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A véletlen hozta így, hogy ismét zászló került a címol-
dalra. Igaz, nem akármilyen alkalomból. Az 1956-os Ma-
gyar Szabadságharcosok Világszövetsége mostanság a 
nemzeti színű lobogóval száll síkra, szelíden. Elhatároz-
ta, hogy a határon túl élő magyarságnak – iskolának, 
művelődési háznak – adományoz egy-egy szépen hím-
zett selyem trikolórt. 

Nemrégiben járt a Világszövetség küldöttsége ilyen 
szolgálattal Kassán, Rimaszombatban és Szepsiben. Ez 
utóbbi helyen, amint a címoldalon látjuk, Nagy István a 
Boldog Salkazházi Sára Iskolaközpont igazgatója veszi 
át ezt az ereklyét. Tán több, mint emlékezetes esemény 
volt ez annak, aki kapta, ám annak is, aki adta. 

De azért csak óvatosan lengessük a lobogónkat, hoza-
kodjunk elő történelmünkkel. Nehogy úgy járjunk, mint 
miniszterelnökünk, aki egy nagy-magyarországos szur-
kolói sállal jelent meg Dzsudzsák Balázs válogatott lab-
darúgó búcsúmérkőzésén, a Puskás Arénában. Kiváltva 
ezzel ukránok, románok haragját, nem szólva a szlovák 
külügyminiszterről. Pedig, mint Orbán Viktor mondta: 
„A magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is 
éljenek”. 

Szomszédaink tehát úgy érezték, hogy egy sállal tá-
madja harmadik számú közméltóságunk nemzeti szu-
verenitásukat?! Elgondolkodtató, hogy közel százhárom 
esztendő után sem múlt el a bizalmatlanságuk irá-
nyunkba. Pedig mennyit küzdünk ez ellen!

Igaz, később engedékenyebb lett Eduard Heger szlo-
vák külügyminiszer, mert Kassán, a V4-ek csúcstalálko-
zója előtt szlovák sálat tett miniszterelnökünk nyakába. 
Mondván: „Észrevettem, hogy Orbán Viktornak régi sálja 
van, ezért ma egy újat ajándékoztam neki”.

Azután együtt álltak a felvevőgép elé. No, ebben a fo-
galomban rejlik a lényeg: együtt. Vitathatatlan. Együtt 
élünk a Kárpát-hazában, együtt szenvedtünk a szovjet 
elnyomás alatt, és sorolhatnám. 

Ám, a szlovák külügyminiszter humorral feloldotta a 
hirtelen támadt feszültséget. Azután derűsen néztek 
együtt a kamerába. 

Hiszen mennyivel jobb nevetni, és azt is  – együtt!

Vennes Aranka
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Ha már Kassán járunk, programunkba került a Szent Erzsé-
bet dóm, II. Rákóczi Ferenc fejedelem kriptája és amellett a 
Márai-emlékház. A Magyar Főkonzulátus munkatársa – dr. 
Bartha Zsófia Zsuzsanna várt minket és elkísért a kriptához, 
ahol elhelyeztük a tisztelet koszorúját. Óhatatlanul előjöt-
tek személyes emlékek. Schrötter Tibor megemlítette, hogy 
pár éve nejével ők is koszorút akartak tenni a szarkofágra, 
de nem tudtak bejutni, zárva volt! Nekem a kripta ismerős, 
hiszen gyermekként ide hordott nagyapám, hogy egy szál 
virágot tegyünk le a nagy fejedelem emlékére. Eszembe 
jutott, hogy 1945-ben anyámmal, bátyámmal a dóm előtt 
sétáltunk, amikor odalépett egy férfi, és pofon vágott: „ne 
beszélj magyart”! Megkaptam életre szóló ideológiámat… 

A dómtól kísérőnk vezetésével átsétáltunk a Mészáros 
(Mäsiarska) utcába. Ott már 
messziről láthatóak voltak a pi-
ros-fehér-zöld szalagok és a fel-
irat: Márai Sándor emlékkiállítás. 
Elénk tárult az író világa. Itt Dr. 
Hetey Ágota, hazánk főkonzulja 
örömmel fogadott bennünket. 
Bemutatta Ötvös Anna törté-
nészt kurátort, Márai-kutatót, aki 
végigvezetett bennünket a kiállí-
táson. Néhány lépés után Kassa 
a „lábunk alatt” hevert, hiszen a 
szőnyeg, amelyre léptünk, a vá-
rost ábrázolta a XX. század elején.  
A térképen megtaláltuk a Mészá-
ros utcát, ahová, az író emlékei 
szerint, az 1910-es évek közepe 
táján költözött. Az író finoman ki-
dolgozott mondatait olvasva elha-
tároztuk, hogy gyakrabban vesz-
szük le otthon a polcról könyveit. 

 ŐK VELÜK – MI VELÜNK…
ZÁSZLÓÁTADÁS A FELVIDÉKEN

A főkonzul asszony vállalta az idegenvezetést, beszélt Kas-
sa nevezetességeiről, sétálva értünk el a Fő utca 67. számú 
ház elé: Magyarország Főkonzulátusához. A fogatóterem-
ben ünnepélyes keretek között átadtuk  dr. Hetey Ágota fő-
konzul asszonynak a Világszövetségünk által alapított Iván 
Kovács László Emlékérmet.

Ezt követően irányt vettünk Szepsi felé! Elfoglaltuk a szál-
lást, majd az est fénypontjaként hihetetlen jó strapacskát va-
csorázunk! Itt találkoztunk Nagy Istvánnal, a Boldog Salkahá-
zi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatójával. Régi ismerősöm, 
többször forgattam vele és édesapjával tévés koromban. 

Szepsiben a magyar állam segítségével épült az iskolaköz-
pont, ultramodern „Makovecz-épület”, az óvodától az érett-
ségiig tanulnak itt a környék többségben magyar diákjai.  

Világszövetségünk elnöksége elhatározta, hogy 1956-ra emlékeztető lyukas zászlókat ad át, 
a határainkon túli magyar iskoláknak. A Felvidékre tervezett átadási ünnepség időpontja 

2022. október 19. és 22. közötti napok voltak. Ezért Csigás Zoltán elnök, Schrötter Tibor alelnök, 
Kiss Ferenc – a Világszövetség tagja – és e sorok írója irányt vett Kassa városa felé.

Dr. Hetey Ágota főkonzul
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Az épületen belül kápolna, közösségi tér, hatalmas torna-
terem található. A belső berendezés is a legmodernebb. 
Jelenleg 265 gyermek jár ide; folyamatos a fejlődés, a lét-
szám-gyarapodás. Ebben az évben az első osztályba már 25 
gyermek kérte felvételét. A munkához nagy segítséget nyújt 
a magyar kormány és a Rákóczi Szövetség.

Az első program volt, hogy Schrötter Tibor életéről, a 
forradalomról beszélt, bő két órán át figyelték a gyerekek, 
a tanárok. A kassai főkonzulátus itt tartotta október 23-ra 
emlékező ünnepségét, mely egybeesett a zászlóátadással. 
A terem megtelt ünneplőbe öltözött sokasággal. A legna-
gyobb érdeklődést Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés 
külügyi bizottságának elnöke szavai váltották ki. Hangsú-

lyozta, hogy 1848, 1956, 1988, illetve 
1989 egységes folyamat, mely napja-
inkban is él, hiszen küzdeni kell, védeni 
a múlt haladó eszméit.  

