra. Az ünnepi műsort ebben az esztendőben 
is a Corvin Filmpalotában tarja, 2018. október 
19-én,  11 órai kezdettel, amelyre tisztelettel 
meghívja a tagokat és az érdeklődőket.

Csigás Zoltán

VILÁGSZÖVETSÉGÜNK OKTÓBERI ÜNNEPE 
A CORVIN FILMPALOTÁBAN

Az első emléktábla a Corvin közben

 

 

 
1956-OS MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE 

Meghívó 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 

és külföldi társszervezetei nevében 
tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM és SZABADSÁGHARC 
62. ÉVFORDULÓJA 

alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésünkre. 
időpont: 

2018. október 19., péntek 11 óra 
a Corvin Filmpalota Korda teremében 

(1082 Budapest, Corvin köz 1.) 
A megemlékezés fővédnöke: 

Dr. Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke 

Védnökei: 
Dr. Sára Botond, Budapest, VIII. kerület polgármestere 

Ughy Attila, Budapest, XVIII. kerület polgármestere 

Ünnepi szónok: 
Varga Mihály, miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter 

Köszöntőt mond: Dr. Sántha Gábor, az 1956-os MSZVSZ elnöke 

Közreműködők: 
Oberfrank Pál, Jászai Mari-díjas színművész műsorvezető 

SZIRT EGYÜTTES – Andrássy Frigyes és Andrássy Krisztina 
a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekesei 

Dohnányi Ernő Zeneiskola, a „Tehetséges Muzsikusokért” Alapítvány 
Draskóczy Zoltán kuratóriumi elnök vezetésével 

vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület 
Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály 

Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium énekkara 

’56-os Kitüntetések átadása 
’56-os Emléktáblák koszorúzása 

 
Részvételi szándékát kérjük, 2018. október 12.-ig az alábbi elérhetőségeken 

jelezni szíveskedjenek! 
 

Dr. Sántha Gábor 
elnök 

 
1051 Budapest, Nádor u. 36. 

Tel./Fax: +361 269 1340 Mobil: +3670 616 2968 E-mail: imszvsz@upcmail.hu 
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Elismerés és kitüntetés:
Kaszás Dezsőnek             

Első ízben adták át a frissen alapított Magyar-
ságért Érdemrendet a Tolna megyei Tamásiban. 
A polgármesteri hivatalban 2018. április 4-én 
méltó körülmények között megtartott ünnep-
ségen. Az elismerés első kitüntetettje a 86 esz-
tendős Kaszás Dezső, nyugalmazott gimnáziumi 
tanár, ’56-os vidéki forradalmár, Világszövetsé-
günk tagja. Ő volt a járási forradalmi bizottság 
megbízásából az élelmiszergyűjtés-őrzés és 
Budapestre juttatás parancsnoka. 1956. október 
29-i népgyűlésen elszavalta Sík Sándor: Óda a pa-
raszthoz című költeményét, ez lelkesítően hatott 
a tömegre. 1957-ben két ízben is letartóztatták. 
Rabosításkor fénykép és ujjlenyomat készült

Első alkalommal, február 24-én, a kihallgatás 
után elengedték. A nyár végén a tököli internáló 
táborba, majd pedig a szekszárdi börtönbe vitték, 
ahonnan november végén elengedték.
Az ünnepi alkalomra az ország több megyeszék-

helyéről érkeztek a városba nemzetőr táborno-
kok. A kitüntetés mellett Kaszás Dezső átvette a 
nemzetőr dandártábornoki előléptetésről szóló 
okiratot is. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára 2016 című esszé köny-
vemben a vidéki forradalmárok között szerepel 
Kaszás Dezső tanár úr is. A 3-3,5 ezer főre be-
csült igaz forradalmárokból talán már csak alig 
kétezren élnek itt közöttünk. Világszövetségünk 
egyik célja, a még élők felkeresése, életútjuk meg-
örökítése példaképként az utókornak. Az itt kö-
zölt személyek kiválasztása részemről szubjektív 
és véletlenszerű, mert velük kerültem kapcsolat-
ba az esszém összeállítása során. 
„Régóta kapacitáltak, hogy írjam meg az 56-os 
érintettségemet. Pató Pál-ként tologattam az idő-
pontot, abban reménykedve, hogy a memóriám 
csak rövid távon romlik, de a régi dolgokra kitűnő-

en emlékszem. Az évek sajnos múlnak és gyorsan 
rövidül a még hátralévő időm. …Idén a Koppány 
TV sugárzott egy összeállítást az 56-os Tamási 
eseményekről, részleteket bevágva K. Németh 
Andrásék tavalyi filmjéből. 
Így aztán a múltat felfrissítve hozzáfogtam a sze-
mélyes emlékeim leírásához, melyet elsőként most 
Neked küldök. Természetesen a Te szorgalmazá-
sodra megszületett írással szabadon rendelkezel.
Tevékenységének vázlata: 
– 1956 október 23-án este telefonon értesült, 
hogy Budapesten kitört a forradalom,
– október 28-ig tanítás volt a helyi gimnázium-
ban, másnap Tamási főterén a gimnázium tanu-

SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
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lói is ott voltak a Népgyűlésen. Elszavalta Sík 
Sándor Óda a paraszthoz c. költeményét, ami 
lelkesítően hatott,
– létrejött a Járási Forradalmi Bizottság, ahol 
kinevezték Budapestre az élelmiszer-gyűjtés, őr-
zés és célba juttatás parancsnokává,
– következett a forradalom leverése utáni Kádá-
ri megtorlás, 1957 február 24-én letartóztatták 
Szekszárdon, de kihallgatás után hazaengedték.
– nyári diáktáboroztatás után letartóztatták, a 
tököli internáló táborba vitték munkavégzésre,
– nyár végén ismét a szekszárdi börtönbe vit-
ték, kihallgatások után november 27-i ítélet 
hirdetéssel felmentették és kiszabadult.
1957. évi börtönbüntetése alatti bírósági eljárá-
sát idézem …… „A nyár végén visszavittek a 
szekszárdi börtönbe. Rabosítottak, fényképet, 
ujjlenyomatot készítettek és megkezdődtek az 
egyéni kihallgatások. Az ellenem felhozott vá-
dak száma jelentős volt.
• Szervezkedett a Népi Demokrácia megdöntésére.
• Lázította a gimnázium tanulóit, leverette a 
falakról a Népköztársaság címerét és a Vörös 
Csillagot.
• Szavalt a tamási nagygyűlésen: harcra, leszá-
molásra, szólította fel a parasztságot
• Letartóztatott 5 rendőrtisztet és a fegyvereiket 
elvitte.
• Élelmiszert zsarolt a lakosságtól és a budapesti 
fegyveres bandáknak szállította.
• Fegyverrel kényszeríttette a TSZ gépkocsive-
zetőit, hogy Siófokra szállítsanak ellenforradal-
már fiatalokat.
• A Járási Tanácsnál tartott értelmiségi gyűlésen 
a kommunistákkal való leszámolást követelte.
Ez a „bűnlajstrom” a kihallgatások során szelí-
dült, mert amit valóban csináltam azt büszkén, 
bűntudat nélkül vállaltam, az igaztalanokat pe-
dig eredményesen cáfoltam. Az elsővel nem volt 
mit tenni, az konkrétumok nélküli kijelentés. Dr. 
K. Németh András régész-történész megszerezte 
a Történeti Levéltárból a kihallgatási jegyzőköny-
veket mely hitelesen tartalmazza a korabeli vallo-
másomat Buda Péter rny.hdgy. és Kaszás Dezső 
terhelt aláírásával. „Sem a diákok, sem én vörös 
csillagokat nem vertünk le, a gimnáziumban nem 
is voltak. A Magyar Népköztársaság címerét, 
valamint a DISZ jelvényt leszedték a diákok. A 
leszedés ellen én nem tiltakoztam, de a figyel-
müket sem hívtam fel erre.” „Az 1956 október 

