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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lapja      
 

II. évf. 1. szám 
 

„KOPJAFA MINDEN SZÁL FA” 
Itt nyugszunk,  

vándor, vidd hírül a spártaiaknak:  

Megcselekedtük, amit megkövetelt haza. 
Szimonidész (Kr. e. ?556—?468)  

 

E történet úgy él a köztudatban, hogy háromszázan voltak ők, a görög hősök. Kr. e. 480-ban, a 

Közép-Görögországot és Thesszáliát elválasztó Thermopülé-i szoros szűkületében védték 

szülőföldjüket. Szembe szálltak az árulás következtében őket hátba támadó hatalmas perzsa 

túlerővel, nem adták meg magukat, harcoltak mindhalálig. 

 
Történészek vitatják ugyan számukat, de 

az életüket feláldozó katonák heroikus 

küzdelme, fölényes erkölcsi győzelme nem 

vitatható! 

Csupán pár napja tisztelegtünk az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc emléke előtt, 

az ország minden szegletében; a fővárosban a 

Magyar Nemzeti Múzeumnál, a Duna-parti 

Petőfi szobornál, a Bem szobornál; s minde-

nütt, ahol lehetőség nyílt egy-egy esemény 

felidézésére. Tisztelegtünk határon innen és 

határon túl. 

S az ünnep pillanataiban olyan erények 

felmutatására, amelyeket ők képviseltek, és az 

Európai Unió korában is alapértékeket 

jelentenek. Ilyenek a nemzethez kötődés érzé-

se, a hazaszeretet, a hagyomány és az elődök 

tisztelete, a múlt ismerete, az egyéni érdekek 

közösségi érdekek mögé helyezése, a hiteles 

életvezetés és még hosszan sorolhatnám.  

Mindezek azonban a forradalom és a 

szabadságharc mély ismerete nélkül csak 

jelzők, szavak lennének; ha nem jelenítenének 

meg olyan eszményeket, amelyeket például a 

székelység képviselt. Százhatvanhat éve, 

1849. augusztus 1-jén a Nyergestetőn, Tuzson 

János honvéd őrnagy vezetésével egy 

maroknyi honvédcsapat közel fél napon át 

feltartóztatta a sokszoros túlerővel támadó 

orosz-osztrák sereget. Említenek kétszáz 

katonát, más történészek többet. De a számok 

feletti polémia ne térítsen el bennünket attól a 

történelmi ténytől, csapat itt is árulásnak esett 

áldozatuk: egy kászoni oláh pásztor, szintén 

hegyi ösvényeken át - akárcsak 

Thermopülénél – vezette az ellenséges 

sereget, s támadta hátba a székely harcosokat.  

Nyergestető, ez a 878 méter magas hágó, a 

Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét 

összekötő átjáró ugyanolyan heroikus és 

önfeláldozó csatának lett tanúja, mind hajdan 

a görög szoros. Akárcsak a thermopüléiek, ők 

is látták, tudták, hogy innen csak egy 

választásuk van. Ők voltak az „utolsó 

bástya”, mely felfogta az áradatot. Otthonu-

kat, szeretteiket védték. Aznap több támadást 

vertek vissza, sebesülten, vérezve küzdöttek, s 

az iszonyú haderő megtorpant.  

Utolsó emberükig harcoltak, és elestek.  

Hátborzongató a történelmi párhuzam. Lelki 

könnyebbség viszont, hogy nem a saját 

vérünk volt az árulójuk. 
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Kányádi Sándor: Nyergestető című 

költeménye örökíti meg emléküket.  

 

Ezt a verset kötelezően kellene tanítani 

minden magyar iskolában. Íme, két rövid 

részlet: 

 

 (…) Úgy is hívják: Nyergestető 

egyik kengyelvasa: Kászon, 

a másik meg, az innenső, 

itt csillogna Csíkkozmáson. 

Nemcsak szép, de híres hely is, 

fönn a tetőn a nyeregben 

ott zöldellnek a fenyőfák 

egész Csíkban a legszebben, 

(…) 

mert temető ez az erdő, 

és kopjafa minden szálfa, 

itt esett el Gál Sándornak 

száznál is több katonája. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A babérkoszorú felett e vers van kőbe vésve 

 

Emlékmű és kopjafa állítja meg az arra 

járót, hogy figyelmeztessen: bátrak voltak, 

akik mertek – harcolni és meghalni. A 

hazáért. 

 

Csigás Zoltán 

 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNTŐ 

A 25. SZÜLETÉSNAPRA 
 

 

Kedves Bajtársak! 

Tisztelt Olvasók!  

 

Két és fél évtized! Negyedszázad!  

Azt mondjuk: egy emberöltő.  

Ennyi van szervezetünk mögött!  

 

Néhai elnökünk, Bocskay T. József, még 

az Egyesült Államok-béli emigrációban 

alapította meg a Magyar Szabadságharcos 

Szövetség Chicago-i, helyi szervezetét. 

1989-ben hazatért. S szűk esztendő múltán 

itthon is bejegyeztette a szervezetet a 

Fővárosi Bíróságon.  

 

Az ő eltávoztával az élők sorából, csak 

a nevünk változott, hitünk, céljaink nem! 

Továbbra is az Alapító Okirat szellemében 

működünk – haladunk az alapcéljaink 

vonalán, befogadjuk az új, a mindig 

időszerű feladatokat. 

  

Követni szeretnénk azt is, amit gróf 

Széchenyi István figyelmeztetésként ránk 

hagyott: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 

jelent, és munkálkodhass a jövőn.”  

 

Ám a múltat csak akkor tisztelhetjük, ha 

ismerjük, ha elfogadhatjuk értékeit! Vajon 

ismerjük-e? Ismerjük-e a teljes 1956-ot? 

Filozofikus kérdésnek hat, pedig nem az. 

Sokat tudunk róla történészek gondos 

kutatásai nyomán is, de ez még mindig 

nem a teljesség. 

 

Bölcs gondolkodók úgy tartják: egy 

történés, esemény kapcsán az számít, ki 

hogyan élte meg azt.  

Jó lenne, ha minél többen megírnák, 

kedves Bajtársaink, ki hogyan élte meg 

azokat a hősi időket, legyen szó akár 1956-

ról, akár Világszövetségünk történetéről. 

Kérjük is.  
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Jóllehet Lámpás újságunknak sem 

terjedelme, sem periodikus megjelenése 

nem teszi lehetővé, hogy minden 

visszaemlékezést közöljük, de nyitunk egy 

olyan archívumot, amelyben megőrizzük e 

vallomásokat.  

Ha akadnak fotóik, dokumentumaik, 

azokat szintén tisztelettel megköszönjük. 

Nem szabad hagyni, hogy mindezek 

elkallódjanak!  

 

Mert – Széchenyi szellemében – nekünk 

nemcsak a múlt fontos, hanem a jövő is! 

Kicsit játszva a szavakkal, mondhatjuk: a 

jövőnek mi leszünk a múlt! Amit ők majd 

meg akarnak ismerni - mégpedig hitelesen 

-, hogy tisztelhessék. Nem szabad, hogy 

emlékeinket, szellemi-erkölcsi értékeinket 

veszni hagyjuk, át kell menteni számukra. 

 

Őket sem hagyjuk ki ebből, hiszen a 

forradalom 60. évfordulója 

megünneplésére készülve országos 

pályázatokat írunk ki diákoknak: 

versmondás, illetve a versek illusztrációja 

a téma – a Világszövetség által kiadott 

Októberi Tűzvirág ’56 című antológia 

alapján.  

 

Kedves Bajtársak! Tudjuk, nem könnyű 

leülni a tiszta papír elé, hogy mondatokba 

foglaljuk emlékeinket elsősorban 

Világszövetségünk 25 esztendejéről. Nem 

a fogalmazás a lényeg! Hanem a tények.  

 

Mert a tiszta papírra csak tiszta igazat 

szabad írni. 

 

 

Csigás Zoltán 

általános alelnök 
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KÉT TALÁLKOZÁS  

 –  EGY SZÖVETSÉG 
 

AZ ALAPÍTÁS TÖRTÉNETE 

 

Negyedszázad. Egy emberöltő. 

Olvashatták az imént. Ennyi időt ölel fel 

az Igazolt Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége – új nevén az 1956-os 

Magyar Szabadságharcosok Világ-

szövetsége történelme. Ami a Jurta 

Színházban kezdődött, 1989-ben, szorosan 

kötődött a rendszerváltozást előkészítő 

ellenzék szerveződéséhez és Bocsky T. 

József hazatéréséhez. 

 

- Balázs István akkor a Nemzeti Párt 

elnöke volt, és nap mint nap részese a 

politikai eseményeknek. Milyen konkrét 

feladatokat tűzött maga elé? 

- Elsősorban be akartam tekinteni azokba a 

titkos iratokba - emlékszik vissza -, 

amelyekből megtudhattuk, hogy kik, hol, 

milyen jeltelen sírokban feküsznek. Mivel 

én is, mint Balázs Ferenc öccse, érintve 

voltam. A bátyám 1956. október 23-án 

csatlakozott a forradalomhoz. 1957. 

március 22-én tartoztatták le, árulás 

következtében, és  abban az évben, április 

10-én 15 óra 45 perckor a Kisfogházban 

kivégezték. Én 1989-ben engedéllyel, 

naponta kijártam a temetőbe, és így 

nyomon tudtam követni, hogy a 301-es 

parcellában hol tartanak az exhumálások. 

A Jurtában készült saját újságunk a 

sírfeltárások minden mozzanatról 

beszámolt. 1995-ben a Történelmi 

Igazságtétel Bizottság igazolásával bátyám 

földi maradványait a Rákoskeresztúri 

temető Hősök Parcellájába átvitethettem, 

hiszen vállaltam az újratemetés költségeit. 

 - Ma már tudjuk, hogy szándékosan 

meghamisították a nyilvántartásokat, így 

történt ez a bátyja esetében is? 

- Egyévi kutatás után találták meg őt a 

245-ös parcellában! Erről még a napi sajtó 

is hírt adott annakidején. Eközben a Jurta 

Színházban az újratemetésre készültünk. A 

Keresztény Nemzeti Unió és a Magyarok 

Szövetsége volt az összefogója az '56-os 

forradalom résztvevőinek és forradalom 

eszméivel szimpatizálóknak. A Jurtából 

tartották a kapcsolatot Bocskay T. Józseffel, 

aki akkor még Amerikában élt. Ennek 

révén tudta, mi történik a Jurtában.  

1989-ben az újratemetésre jött haza a 

Világszövetség egyik szervezőjeként. A 

repülőtéren mi, a Nemzeti Párt képviselői 

fogaduk, harmincan. Ekkor találkoztam 

vele másodszor, először 1956-ban. 

