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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lapja
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Isten áldotta Karácsonyt, és Békés Boldog Új Évet kívánunk
Bajtársainknak, Barátainknak és minden Magyar Honfitársunknak!

Kedves Bajtársak,
Tisztelt Olvasóink!
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöksége és tagsága nevében szeretetteljes karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánok!
Gyújtsátok meg az adventi gyertyákat, lángjuk hirdesse a karácsonyi örömöt
és békességet. Ne engedjétek kialudni a lelketekben gyúlt karácsonyi lángokat,
hogy tartsa életben dédelgetett vágyaitokat, álmaitokat, reményeiteket. Karácsonyi példázatomat fogadjátok be, jókívánságaimat Juhász Gyula soraival zárom, áldott ünnepeket kívánva:
„…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
Dr. Sántha Gábor
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A MAGYARSÁG A KERESZT NÉPE
ÜZENET AZ EGÉSZ VILÁGNAK

Példaértékűnek és követendőnek nevezte a magyar kormány tettrekészségét és Orbán Viktor
magyar kormányfő bátorságát Gregg Mitchell, a Nemzetközi Vallásszabadság Kerekasztal
társelnöke Washingtonban. 2018. szeptember 13-án ugyanis –ünnepélyes keretek között– az
üldözött keresztények segítéséért Kereszt Népe díjjal tüntette ki Magyarországot. A néhai Ronald Reagan elnök kezdeményezésére 1988-ban alakult meg az amerikai Biztonságpolitikai
Központ, a Center for Security Policy.

– Sokan úgy érezzük, hogy – képletesen szólva –, hazánkat újból és újból keresztre feszítik.
Most éppen amiatt, hogy keresztény gyökereink
védelmében nem vagyunk hajlandóak illegális
migránsokat beengedni. Miközben segíteni próbáljuk az üldözött keresztényeket a világban.
Nincs e két tényező között valamifajta ellentmondás? – tettük föl a kérdést Azbej Tristannak,
a Miniszterelnökség államtitkárnak, aki a díjat
átvette Amerikában.
Nincs ellentmondás. Tény az, hogy Magyarország ki merte jelenteni azt, ami a jelenlegi
korszellem – a nagyon cinikusan politikail
korrektségnek nevezett eszme vagy dogma
– szempontjából megbocsáthatatlan bűn: mi
keresztény ország vagyunk, és meg is akarjuk
tartani annak. A nemzetközi színtéren bevezetett véleménydiktatúrát követő, főleg liberálisnak nevezett politikai erők részéről ez heves
támadásokat váltott ki. Azért is, mert érzik:
mi erősek vagyunk, ők pedig egyre inkább
gyengébbek. Ilyen akciókat élhettünk át például Brüsszelben, politikai értelemben; földrajzi értelemben véve Strasbourgban, amikor
a Sargentini-féle koncepciózus jelentés révén

kötelezettségszegési eljárásnak vetették alá a
hazánkat. Ezeket a hangokat halljuk több nyugat-európai fővárosból is. Ugyanakkor egyre
nagyobb támogatást érnek el azok a konzervatív-keresztény politikai erők, akik felismerik, hogy a liberális oldal elrugaszkodott az
emberek valós érdekeitől és igényeitől. E díjjal
hazánk kedvező megerősítést kapott az Egyesült Államoktól. Fontos hangsúlyozni, hogy
Magyarországnak ítélték oda, nem feltétlenül
a kormánynak vagy egy embernek, hanem a
magyar nemzetnek. Rendkívül felemelő és érzelemmel telt pillanat volt számomra az egész
magyar nemzet nevében átvenni e díjat.

A Kereszt Népe díj

– Hozzájárult-e ehhez az elismeréshez a magyar politika?
Igen, hiszen a világon elsőként a magyar kormány hozta létre 2016-ban a keresztények
megsegítését célzó kormányzati programot,
végrehajtásához a helyettes államtitkárságot
a Miniszterelnökségen belül. Magyarország
álláspontja szerint a segítséget kell odavinni,
ahol a baj van, nem pedig a bajt idehozni; ezért
a magyar kormány anyagi támogatással is segít
az üldözött keresztényeknek, hogy a háborúban sokat szenvedett, menekülésre kényszerült
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családok hazatérhessenek otthonaikba. Mi úgy
látjuk, hogy kétfajta keresztényüldözés zajlik a
világban. Az egyik az ázsiai és afrikai, kisebbségben élő keresztény közösségeket fizikai létében veszélyeztető üldöztetés, a másik pedig
a nyugati világban tapasztalható – talán még
nem üldözés, de már érezhető – keresztényellenesség. Hazánk az utóbbi ellen a politika,
illetve a diplomácia szintjén küzd, ugyanakkor
kutatjuk az üldözött keresztények helyzetét,
hiszen ezt a problémát a világ különböző vidékein megpróbálják titkolni, sőt tagadni. Ezért
az első hónapokban vallásdiplomáciai hálózatot alakítottunk ki, először közel-keleti keresztény vezetőkkel. A nálunk dolgozó kutatóknak
és elemzőknek is köszönhetően egyre inkább
tudatába kerültünk e humanitárius tragédiá-

A felvételen balról Frank Geffny, a CSP elnöke,
Azbej Tristan államtitkár és Greg Mitchell

nak; eljutottunk más közösségekhez. Ahogy a
mi úttörő kormányzati kezdeményezésünknek
híre terjedt a világban, megtaláltak minket az
üldözött keresztény vezetők. Mostanra már
államtitkárságként működünk, egyre több
kontinensen épül ki kapcsolatunk; egyre több
helyen tudunk humanitárius tevékenységet
folytatni: krízis utáni újjáépítést, ösztöndíjprogram révén üldözött keresztény fiatalokat
gondozni.
– Interneten, híradókban láthatjuk, hogy főként
az Iszlám Állam terroristái kegyetlen módon
elbánnak azokkal, akik nem tagadják meg keresztény hitüket, vállalva a kegyetlen halált is.
Miben rejlik az erejük?
Szeretnék elmesélni egy a missziónk szolgálata során személyesen megélt történetet. Libanonba menekült több százezer keresztény
ember Szíriából és Irakból az elmúlt években
a szíriai polgárháború elől. A libanoni keresztény felekezetek igyekeznek az emberi
mivoltuk megőrzéséhez elegendő körülményeket biztosítani. Mi pedig támogatjuk őket
ebben: például olyan iskolák fenntartásában,
ahol a nagyon súlyosan traumatizált, árvaságra jutott, a halál elől, az Iszlám Állam elől
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menekült gyerekek tanulnak; segítenek nekik
feldolgozni a feldolgozhatatlan élményeket.
Amikor odalátogattam, az egyik csoportban
pszichoterápiás foglalkozást tartottak. Tudtam
velük beszélni, átadni a magyar emberek szolidaritását. Ezek után ők fölálltak, és a pátriárka
atya vezetésével imádkoztak Magyarországért:
hogy a Jóisten erősítse meg hitükben a magyar
embereket. Akkor rájöttem arra, hogy ezek az
üldözött keresztény tanúságtevők támogatnak
minket, nyugati embereket: ne hagyjuk el keresztény identitásunkat! Legyen ez számunkra
példamutatás, megerősítés! Nem feltétlenül a
vallásos hitben – bár személyesen ezt vallom
–, de legalább a kulturális identitás megőrzésében! Erre a fenyegetően terjeszkedő szélsőséges iszlamizmus miatt nagy szükség van az
egész nyugati civilizációban.
– Hogyan képesek továbblépni és tovább szolgálni akkor, amikor tragédiákkal szembesülnek,
miközben korlátozott a védelmi lehetőségük?
Október 23-ához közeledve hallgattam meg
újra Nagy Imre miniszterelnök nagyon drámai hangú, utolsó üzenetét, amiben a világ
népeinek a közbeavatkozását kérte Magyarország megmentésére. Újra átéreztem azt a tragikus véget meg a csendet, ami ezután következett, és azt az érzést, ami akkor jellemezhette
az én nagyszüleim generációjának magyarságát, hogy az egész világ elfordult tőlünk, és
sorsunkra hagyott – mint annyiszor történelmünk során. Missziónk idején heti-havi rendszerességgel kapunk ugyanilyen drámaiságú,
végső segítségkiáltásokat különböző keresztény közösségektől. Össze tudom kapcsolni e
történelmi tényeket: lehet, emiatt is szolidáris
a magyar ember, a magyar kormány az üldözött keresztényekkel; még él bennünk ez a
magára hagyatottság és az üldöztetés az 56-os
események után. Ez az, ami hajt minket, hogy
megalkuvás és csüggedés nélkül folytassuk ezt
a jószolgálatot, noha eszközeink csekélyek.
Az a célunk, hogy a nálunk tehetősebb, gazdagabb országokat, nemzetközi szervezeteket
meggyőzzük: álljanak ők is szolgálatba. Egy
nemzetközi koalíciót szeretnénk építeni az üldözött keresztényekért, bármennyire reménytelen vállalkozásnak tűnik is. Az Egyesült Államok az üldözött keresztényeket megsegítő
programjukat magyar példára, a mi tapasztalatainkra építik; szakmai szintű együttműködésünkben kezdik megvalósítani most az iraki
keresztények körében. A díjátadó ünnepségen, egy magánbeszélgetésben elhangzott az

is, hogy ugyan a szabad világ vezetőjének az
Egyesült Államokat tekintik, de a Leader of
the free Word cím Magyarországot illeti meg
kulturális identitásunk megőrzéséért, az üldözött keresztények támogatásáért: a magyar
modell üzenet az egész világnak.
– Melyik a legerősebb eszköz? Az emberi szó?
Az emberi szó mindenképpen az, a szenvedőknek a hangja szeretnénk lenni a nagyvilágban. Minden hónapban meghívunk egy-egy
üldözött egyházi vezetőt, hogy mondják el a
világ közvéleménye előtt a helyzetüket, a szenvedésüket; ne lehessen letagadni, mi történik
velük. De ennél is jobb, hogyha közvetlenül
segítünk az üldözött keresztényeknek, hogy
tanúságot tegyenek, és segítséget kérjenek. Jelenleg hat országban zajló programunk közül
kiemelkedik az, amit a ninivei fennsíkon indítottunk. A fennsík Észak-Irakban található,
és kétezer éve az ősi kereszténység szálláshelye
volt. Itt van Tell-Aszkuf városka, amelyet az
Iszlám Állam terroristái 2014-ben lerohantak,
és mind az 1300 keresztény családnak el kellett
menekülnie. Több mint 900 épület megsérült,

lerombolták a temetőt, hogy a kereszténységnek még a múltját is eltöröljék. A templomot
lőgyakorlati célpontnak használták. 2016-ra
fölszabadult, de teljesen tönkre volt téve. Magyarország 580 millió forintos támogatása elegendő volt ahhoz, hogy az egész várost újjáépítsék, ahová ezer család visszatért!
Nagyon megható volt, amikor a plébánosuk
hozott nekünk egy képet, ami az újjáépített
templomban tizenhárom csecsemő keresztelését örökítette meg. Elmondta, hogy a helyiek
új nevet adtak a településnek: mostantól TellAszkuf bint el Madzsar, ami azt jelenti, hogy
Tell-Aszkuf, Magyarország leánya. Mi azt szeretnénk, hogyha e városka mellett lenne mondjuk egy Németország fia vagy egy Egyesült
Államok unokája, vagy az ENSZ unokaöccsei.
Vegyék át ezt a példát; sőt, előzzenek le minket
az adományozásban, mert nemzetközi összefogásra (meg csodára) van szükség ahhoz, hogy
ezeket a súlyosan veszélyeztetett és évszázadok
óta üldözött közösségeket megmentsük.
Vennes Aranka

