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Nők Napján a NŐKET ünnepeljük, az igazi 
NŐKET, a szeretni valókat, az imádottakat, az 
érzékieket, az elutasítókat, a gyűlölteket,
a NŐKET.
Nekünk, férfi aknak –mint ahogy minden 
embernek– a legnagyobb kötődésünk
a nőkhöz van. 
Az ANYÁHOZ, a mindig simogató, magához 
ölelő Édeshez, aki igyekszik egész életünkben 
óvni, segíteni, titkainkat megőrizni. 
Akihez az első játszótéri horzsolástól 
kezdve, a csalfa szeretőtől kapott sebekkel 
visszamenekülhetünk, hogy bekötözze, 
simogatásával, mint egy altató dallal 
meggyógyítsa háborgó lelkünket. Akitől a 
sírnál sem tudunk elbúcsúzni, mert nem 
hisszük el, hogy visszafordíthatatlanul vége!
Kötődünk a SZERETŐKHÖZ, akik férfi vá 
avatnak minket, bevezetnek a szerelem 
rejtelmeibe, engedik, hogy felfedezzük 
testükben önmagukat. Majd a pillanatnyi 
felsőbbrendűségi érzésünkből visszalöknek 
minket a bizonytalanság feneketlen poklába. 
Ám hajt minket az újabb bizonyítási vágy, 
hogy mi vagyunk a teremtés koronái, és 
minden kezdődik előlröl, és tart, amíg nem 
találjuk meg azt a nőt aki olyan mint az 
anyánk volt, aki simogat, magához ölel és 
elaltatja lelkünket, aki azért jött e világra, 
hogy a feleségünk legyen!
A FELESÉGÜNK. Mit jelent ez a szó? Azt a 
nőt, akivel az életünk egésszé válik. A párunk 
lesz, királyságunk másik felének uralkodója, 

ÓDA, A NŐKHÖZ....... aki gondoskodik rólunk, gyermekeink 
nevelője, a ház melegét adó tűz őrzője, ami ha 
kezd hamvába hullani, nőiességével feléleszti, 
és ébren tartja. Ő lesz a barátunk, minden 
titkok tudója, őrzője. Az ápolónőnk, aki néha 
lelkünk sötét bugyraiban turkál, hogy testi 
bajaink eredetét megtalálja és kikúrálja.
És Ő lesz, akit sok év után is olyan szépnek 
látunk, mint abban a pillanatban, amikor 
először  megláttuk.
Életünk során találkoztunk, találkozunk 
olyan nőkkel, akiket a sorsuk más feladatokra 
szánt. Harcra, küzdelemre másokért, 
családtagokért, barátokért ismerős és 
ismeretlen embertársaikért. A harcba talán 
véletlenül kerültek bele, de férfi  módjára 
küzdöttek a végletekig, és emelt fővel vállalták 
a kegyetlen következményeket. Hősök lettek, 
mert hősként élték az életet. Nők Napján 
rájuk is gondoljunk egy szál virággal, amikor 
letépjük szirmait, és a szélbe szórjuk, hogy a 
szél vigye el hozzájuk, az égbe üzenetünket; 
hogy gondolunk rájuk.
És kérjük a testileg, lelkileg megalázott, 
kényszerített, kihasznált női áldozatokat, 
, hogy próbálják emelt fővel felejteni a 
felejthetetlent, amit sokszor azért tűrtek 
összeszorított fogakkal, mert minket, és a 
családot mentették ezzel. 
Bocsássák meg a megbocsáthatatlant! 
A letépett sziromlevelek most minden élő és 
elhunyt nőhöz egy üzenetet visznek, hogy 
szeretjük, és tiszteljük őket, nemcsak ezen 
a márciusi napon, hanem életünk minden 
évében, az évek minden napján!

Szentiványi György
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 De leginkább plasztikus hatást
a csípők stílusa ér el,
s a közbevetett helyecske se rossz
a fügefalevéllel.
 
S nemcsak elvont poéma ez:
húsa-vére van a dalnak,
keze-lába van; csókol, nevet
s csengőn rimelnek az ajkak.
 
Valódi költészet lehel itt!
Báj minden fordulatban!
S a dalnak s nőnek homlokán
a tökélynek bélyege rajt van.
 
Dicsérlek téged, ó uram,
s előtted a porba hajlok:
mi mind csak kontárok vagyunk
melletted, mennyei dalnok!
 
Dalodnak szépségeibe
hadd merülök áhitattal:
tanulmányozni nem szünök azt
sem éjszaka, se nappal.
 
Igen! éjjel-nappal azt tanulom,
az időt is szánva mástól,
s lábszáram egyre vékonyodik
a sok-sok tanulástól.

É n e k e k  é n e k e
Babits Mihály

Az asszony teste költemény,
mit különös ihletésben
írt be a természet csodás
emlékkönyvébe az Isten.
 
Igen! az ihlet szállta meg
s ringatta teremtő lázba
s a merev, lázadó anyagot
művészileg leigázta.
 
Valóban énekek-éneke
az édes asszonyi forma,
és mintha minden karcsu tag új
csodás-szavu versszaka volna.
 
Óh millyen isteni eszme ez,
a fehér nyak - hattyu-ringás!
hol a fürtös főgondolat,
a büszke fejecske, hintáz.
 
Két bimbó epigrammai élt
varázsol a mell csúcsára
s mily édes köztük a szigorú
sormetszet harmóniája!
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Mi minden kavarog bennünk, ha ezt halljuk: Nőnap. 
Ha csak rágondolunk, pláne, mikor közeledik, 
vagy már itt van. Vagy már elmúlt, de emlékezünk 
rá. Megünnepeltük-e és hogyan? És csak az élőket 
ünnepeltük, vagy a holtakra is emlékeztünk? Ez 
utóbbinak az '56-osok számára különös jelentősége 
van. Hiszen ebben a legfrissebb forradalmunkban 
és szabadságharcunkban, amelyet ugyanúgy 
eltapostak, legázoltak, mint a korábbiakat, csak 
még sokkal brutálisabban, nemcsak úgy voltak 
jelen a nők, ahogy minden történelmi tragédiában. 
Hogy tűrtek és szenvedték, amit a kegyetlen sors 
rájuk mért, gyerekek, házastársak, hozzátartozók, 
egyáltalán szeretteik elvesztését, meggyászolását, 
nélkülözését. Hanem úgy is, ahogy a férfiak: sokan, 
főleg a fiatalok közül (akikről épp a mai fiatalság tud 
a legkevesebbet) vállvetve küzdöttek velük együtt, 
és életüket tudatosan feláldozva lettek mártírok. 
Nem passzív áldozatként, hanem a halált is vállalva 
teljesítették történelmi küldetésüket. Felejthetetlen 
számunkra Tóth Ilona, a magyar Jean d’Arc, akit 
hétpróbás gyilkosok kiáltottak ki közönséges 
gyilkosnak, koncepciós per vádlottjaként, és 
végeztek ki gyalázatosan. Készítettek róla, 
mikor már lehetett, monográfiákat, színdarabot, 
rockoperát, azok, akiket megihletett az ő alakja, 
de ez még mindig kevés „Nem elég! Még nem 
elég!”. Istennek hála, hogy közöttünk van még 
Wittner Mária, nagy idők nagy tanúja, és mesélhet 
nekünk mindazokról, amikről Tóth Ilona már 
nem. „Nem mese ez gyermek”, mondhatnánk mi 
is a maiaknak, fiúknak és lányoknak. Azoknak, 
akik közülük még fogékonyak a nemzeti múltra, 
nemzeti emlékezetre. Akkor is, sőt, annál inkább, 
ha ez a közelmúltat jelenti.
Hát a névtelen hősnők? És itt nemcsak az 
elesettekre gondolok. Hanem az 1956. december 
4-ei nőtüntetés résztvevőire is. Akik ezen a napon, 
nem véletlenül egy hónappal a lánctalpakon 
hozott pusztítás után egy szál virággal, nemzeti 
jelképeinkkel több ezren vonultak fel a Hősök 
terén a Névtelen Hős sírja irányába. Pedig tudták, 
hogy milyen brutális, barbár, kegyetlen erővel 
állnak szemben. Hiszen alig több, mint tíz éve 
ezreket erőszakoltak meg a hősöknek hirdetett, 
jótevőknek, felszabadítóknak hazudott embertelen 
megszállók. Akiknek a tragédiáját hitvány 
kollaboránsok utódai, örökösei, mentegetői most 
megpróbálják összemosni az általános szen-
vedéssel, „a háború civil áldozatainak” szentelt 
emlékmű segítségével. Nehogy már az utókor erre 
valahogy külön emlékezzen! Mintha volna ahhoz 

fogható, amikor az emberi és női méltóságot 
meggyalázók gyűlöletes félállatok fakasztanak 
új életet egy női testben, vagy legalábbis tartósan 
„megajándékozzák” őket az ettől való rettegéssel… 
a betegségekről nem is beszélve.
Úgy tűnt, hogy ettől a női bátorságtól. önfel-
áldozástól még a megtorló bolsevista hatalom is 
meghátrált egy pillanatra. Legalábbis taktikából. De 
aligha véletlen, hogy éppen utána következtek azok a 
provokációk, amelyek célja az volt, hogy irgalmatlan 
sortüzet zúdítsanak fegyvertelen, bélés tüntetőkre, 
válogatás nélkül nőkre, férfiakra egyaránt.
Kik jelentették számomra, tizenhárom éves, nem 
pesti, csak miskolci srác számára '56 nőalakjait? 
Első sorban az anyám, aki 25-én csütörtökön elvitt 
kézen fogva az Üzletvezetőség (ÜV)  elé, amelynek 
a homlokzatáról hosszadalmas kopácsolás után 
a tetőn dolgozó embereknek sikerült leverniük a 
vörös csillagot. Amikor a monstrum legördült, a 
földön állók tapsoltak és elénekelték a himnuszt. 
Másnap október 26-án én az iskolából jöttem 
haza, anyám sárosan, tépetten, rettenetes ideg-
állapotban a rendőrség előtti sortűz túlélőjeként. 
Nem kapott találatot, de a menekülő tömeg őt is 
ledöntötte a lábáról.
Jelenti apám kedves volt tanítványát is, aki akkor 
első éves francia szakos egyetemista volt, október 
végén eljött hozzánk, és beszámolt az élményeiről, 
többek között a parlament előtti sortűzről. Az első 
sorban állókat mind lekaszálta a géppuskatűz. A 
második sorból már volt, aki élve megúszta, őt a 
mellette álló fiú rántotta le maga mellé a földre. De 
jelenti azt a miskolci iskolatársamat, Mislei Emesét 
is, aki ugyancsak a rendőrség előtt kapott halálos 
lövést. Koraérett lány volt, szerette a fiúkat, azok 
is őt. Elment néhány vagányabb osztálytársammal 
iskola után a rendőrség elé. A temetésén tüntetés 
volt, a sírján a terror idejében is mindig volt friss 
virág. Vajon megvan-e még az a sír? Régen jártam 
a miskolci Deszka temetőben.
...Ne mondja senki, hogy a Nőnap pártállami 
ünnep. Ugyanúgy nem tudták kisajátítani, mint 
ahogy annyi minden mást sem, nagy embereket 
és eseményeket. És ebben része volt, van annak 
a nemzeti emlékezetnek is, amely minden agy-
mosás, hazudozás, megfélemlítés ellenére 1956-
ot továbbra is annak tartotta, ami volt és maradt. 
Nekem is mondhatta‚ a Kádár rendszer, hogy a 
tömeg lőtt először.

Kiss István Béla

'56 nőalakjai: mi Nőnapkor is főleg rátok gondolunk
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Ö t v e n h a t o s  n ő i  s o r s o k
p o r t r é k  a  f o r r a d a l o m  n a p j a i b ó l A MÚLT-KOR

TÖRTÉNELMI MAGAZIN 
NYOMÁN

Akiket kivégeztek
Angyal Józsefné Friedl Valéria volt a 
legidősebb, 47 éves, a harcokban nem is vett részt, a 

Budapesti Katonai Bíróság hűtlenség vádja alapján 
ítélte halálra. Az apa nélkül felnőtt lány a gimnázium 
elvégzése után még Mezőgazdasági Akadémián is 
tanul, aztán férjhezmenéséig titkárnőként dolgozik 
Albrecht főherceg uradalmában.
1951-ben egy kémügyben tartóztatják le, s már 
akkor is hűtlenség vádjával négy év börtönre ítélik. 
1958-ban hónapokon keresztül küld jelentéseket 
Magyarország gazdasági, politikai és kulturális 
életéről Ausztriába, tájékoztat a Nagy Imre-per 
visszahangjáról, az állambiztonsági rendszerről, 
cikket ír a Szabad Európa Rádiónak.

Bakos Gyuláné Salabert Erzsébetet 
szervezkedés, gyilkosság és a mozgalomban való 
részvétel vádjával ítélik halálra. A házasságon kívül 
született gyerek apját nem ismerte, menhelyen 
nevelkedett. Segédmunkás, csavargásért javító-
nevelő munkára ítélik, később dolgozik, de az 
erkölcsrendészet tiltott kéjelgésért és csavargásért 
többször felelősségre vonja. Mindkét házasságon 
kívül szült gyerekét állami gondozásba adja. 

Az emlékezések, történeti tanulmányok, szakmunkák csupán a december 4-ei nőtüntetés leírásakor 
emelik ki a nők szerepét a forradalomban, holott ők is csatlakoztak a harcolókhoz. Kötszert, gyógyszert, 
sebesülteket és élelmiszert szállítottak, röpcédulákat gyártottak és terjesztettek, elsősegélyt nyújtottak.
A forradalom áldozatait, bebörtönzöttjeit különféle statisztikai táblázatok szerint csoportosítják, 
a sebesültek esetében találunk nem szerinti százalékos megoszlást, 86,2 %-a férfi, 13,8 %-a nő volt. 
(1956 Kézikönyve, Megtorlás és emlékezés) Kik voltak ezek a lányok és asszonyok akik együtt 
harcoltak a férfiakkal, akik főztek és mostak, ha kellett, benzinespalackokat töltöttek, kiosztották a 
kilőtt üzletek árukészletét, „mászkáltak a városban töltött géppisztollyal”, letartóztattak embereket, 
kiszabadítottak katonákat, lőttek az orosz tankokra, rájuk lőttek, megsebesültek, bujkáltak, elváltak, 
disszidáltak, hazajöttek, letartóztatták, verték és kínozták őket, éveket töltöttek börtönben, dolgoztak, 
tanultak, életreszóló barátokat szereztek és örökké visszatérő álmokat, kiszabadultak, elszegényedtek, 
megbetegedtek, újra férjhez mentek vagy egyedül maradtak - de semmit sem bántak meg.
Az asszonyok közül néhányan a rendszerváltás után résztvettek a Történelmi Igazságtételbizottság 
vagy a POFOSZ munkájában, segítettek a többieknek kárpótlási ügyekben. A többség betegen, 
rokkantnyugdíjasan vagy nagyon kevés nyugdíjból él, s talán csak a közvetlen környezetük ismeri 
életük történetét.
1956 történetéből így még mindig hiányoznak a nők. Ha mégis feltűnnek, csupán illusztrációk vagy 
kivételes, szimbolikus alakok, mint Kéthly Anna, Wittner Mária vagy Tóth Ilona. A forradalom 
historiográfiája ebből a szempontból nem kivételes, éppúgy nélkülözi a nőtörténeti fejezetet, illetve 
a társadalmi nem szempontjából átírt elemzést, mint történelmünk egésze. Nem tudjuk, a nők, mint 
csoport, hogyan viselkedtek a forradalom napjaiban, nem tudjuk, mi volt a nők egyéni története. 
Emlékeik mindazonáltal felszínre bukkannak, a közös történelmi emlékezet részei ők is, mint a 
forradalmat „csináló” férfiak.
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Jelen van a Rádió ostrománál, az amerikai 
követség előtti tüntetésen, különböző fegyveres 
csoportokhoz csapódik, majd harcol a Práter 
utcai fegyveresekkel. Lőszert oszt a Köztársaság 
téren, az ítélet szerint részt vesz az elfogott védők 
elleni atrocitásokban is. 1957. március 15-én egy 
óbudai vendéglő ablakait díszítő vörös szalagokat 
földre dobva összetapossa. 28 éves, amikor 1958. 
november 28-án kivégzik.