Forró Krisztián, a Szövetség Párt or-
szágos elnöke fölelevenítette azt a ha-
talmas szimpátiát, mely a Felvidéken 
a magyar forradalom iránt érződött. 
Nagy István igazgató pedig arról be-
szélt, hogy Jézus kétezer éve megmu-
tatta azt az irányt, mely felé az embe-
riségnek haladnia kell. Dr. Hetey Ágota 
főkonzul asszony megköszönte Világ-
szövetségünknek, hogy az élő történel-
met hozta e falak közé.

Az iskolában éppen akkor mutatták 
be a Mindszenty Alapítvány vándorki-
állítását, mely hűen adta vissza a sokat 
szenvedett főpap életének mozzanata-
it. Amikor Csigás Zoltán elnök a zász-
lót átadta Nagy István igazgatónak, 
a hallgatóság állva nézte végig, majd 
tapssal köszöntötte az ünnepélyes 
pillanatokat.

Küldöttségünk az ünnepség után 
továbbindult Rimaszombat felé. Pár 
kilométert haladva feltűnt a magyar 
múlt egyik bizonysága: Krasznahorka 
vára… Társaimat kis kitérőre kértem 
Gömörpanyi, szülőhelyem felé… Elém 
villant az 1946-os kitelepítés, amikor 
fejkendős asszonyok zokogva borultak 
szeretteik sírhalmára, fejfájára a teme-
tőben. Talán érezték: többé nem ölel-
hetik azt meg.

A GPS remek dolog, így könnyen elér-
tük a református egyház Csillagház kon-
ferencia-központját, ahol Molnár Sán-

dor lelkész régi ismerősként üdvözölte a csoportot. Vacsora 
közben baráti beszélgetés folyt az egyház presbiterével és 
gondnokával. B. Kovács István, kiváló történész előadás-sze-
rű tájékoztatása lenyűgözött mindannyiunkat. 

Másnap reggel a Tompa Mihály Református Gimnázi-
umban Molnár Beáta igazgatónő fogadott bennünket.  
Az irodája falán egy kép, egy 1941-es tabló. Közelebb léptem.  
A harmadik sor utolsó fényképének aláírása: Zoller Balázs. 
Megdöbbentem. Édesanyám öccse az! Lehetetlen, hihetet-
len! Mély hallgatásba merültem, a többiek is.

Schrötter Tibor előadásán tértem vissza önmagamhoz, 
néztem a figyelő ifjak arcvonásait. Éreztem, érdemes volt a 
zászló elhozása. 

Védeni kell a kisebbségi jogokat; és megszerezni azokat, 
amelyek még hiányoznak. – mondta Németh Zsolt

Ötvös Anna (balról) kalauzolja a vendégeket a Márai Sándor kiállításon.  
Mellette Csigás Zoltán, Matthaeidesz Konrád, dr. Hetey Ágota és Schrötter Tibor 
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Azután betértünk a templomba. 
Meglepett, amit az Isten házában lát-
tam: sokan, nagyon sokan voltak, 
idősek fiatalok – magyarok. Ünnepi 
beszédek hangzottak el. Csigás Zoltán 
hihetetlen ráérzéssel a Lónyai utcában 
elhunyt Magócsi István és Herczeg La-
jos teológusokra emlékezett, akik hősi 
halált haltak.  B. Kovács István a felvi-
déki áldozatokról szólt; arról, ahogyan 
az anyaországgal éreztek. Nagy Ákos 
Róbert esperes pedig a megbékélésről, 
a vallás meghatározó erejéről beszélt. 

A zászlóátadás ünnepélyes pillana-
tában Schrötter Tibor szeme mintha 
homályos lett volna. HaIk hangja így 
is betöltötte a templomot: „fogad-
játok őrizzétek a magyar szabadság 
jelképét”! A két fiatal, akik átvették, 
néma főhajtással köszönték meg. Ők 
is átérezték a maradandó ünnepélyes 
pillanatot.

Lassan készülődtünk. A kocsiban 
hallgattunk, volt min elmélkednünk, a 
két felvidéki helység magyarsága, füg-
getlenül társadalmi helyzetétől, őszin-
te tisztelettel tekintett a lyukas zász-
lóra. Tudtuk, barátokat, sorstársakat 
hagyunk hátra, és hogy ők velünk, mi 
velük vagyunk.

Matthaeidesz Konrád

Szepsiben a barátainkkal

Diákok viszik a lyukas zászlót 
a református templomban Rimaszombatban

Schrötter Tibor meghurcoltatásairól beszél 
Szepsiben a diákoknak
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Bár most is rendkívüli időket élünk, harcban állunk. Az új 
világrend szürke masszává akar összegyúrni bennünket 
más népekkel, hogy arctalanná váljunk. A világ ismételt 
felosztása során immár bolygónk legnagyobb kiterjedésű 
és legnagyobb nyersanyagforrással rendelkező országa is 
célkeresztbe került. Hogy energia hiányában tágabb ha-
zánkat, Európát sokan a középkorba vethessék vissza. Mi 
viszont megelőzni akarjuk ezt a földcsuszamlást.

Mi magyarok, reméljük, nem magunk vagyunk-leszünk 
részei a védvonalnak, vezetőinkkel ismét példát kell mu-
tassunk. Ezekben az időkben felértékelődik minden szó, 

minden tett, minden esemény, ami nemzeti tudatunkat és 
hazaszeretetünket erősíti. Ilyen volt az a nap, megemléke-
zésünk napja is.

Amikor Schrötter Tibor ’56-os szabadságharcos szále-
gyenes tartással, dobpergés közepette vonult be az 1956-
os történelmi zászlóval, minden tekintet reá szegeződött. 
Ennyi éppen elegendő volt ahhoz, hogy ne csak ott le-
gyünk, hanem jelen legyünk – résztvevői az eseménynek. 

Mint akkor voltak azok a fiatalok! Tizennegyedik eszten-
dős fiúként Csigás Zoltán, Világszövetségünk elnöke is át-
élte a Sztálin-szobor ledöntését; a felemelő, majd vészter-

hes napokat. Így kezdte személyes 
hangvételű beszédét:. „Köszön-
töm a szabadság népét a Corvin 
közben!” Szemtanúja volt a Corvin 
közi harcoknak, személyesen látta 
az azóta legendává vált hősöket. 
Felidézte Iván Kovács László, a 
Corvin köz mártír parancsnokának 
alakját, aki külön figyelt a zsenge 
korú ifjakra, óvta őket a harcok 
során. 

Az idő múlása sürget, emiatt erő-
södik bennünk az a gondolat, hogy 
mindennél fontosabb a fiatalokkal 
megismertetni és megszerettetni 
1956 nagyszerű szabadságharcát, 
névtelen és neves hősök harcát! 
Olyanokét, mint például Kormos 
Zoltáné. 1956. november 7-én a 
Corvin közben épp az ágyút kezel-Főhajtás a Corvin közben: dr. Lomnici Zoltán, Csigás Zoltán és Schrötter Tibor

FELÉRTÉKELŐDIK MINDEN SZÓ
MEGEMLÉKEZÉS A CORVIN KÖZBEN

Már távolabb vagyunk Világszövetségünk 2022. október 18-án megtartott Corvin közi 
megemlékezésétől. Méltósággal, tisztelettel, lelki elmélyüléssel párosult a rendezvény. 