ÖTVENHATOS EMLÉKMŰ A TABÁNBAN
Ócsai Károly szobrászművész alkotása

Mélyen megrendülve hajtok fejet e nagyszerű
emlékmű előtt, melyet a szabadság, a forradalomban elesett és a kommunisták által meggyilkolt hősök emlékére – s a még élő bajtársak tiszteletére – állítottak 1996-ban.
Egy szobrot megérteni csak úgy lehet, hogy
némán, a látottakban feloldódva várom, hogy
az alakok megszólítsanak, hogy átérezzem hitüket, fájdalmukat, reményüket.
Így álltam szótlanul, közben a fejemben
zsongtak az emlékek. Érzések, hangok, képek
jelentek meg a forradalom eseményeiből. Újra
átéreztem a hideget, a lőpor szagát, hallottam a
kiáltást: vigyázz! És éreztem újra a fájdalmat,
amikor a lövés eltalált. És ekkor mozdult meg
lelki szemeim előtt a lent fekvő alak, mely
egyformán emlékeztetett a keresztfáról levett
Krisztusra - meg a barikádon elesett Bajtársra.
S e kép azért ugyanaz, mert mindkettő a szabadságért áldozta fel önmagát.
Jött a másik is, a Piéta, ahol a sebesültet támogatja a bajtársa, ismét hallom a dühödt kiáltást,
zsigereimben érzem a kínt, a jajszót, és mégsem
félnek a haláltól, mert tudják, az Isten, az Eszme
és az Utódok tisztelete feltámasztja őket!

Bár akkor, a hazai Júdások és az idegen túlerő
ismét keresztre feszítette a Magyar Nemzetet.
Mégis lett Feltámadás! És a véráztatta lyukas
zászló fényben emelkedik mind feljebb és
feljebb, egészen a Mennyben lakó Magyarok
Nagyasszonyáig.
Lassan csitulni kezdenek az érzések, a hangok, és marad az áhítat - és köszönet az alkotónak, sajnos már néhai Ócsai Károlynak
- e csodálatos alkotásért. És marad még egy
tanulság: hogy az emlékezés – az érzelmeken
túl – fontos és értelmes cselekvés, mert ez ad
hiteles alapot a történelem formálásához és
utódaink magyarságtudatához. Ezt hirdesse ez
az emlékmű az elkövetkező évszázadokban is.
Schrötter Tibor
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Karácsony felé
Dr. Sántha Gábor

Már benne vagyunk adventben, a közelgő karácsony várakozásában. Advent első vasárnapján a
koszorú négy gyertyájából meggyújtunk egyet.
Az ember felkészíti lelkét a karácsonyra, a keresztények kiemelkedő ünnepére, Jézus születésére.
Megtervezi az ajándékozás szertartását, el-elmélyül lelkében a szeretet gondolata.
Már napok óta a karácsonyi várakozás bűvöletében élek. Minduntalan Juhász Gyula Karácsony
felé című versének sorai járnak a fejemben:
„Szép tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
Meg-megpihen emlékezetem a gyermekkori,
majd ifjú- és felnőttkori karácsonyokon. Minden
emlékfoszlányomat áthatja a szeretetteljes közös
ünneplés, akár gazdag, akár szegény volt a karácsony. Ezért is választottam írásom textusának a
szeretetet. Nagyon sokan ismerik Pál apostol szeretethimnuszát:
„…A szeretet hosszútűrő és kedves. A szeretet
nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik
fel(…) Nem örvendezik az igazságtalanságnak,
hanem együtt örvendezik az igazsággal.
Mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél,
mindent kitartással tűr.”
Alig több mint két hete megható pillanatoknak
lehettünk tanúi, amikor Walóczky Erzsébet és
Szűcs Béla Albert az Úr színe előtt, a szőnyi református templomban Nagy Attila Ákos református lelkész úr szolgálatában megerősítette 60
éve kötött házasságát. Ezek a felemelő, örömteli, szívbéli és szívszorító pillanatok előhívták az
emlékezetem homályából, nagy- és dédszüleim
házassági fogadalmának Isten színe előtti megerősítését. Népes családunkban egy arany- és egy
gyémántlakodalmat ünnepelhettünk. Bizony, kevesen részesülhetnek ebben a kegyelemben.
A házasság kerek éveinek is van jelentése. Legismertebb az ezüst-, az arany-, és a gyémántlakodalom. A nemesfémeknek és drágaköveknek
is különböző az értéke és az ára. Legértékesebb
a gyémánt, hiszen a gyémánt a legkeményebb,
legfényesebb és leggyönyörűbb ékkő. Tanulmá-
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nyaim szerint a Mosh-féle skálán 10-es számmal
jelölik; a 9-es jelzésű korund ennél 140-szer puhább. Talán a 60. évfordulót jelképező gyémánt
jelenti azt is, hogy keménysége miatt csak önmagával, illetve porával csiszolható. Kellő lassúsággal, hogy szét ne törjön kristályszerkezete mentén. Így kerülnek ki a leghíresebb antwerpeni
gyémántcsiszolók kezei alól a leggyönyörűbb ékkövek. A házastársak is így csiszolódnak össze az
évtizedek alatt. Így születnek a pompázatos színű
és szikrázó fényű brilliánsok, az isteni gondviselés köszörűjén.
Hamar elszállt a 60 év. Az örök fogadalom megerősítésekor megelevenedtek a nagy reményekkel
induló pillanatok, amikor egy szálfa termetű, fess
ifjú először fogta meg házastársként a szépséges
Pötyike kezét.
Pedig megpróbáltatásokkal tarkítva kezdődött a
közös életút. Pötyike 1956-os tiszta kiállásáért és
versének röpcédulázásáért börtönbe került, évekig rendőri megfigyelés és zaklatás alatt állt. A
kiváló sportolói alkattal és tehetséggel megáldott
fiatalember úgy érezte, ölelő karjaiban biztonságban van a szinte első látásra szívébe zárt politikai
üldözött szerelme. Ahogy vallja, ez nem lehetett
véletlen; az ő kezét, lelkét a Jóisten vezette.
Szűcs Béla Albert élete ígéretesnek és gondtalannak indult. Édesapja a II. világháború előtt a
Horthy-hadsereg tüzér kiképző tisztje volt. A háborút követően felkérték, hogy a Kossuth Lajos
Tüzér Tiszti Akadémián oktasson. Ezután 1949-

ben – amikor kezdődtek a tisztogatások – koholt
vádak alapján letartóztatták és elítélték. Ez az ítélet a Szűcs családot is sújtotta, mert Szűcs Béla
Albert mint „horthysta fattyú” nem folytathatta
középiskolai tanulmányait, pedig már kisdiák
korában is vonzódott az íráshoz és újságíráshoz,
hiszen iskolai lapot szerkesztett. Nem volt kön�nyű élete: apja börtönben, anyja korházban. Nem
adatott meg számára a továbbtanulás lehetősége.
Csak 1962-ben végezhette el az újságíró iskolát. Ezután bontakozhatott ki tehetsége. Munkásságának
középpontjában az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos kutatások és hiteles történetírások állnak. Nem véletlen, hiszen harckocsi parancsnokként élte meg legújabb kori történelmünk
dicső napjait. 27 megjelent írásából 7 könyve állít
emléket az 1956-os forradalomnak és szabadság-

harcnak, valamint tragikus sorsú hőseinek. Ma már
a portréírás és az interjúkészítés nagymestere.
Az 1958-ban kötött házasságuk hosszú évtizedei
alatt voltak jó és kevésbé jó időszakok, de soha
nem rendült meg egymás iránti szeretetük. Mindig fontos volt számukra az egymás iránti figyelem, aggódás, megértés. Életük is kristálytiszta példája Pál apostol szeretethimnuszának:
„… a szeretet soha el nem fogy…”
Nem egy évtizede ismerem Pötyikét és Berci bátyámat, de még mindig oly kedves fülemnek, amikor egymásról beszélnek, az: „Igen tisztelt nejem,
Pötyike” és a „Bertuska” becézés.
Emberségük, tisztességük, becsületességük, adakozó kedvük példaértékű. Utoljára, de nem utolsósorban említem református és katolikus hitüket, amely végigkísérte életüket: kézen fogva, a
Jóisten áldásával és kegyelmével a keskeny úton
jártak és járnak.
Isten éltesse őket az emberi kor végső határáig
boldogságban, szeretetben, egészségben, hitben
és megelégedésben. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöksége és tagsága nevében szívünk meleg szeretetével köszönjük
ezt a tiszta példát, amelyen átragyog Pál apostol
szeretethimnusza. Továbbá köszönjük azt a hazaszeretetet, nemzeti érzést, hitet és az ifjúság
hazafias nevelését, amellyel segítik nemzetállamunk és keresztény hitünk megmaradását. Berci
bátyánknak, Világszövetségünk Komárom-Esztergom megyei elnökének, a Petőfi Sajtószabadság-díjas újságírónak még hosszú alkotó éveket
kívánunk, az „igen tisztelt neje, Pötyike” segítő
közreműködésével.
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MEGEMLÉKEZÉS A 62. ÉVFORDULÓN
MIT ÜZENNEK NEKÜNK A HŐSÖK?