Gyerekként több ízben jártam a harcok 

helyszínein és Angyalföldön, a Huba utcai 

nővérképző iskolában is. A külföldtől 

kapott vért és gyógyszereket innen 

szállították a kórházakba, illetve a harcok 

színhelyére - például a Práter utcai 

iskolába. S ha kellet élelmiszert és fegyvert 

is.  

Így találkoztam párszor Bocskay T. 

Józseffel.   Ám jóval korábban is ismertem 

őt! Pontosabban láttam, s tudtam ki ő. 

Ugyanis 1953-ban, államtitok 

megsértésének vádjával letartóztatták 

bátyámat, s tizennégy hónapot töltött a 

tatabányai büntető munkahelyen. Együtt 

dolgoztak Bocskay Józseffel a 14-es 

aknában, mint politikai foglyok, és 

szabadulásuk után újra fölvették a 

kapcsolatot. Tatabányán láthatásra külön 

busszal vittek bennünket, hozzátartozókat 

az erre kijelölt barakkhoz. Innen 

emlékszem rá, mert mindegyiküket ott 

vezették el előttünk.  

- Fel tudja-e idézni a második találkozást? 

Miről beszélt Bocskay T. József? 

- Az újratemetés idején még a 

rendszerváltás előtt voltunk! Az 

idejövetele biztos volt, de a hazamenetele 

már bizonytalanná vált! Amikor leszállt a 

repülőről, letérdelt, és megcsókolta az 
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anyaföldet. A repülőtérről egyenesen a 

Jurtába mentünk, rövid beszélgetés után a 

Fradi futballpálya éttermében ültünk le. 

Ebéd közben hosszasan szólt a kinti 

szervezetekről; arról, mi is a demokrácia. 

Mi tájékoztattuk az itthoni helyzetről, az 

akkori magyar állapotokról. Chicagóban 

töltött évei alatt sokáig vezette a Magyar 

Szabadságharcos Szövetség helyi csoport-

ját. Javasolta, hogy hozzuk létre az itteni 

szervezetet. Bizalmatlan volt az itteni 

pártokkal. De valamilyen oknál fogva 

minden egyes tárgyalásnál és találkozásnál, 

mindig mellém ült, s több információval 

látott el, mint a többi párt képviselőit.  

Egyszer négyszemközt megkérdezte, 

hogy annak a Balázs Ferencnek vagyok-e 

az öccse, akit kivégeztek? Mondtam, hogy 

igen. Akkor fölelevenítettük azokat az 

eseményeket, helyszíneket, például a Huba 

utcát, ahol 1956 novemberében, a 

szabadságharc leverése után, segítettem a 

bátyámnak a fegyvereket konzerválni és 

elásni. Ő már titokban készült a MÚK-ra, a 

Márciusban Újra Kezdjük mozgalomra, 

amelynek egyik szervezője volt. Ezek után 

már elfogadott engem, szinte testvériséget 

fogadtunk egymásnak.  

Az első szervezetek egyike lett a miénk.  A 

Fővárosi Bíróságon 1990. április 20-án 

jegyezték be a Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetségét. Akkor a Jurta Színház volt 

a legalkalmasabb hely arra, hogy a 

központja legyen. 

Elkezdtük az '56-os kegyhelyeknek 

felderítését. Mindazon helyeken, ahol 

jelentős harcok folytak, megemlékezéseket 

tartottunk. Mivel a Jurta Színházban az 

összes nyugati emigrációból nagy számban 

jelentek meg volt '56-osok, így hiteles 

okmányokhoz jutottunk, hiteles személyek 

által. 

Bocskay T. Józsefnek különösen 

kiemelkedő szerepe volt abban az 

időszakban, hogy a megalakított 

szervezetet egyben tartotta, eleget tett a 

törvényben előírt alapvető követel-

ménynek: a szervezeten belüli egységnek 

és demokráciának. Még a formalitásra is 

ügyelt: így az alapszabály előírta az 

egységes öltözködést is. Különösen 

kiemelt feladatnak tartotta az állandó 

kapcsolattartást és találkozást a többi 

társadalmi szervezettel, és így mindig 

nagyobb és nagyobb létszámmal tudtuk 

képviselni Világszövetségünket. 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejegyzési kérelem 

 

A megalakulás után egy évvel a 

közgyűlés új nevet szavazott meg: Igazolt 

Magyar Szabadságharcosok Világszövet-

sége. Miért volt erre szükség? 

- Akkor már több szervezet jött létre, 

ahová olyan személyek is bekerültek, 

akikről kiderült később, hogy semmi közük 

a forradalomhoz és a szabadságharchoz. 

Bocskay József és a Világszövetség 

szerette volna elkerülni, hogy nálunk is ez 
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történjen. Csak azok lehettek tagok, akik 

szabadságharcos múltjukat hitelt érdemlő-

en tudták bizonyítani.  

Névváltoztatási kérelem 

 

- A Corvin köz és a Világszövetség 

szorosan összekapcsolódik, hiszen Bocskay 

József itt is harcolt. Azonban az első 

emléket mégsem itt állították.  

- Ez igaz, de ennek előzménye van. 

Szerettünk volna emléktáblát elhelyezni az 

Andrássy úti orosz nagykövetség 

épületénél – az átállt szovjet katonáknak. 

Ezt az akkori orosz nagykövet nem 

engedélyezte. Így került az a szemben lévő 

gyógyszertár homlokzatára. Azután 

Mátészalkán szerettünk volna egy 

szimbolikus emlékhelyet kialakítani, az 

akkori Lenin téren, egy 24 éves korában 

kivégzett szabadsághősnek, a bátyámnak. 

Nagyon nagy ellenállásba ütköztünk mind 

a tanácselnökkel, mind a pártvezetőkkel 

folytatott megbeszéléskor. Azt kell 

mondjam: 1989-ben Budapesthez képest 

Mátészalka kétéves késésben volt – a 

gondolkodásban!  De nem adtuk föl! 

Bocskay T. Józsefnek nagyon nagy 

erőfeszítésébe és befolyásába került, hogy 

a kopjafaállítás meg is valósuljon. Hogy az 

egykori rabtársának kegyeletteljes 

emlékhely legyen kialakítva szülő-

városában. Eközben a Jurta Színház 

pincéjében székely fafaragók már 

készítették a kopjafát, ami igazi művészi 

alkotás lett.  

Budapesten megterveztük és meg-

vésettük a XIII. kerületi, a Huba utcai, volt 

nővérképző iskola bejárati homlokzatára az 

emléktáblát. Az akkori iskolavezetés nem 

engedte ki a diákokat a táblaavatásra. 

Mivel több évtizeden keresztül az ’56-

osokra még csak emlékezni sem volt 

szabad. Azonban az iskolacsengő véget 

vetett a tanításnak, a gyerekek tódultak 

kifelé a kapun.  Nagy örömmel láttuk, 

hogy a diákok beálltak közénk, a tanárok 

már nem tudták visszatartani őket. 

Csöndben hallgatták, hogy mi minden 

történt iskolájukban. Ez az esemény is 

megerősített bennünket abban, hogy újabb 

és újabb emlékhelyek kialakítására van 

szükség. Hogy ily módon is elősegítsük a 

berögzött, szocialista gondolkodás 

megváltoztatását, főként az ifjú 

nemzedékben 1956-ról. A táblaavatás 

tényét azonban már csak fénykép 

bizonyítja, mert az emléktábla eltűnt 

onnan.  Az iskola átalakult; már nem 

nővérképző, hanem vendéglátóipari 

szakközépiskola működik az épületben. 

 - Ma már a kopjafa sem látható 

Mátészalkán. Azzal mi történt?  

- A rendszerváltás előtti időszakban már 

Mátészalkán is találkoztunk olyan 

fiatalokkal, akik közül sokan segítettek a 

kopjafaállítás előkészítésében, már ott is 

szerveződött a Fidesz. A kopjafaavatást 
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megelőző éjszaka valahogy eltűnt a Lenin 

szobor a térről. Az avatáson Józsi bácsi 

hangsúlyozta, hogy Balázs Ferenc lelke 

hazatalált. Így ötvöződött Balázs Ferenc 

kivégzett hős és Bocskay T. József 

szellemisége, emléke. Ez a folyamat 

későbbiekben azzal folytatódott, hogy a – 

ma már Kölcsey - tér befogadta és helyet 

adott Balázs Ferenc mellszobrának. A 

bronzszobornak az avatását megtisztelte 

Bocskay T. József, Fónay Jenő – a 

POFOSZ alapító elnöke –, Tajti Ferenc 56-

os elítélt több '56-os társával. Így 

emlékeztünk és emlékezünk ma is. A mai 

mátészalkai városvezetőség másként 

gondolkodik és kulturált körülményeket 

biztosít a szobornak, amik méltóak e 

kegyeleti emlékhelyhez. Ahányszor csak 

elmegyek bátyám szobrához, s leteszem az 

emlékezés koszorúját; nemcsak rá 

gondolok, hanem Józsi bácsira is - 

Világszövetségünk alapítójára -, s 

mindazokra, akik megszenvedték ’56-ot, és 

akik már nincsenek közöttünk. Az ő 

sorsuk, mint testvéremé is, már történelem. 

 

 

MARADJ MEG MAGYARNAK! 

 (…) Én 1956-ban 16 éves voltam, 

Miskolcon éltem (ott élek most is). A 

Corvin közi eseményekről, harcokról sokat 

hallottam akkor a rádióban. Számomra ez 

már akkor azt jelentette, hogy a Corvin köz 

XX. századi nemzeti történelmünk 

kiemelkedő jelentőségű helye, ahol nagyon 

sok forradalmár honfitársunk az életét 

áldozta hazánk szabadságáért.  

Mondanom sem kell, hogy – bár a 

harcokban nem vettem részt – de lelkileg, 

gondolkodásban, világnézetben teljes 

mértékben elkötelezett voltam a 

forradalom és szabadságharc minden 

célkitűzésével egyetértve. Hősökként 

tiszteltem és tisztelem máig mindazokat, 

akik akkor életük feláldozásától sem 

riadtak vissza. Harcoltak a szabad, 

független Magyarországért, a mérhetetlen 

túlerő ellenére is. Ez az érzés a 

későbbiekben még jobban elmélyült 

bennem, amikor a minden korábbit – 

történelmünk során – felülmúló kegyetlen, 

embertelen megtorlás áldozatairól kellett 

értesülnünk; szomorú szívvel gondolva 

rájuk és számtalanszor megalázott 

hozzátartozóikra.  

1999. október 20-án a POFOSZ 

Miskolc városi elnökétől értesültem arról, 

hogy 23-án, a Corvin közben emléktábla-

avatás lesz. Ő alkalmasnak tartott az 

ünnepi esemény levezetésére, Bocskay T. 

