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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lapja 

IV. évfolyam 1. szám, 2017. március 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Egy mondat a zsarnokságról” című  

országos rajzpályázat kiállítása  
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TIZENKETTŐ 

Áll egy mondat a tizenkét pont előtt: Legyen 

béke, szabadság és egyetértés!  

Ennél többet kívánhatunk-e a nemzet ünnepén? 

Mi jut először eszünkbe március 15.-én? Pesten 

győzött a forradalom! Petőfi, a Nemzeti dal: Rabok 

legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!  

Piros-fehér-zöld nemzeti lobogónk, a kokárda, a 

márciusi ifjak, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc és a tizenkét pont, a tavasz kezdete, a 

természet újjászületése. 

Legyen béke, szabadság és egyetértés! Milyen 

egyszerű és tiszta szavak! Mindenki azonnal érti. 

Vajon érzi-e? Mindnyájan nem lehetünk Petőfik, 

aki egy népet vezetett változtatni akaró forra-

dalomba.  De kell-e petőfis bátorság ahhoz, hogy 

lelkünkben történjen meg a forradalom?  

Nekünk, magyaroknak. Hogy ne mérgezzen 

tovább a korai történelmünktől, a szocializmuson át 

is ható széthúzás. Vajon meddig látnak azok, akik 

saját nemzetüket gyalázzák, határainkon kívül-

belül? Csak önnön korlátjukig. A következő 

nemzedékek – bennük saját leszármazottaik - sorsa 

számukra már homályba vész.  

Igen, nehéz a tisztánlátás! Akkor, amikor a 

legtöbb médium mindent befolyásoló ereje az 

értéktelenséget magasztalja fel. Úgy, hogy csak ezt 

láttatják. Legyen minden a pénz: eszköz és cél. 

Isten, magyarság, haza, család, erkölcs – váljanak 

lenézendő, kirekesztendő, avítt fogalmakká.  

Vagy mégsem? Sokszor láthatjuk, akár saját 

köreinkben is, a hatás és ellenhatás harcát: mint 

ütközik meg a butítás és a magyar lelkek ősi 

öröksége egy-egy emberben, akik zavartan keresik 

ebből a kiutat.  

Az 1848-as forradalom évfordulóján és a 

reformáció emlékévében segítsenek nekik Ravasz 

László, dumamelléki református püspök gondolatai: 
„Mert magyarnak születni, önmagában még sem nem 

végzet, sem nem dicsőség. Hanem feladat! (…)  Minden 

nemzet csak addig él a Földön, amíg saját feladata, 

értékes jellemvonása van. Találja meg a magyar 

önmagát! S ha megtalálta, megmentette jövendőjét.” 

Határon inneni és túli magyar testvéreinkkel 

együtt emlékezünk Petőfi Sándorra és a márciusi 

ifjakra: Kossuth Lajosra, Gábor Áronra, a Nyerges-

tetőn eltemetett hős székelyekre, akik, ahogy azt 

költőnk, Kányádi Sándor is megírta gyönyörű 

versében, nem adták meg magukat az ellenségnek; 

inkább, „mint a szálfák, kettétörtek". 

Csigás Zoltán 
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A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA 

Az Országgyűlés 2000. június 13.-án elfogadott határozata nyilvánította február 25.-ét a kommunizmus 

áldozatainak emléknapjává. Az idén is országszerte tartottak megemlékezéseket e napon. Világszövetségünk 

tagjai Budapesten, Veszprémben, Békéscsabán emlékeztek a kommunizmus áldozataira. Tisztelettel 

gondoltunk mindazokra, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak; családtagjaikra, akiket a kommunista 

rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. 

BUDAPEST, NEMZETI GYÁSZPARK LÁTOGATÓKÖZPONT 

A Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontban a Nemzeti Örökség Intézete a 

kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett megemlékezést. A rendezvényen beszédet tartott 

Orbán Viktor miniszterelnök, köszöntőt mondott Radnainé dr. Fogarasi Katalin, majd pedig dr. Boross Péter 

volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke szólalt fel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde:  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Boross 

Péter miniszterelnök úr! Tisztelt Főigazgató 

Asszony! Tisztelt Emlékezők! 

- A kommunizmus velünk élő múlt. Úgy tartozik 

hozzánk, mint egy régi heg, amely a gyógyulás után 

is időről időre sajogni kezd. Ezt a fájó érzést nem az 

időjárásváltozás hívja elő, hanem nevek, dátumok, 

fényképek, megsárgult levelek vagy ez a nemzeti 

emlékhely, ahol ’56-os hőseink is nyugszanak. Ma 

azért gyűltünk össze, hogy fejet hajtsunk a 

kommunista rendszer áldozatai előtt. 298, 300, 301. 

Szerencsésebb országok lakói fejében csak egyszerű 

számok, nekünk inkább kódok. Időkapszulák 

kódszámai, amelyek magukba zárták a kommunista 

diktatúra brutalitását. Összedrótozott, 

kátránypapírba csavart, jeltelen sírokban elhantolt 

halottak. Apák, férjek, feleségek, fiúk, lányok, 

barátok, akiknek még az emlékét is el akarták 

törölni a kommunisták. Ahogyan feledésre ítélték 

azok emlékét is, akik végeláthatatlan 

vonatszerelvényeken százezrével tűntek el keleten, 

akiket felszívott a Gulág szigetvilága.  

Ma is vannak köztünk tanúk, akik átélték a 

vörösök börtöneit és kényszermunkatáborait. Múlt, 

elmúlt, de eleven. 
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Tisztelt Emlékezők! 

 

2000-ben úgy döntöttünk, hogy a zűrzavar, a 

tagadás és a hamisítás évei után végre méltó módon 

megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. 

Büszkék lehetünk arra, hogy ezt a történelmi 

adósságot éppen a mi kormányunk egyenlítette ki, 

ahogy az egy keresztény-nemzeti kormányhoz illik 

is. Miként az is helyénvalónak tűnik, hogy ezt a 

döntést az unokák nemzedéke hozta, fejet hajtva a 

nagyszülők nemzedékének szenvedése és 

helytállása előtt.  

Megemlékezni mindazokról, akiknek a bűne 

csak annyi volt, hogy nem fértek bele az 

osztályharcos proletárdiktatúra szűk abroncsába. 

Akiknek azért kellett bűnhődniük, mert néhány hold 

földdel többjük volt, vagy mert foggal-körömmel 

ragaszkodtak hitükhöz, politikai meg-

győződésükhöz, polgári jogaikhoz és ezért útjában 

álltak a kommunistáknak. Ma rájuk emlékezünk. 

Mai együttlétünk a bizonysága annak, hogy a 

kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el 

soha. S bizonysága annak is, hogy a meggyilkoltak 

és a bebörtönzöttek nevét, tetteit, kiállását megőrzi 

a hűséges, ha nem is mindig hálás nemzeti 

emlékezet. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Ma már nem szokás emlegetni, hogy a 

zsarnokságokhoz vezető gondolatok a XX. 

században nyugati agyakból pattantak ki. A 

kommunizmus – akárcsak a nemzetiszocializmus – 

a Nyugat szellemi termékeként látta meg a 

napvilágot, nem Moszkvában, nem Kambodzsában, 

s nem is Havannában találták ki, hanem tőlünk 

nyugatra, Európából burjánzott szét a fél világra. A 

tőről metszett nyugati gondolat végül nekünk, 

közép-európaiaknak lett kényszerű osztályrészünk.  

Mindeközben a Nyugat számára a 

kommunizmus megmaradt színtiszta elméletnek, 

kéretlen világ-boldogítók bizsergető szellemi 

izgalmának.  

Mi, akik a vasfüggöny túlsó oldalán megéltük a 

kommunizmust, még ma is értetlenül állunk azelőtt, 

hogy a magukat haladó gondolkodóknak tartó 

nyugati értelmiségiek, művészek, írók, politikusok, 

hogyan dicsérhették lelkesedve a népirtó 

kommunista diktatúrákat. Nehéz elképzelni ezt az 

abszolút történelmi vakságot.  

Nehéz elhinni, hogy nem volt nyilvánvaló, hogy 

a szovjetek rabszolgamunkára viszik azokat, akiket 

osztályellenségnek tartanak, vagy bármely okból 

veszélyesnek gondolnak. Az is nehezen érthető, 

hogy a kommunizmus bűneit Nyugaton még ma is 

sokan mentegetik, s maga az Európai Unió is 

vonakodik egyértelműen elítélni. S mivel itt ősi 

emberi igazságról, mély erkölcsi kérdésről van szó, 

ezt a vonakodást a XXI. században már se nem 

magyarázhatja, se nem mentheti a baloldali 

pártszimpátia vagy pártbarátság.  

 

Mindez arra vezethető vissza, hogy míg a 

nácizmus égbekiáltó bűnei felett a második 

világháborút követően ítéletet mondott a 

nemzetközi katonai bíróság, addig a kommunizmus 

által elkövetett bűncselekményekről a rendszer 

bukása után a szabad világ képviselői nem hirdettek 

hasonlóan szigorú ítéletet. Európának ma nem 

véletlenül rossz a lelkiismerete, amikor a 

kommunizmus bűneiről beszélünk. Ezért nekünk itt, 

Közép Európában őriznünk kell a kommunista 

zsarnokság és a szovjet megszállás jármában 

megszerzett józanságunkat.  

 

Mi még negyedszázad elteltével is emlékszünk, 

hogy milyen a zsarnokság, amely ott van 

mindenhol. S valószínű, hogy mi így, ezzel az 

emlékkel is halunk majd meg. A gyermekeink 

nemzedéke mindezt már nem tudja, nem ismeri, 

nem élte át, nem vált életösztönévé, nekünk kell 

őket emlékeztetni arra, hogy a szabadság nem 

magától adódó dolog, hiába tűnik ma olyan 

természetesnek, mint a levegővétel. Nekünk kell 

velük megértetnünk, hogy a szabadság mindig egy 

nemzedékre van a kihalástól.  