„Egy nép kiáltott, aztán csend lett.” –
írta Mennyből az angyal című versében
Márai Sándor 1956 karácsonyán. Ez a
csend nemzedékeken átívelve nyomta
a magyarság lelkét, miközben a kádári
diktatúra „véres ellenforradalomnak” állította
be a szabadságharccá terebélyesedő tiszta
forradalmunkat. A több évtizedes hallgatás
és elhallgattatás után ma már méltóképp
emlékezhetünk a pesti
srácokra és lányokra,
akik
életüket
sem
féltve
harcoltak
a
szovjet elnyomás ellen,
Az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok
Vi l á g s z ö v e t s é g e
a
forradalom
62.
évfordulója alkalmából
a Corvin közben tartotta
ünnepi megemlékezését
október
19-én.
A
Corvin
Filmpalota
előtt Draskóczy Zoltán
vezényletével a Dohnányi Ernő Zeneiskola
Ifjúsági Fúvószenekara térzenével fogadta
az érkező vendégeket. A megemlékezés
házigazdája Oberfrank Pál színművész
köszöntője után az egybegyűltek állva fogadják
a forradalom és a lyukas zászlóját, amelyet
Schrötter Tibor, Sándorffy Ottó és Máriási
György, a forradalom egykori résztvevői hoztak
be. A Himnusz elhangzása után Dr. Sántha
Gábor, Világszövetség elnöke köszöntőjében
az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet:
„Hogy a résztvevő és a közreműködő fiataljaink ne felejtsenek, lyukas zászló kitűzővel
emlékeztetjük őket a világtörténelem e
fénylő és dicső napjaira. A lyukas zászló
legújabb kori történelmünk forradalmának
és szabadságharcának világszimbóluma lett.
Már bekerült a történelmi zászlóink sorába
is. Mi is átadjuk jelképesen a lyukas zászlót
fiataljainknak. (…)
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Ahogy a Lámpás című folyóiratunk előző
számában is nyomatékosítottuk, ma egészen
más fegyverekkel kell szembenéznünk, de
Magyarország nem fog engedni a zsarolásnak.
Nem feledhetjük a lassan száz év óta
szitokszóként használt Trianont.
Az elnök úr szavait követően a XVIII.
ker.-i Vörösmarty Gimnázium Vegyeskara
Kányádi Sándor megzenésített verseit adta elő

Gyombolai Bálint karnagy vezetésével.
Dr. Lomnici Zoltán főbíró úr, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnöke, Világszövetségünk tiszteletbeli elnöke ünnepi beszédében
a forradalom hőseit méltatta:
„Meg kell becsülni a még élőket, és azt a szellemet,
amit ők sugároztak, amiért minket a szabadság
népének tekintenek. Azt gondolom, igenis
fontos, hogy összeüljünk, és elgondolkodjunk
azon, hogy mit üzennek nekünk azok a
hősök, akik most a 301-es parcellában vagy
a legkülönbözőbb helyeken, jeltelen sírokban
nyugszanak. Az ’56-os hősök az életüket
adták a Magyar szabadságért és értünk.”
A hagyományokhoz híven dr. Sántha Gábor és
dr. Lomnici Zoltán kitüntetéseket adott át.
’56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú
Lovagkereszt kitüntetést kapott:
Dr. Kesztyűs Ferenc újságíró, háromszoros
nemzetközi ezüstérmes grafikus-, és festőmű-

vész, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
eszméjének ápolásáért, a forradalmi események képi művészi ábrázolásáért.
’56-os Hűség a Hazához Ezüst fokozatú
Lovagkereszt kitüntetést vett át: Dr. Fazekas
Sándor korábbi földművelésügyi miniszter,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
eszméjének ápolásáért, hazaszeretetéért;
Szentiványi György iparművész, az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
alelnöke, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásáért, büszke magyarságtudatáért, amelyre a Piarista Gim-náziumban
ébredt és amelyet a mai napig megtartott;
Béres Sándor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége karcagi elnöke,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
eszméjének ápolásáért, karcagi szervezetünk
példás működtetéséért, kiváló érdekérvényesítő készségéért;
Petrőcz Tibor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Pest megyei elnöke,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásáért, a magyarság dicső történelmét
őrző emléktárgyak közkinccsé tételéért.
’56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt kitüntetést kapott:
Dr. Molnár Ildikó, címzetes főjegyző asszony,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre érdekében kifejtett áldozatos és hazafias munkájáért, az 1956os Forradalom és Szabadságharc eszméjének
ápolásáért;
Pásztor Józsefné, a Budapest XVIII. Kerületi
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános
Iskola és Gimnázium igazgató asszonya,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
emlékének átörökítéséért, az ifjúság értékre
neveléséért végzett lelkiismeretes munkájáért.
’56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
kitüntetést vett át:
Halmi Gábor, a Práter utcai Szent Benedek
Általános Iskola és Középiskola igazgatója,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
eszméjének ápolásáért, az ifjúság körében
kifejtett keresztény nevelésért;
A. Bak Péter festőművész, művészeti író,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
eszméjének ápolásáért, forradalmunk dicsőségének hirdetéséért, megörökítéséért, ecsettel
és tollal;

Pénzes István, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tagja, az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc eszméjének
ápolásáért, Világszövetségünkért kifejtett
aktivitásáért és közösségépítő te-vékenységéért.
Az ünnepség második része a Corvin
Filmpalota falán elhelyezett emléktábláknál
folytatódott. Emlékbeszédet mondott Csigás
Zoltán, Világszövetségünk alelnöke. A Corvin
Filmpalota falát borító 25 emléktáblát a Szent
Benedek Általános és Középiskola tanulói
nemzeti színű koszorúikkal díszítették. A
központi emléktáblánál a Mikecz Kálmán
Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület
huszárjai
közreműködésével
koszorút
helyezett el: Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes nevében Csallóközi Zoltán a
miniszterelnök-helyettes
főtanácsadója;
Ughy Attila XVIII. kerületi polgármester
nevében Galgóczy Zoltán alpolgármester;
dr. Sára Botond VIII. kerületi polgármester
nevében Sántha Péterné alpolgármester
asszony; a Nemzeti Örökség Intézete nevében
dr. Kárpáti Katalin főigazgató-helyettes;
Égi Pál, az ’56-os Szövetség elnöke; Apró
József, a Magyar Szabadságharcos 56-os
Hagyományőrző Veteránok Világszövetség
Egyesülete elnöke nevében prof. dr. Tenke
Sándor titkár; Somssich Tamás Sándor, a
Recski Szövetség Egyesület főtitkára; Szűcs
Béla Albert, Világszövetségünk KomáromEsztergom megyei Szervezetének elnöke és A.
Bak Péter; a Szent György Vitéz Lovagrend
Egyesülete nevében dr. Kutalik Tamás, dr.
Vranesics Ágnes és dr. Polgár Zoltán; a Máltai
Hórusz Spirituális Rend nevében Fülöp
Levente rendfőnök helyettes, Rakovszky Zsolt
rendfőnök, Kis Ferenc rendfőnök helyettes
és az ifjúság nevében Rakovszky Laura; a
Magyar Tartalékosok Egyesülete nevében
Széles Ernő nyugállományú dandártábornok
és Szaló Péter tartalékos őrnagy, valamint
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége nevében dr. Sántha Gábor
elnök és dr. Petrasovits Anna alelnök asszony.
A kegyelet virágait a társszervezeteinek tagjai
helyezték el. A megemlékezést a Székely
Himnusz, majd a Szózat közös eléneklése zárult.
Nagy Mátyás
9

ANYANYELVÉBEN ÉL A NEMZET
MAGYAR IDENTITÁS AZ EMIGRÁCIÓBAN
Fiatalon a Nagy Kázmér király által 1364-ben
alapított krakkói Jagelló Egyetem nyelvtudományi tanszékére nyertem felvételt, amit szülőhazám egy ‘ungarishe nyet’-tel elutasított. Ekkor
lett Kanada az úticélom, ahol pedagógus lettem.
Csodálattal figyelem, hogy az új bevándorlók
gyermekei milyen gyorsan és tökéletes kiejtéssel
sajátítják el a befogadó ország nyelvét.
Szórványban élek – hármas identitással. Az otthonom Kanadában van – családom, munkám,
barátaim többsége –, a szülőhazám Magyarország, a gyökereim pedig Székelyföldig nyúlnak.
Emiatt aztán a repülőn érzem magam a legjobban: ugyanis mindkét irányba hazamegyek.
Hányszor kérdezték már meg tőlünk, idegenbe
szakadt hazánkfiaitól, hogy hová valósiak vagyunk? Tőlem az érdeklődő földrajzi tudásához
mérten kapja a választ: Transylvania, mondom –
amit ugye az illető Pennsylvaniával kever össze.
Vagy Kanadát mondok, amit számos amerikai
még ma is gyarmatnak tekint, ha egyáltalán tudja melyik irányban van.
Így, két világ között létezve boncolgatom a
két- és többnyelvűség kérdéseit: milyen mértékben határozza meg az anyanyelv ismerete
és használalata a magyar identitást a diaszpórában? Mely tényezők befolyásolják a külöldre
települt magyarság – és leszármazottaik – azonosságtudatát?
Nem mindegy, hogy egy adott területen tömbben él a magyar vagy éppen szórványban. Személyes tapasztalattal mindkettőből rendelkezem:
Székelyföldön meglepett, hogy az odatelepedett
holland is magyarul tanult meg, románul alig
néhány szót tudott. A helybeli románok nagy
része is beszél magyarul, mert az a többség
nyelve, és a munkaviszonyhoz, a megélhetéshez
szükséges. A Kárpát-medencei magyarságra
jellemző Kányádi Sándor verssora: „Vagyunk,
amíg / lenni hagynak,/ se kint, se bent,/ mint
az ablak.”[1]Szomorúan olvastam egy helyi újságban, hogy a magyar anyanyelvű érettségiző
fiatalok fele megbukik román nyelvből, és pótvizsgára szorul.
Lassan 100 éve lesz, hogy ránkkényszerítették
a trianoni békediktátumot, ami legalább négy
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nemzedéknek felel meg. A ‘székely makacsság’
pozitív oldalán elkönyvelhetjük, hogy példamutatóan megőrizték nyelvi- és kultúrális értékeiket, a másfelől viszont, magasabb szinten, magukévá kellene tegyék a domináns kultúra nyelvét,
hogy legalább tudják, mit mondanak a hátuk
mögött. Ezt megtapasztaltam a közjegyzői irodákban, ahol nagy összegeket gomboltak le elemi dolgokért a román nyelvismeret hiányában.
A világháborúk utáni lakosságcserék, erőszakos
ki- és betelepítések ellenére a Felvidék és a Délvidék magyarsága is tiszteletreméltóan ápolja ősi
kultúráját a ránehezedő beolvadási nyomás alatt.
A jó nyelvismeret gyakran lefegyverzi az ellenséges magatartást tanusítót. Ha mi nem tanuljuk
meg a befogadó ország nyelvét, akkor hogy várhatjuk el, hogy más megtanulja a miénket magyar többségű területen? Ez a minimum, amivel
tartozunk a befogadó országnak, arról nem is beszélve, hogy ahány nyelven beszélsz, annyi embernek számítasz. A beilleszkedésre ítélt kisebbség szociális összetétele ugyancsak meghatározó
a nyelvi értékek megőrzésében, kulturigényében,
amit erősen befolyásol az értelmiségiek kivándorlása is. Nagyon fontos az anyanyelv megőrzése, de a befogadó ország nyelvének elsajátitása
is. Vajon a honvágy szerepe, a lojalitás-kötődés
a befogadó országhoz a kétnyelvűség függvénye?
A nyugati diaszpóra problémája más és másként
nehéz: felszívódik a szabadságban. Az 1956-ot
követő évtizedek emigránsainak jelentős része
nyelvtudás nélkül érkezett új hazájába, abban
a tudatban, hogy talán soha nem térhet vis�sza. Ennek a nemzedéknek az összetartása,
kötődése a megalakult magyar szervezetekhez
is erős volt, nyomot hagyott a következő nemzedékben is. Az utóbbi évtizedekben nagyrészt
határontúliak képezik az utánpótlást, szakmával, nyelvismerettel érkező gazdasági bevándorlók. Ezeket a fiatal családokat ritkán látjuk
a nemzeti ünnepeken, kivéve, ha gyermekeik
ott szerepelnek. A vegyes házasságok esetében
még nagyobb kihívást jelent a többnyelvűség,
az unokáimnál a magyar nyelv a negyedik helyre került családjukban.
Nagyon fontos, de nem mindenki engedheti