Magori Mária apja kőművesmester, anyja 16 
gyereket nevelt fel. Elvégzi az elemi iskola néhány 
osztályát, de alig tud írni-olvasni. Pestre költözik, 
ahol takarítónőként él. Orgazdaság vádjával egy év 
börtönbüntetésre ítélik.
Október végén csatlakozik a Thököly úti csoporthoz, 
nagy mennyiségű Molotov koktélt csinál, aktívan 
részt vesz a fegyveres harcban, csoportjával 
folyamatosan támadják a környezetükben felbuk-
kanó szovjet tankokat, páncélautókat támadnak 
meg és robbantanak fel. 1959-ben, 46 évesen 
végzik ki.

Mányi Erzsébet földművescsaládból szár-
mazik, az apa neveli a négy gyereket. Kimarad a 
közgazdasági iskolából, és a Belügyminisztérium 
Tudakozójában dolgozik, majd a Gyűjtőfogház 
telefonközpontjában. Hazaköltözik apjához, 
Gyulára, ahol közveszélyes munkakerülés és 
okirathamisítás címén két hónap börtönbüntetésre 
ítélik. Szabadulása után dolgozik, majd lopás 
vádjával újabb hat hónapot kap.
1956. október 23-án legálisan szabadul a börtönből. 
A forradalom ideje alatt Szegeden és Békéscsabán 
tartózkodik, november elején Gyulán próbál 
társaival fegyvert szerezni, ugyan összetűzés 

nem történik, mégis egy perben tizennégy 
vádlottal együtt elítélik. Húszéves, amikor fegyver 
és lőszerrejtegetés vádjával halálra ítélik és a 
békéscsabai lőtéren kivégzik.

Tóth Ilona orvosi egyetemistaként a Szövetség, 
majd a Péterfy Sándor utcai kórházban teljesít 
gyakorlatot. Részt vesz társaival a környékbeli 
harcokban, majd a kórházban az önkéntes 
mentőszolgálat munkájában, reggeltől-estig ellátja 
a sebesülteket, betegeket, estétől reggelig az 
Angyal István-féle csoportban röpcédulákat gyárt. 
Napi 5-6 ampulla koffein segítségével dolgozik 
óriási munkabírással. Zaklatott idegállapotban, 
kimerülten, állítólag két társával együtt orvosi 
eszközökkel megöli Kollár István ÁVH-s tisztet. 
Az gyilkosság körülményei roppant zavarosak, 
a lebukott karhatalmistát a felkelőcsoport két 
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tagja már gyakorlatilag agyonverte, mire a fiatal 
parancsnoknő elé cipelték. Egy koncepciós per 
áldozataként 25 éves korában halálra ítélték, majd 
1957-ben végzik ki.

Havrilla Béláné Sticker Katalin apját 
nem ismeri, menhelyen nő fel, majd különböző 
családoknál nevelkedik. Anyja magához veszi, 
varrni tanul, és az újpesti Pamutüzemben dolgozik. 
Rövid házasság után takarítónő a honvédségnél, 
majd segédmunkás.
A Corvin köznél ellátja a sebesülteket, majd 
a Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozik, 
részt vesz a szovjetek elleni harcban, a fegyveres 
őrszolgálatban, igazoltatásokban, majd a Köztár-
saság tér alatt gyanított kazamaták felkutatásában 
is. Ausztriába emigrál, majd Bernbe kerül 
dolgozni, de vőlegénye hívására hazatér. Együtt 
harcol Wittner Máriával, ő a Wittner Mária és 
társai (Corvin közi felkelők) perben a másodrendű 
vádlott. Egy zárkában ül 27 évesen, a halálos 
ítéletre várva Wittnerrel, Márton Erzsébettel, Bakos 
Gyulánéval. 1959. február 26-án végezték ki.

Börtönévek
Wittner Mária talán az egyik legismertebb 

szereplő, hiszen saját könyvében is, és számtalan 
interjúban, filmben elmesélte sorsát. Apját nem 
ismerte, anyja dajkaságba adta, később apácák 
nevelték, majd egy gyerekotthon lakója lett. 
Tanulni nem akart, gépíróként dolgozott vidéken, 
és nagyon fiatalon, 17 évesen szülte meg gyerekét. 
Budapestre jött, ahol eleinte alkalmi munkából élt, 
később háztartási alkalmazott lett. Október 23-
án az utcákon bolyongva valahogy felkeveredik a 
háztetőre, ahonnan már lövik a rádiót, tölti a dobtárat 
két srácnak hajnalig. Oldalkocsis motorkerékpárral 
szállítja sebesült társait a kórházba. Havrilláné 
Stricker Katalinnal csatlakoznak a Vajdahunyad utcai 
csoporthoz. Sebesüléséig aktívan harcol, részt vesz a 
X. Kerületi rendőrkapitányság megtámadásában és 
a fegyverek elosztásában. November 9-én jön ki a 
kórházból, udvarlójával Ausztriába menekülnek, de 

visszajönnek. Bebörtönzéséig itthon gyári munkás. 
Első fokon halálra ítélik, fegyveres szervezkedésben 
való részvétel, többrendbeli gyilkossági kísérlet, 
fegyveres rablás, disszidálás miatt, majd 1959 
februárjában életfogytiglanig tartó büntetést 
szabnak ki rá. 1970-ben szabadul.

Márton Erzsébet kisiparos családban születik, 
hét testvére egy járványban meghal. Apja, bátyja 
a kommunista párt tagja. Alkalmi munkák után 
villamoskalauzként dolgozik. 1955-ben lopás 
vádjával felfüggesztett ítéletet kapott. A Széna téri 

felkelőkhöz csatlakozik. A konyhán dolgozik, majd 
egy „különleges csoport”-ba kerül, ők tartóztatják 
le Marosán Györgyöt. A fiatal lány különben 
világéletében katona akart lenni, el is kezdett 
katonai középiskolába járni, de lányok részére 
beszüntették az oktatást. Mikor egyik nap megtudja, 
hogy a Maros utcai ÁVH-s laktanyában szolgálatot 
teljesítő kiskatonákat bezárták a felkelők, és esetleg 
ki akarják végezni őket, ezt megakadályozza, 
s kiszabadítja a fiúkat. Ezért a Széna tériek ki 
akarják végezni, már csak a tűzparancs kiadása 
van hátra, amikor életét megmenti egy éppen az 
udvarba érkező, fékezni nem tudó, krumplit szállító 
teherautó okozta kavarodás. Ausztriába emigrál, 
majd Brüsszelbe kerül, ahol egy gyárban dolgozik. 
Anyja figyelmeztetése ellenére 1957 márciusában az 
amnesztia-hírekre hazajön. Letartóztatják, halálra 
ítélik. 1963-ban szabadul, 26 évesen. A börtönévek 
után sem lett sokkal könnyebb az élete. Egészségi 
állapota a börtönben átélt kínzások és a kemény 
munka miatt megromlott.
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Gróf Széchenyi István

MI LESZ BELŐLŰNK 
MAGYAROKBÚL
/.../ Mi, magyarok a jelen európai közátalakulásnak 
nevezetes időszakában megbecsülhetetlen két 
előnnyel bírunk, nem egy népcsalád fölött. 
Legelsőbben is, hogy mi magyarok már bírunk 
alkotmányos alappal, miből más országokban 
ezt még keresniük kell, s azután, hogy mi már 
megszoktuk az alkotmányos formákbani mozgást, 
midőn másoknak ebben még okulniuk kell – s 
hogy mi ekképp forradalmi veszélyek nélkül 
érhetünk célt, míg alkotmánytalan népek ily sima 
úton tán alig rázhatják magukról le az önkénnyel 
hervasztó bilincsét!
S lám, szorosan alkotmányos formákban mozogva, 
miután minden pártviszály megszűnt, s magyar 
őszintén szorítja magyarnak kezét, rövid idő alatt 
mily óriási lélekkel haladtunk legtökéletesebb 
kifejlésünk felé. Meg van alapítva a magyar felelős 
kormány, a honnak milliói bevéve az alkotmány 
sáncaiba, s oly kedvezésekben részesítve, mik 
lehetetlen, hogy az égi hatalmak rokonszenvét a 
magyar fajnak meg ne nyerjék, mert emberségesen 
meg van érdemelve és emellett évenkénti ország-
gyűlés Budapesten lehető legtágabb alapra állítva 
- sajtószabadság és ekképp szabad vitatkozás ezen 
egyedüli biztos antidotuma minden subversiv 
hajlamnak. Kérdem, ki nem őrülne ily kifejtésnek, 
és ki volna ily körülmények közt elég kaján 
elfelejteni azon kötelességet, mellyel mind en 
ember, de kivált a magyar tartozik honához, kiált a 
magyar, mondom, mert nekünk Magyarországon 
kívül széles e világon nincs hazánk!
Számtalant ugyan fájdalmasan érint az áldozatok 
tömege, melyeket az országnak aránysúlyba tétele 
véget a haza oltárára vinni kénytelen volt. Ám de 
bízza magát és sorsát a háládatos igazságszerete-

tének, de munkáljon egyúttal azon is, miszerint a 
nemzet gyarapodásának is indulhasson, minthogy 
a szegénység közt sínylődő ígérhet ugyan sokat is, 
de még keveset sem adhat - És aztán gyermekei velő 
gondolhatta azt egy pillanatig is, miszerint gyarmati 
állásbúl nemzeti létre minden nagyobb áldozat 
nélkül kibontakozni lehessen.
Én bálványozom a szabadságot, s nem mint sok más 
és sokszor  anélkül, hogy észrevenné, egyedül saját 
maga számára, de minden embertársamra nézve.
A szabadságot azonban sok, kivált olyas, ki ahhoz 
még nem szokott abban keresi, hogy mindenki 
vagy legalább saját maga mindezt tehesse, mi neki 
tetszik, mire éppen kedve csosszan.
Én éppen megfordítva. Azon okból, mert a 
szabadságot rám nézve úgy meg akarom óvni, 
mint másokra is terjeszteni. A rendnek és ekképp 
ránk nézve az alkotmányos formáknak vagyok 
határozott barátja, pártolója, bajnoka. Rend 
azonban másképpen nem keletkezik, hanem 
csak úgy, hogyha a felelős minisztérium szavára 
hallgat most e honban mindenki és annak útját 
senki nemcsak nem állja, de éppen úgy óvakodik 
minden hívatlan beléavatkozástúl, mint bármely 
csekélységben is fölibe emelkedéstűl.
Most hazánkban igazi baj csak azáltal létezhetik, 
ha a fennálló miniszter szava elhangzik. Új rend-
nek kell keletkezni. Sok érdek meg van sértve. 
Számtalan egyed hely, kenyér nélkül teng.
Mindezt rendezni mindenről proviedlni kell. 
Úgy, de ehhez idő kell, szükséges, mindenekfölött 
egybehangzó concentricus működés.
Ki-ki állja saját helyét becsületesen az önmeg-
tagadással, ne adjon minden kritikának hitelt, 
de inkább gondolja magát belé azon roppant 
nehézségekbe, melyeket legyőzni kell.

Pozsony, 1848. március 27.

Szűcs Béla Albert válogatásából
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Tisztelt Nőtársaim!
Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 172.
évfordulóján ünnepi lelkesültséggel köszöntöm az 
ország valamennyi nőkkel, családokkal foglalkozó 
szervezeteket. Nem csupán a tisztemből fakadó 
jóleső kötelesség ez.
Nőként és családanyaként meggyőződésem, hogy 
az 1848-as Forradalom és Szabadságharc a magyar 
nemzet olyan próbatétele volt, amely a honszerető 
magyar nők sokirányú részvétele nélkül nem 
tudott volna európai léptékűvé  válni. 
A magyar reformkor honleányai, először főként a 
nemes asszonyok, a tehetősebb polgár asszonyok, 
majd példájukra a magyar asszonyok széles rétege 
mind aktívabban kapcsolódott be az ország 
átalakításába.
A reformkorban egymásba fonódva jelent meg 
a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás 
gondolata, s a nők az adott kor lehetőségeihez 
mérten lelkesen, aktívan és bátran részt vettek ezek 
gyakorlati megvalósításában.
S itt nem csupán a magyaros ruhák és fejdíszek 
tudatos viselésére gondolok, – habár ehhez 
is kellett bátorság, hiszen ezzel a bécsi udvart 
provokálták! Nem is csak arra a gyakorlatra, hogy 
a nők tudatosan magyar árukat vásároltak, ezzel 
segítve az ébredező magyar ipart.
A magyar asszonyok mind gyakrabban jelentek 
meg a nyilvános térben, felolvasó körökön, írói 
szalonokban, ahol már a küszöbön álló forradalom 
és szabadságharc szellemi előkészítése folyt.
A magyar nemzet előtt álló feladatokat csak 
kiművelt emberfőkkel lehetett megvalósítani, 
így nem véletlen, hogy előtérbe került a nők 
iskoláztatása is.
A művelt, magasan képzett, világot járt Brunszvik 
Teréz – születése szerint grófnő – mintegy „szellemi 
anyaként” így ír az új magyar női elhivatottságról:
”Az Úr engem őrnek rendelt az övéihez, hogy 
számukra én legyek a hűség, az őhozzátartozás és 
az éberség mintaképe.”
Máig büszkék lehetünk arra, hogy egyebek mellett, 
1828-ban megszervezi az ország, sőt Közép-
Európa első kisdedóvóját!
Unokahúga, Teleki Blanka pedig 1846-ban Pesten  
Leánynevelő Intézetet alapít.
Az országban alakuló nőegyletekben már ekkor 
megfogalmazódik az a követelés, hogy a nők 
egyetemeken tanulhassanak, sőt, hogy szavazati 
joguk legyen! 
Mikor a negyed évszázadnyi szellemi előkészület 
után kitör a forradalom, a nők ott tolonganak a 
pesti utcákon!