Harcolnunk kell érte, meg kell védenünk, és a 

gyermekeinknek meg kell tanítanunk, hogy 

ugyanezt tegyék ők is. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Ma Magyarországon szabadságban és 

biztonságban élünk, van magunk választotta, 

reménnyel kecsegtető jövőnk – szemben a 

diktatúrával, amelyben csak lefojtott életerők voltak 

és bedeszkázott égbolt.  

Az elmúlt évek során verejtékes munkával 

építettük újjá az országot: nemzetegyesítés, 

keresztény gyökereink megerősítése, új életerő a 

családoknak, lerúgott adósrabszolgaság, magyar 

nemzetgazdaság, önbecsülés, felelősség és cselekvő 

akaraterő. Mi, mai magyarok minden egyes napon a 

szabadságot választjuk.  
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Megértettük, hogy csak akkor lehetünk 

szabadok, ha soha többé nem mondunk le a 

szuverenitásunkról.  

Megértettük, hogy csak akkor élhetünk békében 

és biztonságban, ha szilárdak maradunk. 

Megértettük, mert a saját bőrünkön tapasztaltuk 

meg, hogyha bízunk a szabadságban, az végül 

megszüli nekünk a rendet.  

Megértettük, hogy csak akkor lehet jövőnk, ha az 

egyszerre szabad és magyar. Csak a szabad 

magyarok országának van jövője, ezért a 

kommunista és fasiszta kígyótojásokat mindig kellő 

időben össze kell törnünk. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A mai látogatóközpont megalkotása, megépítése 

és átadása régi adósságunk volt. Adjunk hálát a 

Jóistennek, hogy a mi hazánk, Magyarország végre 

eljutott oda, hogy teljesíthette ezt a történelmi 

kötelességét. Isten óvja Magyarországot! – Zárta 

beszédét a miniszterelnök. 

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a NÖRI 

főigazgatója, köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy 

a köztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellái a 

nemzeti emlékezet, a nemzeti gyász színhelyei, az 

1956-os forradalom és szabadságharc mementója, 

amik a 17 nemzeti emlékhely közé tartoznak. 

A főigazgató asszony hangsúlyozta, hogy a 297-

es parcellában felépült látogatóközpont szomszédos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 298-as, 300-as, 301-es parcellákkal; bemutatja az 

abban nyugvók történetét, és minden tekintetben 

megfelel a XXI. század elvárásainak. Nagy szükség 

is volt rá, mert az idelátogatók vajmi keveset 

tudhattak meg történelmünknek erről a részéről.  

A látogatóközpont legfontosabb küldetése ezért 

éppen az, hogy megfelelő tartalommal 

megnyugtatóan tisztázza a bonyolult 

jelentéstartalmakat és benne nyugvók történetét - 

tette hozzá. 

Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a 

Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke 

elismerően szólt az új köztemetőben lévő gyászpark 

létesítéséről: a hősi halottak emléke otthont kapott – 

mondotta. Hogy a gondozása a Nemzeti Örökség 

Intézetéhez került, ez egységesítette az elgondolás 

lehetőségét. Korábban ugyanis a sokféle 

magánkezdeményezés megbontotta ezt.  

Nyomatékosította, hogy itt a következő 

generációk megismerhetik a szabadságharcosok 

által megélt szörnyűségeket. 

Arról is megemlékezett, hogy az 1945 utáni 

években ki kellett törölni az emlékezetből a magyar 

múlt jó, nemes és áldozatos részét is, aminek 

következménye lett például számos elhanyagolt első 

világháborús emlékmű. A mostani kormányzat 

azonban nagy figyelmet fordít ezek felújítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főhajtás a kommunizmus áldozatainak emlékére. Középütt Orbán Viktor miniszterelnök; Radnainé dr. Fogarasi Katalin, 

a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója; dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány 

elnöke; dr. Sántha Gábor, az 1956-os MSZVSZ elnöke; Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke; 

Lengyel János, a POFOSZ elnöke 
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(fotó: Facebook) 

 

Orbán Viktornak dedikálta Bátki Fazekas Zoltán operaénekes, költő, Világszövetségünk tagja, most megjelent 

verseskötetét, amelyet dr. Sántha Gábor nyújt át a miniszterelnöknek. Jobboldalon dr. Boross Péter 

 

VESZPRÉM, VÁRBÖRTÖN 

A Magyar Vidék Országos ’56-os Szervezet a kommunista diktatúra bányász mártírjainak és hőseinek 

tiszteletére rendezett megemlékezést. 

Hamusics János bányász robbantómestert politikai okokból ítélték halálra és végezték ki 1967. február 17.-

én. Ő volt az utolsó olyan áldozat, akit az 1956-os eseményekkel kapcsolatban küldött bitóra a 

gulyáskommunista Kádár rezsim. 

 

 

Schrötter Tibor Világszövetségünk alelnöke, egykori zárkáját mutatja,  

azután lerója tiszteletét Hamusics János emléke előtt 
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BÉKÉSCSABA 

 

A VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÜNNEPÉLYES ZÁRÁSA 

 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége által az Októberi Tűzvirágok 1956 címmel 

meghirdetett országos rajzpályázatra beérkezett illusztrációkat az elmúlt esztendőben több helyen bemutattuk 

az országban és Budapesten. A vándortárlat anyaga éppen a kommunizmus áldozatainak emléknapján 

érkezett Békéscsabára, a Csabagyöngye Kulturális Központba, ahol ünnepélyes keretek között mutattuk be – 

lezárva ezzel a sorozatot. Itt azokat a műveket láthatta a közönség, amelyek Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról című költeményéhez kötődtek. S azért éppen ebben a városban, mert 17-en küldtek be rajzot, 

grafikát innen pályázatunkra, s mindannyiukat e vers ragadta meg. Az ünnepélyes zárórendezvény a 

Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere köszöntötte a jelenlévőket: 
 

- Békéscsaba, a Viharsarok fővárosa is kivette a 

részét a 60. évfordulós megemlékezésekből – 

mondotta a polgármester. - Két pályázati alapból is 

nyertünk el forrásokat azért, hogy méltó módon 

emlékezhessünk az 1956-os eseményekre, a 

hőseinkre. Ki tudtuk bővíteni az ’56-os 

emlékhelyiséget egy másikkal – együttműködve 

Fekete Pállal, Békéscsaba díszpolgárával, ki 

tudtunk állítani még számos emléktárgyat, fotót.  

Emellett a város szinte minden kulturális, 

oktatási intézményével együttműködve számtalan 

programot szerveztünk, amiknek a lényege az volt, 

hogy minden korosztály – fiatalok, szépkorúak – 

emlékezzen az akkor történtekre, hogy ezek soha ne 

menjenek feledésbe. Az 1956-os októberi 

eseményekből merítenünk kell, hiszen azok a 

magyar történelem legfényesebb lapjai. Arra 

emlékeztetnek bennünket, hogy létezik hazafiasság, 

bajtársiasság, önzetlenség, létezik küzdeni tudás.  

Hangsúlyozta, hogy a zeneművészet, a film- és 

drámaművészet s a képzőművészet is támaszt nyújt 

az emlékezéshez.  

 

Megköszönte Világszövetségünknek, hogy 

elindította ezt a rajzpályázatot, országos kiállításra 

vitte, és ennek állomása lett Békéscsaba. Külön 

köszönetet mondott Novák Attila vizuálpedagógus 

művésztanárnak, hogy 17 diákot tudott csatlakoz-

tatni ehhez a nemes eseményhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herczeg Tamás köszönti a jelenlévőket. Vennes Aranka, 

a Világszövetség PR-tanácsadója és Szarvas Péter 

polgármester figyelmesen hallgatják 

 

Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális 

Központ igazgatóhelyettese személyes hangú 

köszöntőjében szólt arról, hogy az elmúlt 

évtizedekben akárhányszor olvasta vagy hallotta ezt 

a verset, mindannyiszor megrázó élmény volt 
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számára. Hiszen teljes körűen írja le, hogyan 

működött az a rendszer, amit nem tud az ember 

tiszta ésszel, hátborzongás nélkül végig gondolni.  

Fontosnak tartotta a zárókiállítás megrendezését 

a Kulturális Központban. Ez tovább növeli az 

emlékezés jelentőségét. Kiemelte, hogyha tiszta és 

egészséges, ép jövőt próbálunk kiépíteni, ahhoz 

nemcsak a szépre és a jóra, hanem a rosszra és a 

gonoszra is emlékeznünk kell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően a Csabai Színistúdió művésze, Tóth 

Géza Gergő idézte Tamási Lajos: Piros a vér a pesti 

utcán című versét.  

 

Csigás Zoltán, a Világszövetség alelnöke ünnepi 

beszédét egy, a Kommunista Kiáltványból ismert 

mondattal kezdte:  

-„Kísértet járja be Európát, a kommunizmus 

kísértete”! Hogy Marx és Engels sejtették-e, 

milliók, tízmilliók halálát fogja okozni a 

kommunizmus - ahol hatalomra jut? Azt gondolom: 

nem. Ha sejtették volna, akkor - szerintem - meg 

sem írták volna azt a kis könyvecskét.  

Azt a torz világot, melyben hosszú évtizedekig 

élni kényszerültünk, a fiatalabbak már nem is értik. 

Ezért felidézek egy tragikus epizódot. Mány 

Erzsébet és Farkas Mihály Gyulaváriban a 

határőrségtől szerzett fegyverekkel igyekezett 

megakadályozni, hogy oda is behatoljanak a 

karhatalmisták. Végül a támadás elmaradt. A 

fegyverek visszakerültek a határőrökhöz. A két 

főszervezőt később mégis letartóztatták, statáriális 

eljárással a katonai bíróság halálra ítélte őket, 

1957. február 2.-án, a békéscsabai Kazinczy 

utcában levő „kislaktanyában” kivégezték 

mindkettőjüket. 