29-i népgyűlésen elmondtam Sík Sándor „Óda 
a Paraszthoz” című költeményét. A versnek a 
lényege a parasztságban rejlő erő, a parasztság 
értékének méltatása volt. A negyedik vádpont-
nak nincs valóság tartalma. Feladatul kaptuk, az 
élelmiszer gyűjtést és a tárolt élelmiszer fegyveres 
őrzését. Ehhez a Rendőrségtől kapunk fegyvere-
ket. Tolnai László tanulóval bementünk a Járási 
Kapitányságra, ahol a szobában öt rendőrtiszt 
tartózkodott, barátságosan fogadtak. Tudtak már 
érkezésünkről és kikészíttek 1 db géppisztolyt és 
TT-pisztolyt, melyet átvételi elismervény aláírása 
után elvittünk. Ha egy apacsingben és egy szál nad-
rágban öt felfegyverzett rendőrtisztet letartóztattam 
volna, arról az önök helyében nem dicsekednék. 
Ez a vádpont a továbbiakban már nem szere-
pelt. „ Élelmiszert valóban gyűjtöttünk és Bu-
dapesten a Ráday utcai egyetemi kollégiumnál 
adtuk le, ahol az ottani diákok a lakosságnak 
osztották ki. Már a lerakodáskor hosszú sorban 
álltak a várakozók.”
A „sofőr kényszerítés” pedig a következőképpen 
történt. A Tamásiban rekedt bányász tanulók 
hazaszállítását kértem a Nemzeti Bizottságtól. 
Hesz Károly főbíró megbízott, hogy a TSZ ko-
csiját vegyem igénybe. A TSZ irodában kártyázó 
gépkocsivezetőket kértem, fegyvertelenül, hogy 
a gyerekeket vigyék el Siófokra. A szolgálatosok 
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ettől vonakodtak, ekkor közöltem, „noha utasí-
tási joggal jöttem, de én emberbaráti szívességet 
kérek maguktól”. Ekkor a szabadnapos Szabó 
István felállt és elvittük a diákokat Siófokra.
Az utolsó vádpontot tagadtam, nem is voltam 
jelen a hivatkozott értelmiségi gyűlésen, mert 
ekkor volt az előbb említett siófoki út. A továb-
bi kihallgatási jegyzőkönyveken Viola Ferenc és 
Asztalos István rny. hadnagyok neve szerepel.
A megyei börtönben nagyméretű ablakos cel-
lában hol ketten, hol négyen voltunk, tamásiak 
együtt soha. Csak az időnként udvari rövid sétán 
láthattuk egymást. Cella társam volt Budai Mátyás 
híres szekszárdi borász, akitől termelési tanácso-
kat kaptam. Gaál Aladár antropológus történész, 
aki hajdan a Ludovika Akadémia történelem 
professzora volt. A honfoglaláskori magyarság 
kutatója volt. A feltárt sírokban talált koponyák-
ról készített szép rajzait ma is őrzöm. Szívesen 
hallgattam a katonasággal kapcsolatos érdekes 
humoros történeteit is. Dávid Gyulával hosszabb 
ideig voltam kettesben. Kenyérgyurmából sakkot 
csináltam és rendszeresen játszottunk. Sok év-
vel később a Tamási Könyvtárban Juhász Jácint 
színművésznek mesélte Gyula, hogy a Dezső 
nagyon szeretett sakkozni. Meglepődve mond-
tam, én azt hittem, hogy a te kedvedért játszunk. 
A fennmaradt időben pedig lovasversenyt ter-
veztünk. Költségvetést számoltunk, mennyi 
széna, abrak és egyéb szükséges a megvalósítás-
hoz. Hittünk abban, hogy egyszer létrejön, de 
akkor nem gondoltuk, hogy már 1958-ban nagy 
sikerű verseny lesz Regölyben, majd napjainkig 
minden esztendőben Tamásiban, ahol a Nagydíj 
Dávid Gyula emlékverseny.
A bírósági tárgyalásra november 12-27-ig került 
sor. Azt megelőzve felszólítást kaptam, hogy jo-
gom van ügyvédet fogadni, de erre pénzem sem 
volt és szükségét sem éreztem. A hivatalból ki-
jelölt ügyvéd beszélőre kért és tanácsokat akart 
adni, hogy miképpen változtassam meg az ed-
digi vallomásomat. Kértem, hogy ügyemben ne 
szólaljon fel, én mindig igazat mondtam és azt 
teszem a tárgyaláson is. A tárgyalásokra a tíz ta-
mási vádlottat rangsor szerint kettesével összebi-
lincselve vezették, engem Torma Sándorral kap-
csoltak össze. Az ügyész jó néhány tanút felkért a 
vád igazolására, de közülük csak egy vallott ellenem. 
Vidóczi László a járási tanács elnökhelyettese, aki 
a Járási Forradalmi Bizottságnak is elnökhelyettese 

volt fenntartotta azon állítását, hogy én november 
2-án az értelmiségi gyűlésen a kommunistákkal 
való leszámolást követeltem. Hangoztatta, hogy ő 
azért épült be a Forradalmi Bizottságba, hogy majd 
a számonkérésnél segítségére legyen a bíróságnak. 
Tanúvallomása után a bírónő megkérdezett 
akarok-e mondani valamit a tanú állítására. Csak 
azt kértem, jegyezze fel milyen időpontban volt 
az állítólagos kijelentésem. Majd Szabó Istvánt 
hallgatták meg a Siófoki úttal kapcsolatban. Mikor 
szót kaptam kérdeztem tőle, hogy itt vannak-e az 
akkori menetlevelei? Az igenlő válasz után kértem 
mutassa be a bírónőnek. Ő megnézte és kérdezett, 
hogy miért kérem ezt? „Szíveskedjék összevetni 
az időpontot Vidóczi állításával. Hogyan lehet-
tem egyszerre két helyen? A bírónő visszahívat-
ta Vidóczit, jól lehordta és közölte vele a hamis 
tanúzást a törvény bünteti. Vidóczi elvörösödve 
kullogott el.
A november 27.-i ítélethirdetéskor a bírónő felol-
vasta: Kaszás Dezső terheltet az ellene emelt vád 
és annak következményei alól büntethetőséget 
kizáró okból felmenti. Az ügyész fellebbezett.
Már este volt mikor szabadon kijöttem az 
épületből ahol édesapám várt. Lementünk a 
börtön szomszédságában lévő halászcsárdába, 
ahonnan naponta felszűrődött a divatos dal:
Oly távol messze van hazám…
és a
Járom az utam, macskaköves úton
A léptem kopog esős éjszakán,
Az ütött-kopott utcák nevét tudom,
Mert én itt születtem, ez a hazám
Ettünk halászlét és ittunk egy deci szekszárdi 
vörösbort. Fizetni akartunk, a de a főúr közölte, 
a főnök nem fogad el pénzt Kaszás Dezsőtől, 
nagyon örül, hogy vendégül láthatta.