meg magának anyagilag a rendszeres hazalátogatást – a gyermekek és szüleik magyar önazonosságának megerősítésére. “Az a magyar,
akinek az unokája is magyar lesz”, jelentette ki
Orbán Viktor. A jelenlegi óhazai kormány nagyon komoly erőfeszítéseket tesz a határontúli
óvodák építésével, iskolák, templomok és vállalkozások segítésével; a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi-programok ösztöndíjasainak
munkájával pedig új életet önt világszerte a magyar közösségek kulturális életébe, gyakran egy
megújulást, folytatást biztosítva a huszonharmadik órában. Nem véletlen, hogy a magyar
állampolgárság felvételének is egyik előfeltétele a magyar nyelv ismerete. Magyarnak lenni
nem állapot, magyarnak lenni magatartás! –
fogalmazta meg Márai Sándor.
Megfontolandó Kodály Zoltán két- és többnyelvűségről alkotott véleménye, hogy az
ember először a saját kultúráját ismerje meg
alaposan, mert akkor jobban fogja tisztelni a
szomszédaiét. Amerikai tartózkodása alkalmával így nyilatkozott: „Amikor egy adott közösség nem adja tovább nyelvét és kulturális
értékeit a következő nemzedékeknek, az beolvadásra, előbb-utóbb asszimilációra ítéltetik;
tehát a materialista értékekre és kényelemre
utalt és azt elfogadó kisebbség beruházása önmagán nem nyúlik túl, önmagánál nem tekint
tovább.” Nyelvészettel is foglalkozott, 1906-ban
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Fáradhatatlanul küzdött a helyes magyar nyelv és általában a nemzeti tradíciók megőrzéséért. Magyar
nyelven kell megismerni a gyermekdalokat és
népdalokat a kicsinyeknek.
Nap mint nap szembesülünk a tévéhíradókban
akár az amerikai, de még inkább az európai földrészre betörni akaró, jogokat követelő erőszakos
illegális migránsok tömegeivel. Miközben az
őslakos helybeliek egymás ellen szócsatáznak e
kérdésben, párhuzamos társadalmak alakulnak
ki egy országon belül is, amit az egyik tábor nem
ismer el. Miközben mi, a másik tábor tagjai azon
aggódunk: hogyan lesz lehetséges megőrizni egy
nyelvet, az azonosságtudatot egy multikulturális
társadalomban? Mégpedig ebben, a gyökértelenségbe rohanó XX. században.
Dr. Domby Pál

M ÁT É I M R E
(Töredék önéletírásából)

„Születtem 1934. december 11-én, Maglócán…
Hóviharban, esőben, sárban napi 2x9 kilométert
kutyagoltam a tudásért Csornára...
Utána a Premontreiek államosított gimnáziumában, amelyet Latinka Sándorról neveztek el, találkoztam ismét régi osztálytársaimmal, no meg a
leány-polgári iskola szépségeivel, az „Isteni Megváltó Leányai” nevű apácarend neveltjeivel.
Megálltam a fölvételit, és az ELTE-n kezdtem
meg fölsőfokú tanulmányaimat. Részt vettem a
… a forradalomban. Nyugatra menekültem a forrongásban szerzett feleségemmel, Darázs Mária
festőművésszel. Öt gyerekünk született. Német
egyetemeken tanultam tovább, - a nyelv és irodalomtudomány magisztere volnék, de tudok szeget
is verni a falba. Kitanultam a villanyszerelő meg
fölvonó-szerelő szakmákat. Saját vállalatom volt,
a fémipari mellett borászatom, könyvkiadóm és
mint író, költő sem szüntem meg létezni.
1993-ban jöttem először haza. Az Antall-kormány
idején … kitüntettek. Először a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tiszti Keresztjével, 70. születésnapomra, majd a forradalom 50. évfordulóján a Szabadság
Hőse érdemrenddel. Tanácsadónak is meghívtak az
Országházba… Sokat bolyongtam a világban, és tudom mit jelent hazátlannak lenni. Leghazátlanabb
pedig az, akit hazájában tesznek hazátlanná - ez megtörténhet egy egész nemzettel! Ezt a veszélyt elhárítani jöttem haza - meg egy Asszonyért!”
Máté Imre 2012. június 16-án
hunyt el Bágyogszováton.
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MÁTÉ IMRE

SZARVASÉNEK
(Részlet)

„Kurul madár Ég fekete ölyve,
Ügke mennyben teremtett kerecsenje
elém zuhanván így kérdez engemet:
„Kopókkal nyomodat járató,
nyurga agarakkal reád vadászó
üldözőid elől szaladva mire gondolsz?”
„Égbeli gyerekkoromra gondolok,
arra, hogy ott vígan éltem,
éjt nap hosszat csak henyéltem,
futkároztam, játszadoztam,
tűzre is sok rossz fát tettem,
zsenge agancsom hegyére
holdat, Napot is föltűztem. (…)
Hegy hátárul másszál ormára,
oromról följebb csúcsára,
csúcson ismét rugaszkodjál,
hogy végül égre juthassál.”
Tanácsát meg is fogadom,
javaslatát el nem vetem,
hanem azon melegében
elindulok a nagy úton.
Körmöm töredezik kövön,
bőröm horzsolódik sziklán,
szarvam vásik a szirteken.
Eget karcoló hegy tetején
éles kovakövön járok,
szikrát hányó kövecsen sétálok.
Szikra, amit fölvet patám,
ott ragad ég boltozatán
kisérve végig utamat
égi pajtám ajtajáig,
fényes kapum bálványáig.”

Részlet az Ének a Csodaszarvasról című, egész estés rajzfilmből,
amelyet Jankovics Marcell írt és rendezett.
Zenéjét Szörényi Levente szerezte
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ÉPÍTKEZÉS
GONDOLATISZELLEMI
CÖLÖPÖKRE
INTERJÚ
KOLTAY GÁBOR
RENDEZŐVEL
Dr. Petrasovits Anna riportja
A Magyar Hiszekegyet mindkét
nagymamám megtanította nekem
kislánykoromban. Sohasem felejthetem, mert ez a remény himnusza
a megcsonkított Magyarországon.
Viszont nap-nap után döbbenten
tapasztalom, hogy Trianon emlékezetét szinte újra fel kell építenünk.
Hónapok teltek már el a Trianon
rockopera Hősök terei bemutatója
óta, mégis visszajátszanak emlékezetemben képek és dallamok. Vajon
az „alvókat” felébreszteni, a már
ébredőket pedig gondolkodásra és
cselekvésre szeretnék ösztönözni az
alkotók? – Kérdeztem a rockopera
rendezőjétől, Koltay Gábortól.