József, az Igazolt Magyar Szabadság-

harcosok Világszövetsége elnöke elfogadta 

javaslatát, anélkül, hogy ismertük volna 

egymást. A hősök iránti tisztelet, az ünnepi 

megemlékezés méltósága, a Corvin köz, 

szinte lelkiismereti probléma elé állítottak. 

A felelősségérzet volt az első dolog, ami 

eszembe jutott: méltó vagyok-e arra, hogy 

egy ilyen magasztos eseményt levezessek? 

Az ismeretlenül is megadott, 

megelőlegezett bizalom és 1956 iránti 

mélységes tiszteletem arra indítottak, hogy 

mondjak igent (…)  

Bocskay elnök úrral október 22-én este 

az Operaházban találkoztam először, az 

állami ünnepi megemlékezés alkalmával, 

amelyen az általa küldött meghívóval 

vehettem részt. Újabb megtiszteltetésként. 

Amikor a másnapi megemlékezésről 

érdeklődtem, annyit mondott: „Gyere ki 

holnap 9 óra 15-re a Corvin közbe!”  

Másnap, megkapva a forgatókönyvet, 

szembesültem azzal, hogy nem csupán 

emléktábla avatásról van szó, hanem a 

Corvin közi harcok méltó ünnepi 

megemlékezéséről. A felelősségérzet – 

hogy alkalmas vagyok-e erre a feladatra – 
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újra teljes erővel hatása alá vett. Nem 

hátrálhattam meg a vártnál sokkal nagyobb 

feladat előtt, és nem hagyhattam cserben az 

igaz és sokat szenvedett hazafit, a 

Világszövetség elnökét. A Jóisten 

segítségét kérve, Hazám és 1956 hősei 

iránti tiszteletem tudatában vállalkoztam 

egy olyan feladatra, amelyhez még csak 

hasonlóval sem találkoztam addigi életem 

során.  

Ezen a 43. évfordulón a velünk együtt 

ünneplő határon túli magyar egyházi 

személyiségek megszentelték a Corvin 

közt, hogy ezáltal legyen az mindaddig 

zarándokhelye a még élő ’56-os 

szabadságharcosoknak, valamint a velük 

szívben-lélekben azonosan érző és 

gondolkodó későbbi nemzedékeknek, amíg 

az 1956-os forradalomnak és 

szabadságharcnak nem lesz méltó, 

központi emlékműve (…)  

1999 előtt is és azóta minden évben 

újabb és újabb emléktábla kerül 

elhelyezésre és felavatásra a mozi 

épületének falán, valóban szabadtéri 

Pantheonná téve a Corvin közt. (…)  

Meghatározó eseménye volt ez 

életemnek, ugyanis ettől kezdve 10 éven 

át, amíg egészségi állapotom engedte, 

minden, a Világszövetség által rendezett 

ünnepi eseményen hasonló megbízással 

vehettem tevőlegesen részt. (…) Hálás 

vagyok a Jóistennek, Bocskay elnök úrnak 

a számomra felbecsülhetetlen értékű 

élményekért, amelyeket együttműkö-

désünk, nem sokkal később, tagságom 

alapján élhettem meg. (…) Le kell írnom 

Bocskay elnök úrnak egy mondatát, amely 

az igaz hazafiúi világát nagyon is kifejezi, 

amelyet a kitüntetések átadásakor mondott: 

„Maradj meg annak, aminek a Jóisten 

teremtett: Magyarnak!”  

Barna Péter  

 

(Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége tiszteletbeli főtitkára.  

 A Szerk.) 

SZÁZ ÉVE ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS 
 

KONFERENCIA A STEFÁNIA-

PALOTÁBAN 

 

Az I. világháború kitörésének 100. 

évfordulója alkalmából egynapos konfe-

rencia keretében a háború magyar hőseire 

emlékeztek 2014. szeptember 26-án a 

Stefánia-palotában is. A KDNP Baran-

kovics Alapítvány, a Honvédelmi 

Minisztérium és a Magyar Nemzeti 

Múzeum közös rendezvényét Hende Csaba 

honvédelmi miniszter nyitotta meg. 

Világszövetségünk elnökségi tagjai is 

meghívást kaptak a konferenciára.  

 

Két részben hallhattunk előadásokat a 

téma szakértőitől, I. világháborús katona-

nótákat a Balassi Kórustól, illetve 

hagyományőrzők bemutatóját tekintettük 

meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hende Csaba honvédelmi miniszter 

 

 

1914 az újkori európai történelem 

kétségkívül legnagyobb horderejű, 

legfontosabb dátuma, egy új időszámítás 

kezdete. Más politikai és társadalmi 

„klíma” köszöntött be Európában a hírhedt 

szarajevói pisztoly eldördülése után. 

Minden, ami azóta Európában történik, 

1914-re vezethető vissza. 
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KEGYELET ÉS EMLÉKEZET 

 

A Nemzeti Örökség Intézete valamint a 

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 

meghívására Szövetségünk elnökségi tagjai 

részt vettek a XIII. Országos Kegyelet és 

Emlékezet Konferencián, a Magyarság 

Háza Corvin-termében 2014. november 

14-én. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti 

Örökség Intézete elnöke 

beszédet tart 

 

 

 

 

SZÍV-LÉLEK MÉLYÉBŐL 

 
Történnek különös találkozások. 

Mindannyiunknak lehetnek ilyen emlékei. 

A minap két idős hölggyel hozta össze a 

sors munkatársunkat, Kutas Tímeát. A két 

hölgy - Barkász Terézia és Kovencz 

Lászlóné - megsárgult, gyűrött papírlapot 

adott át neki.  

 

Egy költemény volt rajta, szív-lélek 

mélyéről szakadt fel. Ők úgy tudják, egy 

ismeretlen katona zsebében találták. 

 

Nekünk nem volt módunkban ennek 

utána járni, de aki végigolvassa e sorokat, 

alighanem hinni fog nekik – miként mi is.  

E verset most közre adjuk Önöknek: 

 

Találkozás egy Barátommal… 

 
Nézd, Isten, bár még sosem szóltam Hozzád, 

Most köszönök Neked: „Jó napot!” 

ahogy szokták. 

Lám, Isten vagy, pedig azt mondták:  

nincs Isten, 

És én, szegény bolond, ezt el is hittem! 

Múlt éjjel gránáttölcsérből néztem egedet, 

Véltem, minden, mit mondottak, hazugság 

lehet. 

Csak vettem vón időt meglátni alkotásod, 

Óh, rögtön tudtam volna az igaz valóságot! 

 

Isten, vajon kezet fognál-e most velem? 

Tudom, megértenél, tudom és érzem. 

Furcsa, előbb meg kellett járnom mind a 

poklot, 

Mielőtt megláthattam végre tiszta arcod. 

Nos, többet úgysem mondhatok Neked, 

De boldog vagyok, hogy ma találkoztam Veled. 

A támadás órája itt lesz nemsokára, 

Nem félek, mert itt tudlak közelembe’ állva. 

 

Most mennem kell, figyelj csak: itt a jel! 

De szeretlek nagyon, ezt Neked tudnod kell… 

Nézd, mily szörnyű harc lesz, mily veszett! 

Tudod, talán ma én is Házadban leszek. 

Bár nem voltam barátod azelőtt, 

Isten, vajon vársz-e rám a kapud előtt? 

Ki sosem sírtam, nézd, mintha könnyem folyna, 

Óh, csak előbb ismertelek volna! 

 

Mennem kell, Isten! Ég áldjon, búcsúzásul! 

Különös, hogy láttalak, már nem félek a 

haláltól! 

 

 

 

 

EMLÉKTÁBLÁK 
 

Az 1956-os Magyar Szabadság-

harcosok Világszövetsége legfontosabb 

célja, hogy az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékét őrzi, ápolja, és 

fénylő példaként állítja az elkövetkező 

nemzedékek elé.   

Ennek szellemében 2014-ben is 

helyeztünk el emléktáblákat.  
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NAPKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisz József, az Összefogás 1956 Katonai 

és Polgári Örökségének Megőrzéséért 

Egyesület elnökségi tagja  

koszorút helyez el  

 

Néhai elnökünknek, Bocskay T. 

Józsefnek, halála évfordulóján a szülő-

falujában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Napkor községben avattunk 

emléktáblát, 2014. szeptember 6-án. 

Ünnepi beszédet mondott dr. Seszták 

Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Dr. 

Sántha Gábor, a Világszövetség elnöke 

megemlékezett néhai elnökünk életének 

fontosabb állomásairól. Rendezvényünket 

megtisztelte Pintér Kornél, a Magyar 

Vidék Országos ’56-os Szövetség elnöke. 

Dr. Spinyhért Zsoltnak, Napkor 

polgármesterének ez alkalommal adtuk át 

az ’56-os Hűség a Hazához Érdemrend 

Nagykereszt kitüntetésünket. 

 

SZABADSZENTKIRÁLY 

 

Feladatul tűztük ki magunk elé azt is, 

hogy figyelmünket az ’56-os 

forradalomban és szabadságharcban részt 

vett és üldözést szenvedett vidéki 

harcosokat és hősöket felkutatjuk. Így 

jutottunk el a Baranya megyei 

Szabadszentkirályra, ahol 1956-ban Éva 

Béla, a Paraszttanács elnökeként és Farkas 

József nemzetőrparancsnokként vett részt a 

forradalomban. Mindezt igazolta az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti  

Levéltára nyilvántartásában lévő 

Baranya megyei MRFK. Pol. Oszt. 28-

5500/57-es számú vizsgálati dossziéja is, 

amelynek másolatát megkaptuk.  

Elnökségünk úgy döntött, hogy 

emléküket tábla elhelyezésével örökítjük 

meg a szabadszentkirályi polgármesteri 

hivatal falán. 2014. október 4-én, 

szombaton méltó ünnepségen tettünk 

eleget elhatározásunknak. az ünnepség 

résztvevőit Csigás Zoltán, Világszö-

vetségünk általános alelnöke köszöntötte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posztumusz kitüntetést vesz át Éva Béla fia 

Csigás Zoltántól 

 

 

 

 

MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 58. 

ÉVFORDULÓN 
 

CORVIN KÖZ 

 

Az ’56-os forradalmároknak és 

szabadságharcosoknak annakidején a 

Corvin mozi épülete nyújtott menedéket, 

Világszövetségünk 2014. október 22-ei 

ünnepségén pedig a résztvevőknek – az 

orkán erejű szél és a szakadó eső ellen. De 

25 éves hagyományunkat követve 

emlékeztünk a szabadságharc szent helyén 

a hősökre. S minden forradalmárra, mert a 

magyar nép 1956. október 23-án, és a 

következő napokban, nemzetté emelkedett, 

hittel, reménnyel, fegyverrel, véráldo-

zatával megdöntötte a zsarnoki hatalmat, 
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még ha csak néhány napra is. De öröm-

reménytől reszketett a lég. 