Pontosan úgy, ahogyan annak lennie kell. Amiként az itt – és másutt – harcoló bajtársak megérdemlik. 
Az események felsorolása helyett engedtessék meg nekem, hogy elmondjam azokat a gondolataimat, 

amik – az ünnepség emelkedettségét visszaidézve – megfogalmazódnak bennem. Micsoda ellentét 
mutatkozik a hatvanhat évvel ezelőtti hetek és napjaink történései között!
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te, amikor olyan súlyosan meglőtték, hogy elvérzett. Holt-
testét napokkal később találták meg. Hősi halálát édes-
apja leírta, amiért kétszer is internálták! Szerény elégtétel 
életáldozatáért a Világszövetség posztumusz kitüntetése, 
amit unokaöccse, Constantinovits Milán vett át ünnepsé-
günkön. Aki nem is ismerhette néhai nagybátyját ifjú kora 
miatt…

… Amúgy nagy öröm volt látni, hogy még soha ennyi fia-
tal nem jött el emlékezni a Corvin közbe!  

Visszacsengenek dr. Lomnici Zoltánnak, a Világszövet-
ség tiszteletbeli elnökének megrendítő mondatai: „itt, 
ahol most állunk, rengeteg halott szabadságharcos fe-
küdt… a szovjetekkel szembeni küzdelmünkben a Nyugat 
magunkra hagyott bennünket, nagyon magunkra ma-
radtunk. Az illúziókat félre kell tennünk. Csak magunkra 
számíthatunk, csak magunkban bízhatunk... A magyar a 
szabadság nemzete, az idegen zsarnokság itt soha nem 
érezheti magát sokáig biztonságban. Össze kell fognunk!”

Majd így folytatta: 1956 hősei közül, sajnos már kevesen 
vannak életben. Közülük nagyon sokan félreállítva, mély-
szegénységben élték le életüket. A nemzettől későn és fel-
emás módon kapták meg az elismerést. A bocsánatkérés 
pedig elmaradt!

Még a Legfelsőbb Bíróság elnökeként ő volt az, aki a 
rendszerváltozás után tíz évvel megkövette a vérbírók ál-
tal elítélt tízezreket és a kivégzettek százait – a fővárosban, 
a határokon innen és túl, a Felvidéktől a Duna-deltáig!

Vannak dallamok, melyek minden helyzetben gyógyírt 
jelentenek megrendült magyar lelkünknek. Ezeknek egyi-
ke Bánk bán áriája, annak is a refrénje:  „Hazám, hazám, 
te mindenem…”, melytől megrezdül a lélek. Így történt ez 
az ünnepségen is; már akkor, amikor  Kiss Csaba zongo-
raművész az első akkordokat leütötte a hangszeren. Hát 
még amikor Bátki Fazekas Zoltán, az Operaház magáné-
nekese hangján felzengett a dal...

Megemlékező rendezvényünk visszaidézésekor gon-
dolataimban keveredik a múlt és a jelen. Az ötvenhatos 
magyar hősök – Albert Camus szavaival élve – királyi 
örökséget hagytak Európára, a szabadság örökségét, 
ami mindannyiunké, melyet nem elég értenünk, érez-
nünk is  kell!

dr. Petrasovits Anna

v. Szilágyi Sándor

INGATHATATLAN

Teremtőnkért, a hitünkért,
A Krisztusi szeretetért
És a keresztségünkért;

Hazánkért, Szent Földjeinkért,
Szeretett anyanyelvünkért,
Magyarokért, kultúránkért 

– Ingathatatlan egységbe,
Fogjunk össze mindörökre,
Megmaradván a jövőbe’,

Várható Megváltónk jötte!

v. Szilágyi Sándor Világszövetségünk tagja, Munkácson 
született és élt 1999-ig, akkor jöttek át családjával Ma-
gyarországra. Egyetemet végzett tanár. Első versét 16 
évesen, 1956-ban írta, amikor Kádár János a városukban 
megbújva várta a „felmentő” szovjet tankokat. 

Két kötete jelent meg: Itthonról haza és Közös akarat.

Kormos Zoltán sírja a Farkasréti temetőben
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’56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztet 
kapott: Vennes Aranka, a Lámpás újság szerkesztője;

’56-os hűség a Hazához Érdemkeresztet kapott: 
Kormos Zoltán, hősi halált halt Corvin közi szabadság-
harcos (posztumusz); 
dr. Vranesics Ágnes jogtanácsos; 
Rakovszky Zsolt, a Katasztrófaelhárítás és Polgári Véde-
lem Bács-Kiskun Megyei Szervezetének parancsnoka.

Az ünnepség zárásaként az emléktáblánál koszorú-
kat helyeztek el a megemlékezők:
dr. Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Köz-
alapítvány elnöke; 
Sátly Balázs, a Józsefvárosi Önkormányzat 
frakcióvezetője;
Nagy Gergő V. kerületi önkormányzati képviselő, az ok-
tatási bizottság elnöke; 
Illés Boglárka, a FIDELTAS országos elnöke, országgyű-
lési képviselő; 

Égi Pál,  az 56-os Szövetség elnöke; 
Lengyel János, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének 
elnöke; 
Szalay Zoltán, a POFOSZ Budapesti Szervezetének 
elnöke; 
Petrusz Andrea, a Politikai Elítéltek Közössége 
ügyvezető tanácsának tagja; 
Somssich Tamás, a Recski Szövetség főtitkára; 
Halmi Gábor, a Szent Benedek Gimnázium igazgatója;
Nagy Viktória, az Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány 
képviseletében;  
Kiss Ferenc, a Székely Rend képviseletében; 
Czakó Ignác, az 1956-os MSZVSZ Kegyeleti Alapítvány 
elnöke és 
Bátki Fazekas Zoltán elnökségi tag; 
végezetül
dr. Lomnici Zoltán, az 1956-os MSZVSZ tiszteletbeli 
elnöke, 
Csigás Zoltán elnök és 
Schrötter Tibor alelnök.

KITÜNTETÉSEK, KOSZORÚK

A 2022. október 18-án megrendezett Corvin közi ünnepségen az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége nevében dr. Lomnici Zoltán 

tiszteletbeli elnök és Csigás Zolán elnök kitüntetéseket adott át.

Örömmel láttuk hogy felvidéki 
fiatalok is részt vettek a menetben, 

amely a Műegyetemtől indult a 
Bem térre.

Azért is volt öröm fiatalokkal 
találkozni a menetben, hiszen 

1956 üzenete szól a fiatalokról, a 
szabadságról és a nemzet szabad-
ságáról, amelyet kivívni és védeni 

kell… 
’56 öröksége arra kötelez minket, 

hogy az önállóságunkért ma is 
megküzdjünk a birodalomépítők-

kel szemben.
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Budapesten a Nemzeti Örökség Intézete és a Szabadságharcosokért Közalapítvány 
szervezésében rendezett megemlékezésen Világszövetségünket az elnökség képviselte. 