„Föl a tett mezejére, polgártársnőim!” írja Jókai 
Mór. Aztán eljött a véres harc ideje.
A nők lelkileg támogatták csatába vonuló férjeiket, 
távollétükben egyedül látták el családjaikat, ami az 
adott korban óriási fizikai és lelki terhelést jelentett. 
Hogy a magyar nőknek mit jelentett a szabadság és 
a haza üdve, azt abból is leszűrhetjük, hogy több, 
mint száz – férfinévvel – dokumentált nő harcolt  
a csatákban! Önkényesen kiragadva, pl. Lebstück 
Mária, Bányai Júlia, Beck Vilma, vagy Pfiffner 
Paula – mind a mai napig példaképünk lehet 
tetterőből és hazaszeretetből!

A szabadságharc leverése után a bécsi udvar 
kegyetlenül megtorolta a lázadó magyarokat, s 
köztük a magyar nőket. Teleki Blanka például 10 
év várfogság után halt meg.
Állítsuk hát példaképül leányaink elé a magyar  
Reformkor és az 1848-as Forradalom és Szabad-
ságharc névtelen hősnőit és ismert nőalakjait!
Mai korunkban ismét szükség van, s egyre 
inkább szükség lesz olyan magyar nőkre, akik 
a családi feladatok teljesítése mellett tevőleges 
elkötelezettséget vállalnak a HAZA sorsa iránt is.
Ma, amikor irgalmatlan nagy erők támadnak az 
európai civilizációra, s benne a mi országunk 
életére, a nők felelőssége megkettőződik. Egyrészt 
minden eddiginél tudatosabban kell megvédenünk 
a család intézményét és segítenünk a következő 
generációk gyermekvállalását, másrészt a hazát a 
továbbiakban nem foszthatjuk meg a magyar nők 
közéleti aktivitásától.
Erőink megsokasítása és a Nemzeti Együttműködés 
Rendszerébe rendezése női feladat is.
Ehhez a felelősségteljes munkához kívánok minden 
nőszervezetünknek további eredményeket, éltető 
sikereket, a jól elvégzett munka örömét.
Tanulmányozzuk és merítsünk bátran a magyar 
Reformkor és az 1848-as Forradalom és Szabadság-
harc női résztvevőinek elszántságából!

Dr. Petrasovits Anna

Bányai Júlia
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Mindnyájan emlékezni fogunk az alakjára, akik az 
1848/49-iki szabadságharca emlékeinek kiállítását 
meglátogattuk. A pénztárnál egy 48-as honvéd 
főhadnagy ült, egyenruhában, mellén a koszorus 
vitézségi renddel, fején a trikolor-rózsás csákó; 
napbarnitott arczán se bajusz, se szakáll.
Én ez alakot az 1849-iki májusi napokban láttam, 
akkor még nyalka «legény» volt, huszár dolmány-
ban, sarkantyus csizmában. Irtam is róla valami 
költeményt.
Hanem hát mind annál, amit költői fantázia kitalál, 
sokkal érdekesebb ennek a rendkívüli alaknak az 
igaz története, amelyhez a hiteles adatokat ő maga 
bocsátá kezemre. Ez a két év egy nő életéből «sok» 
volna egy regénynek.
«Lebstück Mária» (ez volt a családi neve) Zágrábban 
született, horvát szülőktől 1830-ban, a hol az atyja 
jómódú kereskedő volt. Kora fiatalságában Bécsbe 
került, a hol szülőinek gazdag rokonai laktak. A 
mint 1848-ban a márcziusi mozgalom megindult, 

a szabadság mámora a 18 éves leány lelkét is 
elragadta: miután márczius 13-án és 14-én az ifjú 
harczosok számára koszorukat füzött, márczius 15-
én már nagyobb tettre szánta el magát. Felcserélte 
a női öltönyt az aulista egyenruhával, s puskát 
ragadva maga is beállt a Giron György vezénylete 
alatt alakult «német légióba», később a jogász-
zászlóaljba, melynek főparancsnoka Colloredo 
gróf, alparancsnoka Koller volt.
Ettől fogva férfinak tekintette mindenki, Károly 
volt a neve. Részt vett a vérengző torlaszhar-
czokban, az utczai ütközetekben, egész a döntő 
ostromig, melyben Windischgraecz seregei a bécsi 
forradalmat leverték.
Ekkor azzal szabadult meg az üldözés elől, hogy 
ismét felölté a női ruháit, s szépen kisétált Bécsből 
gyalog, letörölve arczáról a puskaporfüstöt. Eljutott 
szerencsésen Wienpassingig. A folyamon átvezető 
hid le volt hordva. Az innenső parton nem is volt 
semmi őrség. Csak a hidkorlát volt meghagyva 
és egy gerendaszál. Ezen az egy szál gerendán 
tornászta át magát a menekülő a tulsó partra.
Ott azonban két magyar nemzetőrre bukkant, a kik 
vasrudakkal voltak felfegyverkezve: azok elfogták, 
mint kémet s bevitték egy faluba s ott áristomba 
tették. A biró azonban szabadon bocsájtotta s a 
leány folytatta azután az utját feltartóztatlanul 
Vasváron keresztül Sopronig. Győrbe igyekezett 
eljutni, a hol férjnél levő nénje lakott.
Este későn érkezett meg Sopronba s ott a Magyar 
Király czimü vendéglőbe szállt meg. Sopronból 
azonban senkinek sem volt szabad utlevél nélkül 
kimenni. Ekkor Görgeynek egy hadosztálya 
cseltámadást intézett az osztrák csapatok ellen s a 
fegyverzajban a menekülő leány, a ki nem félt már 
az apró golyók fütyülésétől, se az öregek búgásától, 
könnyű szerrel kijutott a városból.
Czenkig folyvást gyalog menekült, itt utolérte 
egy könnyű cséza, melyen két uri ember ült, azok 
megszánták a leányt és felvették a kocsijukra. - Ők 
is Sopronból menekültek s Győrbe igyekeztek. 
Ámde nem volt köszönet a barátságukban, mert 
Csornán túl, a mint a befagyott Kis-Rábán át 
akartak hajtatni, leszakadt a jég a szekér alatt. Jó 
szerencse, hogy közel voltak a honvéd előőrsök, 
azok kihuzgálták őket a vizből. A leánynak az 
öltözete azonban facsaró viz lett s azonnal jéggé 
fagyott a tagjain. Egy derék honvédkáplárnak 

Jókai Mór - A szabadságharc hősei 

A NŐI HONVÉDHADNAGY
(részlet)
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aztán megesett rajta a szive, odavitte az őrtüzhöz, 
ráadta a saját köpönyegét, hogy annak az oltalma 
alatt vesse le az öltönyeit s takarózzék bele, a mig 
az őrtüznél megszáradnak a szoknyái s ismét 
fölveheti. A pálinkás kulacsával is megkinálta, 
hogy felmelegedjék. E jégfürdő után azzal kerülte 
ki a halálos betegséget, hogy a mint ruháit ujra 
fölvehette, nekiindult gyalog az utnak, a sebes 
mozgás ismét fölhevíté. Másnap eljutott Győrbe.
Testvérnénje házánál fájdalommal párosult 
örömmel fogadták, s ott elmaradhatott volna a 
rossz napok végéig. Ezt a kis kalandot elfeledte 
volna neki a világ.
Ámde ő nem kalandnak tekinté, a mi addig 
történt vele: teljes lelkét betölté a szabadságért 
való rajongás. Midőn harmadnap megtudá, hogy 
egykori parancsnoka, Giron őrnagy szintén 
Győrben van a bécsi német légióval, odasietett 
hozzá: az a «fehér hajó» vendéglőben lakott. Az 
őrnagy rögtön ráismert a női ruhában a vitéz 
katonájára: «hozott Isten öcsécském!» üdvözlé s 
hozatott számára aulista egyenruhát, adott neki 
puskát, kardot. Máriából ismét Károly lett. - Még 
az nap délben letette az esküt a háromszinü zászló 
alatt a «fehér hajó» előtti téren a német légióval 
együtt s már két órakor silbakra volt küldve Görgey 
főhadiszállása elé a püspöki palotához. Ez volt első 
szolgálattétele magyar zászló alatt.
Deczember 26-án kezdte meg Görgey serege a 
visszavonulást Győr alul. Bábolna alatt került 

Károly az első ütközetbe nyilt csatatéren. Veszte-
séggel végződő ütközet volt. A bécsi legionáriusok 
is megfutamodtak, daczára a «leány» buzdító 
szavainak.
A második csatája a csapatjának Tétény alatt volt, 
Cress könnyü lovasok és gránátosok ellen; az is 
futással végződött.
A kudarczok nem ábrándították ki a leányt, a 
szégyen nem oltotta ki a lelkesedés tüzet. Keresett 
magának méltóbb társaságot. Budapestre érve, 
beállt a tiroli vadászok szabad csapatjába, melyet 
Szöll Vitályos őrnagy szervezett. Ez a szabad csapat 
Görgey hadtestébe lett beosztva.
Ezzel a hadsereggel járta be azt a csodálatraméltó 
nagy hadműveletet, melyet Görgey Budapesttől a 
Bányavárosokon át Branyiszkóig végrehajtott. 

(...)

A kápolnai ütközetben derék osztályrész jutott a 
tiroli szabad csapatnak. A végzetes visszavonulásnál 
egy vértes század megrohanta a lövészeket. Ezek az 
országuton tömeget képezve fogadták a rohamot. 
A nehéz lovasság szétrobbantá a gyalog csapatot. 
Ennek egy része elesett, a többi elfogatott vagy 
elfutott, a sömlyékbe. Károly egyedül futott 
tovább az országuton, fegyverét el nem dobva 
kezéből. Három kurazir utána vágtatott, szörnyen 
szidalmazva és fenyegetve, ha meg nem áll. Egyszer 
aztán megállt. Egy vén fűzfához jutott: a mögé 

Komáromi csata (1849 július 2.) - Than Mór festménye
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megvonult. Háta mögött mély süppedék, a melybe 
a lovasok nem kerülhetnek. E védő menedékből jó 
czéllövő fegyverével kettőt lelőtt a lovasok közül, a 
harmadik megfordult és elvágtatott. Mikor aztán 
a magyar hadsereg ismét összeszedközött, Ott 
kapitány, ki a jelenet szemtanuja vala, odavezeté 
Károlyt a fővezér Dembinszky elé, a ki e szavakat 
intézte hozzá:
- Fiatal ember! Legyen ön mindig ilyen vitéz. Ön 
ma az arany kardbojtot szolgálta meg. - S rögtön 
kinevezte alhadnagygyá.
Károly összeszedte a szétrobbantott tiroli lövészek 
maradványát s legközelebbi hőstette az volt, hogy 
ezeknek az élén Verpelétnél egy, az ellenségtől 
megszállt majorlakot megostromolt és elfoglalt. 
Hanem ennél az ostromnál, a kik élve maradtak is, 
majd mind sebet kaptak. Maga Károly is keresztül 
ment a vérkeresztségen, egy golyó a fejét horzsolta.
Maga is sebesülten, bekötött fejjel, nem ment a 
tábori kórházba, hanem egy sebesült szállítmányt 
kisért Tisza-Füredre. Mire onnan visszakerült, 
nem talált rá többé a vadászcsapatjára. Ekkor 
megirigyelte a huszár életet. Hiába! Csak a magyar 
huszár az igazi Hadúr katonája. Ez volt tetőpontja 
az ábrándjainak. És ezt is elérte. Görgey Gáspár 
tábornokhoz küldte őt, a ki Károlyt a Miklós-
huszárok közé osztá be. Nyalka huszár volt! Már 
akkor mindenki tudta, hogy leány. Tizenkilencz 
esztendős leány, mint huszárhadnagy. Még férfinak 
is gyermek volna - a mai világban!

(...)

Komárom felszabadítása után Budapest alá vonult 
a magyar derékhad. Károlyt I** tüzérőrnagy 
mellé osztották be, ki a Gellérthegyen működő 
bombavető mozsár-telep főparancsnoka volt.
Ha költeményt irnánk, előidézhetnők 
emlékezetünkből azokat a csodás májusi éjsza-
kákat, a midőn a szép csillagos égen szálltak 
erre, szálltak arra a vérveres csillagok, sziporkázó 
tűzfarkot húzva maguk után (paródiái a titokteljes 
tűzmeteoroknak), a hol lecsaptak, földrengető 
dörgést s villámlobbanást támasztva. A hegyekről 
lőtték a várat, a várból pedig Pest városát. Közbe 
pedig hangicsáltak a fülemilék. A tűzokádó 
Gellért ormán játszódott le az idyll. A fiatal 
huszárfőhadnagy itt kapta a legveszélyesebb sebet: 
nem a Károly, hanem a Mária; a szivén kapta a 
sebet; szerelmes lett a hősi tüzér-parancsnokba.
Maga is megijedt e mámorító szenvedélyétől, s 
hogy véget vessen neki, a halálnak rohant. Hajh, 
abban a régi időben de sok szerencsétlen szerelmes 
találta meg az igazi módját a szívgyógyulásnak - 

tűzzel: nekirohant a golyózápornak. Május 20-án 
éjjel Károly Mária besorakozott az önkénytesek 
csapatjába, a kik vállalkoztak a Ferdinánd-kapunál 
ostromlábtókon felhatolni a vár bástyafokára. 
Ebben a hősvállalatban is részt vett; nem találta fel 
a halált. Hanem feltalálta a helyett a boldogságot. 
Szerelme viszonozva lett. Egy tábori lelkész 
rendbehozott mindent. Három hétig tartott a 
kivivott Buda várában a mámor: a szerelem és a 
diadal mámora. Az idő rövidségét kipótolta a 
szerelem és diadal nagysága. Hanem ez a boldogság 
sehogy sem illett össze a huszárfőhadnagyi 
egyenruhával. «Egy egész babérerdőnél egy 
rózsabimbó többet ér.» Károly lemondott a 
kivivott férfi név dicsőségéről, azért, hogy asszony 
lehessen. (Mégis csak az asszony az erősebb!)