Emlékeznünk kell reájuk, de 

emlékeztetni is! Ezt tesszük itt is minden 

esztendőben. 

Méltón. 

A Tököli Honvéd és Huszár 

Hagyományőrző Egyesület tagjai álltak 

díszőrséget. Az érkezőket tárogató hangjai 

fogadták, s az ünnepség vitéz Vásárhelyi 

Prodán Miklós énekével kezdődött, 

felcsendült a Krasznahorka büszke vára 

kezdetű dal. Majd pedig Mohai Gábor 

előadóművésztől hallhattuk a Himnuszt. 

Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke, Világszövetségünk 

tiszteletbeli elnöke először Bocskay T. 

Józsefre, alapító elnökünkre emlékezett. 

Szólt arról, hogy a Józsefvárosban a 

forradalomnak és szabadságharcnak több 

központi helyszíne található a Corvin 

közön kívül, mint a Köztársaság tér, a 

Baross tér, a Tűzoltó utca, az Astoria, a 

Széna tér és az egykori Bányász mozi. Úgy 

látja, hogy a levert magyar forradalmak, 

hosszabb távon mégis győzelemnek 

számítanak. Mint ahogy győzelem volt 

1956 tizenkét napja november 4-ig. Hiába 

jött a szovjet megtorlás, a Kádári 

vérengzés, az akkor pontokba fogalmazott 

célkitűzések mára megvalósultak. A 

határon túli magyarok közül sokan 

fellázadtak, csatlakoztak a forradalomhoz. 

Mondotta, hogy az emberi 

szabadságjogokért ma is harcolni kell, 

példa erre Csallóközben Ilonka néni. 

Fejezzük ki tiszteletünket azzal is, hogy 

segítsük a méltatlan körülmények között 

élő hős harcosokat. 

Dr. Kocsis Máté polgármester elmondta, 

hogy 1956 a kerület büszke öröksége, és 

ápolják szellemét. A történelmi helyeken 

harcolók véráldozatai vezettek az 1989-es 

fordulathoz. A fiatalság adja meg a 

hősöknek a tiszteletet és szeretetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kocsis Máté köszöntőt mond 
 

(Sebestyén Jenő felvétele) 

 

Nemcsak emléktáblákat kell elhelyezni, 

hanem a fiatalok keressék meg a még élő 

harcosokat, tudják és értsék meg 1956-os 

forradalmunkat és függetlenségi há-

borúnkat. Ez a legfontosabb feladatunk, 

mert nem merülhet feledésbe, tovább kell 

vinni 1956 szellemiségét. 

Ezt követően Veres Péter: Én nem 

mehetek el című versét Mohai Gábor 

mondta el, majd Fodor János és V. Lapó 

Mária – Világszövetségünk tagjai – 

elénekelték a Magyarok Világhimnuszát. 

Dr. Sántha Gábor, az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége elnö-

ke tartott beszédet. Felhívta a figyelmet a 

szervezet címerének szimbólumara: a 

Kossuth-címerpajzs tetején 1956-os 

dátumra, oldalt a babér- és a tölgy ágra, a 

két összefonódó kézfejre, és ezalatt a 

szalagon a feliratra: EMLÉKEZZ-

EMLÉKEZTESS. Az 1956-os forradal-

munk és szabadságharcunk hullámai 

túlléptek a Kárpátokon. Maradjon örök és 

fénylő példa, mert elindította a Szovjetunió 

hanyatlását, megrendítette a kom-

munizmust. Bibó Istvánt idézte: „a magyar 

népnek az a feladata, feledéssel, 

elszürküléssel szembe tisztán őrizze meg a 

maga forradalmának zászlaját.” Az lett a 

forradalmi zászló, amelyből kivágták a 

kommunista címert, s ennek megőrzése a 

legfontosabb. ’56 kitöréséhez vezettek a 

Rákosi diktatúra félelmei, a tele börtönök 
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és a gyárakban, iparvárosokban 50 ezer 

ember kizsigerelése, emberhez méltatlan 

körülményeik és a parasztság sanyargatása 

a beadási rendszerrel és szövet-

kezetesítéssel. Az elkeseredés egy nap alatt 

forradalomhoz vezetett. A dicsőséges 12 

nap után az orosz tankok második üteme 

szétlőtte az alvó várost. A hazafiak utolsó 

csepp vérükig küzdöttek ellenük. A 

forradalom vérbe fojtása után jött a 

féktelen megtorlás, koncepciós perekkel 

közel 300 hazafi kivégzése, 20 ezer 

bebörtönzése és 200 ezren emigrációba 

kényszerültek, hogy életüket mentsék. 

Figyelmeztetett arra, hogy vészesen 

fogy a magyar és egyre kevesebb a még 

élő hős. Az elődök bátorsága, hazafisága a 

haza szolgálata ma is példát ad 

mindnyájunknak. Ma másként kell 

harcolnunk, szövetkeznünk kell a volt 

hóhérok, besúgók ellen, akik ma is 

gazdagon élnek közöttünk és fel kell 

lépnünk a nemzetárulók ellen. Fogadjuk 

meg, hogy ne legyen többé ilyen iszonyat, 

ne legyenek áldozatok, erre emlékeztessen 

az akasztókötél bennünket. 

Ezt követően Dr. Lomnici Zoltán, a 

Világszövetség tiszteletbeli elnöke és 

Csuka Tamás, ny. dandártábornok, 

református tábori püspök az ’56-os 

kitüntetéseket adtak át. 

'56-os Hűség a Hazához Érdemrend 

Nagykereszt kitüntetést kapott: 

Dr. Kocsis Máté, Józsefváros 

polgármestere, ifj. Dr. Lomnici Zoltán 

alkotmányjogász, Dr. Túrós András 

altábornagy, az Országos Polgárőr 

Szövetség elnöke, Tián Pál László elnöki 

tanácsadó és Bátky Gyula, a 

mosonmagyaróvári sortűz egyik sebesültje. 

'56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt 

kitüntetést kapott: 

Kiss B. Atilla Kossuth-díjas és Liszt 

Ferenc-díjas magyar operaénekes, Szűcs 

Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, Tóth 

Zsolt tanácsos, vitéz lovag Kolcsár Géza, 

az Ordo Hungariae Magyar Rend lovagja, 

vitéz Kiss Ferenc őrnagy, vitéz Szilágyi 

Tibor, valamint Horváth Ferenc, a Tököli 

Huszárbandérium tagjai 

Osváth Júlia-díjat kapott Bokor János 

előadóművész. A díjat Rákóczi Katalin, 

elnökségi tagunk, az Osváth Júlia-díj 

alapítója adta át. 

Befejezésként Kocsor Irén előadta saját, 

Fohász című versét. 

Majd pedig kívül a mozi falán, újabb 

emléktáblát avattunk. Ez Angyal István, 

Dudás József, Gérecz Attila nevét őrzi. 

Megkoszorúztuk a Corvin köz egykori 

parancsnoka, Iván Kovács László 

emléktábláját. Ünnepségünk vendégei 

között köszönthettük a Práter utcai Szent 

Benedek Gimnázium diákjait, tanárait és 

Halmi Gábor igazgató urat, akikkel együtt 

koszorút helyeztünk el a Práter utcai iskola 

falán lévő emléktáblán. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csuka Tamás megáldja az emléktáblát  

 

 

A FORRADLOM BÖLCSŐJE 

 

A központi megemlékezések 2014. 

október 21.-én kedd délelőtt a Műegyetem 

rakparti 1956-os emlékműnél kezdődtek, 

ahol beszédet mondott Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere és Dr. 

Boross Péter, a Szabadságharcosokért 

Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, 

volt miniszterelnök. A megemlékezésen 

Világszövetségünk több tagja is részt vett. 

 



 

 
LÁMPÁS II. évfolyam 1. szám, 2015. március                                                                                                     13 

 

A KOSSUT TÉRI ÁLDOZATOKÉRT 

 

„A halottak emléke nemcsak kegyeletre 

kötelez, hanem a tanulságok levonására is 

- mondotta Dr. Boross Péter, volt 

miniszterelnök, 2014. október 25-én, 

szombaton, az Országház előtti 

megemlékezésen és emlékhely avatáson. 

Az emlékhely az 1956. október 25-i, 

Kossuth téri sortűzre hívja fel a figyelmet 

és fegyvertelen, ártatlan áldozataira. 

Beszédében hangsúlyozta: a hősi 

áldozatok, amelyeket a szabadságért hozott 

a nemzet, kötelezi az utókort, hogy lásson 

világosan napjainkban is. E nemzet 

történelme úgy folytatódhat, e nemzet úgy 

tarthatja meg önmagát, ha "tudati 

világában elmélyül mindaz, ami érték, ami 

fontos, és az a parancs, hogy a haza 

minden előtt" - fogalmazott.  

Az ünnepség végén Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke és Boross Péter 

megkoszorúzták az emlékhelyet, ami a 

Kossuth tér rekonstrukciójának részeként 

készült el. A kiállításon látható a sortűz 

áldozatainak - Makovecz Imre tervei 

alapján készült - jelképes síremléke, amely 

eddig a tér felszínén volt. Azért került ide, 

mert a Kossuth teret az 1956 előtti 

állapotnak megfelelően alakították át. 

Látható jelenleg egy eredeti, 1956-os 

lyukas zászló is, amely a Corvin közből 

Ausztráliába került, ahonnan emigránsok 

hozták vissza. Az emlékhelyen 300 sírlap 

jelképezi a sortűz áldozatainak számát, 71-

en az ismert áldozatok neve olvasható.   

 

VESZPRÉM 

 

Dr. Sántha Gábor, az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetségének 

elnöke tartott ünnepi beszédet 

Veszprémben, 2014.október 23-án – a 

városi ünnepségek nyitányaként. A 

forradalom és szabadságharc 58. 

évfordulójáról a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság épületében emlékeztek meg. 

Az ünnepséget a Veszprém Megyei 56-os 

Szövetség, a Magyar Politikai Foglyok 

Szövetsége, a Magyar Vidék Országos 56’-

os Szövetség és az 56’-os Forradalom és 

Szabadságharc Emlékéért Alapítvány 

szervezte.  

A Megyei Rendőr-főkapitányság 

épületében elhelyezett emléktáblánál 

ünnepi beszédben dr. Sántha Gábor 

kiemelte: 

- A XX. század olyan eseményére 

emlékezünk, amelynek hullámai átléptek a 

Kárpátokon, és alkotó részévé váltak a 

világ mai állapotának. Egy büszke ország  

hősies forradalmára és szabadságharcára 

emlékezünk, amely elindította egy 

elnyomó birodalom a Szovjetunió 

hanyatlását és végső szétesésének 

törvényszerű folyamatát.  Emlékeztetnünk 

kell azért, hogy az 1956-os forradalom és 

szabadságharc örök és fénylő példa 

maradjon a magyar- és a 

világtörténelemben. Nem engedhetjük, 

hogy a magyar nép hősi helytállásának 

fénye halványuljon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda György rendőrezredes és 

Pálmann László rendőr alezredes főhajtása 

 

Dr. Sántha Gábor felidézte azt az 

időszakot, amikor Rákosi féktelen terrorja 

tombolt:  

- Mindenki félt. Többszörösen túlzsú-

folttá váltak a börtönök és az internáló 

táborok.  