Emlékeztetett arra, hogy a megtorlás során 

Békés megyében - 1959-ig - 300 politikai perben 

1500 embert ítéltek el. Békéscsabán, a Városháza 

nagytermében folyt le több forradalmi vezető 

megrendezett büntetőpere, mely az elrettentetés, a 

félelem légkörét volt hivatva megteremteni.  

Majd így folytatta beszédét: 

- Amiként az 1848-as forradalom verse Petőfi 

Sándor Nemzeti Dal-a, úgy gondolom, az 1956-os 

forradalomé Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról című költeménye. Betiltották. 
 

Mert megmutatja, hogy a zsarnokság miként 

torzítja el az emberi viszonyokat, a magán- és 

közéletben éppúgy, mint a lélekben. Megmérgezi a 

családot, a munkát, a szerelmet. Érezzük, hogy 

miként szorul a hurok a rabságban tartott ember 

körül. A vallatószobáktól, a börtöncelláktól, a bírói 

ítélettől, a kivégzésektől és a titkon elföldelt 

halottaktól a belső meggyőződésünkig - mindenütt 

jelen van. Az ember életét áthatja a zsarnokság 

legfőbb eszköze, a félelem.  

Már a gyermekeket úgy nevelik, hogy el ne 

árulják szüleik véleményét, mert akkor 

meghurcolják őket.  

Gondolatunk a zsarnokság rugója szerint jár. 

Hazudik a pap a szószéken, ha nem akar börtönbe 

kerülni. Eltorzul ízlésünk, feladjuk gondolatainkat. 

Az ember végül már önmagában hordozza a 

zsarnokságot.  

Figyelmeztetett arra, hogy – bár a fiataloknak 

már nincs személyes tapasztalatuk a terrorról -, 

azonban tudniuk kell: a kommunizmus áldozatainak 

el nem múló szabadságvágyának köszönhetik, hogy 
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már demokráciában és szabadságban születtek és 

élhetnek. De nem szabad megfeledkezni arról sem, 

hogy a megoldásokat kényszerűségből mindig a 

hatalomtól váró közemberek milliói is áldozatok 

voltak!  

Csigás Zoltán alelnök fontosnak tartja, hogy a 

kommunizmus zsákutcájába vezető nyomokat 

eltüntessük a közéletből. Sajnos a rendszerváltás óta 

eltelt 28 év sem volt elég arra, hogy ki tudjuk 

rekeszteni a közéletből a magukat demokratának 

hazudó bolsevikokat. Szolzsenyicint idézte, aki azt 

írta: A halál addig nem ijesztő, amíg nem énrám 

lőnek.  

- 2006 októberében azonban sok ezer ember 

tapasztalhatta meg Budapesten – folytatta -, mire is 

képes a saját nemzetére lövető, baloldali hatalom, 

ha veszélyt érez. S az akkori utcai események újra 

felélesztették az emberekben azt a szolidaritást, 

aminek szükségességére Szolzsenyicin is utalt. A 

szellemi területen még nem sikerült véglegesen 

felszámolnia a bolsevik mentalitást a polgári 

Magyarországnak. Nem legyinthetünk a pártállami 

reflexek által vezérelt újkapitalista pártvezérekre. A 

bolsevik észjárás és az idegen érdek kiszolgálása 

ugyanis egy tőről fakad. 

 

- Adam Michnik, az egykori lengyel 

demokratikus ellenzék egyik legmarkánsabb 

politikusa írta le ezt a mondatot a rendszerváltás 

idején: „A legrosszabb a kommunizmusban az, ami 

utána jön.” Sajnos Michniknek - bizonyos 

értelemben - igaza lett. A kommunizmus olyan, mint 

egy lassan felszívódó erős méreg. Évtizedek 

kellenek ahhoz, hogy végleg eltűnjön a társadalom 

szövetéből és a politikából egyaránt! 

 

Világszövetségünk a beküldött illusztrációkból 

albumot készített. Emlékül kapott minden pályázó 

diák, így: Borók Andrea, Csupász Szabolcs, 

Erdős Brigitta, Kindling Attila, Knyihár Dénes, 

Kocziha Zoltán, Kovács Laura, Krizsánszki 

Imola, aki a Történelmi Igazságtétel Bizottság 

különdíjasa, Mike Sándor, Papp Rita, Rafael 

Péter, Rálik Szilárd, Regensburger Fanni, 

Schlett Nikolett, Szatmári Anna, Vajna László, 

Zsilák László. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kindling Attila átveszi az emléklapot és az albumot 

Csigás Zoltántól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kocziha Zoltán szintén örömmel fogadta a 

Világszövetség ajándékát 

 

Csigás Zoltán alelnök a Világszövetség által 

alapított 1956-os emlékvázát adott át Szarvas Péter 

polgármesternek 1956 eszméjének ápolásáért. A 

polgármester köszönő szavai mellett emlékeztetett 

arra, hogy az elismerés minden élő és elhunyt 

békéscsabait megillet. 1956-ban nagyon sokan 

tettek tanúbizonyságot hősiességükről, élükön 

Fekete Pállal, aki a Forradalmi Bizottság 

vezetőjeként többször tárgyalt a szovjet 

csapatokkal, hogy kíméljék meg a várost. Végül ő 

maga vonult a tankok előtt. Az életével fizetett 

volna, ha mégis lőnek a szovjetekre.  
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Az ünnepség zárásaként a jelenlévők elénekelték a 

Szózatot. 

 
A Világszövetség elnöksége köszönetét fejezi ki az ’56-os 

Emlékbizottságnak a kiállításhoz nyújtott támogatásáért, 

valamint a Csabagyöngye Kulturális Központnak, s 

főként munkatársának, Péter Enikőnek, aki nagy részt 

vállalt az emlékünnepség és kiállítás megrendezésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRIA ORSZÁGÁÉRT HACOLTAK 
 

INTERJÚ DR. BAKOS BATU TEOLÓGUSSAL 

 

Teológiát tanult, de nem fejezhette be, mert az 

Állami Egyházügyi Hivatal nem tartotta 

kívánatosnak.  

Ezután a gyógyszerészet tudománya felé 

fordult, de ennek sem jutott a végére: utolsó éves 

volt, amikor letartóztatták, és társaival együtt 

elítélték, összeesküvésért. Öt évet kapott. Ez 1969-

ben történt. A bíróság a vádhoz még azt is 

hozzátette: „56-ot forradalomnak tartotta”. A 

Legfelsőbb Bíróságon az a Vágó Tibor ítélte el, aki 

1956 után vérbíró volt. A rendszerváltozás után 

rehabilitálták bűncselekmény hiányában, 

ugyanazon a Legfelsőbb Bíróságon, bár más 

személyekkel. Tanulmányait befejezhette és 

ledoktorált. Egy ideig polgármester volt, majd 

nyugdíjba vonulásáig gyógyszerészként dolgozott.   

Lovag dr. Bakos Batu a Magyarok 

Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője 

Szentkorona Lovag-rendjének nagymestere. 

- Sokszor halljuk, hogy 1956-ban, utcákon, 

tereken voltak elhelyezve gyűjtődobozok, 

amelyekben a hősi halottak, az áldozatok családja 

számára gyűjtöttek pénzt. Senki nem őrizte, mégsem 

vettek el belőle. A betört üvegű kirakatokban lévő 

áruhoz sem nyúlt senki.  

Az akkori ember így tett tanúságot nemcsak a 

saját, hanem a forradalom lelkiségéről, 

tisztaságáról. Talán e tények késztették önt arra, 

hogy 1956 kapcsán szakralitásról beszéljen? 

- A szabadságharc dicső napjaiban valóban 

léteztek "becsületkasszák", ahol pénz volt nyilvános 

helyeken a harcosok családjai számára. Bárki 

elvihette volna onnan a benne lévő értéket, de senki 

sem nyúlt hozzájuk. Ezt lehet elmondani a betört 

kirakatokról, üzletekről. Ma szinte felfoghatatlan ez 

az erkölcsi magasztosság, tisztaság. Mindez 

azonban nem a lényege, hanem külső jele a 

szabadságharc szentségének, idegen szóval 

szakralitásának.  

Ez a tény valóban elgondolkodtatott engem, 

különösen a mai, vagy a nem túl régi állapotok 

fényében. A viszonyok oly’ sokat változtak, hogy 

alig tudjuk elhinni, ma szinte elképzelhetetlen, hogy 

ez megtörténhetett. Ez valóban a szakralitás jele, de 

nem ez késztetett arra, hogy ’56 kapcsán 

szakralitásról beszéljek. 1956 a magyar történelem 

kiemelkedő része. Elevenen belevág a magyar 

küldetésbe, megvilágítja, érthetőbbé teszi.  

A forradalom hirtelen robbant ki, s elfeledtette 

velünk gyengeségeinket, erkölcsi bajainkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dr. Bakos Batu (fotó: Práznovszky M. 2012) 
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Történhettek provokációk, valamiféle irányított 

mozgást akarhattak elindítani a titkos szolgálatok - 

nemcsak a szovjet! Ezek azonban nem adhatnak 

magyarázatot a forradalom kitörésére. A jóval több, 

mint ezeréves múltunk mutat hasonló példákat: 

Mohács, Rákóczi, 1848. A racionalitás, száraz 

értelmi megfontolás alapján 1956 értelmetlen 

önfeláldozás volt. Mégis a legreménytelenebb 

pillanatok csodálatos valósága! Az egyenlőtlen 

harc, a magára hagyatottság ékes példái. Bennem az 

emlékek feltörő áradata indította el az eszmélést. Az 

október végi napok felszabadultsága, amit 

kamaszként érzékeltem, s ami még ma is feltör 

bennem: 1966. október 23.-án a velem együtt síró 

hívők a Mátyás templomban. 

 

- A szakralitás szó hallatán legtöbbünknek az jut 

eszébe, hogy szent vagy isteni eredetű, 

természetfeletti.  