„A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel népünk élén” – így fogalmazott 
szabadulása után Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás 1956. november 3-a 

esti rádióbeszédében. „Mi kis nemzet vagyunk. Kis ország a földgömbön. Ám valamiben mégis elsők 
vagyunk: egy nemzet sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna… Ám 
folyton szabadságharcokat kellett vívnunk. Legtöbbször a nyugati országok védelmében. Ez mega-
kasztotta a nemzetet s mindig újra saját erőnkből kellett a felemelkedést keresnünk… Mi magyarok, 

az európai népek családi, bensőséges békéjének zászlóvivőiként akarunk élni és cselekedni.”
Ennek megvalósulásában reménykedtünk évtizedekig. Megcsillantotta lehetőségét a történelem, 

ami az utóbbi időkben mégis más irányt vett. Így a politika eszközével ugyan, de most is szabadság-
harcot folytatunk. Talán éppen emiatt még mindig élő a magyar október emléke, igazolják ezt a 23-i 

tisztelgő rendezvények országszerte.

MÉG ÉLŐ A MAGYAR OKTÓBER EMLÉKE

2022. október 22-én a  Műegyetem rakparton lévő 1956-
os emlékműnél Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság elnöke tartott beszédet: „A forradalom 
bölcsőjénél állunk, és fiatal forradalmárokra emlékezünk” 
–  kezdte mondandóját, majd így folytatta:  a forradalmat 
mindig a fiatalok indítják el, ezt tapasztalhatjuk a magyar 
történelemben is. A szabadságvágy készteti őket arra, 
hogy ezt az utat válasszák. „1956 üzenete szól a fiatalok-
ról, a szabadságról és a nemzet szabadságáról, amelyet 
kivívni és védeni kell … ’56 öröksége arra kötelez minket, 
hogy az önállóságunkért ma is megküzdjünk a birodalom-
építőkkel szemben „ –  fogalmazott. 

Az ünnepi szónoklat után a megjelentek letették koszo-
rúikat a Forradalom Bölcsője emlékműnél. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hatvanhatodik évforduló-
ja központi ünnepségsorozatának következő állomása a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt. 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az 
Egyetemen tartotta ünnepi beszédét.  Hangsúlyozta, hogy 
a nemzethez és a szabadsághoz való hűségben a nemzeti 

összetartozás és önrendelkezés vágya mutatkozott meg.  
A hősiesség pedig abban, hogy feltétel nélkül kiálltak eze-
kért a célokért. „A XX. század első felének sorscsapásai 
ellenére a magyarság soha nem mondott le a szabadság-
ról, az őszinte szabadságvágy pedig 1956 őszén remény-
nyé változtatta a csüggedést és nemzetté a népet” – mon-
dotta – „1956 tanúságtétele bizonyítja, hogy a küzdelem 
értelme nemcsak a győzelem lehet” – szögezte le. 

A hagyományos fáklyás emlékmenet az Műegyetemtől 
indult a Bem térre, ahol Potápi Árpád János államtitkár 
mondott beszédet. Kiemelte, hogy 1956 nemcsak a ma-
gyarok ügye volt. Egész Európában – főleg Közép-Euró-
pában – mindenki feszült figyelemmel követte, hogy mi 
történik nálunk. A kommunisták a hatalmukat féltették, 
mások viszont a saját szabadságukat remélték a magya-
rok győzelmétől. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzata a Nagy Imre szob-
ránál  2022. október 23-án tartott ünnepséget, ahol szin-
tén képviseltük Világszövetségünket, és koszorút helyez-
tünk el a szobornál.

TISZTELGÉS A FORRADALOM BÖLCSŐJÉNÉL 

NEMZETTÉ VÁLTOZTATTA A NÉPET
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súlyozta, hogy bár szinte semmi esély nem volt a forrada-
lom győzelemre, hiszen korábban, a jaltai egyezményben 
már felosztották Európát a nagyhatalmak, mégis sokan 
vettek részt a megmozdulásban. Ennek egyetlen oka volt: 
a szabadság mindenek fölé helyezése.

Délután a bajai városháza aulájában lévő emléktáblák 
előtt, majd a színházteremben és a Déri-kertben folytató-
dott az emlékezés. Beszédében Nyirati Klára polgármes-
ter arról szólt, hogy az ’56-os áldozatok számára csak a 
rendszerváltás szolgáltatott igazságot. Felhívta a figyel-
met arra, hogy 1956 Baja forradalma is volt, megmozdult 
a város. Elindult, hogy kikövetelje az ország és a saját jus-
sát, a szabadulást a zsarnokság béklyójából.

Hagyományunkhoz híven szervezetük is megkoszorúz-
ta a Déri-kertben lévő emlékművet.

Schön Pálné
megyei elnök

IMÁDSÁGOS MEGEMLÉKEZÉS 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Minden esztendőben, október 22-én, reggel megszólal 
Székesfehérváron a székesegyház harangja. Messzire 
hallatszik, hiszen a belváros legmagasabb pontjára épí-

HERCZEG LAJOS EMLÉKE 
ÁCSON

A Kegyeleti Parkban emlékeznek meg minden évben az 
’56-os forradalomról és szabadságharcról Ácson. A Világ-
szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezete csatla-
kozott a városi rendezvényhez, amelynek egyik állomása 
volt az idén is, hogy lerótták kegyeletünket Herczeg Lajos 
kopjafájánál, ami a Parkban áll. A fiatal teológus hallgató 
21 évesen halt hősi halált Budapesten, a Lónyay utcában, 
1956. október 28-án.  

A megemlékezés  a református templom udvarán foly-
tatódott, ahol Szűcs Béla Albert megyei elnök Bősze Lász-
lóval közösen megkoszorúzta az ötvenhatos emléktáblát.

Az idén is nagyon sok diák vett részt az ünnepségen, 
amelyet este fáklyás felvonulással zártak. 

ÖTVENHAT BAJA 
FORRADALMA IS VOLT

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Bács-Kiskun megyei szervezete a városi megemlékezé-
sekhez csatlakozott. Délelőtt Bajaszentistvánon tartottak 
megemlékezést, a templom melletti emlékműnél. Itt dr. 
Sörös Gergely  alpolgármester mondott beszédet. Hang-

Herczeg Lajos sírja Ácson

Mészáros Ferenc és Villy Lajosné koszorúztak Baján, 
a Déri-kertben, október 23-án
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NEMCSAK SZOLNOKON,
CSÖMÖRÖN IS

Világszövetségünk Jász-Nagykun-Szolnok megyei szerve-
zete nemcsak Szolnokon emlékezett meg az 1956-os for-
radalomról és szabadságharcról. Budapesten, a Corvin 
közben tartott központi megemlékezésen is képviseltet-
tük szervezetünket. Október 22-én, Csömörön, a Gloria 

Victis emlékműnél megkoszorúztuk az ’56-os emléktáb-
lát, amelyet mi állíttattunk. 

Szolnokon, október 23-án Szalay Ferenc polgármester 
tartotta az ünnepi beszédet, amelyben a városi esemé-
nyeket is felidézte. A szolnoki Fidelitas-szal és a város 
lakosságával együtt mi is részt vettünk november 4-én 
a fáklyás felvonuláson – Csicsman György alelnökkel, F. 
Molnár Sándor tagunkkal. A Tisza-parttól, a Hajósok te-
rétől mentünk az ’56-osok teréig, ahol Kómár atya tartott 
beszédet. 

Végül gyertyákat és mécseseket gyújtottunk.. 
Szerencsés Sándor

megyei elnök

tették. Emlékkeresztjénél Spányi Antal megyés püspök 
nyitja meg az ökumenikus  imádságos megemlékezést, 
melyen református, evangélikus és baptista lelkészek is 
részt vesznek. 