1956. október 23-án elemi erejű 

villámként csapott le a forradalom, és 

felgyújtotta a magyar lelkeket, magával 

ragadva a társadalom minden rétegét.  

Egy nap alatt romhalmazzá változtatta a 
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pártot és erőszak-szervezeteit. A több mint 

kétszázezres szovjet túlerő tankjai 

november 4-én hajnalban lőni kezdték az 

alvó fővárost, végigvonultak utcáin, s 

hernyótalpai eltiporták szabadság-

harcunkat. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc vérbefojtását követően 

elszabadult a féktelen terror. Futószalagon 

gyártották az előre megírt forgatókönyvek 

és ítéletek alapján a koncepciós pereket, 

melyek következtében több mint 

huszonhatezer bírósági ítéletet hoztak, 

közel húszezer embert zártak börtönbe és - 

még ma sincs pontos adatunk- közel 

négyszáz hazafit kivégeztek.  

 

   Tragikus emlékei közé sorolta Dr. 

Brusznyay Árpád veszprémi tanár 

kivégzésének hírét. A talpig becsületes, 

törvénytisztelő ember számtalan ávóst 

mentett meg a lincseléstől. A halálbüntetés 

kiszabásának folyamatát mindenki ismeri. 

Papp Jánosnak megyei szintű elrettentés 

kellett. A megyei MSZMP titkár, a hóhér 

36 év után a rendszerváltozást követően 

nem tudott elszámolni lelkiismeretével, 

meg a számonkérés félelmével. 

Öngyilkosságba menekült. 

- Egyre kevesebben vagyunk – 

mondotta -, akiknek személyes emléke és 

kapcsolata van Rákosiék rémuralmával és 

a világot ámulatba ejtő, a kommunista 

birodalmat megrengető 1956-os forra-

dalmunkkal és szabadságharcunkkal. 

Sajnos az 58. évforduló idején is élnek 

jómódban élő kisebb-nagyobb hóhérok és 

szegénységben élő áldozatok. 

Ünnepi beszédét a következő szavakkal 

fejezte be: 

- Minden évben tegyünk  esküt, hogy a 

következő nemzedékek életében ne 

legyenek mártírok és áldozatok. Ne 

feledjék, magyarnak lenni  csodálatos 

dolog. 

 

Az ünnepi beszédét követően Dr. Sántha 

Gábor elismeréseket adott át: Pintér 

Kornél, a Magyar Vidék Országos '56-os 

Szövetsége elnöke és dr. Józsa Benő 

újságíró, nyugalmazott főszerkesztő '56-os 

Hűség a Hazához Érdemrend 

nagykeresztjét kapta.  

Pintér Kornél elnök a Szövetség 

nevében a Hűség 1956-hoz Érdemkeresztjét 

adományozta Dégi Andrásnak, a Magyar 

Politikai Foglyok Szövetsége elnökének, 

aki alig 17 évesen vett részt a fővárosi 

Széna-téri ellenállásban, és a forradalom 

után a Kádári diktatúra bebörtönözte. 

Szabadulása után 1989-ben részt vett a 

POFOSZ megszervezésében, 2012-től 

pedig átvette annak irányítását. 

 

 

 

„A KÜLDETÉSES EMBER” 
 
– Így fogalmazott a néhai történész, 

Vigh Károly, Bajcsy-Zsilinszky Endréről, aki 

politikus, újságíró, főispán volt. Az ő 

elnökletével alakult meg a német megszállás 

és a náci hatalom ellen küzdő Magyar 

Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottság, 

1944. november 9-én. Azonban december 11-

én elfogták, brutálisan megkínozták, 

vallatták, és Szenteste napján felakasztották. 

 

Középütt Dr. Boross Péter, mögötte 

jobbról, Dr. Sántha Gábor, Arany Tibor,  

Schrötter Tibor, Petrőcz Tibor 

 

A Parlament felsőházi termében 

tartottak halálának 70. évfordulóján, 2014. 

december 13-án tisztelgő emlékülést. Az 

egésznapos konferencián Világszövetsé-

günk is részt vett. Az előadók kiemelték, 
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hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre személyes 

tragédiája a magyarság II. világháborús 

sorsát tükrözte. Párhuzamot vontak a 

nemzeti szuverenitás kapcsán a múlt és a 

jelen között.  

Megemlékeztek az I. világháború alatti 

lengyelországi Limanowa-i csata 100. 

évfordulójáról is, amikor az osztrák-

magyar hadak sikerrel verték vissza az 

oroszok támadását – köszönhetően a 

magyar huszárság páratlan helytállásának, 

melynek része volt abban, hogy az orosz 

csapatok 1917-ben letették a fegyvert.  

Bajcsy-Zsilinszky Endre huszártisztként 

harcolt a frontokon, az ott szerzett 

tapasztalatai is hozzájárultak ahhoz, hogy a 

magyarság sorsáról, nemzetünk jövőjéről 

mindvégig radikálisan gondolkozott és 

aszerint cselekedett. 

 

 

 

A VÁNDORLÓ KIÁLLÍTÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schrötter Tibor, megbízott alelnök, 2000 

óta járja az országot, főként az iskolákat. 

Lassan közelít a nyolcvanas számhoz! Húsz 

tablón mutatja be az ’56-os dokumentumokat 

és a 12 relikviát, vándorló kiállítóként. 

Mindenütt saját sorsán, megkínzatásának, 

üldöztetésének felidézésével mondja el a 

kommunizmus rémtetteit. Októberi 

hónapokban megtelik a naptára, annyi felé 

hívják. Mindenhol nagy figyelemmel 

hallgatják a diákok, és kérdésekkel árasztják 

el. Múlt ősszel járt a zuglói Liszt Ferenc 

Általános Iskolában, Újpesten, a Bajza József 

Általános Iskolában (képünkön). A Práter 

utcai Szent Benedek Két-tannyelvű Általános 

Iskolában és Gimnáziumban 2015. február 

25-én, a kommunizmus százmillió áldozatá-

nak emléknapján tartott előadást - Csigás 

Zoltán alelnökkel együtt. 

 

PEZSGŐT BONTOK 

 

HATVAN ÉVE SZABADULTAM 

- ELŐSZÖR 

 

Január kilencedikét írtunk, 1950-ben. 

Még nem voltam tizenhét éves, amikor 

megtapasztaltuk, mi is az a „csengő-frász”. 

A rettegés idegbénító éjszakai csendjében, 

szirénaként hatott a csengetés. Az utcára 

néző szoba- és konyha ablakán erősfényű 

zseblámpa világított be. Négy bőrkabátos 

férfi taszította be az ajtót, s félig felöltözve 

rángattak az autóhoz, ahol letapostak a két 

ülés közé.  

Fáztam. Vacogott a fogam a hidegtől – 

bár lehet, hogy nemcsak a hidegtől. Már 

nem emlékszem.  

De arra igen, hogy a KATPO, majd az 

ÁVO vallatott, és ha néha erről álmodon, 

zsigereimben még ma is érzem azt az 

iszonyú fájdalmat, amikor a hüvelykujjam 

körömházába verték a szöget, aminek 

maradandó nyomait máig viselem. 

A pestvidéki börtön – ahol a budai ÁVH 

székhelye volt -, majd a Markó utcai 

börtön már könnyebb volt. Aztán jött a 

tárgyalás, majd az ítélet. Öt év börtön! 

(Egy tsz-elnök szerint a börtönben 

nyaraltak a politikai elítéltek.) Szerencsém 

volt! Nem kerültem a recski haláltáborba, 

csak a kisgyóni, az oroszlányi, majd az 

ajkacsingeri rabbányába, ahol ingyen - 

ellátásunkért - végeztünk nehéz bánya-

munkát.  

Milyen viszonylagos minden! Örültünk, 

mert ott nem kellett éheznünk, csak 

rabtartóinknak megnyerni a „széncsatát”.  
Akkortájt mindig arccal kellett fordulni, hol 

a vasút, hol a bánya vagy épp’ a nehézipar 

felé – így harcolva az imperialisták ellen.  
Naponta meleg vízben zuhanyoz-

hattunk, éjjel nem rúgtak bele az ajtóba, 
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hogy „tegye a kezét takarón kívülre” – 

ugyanis nem volt ritkaság, hogy a rab 

fájdalmában vagy kétségbeesésében fel-

vágta az ütőereit. A fáradtság segített 

gyorsan elaludni. A börtönben tilos volt 

rabtársat felébreszteni, mert a jótékony 

álom szeretteinkhez hazavezetett. Nagyon 

ritkán láthattuk őket, és ez szinte fizikailag 

fájt. Ezt rabtartóink is tudták, hát érzel-

mileg zsaroltak: hogy aki a bányában 105 

százalék fölött teljesít, a parancsnokság 

javaslatára a kedvezményeket megdup-

lázzák: látogatás, levél, csomag. 

Aki 110 százalék fölött teljesít, annak 

büntetése egy részét ledolgozottnak tekin-

tik. Nem csoda, a politikai elítéltek 

teljesítménye ugrásszerűen megnövekedett.  

Loj Árpád, a széncsata hőse - két 

csillésen kívül kapott még hat „nem 

termelő” segítőt, kilenc ember 

teljesítményét számolták el három főre -, 

így lett 378 százalékuk, tehát győztek! 

Nos, ez a Loj atyafi kitalálta, hogy aki a 

110 százalékot fél évig teljesíti, az jutalmul 

elvégezheti a vájáriskolát. Csekély kivé-

tellel minden „nebuló” politikai volt: pap, 

mérnök, orvos, stb., na meg én. 

A főbejárattól 40-50 méterre volt az a 

lepényszerű épület, ahol a beszélőket 

tartották. Ha teljesítettük a normát és nem 

vétettünk a szabályzat ellen, 30 vagy 60 

percig beszélgethettünk szeretteinkkel. Ezt 

az épületet nevezték ki iskolának. Civil 

vájáriskolából jár be két idős tanár, de 

kizárólag csak szakmai tárgyakat oktattak. 

Néhány hét elteltével az órák egyre 

hosszabbak lettek, és hangnemük érzékel-

hetően oldottabb. A civil, szabad tanárok 

különös együttérzést és tiszteletet 

tanúsítottak a rabok iránt. Amikor néhány 

percre kettesben maradtunk valószínűleg 

ezért mertem megkérdezni: „Tanár úr, 

minket miért nem tanítanak humán 

tárgyakra, mint a kinti diákokat?” 