– Valóban ezt szeretném elérni - válaszolta.
Trianon ügyében szinte alszik a magyar
társadalom, információi sincsenek. Ha
Budapest belvárosában megállítanánk az
embereket, túlnyomó többségük azt sem tudná,
hogy 1920-ban egyharmadára zsugorodott az
ország. A XX. század történelmét, a Kárpátmedence népeinek lelkiállapotát csak akkor
érthetjük meg, ha ismerjük az első világháborút
megelőző és az azt követőeseményeket. A
trianoni döntések nemcsak a magyarság életét
határozták meg, hanem Európáét is.
Ezek a diktátumok
segítették Adolf
Hitler hatalomra
jutását. Ő ugyanis
kijelentette, hogy a
Versailles-i döntések
a németekre káros
következményeit,
orvosolja és viszszaszerzi a német
nép becsületét.
S
ha
mindez
nem így zajlik le, mi sohasem kerülünk
német „ölelésbe”. Magától értetődő, hogy
Olaszország mellett a legerősebb európai
hatalom segítségét kellett kérnünk az egész
magyar nemzet által áhított békés revízióhoz.
Tehát az elmúlt évtizedek elhallgatásai,
hazugságai után bőségesen van miről
beszélnünk. Természetes tehát, hogy Trianon
emlékezetét is valóban szinte elölről kell
felépíteni. Ennek magyarázata a több évtizedes
elhallgatás, hiszen amiről nem beszélünk,
az nincs, az kiesik történelmi tudatunkból.
Mindenekelőtt ismereteket kell terjeszteni,
az összefüggéseket meg kell világítani, csak
erre épülhet egy értelmes történelemszemlélet
és becsületes, sohasem mások ellenére való,
magyar érzelmű nemzettudat. A témaválasztás
is ezt próbálja segíteni.
– Hogy lehet ennyire eltérő nemzeti
sorstragédiánk megítélése Magyarországon?
Ha az egymásra épülő generációk nem azonos
értékrend szerint cseperednek fel, végzik el
iskoláikat, s lesznek a társadalom értelmes
tagjai, azaz megszűnik egy szerves társadalmi
építkezés, fejlődés, akkor hatalmas gondolati

szakadékok keletkeznek. Gondoljunk arra,
hány rendszerváltozás történt Magyarországon
a XX. században? Olyankor mindig 180
fokot fordult a társadalmi értékrend, amiről
tegnap beszélni lehetett, azt másnap el kellett
hallgatni. A pedagógusokkal ugyanez történt.
Ebből lett a legteljesebb szellemi káosz:
a legkülönfélébb történelmi események
megítélését illetően szöges ellentét alakult
ki a társadalmi csoportok között. Elvesztek a
gondolati-szellemi cölöpök, amelyekre bátran
építeni lehetett. Emiatt három évtizeddel a
legutolsó rendszerváltozás óta
sem tudunk egy
konszenzusos,
össztársadalmi
egyetértésen alapuló történelemszeméletet
kialakítani.
Igaz ez a nagy
sorskérdésekre
is. Ha békés úton
változik meg a társadalmi berendezkedés,
akkor köztünk maradnak a visszahúzó
erők, akiknek érdeke a zavarkeltés, lassú
a kibontakozás: a történelemkönyvek
újabb átírása, a tantervkészítés, a média
korszerű tartalommal való megtöltése; s
hogy a szakmámnál maradjak, azon filmek
elkészítésének, amik a nagy tömegek számára
segítenék az ismeretszerzést, s az erre épülő
világos és egyértelmű értékítéletet.
– A nemzet jó része máig cipeli a trianoni
traumát. Nekünk szólt a rockopera?
Gergely öcsémmel a rockoperát mindenkinek írtuk, azt szeretnénk, ha minél
szélesebb körhöz jutnának el a zeneműben
megfogalmazott gondolatok. Erre a Kormorán
által meghonosított folk-rock zene műfaja
alkalmas, hiszen ledönti a korosztályok
közötti válaszfalakat. De az is igaz, hogy
nemcsak őszinte, tisztességes gondolatvilágú
művet kellett létrehozni és közönség elé
vinni, hogy az a mai, megváltozott nézői
szokásrendszer ellenére is sok emberhez
jusson el. De hiába csinálsz jót és fontosat,
ha az a média segítségével nem éri el a széles
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tömegeket. A Hősök tere kétszer nyolcezer
nézője előtt jól vizsgáztunk, s nagy nézettsége
volt a televízió M5-ös csatornáján a december
1-jei vetítésnek. A dátum különös jelentőségű,
hiszen ezen a napon ünnepli a román
nemzet a gyulafehérvári nemzetgyűlés 100.
évfordulóját. Ezért is nagy a felelősségünk,
miről mit mondunk, és azt hogyan ábrázoljuk.

hiszen döntően magyarok lakta területek
kerültek vissza. Elérte a közös társadalmi
akaratot, aminek révén a szakadékba taszított
Magyarország 15 év alatt a közepesen fejlett
európai országok élvonalába emelkedhetett.
Viszont sok lényeges társadalmi kérdést
nem
tudott
megoldani,
ráadásul
a
zsidótörvényekre aztán végképp nincs
mentség. Máig feldolgozhatatlan traumája ez
közösségünknek. Mégis súlyos hiba, amikor
az azóta eltelt időszak megszerzett ismeretei
alapján akarunk pálcát törni egyes személyek,
események fölött.
– Miért tart hűvös távolságot a Kádár
korszak bemutatásakor?

–
Sokunknak tetszett, hogy a Horthy
korszakot reálisan jelenítette meg!
Nemcsak Trianonról készítettem dokumentumfilmet, hanem a Horthy korszakról
is: Horthy – A kormányzó címmel, 2004ben, illetve 2006-ban. Vitathatatlan értéke,
hogy Trianon után nem hagyta szétesni az
országot, s elérte azokat a revíziós sikereket,
amelyek becsületes határkiigazítások voltak,
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Sajnos még nem jött el az az idő, amikor
árnyaltan lehet elemezni ezt az időszakot. A
Kádár- korszak nem érthető ’56, még kevésbé
a ’45 utáni események nélkül. Gúzsba kötve
lehetett csak táncolni, s a legvidámabb barakk
lakóiként hittük, hogy a világot így is szebbé
és jobbá lehet tenni. Sokan elhittük Kádárnak
amit mondott, hogy a romániai magyarok
helyzetéről amiatt nem beszélhetünk nyíltan,
mert Ceaușescu kétmillió túszt tart a kezében;
nem tehetünk semmit. Ám, mint ahogy az
internacionalizmus sem oldott meg semmit, a
mostani rendszerváltozás sem gyógyír a sebekre.

–
A rendszerváltás sok szempontból
elszalasztott történelmi lehetőség, mert a
változást levezénylők nagy részének hiányzott
a felkészültsége vagy elkötelezettsége a
nemzethez. Ezt hogyan látja?
Antall József néhai miniszterelnök kijelentése, hogy lélekben 15 millió magyar
miniszterelnöke kíván lenni, ma is megrendítő
erejű. Mi ez, ha nem a velünk élő trianoni
problematika megfogalmazása? Főleg, ha
emlékezünk arra is, milyen felzúdulást váltott
ez ki honfitársaink egy részéből és a határon túli
politikumból. Mélyen át tudom érezni, milyen
gyötrelmeket élt át a miniszterelnök, amikor
az aktuálpolitikai környezet, a nemzetközi
akaratok és szándékok és egy széthúzó ország
lehetetlenné tette a határozott fellépést. Ezért
nagy dolog a határok feletti nemzetegyesítés
eszméjéről 010-ben elfogadott törvény, amely
a trianoni emléknapról, pontosabban a nemzeti
összetartozás napjáról rendelkezik; valamint a
kettős állampolgárság intézménye, a ma sem
sokkal kedvezőbb nemzetközi helyzetben,
lehetővé teszi a határon túli magyarokkal való
intenzív kapcsolattartást.
–
Lesz-e folytatása
előadásoknak?

a

Hősök

lennék, ha a rockoperát határon túl is
bemutathatnánk. Erre jelenleg kevés az esély.
Ha rendben mennek a dolgok, akkor egy
hatalom minden jogot megad a kisebbségeinek.
Ha a hatalomnak rossz a lelkiismerete, akkor
bizalmatlan a kisebbségeivel szemben. Retteg
ezeknek a kérdéseknek szóba hozásától – akár
művészi megfogalmazásban –, mert igazsága
és hatásossága okán még közösséget formáló
erővé is válhatnak. Hiszem, hogy a századik
évforduló rendezvényei a nagyvilág számára
is fel fogják mutatni azt a magyar igazságot,
amelynek valamilyen formában történő
rendezése nélkül sohasem lesz béke KözépEurópában. Én annak is örülnék, ha egy
nemzetközi léptékű bocsánatkérés hangzana
el a magyarsággal szemben elkövetett
igazságtalanság miatt. Ugyanis megbocsájtani
csak a bocsánatkérés után lehet. Naiv vagyok?
Meglehet, de a betlehemi király születésének
ünnepén hadd legyek bizakodó, ő ugyanis azt
üzeni nekünk: van Remény.

terei

Szeretnénk országos turnét szervezni, hiszen
közeledik a századik évforduló. Boldog
15

A VÉR ÉS AZ ŐSÖK KÖTELEZNEK
A SZENT KORONA AD IHLETET
Petrőcz Tibor családfáját II. Rákóczi Ferencig
vezetheti vissza. A fejedelem nagybátyja