Hogyan lehet párhuzamot vonni e fogalom és az 

akkori történelmi események között? 

 

Helyes a szakralitást szentségként, valami 

módon természetfelettiként értelmezni. Én erről 

nem tudok olyan kifejezően írni, mint a poéták.  

Csak két idézet. Kevéssé ismert nálunk Juana de 

Ibarbourou uruguayi költőnő, aki 1979-ben hunyt 

el, így öntötte sorokba érzéseit: "Most, amikor 

vérzel és kínoznak, amikor mindenki, aki szereti a 

nagy emberi erényeket, úgy közelít Hozzád, mint a 

Megfeszített Krisztushoz. Szent vagy Magyarország, 

homlokodon töviskoszorúval, mint a Megváltó a 

Kálvárián."  Viszont szinte mindenki ismeri Márai 

Sándor: Mennyből az angyal című versét: "Angyal 

te beszélj a csodáról./ Mondd el, mert ez a világ 

csodája:/ Egy szegény nép karácsonyfája./ ...Mert 

más lóg a fán, nem cukorkák:/ Népek Krisztusa 

Magyarország. 

Ha nem költőként, hanem jogászként, 

teológusként gondolunk a forradalomra és a 

szabadságharcra, akkor XII. Piust kell 

meghallgatnunk.  

 

Ő a Római Katolikus Egyház kétezer éves 

történetében - példa nélküli - rövid másfél hónap 

alatt kiadott három enciklikát, írt egy hosszú 

táviratot, mondott két rádióbeszédet a magyar 

szabadságharc ügyében! Tudnunk kell, hogy a 

népek szabadsága Isten akarata. Az emberi 

egyenlőséget Ő teremtette, hisz az ember az Ő 

képmása. A természet törvényei és a természetjog 

isteni törvények és isteni jog. Mindezt a magyarok 

harca tárja fel, festi vérrel az egekre. Szent az Isten, 

s Róla tettek tanúságot a Pesti Srácok. 

 

- Miként találta meg az összefüggéseket a 

korabeli történésekben? Lehet, hogy akkor még 

erősen hatottak a régi erkölcsök, a magatartás- és 

viselkedéskultúra? 

 

Magyarország Mária országa. Ősi, Királynőjéhez 

méltó alkotmány alapelvei éledtek újjá a 

szabadságharc folyamán. Igaz teljesen más névvel 

illették, de ez nem módosítja a tartalmát! A fő 

célkitűzés a haza szabadsága. Hungaria semper 

libera – a Szent Korona eszmerendszere szerint: 

Magyarország örökké szabad. Az alapvető 

szabadság- és önrendelkezési jogok  

Magyarországon több száz éve az alkotmány 

részei. Ennek értelmében a „ruszkik, haza!” –  

követelés teljesen jogos volt!  

Az ellenállási jog pedig már az Aranybulla óta 

magyar alkotmányos alapelv. Ez azt jelenti, hogy 

köteles minden magyar a törvénysértéseknek 

ellentmondani, ha ez kevés, ellenállni; s ha ez sem 

elegendő fegyveresen ellenállni. Nemde ez történt, s 

érvényesült 1956-ban?  

A kommunista kiválasztottsággal szemben a régi 

alapelv: Minden, ami magyar földön, alatta és 

felette van, a magyarság örök tulajdonát képezi.  

A legfontosabb pedig a gazdaság és tulajdon. 

Régi elv az is, hogy minden tulajdon a Szent 

Koronából ered. Ma ez világos harmadik utat jelen.  

Nem kapitalizmust, amivel az egész Kádár 

korszak alatt vádolták az ötvenhatos 

"ellenforradalmat", sem pedig reformált 

szocializmust, amit ma sugallanak bizonyos 

balliberális körök, hanem a Munkástanácsok által 

meghatározott tulajdont.  

 

A megnevezések eltérnek, a lényeg azonban egy: 

visszatérés - kimondatlanul - a Szent Koronához és 

a Regnum Marianumhoz. Valamikor a kétezres 

évek elején, az Országgyűlés Alkotmányügyi 

Bizottsága és az ötvenhatosok Budapesten, a 

Stefánia Palotában közös konferenciát rendeztek.  

 

Az előadások során döbbenetes felismerés 

született, amit ötvenhatosok mondtak ki: „Mi 

öntudatlanul Mária Országáért harcoltunk, amit 

most értettünk meg a maga teljességében.” 
 

V. A. 
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HAZÁT ADNI A HAZA FIAINAK 

 
PORTRÉ DR. SOMODI ISTVÁNRÓL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délceg tartású idős úr nyit ajtót. Elnézést kér, 

mert hogy illett volna lemenni a vendég elé, 

nemcsak a lakásban fogadni. De ő ezt a korral 

járó egészségi állapota miatt nem tudja megtenni. 

 

- Beszélhetünk a koráról?!  

- Az én korom az a XX. század. Kevés 

kiegészítéssel, mert 1925-ben születtem, most a 92. 

évemben vagyok. Láttam azt a századot. Sikerült 

ezeket az évtizedeket úgy eltölteni, hogy minimális 

értelme és minimális haszna volt, akár valamilyen 

közösségnek, akár magamnak. Aztán majdcsak 

elvisz az ördög! 

 

- Miből gondolja, hogy csak minimális?  

- Magyarország minden időben Európa 

éléskamrája volt. De ezt a szerepet nem honorálta 

soha az ország a földművelő népességnek, 

valamilyen civilizált, a korban már ismeretes 

felszabadultabb megoldásokkal. Generációm, illetve 

annak a hozzám hasonló érdeklődésű fele nőtt fel a 

népi mozgalomban. Én tizenöt éves koromban 

kapcsolódtam be. A legbecsületesebb, legtisztább, 

legszebb valami lehetett a XX. század magyar 

történelmében. Onnantól kezdve jöttek a szárszói 

konferenciák; onnantól kezdve kerestem azoknak a 

barátságát, akik ennek a mozgalomnak az 

exponánsai voltak. Ez elvitt a Győrffy-kollégiumba, 

annak különféle vállalkozásaiba, mint a 

függetlenségi mozgalom, kissé dagályosabban – a 

népfelszabadító mozgalom, aminek sikerült 

tökéletesen kiirtania, szétzúznia, még az emlékét is 

széttaposnia az 1945 utáni új világnak. A dolgok 

maradandósága abban a században végtelenül 

korlátozott volt. 

 

- Ezt az éleslátást a vidéki születés-indíttatás 

hozta? 

- Igen, meg az irodalmi alkotások. A mai 

népességnek nincs fogalma arról, hogy ez mennyire 

keményen rendben tartott, kitűnően szervezett 

ország volt. De a feudalizmus kegyetlen koloncait 

vonszolta magával. Amikor azt hallja az ember, 

hogy a hárommillió koldus országa, ez reális 

megállapítás: a földművelő népesség ekkora 

részének nem volt egy kapa földje sem! A feudális 

arisztokrácia - mérhetetlen vaksága miatt - nem 

tudta felfogni azt, hogy ebbe belepusztul az ország! 

A húszas-harmincas évekre ez már sorskérdés volt!  

Ellenálltak minden néven nevezendő földreform-

törekvésnek! Az én generációmtól kezdve egészen 

Veres Péter nemzedékéig, egyetlen megoldást láttak 

csak a gondolkodó magyarok: végrehajtani a 

földreformot. Hazát adni a haza fiainak.  

 

- Ez volt Veres Péternek, a Nemzeti Parasztpárt 

elnöknek a célkitűzése. Ön egyszer úgy fogalmazott, 

hogy „tiszta hitű, naiv lelkű párt volt.” Ez dicséret 

vagy egy kis kritika is? 

- Kritika is. Magam és kortársaim 

tevékenységének a kritikája. Trianon szörnyű fejbe 

kólintás volt az egész magyar társadalom számára.  

És akkor a legkülönbözőbb irányzatok, a 

legkülönbözőbb felfogások megpróbáltak valamit 

találni, ami az országot kilendíti a rettenetes 

megcsonkítottság érzetéből. Egynémely vállalkozás 

eredménnyel járt, például a Klebelsberg-i 

közoktatási politika; viszont a Nagyatádi Szabó-féle 

földreform szomorú karikatúrája a földreformnak.  

Minden gondolkodó elme azt követelte, hogy be 

kell emelni az Alkotmány sáncai közé ezt a 

szerencsétlen népréteget! Az én apám kis, másfél 

holdas kertész volt. A városközeli, gyümölcsöt, 

zöldséget termelő földdarab adott nekünk olyan 

életszínvonalat, hogy mi nem koplaltunk. De 

koplalt a fél ország! A szolidaritás vitt a népi 

mozgalomba. Ha veszi magának a fáradtságot, és 

belelapoz ennek a kornak a publicisztikájába és a 

szépirodalmába… 

 

- Nagy Lajos… 

-…Nagy Lajos is, a többi között... Akkor 

egyértelműen megállapítja, hogy ezt az országot 

nem lehetett tovább úgy fönntartani. Abban az 

időben az egyetemeken olyan egy-két százalék 

körül mozgott azoknak a szegényparaszt-proletár 

fiataloknak az aránya, akik valahogyan elvergődtek 

oda. Voltak, akik azt mondták, hogyha nem segít 
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rajtunk a haza vagy az Isten, akkor majd mi magunk 

próbálunk. Tisztességes magyar emberek; 

elsősorban Győrffy Pista bácsi, Zsindelyné Tüdős 

Klára és még mások is. Létrehozták a Győrffy-

kollégiumot. Reggelire kaptunk egy bögre tejet és 

egy darab kenyeret, és tető volt a fejünk felett. Ez a 

negyvenöt-ötven ember - amikor 1945 ránk zuhant - 

oly mértékben fölkeltette az érdeklődését minden 

politikai erőnek, hogy innen akarták vinni a 

kádereket. A népi mozgalom, a munkásmozgalom 

némely szárnyai - bejáratosak voltak a kollégiumba.  