Éreztem, remeg a keze, amikor a vállamra 

tette. „Te húszéves lehetsz, én elmúltam 

hatvan. Magunk közt szólíts Laci bácsinak. 

De mit kéne tanítsunk? Magyart? 

Történelmet? Azt ti csináljátok! 

Magyarságot? Helytállást? Vagy ahogy 

régen mondták: virtust? Nekünk kéne 

tanulni tőletek! Ha én is olyan fiatal 

lennék, mint ti, valószínűleg itt ülnék 

köztetek!”  

Fél év múlva mindnyájan levizsgáztunk. 

Azóta nem találkoztam a Tanár úrral, de 

hangjára, kezére és tekintetére még ma is 

emlékszem. 

Az öt évből közel hat hónapot 

ledolgoztam a normák túlteljesítésével, és 

az ’54-es foci VB döntőjének napján 

döngve vágódott be a bányászbörtön 

vaskapuja. Senki sem várt, mert előző nap 

én sem tudtam, hogy szabadulok. Ez 

gyakorlat volt, nehogy a rabtársak levelet 

vagy egyebet küldjenek ki a szabadulóval. 

Az első szabad ember egy bányász volt, 

akitől megkérdeztem, hol van a vasút-

állomás. „Itt, az elágazásnál az út a 

vasúthoz vezet” - mondta. Elindultam. 

Talán tíz lépés után azt hallottam: „Hééé”! 

Csomagomat elejtve, arccal a fal felé 

fordulva szóltam: „A00-10-148-as politikai 

elítélt, jelentkezem!”  Mert az ÁVH-s tábo-

rokban, négy és fél évig ez volt a nevem! 

A bányász szótlanul elkísért az 

állomásra. Ott arra kért, fogadja el a nála 

lévő 26 forintját és a csomag cigarettát. Ezt 

elfogadtam, de a pénzt nem, mert meg-

kaptam háromévi munkabérem: 872 

forintot. Bányászként köszönt el, kezem 

megszorítva: „Jószerencsét az életben is!” 

Szabaduló levelemben utasítottak, hogy 

másnap jelentkeznem kell a rendőrség 

politikai tisztjénél. Kétórai várakoztatás 

után behívott egy százados. Rendkívül 

udvarias, sőt, barátságos volt.  Kávéval, 

cigarettával kínált, és mosolyogva mondta: 

vétkemért megbűnhődtem, és most már 

tiszta lappal folytathatom az életem. 

Értesült, hogy kiváló munkám ered-

ményeként vájár lettem, és ezért őszintén 

gratulál. Tapasztalták, hogy megváltoztam, 

és ezért  a proletár hatalom - és személy 

szerint ő is - segíteni fog, hogy 

tanulmányaimat folytatni tudjam. Sőt, 

lehetővé teszik még a diploma megszer-

zését is. 
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Köszönetemet hallva folytatta: 

„Természetesen, néha-néha, nagy ritkán, 

ha erre felkérnek, le kell írnom egy-egy 

személyről vagy eseményről, amit tudok, 

ha a hatóság érdeklődik”.  Mosolyogva 

várta a választ, míg én éreztem, hogy a 

gerincemen folyik a hideg veríték. Csak 

feltételesen vagyok szabadlábon? Mi lesz, 

ha elutasítom? El nem fogadhatom, mert 

akkor annak a kezébe verik a szöget, vagy 

tán bitóra is kerül?! Úristen, segíts!  

Izzadt a tenyerem, a szám kiszáradt. 

Végül kinyögtem: „Öt év alatt elfeledtem, 

amit tanultam, inkább kétkezi munkás 

maradok”. 

A százados képéről eltűnt a mosoly, 

arasznyira hajolt az arcomhoz, és nyáltól 

fröcsögve üvöltötte: „Te rohadt fasiszta! 

Gondoskodok róla, hogy életed végéig 

segédmunkás leszel! Takarodj ki a 

szobámból!” 

Egy örökkévalóságnak tűnt, míg az 

őrmesternő kezembe nyomta a papírjaimat. 

„Csak” kényszer-munkahely volt kijelölve 

benne! Dorog, VIII. akna és visszavonásig 

REF - szigorított rendőri felügyelet. 

Megkönnyebbültem. Kilépve a Maros 

utcai rendőrség kapuján, a kétszáz méterre 

lévő városmajori templomhoz indultam. Az 

első sorban ültem le. Gondolataimba 

mélyedtem. Amikor felemeltem a fejem, 

tisztelendő Özséb állt előttem, aki hitoktató 

volt az iskolában és cserkészvezetőm. 

„Láttalak a rendőrségről kijönni. Mi 

történt? Segíthetek?” – Kérdezte. 

Ömleni kezdett a könnyem. Özséb bá’ 

mellém ült, szótlanul átölelte a vállamat. 

Hirtelen feltört belőlem az elmúlt négy és 

fél év minden keserűsége, megalázottsága, 

az aznapi lelki gyötrelem. Az idős pap 

felállt, és némán nézett. Aztán meghajolt 

előttem, úgy mondta: „Te már járhatod a 

magad útját, mert EMBER lett belőled, 

fiam!” 

Erre a mondatra azóta is büszke vagyok. 

 

Schrötter Tibor 

A-00-10-148-as elítélt 

 

GRÁNÁTOKBÓL HUSÁNGOT 

 

Előző lapszámunkban beszámoltunk 

arról, hogy igen megtisztelő kérést kapott 

a Kanadában élő Terényi Ferenc. A 

Terror Háza Múzeum igazgatója, Schmidt 

Mária, levélben kérte hozzájárulását, 

hogy életének és ’56-os történetének 

anyagát archiválhassák a múzeumban. 

Akkor megírtuk, hogy legközelebb 

részleteket közlünk az életéről szóló 

anyagból. 

Most eleget teszünk ígéretünknek: 

“Ha a fiam megkérdezné tőlem... 

„Apukám, te hol voltál ‘56 októberében?” 

Akkor bizonyos, az életem legszebb, 

legizgalmasabb része jutna az eszembe. 

Részemről, úgy érzem, a forradalom akkor 

kezdődött, mikor egy egyetemista korú 

fiúval a vonaton - munkából hazafelé 

menet – beszélgettem, ‘56 szeptemberé-

ben. Volt aki hangosan panaszkodott, évek 

óta várt az időre, hogy végre az egyetemre 

járhasson, és most nem vehették fel mert 

minden egyetem tele van kínai vagy más 

kommunista ország fiataljaival; és ő saját 

hazájában nem tanulhat tovább, és erre 

mutatta milyen röpcédulákat szerkesztett. 

Nem emlékszem a tartalmára, de tudom, 

még ma is, hogy akkor milyen félelem 

fogott el; ijesztő volt a röpcédula tartalma. 

Albertirsáról jártam Pestre dolgozni, a 

Parafakőgyárba. 

 

 

 

 

 

 

Október 24-én reggel, szokás szerint, a 

vasútállomáson reggel négykor vártunk az 

első vonatra Abonyi Miskával, ki távoli 

unokatestvérem. A szokásos félalvást a 

vonaton ma nem tudtuk megtenni, mert 
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mindenki élénken beszélgetett, vitázott, 

hogy a kalauzok, kik az éjféli vonattal 

jöttek most, azt mondják, Pesten, a 

Belvárosban lövöldözés van és vadásznak 

a kommunistákra. A legnagyobb balhé a 

Rádiónál van. (…) 

Kimentünk a Bródy utcába. Jobbra 

nézve láttam az ávóst, akinek hiányzott az 

ujja. Úgy látszik, valaki megtalálta, mert 

oda lett téve a csonka részhez. Ez a látvány 

felfordította a gyomrom, elkezdtem 

hányni; de lehet, hogy ezt a sok halott, 

sebesült hozta ki. Az utcán, a Rádió 

épületével szemben, az erkélyen, egy 

fiatalember szavalt, de olyan rekedt volt a 

hangja, hogy alig lehetett érteni a szavát. 

Újra lövések hallatszottak. Valaki mutatta, 

melyik ablakból lőttek ránk. Behúzódtunk 

egy kapu alá, és lőttünk az ablak felé - de 

mindenki! Micsoda felfordulás! Egy erős 

vidéki kiejtéssel beszélő fiú szólt hozzánk, 

hogy mi is menjünk velük be az 

épületekbe, mert a piszkos ávósok itt 

bujkálnak! (...) 

A falak mellet kezdtem az Üllői út felé 

menni. (...) ...Miska ott állt, mondta: 

„Menjünk az Üllői út másik oldalára.” 

Átszaladtunk az első utcáig. Egy áruház 

mellett megálltunk. A kirakatai az Üllői 

útra néztek. Az első utcában már ott volt 

egy csapat fegyveres fiú. A kirakatban 

sehol üveg, de ott egy szép cipő! Fájt a 

szívem, mert az én cipőm talpát egy 

madzag tartotta, de nem bírtam magam 

rávenni, hogy elvegyem. 

Egyszer csak láttunk az úton egy 

teherautót, katonákkal tele. Felénk tartott! 

Mikor odaért, mindnyájan rájuk fogtuk 

a fegyvert, megállítottuk őket. Egy fiatal 

hadnagy ugrott ki, és kérdezte: „Mi van 

itt?” Akkor láttuk, hogy a teherkocsi után 

egy kis ágyút húztak. Mondtuk neki, hogy 

ávósokat meg ruszkikat lövünk. Erre ő 

elképedt: „Ez hihetetlen!” Nem értette, 

mikor azt kérdeztük, hogy kivel van. 

Velünk vagy a ruszkikkal? 

A fiúk kezdték lecsatolni az ágyút, csak 

annyit mondott: „Azt a parancsot kaptam, 

hogy induljak Pestre... de hová? Kivel 

vagyok?” Erre szólt az autón lévő 

katonáknak, hogy rakják le az ágyút, a 

lőszert, és adják nekünk, de ő megy 

tovább. El is ment. (...) 

Mivel munkába nem jártunk, általában 

vagy a főúton sétáltunk Albertirsán vagy az 

úgynevezett 1-esben söröztünk. Ez a régi 

Kuszka nevezetű italbolt volt, mely ma egy 

ortopédcipőgyár. És a fiúk, mikor 

hallották, hogy meséltük a Rádiónál esett 

dolgokat mind mondták, hogy menjünk 

újra Pestre, mert ennek nincs vége. Talán 

egy vagy két napra rá a Vasútállomásnál 

találkoztunk reggel azokkal, kik jönni 

akartak, ha kell harcolni: Andrásik Miska, 

Varga Karcsi öccse, kit csak Vörös néven 

ismertünk, Radics Gyurka, Radics Laci, 

Abonyi Miska, Mahalek Jancsi, Kohut 

Pista és én. 