Petrőczi István volt, aki tábornokként szolgált a
szabadságharcban. 1848-ban azonban az „i” betű
lekerült a vezetéknévből. Trianon után Erdélyben
a magyar arisztokratákat üldözték, nagyapját,
pólyásbabaként egy Tóth nevű ember mentette
ki; kalandos körülmények között, s hozta át
Magyarországra.
Ősei, elődei tehát megszenvedték, végigharcolták
a magyar történelmet, s szinte már génjeikkel
adták tovább a haza iránti szeretetet. Petrőcz
Tibornál ez különös módon fejeződik ki:
aprólékos gonddal és figyelemmel készíti el
a Szent Korona másolatát. Ajándékozott már
Világszövetségünknek is, és nemrégiben eljuttatott
egyet a fennállása 80. évfordúlója alkalmából
Magyarok Világszövetségéhez.
A kötődés a Szent Koronához nálunk régi családi
vonás. Magyar ember vagyok, és kötődöm e
hazához; a vérem, a rokonságom múltja erre
ösztönöz. De már gyerekkoromban kezdtem
faragni apróbb tárgyakat, a kishúgomnak babát.
Tetszett és érdekelt, hogy lehet az anyagból
létrehozni valamit. Néhány évvel ezelőtt
megláttam egy nyomtatványt, hogy meg lehet
rendelni a kemény papírból kivágható koronát.
Hát rendeltem belőle. Egy az egyben minden rajta
volt. Összeraktam, nagy nehezen, saját magam
készítettem a fémpántot, a keresztet, szentek képeit
is másoltattam, de nem mindegy, hogy például
a drágaköveket helyettesítő csiszolt üvegeknek
milyen a színe, mérete, formája.
– Amikor készíti a másolatokat, mit érez?
Semmi máshoz nem hasonlítható érzést, mert még
ha csak másolat is, utánzata egy szent szakrális
tárgynak, ami nekünk, magyaroknak szinte „élő
személy”. Megvettem a Szent Koronáról szóló
könyvet, így ismerem a történetét. Egészen a múlt
évig nem néztem meg az igazi koronát. Lenyűgöző
volt a valóságban, csodálatos élmény!
– Látom, kisebb dísztárgyakat is készít. Meg nem
valósult álom, hogy iparművész legyen?
Érdekelt volna. De részben származásom, részben
’56 miatt nem sikerült. Ötvenhatban Tatabányán,
az erőműben dolgoztam mint segédmunkás.
Tápszentmiklóson, Győr megyében születtem.
De a 19-esek végett kellett apámnak eljönni,
megszökni Tatára. A szülei nagygazdák voltak,
és ráadásul csizmadiák. Tizenkét segéddel,
mestersegéddel dolgoztak. Volt egy csavargó,
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amolyan falu rossza; ám apám mindig adott neki
pénzt, ennivalót. Aztán kinőtte magát, kommunista
lett és rosszakarónk. Én már korábban fekete
bárány lettem. Mert amikor meghalt Sztálin, és
szólt a duda, vigyázzba kellett volna állni, mi meg
páran inkább vigyorogtunk, hogy végre – ezt valaki
besúgta. Úgyhogy hiába akartam ipari tanuló lenni,
gépkocsiszerelő, ott toltak ki velem, ahol csak
lehetett. Így ért el a forradalom híre. Tatabányán
nem sokat tudtunk tenni. Fegyvert ugyan találtunk
a kiüresedett ÁVO-s laktanyában, de lőszert nem.
Amikor hallottuk, hogy lövik Pesten a magyarokat
az oroszok, elindultunk teherautókkal, buszokkal.
Alsógallán volt a másik ÁVO-s laktanya. Mire
odaértünk, üresen találtuk, de volt lőszer. Én
Pestet csak a filmhíradókból ismertem. Valahogy
elvergődtem a Keleti pályaudvarra, ahol volt egy
csapat forradalmár. „Te ki vagy?” – szólt rám egy
kalapos ember. Falábú Jancsinak mondták, ő volt
a vezető, felvett a csoportjába. Megkérdezte, hogy
hívnak. Mondtam, Petrőcz Tibor. Azt mondta,
„akkor Peti lesz a fedőneved”.
Feladatot is adott: egy levelet kellett elvinnem a
Széna térre, biciklivel, s átadni Fónay Jenőnek
vagy Holl Ferencnek. Figyelmeztetett: „úgy
vállald, ha elkapnak, akkor agyonlőnek”. Meg
voltam ijedve, de belevágtam. Szerencsére volt a
biciklin pumpa, szétszedtem, kitisztítottam, és a
levelet rápödörtem a pumpa szárára. Gőzöm sem
volt, hol a Széna tér, de szerencsére segített valaki
eligazodni. Odaértem és mondtam, hogy levelet
hoztam Fónaynak. Azt felelte, hogy „én vagyok
az, de hol a levél?” Fogtam a pumpát, lecsavartam,
csak nézett, mit csinálok. Csodálkozott: „nahát,
milyen rafinált vagy!” Azt kérdezte, akarok-e
maradni. De én inkább visszaindultam. Adott egy
pisztolyt az útra.
– Harcolt is a Keleti pályaudvarnál?
Nem, mert megsebesültem. Egy Öcsi nevű
gyerekkel átjöttünk egy hídon, mindenhol lőttek,
nem győztünk menekülni. A Rákóczi térnél
azt mondta a kis srác: „feküdj, mert lőnek”.
Lehasaltunk. Becsapódott egy lövedék a ház
falába,hullott a por, a vakolat. Szóltam, keljen föl,
menjünk. Akkor láttam, hogy halott, fejsérülést
szenvedett… Majd elájultam. Ahogy lehajoltam
hozzá, valami beleszúrt a hátamba. Egy balkonról
leszakadt kovácsoltvas levéldísz beállt a
lapockám alá. Többen próbáltak segíteni, végül
egy vöröskeresztes teherautó elvitt a Péterffybe.
Két napig ott voltam, aztán menekülni kellett,
mert az ávósok már keresték a forradalmárokat.

hogy meg is halhattam volna. A kihallgatóm egy
tízes betonacél darabbal ütögette a szék lábát,
karfáját, hogy idegesítsen. Faggatott, hogy kit
ismerek, kivel voltam, ki volt a parancsnokom.
Mindenre nemet mondtam, soha nem voltam
Pesten, csak a híradókból ismerem, nem csináltam
semmit. Elfutotta a méreg, Az árnyékát látva
észrevettem, hogy felemeli a vasrudat. Ösztönösen
hátrarántottam a felsőtestem, ha előre hajoltam
volna, akkor biztos, hogy eltörik a gerincem. Így
az ütés a térdkalácsomat vágta szét. Azóta is fáj a
lábam, akkor sem engedtek orvoshoz. Elmérgedt,
feldagadt, nem tudtam nadrágot húzni.
Ismerősökkel mentünk a népházba, és egy
fagyökérben elestem, és alám szorult a lábam.
A Horváth Feri le volt csukva 56 végett, és a
Topa Lali volt velem. Biztos, hogy volt valami
elsősegélynyújtó gyakorlata, megfogta a lábamat,
kiegyenesítette. Annyira fájt, hogy izzadtam,
könnyeztem, minden. És lassan-lassan mindig
jobban erőltettem, míg bejáródott.
Elindultam haza. Egy teherautó elvitt Bicskéig,
de az ávósok nagyon ellenőriztek arrafelé, gyalog
folytattam az utat hazáig.
– Mikor tartóztatták le?
Mindjárt. Volt egy kommunista szomszéd, Maár
Sándor. A fia mindig anyámat szidta, és én
megpofoztam. Ők jelentettek föl, hogy hazajöttem
Pestről, sebesülten. Na, elvittek a tatabányai
rendőrségre, hogy mit csinált, hol volt? Mondtam,
fönt voltam Felsőgallán. „Nem igaz, maga Pestről
jött” – kiabált a vallató. Tiltakoztam, mindent
tagadtam, csak a rádióból hallottam, hogy mi történt.
Semmit nem tudott rámbizonyítani. Dühében
úgy hátba vágott, hogy nekiestem az asztalnak.
Földöntöttem, lepotyogott a vizeskancsó, a pohár,
ami cikk-cakkosra tört. AzT mondta a tiszt, „na,
szedd föl!” Igen ám, de amint megfogtam, ő
rátaposott a kezemre. Azt pedig szétvágta a törött
pohár. Fölüvöltöttem, visszavittek a pincébe.
Előttem hoztak le egy vérző fejű, olyan harminc év
körüli férfit, szaggatott ingben. Én törölgettem az
arcát, nagyon kikészítették. Jajgatott, én zörögtem
az őröknek, hogy már haldoklik! Pedig csak
megjátszotta. Ő volt a besúgó. Hallgatta, hogy
mit beszélünk. Föltűnt nekem. Ezért csak annyit
mondtam a többieknek: nézzétek, ártatlan vagyok,
nyomorékká tettek, orvoshoz sem engedtek, pedig
a csontokat is elvágta az üveg… Azóta ilyen görbe
a kezem, s az ujjaimat sem tudom kiegyenesíteni.
Végül elengedtek, kaptam a lelki fröccsöt, meg
hogy majd mit csinálnak velem, és erről senkinek
egy szót se. Még jó, hogy a hátamat nem látták.
– Hol kapott munkát? Miből élt?
Ugyanúgy visszamentem az erőműbe, segédmunkásnak. A következő vallatásnál történt,

– Aztán már nem kellett jelentkezni rendőrségen?
Vasina Ferenc, a párttitkár meg a szakszervezetis,
hol ez, hol az, behívott „beszéletésre”. Rám
is állítottak valakit, de semmit nem tudtak
kihúzni belőlem. Egy alkalommal ki jött velem
szembe? Az, akinek én törülgettem, mosogattam
a fejét… Rendőrszázadosi egyenruhában. Hát
én elmondtam mindennek, hogy képes voltál
spicliskedni, megpofoztatni magadat ezért a
három csillagért? Olyan patáliát csaptam, hogy
körbeálltak az emberek. Szerencsére nem lett
semmilyen következménye. 1957-ben bevonultam
katonának, utána visszamentem segédmunkásnak.
Pár házra tőlünk felfigyeltem egy helyes kislányra,
Erzsikére, aki a nagynénjénél volt látógatóban.
Beszélgettünk, de aztán hazament Jászladány
ba, én pedig elkerültem a VOLÁN-hoz, jártam az
országot. Dunaalmás és Tata között vettem telket,
építettem egy kis házat: szoba, konyha, spájz, ami
kell, és ott gazdálkodtam. Egyszer csak nagyon
ugattak a kutyák. Látom, jön valaki a dűlőn.
Odamentem a kapuhoz. Köszöntem: „Csókolom,
tessék, keres valakit?” Azt felelte, igen, a Petrőcz
Tibort. Mondtam, én vagyok, te ki vagy? Azt
mondta, hát az Erzsi! Nem ismertük meg egymást.
Ő a barátnője segítségével kiderítette, hol lakom,
és eljött. Azóta házasok vagyunk. Ez a legjobb
dolog, ami történt velem az életemben…
Vennes Aranka
*

Petrőcz Tibor

az 1956-os Magyar Szabadság-harcosok
Világszövetsége Pest megyei elnöke.
A forradalom 62. évfordulóján, Világszövetségünktől
megkapta az ’56-os Hűség a Hazához
Ezüst fokozatú Lovagkereszt kitüntetést
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BEMUTATJUK
TÁRSSZERVEZETEINKET

'56 KATONAI ÉS
POLGÁRI ÖRÖKSÉGE

A rendszerváltás évében megkezdődött a katonák rehabilitációja, tekintettel az 56-os katonákra. Körülbelül négyezer katonát vizsgáltak fölül, és közülük megközelítőleg négyszázan szerettek volna egy külön
szervezetet létrehozni. Ez időtájt alakult meg a Történelmi Igazságtétel Bizottság, és ehhez csatlakoztak,
legnagyobb létszámú tagozatként. Ez a helyzet egészen 2011-ig állt fönn, amikor kiváltak, s önálló jogi
személyként működtek tovább.