Ámde nagyon elszámította a dolgot, a midőn 
azt képzelé, hogy a katonai kötelékből csak 
így könnyedén ki lehet bujni egy - népviselet 
felöltésével. Egy tánczvigalomban, a hová ő is 
vesztére elment, ráismert egy tüzérkapitány M**y.
Nini! hisz e hölgy valamikor a mi ütegünknél 
szolgált, mint huszártiszt!
E szóra rögtön elfogták s a József Bastion üregébe 
zárták. A főparancsnok itélete szigorú volt: «akár 
kém, akár szökevény az álruhába öltözött, főbe kell 
lövetni!» 48 óráig volt siralomházban.
Ez alatt azonban I** őrnagy és Sebess térparancsnok 
Kossuthoz siettek s elmondva előtte a regényes igaz 

Kápolnai csata (1849 február 26-27.) - Than Mór festménye
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történetet, kieszközölték tőle a kegyelmet, de azzal 
a föltétellel, hogy Károly vessen véget az egész 
idyllnek; vegye fel újra az egyenruháját, s menjen 
vissza a zászlója alá.
Ekkor már elkezdődött a visszavonulás. Pestről 
Dorosmáig meg sem álltak. Ott a támadó ellenség 
kényszeríté őket Szegedre huzódni. Folytonos 
csaták közben vonultak Lugosig, onnan Facsetra, a 
hol az ellentől üldözve, átusztattak a Béga vizén. Itt 
végre elfogták őket s Aradra vitték. A magyar fogoly 
tisztek a kaszamatákba zárattak. A várparancsnok 
túlszigorú ember volt. Egy éjjel a lakosztálya alatti 
kaszamata felrobbant s a szobájából kirohanó 
generális belezuhant a tátongó mélységbe, a 
honnan a fogoly magyar ezredes, Szatmáry, hozta 
ki még élve: de a várparancsnok nem sokára 

sebeiben meghalt. Utána Thun gróf jött Aradra. 
Ez emberségesebben bánt a foglyokkal. Megtudva, 
hogy «Károly» tulajdonképen «Mária» és hogy 
áldott állapotban van, kibocsátá őt a börtönből s 
megengedé neki, hogy magánszállást fogadhasson 
a városi mérnök, Herr Ádám urnál, katonai őrizet 
alatt. Innen felszállíták Pestre a Neugebäudeba, a 
katonai felebbezési törvényszék elé, a hol Reuschl 
alezredes-auditor és Katzel felebbezési tanácsnok 
kihallgatták s azzal ismét visszaküldték Aradra. 
Ott volt ismét katonai felügyelet alatt, míg el nem 
jött az idő, hogy az új várparancsnoknak bejelentse 
a fogoly azt az indokolt kérelmét, miszerint szintén 
fogoly «férjét» bocsássa ki egy napra, hogy újszülött 

fia keresztelőjét megülhesse. A várparancsnok 
teljesíté a kérelmet s a két fogoly, apa és anya, 
együtt ünnepelhették meg fiúk keresztelőjét, két 
tüzérkáplár volt a keresztapa.
Három hónap múlva aztán a nőruhába öltözött 
foglyot Pestre vitték s innen Zimonyba szállították, 
onnan két katona kiséretében Sziszekre vitték, ahol 
aztán tudtára lett adva, hogy már most alá is út, 
fel is út! mehet szabadon, a hová tetszik a horvát 
földön.
Egyenesen hazament a szülői házhoz Zágrábba.
El lehet képzelni azt a jelenetet, mikor a katonai 
hírrel koszorúzott leány egy kis csecsemővel a 
karján belépett az elhagyott otthonba.
Anyja, nővérei örömmel fogadták a megtértet; 
ámde volt egy bátyja, a ki az osztrák hadseregnél 
szolgált s Lombardiában harczolt Radeczky alatt, 
ez kegyetlen dühbe jött, midőn meglátta a hazatérő 
nővért; szidalmakkal halmozta el s ki akarta 
dobni gyermekestől a házból. De az anyai szeretet 
győztes maradt, a fiú haragját lecsillapították s 
engesztelődésre fordították a szenvedő nővér iránt.
De nem olyan könnyen ment az engesztelés a 
zágrábi lakosságnál. A hol Mária megjelent az 
utczán, szidták, gúnyolták, kővel, sárral dobálták, 
luggal leöntötték, míg végre az anyja elvitte a 
leányát Jellasich bánhoz s attól kért oltalmat. A bán 
elmondatta Máriával minden viselt dolgát s akkor 
azt mondta neki, hogy «honfitársainak semmi okuk 
sincsen ezért gyalázkodni, sőt inkább dicsőségül 
róhatják fel, hogy nemzetükből támadt egy nő, a 
ki a vitézség mezején ily hírnevet tudott kivívni». S 
azonnal kiadta horvát, német és olasz nyelven irott 
plakátokban a napi parancsot, melyben szigorúan 
megtiltatik a hazatért felkelőknek minden 
bántalmazása.
Itt azután három évig maradt Mária; de ismét 
visszakivánkozott Magyarországra s Győrbe 
ment lakni, a hol első házassága formahiba miatt 
felbontatván, ujból férjhez ment Pasché Gyulához, 
ki szintén hadnagy volt a szabadságharcz alatt, s élt 
vele zavartalan boldog házasságban 21 esztendeig, 
midőn férje meghalt.

Most itt lakik Új-Pesten a fiánál. Szegény 
sorban van és beteg. Nem panaszolja sorsát, 
nem alkalmatlankodik a hazafiak ajtaján, nem 
kéreget, nem dicsekszik az érdemeivel; csendesen 
megvonul. Én sem indítok meg érette országos 
irgalmat, csupán annyit mondok, hogy talán 
mégis szép volna a magyar honfiaktól, ha ezt az 
emlékezetreméltó alakját a szabadságharcznak 
nem hagynák élte alkonyatán nyomorban elveszni.
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Zichy Antónia

Természetesen az asszonyok – főúri, köznemesi 
és polgári származásúak egyaránt – élénken 
érdeklődtek a reformkori politikai élet aktuális 
kérdései iránt, s a műveltebbek otthon bizony 
komoly hatást gyakoroltak férjeikre. Elég csak 
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök hitvesére 
gondolnunk: Zichy Antónia grófnő tudatosan 
egyengette férje politikai karrierjét.

Zichy Karolina

Ellenzéki szellemben politizált húga, Karolina 
grófnő is, ki megjelenésével, szellemes és intelligens 
stílusával nagy hatást gyakorolt a magyar 
politikusokra. Férjének, Gróf Károlyi Györgynek 
a palotáját pedig a politizáló arisztokrata társasági 

élet egyik központjává tette. A nemzeti ügynek 
elkötelezett két grófnő kulcsszerepet játszott a 
főúri társadalom magyar szellemű átalakításában. 
Példaadásukkal szorgalmazták a magyar ruha 
viselését, a magyar nyelv tüntető használatával 
pedig szalonképessé tették azt a társasági élet 
színterén. Báljaikon divatot csináltak a magyar 
táncnak. A két nővér kitüntető figyelemmel vette 
körül az ellenzéki politikusokat. Nemcsak ők, 
hanem sok más haladó szellemű asszony is aktív 
szerepet vállalt a kizárólag magyar iparcikkek 
vásárlását szorgalmazó Védegylet tevékenységében.

Teleki Blanka

Teleki Blanka grófnő – felrúgva a kor társadalmi 
szokásait – tudatosan vállalta a független nő 
szerepét és a közélet porondjára lépett. 1846-
ban leánynevelő intézetet nyitott a fővárosban, 
ahol a márciusi ifjak egyik kiválósága, Vasváry 
Pál tanította lelkesen az ifjú hölgyeket magyar 
történelemre. Március 15-én a grófnő maga szavalta 
el tanítványainak a Nemzeti Dalt. Kolléganője, 
Lőwei Klára pedig rendszeresen kivitte a lányokat 
a márciusi forradalmat követő népgyűlésekre a 
Nemzeti Múzeum kertjébe. A magyar szellemű 
oktatásért, forradalmi tartalmú könyvek és képek 
terjesztéséért, 1848-as politikusok rejtegetéséért 

N ő i  s o r s o k  1 8 4 8 / 4 9 - b e n
A MÚLT-KOR TÖRTÉNELMI MAGAZIN NYOMÁN

M. Lovas Krisztina írása

A reformkor nemzeti lelkesedése természetesen a magyar nőket is magával ragadta, sokan aktív részesei 
voltak a márciusi forradalomnak, többen fegyverrel harcoltak a szabadságharcban. Voltak, akiknek 
az életét végérvényesen megváltoztatta férjük 1848/49-es szerepvállalása és a háború vagy a megtorlás 
áldozataiként özvegyekké váltak. Mások követték férjüket a kényszerű emigrációba és soha többé nem 
térhettek vissza hazájukba. Olyan is akadt, akire megszégyenítés vagy kemény börtönbüntetés várt. Sokan 
a tragédiából való felocsúdást követően talpra álltak, és minden energiájukat a nemzeti emlékezet ébren 
tartására fordították. Voltak, akik sohasem feledtek és nem tudtak megbocsájtani a „hóhérnak”, Ferenc 
Józsefnek. Március 15-e évfordulóján emlékezzünk most a nőkre, azokra, akik 1848 főszereplőit a háttérből 
támogatták, akik olykor maguk is fegyvert ragadtak, sebesülteket ápoltak, menekülteket bújtattak vagy 

éppen csak csendesen szeretteikért aggódtak.
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1851. május 13-án letartóztatták a grófnőt 
és Lővei Klárával együtt a kufsteini várba, a 
legszigorúbbnak számító „császártoronyba” zárták. 
Megalázó körülmények között tartották fogva, 
később Laibachba szállították, ahol cellájában a 
hőmérséklet a 10 Celsius fokot szinte sohasem 
haladta meg. A grófnő egészségi állapota teljesen 
megrendült. 1857-ben általános amnesztiával 
szabadult, de Magyarországon nem volt maradása, 
az osztrák titkosrendőrség állandóan zaklatta. 
Végül Németországba költözött, majd Párizsban, 
húgánál érte a halál 1862-ben. A haldokló 
összefüggéstelen szavai közül egyetlen szót lehetett 
tisztán kivenni: „Magyarország!” Temetésén a 
francia közélet kiválóságai is tiszteletüket tették, 
a magyar emigráció képviseletében pedig Irányi 
Dániel mondott emlékbeszédet.

Szendrey Júlia

Petőfi hitvese, Szendrey Júlia szerepvállalásáról a 
férj naplójából értesülünk. A forradalmat meg-
előző „éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel 
együtt – írja a költő – bátor lelkesítő imádott 
kis feleségemmel, ki mindig buzdítólag áll 
gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg 
előtt a magasra emelt zászló.” Tudjuk, hogy míg 
március 13-án Petőfi a Nemzeti Dalt írta, Júlia 
a másik asztalnál nemzeti színű fejkötőt varrt 
magának. A kortársak később szemére vették 
az asszonynak, hogy nem óvta eléggé Petőfit a 
veszélytől, hanem tovább tüzelte annak amúgy 
is rendkívül szenvedélyes természetét. 1849 
áprilisában Júlia egy politikai röpiratban arra 
szólította fel Magyarország hölgyeit, hogy küldjék 
harcba férjeiket, kedveseiket és fiaikat. „Rövid idő 
múlva vagy egy szabad haza boldog gyermekei, 
vagy egy meggyilkolt hon szerencsétlen árvái 
leszünk.” Akkor még nem gondolta, hogy ő maga 
is ez utóbbi sorsra jut. Petőfi eltűnése után végső 
kétségbeesésében már az öngyilkosság gondolata 
foglakoztatta, megírta búcsúlevelét ekkor még 
csak éppen másfél éves kisfiához. A kilátástalan 

helyzetből végül egy újabb házasságba menekült. A 
nemzet is elfordult tőle, kortársai nem bocsájtották 
meg neki, hogy eldobta az özvegyi fátylat. 
Írói próbálkozásait sem fogadták kedvezően, 
bár Gyulai Pál kénytelen volt elismerni, hogy 
Andersen fordításai igen jól sikerültek. Személyes 
tragédiájához hozzátartozik, hogy a közvélemény 
mindig csak Petőfi feleségét látta benne. 39 évesen 
talán megváltásként érte a halál.

Laborfalvi Róza
A márciusi forradalom lelkes hangulata két 
márciusi ifjú házasulási kedvét is meghozta. Jókai 
a forradalom napján, este a Nemzeti Színházban 
ismerkedett meg Laborfalvi Rózával. Az előadás 

előtt közkívánatra Egressy Gábor elszavalta a 
Nemzeti Dalt, Jókai a közönség lecsillapítására 
beszédet mondott. Laborfalvi Róza pedig – ki aznap 
a Bánk bánban Gertrudist alakította – a függöny 
mögül előbújva egy nemzeti színű kokárdát tűzött 
az ifjú író mellére. Ezzel kezdődött szerelmük, 
s annak ellenére, hogy a barátok, ismerősök és a 
család is le akarta beszélni Jókait arról, hogy elvegye 
a nála hét évvel idősebb színésznőt, augusztus 
végén már össze is házasodtak. Petőfi ettől kezdve 
barátját – utalva az asszony erőszakos természetére 
– már csak Laborfalvi Móricnak csúfolta.

Kossuth Zsuzsa
Kossuth Zsuzsannát, bátyja 1849. április 16-án, az 
„összes tábori kórházak főápolónőjévé” nevezte ki. A 
Pesti Hírlapban megjelent felhívására az asszonyok 
tömegesen jelentkeztek ápolói szolgálatra. Mégis 
– európai viszonylatban is úttörő módon – 
Zsuzsanna megszervezte a hadiápolást, bejárta 
az egész országot és mintegy 72 tábori kórházat 
állított fel. Lelkesedését csak fokozta személyes 
tragédiája, hiszen társát, Meszlényi Rudolfot, 
három gyermekének apját a szabadságharc 
kitörése előtt, 1848 januárjában vesztette el. Férje 
halálakor még harmadik gyermeküket várta. A 
depresszióból a szabadságharc eseményei és a 
hazája iránti tenni akarás ragadta ki.
1851 decemberében, a távolból Kossuth által is 
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támogatott Makk-féle fegyveres szervezkedés 
leleplezésekor, őt is elfogták. Egy szál hálóingben 
hurcolták el a börtönbe Lujzával, Kossuth másik 
húgával együtt. Végül 1852-ben a Kossuth család 
nőtagjait – összesen kilenc gyermekkel együtt – 
kitoloncolták az országból. Először Brüsszelben 
telepedtek le, itt halt meg Kossuth idős és beteg 
édesanyja, úgy, hogy fiát többé már nem láthatta. 
Ezt követően Zsuzsanna húgához, Emíliához 
az Amerikai Egyesült Államokba költözött. 
Itt is a Brüsszelben kitanult csipkeverésből 
próbálta fenntartani magát és gyermekeit, de a 
börtönben szerzett betegségektől meggyötört teste 
hamar feladta a küzdelmet. Fiatalon, 37 évesen 
Amerikában érte a halál. Emília, kit csapodár 
férje elhagyott, példás egyedülálló családanyaként 
állt helyt az Újvilágban, kifőzdét nyitott és abból 
tartotta fenn egymaga a gyermekeket. Sírjára 
valaki, tán egy másik magyar sorstárs, emlékezetből 
egy Vörösmarty vers idézetét rótta fel: „Látogató, 
ha keres, mondjátok, nem vagyok itthon: lelkem a 
kedves hon messzi határira szállt.”