A Tolna Megyei Bíróság ítélete felmentett ugyan 
a vád következményei alól, de a „munkaadóm” 
a művelődési osztály csak jogerős döntés után 
szüntethette meg a felfüggesztésemet. Fizeté-
sem nem volt. …..”

Az igaz forradalmárokra mindig kell emlékeznünk 
és hősként tisztelve azokat, akik akkor életüket 
áldozták az igaz ügyért nemzetünk szabadságáért, 
a függetlenségünkért és a jobblétünkért.

Ápoljuk emléküket!
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A túlélőknek és nekünk, a ma élőknek vállal-
nunk kell 1956-ot Nagy Imrével, Dudással, Bi-
bóval, a Corvin közzel, a Köztársaság térrel és 
a népképviseleti Munkástanácsokkal és tisztel-
nünk kell minden mártírunkat, mert a jobblé-
tünkért, nemzeti önállóságunkért, a jövőnkért 
és értünk az utódokért harcoltak.

HÁLA ÉS TISZTELET
A HŐS FORRADALMÁROKNAK.

MINDEN MAGYAR HAZAFI
ELISMERŐ MEGEMLÉKEZÉSÉVEL.

       
   Kimmel István   
   ny. kormánytisztviselő

Örményi János Kaszázs Dezsőről szóló könyvének borítója

A. BAK PÉTER 
ELISMERÉSE

A Kláris irodalmi és kulturális folyóirat szer-
kesztősége által alapított Kláris Irodalmi-
Művészeti Díj idei három kitüntetettje között 
van A. Bak Péter Corvin-díjas festőművész, 
Világszövetségünk Lábatlanban élő tagja. Az 
elismerést 2018. április 3-án adták át az Élhető 
Világ Irodalmi Kör fővárosi rendezvényén, a 
VI. kerületi Fáklya Klubban, ahol egyben a lap 
születésnapját is megünnepelték.

A. Bak Péter festőművésznek Dr. Györgypál 
Katalin alapító-főszerkesztő átadja a Kláris-
díjat. Mellette Földesdy Gabriella rovatvezető. A. Bak Péter: Szentendre
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Horváth Jófejű Zoltán 1938-tól a győri Bencés 
Gimnázium diákja volt, majd tanulmányait a 
katolikus tanítóképzőben jeles oklevéllel zár-
ta. Győrben tanított 1956-ban, amikoris nyil-
vánosan szerepelt verseivel és a Győri Forra-
dalmi Pedagógus Tanács tagjává választották. 
1957. áprilisában ’56-os magatartása és versei 
miatt azonnali hatállyal elbocsájtották, majd a 
május elsejei preventív begyűjtés ürügyével 
őrizetbe vették, 5 évre ítélték. A Legfelsőbb 
Bíróság 1958-ban többszöri fellebbezés után 
már „csak” egy évre mérsékelte. Büntetését 
Győrben, Kőbányán, Márianosztrán töltötte.  
Feleségét, aki matematika-fizika szakos tanár 
volt, kitiltották Győr-Sopron megyéből. Ki-
szabadulása után az ÁFOR-nál lett segédmun-
kás, később vezető. Innen ment nyugdíjba 
1988-ban.  Közben folyamatosan részt vett az 
úgynevezett «felszabadulási» irodalmi pályá-
zatokon, I-II. díjakat nyert. Munkája mellett 
kedvenc tevékenysége volt a képzőművészet, 
közel száz fantasztikus-realisztikus stílusban 
alkotott festményt őriznek a győri barátok és 
a család. Két verseskötete jelent meg: Világ-
kapu és Szerelmem, Győr címmel. A Magyar 
Köztársaság 1956-os emlékéremmel tisztel-
te meg 1991-ben, köszönetképpen a nemzet 
sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges 

forradalom alatti példamutató helytállásáért. 
1996-ban Győr városa 1956-os jubileumi em-
lékérmet adományozott számára. 1999. június 
25-én hagyta el e földi világot. Az 50-ik évfor-
dulón, posztumusz Városkulcs Emlékéremmel 
ismerték el hazafias tevékenyégét.

Szerelmem, Győr című kötetéből idézzük 
börtönben írt sorait:

EMLÉKEZÉS
A megváltás szent golgotája
beteljesedett a kereszten.
A szeretet legbensőbb titka:
gyilkosaimat kell ölelnem!

Az emlékezéstől új erő gyúl bennünk.
Nem volt hiába, hogy forrong, amiben mer-
tünk!
Nem hiába lángolt felemelő harcunk...
Elbuktunk, de mégis győztesek maradtunk.

„Lándzsa döfte át szelíd szívem.
Tamás! tedd ide bús ujjadat!
hogy megerősödj a hitben is
vércseppjeim így ujjongjanak!”

Márinosztra, 1957. október 23. 