Krisár Miklós és Maléter Pál özvegye

Szervezetük teljes neve: Összefogás 1956 Katonai
és Polgári Örökségének Megőrzéséért Egyesület.
Szokatlanul hosszú elnevezés – kezdjük a beszélgetést, Krisár Miklós nyugállományú alezredessel,
akit Kovács Sándor nyugállományú vezérezredes
halála után választottak elnöknek. (A katonai szervezetnek megalakulása óta vezetőségi tagja volt.)
Hosszúnak hosszú, mert már magába foglalta a
programunkat is: elsősorban a magyar história
iránt érdeklődőket gyűjtjük össze. Ez meg is valósult, minden kedden volt klubdélutánunk, amiket
főként Sánta László ezredes úr vezetett, s mindig
történelmi kérdéseket boncolgattunk. Tévedés
volt azt hinnünk, hogy az anyagi támogatást létszámunknak megfelelően elhozhatjuk a TIB-ből!
Három vagy négy évig mi egy fillért nem kaptunk,
a tagok támogatásából működtünk. Ha nincs pénz,
akkor nem tudunk olyan programokat mondani,
amire hozni tudjuk a fiatalokat. Az öregek most
már tényleg lassan elmennek, én magam is elmúltam nyolcvanhat éves.
– Viszont mégis sokfelé járnak, és sok programot
szerveznek. Ez miként lehetséges?
Merem állítani, ha tetszik valakinek, ha nem, az
Isten áldását többször érezzük, hogy a bajainkban
mindig valamilyen fél-csoda-módon egyszer csak
az a helyzet megoldódik. Aztán például van olyan
emberünk, mint Varga Lajos Zalaszentgrótról, aki
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nem tud kijönni sem a házból, de szinte minden
hónapban ír egy levelet, arról, amit megélt, ám az
egyéni történelmét mindig bele tudja helyezni a
nagy történelembe. Pár évvel ezelőtt összejöttünk
a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesülettel. Kimondottan olyan történész fiatalok tartoznak oda, akiknek már négy-öt-hat könyvük megjelent, és részesei a mai történész társadalomnak.
2018. szeptember 20-án volt az első tudományos
műhelybeszélgetésünk. Együtt mentünk Nyíregyházára, ahol nagy tisztelettel-szeretettel segítettek
a helyiek, a honvédségi képviselőktől kezdve a
könyvtárig bezárólag. Szeretnénk ráirányítani a
figyelmet a fehér foltokra. Nyíregyházán például
azt kutattuk, hogy mi volt a helyi rádiók szerepe
’56-ban. Erről szinte nem is hallani. (A Magyar
Rádiót sem érdekelte.) Még Koppány megítélését
is szeretnénk egy kicsit közelebbről látni, mert itt
sem stimmel valami. Föltűnő, hogy Koppány emberei Jézus! kiáltással mentek a harcba, a vasba
öltözött németek ellen. A magyarok családokban,
nemzetségekben és nemzetben szerveződve éltek.
Aztán rázuhant az általunk ismeretlen feudalizmus a maga jobbágy–úr rendszerével, ősi, sokszáz
éves történelmünk kiirtásával.
– Ön mi által lett ilyen elmélyült történelemkutató?
Szerzetesi középiskolákba jártam. Közelmúlt történelmünk pedig engem és családomat földönfutóvá tett. Palócföldön nevelkedtem, bár a szüleim
nem voltak palócok, Pásztóról származom. A mai
napig is az a szülőhazám, ott akarok megpihenni
majd. Budapesten élek 1942 óta, kisebb nagyobb
kihagyásokkal. Annak idején Pásztón, de minden
magyarországi elemi iskolában, a füzetek hátulján nem Micimackó volt és hasonlók, hanem az
volt írva, hogy Hiszek egy Istenben, hiszek egy
hazában, Hiszek Magyarország feltámadásában!
Ezt minden előadásomban, halottbúcsúztató beszédemben elmondom. Az ’56-os katonák ezt tanulták gyerekkorukban, és ezt halálunkig valljuk.
Fényképeim vannak a trianoni megemlékezésekről. Micsoda ünnepségek voltak! Belénk nevelték,

tízéves gyerekekbe a hazaszeretetet, ami most alig
érezhető. Helyette a celebeket kell néznem, hogy
a szemöldökük összeér-e vagy nem, beoltották-e
a macskájukat – szóval ezek a „fontos” dolgok,
miközben ugye… na, nem megyek bele ebbe! A
Nyugatról jött szennyel találkozunk, mely nagymértékben található szellemi életünkben. Tisztelet
azoknak a hazafiaknak, akik nem állnak be a mocskolódók, szellemi hóhérok táborába… Nem tudnak
egy becsületes történelmi filmet összehozni, pedig
már legalább harmincat kellett volna csinálni!
– Ötvenhatot hogy élte meg?
Gyerekkorom óta katona szerettem volna lenni.
Elvégezvén a tiszti iskolát, Hódmezővásárhelyre
vezényeltek, s ott kezdtem mint szakaszparancsnok a légvédelmi tüzéreknél. Egy év után a parancsnokom, Kiszela István százados engem bízott meg egy különleges, tartalékosokból álló üteg
vezetésével. Ekkor hallottuk, hogy Pesten forradalom van. Fogalmunk nem volt, mi a teendő. A
Honvédelmi Minisztérium sehol nem volt. Nem
lett volna őnekik kötelességük valami parancsot
kiadni?! Megalakult a Forradalmi Tanács, aminek
én tagja lettem rögtön. Az elnök behívatott, hogy
menjek ki egy szakasszal a hódmezővásárhelyi
állomásra, biztosítani a rendet. Majd egy másik
szakasszal a megyei rendőrkapitányságra vezényeltek, hogy hozzuk be az ávósokat, de mindenki
eltűnt onnan. Másnap reggel a címjegyzék alapján
megtaláltuk őket, de közeledett a tüntető tömeg, s
azt skandálták, hogy ávósokat a lámpavasra! Lemenekítettük őket a laktanyánk fogdájába, hogy
majd később bíróság előtt feleljenek tetteikért.
– Milyen „jutalmat” kapott a forradalom leverése után ezért?
Az ávósok azok olyanokat mondtak, – megvan az
összes bírósági papírom –, hogy nem hittem a szememnek. Hazudtak egy csomót, hogy őket milyen
atrocitások érték, meg egyebek. Ötvenhét január-

2014. március 26. Jutadomb.
Müller Ferenccel a 85-ös légvédelmi ágyú előtt.

jában behívtak a rendőrkapitányságra, „beszélgetésre”. Egy ütéstől kirepült egy fogam, majd megfosztottak a rendfokozatomtól, de be nem csuktak.
Két esetben voltak értem fönt a szegedi bíróságról
nyomozók, hogy tárgyalásra vigyenek. Az elsőnél
egy közeli presszóban voltam, mert zenéből kezdtem megélni, Hajnal István, Németh Lehel voltak
a barátaim. Az én egyik igaz barátom, Kapuvári
György, tudta egyedül, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mert másnak a nevén voltak a szerződéseim.
1962-ben a Heves megyei Poroszlóra hívtak, mert
nyílt egy hatalmas művelődési ház. Aggódtam:
kiderül, ki is vagyok valójában. De a tanácstagok,
élükön a kultúráért felelős Kovanecz Istvánnal,
nem kérdeztek semmit. S milyen a sors? A lánya,
Margit lett a feleségem s első két gyermekem anyja. Nyolc évet töltöttem ebben a csodálatos Tiszaparti községben. Apósom csodálatos ember volt,
benne lesz a könyvemben, amit az életemről írok.
– Ennyire meghatározó volt az életében?
Igen, ő is és mindenekelőtt Tankó Tibor, a későbbi
vezérőrnagy, a Tűzoltó utcai harcok egyik résztvevője. De néhai elnökünk, a halálra ítélt Kovács
Sanyi is, aki Csepel díszpolgára lett, akiről órákat
kéne beszélni. Súlyos beteg volt évekig. Halála

Tisztelgés a csepeli kopjafánál

előtt is meglátogattam. Borzasztó volt látni, harminc kilóra lefogyott! Azután három napig szinte
enni sem tudtam. A csepeli temetésen, a nagyszámú gyászoló között csak néhány rangosabb személyt láttam, a „sztár ötvenhatosok” nem értek rá.
Pedig ott lett volna a helyük! Keserűséggel tölt el,
amit sajnos nem tudok elrejteni. De tovább gondolkodom olyan programokon, amik vonzóak,
mint például kihelyezett történelemórák, kiadványok, vándorkiállítások, Hősök emlékparkja-sétánya… Erre kötelez megbízásom, melyet élő és
halott ’56-os bajtársaimtól kaptam.
Vennes Aranka

19

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT,
LENGYELORSZÁG!
A lengyel államiság visszanyerésének 100.
évfordulójára a POFOSZ poznańi zarándoklatra hívta a különböző 56-os szervezeteket.
Többek között Világszövetségünk is képviseltette magát a 2018. november 9-12. közötti
látogatáson. Kis Imre, a POFOSZ országos
vezetőségi tajga, a VII. kerület elnöke régóta
elkötelezett híve a jó magyar-lengyel kapcsolatoknak. Nemcsak a zarándoklat, hanem
számos olyan rendezvény, megemlékezés
kigondolója, amik ezt a törekvést erősítik.
Arról kérdeztük, honnan ered ez az elkötelezettség?
– 1956. június 28-án Poznańban fegyveres
felkelés tört ki, s jól ismerjük a két nép történelmének egymásba fonódását – mondta
Kis Imre. – A magyarok szimpátiatüntetést
tartottak a lengyelek mellett, s ez lett a magyar
’56 elindítója. Abban a történelmi helyzetben
is közös volt a sorsunk, a korábbi sztálinizmus és kiszolgálói ránk nyomták bélyegüket. Amiként most is tudjuk, hogy az EU-n
belüli vitákban egy negyvenmilliós ország,
Magyarországgal szoros szövetségben, már
komoly erőt képvisel. Bármennyire is nagyszerű és kiegyensúlyozott a lengyel-magyar
barátság politikai szinten, ennek igazi próbája
a hétköznapi emberek személyes kapcsolata.
Régóta terveztem a poznańi utat, most végre
Kövér László házelnök úr hozzájárulásával
és a részt- vevők anyagi áldozatvállalásával
sikerült megvalósítani.
A Varsói Magyar Intézet vezetőjének, Tischler
Jánosnak közreműködésével készítettük elő
az út sikerét. A helyszínen személyesen részt
vett és a küldetésünk sikerében oroszlánrészt
vállalt a poznańi egyetem magyar tanszékének tanára, Németh Szabolcs; a poznańi polgármesteri hivatal, valamint a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet igazgatóhelyettese,
Konrad Białecki, akikkel együtt vettünk részt
a különböző eseményeken. Megkoszorúztuk
a két fiatal hős, Mansfeld Péter, és a pár perc
járásra lévő Romek Strzałkowski emléktábláját. Tisztelegtünk a lengyel ’56-os emlékmű
előtt, mely monumentalitásában és szellemiségében valóban méltóságteljes alkotás, nem
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úgy, mint nálunk a „vaskefe.”
–A magyar delegációnak még egy meglepetésben is volt része, ami megrendítően hatott
ránk… A lengyel fogadóbizottság a poznańi
egyetem magyar-történelem szakos profes�szorával, és magyarul tanuló lengyel egyetemistákkal is kibővült. A korábbi tervektől
eltérően egy negyedik emlékműhöz is elvezettek. A poznańi pályaudvar és az odavezető
út találkozásánál áll ez a csodálatos, üvegből
készült alkotás, mely egyszerre volt meghökkentően modern, ugyanakkor mélységesen
drámai. Az üveg közé foglalt tenyérnyi vércsepp azt szimbolizálja, hogy a poznańiak
vért gyűjtöttek a magyar szabadságharcosoknak. Azt is megtudtuk kísérőinktől, hogy
a bevásárló központot TIGRÁNIT építette, és
ők ajándékozták az emlékművet. Demján Sándor ragaszkodott ahhoz, hogy ott állítsák föl, s
maga Andrzej Duda elnök avatott fel. Ám erről
Magyarországon szinte semmit sem tudunk!
A poznańi polgármesteri hivatal és a Lengyel
Nemzeti Emlékezet Intézet szervezésében
részt vettünk a poznańi állami ünnepségen.
A felsorolt közjogi méltóságok után hivatalosan köszöntötték az ’56-os magyar delegációt, hatalmas taps kíséretében. Nyilvánosságot
kaptunk a városi televízióban, bemutatták az
emlékműnél és más helyen történt koszorúzásunkat, és rövid interjút készítettek a látogatás
vezetőjével. A főtéren és az utcákon a helyiek