Így történt ez az idén is. A Szent Imre Gimnázium és Ál-
talános Iskola kórusa elénekelte a Himnuszt,  amit fuvo-
la-szóló követett. Márai Sándor: Mennyből az angyal című 
megrázó költeményét Palásti Vera, a ciszterci Szent István 
Gimnázium tanulója mondta el. Olyan hangsúllyal és lé-
lekkel adta elő, hogy szinte érezte az ember, amint ide-
oda röpköd az angyal, és szétviszi a hírt a nagyvilágban. 

Az idei ünnepi beszédet Dr. Vizi László rektorhelyettes, 
a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyet-
tese tartotta. Kihangsúlyozta, hogy a hatalom megfélem-
lítéssel akarta lerombolni az emberi szellemet és a lelket.  
Beszédét e szavakkal zárta: amiként az akkori forradalmá-
rok hittek, „hiszünk mi is a magyar szabadságban, a függet-
lenségben, a hazában, a magyar nemzet felemelkedésé-
ben és a Megváltó könyörületében! Dicsőség a hősöknek!”

Az imádságos megemlékezések elindítója, Spányi Antal 
megyés püspök meghívására érkezett Berze János refor-
mátus lelkész, Szarka István evangélikus esperes és Ko-
vács Dániel baptista lelkész imádkoztak a hősökért, az 
áldozatokért és magyar népünkért.

 Az ünnepség végén szervezetünk nevében Szép Ferenc 
megyei alelnökkel együtt mi is letettük az emlékezés ko-
szorúját a tábláknál.  

Sinka Jenő
Fejér megyei elnök

Szolnokon Hegedűs Mihályné és Úri Szabó Zoltán 
leteszik az emlékezés koszorúját
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sága helyszínét, és a rétsági laktanyában eltöltött éjszaka 
után Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy, posztumusz ezre-
des Budára vigye katonai kísérettel. 

2022. október 30-án, az emlékmű harangjának fel-
csendülését követően Pálinkás-Pallavicini Antal lánya, 
Pallavicini Borbála helyezett el koszorút a helyszínen. 

Világszövetségünk nevében Paff Lászlóné alelnök és 
Csigás Zoltán elnök néma főhajtással és koszorú elhelye-
zésével emlékeztek meg a 66 évvel ezelőtt történtekre. 

A megemlékezés folytatódott az egykori rétsági lak-
tanya emlékparkjában. Itt Mezőfi Zoltán polgármester 
történelmi eseményeket felelevenítő beszéde után Il-
lésfalvi Péter, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Örök-
ség Főosztály főosztályvezetője osztotta meg gondo-
latait a jelenlévőkkel. Az emlékbeszédek elhangzása 
után, Mindszenty bíboros ottani emlékművénél és Pá-
linkás-Pallavicini Antal kopjafánál koszorúval róttuk le 
tiszteletüket.

Az esemény zárásaként Mezőfi Zoltán polgármester 
az emlékezőket szeretetvendégségre hívta meg.

Pfaff Lászlóné

MINDSZENTY-PALLAVICINI
-EMLÉKNAP RÉTSÁGON

A világ első köztéri „szárnyas oltára” – a Mindszenty-Pal-
lavicini-emlékmű – azt a történelmi pillanatot idézi fel, 
amikor Mindszenty bíboros, hercegprímás átlépni készült 
a felsőpetényi Almásy-kastély kapuján, hogy elhagyja fog-

KISKUNHALASI ÁLDOZATOK
1956. október 27-én, késő délután, a kiskunhalasi szecesz-
sziós városházánál  –  máig tisztázatlan körülmények kö-
zött – sortűz gyilkolt meg két kiskunhalasi embert. Egy 19 
éves erdőgazdasági munkást, Gyöngyösi Pap Idát és egy 
nyugdíjas borbélyt, a 61 éves Poloznyik Kálmánt. 

Végső István történész, a kiskunhalasi Pásztortűz Egye-
sület elnöke, az 1956-os helyi események kutatója hívta 
fel a figyelmet már 2006-ban is a két sírra, amik akkor igen 
rossz állapotban voltak. A  66. évfordulóra készülve a kis-
kunhalasi Pásztortűz  Egyesület tagjai ismét rendbe tették 
az áldozatok nyughelyeit.

Az egyik áldozat Gyöngyösi Pap Ida

Pfaff Lászlóné és Csigás Zoltán 
az emlékmű előtt, Rétságon
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FOHÁSZ A 66.  ESZTENDŐBEN

Újra eltelt egy év, a hatvanhatodik. Újra emlékeztünk, 
mint minden évben, a rendszerváltozás óta szabadon. 
Azelőtt pedig némán, hangtalanul, mert figyelt a Nagy 
Testvér. Akkor a gyertyák otthon világítottak titokban a 
hősökért. Ma már, hála Istennek, a Himnusz, a Szózat és a 
Boldogasszony anyánk az ’56-os versek kíséretében szól-
hatnak a megemlékezéseken, Rétságon és országszerte.

Felszabadító érzés 33 évi némaság után 33 évnyi szó-
lásszabadság! Krisztusi kor, mondjuk a 33 év hallatán – 
és mindez kétszer. Előbb diktatúrában, utóbb demokrá-
ciában. De jó is volna, ha a következő 33 év még szebb 
lenne, mint ez utóbbi!

Csakhogy látjuk a viharfelhőket is az égen! Gyülekez-
nek! A jó Isten mentsen meg minket attól a felhőszaka-
dástól! Kérjük Őt, oszlassa szét a készülő vihart, mert 
ehhez a mi erőnk kevés!

Isten, áldd meg a magyart és a Föld népét! 
Tán soha nem volt még olyan nagy szükségünk rá, mint 

most!
Pfaff Lászlóné

A Mindenható Isten irgalmában...
Egy házaspár hosszú évek óta gondban volt, mert a férjet ötvenhatos gyermek-hősként – 1957-ben az ÁVH gyalázatosan 
megkínozta, és együttműködésre kényszerítette. A feleség pedig azért volt bajban, mert jónéhányszor ugyan –  ugyanazok 
– meg akarták zsarolni, de őbenne erős volt az erkölcsi tartás, s nem engedett. Miközben mit sem tudott az ocsmány, ma-
gyar-ellenes, titkosszolgálati hálózat működéséről. Emiatt történhetett meg, hogy a férjével úgy kötött házasságot, hogy 
fogalma sem volt annak titkos kötelmeiről és így barátinak álcázott kapcsolati hálójáról sem.

Teltek az évek és évtizedek. Azonban a FIDESZ hatalomra kerülését követően a férj fellázadt zsarnoki elnyomói ellen, 
és útilaput kötött szolgálati főkapcsolata talpára. Akkor szabad is lett néhány évre, de a titokban működő titkosszolgálat 
felfigyelt a feleség túlságosan buzgó hazafias érzelmeire. Ekkor megint megkeresték a férjet, és további információ-
szolgáltatásra kötelezték. Addig ment ez így, amíg a feleség ellehetetlenült a maga tevékenységében, a férj pedig súlyosan 
megbetegedett. Mi volna a helyes Isten-ítélet ebben az ügyben? A Jahve-típusú «igazságos» Isten mindkét áldozatot 
elkárhozásra ítélné, mivel az egyik ismételten nem állt ellen a zsarolásnak, a másik viszont nem volt elég éber, nem észlelte 
férje régi elnyomójának újbóli jelenlétét. Ellenben a méltányosságban hívő, irgalmasság szándékát mutató, Jehova típusú 
Isten belátná, hogy mind a ketten áldozatok, akik nehezen tudnak kitörni lelki alkatuk eredendő meghatározottságaiból. 
Mert a férj alkatilag alkalmazkodó-féle volt, a feleség pedig hajlamos volt nem mindig mindenre odafigyelni. Hát akkor ki a 
bűnös ebben a történetben?