VÁ R O S K U LC S  E M L É K É R E M
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SANYI NEMCSAK 
AMERIKÁBA 
JUTOTT EL
A Lámpás újság 2018 márciusi számában 
Rácz Sándorról olvastam egy megemlékezést. 
Abban szó volt arról, hogy  a legnagyobb 
amerikai szakszervezet, az AFL-CIO hivatalos 
meghívólevélben invitálta Amerikába, 1987-
ben. Erre én is pontosan emlékszem! Ugyanis 
nem kapott útlevelet, pedig már közeledett 
az utazás időpontja. Bement a budapesti 
amerikai nagykövetségre, és elmondta, hogy 
útlevélkérelmét elutasították. Hogy-hogy nem, 
éjjel fél kettőkor motoros rendőr vitte ki az 
útlevelét!
A hír gyorsan jár, mert éjjel 2-kor dr. Hösz 
Dezső telefonált nekem: „Azonnal küldjél egy 
meghívólevelet Sanyi részére, hogy Amerikából 
visszatérve Genfben leszállhasson!”  Reggel 
felhívtam a főnökömet, hogy sürgős dolgom 
van, és késve megyek dolgozni. Rögtön 
indultam  Lausanne-ba, mert az Vaud megye 
(kanton) központja. Lausanne-ban, miután 
megtudták, miről van szó, nagyon segítőkészek 
voltak. Csupán egy elismervényt kellett írnom, 
hogyha a Sanyit balest éri vagy beteg lesz, én 
gondoskodom róla. Sanyi egy nappal indulása 
előtt megkapta a levelemet. Huhhh, ez sikerült! 
S minden úgy történt, ahogy szerettük volna. 
Elég korán a reptéren voltam őt várva. 
Tudtam, hogy nemcsak én lesem. Két gyanús 
idegen is figyelte a leszállókat, de ő nem volt 
köztük! Érdeklődtem, hogy a gépen volt-e ? 
Igen, mondták, de a csomagja lemaradt, és 
ezért késik. Amint kijött  –  már egyedül  –  a 
két férfi máris telefonált! 
Kimentünk hozzám Nyonba. Nyon Lausannne 
és Genf között van, a Lac Lehman (Genfi 
tó) partján. Másnap már láttam egy idegen 
autót parkolni a házunk közelében. Egy 
kis egyirányú utcában lakom, ahol feltűnik 
egy ismeretlen autó hosszú várakozása – 

vezetővel! Sanyi először Genfben tartott 
előadást. Nagy sikere volt! Annak ellenére, 
hogy az akkori Magyar Klub elnöke nem tudta, 
hogy ki az a Rácz Sándor! ‘56-os magyar 
létére! Majd elmentük Lausanne-ba, Bernbe, 
St. Gallenbe, ahol magyar közösségekkel 
találkoztunk, mindenhol nagy sikere volt, 
ismerve egyenes, tiszta beszédét, mindig a 
hazaszeretetet hirdette. Svájcból el tudott 
utazni más országokba is, ahol beszélhetett a 
megtorlás éveiről.
Elmentünk Münchenbe is. A Szabad Európa 
Rádióban interjút készítettek vele. Utána a 
szállodába mentünk, ahol Tollas Tibor már várt 
minket. Együtt mentünk el dr. Csernohorszky 
Vilmoshoz (ő írta az Erkölcs és politika című 
könyvet). Tibor felolvasta Rácz Sándornak 
írt versét, és sokáig jól elbeszélgettünk! 
Lementünk Murnauba egy barátunkhoz, majd 
Sanyi elrepült Angliába. Én pedig Nyonban 
vártam visszatértét. Onnan repült vissza, 
Budapestre.
Hazatérése után sokan összejöttek Fónay 
Jenőnél Szentendrén, megbeszélni Sanyi útját. 
De voltak ott olyanok is, akik nem odavalok 
voltak, mint például Mécs Imre...
Ehhez kapcsolódik még egy emlék. Genfben 
érdekes meglepetés ért bennünket. Telefonon 
bejelentkezett Molnár Miklós, hogy menjünk fel 
hozzá, mert a Sanyival akar beszélni. Kérdeztem 
Sanyit felmenjünk-e. Az mondta: igen, 
meglátjuk, mit akar. Semmit, üres bla-bla után 
elmentünk. 
Molnár régi moszkovita kommunista, 
elkötelezett rákosista, a Szabadnép egyik 
szerkesztője volt. Moszkvában feleségül vette 
Rudas László lányát, Évát, s a lausanne-i 
egyetemen történelemet tanított!
Ki értesíthette? Mint kiderült Lőcsei Pál, 
volt váci rabtárs, a Szabad Nép egykori agrár 
rovatának újságírója, Kende Péter sógora 
értesítette Molnár Miklóst! 
  Bíró István