Dessewffy Arisztid özvegye
Szomorú sors jutott osztályrészül az aradi 
tábornokok özvegyeinek is. Bár voltak, akik új 
életet tudtak kezdeni, mint Dessewffy Arisztid ifjú 
özvegye, kit férjének végakarata szerint bajtársa, 
Máriássy János ezredes vett feleségül, vagy 
Leiningen árván maradt hitvese, aki később szintén 
férjének barátjához, gróf Bethlen Józsefhez ment 

hozzá. Nagy Sándor József menyasszonya Klauzál 
Gábor felesége lett. Mások, mint Knezić Károly 
felesége, Kapitány Katalin belehalt bánatába. Az 
olasz származású gyönyörű Láhnerné sokáig 
együtt lakott Makón Damjanich özvegyével, majd 
hazaköltözött Itáliába. Többen voltak azok, akik 
egész életükön át viselték a gyászt, mint Lázárné, 
vagy Poeltenberg Ernő galíciai származású hitvese, 
ki gyermekeivel együtt Bécsben lakott. A házaspár 
1848 augusztusában találkozott egymással 
utoljára. A férjnek az aradi várbörtönből írt 
levelei mély érzelmekről tanúskodnak. Utolsó 
soraival így búcsúzott feleségétől: „Gondolatban 
szorosan magamhoz ölellek mindnyájatokat, 
téged és a kedves gyerekeket!” Az asszony 
később Magyarországra költözött, a család 
badacsonytomaji villája a mai napig eredeti 
formájában látható.

Damjanich Jánosné

Az özvegyek legismertebbje, Damjanich Jánosné 
nyíltan és bártan vállalta a szabadságharc 
emlékét. Batthyány Lajos gróf özvegyével 1861. 
március 15-én megalapította az Országos Magyar 
Gazdasszonyok Egyesületét, mely még a kiegyezés 
előtt gondozásba vette a honvédek árváit és 
számos jótékonysági akcióval hívta fel magára 
a figyelmet. Mikor a koronázás után Erzsébet 
királyné meglátogatta árvaházukat, a két alapító 
matróna tüntetőleg nem jelent meg Sisi fogadásán. 
A hagyomány szerint Batthyányné fia, Elemér 
gróf beleszeretett Erzsébet királyné unokahúgába, 
Marie Louise von Wallersee grófnőbe, ám az anya 
kijelentette: „Gyilkos családba nem nősülünk!” 
– s még azt is hozzátette, hogyha fia ezt mégis 
megtenné, ő azon a napon öngyilkos lesz. Ki tudja, 
tán ezért, Batthyány Lajos miniszterelnök fia, 
sohasem nősült meg.
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Tavaly a kommunizmus áldozatainak emléknapján 
avattuk fel Csongrádon Magyarország 
eddigi egyetlen köztéri megemlékezését, egy 
művészeti domborművet, amely Botos József 
felajánlásából született, s amelyhez lánya és 
jómagam is hozzájárultunk. Nem tagadom, 
volt a kezdeményezésnek személyes indítéka 
is. Az erőszakot szenvedett asszonyok között 
családunkban is volt áldozat. Király Kelemen 
ferences rendfőnök csongrádi visszaemlékezései 
a maguk nyers valóságában hitelesen mutatták 
be a csongrádi asszonyok orosz katonák általi 
megaláztatását, szenvedéseit. Mit asszonyokét, 
kislányokét! Hogy lehet felindulás nélkül olvasni 
tizenkét-tizenhárom éves lányok meggyalázását? 
És azt, ahogy a férj szeme láttára követnek el 
erőszakot a feleségén és a lányain? Hogy lehet ezt a 
szenvedést relativizálni?

Pedig lehet. Az Élet és Irodalom Gerő András 
tollából hoz egy cikket, amelyben arról 
elmélkedik, hogy nem kellene nemek szerinti 
megkülönböztetést tenni az áldozatok emlékének 
felidézésekor. Nem tudok egyetérteni vele. 
Éppen azért, mert igen emancipált nőnek tartom 
magamat. A nők meggyalázása szememben 
a legsúlyosabb bűnök egyike. Borzalmasnak 
tartottam gyermekkoromtól kezdve mindazt, ami 
a háború alatt történt.
A szomszéd szobánkban lakott a lakásunkba 
befogadott zsidó család, akik túlélték  Auschwitzot. 
Éjjelente sikoltozott az asszony. Édesanyám az 
ölébe véve nyugtatgatta. Lánya tizenhat évesen a 
láger bordélyában szolgált, így maradt életben. 
Apósom a hómezőkön fagyott meg és tűnt el. 
Nagybátyáim francia fogságból jöttek haza, 
csontsoványan. Anyám is, anyósom is öregnek 
maszkírozták magukat, és csak a szerencsének 
köszönhetően úszták meg a nemi erőszakot. 

Polcz Alaine könyvét olvasva, Skrabski Fruzsina 
filmes feldolgozását látva vagy az Aurora Borealis 
– Északi fény című filmet megnézve érzékletes 
képet kaphatunk arról, mit jelentett a háború a 
civileknek, s közülük elsősorban a nőknek.
Ezért tartom méltányosnak, hogy a civil áldozatok 
közül kiemeljék a nők szenvedéseit. Ahogyan a 
Demokratában a közelmúltban megjelent cikk 
(amelynek a budapesti emlékműállítás volt az 
apropója) szépen idézte is a kezdeményezésünkre 
felállított csongrádi emlékmű kapcsán, hogy az 
emlékezésnek nem lehet célja a gyűlöletkeltés, 
csak a főhajtás az erőszakot elszenvedett asszonyok 
előtt. Azok előtt, akik ártatlanul érezték magukat 
beszennyezettségük miatt bűnösnek. Tiszták 
voltak ők, hősök, szentek. Akik évtizedekig nem 
beszélhettek erről, de nem is akartak. Magukba 
zárva viselték keresztjüket, sokszor bizony nagyon 
is fájdalmas fizikai és pszichológiai terhüket.
Ne relativizáljuk e szégyenteljes bűntény 
súlyát, hajánál fogva előrángatva a honfoglalás 
kori asszonysorsokat! Jó, hogy mindjárt nem 
Hunort és Magort rójuk meg a feleségszerzésért. 
És gondolkodjunk el, milyen fontos lenne 
napjainkban is az asszonyok, anyák tisztelete. Nem 
az az emancipált nő, aki elutasítja a férfitársaktól 
felajánlott udvariasságot. Hanem az, aki 
lecserélendő, lecserélhető, öregecskedő nőként való 
kezelését nem fogadja el. Aki hatalmas nehézségek 
árán egyesíti a női hivatást a munkavállalással, és 

helytáll az élet minden frontján. Aki tudja, hogy 
pótolhatatlan a társadalmi szerepe. Mint Alva 
Myrdal vagy Marie Curie, akik gyermekeik mellett 
értek el sikereket, Nobel-díjat érdemlő pályát. 
Mindez nem lenne lehetséges a férfiak szerető 
támogatása nélkül. Éljen tehát a bibliai Ádám és 
Éva! Kölcsönös megbecsülésben.

A szerző professor emerita
köszönet a Magyar Nemzet Vélemény rovatának

A meggyalázott lányok és asszonyok emléke
Botos Katalin írása a Magyar Nemzet 2020.02.25-i számában

szovjet munkatábor
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Merészségnek számíthat, ha néhai  Katona Tamás 
vagy Boross Péter után valaki szónokol. Éppoly 
merészség, ha Rákosi Viktor fenti írása után e 
sorok írója tollat ragad, hogy mégis megteszi, 
kérem nézze el a szíves olvasó.
Percember, ritkán hallani ezt az összetett szót 
meghatározást, pedig az életben gyakorta talál-
kozunk megjelentetésével. Értelmezése egy-
szerű, a kifejezés tökéletesen fedezi a jelentést, 
percember, a percnek a pillanatnak él, nem gondol 
a múltra, az elődökre, csak a pénz és a jelen hajtja, 
azt szorgalmazza.
Társadalmunkban elsokasodott a percember. 
Emberi életkorral visszahajtva az időt még bő 
többségben találjuk azokat, akire még a legrosszabb 
indulattal sem lehetett ráfogni, hogy percemberek, 
magukkal tőrödnek. Igaz, akkor valóban törté-
nelmi időket éltek elődeink. Egységben lépett 
a nemzet, a Felvidékért, Erdélyért adakoztak, 
segítettek boldogan. Jött a borzalom, a behívások, 
az emberek összefogtak, megosztották kenyerüket, 
az óvóhelyen szoros helyüket, sőt nem egy 
alkalommal feláldozták féltve őrzött szekrényüket, 
hogy az agyonlőtt szomszédot abba helyezzék, 
ideiglenesen örök nyugalomra. 
Törődtek egymással, a múlttal. Napjainkban aligha 
kell nagy áldozatot hozni, élelem van, megfelelő 
lakhatási lehetőséggel, tehát különleges áldozatra 
aligha van szükség. Marad a múlt tisztelete, az 
emlékezés azokra, akik újjáépítették lerombolt 
hazánkat, majd 1956-ban felvállalva a lehetetlent, 
fegyvert fogtak a világ egyik, ha nem a legerősebb 
szárazföldi hadserege, a Szovjet Hadsereg ellen.
Az idő múlása, a nosztalgia megszépíti a múltat, 
így általános az a nézet, hogy hajdanán szép 

volt, jó volt minden, őriztük, tiszteltük a múltat, 
hajdani nagyjainkat. Az 1848/49-es szabadságharc 
vitathatatlanul történelmünk, legjobban ismert 
története. Hőseik áldoztainak története közszájon 
forog. Az aradi várfal VI. számú kapujánál 
főbelőtt négy magyar tábornok kivégzésének 
és elföldelésének helye közismert volt. A vár, az 
1867-es kiegyezést követően magyar felügyelet 
állá került, mégis csak 1910-ben kezdték meg a 
kihantolást, mely a talaj vizes állapota miatt csak 
1912-ben valósulhatott meg, ekkor kerülhettek 
csak elő a maradványok. A várfalon kívül kivégzett 
9 hős sírhelyét csak 1913-ban kezdték kutatni. 
Eredmény nélkül ásták meg a kutató árkot. A 
munka abba maradt, hiszen jött 1918. Jöttek, 
és maradtak a románok, számukra ez nemcsak 
érdektelen, hanem ellenséges téma is volt. A 
Maros partját 1932-ben szabályozták, ekkor 
csontok kerültek elő. Szerencsére egy magyar 
történész ezt meghallotta és némi kutatása után 
bebizonyosodott, hogy Haynau áldoztait találták 
meg. (Mint érdekesség, a kommunista rezsim által 
nagyon is felmagasztalt Martinovics Ignác tetemét 
is véletlenül találták meg, a mai János kórház 
alapját ásták, amikor egy csontvázat találtak 
lábfejénél koponyájával. Megállapították, hogy 
ez Martinovics maradványa.) Az aradi vértanuk 
tiszteletére emelt obeliszk sem az elföldelés helyén 
áll, hanem mintegy 150-200 méterre a hajdani 
vesztőhelytől.
A hősöknek szóló valós tiszteletadás az I. világ-
háborút követően vált napjainkban is példaadóvá. 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó ízig-
vérig katona volt. Tisztelte, becsülte a katonát, aki 
nem hordja, hanem viseli a mundért. Közvetlenül 

Percember
Matthaidesz Konrád írása a múltról a jelennek

„Évekkel ezelőtt a Hargitán, a nagy székely havason utaztam keresztül. Teljes pompájában állt az 
erdő, az ég felhőtlen volt s a hálás madarak legszebb dalukkal dicsérték a Teremtőt. S mikor lassan 
kapaszkodtunk fölfelé, egyszer csak egy sírdombot pillantok meg, korhadt fakereszttel. Azután egy 
másik sírdomb, harmadik sír... negyedik sír... kereszttel vagy anélkül... A kocsis megemeli kalapját.
- Micsoda sírok ezek?
- Honvédsírok.
- Kik vannak alattuk eltemetve?
- Ki tudná a nevüket megmondani? Negyven esztendeje annak, uram. Elestek a forradalomban. Isten 
nyugosztalja meg őket haló porukban.
- Amen.

Hallgatagon haladtunk odább, a vadvirágos sírok elmaradtak.” 
részlet Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek c. könyvéből
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megválasztása után szorgalmazta, hogy a vidéki 
településeken emeljenek emlékművet az onnan 
származó hősi halottaknak. Minden helységben 
ott volt a szobor, különböző művészi értékkel, de 
tisztelettel, szívből emelve. A Rákoskeresztúr-i 
köztemetőben több százezer magyar és hatezer 
német hős alussza örök álmát. A több parcellányi 
területnek, kertészete, külön térparancsnoksága 
volt. A főméltóságok évente több alkalommal 
látogatták, éppúgy, mint a hazánkba érkező 
magas rangú vendégek. A lakosság is elfogadta, 
folyamatos volt az ott nyugvók hozzátartóinak, 
barátainak látogatása. Eljött 1944. az Amerikai 
Légierő célpontnak vélte, lebombázta. Átfordult 
a naptár 1945-re. A kommunista irányítás az 
I. világháborús hősi temetőt nem tűrte, egy 
dohánygyári munkásnő lett a temető vezetője.  
Intézkedett, a sírokon lévő sisakok „gyűjtsd a vasat 
és a fémet, ezzel is a békét véded” gyakorlattal 
eltűnjenek, éppúgy, mint az egyéni síremlékek, 
szobrok. A katonai sírok intézményesített 
elhanyagolása a kádári rezsim végéig tartott. A 
bukás után társadalmi kezdeményezésre obeliszket 
emeltek az ott nyugvók tiszteletére. Napjainkban 
ismét gyakoriak a virágcsokrok a sírokon, 

bizonyítva nemcsak „percemberek” vannak. A 
hősök tiszteletének majd bő négy évtizednyi 
elhallgattatása után napjainkban, ha lassan is, 
de gyarapodik a régi hősökre való emlékezés, a 
példaként állítva a jelenkor számára.
A kommunizmusnak is számtalan áldozta volt 
1956 előtt és után. Fiatalok, öregek, nők, férfiak. 
Emléküket sokan feledésre ítélik. Egyre kevesebben 
élnek azok közül, akik a forradalom idejében 
bátrak voltak, fegyverrel a kézben szembeszálltak 
a szovjettel. Ám, a „percember” ez esetben is alig 
gondol a tiszteletadásra, pedig kötelessége lenne.
A közelmúltban több ifjan elhunyt hősre emlékeztek 
iskolája falán emléktáblával, az elhelyezés óta 
gyakorta kerül virág a táblához, ott tartják a 
forradalomra való emlékezést. A történelemórákon 
az iskolájuk padját koptató 1956-os hősökre 
emlékeznek. 
A hősök múltbéli tiszteletéről írt Rákosi Viktor 
Korhadt fakeresztek könyvében.
Rákosi Viktor bő évszázada élte át a tiszteletadás 
kötelességét. Napjainkban is vannak sírok, emlékek. 
Mindenkinek illik eldönteni, „percember”, vagy 
a múltra gondolva megadja a kötelességnek is 
tekinthető tiszteletet.