Az ószövetségi hívek szerint a házastársak részben gyávák voltak a zsarnokságnak ellene szegülni, részben pedig apró 
jelek észrevételét illetően szórakozottak voltak. Vagy ha nem, akkor is túlságosan bezárkóztak – a szükséges reakciókat 
illetően. Ám a reformátusok azt mondanák, hogy a házaspár büntetése eleve elrendelés volt. Ez a szemlélet nem sokban 
különbözik az ószövetségi látásmódtól. Vajon a katolikusok kinek a felfogásával értenének egyet? Szerintem a magyar ke-
resztények a méltányos és irgalmas Isten álláspontját osztanák. Minthogy az ő Öregistenük is ilyen volt.

Nem közömbös, hogy az ószövetségi ítélet esetében szinte az egész világ elkárhozhat, az emberek pedig rettegésben 
tölthetik az életüket és a túlvilágon örökké tartó büntetésben. A magyar keresztény szemlélet esetében ellenben a milliók 
még emberhez méltó életet élhetnek, és gyarlóságaikkal szembenézve is bízhatnak –  a Mindenható Isten irgalmában.

Kiss Irén, költő, író, műfordító
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– Aznap reggel fél nyolcra ment a férjem be a tűzoltó lak-
tanyába, a munkahelyére. Amikor beért, akkor mondta a 
főnöke, hogy két kocsival azonnal Budapestre kell men-
ni, oltani.. Akkor még semmit nem tudtuk, csak amikor a 
néprádió bemondta, hogy forradalom van Pesten. De föl 
se fogtuk, hogy mi az. Nem lehetett elképzelni, hogy a ha-
talmas Szovjetunió ellen föllázad a magyar nép… Eltelt két 
hét, de hírt nem hallottam felőle. Csak abban a kis rádió-
ban, hogy jól vannak, megvannak, élnek. Ennyit. Semmi 
többet nem tudtam. Két hét után jöttek vissza, elmondta, 
hol mindenhol oltottak tüzet; látta az utcán a sok halottat, 
rakták a teherautókra. Láttak fölakasztott embereket az 
Andrássy úton. De azt mondák nekik, hogy se jobbra, se 
balra ne nézzenek, mert agyonlövik őket, és nem is be-
szélhetnek róla. Nekem mégis mindent elmesélt.
– Hogyan tudta a férje feldolgozni az ott történteket?
– Sehogy…nem az az ember jött vissza, aki elment... Miu-
tán hazajött, még úgy-valahogy megnyugodott. A lakta-
nyában őnekik vacsorát is adtak. Megvendégelték, elő-
léptették őket, őt is… Majd május utóján elbocsátották. 
Azonnali hatállyal. De nem is volt bent, mert szabadságon 
volt. Kiküldték az egyik tűzoltót – a férjem éppen nem volt 
itthon –, hogy a járőrtáskát adjam oda meg a váll-lapot. És 
ő meg másnap menjen be leszámolni. 
– A forradalom kitörésétől áprilisig hosszú idő telt el. Azalatt 
mi történt?
– Szolgálatot teljesített a laktanyában. Csakhogy a veze-
tők megkapták parancsba, hogy aki nem párttag, azokat 
el kell küldeni… Könyörgött neki az alhadnagy, a Gyula: 
Palikám, lépjél be, mert nagyon mozog a léc alattad! Azt 
mondta, én akkor se lépek, mert én amin keresztülestem, 
az szörnyű volt! 

– Ahhoz azért bátorság kellett, hogy valaki ilyen határozottan 
megszólaljon!
–  Ő ilyen volt… Amikor elbocsátották, az volt a papírján, 

Tisztaság és rend a ceglédi kis lakásban. Maga takarítja, kilencven évesen is. A szobában  
festmények a falon – édesapja és unokája munkái. A vitrinben rengeteg fotó: színesek  

és fekete-fehérek is. Ezekből látszik, hogy sok évtized emlékei. Sági Pálné sokszor elnézegeti  
azokat, hiszen mindegyikhez egy-egy történet fűződik. Mondja is, és mindenkit bemutat.  

Ott tartja a Hűség a Hazához kiskeresztet és az Iván Kovács László Emlékérmet, amit nemrégiben  
kapott a Világszövetségtől, aminek férje után tagja lett. 

56. október 23. számukra is sorsfordító lett.

ELŐLÉPTETÉS UTÁN ELBOCSÁJTÁS
EGY TŰZOLTÓ ÉLETE

néhai Sági Pál még ifjú tűzoltóként
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hogy létszámleépítés miatt. A többiek nem értették: azt 
mondták neki, hogy lehet ez, mikor az utcáról szedik föl 
a képzetlen embereket teutánatok; te pedig még iskolát 
is végeztél?!
– Mihez kezdett azok után?
– Járkáltunk Szolnokra, össze-vissza, hogy hátha visszave-
szik tűzoltónak, de nem. Akiket elbocsájtottak akkor, azo-
kat nem vették vissza. Pedig az volt az élete… Mentünk a 
vasútállomáshoz, hogy hátha fölveszik oda legalább ko-
csikapcsolónak. De nem. Azt mondták, nem lehet, mert 
magas ember, nem tud elég mélyen lehajolni, az ütközők 
összenyomhatják... Aztán a sógorom elintézte, hogy be-
kerülhetett forgácskihordónak a vasgyárba. Öt évig ezt 
csinálta. Később megkérdezték, hogy lenne-e üzemi tűz-
oltó? Elvállalta szegénykém, hiszen ez volt a vágya fiatal 
kora óta.  De utána jött a betegsége. Örökké a kórházban 
volt. Törökbálinton, a Kékgolyóban, a Rókusban; itt, Ceg-
léden meg mindennaposak voltunk. Ötvennégy éves ko-
rában leszázalékolták, mert már akkor mindene odavolt, 
már áttétes volt… 1998-ban halt meg. 
– Akkor tulajdonképpen ön lett a család támasza?
– Én. Amikor az uramat leszázalékolták, még akkor a házon 
adósság volt. Abból a kevés pénzből azt is kellett törlesz-
teni. Egy fiam volt, az is meghalt, ötvenkilenc évesen. Hat 
nap alatt. Nyolc éve. Erőteljes ember volt a  fiam, ugyan-
olyan, mint az unokám, a Palika. A fiam mindig eljött hoz-