Nyon, Svájc 

SZERKESZTŐSÉGÜNK POSTÁJÁBÓL
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1951 óta ismeretes Dr. Máté István és Dr. Réti 
Endre orvostörténész Korányi Frigyes című 
tanulmányából1, hogy az orvosprofesszornak 
volt egy Boldog és boldogtalan napjaim című 
naplója, amelyet kora ifjúságától kezdve 1912. 
november 5-ig gondosan vezetett. Öregedésé-
vel egyre súlyosbodó érelmeszesedése miatt 
azonban a látása erősen megromlott, s eltiltot-
ták az írástól, valamint az olvasástól. 
Ennek ellenére Korányi Frigyes olykor kis pa-
pírszeletkékre leírta gondolatait. Egy ilyen fel-
jegyzése a következőket tartalmazta: „Az öreg-
kor legnagyobb gyönyörűsége a fiatalságban 
való gyönyörködés!” Derűs és bölcs gondolat. 
Élete utolsó hónapjaiban már ágyhoz kötötte 
a betegsége. Ebben az időben történt, hogy az 
egyik látogatójához így szólt: „Az életben sok 
mindent el lehet érni, de akinek a legnagyob-
bat akarom kívánni, akkor azt, hogy olyan fe-

1  Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1.-67. oldal

lesége legyen, mint amilyen az enyém volt.”
Halálos ágyán egy tanártársának így beszélt 
az életéről: „Szép volt!”
A napló utolsó bejegyzését már felesége, Bó-
nis Malvin írta ekként: „És most, 1913. május 
19.-én, déli 12 órakor bevégezte életét a leg-
nemesebb, a legjobb ember a földön. Legyen 
áldott emléke.”
Kitűnt az eddigiekből, hogy Korányi és neje 
nagyon szerették egymást, s boldog családi 
életet éltek 53 éven át. Az esküvőjüket 1860. 
július 25.-én tartották Téth (ma: Nyírtét) köz-
ségben. A menyasszony tolcsvai Bónis Sámuel 
leánya, Malvin 19 éves volt akkor. Házassági 
anyakönyvi kivonatukat még 1975-ben közöl-
tem az Orvosi emlékek Szabolcs-Szatmárban 
című kötetem 41. oldalán.
Alkalomszerűen megemlítem, hogy még 1967-
ben, az Orvosi Hetilap 2532-2533. oldalán 
közölt Korányi Frigyes születési adatainak 
korrekciója című írásomban tisztáztam, hogy 
Korányi Frigyes Nagykállóban nem 1828. dec-
ember 20-án született, hanem 1827. december 
10-én! A Magyar Orvostörténelmi Társaság el-
lenőrizte és elfogadta kutatási adataimat. 
Hazánk orvostársadalma napjainkban is ke-
gyelettel és tisztelettel ejti ki Korányi Fri-
gyes professzor nevét, s a szabolcsi szülőföld 
büszke nagy fia időtálló szellemi hagyatékára. 
Közeleg halálának 105. évfordulója, s így idő-
szerű hagyományápolásként felidézni ezeket 
a gondolatokat. 

Dr. Fazekas Árpád
kiváló orvos
Nyíregyháza

KORÁNYI FRIGYES
MÁIG IDŐSZERŰ GONDOLATAI
ÉLETÉRŐL NAPLÓT VEZETETT

Korányi Frigyes
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ÉLETBEN VAGY?!
Meghökkent mindjárt a könyv címével a két 
szerző - Balázs Zsuzsa és Kékesi Enikő, a Ma-
gyar Katolikus Rádió két szerkesztője. Azon-
ban elég csak belelapozni, és azonnal tudjuk, 
hogy az Életben vagy?! – kérdés közel sem 
a fizikai létre vonatkozik. Hat különböző hi-
vatású és elhivatottságú ember tárja fel belső 
világát, lelke legmélyét - mindannyiunk oku-
lására. De bárhová is lapozunk a kötetben, 
mindenütt találkozunk a szeretet fogalmával.
„A szeretetben felszínre jöttek letagadott sé-
rüléseim (…) amíg tudat alatt maradt bennem 
sebeim fájdalma … addig is ugyanúgy kiha-
tott az életemre… Most, hogy ez felszínre jött, 
változhat gyógyulhat” – vallja Béri László Re-
nátó karmelita szerzetes. 
„Amikor bontakozni kezdett a hitem, a feren-
ces Menyhért atyával elmentünk karácsonyi 
műsort adni az idősek otthonába… Az idős 
emberek közelében megtapasztaltam Isten 
bölcsességét és irgalmas szeretetét, elesettsé-
gük, kiszolgáltatottságuk, betegségük pedig 
felfakasztotta bennem a vágyat, hogy bárcsak 
enyhíteni tudnám testi-lelki fájdalmukat” – 
idézi fel pályaválasztás előtti időszakát Ba-
ráth Éva orvos, hatgyermekes édesanya. 
„Amíg valaki nem tud szabadulni a félelmeitől 
…nem tud minőségi életet élni. Döbbenten hal-
lottam, hány felfedezés fűződik Magyarország-
hoz, magyar tudósokhoz, és hány Nobel-díjasa 
van az országnak. Manapság nagyon sok ma-
gyar ember tehetsége el van temetve a félelmei 
miatt. Azt üzenem nektek, mint indiai szárma-
zású ember: Fel a fejjel magyarok! Meg kell 
szabadulnotok attól az érzéstől, hogy gyengék 
vagytok” – szól mindannyiunkhoz Madassery 
Benvin Sebastian verbita szerzetes.
„Amikor özvegyen, korengedményesen nyug-
díjba vonultam, akkor az Új Emberben megje-
lenő cikkek hatására bekopogtattam a Szoci-
ális Missziótársulat rendházának ajtaján. Egy 
hatvan év körüli, mosolygós nővér nyitott aj-