Hogyha Veres Péter eljött Balmazújvárosból, 

akkor vagy nálunk aludt egy vaságyon vagy 

Püskiéknél. Ő is a mi idősebb bátyánk volt. Egy 

szép napon Veres Péter megkérdezte: akarsz-e a 

titkárom lenni? Aztán amikor szegényt lerúgták a 

pályáról, akkor Erdei Ferenc mondta: na, most már 

nincs dolgod, gyere énhozzám. 

 

- Ők, ahogy egyszer nyilatkozott róluk, 

csodálatos emberek voltak, szellemi tisztaságot és 

becsületet sugároztak.  Emiatt nem feleltek meg az 

új hatalomnak? 

- A legnagyobb mértékben. Erdei a harmincas-

negyvenes évek fordulóján a szövetkezeti 

mozgalom apostola volt Magyarországon. De nem a 

szovjet típusú kolhoz szövetkezetekre gondolt! 

Életének tragédiája, hogy az új hatalom észrevette: 

ez az ember tud, ismeri, amit ismerni kell! Akkor 

megbuktatták! A forradalom után Kádár 

mérhetetlen konszolidációs kényszerben volt, 

hogyha nem tud Moszkvának megfelelni, az a saját 

bukásához is vezethet. Akkor összeszedett 

egynéhány embert, Erdeit is azok közé sorolta, 

akiknek – hogy úgy mondjam – megkegyelmezett.  

 

- Miként tudta feldolgozni, túlélni az 

elvesztésüket, irányvonaluk megtörését? 

- Sehogy. Most is itt van az árnyékuk a hátam 

mögött.  

 

- Ez vezette el a Petőfi Körbe? 

- A Petőfi Körbe az az országos lendület vitt, 

amelyik akkor mindenkit odavitt. A Petőfi Körhöz 

tartozott a fél ország. Csak az egyik fele eljött, a 

másik fele csak úgy gondolkodott. 1956. október 

23.-án a minisztériumban dolgoztam, amikor jött a 

hír, hogy megyünk a Bem-szoborhoz. Átvonultunk 

a Kossuth-hídon, és mentünk a Bem-szoborhoz.  

Munkatársaim tudták, hogy a Petőfi Kör tagja 

vagyok, vitáinak résztvevője. Mintájára mi is 

létrehoztunk egy vitakört a nyár folyamán. Ezért 

történhetett, hogy ránk ruházták az Ideiglenes 

Forradalmi Bizottság felelősségét, engem pedig 

megválasztottak a bizottság elnökének. De énnekem 

egyszerűen nem volt arra lehetőségem, hogy a 

minisztériumon kívül bármit is csináljak. A gabonát 

október közepén el kellett vetni, akkor is az volt a 

dolgunk, hogy ezt segítsük. Mert hogyha nem 

vetünk, akkor a következő évben – akármilyen világ 

lesz – éhen hal az ország!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veres Péter (forrás: Internet) 
 

- Hogyan emlékszik 1956. október 25.-ére? 

- Bent voltam a minisztériumban, amikor odakint 

kitört a pokol. Szemből lőtték az épületet! A kapu 

felől – ami szokatlan módon zárva volt! - 

kétségbeesett dörömbölés, sikolyok hallatszottak.  

Lent tudtam meg, hogy a titkárság vezetője 

bezáratta! Ezt nemcsak a portások mondták, hanem 

akik korábban bejutottak a térről. Mások már nem 

tudtak bemenekülni!  

Arra gondoltam, hogy akik szemből tüzelnek, 

akár a szovjetek, akár az ÁVH, azoknak valamilyen 

parancsnoksága kell legyen a Parlament épületében.  

A miniszter szobájából K-vonalon tárcsáztam a 

miniszterelnökséget, Hegedűs András titkárságát.  

Nem tudom, kivel beszéltem, elmondtam, hogy 

sebesültek vannak, elvéreznek, mentő kell, de hogy 

jöjjön ide, ha lőnek! Mivel addigra már sokan 

bejutottak a minisztériumba, kértem, ne lőjenek az 

épületet elhagyókra.  
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Meglepett a válasz: rendben van, de rakják le a 

fegyvereket, akkor nem fognak tüzelni rájuk! 

Próbáltam magyarázni, hogy nincs fegyverük, de 

hiába, csak ugyanezt ismételte.  

Tudtam, ha el is hisszük, amit mondott, jobb, ha 

inkább az épület hátsó frontján át távoznak az 

emberek egy csendes kis utcába. A fiatalabbak 

kiugrottak az földszint ablakain, az idősebbek és a 

nem súlyos sebesültek pedig a kevéssé ismert szűk 

kijáraton menekültek. A súlyos sérülteket a mentők 

a már nyitott három főkapuba beállva vitték el.  

Néhányan elvállalták, hogy felmennek az épület 

felső szintjére, kideríteni, kik lőttek onnan.  

Visszajöttek és azt mondták, hogy már nincs ott 

senki. A valóság egy részét egy, azóta már meghalt 

kolléga mondta el, szűk baráti körben. Aki 

szakadásig dolgozott tudatlan felettesei helyett.  

Valami határidős mappával sietett a hátsó 

folyosón, amikor útját állta egy csoport fegyveres, 

akik ugyanitt siettek lefelé. Ő pedig ijedten 

válaszolt, hogy a miniszterhelyettes elvtárs 

sürgősen várja az ügyiratot. Így futni hagyták.  

A Forradalmi Bizottság megkísérelte tovább 

vizsgálni az ügyet, de mérsékelt eredménye lett.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Somodi István szülőháza Szolnokon. 

2015-ben lebontották 

 

- Ötvenhat után nagyon keserves évek 

következtek az ön számára is, segédmunkásként 

folytatta az életét. 

- Elveszítettem az állásomat, ezzel a priusszal 

sehova sem helyezkedhettem el. Az építőipar 

viszont korlátlan felvevő volt. Földjüktől 

megfosztott tiszántúli parasztokkal és szabolcsi 

cigányokkal remekül eltöltöttem a Közúti 

Hídfenntartó Vállalatnál valamennyi időt. A 

politikai kulisszák mögött én ugyan nem 

mozoghattam, de egyet-mást azért hallottam-láttam.  

Nem volt biztonságom, bár megmaradtam, de 

minden esély megvolt arra, hogy esetleg 

Novoszibirszkben ébredek fel. Megpróbáltam a 

buta tisztességes ember módjára valami konstruktív 

életet élni.  

- Akkor már megvolt a jogi diplomája? 

- Igen, de ezzel, mesébe illő módon és 

vadregényes viszonyok között sikerült kellemes 

perceket szerezni magamnak. Rákosi úgy találta, 

hogy mi a fenének ez a sok doktor? Úgyis nagy a 

mellénye az értelmiségnek! Okleveles jogász, 

okleveles orvos, okleveles bába – az lehet!  Elvette 

a doktori címeket. Kádár viszont, a konszolidációs 

kényszerben, oly mértékben stresszben volt, hogy 

megpróbálta egy kicsit megszelídíteni a társa-

dalmat. Egy este, ahogy beesem abba az üregbe, 

ahol laktam, találtam egy levelet, hogy fáradjak be a 

jogi karra, a doktorrá avatásra. A rektor - nem azzal 

a mozdulattal, mint ahogy Horthy Miklós a 

vitézeket avatta, hanem úgy, hogy - botjára rátettük 

a kezünket, sorstársaimmal együtt, és doktorrá 

avatott. Azután visszamentem, és csináltam tovább 

a betont.  

- Egészen zsenge korától részt vett a szárszói 

konferenciákon. 1988-ban, a 45. évfordulóján 

előadást is tartott.  

- Keserves problémákkal élünk együtt: egyrészt a 

magyar föld, másrészt a magyar föld népessége a 

mezőgazdaság tekintetében. A mai társadalom 

nagyobb részének semmilyen tárgyi fogalma nincs 

ezekről a problémákról. A legnagyobb, hogy 

kicsúszhat a talpunk alól a haza földje. A 

politikailag aktív réteg szerény hányada a 

társadalomnak. Ennek jelentős része az aktivitását 

minden egyéb területen bőszen gyakorolja, csak 

ezen a területen nem. A többi része pedig 

ellenérdekelt ebben a dologban. És nem volt egy 

magyar kormány, amelyik ezzel a feladattal 

megbirkózott volna. Ami most van, az egy szakasza 

ennek a folyamatnak. Ha valami vagy valaki nem 

szakítja meg ezt a folyamatot, valamikor, száz vagy 

lehet, hogy már ötven év múlva, ausztrál négerek, 

palesztinok leszünk a saját hazánkban. 1989-ben 

mindenkinek oda kellet volna adni azt a földet, ami 

az övé volt. Ezt eleve megakadályozták azok a 

tervek, amiket a rendszerváltozás előtt gondosan 

kidolgoztak valahol, valakik, s amik lehetetlenné 

tették, hogy valamilyen más megoldás szülessen, 

mint ami itt most van.  

Vennes Aranka 
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JOBBÁGY KÁROLY: 

 

A RÁDIÓ MELLETT 

 

 
Rólunk beszélnek minden nyelven  

sikong az éter és csodál:  
„Dávid harcol Góliát ellen." 

Népmilliók aggódva nézik,  
hányan indulnak halni még?  

S küldi a nép ifjú vitézit. 

Fiatalok, még alig éltek  
s füttyőngő golyók hangja közt  

támadnak neki a pribéknek. 

Nem akartunk híresek lenni,  
ilyen áron meg semmiképp,  

hisz' bánatunk már végtelennyi, 

de nekünk mindig az jutott,  
hogy a világ minket csodáljon  

s fiaink kapják a golyót: 

Kint ágyú szól, gyors lövés pattan,  
a falról Petőfi figyel,  

ahogy járkálok egymagamban. 