WALDINGER GYULA

HAR ANGSZÓ
Ércbe öntött a mester milliónyi hangot,
Mikor elkészítette egykor a harangot.
A város zajában az ember gyakran
Meg se hallja.
Kell hozzá a falvak nyugalma,
Hogy megértse szavát, üzenetét,
Melyet elküld a háztetök fölött
Szerte-szét.
Egyik komoran szól, ércesen,
A másik csilingelve, kedvesen.
Jelez tüzet, árvizet, ellenséget, győzelmeket.
Ünneppé magasztalja az ünnepeket,
Délidőt harangoz vagy misére kongat,
Máskor elsiratja a halottat.
S ha többé nem is hallja,
Lelke tán érzi, a harangszó
Utolsó útján elkíséri.
Fejét térdére hajtva
Önmagától kérdi,
Szép unokáink hallják-e még
Magyarország hírvivőit.

•✴•

KLAPKA GYÖRGY IMÁJÁBÓL
„Itt térdelek vérbe borult szent oltárad előtt
szegény anyám - szegény imádott hazám!
Legszentebb hely nekem ez a széles világon.
Meglátogatom én e helyet a nap minden
óráiban s az éj kísérteties perczeiben,
s lelkem a fájdalom és a magasztaltság végtelen
érzetével borul le előtte.
Áldozatom egy és örök.
Emlékezem és imádkozom szent oltárad előtt
vérző anyám .”

Komáromi Lapok, rendkívüli szám,
Augustus 5. 1849
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Nemzetközi konferenciát tartanak a málenkij 
robotról hétfőn az országházban
– Vannak, akik még mindig nem tudták feldolgozni, 
hogy szeretteiket málenkij robotra hurcolták és 
mindenüket elvették. Ez egy transzgenerációs 
trauma, amely máig hat az elhurcoltak és családjuk 
egészségi, lelki és sokszor anyagi állapotára is – 
mondta Makra Mónika történész, a Málenkij robot 
emlékhely koordinátora, a Gulág- és Gupvikutatók 
Nemzetközi Társaságának titkára. A fiatal kutatót 
az életben maradottak lelki állapotáról, az emlék-
helyről és a jövő kutatási lehetőségeiről kérdeztük.
Emlékezz ránk! …azokra, akik „egy kis munkán” 
voltunk a Szovjetunióban – ezzel a címmel jelent 
meg Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn könyve, 
amelyben Taksony és Dunavarsány sorstragé-
diáit dolgozták fel, ahonnan 1944 szeptemberétől 
mintegy nyolcszáz civilt hurcoltak el két hullámban 
a szovjetek. Makra Mónika csaknem száz korábbi 
elhurcolttal és családtagjaikkal készített interjúkat, 
amelyek alapján szemléltették a lágeréletet és a 
hazatérésük körülményeit. Tapasztalatai szerint 
mindenkiben másként él tovább a szörnyűségek 
emléke. – Felszabadultságot láttam azokon, akik 
már feldolgozták a történteket, könnyebben 
megnyílnak, örülnek, hogy valaki meghallgatja 
őket, hogy fontos a mondanivalójuk. Ám sokan 
máig nem tudták feldolgozni a borzalmakat, ők 
nem szívesen emlékeznek, nekik még mindig fáj 
a múlt, szemükben megkeseredettség látszik. Ez 
főként azokra igaz, akiket megerőszakoltak vagy 
több halálesetet láttak. Megdöbbentem, hogy 
sokaknak emiatt szégyenérzetük volt, mintha ők 
tehetnének a történtekről. Ki kell gyógyítani ebből 
a társadalmat, mert az áldozatok nem tehetnek 
arról, amit elszenvedtek – summázta a kutató a 
tapasztalatait.

A történész szerint sokan nem is tudják, hogy 
felmenőik málenkij roboton voltak, mert a 
családok nem beszéltek róla, így a legfiatalabb 
nemzedékekhez ennek nem jutott el a híre. És 
csak részben azért, mert a kilencvenes évekig 
ez tabutémának számított, ebben a még élénk 
fájdalmak is közrejátszottak. – Megrázó volt, 
amikor megtudtam, hogy az üknagyapám is kint 
halt meg. Szökés közben lőtték agyon, és ezt egy 
túlélő rokona mesélte el nekem, ugyanis teljesen 
kikopott családunk emlékezetéből az ő története – 
idézte fel a kutató.
Az idén tízéves Gulág- és Gupvi kutatók 
Nemzetközi Társasága ma konferenciát tart az 
Országházban, ahol beszámolnak az elmúlt évtized 
kutatási eredményeiről. – A társaság elnöke, 
Bognár Zalán történész készített egy részletes 
monográfiát, amelyben több mint ezerötszáz olyan 
Kárpát-medencei településnév szerepel, ahonnan 
elhurcoltak embereket. Most a mély kutatások 
következnek, ellenőriznünk kell helyi szinten a 
levéltári anyagokat – mondta Makra Mónika, aki 
szerint ebben nagy segítségükre lesz annak a 682 
131 elhurcolt magyar állampolgár nyilvántartó 
kartonjának másolata, amely a magyar állam 
sokévnyi diplomáciai munkájának köszönhe tően 
érkezik haza a moszkvai levéltárból.
Ez a szám viszont csak azokra vonatkozik, akiket 
a kiérkezés után regisztráltak, sokan útközben 
haltak meg, sokakat pedig nem is regisztráltak. 
Régebben hatszázezerre becsülték a korabeli 
Magyarországról elhurcoltak számát, ma már 
látszik, hogy ezt az állítást felül kell vizsgálni, hisz 
a Bognár Zalán által vezetett legújabb kutatások 
szerint közel egymillió lehet az elhurcoltak száma. 
– A kartonok tizen nyolc pontban tartalmaznak 
személyi adatokat, szerepel rajtuk az elhurcolt neve, 
születési éve és származási helye. Nagy előrelépés, 
hogy lesz egy részletes listánk azokról, akik egészen 
biztosan kint voltak valamelyik lágerben, ám mivel 
ez a több százezer dokumentum cirill betűkkel 
van írva, a fordításuk legalább egy évbe telik, az 
adatok feldolgozása pedig akár egy évtizedig is 
eltarthat. Utána végre kiderül, milyen arányban 
voltak hadifoglyok és civilek a lágerekben, és sok 
új információt tudhatunk meg az elhurcoltak 
személyes életútjáról is – mondta a kutató.

„Sokaknak emiatt szégyenérzetük volt,
mintha ők tehetnének a történtekről”

Nagy Mátyás írása a Magyar Nemzet 2019.11.25-i számában

Malenkij robot emlékhely Budapest, IX., Fék utca
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Az orosz frontra kiküldött 2. magyar hadsereget 
1942 januárjában kezdték el megszervezni. Koráb-
ban hazánk az úgynevezett Kárpát-csoporttal, 
majd 1941 novemberétől az öt dandárt számláló 
Magyar Megszálló Erőkkel vett részt a Szovjetunió 
elleni háborúban. A német hadvezetés 1941 
végéig nem lépett fel követelésekkel Magyarország 
irányába. Ribbentrop eredetileg a teljes Magyar 
Királyi Honvédség részvételét kérte, erre azonban 
Bárdossy László miniszterelnök nem volt hajlandó.
A 2. magyar hadsereg végül 1942. április és 
június között vonult ki a frontra, s a német Déli 
Hadseregcsoport alárendeltségében kezdte meg 
harci tevékenységét. Bekapcsolódtak a nyári 
of-fenzívába, melynek során a Vörös Hadsereg 
folyamatos visszavonulásban volt, kerülve a 
nagyobb ütközeteket. A magyarok így is mintegy 
20 %-os veszteséget szenvedtek.
Miután 1942. november 22-én befejeződött 
Sztálingrádnál a 6. német hadsereg körülzárása, 
megkezdődött annak fölmorzsolása. A gyűrű 
biztosítására 1942 decemberében a Vörös Hadsereg 
délnyugat felé szorította a 2. magyar hadseregtől 
délre álló olasz csapatokat. A hadműveletek annyira 
leterhelték a szállítási útvonalakat, hogy az orosz 
frontra utoljára érkező pihent magyar csapatokat 
már csak több száz kilométerrel a frontvonal 
mögött tudták kirakodni, onnan erőltetett menet-
ben, gyalog kellett folytatniuk útjukat. Lajtos 
Árpád vezérkari tiszt visszaemlékezésében írja:
„A doni magyar hadsereg mindinkább úgy érezte, 
hogy otthon már leírták.” 1942 végén a magyar 
hadvezetés végre úgy döntött, hogy legalább 
részben felváltja a fronton harcoló, megfáradt 
alakulatokat. A váltást 1943. január 13-ra tervezték. 
Az elsöprő erejű szovjet támadás azonban egy 
nappal korábban, január 12-én a hajnali órákban 
indult meg a Don-kanyarban a 42 fokos hidegben. 
Az oroszok az arcvonal északi részén, az urivi 
hídfőállásból törtek ki. A 2. magyar hadsereg 
által védett 200 kilométer hosszú Don menti 

terepszakaszon is támadásba lendültek a jelentős 
páncélos erőkkel és amerikai hadfelszereléssel, 
élelmiszerrel támogatott szovjet hadosztályok. A 
magyar csapatok szívósan és hősiesen ellenálltak, 
de több mint 200 kilométeres frontvonalat kellett 
megtartaniuk. Mindezt nyári felszerelésben, 
utánpótlás nélkül, ugyanis a téli hadfelszerelés 
nem érkezett meg. 
A német hadvezetés – a megállapodások ellenére – 
nem látta el a magyar csapatokat a beígért korszerű 
fegyverekkel, ráadásul a szállítókapacitásukat sem 
bocsátották a honvédek rendelkezésére. 
Az iszonyatos körülmények és a kilátástalan 
helyzet ellenére a magyar honvédek több napon át 
keményen ellenálltak, ezzel emberfeletti hőstettet 
hajtottak végre.
 A 22. gyalogezred kötelékében esztergomi katonák 
is részt vettek a Don-kanyarnál vívott harcokban. 
A többszörös orosz túlerő azonban több helyen 
áttörte a magyarok védővonalát. Az eredetileg 
több mint kétszázezres magyar hadsereg, amely 
már az előző hónapok hídfőcsatáiban is jelentős 
veszteségeket (26-27 ezer fő) szenvedett, hatékony 
légierő és légvédelem, kellő számú páncélos 
egység és páncélos-elhárító fegyver hiányában, 
élelem, téli ruházat nélkül fokozatosan darabokra 
szakadt és megsemmisült. A 2. magyar hadsereg 
hiába kért a németektől segítséget – amely meg 
is érkezett 27 db, akkor már elavultnak számító 
T 38-as páncélos és összesen 9 db rohamlöveg. 
A Déli Hadseregcsoport vezetése megtiltotta a 
német tartalékok bevetését, a magyarokat azonban 
az „utolsó emberig” való kitartásra utasították. Az 
oroszok, mélyen benyomulva a frontvonal mögé, 
szabályosan vadásztak az egymástól elszigetelt 
honvéd alakulatokra. A farkasordító hidegben 
visszavonuló, irhájukat mentő német katonák nem 
vették fel a teherautóikra a magyar katonákat, 
sőt erőszakkal azt meg is akadályozták. Nem 
egy esetben puskatussal vertek a járművekre 
kapaszkodó magyar honvédkezekre. Ezek után 

• Emlékezzünk! • Emlékezzünk! • Emlékezzünk! • Emlékezzünk! • Emlékezzünk! • Emlékezzünk! •
A Don-kanyar áldozatai

77 éve történt
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csak magára számíthatott a magyar katona. 
Odaveszett 100 – 120 ezer honvéd, fiatal élet, 
erőteljes férfi, aminek máig kiható következménye 
van. Az ellenségen kívül a fagyhalál is tizedelte 
a visszavonulókat. A pontos veszteséget megál-
lapítani nem lehet, a szovjet csapatok rettegett, 
állatias harcmodora miatt a foglyok száma csekély 
volt, és ezek nagy részének további sorsáról sem 
lehet tudni. Jaj a legyőzötteknek! A hadsereg 
maradványait – körülbelül 60.000. katonát – 
április végéig hazaszállították, a parancsnokság a 
működését április 30-án beszüntette. Ezzel lezárult 
a magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb 
fejezete. A kétségbeesett, szinte sokkos állapotban 
levő Jány Gusztáv, a 2. magyar hadsereg 
parancsnoka január 24-én meggondolatlan és 
igaztalan hadparancsában azt állította, hogy 
a magyar honvédek gyáván viselkedtek, és 
elvesztették becsületüket. 
A vezérezredes később megbánta, és visszavonta 
a megalázó jelzőket, és így fogalmazott: „Az 
eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb 
adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar 
hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét 
nem vesztette el, hanem sokáig a Don-parton 
keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes 
csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan 
ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a régi 
magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak, és 
felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló 
fegyvertényeivel.”
Jány Gusztávot a háború után felelőssé tették 
a doni tragédiáért és kivégezték. A rettenetes 
megpróbáltatások után hazaérkező alig hatvanezer 
magyar honvédet a háború után hatalomra 
kerülő kommunista banda „a fasiszták oldalán, 
a Szovjetunió ellen harcoló” katonákként 
megbélyegezte, sokuknak egy életen át titkolniuk 
kellett, hogy harcoltak és helytálltak a pokolban, 
a Don-kanyarban. Ezen a napon mély főhajtással 
emlékezzünk azokra a magyar honvédekre, akik 
bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették 
feladatukat, valamint azokra, akik hősi halált haltak, 
és idegen földben nyugszanak.

