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KONFERENCIA  

Kivégzésének 65 .  évfordulójára  emlékezve a 

Világszövetség december 12-én (hétfő) 

emlékkonferenciát rendezett Iván Kovács László  

(1930-1957) a Corvin köz (fő)parancsnoka (1956. 

október 25- 1956. november 2.) Józsefváros posztumusz 

díszpolgára (2016) tiszteletére ,  akit  „méltatlanul  

szorítottak háttérbe,  és aki győzelemre vezette a Corvin közi felkelőket!”  

Hírlevél  
II. évfolyam 11. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 

Sikerekben gazdag, boldog új évet kíván,  

a hírlevél szerkesztője MM áá tt éé   AA nn ddrr áá ss   

és az 1956-os MSZVSZ honlap szerkesztője ii ff jj ..   CC ss ii gg áá ss   ZZ oo ll ttáánn   

http://www.1956mszvsz.hu/  

 

 

 

http://www.1956mszvsz.hu/


A konferencián dr. Horváth 

Attila alkotmánybíró „Hogyan 

mentették meg a pesti srácok a 

forradalmat”  című előadásában  

hangsúlyozta ,  hogy mivel a 

magyar egy szabadságszerető nép 

a forradalom oka nem szociális  

eredetű volt, hanem a nemzeti  

önérzetében megsértett nép szovjet  

típusú pártállami diktatúra elleni  

nemzeti felkelése. A Corvin közi 

felkelők harci tevékenységük 

során számos szovjet hadifoglyot  ejtettek, akiket átadtak később a 

szovjeteknek. (November 2-án 15 szovjet katonát adtak át a szovjet 

nagykövetségnek a corvinisták) .  November 4-re (vasárnap) úgy tűnt, hogy 

végérvényesen győzött a forradalom, konszolidálódott  az ország, 5 -én (hétfő) 

megkezdődött volna  a munka felvétele.  Ezt törte derékba a 4-én hajnalban 

megkezdődött második szovjet intervenció,  amelynek során akkora haderő 

támadt az országra,  mint 1945-ben Berlinre ( több száz  tank, köztük a 

legmodernebb T-55-s harckocsik és 60000 katona a legmodernebb AK-47-es 

Kalasnyikov gépkarabély  felszerelve  vett részt a Forgószél hadműveltben           

https://youtu.be/BTta_Ux-72s). A szabadságharcosok Budapest számos pontján 

(Corvin köz, Tűzoltó utca, Juta -domb, Csepe l) hősiesen vették fel a harcot a 

szovjet csapatokkal, ezért tisztelettel  adózunk  a pesti  srácok emléke előtt!  

 

 

„Magyar a magyarért!”  e 

jelmondattal alapított 1957 -ben 

Iván Kovács László  illegális 

pártot ,  aki 1957-es rendőrségi 

vallomásában  úgy fogalmazott,  

hogy: „azért fogtam fegyvert,  

mert jogot akartam 

mindenkinek, mindenki számára 

igazi egyenlőséget!”     

A konferencián Csigás Zoltán  a 

Világszövetség elnöke 

„Emlékeim Iván Kovács 

László  parancsnokról”  című 

előadásában  a mintegy 50 

iskolai tanuló számára 

ismertette Iván Kovács László 

életrajzát, vele kapcsolatos 

gyerekkori emlékeit,  majd 

bemutatta azt a zászlót amely a 

Corvin mozi főbejárata  felett  

lobogott.    

 

 

 

https://youtu.be/BTta_Ux-72s


A konferencia előadói:  

 

dr. Horváth Attila  (1959-) jogász, történész, alkotmánybíró ,  tanszékvezető 

(NKE), egyetemi docens (ELTE- ,  és PPKE ÁJK) Magyar Arany Érdemkereszt  

kitüntetés tulajdonosa, tiszteletbeli 56-os,  az Október 23 Alapítvány alapítója ,  

az 1956-os szabadságharc  60. évfordulójára  a kormány álta l  létrehozott 

Emlékbizottság tagja , a XVI. kerület díszpolgára.    

Csigás Zoltán  (1943-) 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége  

alelnöke (2002-2021) elnöke (2021 -) a Magyar Érdemrend lovagkeresztese.   

 

A konferencia keretében került sor  

Wittner Mária (1937-2022)  

szabadságharcos,  Józsefváros 

díszpolgára (2016) 

irathagyatékának a 

Magyarságkutató Intézet  részére 

történő ünnepélyes átadására 

amelyet dr. Horváth -Lugossy 

Gábor  főigazgató úr vett át az 

intézet számára Wittner Mária  fiától ,  Miklóstól .   

https:/ /mki.gov.hu/hu/videok-hu/mediaszereplesek-hu/megerkezett -wittner-maria-

szellemi-hagyateka-a-magyarsagkutato-

intezetbe?fbclid=IwAR2U3ddqvPi7_l_GOWQMdfHwixJQYObykOw_AnOGsuG -

xob33evh73mBmf4 

 

 

A világszövetség elnöksége köszöni dr. Horváth-Lugossy 

Gábornak  a Magyarságkutató  Intézet  főigazgatójának, hogy 

biztosította a helyszínt a konferencia számára.  

 

 

A konferenciáról szóló videó megtekinthető lesz hamarosan a Világszövetség 

honlapján: http://www.1956mszvsz.hu/                       

(Fotók:  Máté András ) 
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https://mki.gov.hu/hu/videok-hu/mediaszereplesek-hu/megerkezett-wittner-maria-szellemi-hagyateka-a-magyarsagkutato-intezetbe?fbclid=IwAR2U3ddqvPi7_l_GOWQMdfHwixJQYObykOw_AnOGsuG-xob33evh73mBmf4
http://www.1956mszvsz.hu/


MEGHÍVÓ  

 

A Világszövetség elnöksége Iván Kovács László  

(1930-1957) a Corvin köz egykori parancsnoka 

kivégzésének 65. évfordulójára emlékezve folyó év 

december 30-án (péntek) 11 órakor a Corvin 

közben lévő emléktáblájánál  csendes 

megemlékezés t  tart.    

 

 

 

 

KEGYELETI ALAPÍTVÁNY 

 

 

A Világszövetség által 1990 -ben 

alapított Igazolt Szabadságharcosok 

Kegyeleti Alapítvány  megtartotta 

alakuló ülését 2022 .  december 12-én 

(hétfő). Az alapítvány feladata  a 

világszövetség célkitűzéseinek a 

támogatása. Az alapítvány 1,2 millió 

forint tőkével rendelkezik. Elnök: 

Czakó Ignác, tagok: Máthé 

Hajnalka és Bátki Fazekas Zoltán  

(Fotó: Máté András)  

 

KEGYELET  

 

Életének 83 .  évében elhunyt  Jan Nowicki  (1939. november 5- 2022. december 

7.) lengyel színész,  a Magyar Érdemrend tisztikeresztese .  1967-től 2008-ig 

Mészáros Márta filmrendező férje,  akinek több 56-os témájú filmjében 

szerepelt:  Napló apámnak, anyámnak (1990)  (János  aki munkástanács 

vezető  56-ban, és ezért kivégzik), A temetetlen halott (2004)  (Nagy Imre 

miniszterelnök).  

 
Kiadó: 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. 1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em. • 

Email: titkarsag@1956mszvsz.hu • Web: www.1956mszvsz.hu • Szerkesztő: Máté András • Felelős 

kiadó: Csigás Zoltán az 1956-os MSZVSZ elnöke.  

E számunk megjelenését támogatta: 

Budapest Főváros V. kerület 

              Belváros-Lipótváros Önkormányzata 