tót végtelen kedveséggel. Meghallgatott és azt 
mondta: Lám, lám. Semmi sincs túl korán vagy 
túl későn… Édesanyám még élt, és nagyon el-
lenezte döntésemet, a fiam is megdöbbent… 
Valamiképpen egy álmot láttam magam előtt 
olyan lendítőerőnek, mely átsegített a bizony-
talankodásomon” –  mondja dr. Beöthy Zsu-
zsanna Cecília szerzetesnővér. 

„Egy beteg jóléti társadalmat látok. Amíg ez-
zel nem tudunk egészségesen szembenézni… 
addig frusztráltak leszünk, aminek a vége min-
denféle megbetegedés és egy olyan társada-
lom, amiben nem tudjuk szeretni egymást, de 
még önmagunkat sem” –  figyelmeztet Rákász 
Gergely orgonaművész.

„Megtérés nélkül nem beszélhetünk minőségi 
életről. A szeretet nem lírai, romantikus szó, 
amit ma használunk és összemossuk a szere-
lemmel, hanem az, amikor megérint az agapé, 
vagyis hogy az Isten maga a szeretet. A minő-
ség maga az Isten, vagyis hogy megközelítőleg 
úgy tudjak szeretni, ahogy Isten szereti a vilá-
got, ahogy Jézus az életét adta az emberért. Az 
ember nem tud eljutni ideáig, de ott kezdődik a 
minőségi élet, hogy ezt megértem” – összegzi 
Károly Sára klinikai szakpszichológus.Mind-
ezek csak kiragadott idézetek, amiket annak 
szánok, hogy aki jobbítani akar életén, vegye 
kezébe az interjúkötetet – önmaga épülésére. 

V. A.

OLVASÓNAPLÓ
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KOSZTKA GYULA
Életének 84. esztendejében, 2018. április 
14-én elhunyt Kosztka Gyula, Világszö-
vetségünk elnökségi tagja. 2018. május 
18-án helyezték örök nyugalomra a Far-
kasréti Temetőben. Dr. Sántha Gábor 
elnök tartotta a megemlékező beszédet, 
amelyet szó szerint adunk közre:
„Megint kevesebben lettünk. Veszteség 
érte az 1956-os Magyar Szabadságharco-
sok Világszövetségét. Kosztka Gyula baj-
társunk 2018. április 18-án fájó testét visz-
szaadta Teremtőjének. Elment; a kiszabott 

esztendők lejártak.
A család és a Világszövetség gyászában 
őszinte szomorúsággal és hálával emléke-
zünk bajtársunk, küzdőtársunk mozgalmas 
életútjára. A II. világháborút gyermekként, 
az 1956-os forradalmat ifjúként élte át. 
Életét végigkísérte a jó barát mindig segítő 
szándéka. Köszönettel adózunk a nemzeti 
büszkeségünket óvó, azt féltő szeretettel 
ápoló alelnökünknek. Köszönjük azt is, 
hogy ismerhettük és igaz barátunknak 
tekinthettük őt.
Családi kapcsolataiban befelé forduló 
volt, mégis átsütött lényén Brigitta lánya 
és Zoltán fia szeretete. A mindig szigorú, 

katonás tempója lággyá szelídült, ha Ka-
milla, Dániel és Szotirisz unokái szóba 
kerültek. Utolsó 22 évét megszépítette 
felesége, Vanna szerető gondoskodása és 
egészségét féltő óvása.
Minden tőle telhetőt megtett az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövet-
sége megmaradása, gyarapodása, az ünne-
pek méltó megtartása érdekében. Számta-
lan világszövetségi, különböző szervezeti, 
miniszteri és kormánykitüntetésnek a bir-
tokosa. Családja a gyászjelentésben József 
Attila: Kész a leltár című verséből idéz. 
Valóban nincs hiány: a jó és a rossz is ott 
van a leltár lajstromában. Értékes lényét 
emlékezetünkben tartjuk. Megőrizzük 
szellemi örökségét, lelkünkben örökké él 
és köztünk marad.
A Farkasréti temető anyaföldje körülöleli 
hamvait. Lelke az Égi Világszövetség jeles 
tagjai, főtisztjei sorába lépett.
Isten Veled, Kosztka Gyula alelnök úr, Is-
ten Hozzád, Gyula bátyám!”