 

 

 

 

 

 

 

Terényi Ferenc 1955-ben 

 

Ahogy a Belvárosban csavarogtunk, 

bárhol kérdezősködtünk, sehol senki nem 

tudott felvilágosítani, merre lehet egy 

szabadságharcos felvételi helyet találni, 

amíg végre nagy lövöldözést hallottunk, és 

abba az irányba mentünk. Abba az utcába 

értünk, melyben eszeveszett lövöldözés 

meg gránátrobbanás hallatszott. Egy ajtó 

mögül egy fiú ugrott ki, elengedett egy 

sorozatot, az ellenkező irányba. Amikor 

ránk nézett, megmondta, hová menjünk 

beállni és fegyverekért: „Menjetek a 

Práter utcába!” (...) 
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November 4.-én reggel nagyon korán 

lehetett négy-öt órakor nagy lárma: 

„Mindenki a második századból le a 

tornaterembe!” - lett parancsolva, ott nagy 

ládák tele gránátokkal, fegyverekkel. Mi 

egy ládához álltunk. Egy férfi ott rögtön 

magyarázni kezdte, hogyan kell a gránát 

biztosítót helyesen berakni és mindenki 

rakja össze saját gránátját. Én csináltam 

magamnak hármat és mind a háromra még 

kettőt rácsavartam. Három nyél, kilenc 

gránát. A Radics meg is kérdezte:  

„Husángot építesz a gránátokból, és 

azzal akarod a ruszkikat ütni?”(...) 

A háztetőkön, szó szerint, a tetőgerincen 

mentünk. Állandóan, ezrével éreztem a 

fülem mellett a sok robbanást, lövöldözést. 

Hallottam a golyók süvítését. Végre 

leértünk a földszintre, egy folyosón 

megálltunk, és a hadnagy mondá: 

„Legközelebb fel kell mennünk az emeletre, 

és dobáljuk le a gránátokat meg benzines 

üvegeket a páncélautó nyitott tetejébe.” 

Újra elindultunk a hadnagy után, de ő 

térdre esett, azt mondta: „Meglőttek. De 

honnan?” Még mindig a folyosón voltunk. 

Mondta a hadnagy: „A lábamban a golyó.” 

Kiláttunk arra az utcára, ami a Práter utca 

és Üllői út között van. A másik fiú ott 

felvette a hátára a hadnagyot, és vitte 

vissza az iskolába, én meg egyedül 

maradtam. Az út másik felén állt egy tank 

egy kis közben (Corvin) de senki élőt nem 

láttam. Egyszerre csak észrevettem egy 

magyar katonát, az épületből jött ki, tankos 

sisak volt rajta. Rögtön szóltam neki, hogy 

„ott a fal mellett, az Üllői úton áll egy 

páncélautó. Nem bír továbbmenni, mert 

kilőttük a gumiját, nem jönne-e ki a 

tankjával, hogy szétlője?” 

„Nem, sajnos!” - Mondta a katona: „De 

bajtárs” - kiabáltam át - „a harckocsi tele 

ruszkikkal, és állandóan ránk lőnek!” 

Már engem ekkor annyira nem érdekelt 

semmi, leültem (azaz leroskadtam) a 

folyosón, és rágyújtottam, a robbanások, 

lövöldözések közepette. Nem is figyeltem 

semmire. A füstöt fújva jobbra néztem, és 

felugrottam örömömben. A tank már 

behúzódott az út közepére, és az ágyú 

tornyát fordította a ruszki páncélautó felé. 

Kinéztem az ajtón. Istenem! Az ajtó alatt, 

kint az úton, egy magyar nő holtan feküdt, 

kék munkásruha volt rajta. Balra ott volt a 

ruszki páncélautó, egy nagy robbanás, és a 

páncélautó mintha felemelkedett volna, a 

falra csapódott! A tank visszahúzott a kis 

Corvin közbe. 

Vagy öt percig tartott a golyók 

robbanása a páncélautó felől. Mikor a 

tankos katona kiszállt, örömmel intettem 

neki. Hirtelen nagy csend lett. A tankos 

katona hozzám szólt, mondá: „Tudja, 

fiatalember, én azért nem akartam azt a 

kocsit kilőni, mert teljesen egyedül vagyok; 

ha a ruszkiknak a harckocsiban lett volna 

valami tankelhárító fegyverük, akkor még 

ki sem értem volna az út közepére, ők lőttek 

volna engem szanaszéjjel. Tudja maga, 

hogy mennyi idő az, hogy egy legény 

kihozza a tankot? Tornyot beállítani, 

tölteni, lőni?“ 

Én nem nagyon értettem. De büszke 

voltam a fiúra. Most már az úton indultam, 

fütyürészve, vissza a Práter utcai iskola 

felé. (...) 

A pestszentlőrinci állomásnál az Üllői 

út irányába fordultunk.  Az úthoz érve szép 

látvány fogadott: az út közepén egy 

hatalmas ágyú, de én soha nem láttam 

ilyen hatalmas és hosszú csövű ágyút! Két 

honvéd ült az ágyú mögött és egy tiszt az 

út mellett állt, ha jól emlékszem negyven 

év körüli főhadnagy lehetett. A sofőr 

kiszólt mielőtt odaértünk: „Vigyázzatok, 

mert nem tudni, kivel vannak!” (...) 

Egyszer csak az Andrásik Miska szaladt 

felénk és kiáltott, hogy a tiszttel 

beszélgetett: „Mi portyázó csapat vagyunk, 

és nem sokára megyünk tovább.” Erre a 

tiszt kihúzta a pisztolyát, és azt mondta, 

hogy aki el akar menni, azt lelövi. (...)  

Kérdtem a tisztet, mi a terve velünk, 

mert nekünk tovább kell portyáznunk. 

„Nagyon egyszerű“ - mondta -, "ott az 
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Üllői út teteje, onnan fognak a ruszki 

tankok lejönni Vecsés felől, de ha 

gyalogságot küldenek ellenem, semmi nem 

tudja védeni az ágyúmat, és önök azért 

maradnak. De különben is, a rangomnál 

fogva parancsolom, ha a katonáim lőttek, 

önök azonnal hozzák a lőszert.“ (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terényi Ferenc kisebbik fiával 

torontói otthonukban 1988 

 

Hirtelen meghallottuk egy tank távoli 

dübörgését. A tiszt odaszólt a két 

katonának: „Cél, gyerekek!“ Azok 

csavargatták a kereket, és emelték az ágyú 

csövét. Mi a temetőből - az Üllői úti 

oldalon magas kőkerítés volt - onnan 

néztük hol a mi ágyúnkat, hol fel az Üllői 

útra, hogy mikor jelenik meg a tank. És 

egyszer a tiszt elkiáltotta magát: „Tűz!” És 

abban a pillanatban a tank teteje, tornya 

eltűnt! Fent mi néztük még, hogy a tank 

zörögve, kattogva még jött lefelé egy 

kicsit, és utána céltalanul jobbra fordult. 

Utána halálos csend. A tiszt intett, mi meg 

rohantunk, a nagy golyót vagy négyen 

cipeltük az ágyúhoz. Betöltöttük.  A két 

katona újra irányította a csövet.  

Újabb tank jött! Újra egy lövés a mi 

ágyúnkkal! Nagy diadalüvöltés: még egy 

ruszki tankot megsemmisítettünk! (…) 

Másnap a hírekből megtudtuk, hogy 

jóformán már sehol nincs szervezett 

ellenállás. Megbeszéltük, hogy jobb, ha 

mindnyájan hazamegyünk. (…) 

Monornál voltunk már, mikor egy öreg 

bácsi a kertből szólt hozzánk, talán érezte 

vagy tudta, hogy a forradalomból jövünk. 

Kérdezte: „Nyerünk-e, fiúk?”  

Mondtuk, hogy vége mindennek, erre 

hozott nekünk egy kis kenyeret és sajtot, 

micsoda áldozat volt ez, mikor sehol 

semmiféle élelmet nem lehetett kapni! 

Pár nap múlva, újra együtt, végleg elhagy-

tuk Albertirsát, és Nyugatra indultunk. Ha 

egyszer valaha, valaki egy találkozót 

rendezne - nemcsak 56-osoknak -, hanem 

bizonyos részen együtt harcolóknak, 

szeretnék találkozni azzal a 

pestszentlőrinci katonatiszttel, aki olyan 

katonásan és derekasan harcolt.  

 

 

 

 

BAJTÁRSUNK ÍRTA 
 

Örömmel látjuk, hogy kedves Bajtársaink 

meghallgatták kérésünket, s papírra vetették 

gondolataikat, emlékeiket. Köszönjük!  

Továbbra is várjuk írásaikat, melyekben 

megosztják velünk s az olvasókkal élményeiket, 

töprengéseiket 1956-tal vagy Világszö-

vetségünkkel kapcsolatban. Mi nem csupán 

Önöknek, hanem Önökkel együtt szeretnénk 

készíteni Lámpás újságunkat. 

Bár a lap terjedelme nem teszi lehetővé, 

hogy a hosszú cikkeket teljes mértékben 

közöljük. Azonban a rövidítésnél ügyelünk 

arra, hogy a lényeg megmaradjon. 

 

Tisztelettel: 

a Szerkesztő 

 

 

 

 

1956  ÉS A  RENDSZERVÁLTÁS 

Olvasom a sokunk által, főleg 1956 

dicsőséges-fájdalmas napjairól személyes 

emlékeket őrzők által nagy örömmel 

üdvözölt Lámpás c. folyóirat első, 

augusztusi számát.  Elgondolkodom az 

1956-os Magyar Szabadságharcosok Vi-

lágszövetsége elnökének egyik mondatán.  
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Ezt írja Dr. Sántha Gábor a 

forradalmunkat és szabadságharcunkat 

eltipró, valódi ellenforradalom erőiről: „a 

fővárost körülzáró és megrohamozó 

hadoszlopok,  hatalmukba visszasegítve az 

elvtársakat,  még nem is sejtették,  hogy 

pirruszi győzelmet arattak, hogy az 56-os 

út végállomása az 1990-es bukás lesz.” 

Igen,  tudom,  szükségünk van erre a 

tudatra,  hogy a magyarság elnyomói ellen 

vívott vesztes szabadságharcaink nem 

voltak hiábavalóak.  Nemcsak azért,  mert 

valóban mi vertük az első százas szöget az 

emberirtó szovjetrendszer koporsójába. 

Hanem azért is, mert vérbe fojtott 

szabadságküzdelmeink emlékezete tart 

meg minket ma is magyarnak: az erkölcsi 

győzelem, a példa-adás!   