zám, nem akarta, hogy én nyug-
díjas házba költözzek. De mikor 
betörtek hozzám másodszor is, 
mindent kirámoltak, ételt a hű-
tőből, képeket, nippeket, töröl-
közőket –  én meg aludtam. Tud-
hatták, hogy altatóval alszom 
és egyedül vagyok... Akkor vég-
leg eldöntöttem, hogy bejövök.  
A tettes sosem lett meg. 
–  Mi az, ami legtöbbször eszébe 
jut?
– Az, hogy nem voltunk elkényez-
tetve. Öten voltunk testvérek, az 
egyik meghalt tizennyolc éves 
korában, maradtunk négyen. 
Alig volt mit enni. Amikor egy-
szer anyám elküldött a kenyé-
rért a szakszervezetbe – tíz deka 
volt a fejadag – én bizony kiet-
tem a kenyér belét, mire hazaér-
tem, olyan éhes voltam. Szegény 
anyám sírva fakadt, hogy most 
mit eszünk? Pedig a szüleimnek 
még megvolt a kilenc hold föld-

je, a nővéremmel oda kellett kijárni kapálni. Utána, mikor 
férjhez mentem, dolgoznom kellett a szeszgyárban, hogy 
pénzt tudjak keresni. Egyszer azt mondta nekem a nővé-
rem, a Manyi, hogy most van fölvétel a ruhagyárba, fölíra-
tott engem, tanulni. Cegléden, a Vigadóba kellett járni, 
ami most sportcsarnok. Kiválóan végeztem, és fölvettek 
a Május 1. Ruhagyárba. Harminc évig ott dolgoztam, ott 
lettem kiváló dolgozó. Mikor betörtek hozzám, még a jel-
vényt is ellopták tőlem. Nem tudom, mit gondoltak, hogy 
arany? De az csak rézből volt.
– Miben tudott megkapaszkodni? Mi tartotta talpon?
– Örültem annak, hogy egészséges vagyok. Tudtam, hogy 
muszáj. Mert ha még én is föladom, akkor vége. Mikor 
szegény uramat megkérdezte a főorvos asszony, hogy mi 
legyen, mert nagy a baj, Pestre kellene küldeni, hogy meg-
operálják. Ő odafordult hozzám a válaszért. Azt mond-
tam, én nem szólhatok bele. Aztán kijöttem a folyosóra, 
és ríttam.
– Ki segített?
– Az, aki itt van a kereszten – mutat a korpuszra – ami-
re esküdtem… És a szeretet. Már itt irigyelnek, mondják, 
hogy teneked olyan gyerekeid vannak, akik mindennel el-
látnak. Igaz, mert ha ők nem lettek volna mellettem, biz-
tos, hogy mentem volna a férjem és fiam után. Így aztán 
mégis itt vagyok. Mégis.

Vennes Aranka

Sági Pálné emlékei közt
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AZ ÉLETMENTŐ 
ÉS A GAZEMBER

Egetverő ellentmondást produkál olykor az élet. Velem 
történt 1956 őszén, a magyar forradalom és szabadság-
harc idején. A kommunista Szovjetunió Magyarországra 
zúdította katonai arzenálját. Pusztítottak és öldököltek. 
Senki nem segített megvédeni tőlük, magyarokat!

Történelemtanárnak készültem. Végzős hallgatója vol-
tam Budapesten az Eötvös Lóránd Tudományegyetem-
nek. Szüleim dunántúli lakásából költöztem a Rákóczi 
út elején lévő kollégiumba, több társammal laktam egy 
szobában. Szerettem és élveztem az életet, táncolni jár-
tam, randevúztam fiúkkal, időnkét egyszerre többnek is 
időpontot adtam a találkozóra szemben a kollégiummal. 
Társaimmal az ablakból figyeltük a türelmetlenül sétáló 
fiúkat, és nevetgéltünk.

A forradalom előtt nem sokkal átköltöztem a Baross 
tér és a Fiumei út sarkán lévő félemeleti bérlakásba. Ab-
lakai a Fiumei útra néztek. Október 23-án koraeste zajt 
hallottam a Magyar Rádió irányából. Felöltöztem, és el-
indultam megnézni, hogy mi ez a nagy zaj. Elérkeztem a 
Bródy Sándor utcához, ahol hatalmas tömeggel szembe-
sültem. Nehezen bár, de sikerült előbbre haladnom. Nem 
jutottam messzire. Később, amikor lövéseket hallottam, 
visszamentem a lakásomba. Ennek is köszönhetem, hogy 
megmenekültem az esetleges lövésektől.

A forradalom kezdeti sikere után a szovjetek elvonultak 
Budapestről, nyugalom honolt a városban. De november 
4-én kora reggel távoli furcsa zajra ébredtem. Mi lehet 
ez? – kérdezgettem magamtól. Felöltöztem és kinyitot-
tam az egyik ablakot, majd lenéztem az utcára, mert én 
máig is kíváncsi ember vagyok. Uram Isten! Tankok jön-
nek, lánctalpaik zörögnek. Az első tank vezetője félig kint 
állt a tank tornyából és felnézett rám, a fiatal nőre, majd 
egyértelmű kézmozdulatával közölte, tűnjek el az ablakból. 
Szerencsére azonnal visszafordultam, ugyanis alig tettem 
néhány lépést, golyózápor zúdult a lakásomba, de ezek 
már nem értek el engem, csak a mennyezetet és a falakat 
pusztították. Megmenekültem egy, az országunkat táma-
dó orosz katona emberséges cselekedete folytán!

Azóta szoktam mondani: A háborúban harcoló katona is 
viselkedhet emberségesen!                                                                               

Öcsém, Simonyi Csaba a gimnázium negyedik osztályá-
ba járt ekkor. Neveltetése következtében bekapcsolódott 
a forradalomban, majd a Corvin-közben fegyveresen har-
colt a betolakodó szovjet katonákkal. Egyik délelőtt ba-
rátjával, kezükben a dobtáras géppisztollyal kirohantak 
a körútra, mert katonákat véltek közeledni. Sajnos egy 
tank közeledett és tüzet nyitott rájuk. Mindkettőjüket sú-
lyosan megsebesítetették. Csaba visszazuhant a járdára, 
barátja viszont az úttestre esett és a közeledő tank lánc-
talpai szétzúzták a fejét. Ezt öcsém mondta el pár nappal 
később, amikor már jobban volt a tüdőlövéséből. Igazat 
mondott, amire úgy 2010 körül egy televíziós műsorban a 
barátjának az akkor már idős öccse mondta el pontosan 
így az eseményt.  

 Öcsémet a Rókus kórházban mentették meg az or-
vosok és az ápolók. Véres ruhája helyett adtak ne-
ki egy újat. Ez, mint később kiderült, szinte életmen-
tője lett. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH=ÁVÓ) és az 
oroszok ellenforradalmárokat kerestek mindenhol. 
Ezért az orvosok megengedték neki a távozást. Nem 
messze laktam, tehát elvánszorgott hozzám késő este a 
sötétben. A kapunál csöngetett a házmesternek, aki cso-
dálkozva ugyan, de nagy vizslatása közepette engedte 
be. Megkérdezte kihez megy? Mondta, hogy a nővéré-
hez, Máriához. 