Így járkált ő is átkozódva  
„Európa újra csendes..."  

csak minket húz a sors karóba, 

csak minket öl száz év után is  
ugyanaz, aki hajdan ölt;  

hogy hányan hullunk? - sose számít. 

M á s o k csodálják bátorságunk  
mi meg naponta meghalunk,  
dzsida, s golyó veri át hátunk, 

de megmutatjuk a világnak,  
hogy mikor mindenki lapul  
s csak a "rádiók kiabálnak, 

mint akinek már mindenképpen  
minden mindegy, hát Életet  
adunk Szabadságért cserébe. 

És ha a Sors minket így büntet,  
mert hogy tűrtünk tíz éven át,  

felmutatjuk véres fejünket, 

s tudjuk, hogy mindent megbocsát. 
 

 

Budapest, 1956. október 29. 

 

(Megjelent az Irodalmi Újság,  

1956. november 2.-i számában) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költő mellszobra Balassagyarmaton,  

ez egyben síremléke is 
(forrás: szoborlap.hu) 

 

 

 

ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM 
 

SZOLYVA ÉS MUNKÁCS 
 

A Szovjetunióba hurcolt volt politikai foglyok és 

áldozatok emlékévéhez kapcsolódott a Charta 21 

Megbékélési Mozgalom kárpátaljai emlékútja 

2017. február 3. és 5. között. A mozgalom 

tagjaiként valljuk, hogy rendezni kell és lehet a 

Kárpát-medencei térség népeinek viszonyait, amit 

a mozgalom létrehozására, hét országból induló 

kezdeményezés is megerősít.  
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Február 4.-én, szombaton délelőtt megtekintettük 

a munkácsi református templomot. Kertjében 

alakították ki Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai 

református püspök és a sztálini terror által hitükért 

meghurcoltak emlékének szentelt, a magyar állam 

támogatásával létesített parkot, és állítottak 

emlékművet, Matl Péter, helybéli szobrászművész 

alkotását. Ez egy tölgyfa vihar által kettéhasított 

törzse, amelynek a börtönrácsokat idéző módon, 

ácskapcsokkal összefogott két része a tusakodó 

ember ég felé nyúló kezeiben végződik. Az 

emlékparkot a templom falára rögzített fekete 

márványtábla jelöli.  

Gulácsy Lajos múlt évben, november 6-án hunyt 

el, 92. évében.  A szovjet hatóságok 1949-ben 

letartóztatták és 10 évre ítélték. Hét év kazahsztáni 

raboskodás után, 1956-ban szabadult, és tért vissza 

Kárpátaljára. A túlélésben erős hite segítette.  

Egyszer így nyilatkozott: Az bizonyos, hogy 

mindenben látom Isten vezetését, megtartó 

kegyelmét. 

Az emlékkertben megkoszorúztuk a néhai 

püspök emléktábláját és az emlékművet, melyen ez 

a felirat olvasható: „A sztálini terror által hitükért 

meghurcoltak emlékére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mindenkor harcai közepette legyen biztatás és 

reménység számunkra elődeink hűsége.” 

Felkerestük a Rákóczi kastélyt, és 

megkoszorúztuk a közelében kialakított emlék-

helyet. Koradélután megtekintettük a szolyvai 

emlékparkot, megkoszorúztuk a szovjet munka-

táborokba elhurcoltak központi emlékművét és a 

Wallenberg-emléktáblát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Czakó Ignác koszorút helyez el az emléktáblánál 

 

A Magyar Siratófal Szolyván (forrás: Internet) 
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Elhallgatott történelem címmel este tartottuk 

meg Munkácson az emlékkonferenciát, amin részt 

vett Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, 

Buhajla József főkonzul, dr. Bodnár Zsolt konzul is.  

Egyik előadónk Matl Péter volt, aki az általa 

készített festménysorozattal illusztrálta 

mondandóját.  

Másik előadónk Popovics Béla, a Kárpátaljai 

Magyar Cserkésszövetség elnöke volt, aki az 

elhurcolásokban családilag is érintett: egyik 

nagyapja a gulág áldozata lett. Szólt arról, hogy 

Sztálin idejében erőszakkal vitték keletre a 

kárpátaljaiakat, most önként távoznak nyugat felé, a 

megélhetés reményében. De már visszatérők is 

vannak; a régió fejlődik, és él a remény, hogy ez a 

felpuhított “népirtás” sem lesz sikeres. 

Surján László, a mozgalom kezdeményezője, 

rámutatott többek között arra, hogy míg 

Magyarországról egy adott létszám betöltéséig 

vitték el a munkaképes férfiakat, addig Kárpátalján 

minden 18-50 éves magyarnak és németnek mennie 

kellett. A málenkij robotra kényszerítés előbb 

kezdődött, minthogy kiderült volna: Kárpátalja a 

Szovjetunióhoz fog tartozni. De a szovjet hatóságok 

tudták, mit terveznek.  Erről a területről tehát 

nem csupán a munkaerő biztosítására vitték el az 

embereket, hanem elsősorban etnikai tisztogatás, 

azaz népirtás céljából. A tiszaháti térség falvainak 

egy részét, amelyek a trianoni határ magyar oldalán 

voltak, szintén el akarták csatolni. A többi magyar 

területtől eltérően ott azonnal katonai közigazgatást 

vezettek be.  

 

Ebből a térségből is minden munkaképes magyar 

embert elvittek, azaz Kárpátaljával azonos 

módon, szintén népirtásra törekedtek. Az 

akkori magyar kormány tiltakozására és a 

szövetséges ellenőrző bizottság angol és amerikai 

tagjainak nyomására végül 1945 

augusztusában erről a területről kivonultak, és így 

sikerült legalább a trianoni határt megvédenünk. 

           A szolyvai emlékút és a munkácsi 

konferencia az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával valósulhatott meg.  

Jobban megismerhettük a kárpátaljai és az 

anyaországi magyarságnak a sztálinizmushoz 

kötődő traumáját, és erősítette az anyaországbeli és 

a kárpátaljai magyarság közötti kapcsolatokat.  

Úgy érzem, minden résztvevő számára 

felejthetetlen élmény volt.  

 

Dr. Petrasovits Anna 

PRO URBE SOPRON  

VÁRNAI LÁSZLÓ DÍJA 

A nyugalmazott határőr százados ’56-ban 

főhadnagyként a forradalmi katonai tanácsban a 

határőrséget képviselte. Mint a soproni forgalom-

ellenőrzési pont parancsnoka, nagy szerepet 

játszott abban, hogy a vöröskeresztes 

szállítmányok zavartalanul átjussanak a 

határátkelőkön. A megszállás napján, november 4-

én parlamenterként tárgyalt a szovjet megszállók 

parancsnokával, hogy kíméljék meg Sopront a 

pusztítástól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Várnai László, Világszövetségünk tagja  

átveszi a kitüntetését  
(forrás: Sopron és környéke c. lap) 

 

 

MAGYAR GYÖKEREKKEL AZ 

ÓCEÁN PARTJÁN 

 
Hazánk mexikóvárosi nagykövetségén állítottak 

emlékművet az 1956-os forradalom és szabadság-

harc hőseinek tiszteletére, 2017. február 3.-án.  

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke 

avatta fel Kepenyes Pál, Mexikóban élő magyar 

szobrászművész alkotását.   

A házelnök beszédében kiemelte: 1956 szellemi-

sége, tisztasága és tragikuma révén azóta is példa-

ként szolgál világszerte, sokan a meg nem alkuvó 

szabadságvágy szimbólumaként tekintenek rá.  

 

A szobrászművész maga is megszenvedte a 

Rákosi-éveket. Mint osztályidegent, eltávolították a 

Képzőművészeti Főiskoláról, majd 1950-ben, 

koncepciós perben, fegyverrejtegetés vádjával 10 év 

börtönre ítélték.  

https://www.facebook.com/ChartaXXI/photos/a.137832006302153.37059.105009679584386/1265162043569138/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ChartaXXI/photos/a.137832006302153.37059.105009679584386/1265162043569138/?type=3&theater


 

 
18 

 

Szegedi rabsága után a tatabányai és a várpalotai 

bányában végzett kényszermunkát.  

Ötvenhatban a Kálvin téren és a Rákóczi úton 

harcolt, de a szovjet megszállás után, november 21.-

én, elhagyta a hazát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYOLCAN EGY SORBAN 
 

Belénk ivódott már szinte az a sok-sok kép, amelyek megjelennek TV-híradókban, plakátokon, 

kiállításokon - különösen így, a Magyar Szabadság Éve és a 60. évforduló kapcsán. Felszabadultan 

mosolygó, nevető emberek, ismeretlenek, összekapaszkodva menetelnek, sűrű sorokban. Akkorvolt fiatalok, 

főként. Közülük sokan nem vettek részt a harcokban, nevüket sem ismerjük. Csak egy pillanat volt egész 

életükhöz képest, aztán mindegyikük tovább járta az élete útját, de az a nap kitörölhetetlenül él bennük. 

Így történt ez Dr. Györgyi Erzsébettel is, aki a néhai kiváló pedagógusról, Kiss Áronról elnevezett Magyar 

Játék Társaság elnöke, Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett néprajztudós. 
 

„Ötvenhatról kérdezel? Harmadéves voltam 

akkor az ELTE Bölcsészkar néprajz szakán. 

Természetesen vonultam én is aznap déltől estig, az 

Egyetemtől a Margit-hídig, át Budára, a Bem 

szoborhoz, majd vissza, a Parlamenthez. Vártuk 

Nagy Imrét, már sötétedett, de nem jött, aztán 

sokára megérkezett. Elvtársaknak szólított 

mindenkit, de mikor a tömeg felzúgott, hogy nem 

vagyunk elvtársak, korrigálta... 

Mentünk aztán a Nemzeti Múzeum felé, a 

Múzeum körúton, még itt is zárt alakulatban, 

nyolcan egy sorban - bár időközben változtak azok 

a személyek, akikkel a sorban összekapaszkodva 

mentem.   