A. BAK PÉTER

Nyolcan voltak a Homoki testvérek, három lány és 
öt fiú. József, a későbbi lapszerkesztő a piaristáknál 
érettségizett a tízes években. Igen jól tanult, a 
görög nyelvet is tűrhetően elsajátította. A jogi 
egyetem következett, melyet elvégzett ugyan, de 
nem doktorált.
Ekkor már más kötötte le az érdeklődését: 
az újságírás és a sport. Sok időt és később, a 
negyvenes években sok pénzt áldozott a KAC 
labdarúgó csapatára. Tucatnyi keresztgyerek volt 
a focisták között, nevelte, segítette a fiatalokat, 
a sport volt a mindene. Az anyagi hátteret a 
megélhetéshez az újságírás mellett a Kőbányai 
Sörgyár lerakata biztosította, melyet testvéreivel 
közösen működtetett.
A Kecskeméti Lapoknál a húszas évek közepén 
kezdett dolgozni. Mint újságírót, minden érdekelte. 
Legbüszkébb arra a teljesítményére volt, hogy 
elsőként jutott ki Bécsbe és küldött tudósítást a kor 
egyik hírhedt bűnesetéről. A kalapácsos gyilkos 
című írása honoráriumából vette azt a Doxa 
órát, melyet mindig magánál hordott, s büszkén 
mutatott, ha a szakma került szóba.
A kiürítés napjaiban, 1944 őszén azon kevesek 
közé tartozott, akik nem menekültek el a 
városból a szovjet csapatok elől. Folytatta az 
újságírást a koalíciós években is a Független 
Kisgazdapárt lapjaként megjelenő „Kecskemét” 
főszerkesztőjeként. 1948-tól azután, amikor 
a Kisgazdapárt kiszorult a politikai életből, 
búcsúznia kellett a szakmától. Nem sok idő 
múltán a sörlerakatot is államosították. Homoki 
József ekkor ötvenéves fejjel tanult meg könyvelni 
és a gyógyszertári vállalatnál helyezkedett el. Az 

Tíz perc a pokolban – egy évtized belső száműzetésben
Az 1956-os Kecskeméti Lapok felelős szerkesztőjének emlékére
Lovas Dániel a MUK (Magyar Újságírók Közössége) elnökének írása
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Tíz perc a pokolban – egy évtized belső száműzetésben
Az 1956-os Kecskeméti Lapok felelős szerkesztőjének emlékére
Lovas Dániel a MUK (Magyar Újságírók Közössége) elnökének írása

irodán dolgozott 1956. október 23-án is, csak 
délután ment el körbenézni a gyerekekkel, hogy 
mi is történik a városban. Néhány nap alatt mégis 
az események sodrába került. Ott volt azok között, 
akik hozzáfogtak a Kisgazdapárt újjászervezéséhez. 
(A városparancsnoktól kapott kocsival mentek 
Pestre a megbízólevélért.) Majd amikor október 
31-én, Kecskeméten is megalakult az Ideiglenes 
Nemzeti Bizottság, az értelmiség képviselőinek 
javaslatára megbízást kapott a kecskeméti napilap 
szerkesztésére. Az újraindított Kecskeméti Lapok 
első száma november 2-án, pénteken jelent meg 
a felelős szerkesztő vezércikkével, melynek első 
mondata így hangzott: “Isten nevében útjára 
indítjuk a mai napon újra a Kecskeméti Lapokat”. 
A címbe emelt Isten szót később egyik súlyos 
bűnéül rótták fel.
A lap másik legendássá vált cikke a vasárnapi 
második számban jelent meg Tíz perc a pokolban 
címmel. A kecskemétiek előtt megnyitott főtéri 
ÁVH-épületet mutatta be egy fiatal újságíró, Ury 
László, akit később riportja miatt elhurcoltak.  
“Mondtam neki, hogy menjen el, és írja meg 
az igazságot” vallotta később a főszerkesztő. A 
Kecskeméti Lapok még november 4-én reggel 
is nagy példányszámban fogyott, de a kiszedett 
harmadik szám ólomhasábjait a várost megszálló 
szovjet katonák már szétverték. Homoki Józsefet 
még aznap este éjféltájban elhurcolták lakásáról. 
Egy szovjet katona, valamint két kecskeméti 
fegyveres egyenesen a nevezetes riport színhelyére, 
a volt ÁVH-házba vitte. (A szemtanúk egy 
közismert kecskeméti nevet “Szalóki” említenek.) 
Nem a szovjetek, nem is rendőrök tartották itt fogva 

néhány napig a főszerkesztőt, hanem a visszatért – 
akkor még civilruhás – volt államvédelmisek.
Az alig ötven kilós férfihoz sikerült orvost 
bejuttatni, aki követelte, hogy engedjék haza, mert 
beteg. Majd pedig a nyomdászok léptek fel mellette, 
kijelentették, hogy addig nem szedik ki a megyei lap 
következő számát, amíg Homoki Józsefet el nem 
engedik. November 7-én, szerdán hazatérhetett. 
A többi lefogottat, köztük Ury Lászlót másnap 
Debrecenbe internálták. Néhány hónapig semmi 
sem történt, kivéve, hogy a nagyobb ünnepek táján 
fenyegetően megzörgették a Homoki-ház ablakait. 

1957 derekán azután többször is beidézték a 
rendőrségre, kihallgatták. Augusztusban újból el 
akarták vinni, de olyan rossz egészségi állapotban 
találták, hogy letettek erről. Némi orvosi 
jóakarattal 1958-ban azután rokkantnyugdíjasnak 
minősítették a volt szerkesztőt, aki többé nem 
tudott sehol elhelyezkedni, pedig szeretett volna. 
Visszahúzódva, idejét a gyerekek nevelésének 
szentelve élt a Jókai utcai házban. Homoki József 
özvegye, Valéria asszony a rendszerváltás idején, 
1989-ben a Széchenyivárosban, egy panellakásban 
élt. A nyugdíj mellett egykori szakmájában, 
gyógyszerészként dolgozott. Vajon ő, feleségként 
hogyan élte át férje és a család évtizedeken át 
tartó meghurcoltatását? Visszaemlékezéséből 
kirajzolódik a női sors, mely kevésbé került 
reflektorfénybe, de ugyanolyan nehéz volt, mint a 
megtorlást közvetlenül elszenvedő férjeké.
Amikor annak idején, élete utolsó éveiben 
felkerestem, az emlékezést Valéria asszony 
a Kecskeméti Lapok első 1956-os számában 
megjelent, Isten címet viselő vezércikkel kezdte: 
“Valósággal újjászületett, amikor hozzáfogott 
megírni azt a cikket. Sokan eldugták, rejtegették 
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1956 után. Találkoztam olyan asszonnyal, aki 
elmondta, hogy az imakönyvében tartja. A pártnál 
viszont azt mondták, hogy lehet ilyen embert 
védeni, gyógyítani, aki Istennel kezdi a cikkét. 
Össze is gyűjtötték a Kecskeméti Lapokat. Mi 
egy ideig a faliórában tartottuk a példányokat, 
de hogy mindig jöttek és zörgettek, nem mertem 
megtartani. Ki tudja, mikor rendeznek házkutatást. 
Úgyhogy mostanáig nekem nem is volt meg. 
November 4-én a rádióból hallottuk, mi történt. 
Éppen zsírt olvasztottam, amikor a férjem azt 
mondta: “Bármi történne, ha engem elvisznek, légy 
nyugodt. Jó ember voltam, senkit nem bántottam. 
Én hazajövök.” Negyedikén éjjel fél tizenkettőkor 
vitték el. Páncélautóval törték be a kaput. 
Nyolcéves volt a kislányom, ott sírt mellettem. 
Alig engedték, hogy felöltözzön, elbúcsúzzon. 
Másnap elkeseredetten indultam, neki a városnak, 
hogy megtudjam, hová vitték. Jártam Révész Laci 
bácsinál, Tóth Lászlónál. A Jókai utcán azután épp 
szembe jött velem egy ávós, akit látásból ismertem. 
Havas nevezetű. Megszólítottam, mondtam, 
szeretném megtudni, hová vitték a férjemet, 
hogy legalább egy csomagot tudjak neki küldeni, 
meleg ruhát. Azt mondja erre: épp ő járt az elmúlt 
napokban az eszemben. Arra gondoltam, hogy 
igazolni tudná: rendes ember voltam, senkinek nem 

ártottam. Milyen érdekes, hogy segítséget akartam 
kérni, és most én segítek. Be is vitte a csomagot. A 
férjem visszaüzent, hogy gyógyszert és orvost kér. 
Kedden azután bement hozzá Zonda főorvos és 
Révész László. Szerda délben pedig a nyomdászok 
nyomására taxin hazaküldték. Nem bántották, azt 
akarták neki bebizonyítani a Tíz perc a pokolban 
cikk miatt, hogy az ÁVÓ egy úri hely. Egy évig 
táppénzen volt azután a férjem. A szívpanaszai 
1956 decemberében kezdődtek. Ő ettől az 
ötvenhatos emléktől nem tudott szabadulni. 
Mindig mondta: “Mikor fordul meg a világ, mert 
ez így nem maradhat”. Szinte száműzetésben 
élt. Esténként felöltözött, eljött elém a patikába, 
egyébként nem mutatkozott a városban. Teljesen 
visszavonult. Önérzetes ember volt, fájt neki, hogy 
én tartom el, de nem lehetett mit tenni. Rejtvényt 
fejtett, minden sportközvetítést meghallgatott, 
megnézett. Olvasott, tanult, hogy foglalkozni 
tudjon a gyerekekkel. Később úgy próbáltunk 
szabadulni ettől a nyomástól, hogy elmentünk 
Pestre. Napokig mászkáltuk a Kerepesi temetőben. 
Akkor láttuk, milyen sok ötvenhatos sír van 
mindenfelé. A második infarktus vitte el 1967-
ben. Nagy temetése volt. Akik ismerték, barátok, 
sportolók, mind eljöttek a búcsúztatására.”

„Az évek szállnak, mint a percek,
Véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!”
III. rész
1957. július
Kitűzték a tárgyalást a hónap végére. Az ügyvédek 
egyre sűrűbben látogatnak. Egyik alkalommal együtt 
jön az én ügyvédem, és az egyetemista ügyvédje. Feri 
bácsi (dr. Sugár Ferenc ügyvéd) apám barátja, régi 
vágású dörzsölt szakember. Az egyetemista ügyvédje 
Dr. Barabás Géza, úgynevezett dupla nullás ügyvéd 
volt. Egyszer csak áttérnek az egyetemistával 
való kapcsolatomra.  Feri bácsi azt mondja, hogy 
szerinte nem szerencsés a vallomásom, azt a szegény 
egyetemistát könnyen elítélhetik akár 15 évre is, ha 
nem a legrosszabbra. Az lenne a jobb, ha bevallanám 
a tárgyaláson, hogy az egészet csak azért találtam ki, 
hogy fontosabbnak látszódjak a többi fiú előtt, és ő 
már régen ismer , hogy én egy betegesen fantáziáló, 
nagyzoló alak vagyok. Könnyen meggyőzött a két 
ügyvéd. Mondtam, hogy rendben, visszavonom a 
vallomásomat.
Elkezdődik a tárgyalás. Bilincs a kézre, felvezetnek 
a tárgyalóterembe, a megyei bíróság extra tárgya-

lótermébe. Tele hallgatósággal. A Petőfi népe 
megyei újság az első oldalon ismerteti az ügyünket. 
Rám kerül a sor, felszólít a bíró, hogy mondjam 
el hogyan ismerkedtem meg az egyetemistával, 
és az mivel bízott meg a MUK-kal kapcsolatban. 
Én kijelentem, hogy visszavonom a rendőrségen 
tett vallomásaimat, mert az egész szervezkedést 
én találtam ki, és én irányítottam itt Kecskeméten. 
Miért mondtam mást a rendőrségen, kérdezi a bíró. 
Azért mert megvertek és egy felsőbb kapcsolatot 
akartak hallani tőlem, és én más egyetemistát 
nem ismertem. A bíró rám förmed, azt mondja: 
visszaküld a rendőrségre pótnyomozásra. Mire azt 
válaszolom, hogy akkor újra azt fogom mondani, 
amit ott mondtam korábban. Patthelyzet. Az 
ügyvédem szót kér, kéri a tisztelt bíróságot, 
hogy rendelje el elmeorvosi vizsgálatomat. Az 
egyetemista ügyvédje szintén szót kér: kéri, hogy 
bíróság védencét helyezze szabadlábra, mivel az 
folyamatosan tagadta az ellene felhozott vádakat, és 
az egyetlen terhelő vallomást pedig visszavonták. 
Másnap a Petőfi Népe címoldalán arról tudósít az 
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újságíró: Szentiványi azzal dicsekszik a bíróság előtt, 
hogy nem kapott utasítást az ellenforradalmi csoport 
szervezésére senkitől, hanem mindez az ő egyedüli 
műve volt. Kihangsúlyozta, hogy ő szervezte az egész 
összeesküvést, sőt a bírói előtt kérkedik ezzel. (Lásd 
Petőfi Népe II. évf. 173. szám, 1957. július 26.) 
A gimnázium épületének felében egy állami iskola 
működik. Az iskola takarítónője jön be, mint 
tanú. Állítólag ő jelentette a rendőrségen, hogy 
röpcédulákat talált a városban és az iskola WC-
jében, és ő rögtön tudta, hogy az csak a piaristáktól 
származhat. Nagyon jó szaglása lehetett, hogy ezt 
így kiszagolta a WC-ben.
A sajtó többet nem ír rólunk, sem a tárgyalásról, 
pedig az, még 1958 nyaráig eltart.
Feri bácsi taktikája bejött, a bíróság elrendeli 
elmeorvosi vizsgálatomat, az egyetemistát később 
szabadlábra helyezik. Engem jogilag elkülönítenek 
a többi vádlottól. Őket elítélik. Az ítéletek a több 
éves javító intézettől a figyelmeztetésig terjed, és 
természetesen a középiskolákból való kizárással. 
Később azért egy vagy két gyereknek sikerül valahogy 
leérettségizni, és egynek sikerül tovább tanulni. 
Kecskeméten köztiszteletben álló orvos volt haláláig.

1957. augusztus
Édesapám a havi beszélőn virágnyelven elmondja 
az orvosi ügyet, készüljek az orvosi vizsgálatokra. 
Ezt követően az egyik este a zárás után kivisznek 
a cellából a börtön orvosi rendelőjébe, ahol két 
idősebb „doktor bácsi” vár rám. Faggatnak kis 
gyerek koromról, milyen betegségeim voltak, mit 
éreztem amikor szívizom gyulladásom volt stb. Még 
jó, hogy édesapám felkészített erre a vizsgálatra. 
Hát én mondtam ott minden félét, az orvosok 
pedig szorgalmasan jegyzeteltek, megjegyezték, 
hogy megkapták a kisgyerekkori orvos igazolását, 
amelyben igazolja, hogy beteg-nyilvántartása szerint 
3-5 éves koromban szívbetegséggel kezelt, és többször 
voltak lázálmaim ájulásom stb. Helyeseltem, szinte a 
számba adták, hogy mit kell mondanom.
Aztán hetekig nem történt semmi. Az októberi 
beszélőn édesapám kérdezi, hogy voltak-e az 
orvosok megvizsgálni, mondom voltak. Erre ő: még 
majd lesz folytatása.