De egyre nagyobb kihívások várnak 

ránk.  Ahhoz, hogy ezeknek megfeleljünk, 

szinte brutális világossággal kell látnunk 

jelen helyzetünket. Arról, hogy kérlel-

hetetlen,  hataloméhes elnyomóink, mit 

sejtettek  és mit nem,  még mindig keveset 

tudhatunk.  Vajon valóban úgy ítélhették 

meg:  politikailag,  gazdaságilag, 

katonailag szükségük van egy leverhető, 

levert felkelésre,  ezért hát megfelelő 

titkosszolgálati forgatókönyvek segítsé-

gével kiprovokálták?  Azt viszont pontosan 

tudhatjuk, hogy 1990 nem vezetett annak a 

politikai elitnek a bukásához.  Az első 

szabadon választott kormányt követő 

restaurációt személyében leginkább 

megtestesítő miniszterelnök megpróbál-

kozott híveinek efféle megszólításával: 

 „Együtt sírunk,  együtt nevetünk,  és 

együtt visszük el a balhét elvtársak!”  De 

nem vitték el. (…)  Sőt!  Ma is élvezik 

kollaboráns elitként külföldi,  a magyar-

sággal csak látszatra szövetséges nagy-

hatalmak támogatását. (…) 

Lássunk tisztán, ahogy a Terror Háza 

Múzeum igazgatója írta egyszer:  a 

második világégés során a nyugati 

hatalmak az egyik tömeggyilkos 

segítségével verték le a másikat.  Amíg a 

vesztes, totális diktatúra híveit, 

 működtetőit megbüntették - igaz, nem 

eléggé –, addig a szövetséges kommunista, 

magát baloldalinak nevező  totalitarizmus 

vezetőit,  szekértolóit,  az úgynevezett 

rendszerváltás után,  busásan megjutal-

mazták. Szoros összefüggésben a nácizmus 

és a kommunizmus bűneinek máig tartó, 

kettős mércéjű megítélésével! (…)   

Mit tehetünk a történelem- és 

médiahamisítással,  a régi-új magyar-

gyűlölők új hazaárulásával, ’56 öröksé-

gének méltatlan kisajátítóival szemben? 

 Akik annak ellenére nem átallnak ’56 

szellemiségére hivatkozni, hogy a 

későkádári diktatúra legvisszataszítóbb 

figuráiból csináltak miniszterelnököt:  egy 

pufajkásból lett külügyminiszterből,  a 

besúgói hálózat egy előkelő beosztású 

tisztjéből  és egy ugyancsak magas rangú 

 KISZ-vezetőből?  

Ez utóbbi még tetézte a kommunista 

diktatúra áldozatainak - a magyarság döntő 

többségének - megalázását és megfé-

lemlítését,  amikor ötvenhat 50. év-

fordulóján a forradalom és szabadságharc 

megtorlását idéző rendőrterrorral üzent a 

magyar társadalomnak, politikai ellen-

feleinek és az őket támogatóknak! 

A felvilágosítás minden lehetséges 

eszközével le kell lepleznünk azt az 

arcátlanságot,  amellyel ’56 hóhérai, 

 illetve a bosszú és a megtorlás 

 haszonélvezői veszik szájukra a magyar 

nép egyik legfényesebb történelmi tettét, 

 amely félreérthetetlenül a nemze-

tet terrorizáló elődpárt ellen irányult.  Rá 

kell mutatnunk politikai magatartásuk 

folytonosságra,  hiába hagyták el az 

MSZMP nevű állampárt-alakulat nevéből 

az ”M” betűt.  

 

Legfőképpen a hazaárulás folyto-

nosságára,  amelynek gyakorlott elkövetői 

ismét a magyarság jótevőinek tüntetik fel 

az ország gyarmatosítóit. Megaka-

dályozzák felelősségre vonásukat,  amely 

ráadásul nem bosszú volna,  csupán 

önvédelem! Mert az elszámoltatás 
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elmaradása volt az, amiért a magyar 

rendszerváltás felemásra sikeredett. (…)  

Lehet, hogy az újgyarmatosítók számára 

ismét az a hazaáruló politikai elit az, amely 

érdemes a bizalmukra, hiszen egy ilyen 

rebellis nemzetet egy olyan politikai 

közösség segítségével lehet féken tartani.   

Lassúak azok a változások, amelyek a 

politikai térkép átrendeződéséhez és a 

gyarmatosításról lemondani képtelen 

hatalmak háttérbe szorításához 

vezethetnek. Reméljük, hogy a fiatalabb 

nemzedékre, amelyet ki kell vonnunk a 

történelem- és valósághamisítás hatása 

alól. Már vannak ígéretes példák, 

kezdeményezések.  

Az idei Corvin közi megemlékezésen, ’56 

mártírjainak idei emléktábla avatásán a 

hallgatóság soraiban nagyszámú fiatallal, 

iskolással találkoztunk, akik buzgón 

jegyzeteltek. Ötvenhat méltán lehetne a 

fiatalság legkedvesebb ünnepe 1848. 

március 15-e mellett. 

Sok hitelesen oktató történelem tanár 

kellene,  mondtuk-üzentük többen a 

jelenlevő és a távol maradott 

„lámpásoknak”,  akikre óriási szükség van, 

 hogy leváltsák a történelemhamisító 

történelemtanárokat.  Ha valóban sikerül a 

jelenlegi kormányzatnak  Európa legjobb 

oktatási rendszerét megteremtenie,  mint 

ahogy ezt a miniszterelnök megfogalmazta, 

annak remélhetőleg ez is része lesz. Nem 

hallgathatunk-hazudhatunk a múltról 

gyermekeinknek,  unokáinknak, diákjaink-

nak,  mint ahogyan ezt a megfélemlített 

vagy megvezetett szülők, nagyszülők; sőt, 

olykor nemzedékünk erkölcsileg 

lezüllesztett tagjai tették!  

 

Kiss István Béla 

 

IN MEMORIAM 
 

Lesti Sándor 87 éves korában 

eltávozott közülünk, hosszantartó betegség 

után. A  Magyar Nemzeti Ellenállás Szö-

vetség megszűnése után lett tagja 

Világszövetségünknek. A Vas megyei Bük 

város megbecsült személyisége volt, a 

Büki Városvédő- és Szépítő Egyesület 

Podmaniczky-díjas, örökös elnöke. A II. 

világháborúban 17 évesen, önkéntesként 

harcolt. Gödöllőnél esett szovjet fogságba. 

Ez idő alatt csatlakozott az ideiglenes 

magyar kormány felhívására csatlakozott 

az új, demokratikus hadsereghez.  

A háború után folytatta szakmáját, 

kárpitosként dolgozott. Becsülték és 

szerették igazságosságáért és 

segítőkészségért.  

Dr. Németh Gyula ny. határőr ezredes, 

Világszövetségünk aktív alapító tagja is 

eltávozott az élők soraiból. Határőr 

ezredesként kimagasló munkájáért több 

állami kitüntetésben is részesült. A 

Határőrség Országos Parancsnoksága 

életútja elismeréseként Dísztőrt adomá-

nyozott. Világszövetségünktől az ’56-os 

Magyar Szabadságharcos Lovagkeresztjét 

kapta. 

Dilinkó Gábor - becenevén Bizsu - 

Újpesten született, bőrgyári munkás volt, 

amikor kitört a forradalom. A Corvin 

közben harcolt, súlyos karsérülés érte, így 

esett szovjet fogságba. 12 év börtönre 

ítélték, amit hét évre változtattak. 1966-ban 

szabadult. 1991-ben megkapta a Hűséges 

helytállásért kitüntetést, majd a 

dandártábornoki rendfokozatot. Tehetséges 

naiv festőként számos kiállításon vett részt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel és tisztelettel gondolunk 

elveszített Bajtársainkra, emléküket 

kegyelettel megőrizzük! 
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ÉRDEKESSÉG A 

NAGYVILÁGBA 

Nem elírás a cím! Olyan magyar 

fejlesztésű speciális – gyógyászati célra – 

szánt speciális tápszerről van szó, amellyel 

a gyártók szeretnének kilépni a 

nagyvilágba. 1987-ben kezdődött a 

történet. Dr. Kulcsár Gyula rákkutató 

biokémikus fölfedezte, hogy az emberi 

szervezet általános védelméért felelő 

immunrendszer mellett, létezik egy attól 

függetlenül működő, speciális természetes 

tumor-ellenes védelem, amely képes 

elpusztítani a keletkező ráksejteket! Ez az 

addig nem ismert védelem úgy működik, 

hogy hatóanyagai nagy mennyiségben 

bejutva a ráksejtekbe, azok „programozott 

sejthalálát” mintegy „öngyilkosságát” 

okozzák. Hatásosságát 15120 sejt-kísérlet 

során vizsgálták, jó eredménnyel. A 

kiegészítő készítmény olyan anyagokból 

tevődik össze, amelyek a szervezetünkben 

is jelen vannak, és amelyek ezt a speciális 

védelmet alkotják. 

 

 

 

 

PONGRÁTZ GERGELY 

EMLÉKEZETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongrátz Gergely 2015. február 18-án 

lett volna 83 esztendős. Születése napján 

Világszövetségünk, társ-szervezetekkel, 

tisztelőkkel együtt megkoszorúzta mell-

szobrát a róla elnevezett téren, Zuglóban 

LEVÉL A BAJTÁRSAKHOZ 

Tisztelt honi és külhoni Bajtársak!  

Először is szeretnénk köszönetet 

mondani mindazon Bajtársaknak, akik – az 

előző Lámpás 1. számában közölt 

felhívásunkra - tagdíjuk befizetésével is 

kimutatták kötődésüket Világszövet-

ségünkhöz.  

Külön köszönet illeti azokat, akik jóval 

az alapszabályban meghatározott összegen 

felüli adománnyal támogatták szerve-

zetünket 2014-ben!  

Szép tervekkel vágtunk neki a 2015-ös 

esztendőnek. Már most készülünk az 1956-

os forradalom és szabadságharc s 60-ik 

évfordulóra, a középiskolásoknak meg-

hirdetjük az Októberi Tűzvirág ’56 című 

antológia alapján az országos versmondó 

versenyt és rajzpályázatot.  

Kirándulást tervezünk a tagság részére 

nemzet emlékhelyekre. Továbbra is 

őrizzük és átörökítjük az '56-os hősök 

emlékét.  

Kérjük, hogy a mellékelt csekken 

szíveskedjenek befizetni a tagdíjat, vagy 

átutalni az  

MKB 1030002-20612287-00003285 

IBAN: 

HU79 1030 0002 2061 2287 0000 3285 

számú számlánkra. 

Akinek anyagi lehetősége megengedi, 

és ezen felül támogatást is tud nyújtani 

Világszövetségünknek, megköszönjük.  

Tisztelettel, szeretettel és bajtársi 

üdvözlettel kívánunk jó egészséget és 

áldott húsvéti ünnepeket Mindannyiuknak:  

az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége elnöksége  
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KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET! 

 

 
 

Szabó Imre Zsolt, Amerikában élő grafikus számítógépes kompozíciói (22. és 24. oldal) 
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