Csabát levetkőztettem, megmosdattam és pizsamába 
öltöztettem, majd az ablak nélküli halban lefektettem a 
szőnyegre, és betakartam. Egyszer csak csöngettek. Ki 
lehet? Engem nem szoktak ilyen későn keresni. Kinyi-
tottam a bejárati ajtót, és Uram Isten! A házmester állt 
ott két fegyveressel, akik rám szegezték a géppisztolyu-
kat. Egyikük orosz volt. Ellenforradalmárokat kerestek, 
ezért betolakodtak a lakásomba, és azonnal meglátták a 
szőnyegen fekvő öcsémet. Kérték az igazolványát. Csaba 
belenyúlt a mellette fekvő zakója zsebébe, és elővette a 
diákigazolványát. Szerencséjére nála volt, a sebesülése 
pedig nem látszott ki a pizsamájából. Erre elégedetten 
távozott az áruló házmester a két fegyveressel. Máig 
nem tudtam meg, hogyan és miért értesítette ez a ga-
zember házmester a fegyvereseket.           
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Csaba pár nap múltán elmenekült az akasztás elől, Nyu-
gat-Németország fogadta be. Az 1990-es évek elején ha-
zatelepült. Ekkor édesapával bementek a Belügyminisz-
tériumba, ahol kártérítést kértek. Az illetékes vezető az 
mondta neki, mutasson dokumentumot. Levette az ingét 
és megmutatta a tüdőlövései sebeit. Ez nem dokumen-
tum! – mondta egy „alultáplált” ifjabb ügyintéző. Soha 
többé nem kért kártérítést. Hasnyálmirigy-rák vitte el 75 
évesen, két lánya és három fia gyászolja. 

Azóta szoktam mondani: A kommunista bérenceknek 
nincs lelkiismeretük!

Íme, tehát kicsúcsosodtak az ellentétek az életmentő 
külföldi és a magyar gazember között!

Utóirat: 1. A Kádári időkben megbüntettek volna, ha el-
mondom, talán be is börtönöznek, különösen akkor, ha a 
tanítványaim is megtudják, mert az iskola párttitkára és a 
párttagok besúgtak volna.

2. Elmondtam viszont manapság ismerőseimnek, még 
orvosaimnak is. Sajnos hidegen hagyott – egy-két kivétel-
lel – mindenkit. Szomorúan konstatálom ezt a mai hely-
zetet, 30 évvel a magyarországi szociál-kommunizmus 
megszűnte után.

Simonyi Mária Helena  
történelemtanár    
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PRISKA JÓZSEF TAMÁS 

fehér karácsonyt (fohász)

hullj hó hullj nagy és szent napra várunk fehér 
gyolcspihéd közt vesszen hallva gyűlölködésünk 
bosszúnk és átkunk hunyó reményünk élezd fel 
végre s csillagszegekkel átvert éjszakádon 
mintha minden kínunk benned égne szeretni 
vágyunk bús-karácsony hullj hó hullj

itasd tiszta szeplőtlen pihédre könnyünktől 
terhes halk sóhaj-imánk szivárványos jégvirággá 
fagyva kódolt üzenet légy boldog százszor talán 
egy másik fergeteg-kapta válaszul röptetett 
hókaraván hírt-hozó galambként ül a rácson 
elárvult rabok ‚56-osok boldogabb szabadabb 
szebb karácsonyt

hullj hó hó hullj hullj

Országos Börtön, 
Vác, III. osztály, 63-as zárka, 

1959 karácsonyán

Priska József Tamás

Húszévesen részt vett az 1956-os forradalomban, a 
Köztársaság téri pártház ostromában és a Royal Szál-
ló védelmében. A legtovább, november 10-ig kitartot-
tak csoportjával, a Wesselényi-csoporttal, a belvárosi 
körzetben! A csoport négy tagját 1958-ban kivégezték, 
köztük a sógorát, Kovács Dezsőt   aki a zászlóalj pa-
rancsnoka volt.

 Priska József Tamást első fokon halálra ítélték, majd 
másodfokon 12 évre, amelyből 8 évet le is ült! 

A börtönben bontakozott ki költői tehetsége. Ciga-
rettapapírra írta verseit, mert azokat könnyű volt el-
rejteni. Egész további életében küldetésként őrizte a 
forradalom szellemét és emlékét. Aktívan részt vett a 
kerületi közéletben. 2007-ben Budafok-Tétény  díszpol-
gára lett. Beszédében arról szólt, hogy ezt a kitüntetést 
ki mindenkinek a nevében veszi át! Számos kitünteté-
sei között e címre volt a legbüszkébb.

2013. november 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Emlékét nemcsak hősiessége, hanem versei is ébren 

tartják.

Priska József Tamás

MERT MEGVÁLTATTUNK!
Várom, hogy az év utolsó hónapjában a hó jótékony fehér-
séggel takarja el a sáros-piszkos szürkeségét. Az esti kira-
katok sziporkázó fényei a lelkeket is igyekszik ragyogóvá 
varázsolni. Szeretek ilyenkor a városban kószálni, benézni 
a boltokba, és figyelni az embereket. Az arcokon várakozó 
mosoly bujkál – meg a kérdés – vajon kitaláltam-e, ki minek 
örülne? Bizonyára ők ugyanígy gondolnak rám. Ilyenkor, 
ha meglöknek, a bocsánatkérő szóra könnyeben mondjuk: 
nem történt semmi! Mert megváltattunk, és eredendően 
sem születtünk rossznak vagy bűnösnek. Karácsony köze-
ledtével elnézőbbek vagyunk mások hibái iránt, megbocsáj-
tóbbak önmagunk gyengeségeivel szemben, mert az aján-
dékok vásárlása az ajándékozás örömét hordja magában. 

A keresztények a Megváltót várva gyújtják meg az ad-
venti koszorú gyertyáit, ugyanúgy, ahogy a zsidók a ha-
nuka lángjait – megemlékezve a kevéske, mégis nyolc na-
pig tartó olajra. De miért csak ilyenkor jut eszünkbe, hogy 
az Isten és mindnyájan az Ő képmására teremtődtünk?! 
Vajon tényleg mindnyájan az Ő képére teremtődtünk!?  
A Szentírás szerint igen. De a Sátán – Soros képében – pró-
bálja elpusztítani a Jót, az Igazat, hogy a gyűlölet, az ego ural-
kodjon, és a Sátán kormányozza a világot. 

Most kell igazán a Hit és az Erő, hogy megakadályozzuk a 
Sátán szándékát. Ezért várom oly nagyon az EMBER szüle-
tését, hogy éjfélkor, a misén, letérdelve-imádkozva kérjem 
a Mindenhatót, hogy adjon tudást és erőt megvédeni a mi 
szeretett Hazánkat és Európát!

Schrötter Tibor
’56-os obsitos
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Karácsonyi Köszöntő
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Elnöksége nevében 

minden kedves Bajtársunknak és a Lámpás minden kedves Olvasójának kívánjuk, 
hogy 2022  karácsonya legyen mindannyiunk számára a lelki megújulás-újjászületés ünnepe; 

legyen hitünk az élet ajándékainak megtapasztalásához. 
Reményteli Adventet, a Jóistentől Áldott Szent Karácsonyt 

és Boldog Új Esztendőt kívánunk! 

Máté András 
a Felügyelő Bizottság 

elnöke 

Szűcs Béla Albert 
a Választmány elnöke 

Dr. Ónódi István
az Etikai Bizottság elnöke 

Vennes Aranka 
a Lámpás szerkesztője

Dr. Lomnici Zoltán 
tiszteletbeli elnök

Csigás Zoltán 
elnök

Schrötter Tibor 
alelnök 

Dr. Petrasovits Anna 
alelnök 

Pfaff Lászlóné 
alelnök
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