 

A Bródy Sándor utcából hallatszottak a lövések, 

nem lehetett megközelíteni. Én erre igyekeztem 

hazamenni, Budára. Azt hiszem, a 63-as villamos 

még járt, elvitt Szilágyi Erzsébet fasori otthonomba. 

Fiú évfolyamtársaink természetesen ott voltak a 

Rádiónál, meg is lett a bajuk belőle, egyiküket váll-

lövéssel a Sportkórházba szállították, ott látogattuk 

meg. Ő emiatt nem lehetett aspiráns, majd 

kandidátus.  

Két évfolyamtársunk nem tért vissza utána az 

egyetemre, egyikük Svéd-országból látogatott 

később haza, másikukról soha többet nem 

hallottam. Szerencsére budai lakosként nem mentem 

harmadnap a Parlamenthez! 

„Sose tagadtam meg a magyarságomat - de 

mexikói lettem. Mint egy százados, viharvert fa, 

gyökeret eresztettem az óceán partján” – 

nyilatkozta Kepenyes Pál. 
 

Kövér László lerója tiszteletét az emlékműnél 
(fotó: MTVA, forrás: ma.hu) 
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Csak az új esztendőben mozdultam ki kissé az 

otthoni körből. Egy szomszédunk hívott, hogy 

menjek a Vöröskeresztbe, ajándékcsomagokat 

rendezni, meg ki is jártam a támogatandókhoz 

környezettanulmányt készíteni a József- vagy 

Ferencvárosba, szegényes otthonokba.  Azután az 

Országos Levéltárba hívott levéltáros kapcsolatom, 

elázott okiratokat menteni.  

Talán február is volt, mire az egyetemre be 

lehetett menni, tanszékünk aspiránsa fegyverrel 

fogadott az egyetem kapujában. 

Ennyi a forradalmi történetem. 

Két bátyám - egyikük fizikus, másik statikus mérnök 

- forradalmi bizottsági tag, illetve titkár is lett 

egyikük.  

A következő években a későbbi férjem, Földes 

László, udvarolt, rendszeresen mentünk gyalog 

haza az egyetemről Budára, ő a Széna téren buszra 

szállt, Budajenőről járt be, én mentem tovább, haza 

a Szilágyi Erzsébet fasorba. Rendszeresen 

elmentünk a hatalmas igazságügyi épület mellett, a 

Gyorskocsi utcában.  

Utólag megdöbbent, hogy a forradalmat követő 

megtorlásokról mennyire nem tudtam, és nem is 

gondoltuk, mi történik odabenn! 

Hirtelen ennyit tudtam neked átadni 56-os 

emlékeimből. Azt hiszem, nem ezek az igazi 

közérdeklődésre számot tartó élmények.” 
 

* 
 

Talán mégis. Ezek is. Minden apró történet-töredék 

hozzáad valamennyit ’56 történelméhez. Hiszen a kép 

sok-sok mozaikból áll össze, s talán másokban is 

feléleszti az emlékeket; talán leírják, elmondják ők is. 

Igazolva, hogy a forradalom és a szabadságharc – 

határon innen és határon túl - mindenkié volt, minden 

magyaré. 

Névvel vagy anélkül. 

V. A. 

 

SZERKESZTŐSÉGI POSTÁNKBÓL 
 

LIDÉRCNYOMÁSTÓL NEM SZABADULVA 
 

Fel-felbukkannak olyan emlékeim, amelyek 

évtizedek távolából is ugyanúgy élesek és 

fájdalmasak, mint amikor megéltem azokat.   

Számomra október 23. szomorú ünnep.  

Halottakat, megkínzottakat, meghurcolt sorsú 

embereket, tönkretett családokat, száműzött 

százezreket látok 60 év távlatából is; megjelenik 

előttem 56-ban, az ávósok által agyonvert lelkész 

nagyapám arca. Eszembe jut anyai nagyszüleim 

szenvedése Rákosi gyilkos börtöneiben, 

haláltáboraiban; kedves barátom igazéletű apja, akit 

a kádári megtorlás akasztófájától az isteni 

gondviselés mentett meg.    Tiszteletemet leróni 

mentem ki a térre múlt év október 23-án 1956 

minden hőse és minden ártatlanul lemészárolt, 

agyonvert áldozata előtt.  

De mit láttam?  Egy, talán ezer fős csoportosulás 

őrjöngött a Kossuth tér délkeleti sarkánál a csendes 

tömegtől kordonokkal elkerítve. Miközben a gigászi 

tömeg csendesen, tisztelettudóan állt ott. Pár jól 

öltözött, termetes, fiatal férfi, tőlem nem túl távol 

elkezdett fütyülni, fújolni, szitkokat ordítozni, kaján 

vigyorral képükön, szakadatlan gyalázták az ünnep 

szentségét. 

Egy nyolcvan év körüli idős néni próbált 

közelebb kerülni hozzájuk és mondta feléjük 

fordulva: „A testvéremet itt gyilkolták meg ezen a 

téren, ´56-ban! Ti szégyentelenek! Ekkor elszakadt 

nálam is a cérna. Abban a pillanatban, mintha csak 

erre vártak volna, tucatjával kerültek elő a kamerák, 

és a felháborodott arcunkat kezdték filmezni. Az 

’56 emlékét ünneplő tömegre most nem dobtáras 

géppisztolyokkal, golyószórókkal lőttek; nem állig 

felfegyverzett lovasrendőröket, vízágyúkat küldtek 

rájuk, hanem hivatásos provokátorokat, idegenek 

által fizetett médiacsatornák szellemi bérgyilkosai. 

Sajnos beleestünk néhányan a csapdájukba. 

Azoknak, akik nem voltak személyesen jelen a 

téren, elmondanám, még azt is meg kellett éljük, 

hogy a Kossuth téren kifütyüljék a lengyel és a 

magyar himnuszt.  

Ahogy véget ért a megemlékezés, eszembe jutott 

a szabadságharc utóélete 1956-tól a 60–as éveken 

keresztül 1989-ig. Eszembe jutott a 2006-os vérbe 

fagyasztott megemlékezés. Az tény, hogy soha nem 

bírtak a nemzet gyilkosai a magyarokkal elbánni a 

saját erejükből. Még az ’56-os forradalom 

leveréséhez orosz segítségre volt szükségük, akkor.  

Ugyanezek, vagy leszármazottaik, megint idegen 

segítséggel próbálkoztak. Néhány, általam semmire 

sem becsült média-csatorna egy számukra előnyös 

pillanatot kiragadva, arcomat megmutatva, a 

keselyűk elé dobott prédának.  

Azonban a mai napig nem tudtam feldolgozni azt 

az aljasságot, amit a 24.hu médiaportál ellenem 

elkövetett. Közzétették a képemet, mint egy 

körözött gazemberét, ikonként megformálva az 

ünnepet meggyalázók alakját. Egy elrettentő plakát 

hirdeti arcomat az interneten, hazug felirattal 

http://24.hu/
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kommentálva, megtestesítve a megemlékezésen 

elkövetett összes rendbontást. Soha büntetve nem 

voltam, józan életű, törvénytisztelő emberként 

megéltem 62 évet. Beteggé tesz az a gyalázatos 

igazságtalanság, amit ez az internetes 

médiaportál aljas, kitervelt módon, lépre csalva a 

megemlékezőket és az ünnepelni vágyókat, velem 

és még néhány honfitársammal művelt.   

Gondoltam, talán, ha megosztom bajtársakkal ezt 

a szörnyű emléket, könnyebb lesz. 

De vajon hol kaphatom vissza a tisztességemet 

és becsületemet? 

Simon Péter 

München 

 

MÁRCIUSI TÖRTÉNET 

 

A forradalom leverése után a kezdeti, 

békülékeny ígéretek ellenére lassan kibontakozott 

az irgalmatlan bosszúállás és a rettegésben 

gyökerező kegyetlenkedés. 

A hatalom iszonyúan félt a MUK (Márciusban 

Újra Kezdjük) mozgalomtól, és közeledett március 

15., az akkor tiltott ünnep, a hazafias ifjúság 

ünnepe. Elrettentésül azt a sötét módszert találták 

ki, hogy fiatalokat és kamasz gyerekeket e nap 

környékén - találomra -összefogdostak az utcán, s 

feltűnés nélkül bevitték a rendőrségre vagy a 

fogdába. Jól összeverték, és két-három nap múlva 

kiengedték azzal, hogy erről soha senkinek nem 

beszélhetnek! 

A Fiú – 15 éves, a Keleti Károly utcai II. 

Rákóczi Ferenc Gimnázium második osztályos 

tanulója volt – a Margitszigetről, úszó edzésről 

tartott hazafelé egy barátjával. A Margit-hídról a 

Margit körút (akkor Mártírok útja) felé tartottak, 

majd elváltak a Lipthay (akkor Liptai) utca sarkán.  

A Fiú tovább ment a Frankel Leó utca felé. Ez 

10 perccel este 8 óra előtt történt. Sötét volt már, 

gyenge volt az utcai világítás. 

A Margit körúton, a Tölgyfa utca sarkánál 

szembejött vele két karhatalmista tiszti egyenruhás 

alak. Hirtelen szétváltak, jobbról-balról karon 

ragadták, megfordították és odasúgták, hogy „ne 

kiabálj, velünk jössz!”. A Fiú elképedt és 

döbbenetében hagyta, hogy vezessék visszafelé.   

Elhaladtak a patika előtt, és a sarkon befordultak 

vele a koromsötét Frankel Leó utcába. Ott várt rájuk 

egy IZS típusú, szovjet gyártmányú oldalkocsis 

motorkerékpár.  

A Fiú előtt minden megvilágosodott. Az egyik 

pribék elengedte, hogy beindítsa a motort. Meg 

merte tenni, hisz eddig a Fiú semmi ellenállást nem 

tanúsított. A másik megpróbálta betuszkolni az 

oldalkocsiba. A Fiú ebben a pillanatban kirántotta 

magát a másik markából, és teljes gőzzel 

megiramodott, vissza a patika felé. Az akkori 204. 

sz. gyógyszertár bejárata még a körútra nyílt.  