HARMATH ISTVÁN
1935. augusztus 20-án, Szent István napján 
született Budapesten. Bár gimnáziumban 
érettségizett, atyai utasításra szakmát ta-
nult, így lett üvegtechnikus a Laboratóriu-
mi Felszerelések Gyárában. 1956. október 
23-án kollegáival és barátaival – köztük 
volt Arany Tibor, a Világszövetség tavaly 
elhunyt elnökségi tagja – a Parlamenthez 
mentek tüntetni a gyűlölt rendszer ellen. 
Nem sokkal később a Pasaréten alakult 
Nemzetőr csoport tagja lett.
Szüleitől elbúcsúzva december 2-án lépte át 
a magyar-osztrák határt, s mint mindenki, a 
Szabad Európa rádión keresztül üzent haza. 

IN MEMORIAM
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Ausztriából Franciaországba került, majd 
Kanadába, s 1963-ban az Egyesült Álla-
mokba. Chicagoban kapott állást, az eg-
zisztencia építése mellett rögtön bekapcso-
lódott a helyi magyarság élénk társadalmi 
életébe. Újságírással a hetvenes évek köze-
pén kezdett foglalkozni. Írásaival találkoz-
hattak Lámpás című lapunkban is. Befo-
gadó hazáját tisztelte, de Magyarországtól 
elszakadni nem tudott. Több kitüntetést is 
kapott az Igazolt Magyar Szabadságharcos 
Világszövetségétől. Los Angelesben élt, 
amikor hosszantartó, súlyos betegség után, 
nem sokkal 83. születésnapja előtt vissza-
adta lelkét a Teremtőjének.

OROSZLÁNY ANTAL
A Rákosi-időkben politikai és származási 
alapon ezreket köteleztek kényszermun-
kára, akik katonaidejüket munkaszolgála-
tosként dolgozták végig. Oroszlány Antal 
is köztük volt, így érte el az 1956-os for-
radalom és szabadságharc. A forradalom 
letörése után testvérével Nyugatra ment, 
először Olaszországba, majd az Egyesült 
Államokba. 43 évig élt New York-ban, 
ahol eredeti szakmájában, hentesként dol-
gozott, családot alapított, 4 gyermekük 
született, mindegyik egyetemi végzettség-
gel rendelkezik. Hazatelepüléséig, 2001-
ig mindvégig a magyarság szolgálatában 
állt: társadalmi munkájával és nagylelkű 
adományozásával támogatta a katolikus 
egyházat, valamint a magyar szerveze-
teket. Hazatérése után belépett a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetségének munka-
szolgálatos tagozatába.
2018. augusztus 31-én súlyos betegségben 
hunyt el Zuglóban.

•••

KORÁNYI 
GÁBOR
grafikus művész 
rövid életrajza

Magyarországon és az Amerikai Egyesült 
Államokban egyaránt ismert az 1952-ben, 
Budapesten született grafikus, egyedi tech-
nikával alkotó festő-képzőművész, Korányi 
Gábor. Három tehetséges gyermek édesapja 
és jelenleg kilenc unoka nagyapja.
Életpályáját kiváló nyomdászként kezdte. 
Grafikusként neve 1989-ben vált ismerté, 
amikor részt vett az országos képzőművé-
szeti-grafikai pályázaton, ahol I. díjat nyert. 
A színes, dombornyomásos alkotása három 
princípiumot jelenít meg: Isten, a nő és a férfi. 
A mű címe: Profán ima hommage a Bartók.
Aktív tagja volt a Fiatal Grafikusok Szövet-
ségének, amelynek mentora Supka Magdolna 
Széchenyi-díjas művészettörténész, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja volt.
Rendszeresen kiállított itthon, később külföl-
dön is. Egyéni kiállításai voltak többek között 
Budapesten, Kecskeméten, Cegléden, Balas-
sagyarmaton, Nürnbergben. Részt vett váloga-
tott csoportos kiállításokon a fővárosban, Mis-
kolcon, Lengyelországban, Németországban, 
Amerikában. Számos díjat kapott alkotásaiért. 
Vissza-visszatért az USA-ba, ahol szintén sike-
reket ért el, képzőművészeti alkotások zsűriző 
feladataival is megbízták. Művei megtalálható-
ak a Magyar Nemzeti Galériában.
Képein gyakran megjelennek a magyar nép-
művészeti elemek. Mindenkor mélyen meg-
érintették a magyar történelem meghatározó 
eseményei, amelyek munkásságában is tet-
ten érhetők, mint például Trianon traumája – 
édesanyja Csallóköz szülötte volt – és 1956. 
Részt vett a forradalom emlékére megtartott 
tüntetésen 1986-ban, amiért rövid, mégis fáj-
dalmas börtönbüntetésre ítélték. 
A 36. oldalon látható alkotásának címe: Lyu-
kas zászló, amelyet 2006-ban, a forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulójára készített. 
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