1957. október
Lassan telnek a napok, a börtönben az élet egyhangú. 
Akkor van változás, ha valaki elmegy vagy érkezik a 
négyszemélyes zárkába. Egyébként reggel 6 órakor 
ébresztő, aztán reggeli, csajka fekete kávé, egy darab 
kenyér, mi, a fiatalkorúak kapunk egy darab kemény 
lekvárt, vagy egy darab sózott szalonnát. Délben 
leves, főzelék amin egy kevés hagymás szaft tekereg. 
Este szintén valami főzelék, csak nehéz eltalálni, 

hogy miből főzték. Malomjátékot rajzolunk az 
asztalra, kenyérbélből készülnek a figurák. A fehér 
figurákat fogkrémmel festjük fehérre. 
Dohányozni tilos a fiatalkorúaknak. Persze igyek-
szünk valamire rágyújtani. Van abban egy kis 
szalmatörek a szalmazsákból, vagy a ruháink 
zsebében összegyűlt vegyes zsebkosz, ez lesz a 
WC papírba csavarva. Nagyon büdös, amikor ég. 
Körülbelül olyan vastag egy szívni való, mint két szál 
gyufa. Persze gyufa sincs a zárkában. Mégis szinte 
mindegyik zárkában található egy elszenesedett 
lepedődarab. Erre kell szikrát csiholni a bakancs acél 
sarkával, és egy darab kaviccsal amit a séta közben 
csempészünk be a zárkába. Néha beadnak valami 
olvasni valót. Amíg itt vannak a könyvek háromszor, 
négyszer is elolvassuk. Ezzel is múlik az idő.
Egyik nap ránk nyit a börtön nevelőtisztje. Azt 
kérdezi tőlem, hogy tudok-e rajzolni. Rögtön 
rávágtam, hogy persze, nagyon. Akkor azt mondja, 
menjek vele. Kiderül, hogy kellene egy feliratot 
készíteni egy homokláda fölé. A felirat: Itt tölts, itt 
üríts. Azaz a fegyőrök itt ürítik a fegyvereket, mert 
tilos belépni a rabok közé, olyan fegyverrel, amelyik 
töltve van lőszerrel. Kaptam két ív csomagolópapírt, 
egy piros és egy fekete gombfestéket, és egy fél 
tubus fogkrémet. Rendkívül realista alkotás lett. 
Volt rajta pisztoly kihúzott tárral, figyelmeztető 
kéz, meg ló betűkkel a felirat. Több „alkotásom” 
készült még Kecskeméten. Volt az orvosi rendelő 
előtt olyan, hogy: Csend legyen!  Szép nagy naptár 
nyomtatványok, ezekbe írták be az őrszemélyzet 
beosztását stb. És az idő, ha lassan is, de múlik.
Október vége felé este beszólnak a zárkába, szedjem 
össze a holmimat, mert mindjárt jönnek értem. 
Megtörtént. Egy másik zárkába tesznek át, mondják, 
reggel elszállítanak. Én hülye még azt hittem, hogy 
hirtelen szabadulok. Tévedtem.

Szentiványi György

Folytatás a következő számunkban!

Rabszállító autó 1957-ben
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EMLÉKEZÉS
SZABAD GYÖRGYRE
Három évtizede új fejezet kezdődött a magyar 
történelemben. A rendszerváltozást követő első 
szabadon választott országgyűlés elnökévé Szabad 
Györgyöt választották meg.
A Széchenyi-díjas történész, iskolateremtő egyetemi 
tanár az új magyar demokrácia egyik vezéralakjaként 
1848/49 örökségét tartotta kiindulópontnak, fő 
törekvése a kényszerűségből többször megszakadt 
polgári átalakulás folytatása volt.
Szabad György újonnan felállított síremlékének 
koszorúzására tegnap került sor a Fiumei úti 
sírkertben.
Kónya Imre, a Boross-kormány belügyminisztere 
néhai politikustársát méltatva hangsúlyozta: 
Szabad György, „aki okkal sorolható a nemzet 
nagyjai közé”, történészként a képviseleti 
demokráciával foglalkozott, közéleti szereplőként 
pedig annak megvalósítására törekedett.
„A képviseleti demokrácia az, amelynek 
keretében a nemzeti érdek a legnagyobb eséllyel 
érvényesíthető” – idézte Kónya Imre Szabad 
Györgyöt, akinek nevét szerdán vette fel az 
Országgyűlés Hivatalának új, Kossuth téri épülete.
Személyes emlékeit is felidéző beszédében Kónya 

TÁRSSZERVEZETEK ÉLETÉBŐL
Imre arról is beszélt, hogy Szabad György a Magyar 
Demokrata Fórumban „olyan mozgalmat keresett, 
amely azonos súllyal képviseli a nemzetet és a 
demokráciát, és amely képes biztonságot nyújtani 
a nemzet minden egyes tagjának”.
A megemlékezésen Orbán Viktor miniszterelnök 
és Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
megkoszorúzta a síremléket. A koszorúzást 
követően átadták az Országgyűlés Szabad György 
nevét viselő irodaházát a budapesti Kossuth téren.
Avatóbeszédében Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke kiemelte:
„Szabad György mindig tudta, miként lehet a 
történelmi lehetőségből történelmi valóságot 
építeni. Szabad György eszménye volt a népfelség, 
azaz a demokrácia elve, a nemzeti függetlenség 
és a nemzeti összetartozás gondolata, a polgári 
értékrend, valamint a magyarok és zsidók közötti 

értékteremtő sorsközösség a hazában”
– fogalmazott Kövér László. Hozzátette:
„Szabad György – a rendszerváltozás utáni 
első szabadon választott törvényhozás elnöke 
– ragaszkodását tragikusan próbára tette a 20. 
századi történelem, de ő nem bizonyult hűtlennek 
soha, nem ringatta magát illúziókba, és soha nem 
bocsátkozott önáltató kompromisszumokba.
Életpéldájával arra tanított bennünket, hogy 
eszményeink alkotó hazafisággal mindig való-
ságteremtő erővé alakíthatók”
– hangoztatta Házelnökünk.

Szelekovszky Ernő
a Politikai Elitéltek Közösségének

elnöke
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A Nemzeti Vértanúk Emlékművénél Dr. 
Lomniczi Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsa 
elnöke, Világszövetségünk tiszteletbeli elnöke 
beszédet tartott a kommunizmus áldozataira 
emlékezve. Ezt követően Dr. Sántha Gáborral 
együtt megkoszorúzták az emlékművet, majd 
a Fidelitas bécsi szervezetének nevében Juhász 
Balázs elnök és Ujvári Péter alelnök helyezték el a 
megemlékezés koszorúját. A megemlékezés után 
székházunkban folytatódott a megemlékezés Dr. 
Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő, miniszteri 
biztos szónoklatával. A továbbiakban Schrötter 
Tibor szövetségünk alel-nöke saját üldöztetésének 
történetét osztotta meg a hallgatósággal. Ez 
alkalomból maranadó élményt nyújtott Bátki 
Fazekas Zoltán operaénekes előadásával.
Világszövetségünke elnöksége Szarvas Attila ön-
kormányzati képviselőt, a pestszentlőrinci kato-
likus általános iskola igazgatóhelyettesét, 56-os 
Hűség a Hazához ezüst fokozatú lovagkereszt 
kitüntetésben részesítette. Jébert Sándor belső-
építész, egykori szabadságharcos és Babusa 
János szobrászművész – többek között a rétsági 
Mindszenti, Palavicini-Pálinkás szoborkompozíció 
alkotója – 56-os Hűség a Hazához érdemrend 
nagykeresztje kitüntetést vett át Dr. Lomniczi 
Zoltántól és Dr. Sántha Gábortól.

Megemlékezés
a Kommunizmus Áldoztainak Emléknapja alkalmából

Szarvas Attila

Jébert Sándor

Babusa János

Dr. Ferencz Orsolya

Ujvári Péter alelnök és Juhász Balázs elnök
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Szalai Zoltán,
Lengyel János,
Kis Miklós, 
Szelekovszky Ernő, 
Szelekovszky Ernőné, 
Somssich Tamás,
Szűcs Lóránd 
dandártábornok, 
Szentiványi György,
Dr. Sántha Gábor,
Böröcz László,
Baczkó Norbert,
Égi Pálné, Égi Pál

A Politikai Elítéltek Közössége munkaebédjén
búcsúztattuk el Böröcz Lászlót a Fidelitas elnökét

Ez alkalomból a társszervezetek közösen megkö-
szönték Böröcz Lászlónak a Fidelitas eddigi 
elnökének segítő munkáját és további sok sikert 
kívántak a parlament FIDESZ frakcióvezető 
helyettesi tevékenységéhez.
A munkaebéden részt vett Szűcs Lóránd 
dandártábornok a HM Katonai és Társadalmi 
Kapcsolatok Főosztályának vezetője, Lengyel 
János a POFOSZ országos elnöke, Szalai Zoltán, 
budapesti elnöke, Égi Pál az 56-os Szövetség 
elnöke, Dr. Sántha Gábor az 1956-os MSZVSZ 
elnöke és Szentiványi György alelnök, Kis Miklós 
a Recski Szövetségnek elnöke és Somssich Tamás 
főtitkár, valamint a szervezők Szelekovszky Ernő a 

PEK elnöke és Sz. Csendes Mária főtitkár.
Szelekovszky Ernő a jelenlévő szervezetek nevében 
emlékplakettet nyújtott át Böröcz Lászlónak. A 
szervezetek közül a POFOSZ emlékérmet, az 1956-
os MSZVSZ elnöksége emlékvázával búcsúzott 
Böröcz Lászlótól.
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TILTAKOZUNK 
A NAT BÍRÁLÓINAK SANDA SZÁNDÉKAI ELLEN!

TÁMOGATJUK A NAT HAZAFIAS SZELLEMISÉGÉT!
Mi az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége vezetői, tagjai tiltakozunk az ellen, 

hogy az iskolákban, egyáltalán felvetődik a hazaszeretet iránti nevelés visszaszorítása.
Nem ismerjük a tantervet, nagyon régen kimaradtunk az iskolapadból, de egyet tudunk, 

„a haza minden előtt”. Hajdani nevelőink, oktatóink végigharcolták a háborút, majd a 
kommunizmus ideje alatt, velünk közösen ették a rabok kenyerét.

Tiltakozunk az ellen, hogy várvédő kato-náinkra, kuruc hőseinkre, 48 feledhetetlen ifjaira, 
ne méltón emlékezzünk. Nagyszüleink megjárták, Prsemysl poklát éppúgy mind Doberdó 

szikláit, és atyáink a Don kanyarnál ontották vérüket. Számunkra ők hősök, nemzetünk azon 
tagjai, akik idő előtt haltak hősi halált. Miként lehetséges az, hogy egy magyar ember nem a 

legnagyobb tisztelettel emlékezik és hajt főt elődeink hősiességének?
Tiltakozunk az ellen hogy utódaink egy kifacsarodott szemlélettel éljenek, ne legyenek 

példaképeik, Igaz vitatható hogy Búvár Kund, vagy Dugovics Titusz valaha is élt-e, de tetteik 
emlékezete befolyásolta a gyermekek hazafiúi elkötelezettségét.

Hunyadi Mátyás, az Aradi tizenhárom, éppúgy élt emlékezetükben, mint az első-, és második 
világháború számtalan példát adó hőse. 

Mi 1956-ban bátran szembeszálltunk a világ egyik legerősebb hatalmával, halottaink, hőseink 
emléke kötelez. Az emlékezés tagadása nemzeti hőseink meggyalázása.

Ha nem tiltakoznánk, önmagunkat, becsületünket tagadnánk meg!
Tiltakozunk!

Vegyünk példát Izrael népétől, akik évezredek óta őrzik a földjüket védők tetteit, neveit.
Arra kérünk minden becsületes magyar embert, korra és nemre való tekintet nélkül,

hogy emelje fel szavát hőseink tiszteletéért, az ifjúság hazafias neveléséért,
magyarság tudatunk erősítéséért!

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
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Magyarország történelmének egyik 
legfontosabb eseménye volt az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc. 
A szabadságharcban elesettek tiszte-
letére városok, falvak szerte és hatá-
rokon túl is felállítottak és állítanak 
emlékszobrokat. Nyaralásaink, túrázá-
saink során meg-megállunk megnézni 
egy pillanatra ezeket, esetleg meg 
örökítjük egy fotóval. 
Ha Önnek van olyan fotója, amelyet 
szívesen megmutatna, illetve ha pár 
szót tudna róla mondani (hol található, 
ki készítette, mikor avatták fel), várjuk 
szeretettel szerkesztőségünk posta-, 
illetve e-mail címére.

Kedves Olvasóink, kedves Bajtársak!
Világszövetségünk úgy határozott, hogy 
2021-re, a forradalom 65. évfordulójára 
elkészíti az 1956-os forradalommal 
kapcsolatos magyarországi emlékmű-
vek, emléktáblák országos katalogu-
sát, térképét. Azért fordulunk Önökhöz, 
hogy ha lakóhelyükön, vagy a szom-
szédos községekben, városokban, 
kerületekben tudomásuk van ilyen 
emlékművekről, akkor annak címét 
szíveskedjenek elküldeni szerkesztő-
ségünkbe. Amennyiben lehetséges, 
úgy egy fényképet kérnénk, 
amelynek segítségével felkereshetjük 
az emlékhelyeket. Segítőkész 
fáradozásukat előre is köszönjük.

Mezőtúron található emlékmű. A Képzőművészeti 
Alkotótárborban készítették a művészek, melyet a városnak 

ajánlottak fel. Az 1956-os emlékművet 2006-ban, a 
forradalom 50. évfordulójára állították.

Mansfeld Péter szobor a Budapest I. ker. Szabó Ilonka 
utcában. Melocco Miklós, Magyar Corvin-lánccal és 
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas 

szobrászművész, érdemes művész alkotása

E-mail: imszvsz@upcmail.hu
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 36.

FELHÍVÁS!
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A VILÁG LEGNAGYOBB KATONASZOBRA 
MAGYARORSZÁGON VAN

A monumentális huszár szobor az M7 autópálya 
mellett áll, Pákozdon, az ún. Bogár halmon. 
Ott, ahol a mondák szerint, Jellasics horvát 
bán és császári-királyi táborszernagy állt 1848 
szeptemberében.

Mi a miskahuszár igazi célja? Példát mutatni a 
világnak, hogy sok lelkes ember összefogása nagy 
teljesítmények létrehozását teszi lehetővé. Úgy 
gondoljuk, hogy feladata az is, hogy a magyar 
huszárokra, a huszár vitézségre és virtusra, a 
huszárság történelmi tényeire, dicsőséges tetteire 
ráirányítsa az emberek (és különösen a jövő 
generációinak) figyelmét, hiszen méltatlanul 
mellőzöttekké váltak a huszárok az utóbbi fél 
évszázadban: mind a történelemoktatásban, mind 
a tömegkommunikációban, mind pedig a nemzeti 
kultúrában is. Fel kell élesztenünk a társadalmi, 
nemzeti büszkeséget ez iránt a sajátos magyar 
hungarikum, a huszárság iránt.
Soha, senki nem épített még ekkora szobrot 
köztéren, a szabadban Magyarországon úgy, hogy a 
szobor a helyszínen került felállításra, elkészítésre. 
Ez már önmagában is mérnöki kihívások sora 
elé állította elsőként magát a szobrászt, utána 
pedig a szoborállításban közreműködő műszaki 
szakembereket.

A szobor óriás méreteiről a számok beszélnek:
• A szobor 12 év alatt készült el
• Végleges magassága 13,01 m
• A szobortest 70t, a talapzat 80t betonból készült
• A talapzata 120t nyom összesen a vasalattal
• A szobor betonszerkezetét 3,5t rúdacél stabilizálja.
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