Befordult a sarkon, és elkapta a gyógyszertár 

ajtajának kilincsét. Ekkor a két karhatalmista 

utolérte, megragadta, rángatták vissza. Ő azonban 

görcsösen szorította a kilincset, nem lehetett 

lefejteni róla a kezét. Pár perc múlva lett volna 8 

óra. A patika este 8 órakor zárt! Közben a betegek 

szerettek volna kijönni bentről. Hogy ne legyen 

tumultus és ne legyen feltűnés, a pribékek 

átmenetileg elengedték őt, hogy kinyílhasson az 

ajtó. Az emberek kijöttek, a Fiú meg be! Ide a 

karhatalmisták nem követték. 

Itt dolgozott az édesanyja, és aznap nemcsak 

délutános volt, hanem éjszakai ügyeletes 

gyógyszerész. A Fiú köszöntötte édesanyját. Nem 

volt ebben a látogatásban semmi feltűnő; mi, 

gyerekek, jövet-menet gyakori vendégek voltunk a 

patikában, hiszen közel laktunk, és iskoláink is a 

környéken voltak.  

Arról azonban, hogy mi történt az imént, a Fiú 

egy szót sem szólt. Aztán elérkezett a 8 óra.  

Édesanyja odament az ajtóhoz, hogy bezárja 

éjszakára, és kivilágítsa az éjszakai ügyeletet jelző 

táblát. A patikában eloltotta a villanyt. A Fiú 

bentről látta, hogy a két pribék kitartóan várakozik 

odakint, le s föl sétálva, gondolták, előbb-utóbb ki 

kell, hogy jöjjön.  

A Fiú a hátsó helyiségekben elbeszélgetett az 

édesanyjával. Egy idő után úgy döntött, hogy most 

már hazamegy, de azt kérte az édesanyjától, hogy 

ne elől engedje őt ki, hanem a hátsó kijáraton, a 

raktáron át, a Tölgyfa utca felé. 

Kilépett a sötét, néptelen utcára és kis kerülővel, 

a Török utcán át, békésen hazasétált a Lukács fürdő 

melletti házba. 

A Fiú erről az incidensről évtizedeken át 

hallgatott. Végül is 1994-ben, elmesélte 

édesanyjának a 80. születésnapján. Ő hálás volt neki 

ezért, hogy akkor nem szólt erről! 
 

* 
 

Családunk 1945-től 1976-ig, harmincegy éven át lakott 

a fürdő mellett, a II. kerületi Frankel Leó utcában. A 

Fiú, a testvérem: dr. Horányi Gyula. Történetét én is 

csak most meséltem el. 

  

 Dr. Sámsondi Kiss Györgyné 



 

 
21 

 

EMLÉKKÉP 
 

Mindenkor jó visszagondolni egy-egy tartalmas eseményre, amikor az együvé tartozás örömteli érzését 

megélhettük. Kosztka Gyula, Világszövetségünk alelnöke küldte ezt a felvételt, amely az Országos Polgárőr 

Szövetség ’56-os megemlékezésén készült Budapesten, a Stefánia Palotában. Felidézték Kopácsi Sándor alakját 

is, aki a forradalom idején a főváros rendőr-főkapitánya volt. 

 

A fényképen látható, balról: Dr. Túrós András elnök, Markos György elnökhelyettes, Kopácsi Sándorné, 

Cseh István EB elnök, Kopácsi Sándor leánya: Gelbergerné Kopácsi Judith, Csóra 

György elnökhelyettes, Erdős Viktória elnökségi tag, Kardos Pál elnökségi tag, Kosztka Gyula, Dr. Barnucz 

Szilvia főigazgató, Csere László adminisztratív igazgató, Kosztka Gyula felesége: Kosztka Wanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVASÓNAPLÓ 

A SZABADSÁG TÉRRŐL WASHINGTONON ÁT 

Szeizmográf a Szabadság téren címmel 

megjelent, Somorjai Ádám OSB
1
 és Zinner Tibor 

által írott könyv kapcsán dr. Boross Péter, volt 

miniszterelnök - a szerzők újabb könyvének 

ajánlásában - így fogalmazott: „az amerikai 

elnököknek hetvennyolc levelet írt és két választ 

kapott. (…) Valójában nem értették.  

A humán tartalom nélküli ’versenykultúrában’ 

nevelkedettek hogyan is érthették az ezer év alatt 

                                                           
1
 Ordo Sancti Benedicti – a Szent Benedek Rend rövidítése 

kialakult közjogi felfogás mély eszmei és erkölcsi 

értékrendjét”.  

Az újabb, közel nyolcszáz oldalas kötetben 

Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi 

érseknek az Apostoli Szentszékkel folytatott 

követségi - utóbb nagykövetségi - levelezését tették 

közzé. Ez a könyv az 1956 és 1971 közötti 

időszakot öleli fel, címe: A Szabadság térről 

Washingtonon át a Vatikánba – és vissza.  
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Az a közel tizenöt év – 5437 nap, 10 hónap és 24 

nap -, amit az Amerikai Egyesült Államok 

Budapesti Nagykövetségén eltöltött, 1956. 

november 4-vel kezdődött és 1971. szeptember 28-

val zárult, amikoris Magyarországot elhagyni 

kényszerült. Kapcsolatot a Vatikánnal csupán csak 

levélben tudott tartani. Úgy, hogy leveleit csak a 

tengerentúli ellenőrzést követően továbbították – 

vagy sem! – a Szentszékhez. A visszaút hasonló 

volt. 

A könyv szerzői azonban jóval túllépik ezzel az 

összeállításukkal egy gyűjteményes kötet kereteit. 

Értékes záró gondolatai között újszerű felvetés is 

szerepel, mégpedig a prímás alkotmányos 

szerepköréről, közjogi, politikai szerepvállalásáról 

vallott felfogásainak elemzése.  

Éppen letartóztatásának 25. évfordulóján, 

december 18-án kelt VI. Pál pápa levele, amelyben 

arról értesítette, hogy az esztergomi érseki széket 

megüresedettnek nyilvánítja.  

 

A pápához írt, el nem küldött levélben így 

fogalmazott: „Könyörgök Őszentségének, ne ejtsen 

foltot történelmi emlékezetén azzal, hogy visszaveszi 

a hitet és a Róma iránti hűséget a Máriához, 

Magyarország Nagyasszonyához mindig hű néptől 

és apostoli királyától, Szent Istvántól.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha a bíboros e mondatának a horderejét a maga 

teljességében fel akarjuk mérni, akkor arra kell 

gondolnunk, hogy szerinte a kereszténység 

korszaka Magyarországon a pápai adománytól a 

pápai visszavonásig, II. Szilvesztertől VI. Pálig, 

Szent Istvánról Mindszentyig tartott. Ha jól 

körülnézünk, talán igazat is adhatunk vélemé-

nyének, hiszen a kommunizmus örökségeként egy 

erősen ateizált társadalmat találunk Magyar-

országon – legalábbis a hangadók szintjén – de ezt 

erősítik meg a templomlátogatási statisztikák is.  

Ugyanakkor az újabb népszámlálási és a 

keresztelési statisztikák kb. ötven százalékában 

kereszténynek mutatják az országot…  

Ha Mindszenty bíborosnak e gondolatát szó 

szerint értjük, akkor mind az egyház, mind az állam 

számára a keresztény hit és az államforma egysége 

kedvező, sőt egyetlen lehetséges együttélési forma. 

” - fogalmaznak a szerzők. 

Hogy mi minden váltotta ki aggodalmát, arról is 

olvashatunk részleteket.  

 

Elmélyült és hosszantartó kutató munka kellett 

az elküldött és visszatartott levelek 

összegyűjtéséhez, jegyzetekkel történő ellátásához, 

amit a VERITAS Történetkutató Intézet adott ki. 
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IN MEMORIAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Imre Zsolt, Amerikában élő grafikus kompozíciója 

 

Tirczka Kolosné, született Fekete Margit türelemmel viselt, hosszantartó betegség után 2017. január 31.-én 

elhunyt. 2017. február 24.-én vettek tőle végső búcsút az Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia Templomban. 

Szintén búcsút kellett vennünk Dr. Varga Tibor székesfehérvári, Holeva Ferenc budapesti, 

Kiss Jánosné hódmezővásárhelyi, S. Hegedűs László nagykőrösi, Katona József mátészalkai, és Antal János 

dunabogdányi tagjainktól. 
 

* 

Bajtársaink emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjanak békében!
 
 
 

 

’56 – GRAFFITI/MÁRCIUSBAN ÚJRA KEZDJÜK 

Ezzel a címmel indított összművészeti 

programsorozatot Budapesten a Bartók 1 Galéria. 

Ennek keretében mutatták be Véghseő Klára 

festőművész 1956-tal kapcsolatos festményeit. Az 

alkotó régi vágya valósult meg, ezzel a 

képsorozattal hajthatott fejet a forradalom és 

szabadságharc emléke előtt. „Bár az akkori 

eseményeket életkoromnál fogva saját szememmel 

nem láthattam, számos alkalommal volt szerencsém 

túlélőkkel beszélgetni. Ugyanakkor mindannyian 

közös emlékezetünkben, zsigereinkben hordozzuk 

valamiféleképp az akkor történteket” – vallja a 

művésznő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Véghseő Klára: Széna tér 
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Véghseő Klára: Kossuth tér, október 25. 
 

 

 

 

 
 

A szerkesztő bizottság, Világszövetségünk Alapító Okiratában elfogadott etikai irányelvek alapján végzi munkáját. Az olvasói 

levelek tartalmáért felelősséget nem vállal, esetenként szerkesztett, 

rövidített formában jelentetjük meg. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 

Kiadványunk ingyenes! 
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