odajöttek hozzánk, megköszönték, hogy velük együtt ünneplünk. Kezet fogtunk, megöleltük egymást, rövid élettörténetek peregtek
le előttünk. Odajött hozzánk például egy, a
poznańi felkelésben részt vett harcos fia. Hatalmas magyar zászlót tartó lengyel veteránok
könnyezve mesélték, hogy ők a háborúban
Magyarországon keresztül jutottak ki a londoni lengyel emigrációhoz. Óriási sikere volt
a lengyel-magyar kitűzőknek, amiket ajándékba hoztunk lengyel barátainknak. Egyik
bajtársunk – elvegyülve a tömegben – azon
kapta magát, hogy „węgier, węgier!” felkiáltással tányért adtak a kezébe, finomságokkal
megrakva. Fiatalok, kisgyermekes családok
lengyel zászlókat nyújtottak felénk, rámutatva
a mi kezünkben lévő magyar zászlókra, hogy
cseréljük el. Ezek a fiatal szülők fontosnak
tartották, hogy a családjukkal, a kisgyermekeikkel együtt fotózzák a magyar delegációt!

lengyel-magyar barátság szent. A közös értékrend mindenkit nyitottá tett a másik iránt.
Hazafelé megrendülten néztük Farkas Gyuri
barátunk két ’56-os videóját.

– Mi volt az, ami az ön számára külön élményt jelentett?

– Mik a közeljövő tervei?

Csak mélyen elkötelezett, komoly bajtársak
jöttek erre az útra, akik nem kicsinyes dolgokkal vannak elfoglalva; akik számára ’56 és a

– Előhozta-e önben a személyes emlékeket?
Igen, hiszen részt vettem a VII-VIII-XIX. kerületi harcokban, a Baross téri csoport tagjaként. Ott ért a november 4-i támadás, menekülnünk kellett, mivel nem tudtuk tartani a Baross
tér 19-et. A Thököly-Murányi utca sarkán lévő
épület I. emeletén volt a harcálláspontunk. A
Magyar-Szovjet Baráti Társaság épületénél
november 7-én, a szovjet tankágyú támadás
után két halottunk is lett, és 8-án véglegesen
letettük a fegyvereket. Aztán következett a
felelősségre vonás, a verések, a fogda, a rendszeres előállítások…De mi egymásra soha sem
vallottunk. Ezért úsztam meg a börtönt. De
nem léptem be se a KISZ-be, se a pártba.
A Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete felkért
néhány fontos kapcsolatfelvételre Magyarországgal, melyet szívügyemnek tekintek.
2019. június 28-án ismét megkoszorúzzuk a
Millenáris parkban Kuźnicki Wiesław emléktábláját, melyet még 2006-ban, az 50. évfordulóra állítottunk, lengyel barátaink névjavaslatára. Már ekkor szerettem volna egy
utcát is elneveztetni róla, viszonozni azt a lengyel gesztust, hogy ők utcát neveztek el a mi
fiatal hősünkről Poznańban. Remélem, hogy
erőfeszítésem hamarosan sikerrel jár.
Dr. Petrasovits Anna
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ISMERJ MEG MINKET

WACŁAW FELCZAK
A XX. SZÁZADI
LENGYEL-MAGYAR
KAPCSOLATOK
LEGENDAS ALAKJA
Az Eötvös Kollégium egykori lakója, a lengyel-magyar kapcsolatok kutatója a második
világháború idején Varsó és az emigráns lengyel kormány közötti titkos futárszolgálat budapesti szervezője volt.
Földalatti tevék enységével pénzt, információt és
parancsokat továbbított a megszállt Lengyelországban tevékenykedő ellenállásnak. A háború
után a kommunista szervek bebörtönözték, halálra ítélték, hogy ezt később életfogytiglani szabadságvesztésre ,,mérsékeljék”.
1956 őszén enged·ték szabad on, ami után a krakkói Jagelló Egyetem Történeti Intézetében dolgozott. Az 1970-es évektől renszeresen járt Magyarországra, ahol szűkkorű e1őadásokat tartott.
A Waclaw Felczak Alapítvány létrejöttt a
professzor egykori hallgatója, Orbán Viktor minisztereln ök jelentette be 2016-ban,
Waclaw Felczak születésének 100. évfordulója
alkalmából szervezett krakkói emlékülésen.
A magyar és a lengyel fél úgy döntött, hogy a
professzor emlékére két intézményt állítanak
fel, egyet Budapesten, egyet pedig Varsóban.
Az Alapítvány célja a magyar-lengyel barátság és együttműködés további elmélyítése,
amelynek érdekében kiemelten támogatja a
közoktatásban folytatott ismeretterjesztést, a
felsőoktatási és tudományos tevékenységeket,
valamint az ifjúsági közösségek élményszerű
alkotó együttlétét.
Az Alapítvány idén kezdte meg működését,
amelynek keretében meghívásos, valamint
nyílt pályázatokat ír ki, ösztöndíjakat létesít és
céltámogatásokat ítél meg. Az Alapítvány vezető szerve a Kuratórium, amely öt természetes személyből áll. Az Alapítvány kuratóriumi
elnöke Karol Biernacki, a Magyar Nemzeti
Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának igazgatója, a Lengyel Köztársaság szegedi tiszteletbeli konzulja.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NAMI
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EGY EURÓPAI
KÖZÉPHATALOM
ÚJJÁSZÜLETÉSE
SZÁZÉVES A MODERN
LENGYELORSZÁG
„Lengyelország tetemén át
vezet az út a világforradalomhoz”
(Tuhacsevszkij bolsevik hadvezér)
Ez az idézet hál’Istennek teljesen tévesnek bizonyult, ám jól kifejezi, hogy mekkora volt a tét
egész Európa számára, hogy miként alakul a
lengyel hon sorsa. Végül az egyetlen ország lett,
amely a Nagy Háborúból megerősödve került ki!
Ám míg Magyarországnak a megcsonkításból,
Lengyelországnak a hirtelen visszanyert területi
növekedésből adódó kihívásoknak kellett megfelelnie. A rendkívüli történelmi feladatokat Magyarországon Horthy Miklós kormányzó, Lengyelországban pedig Józef Klemens Piłsudski
marsall vezetésével oldották meg. De milyen
körülmények között?! Erről beszélgettünk Konrad Sutarski íróval, költővel, nem hivatásos történésszel.
Mindkét ország ellenséges nemzetközi környezetben tette meg nemzeti függetlenségének első
lépéseit – kezdte a választ. – Lengyelország
nemzetrészeinek újbóli összekapcsolása eufóriát, kifelé nemzeti büszkeséget és erőt sugárzott,
Magyarország a példátlan csapás soha be nem
gyógyuló sebe miatt a bezárkózás útját járta; a
gyász nem engedett utat a nemzeti függetlenség
miatti örömnek! 1867 óta Osztrák-Magyar Monarchia részeként viszonylag jó közjogi pozíciót, gazdasági és kulturális fellendülést sikerült
elérnie. A háború utáni káoszt legyűrve, mindkét
országban fellendülés indult be.
– A lengyel nép hogyan tudott élni e történelmi
pillanatban nemzeti érdekei érvényesítésével?
Az I. világháború végére mindhárom nagy európai monarchia szétesett. A Német-Római Császárság és a Habsburg Birodalom sorsára jutott
az ellentáborban küzdő cári Oroszország is. Ezzel a 123 év óta három részre osztott Lengyelország mindhárom megszállójától megszabadult.
A tényleges állami függetlenség visszaállításáért
azonban sok lengyel vérnek kellett még folynia,
hiszen az országnak nem voltak rögzített hatá-

rai! A korabeli Európa valójában közömbös, vagy
éppen ellenséges volt a lengyel függetlenségi harcokkal szemben. A háborúban kivérzett kontinens
szembe találta magát egy új versenytárssal: Szovjet-Oroszországgal. A nincstelen tömegek és a leszerelt katonák által radikalizálódó Európa
balra tolódott, és rokonszenvezett vele. Emiatt a
bolsevikokkal élet-halál harcot folytató lengyel
hadsereget fegyverembargóval sújtották! Minden
oldalról ellenség vette körül – ez akár végzetes is
lehetett volna. De a 123 éve három megszálló hatalom alatt élő lengyel nép önfeláldozása, az egységes Lengyelország létrehozásába vetett mély
hite és egy zseniális hadvezér és államszervező,
Piłsudski tábornok visszaállította a független
Lengyelországot! Ebben a gigászi küzdelemben
egyedül a megcsonkított, porig alázott kis Magyarországra számíthatott. 1920 júliusában, a
nagy nemzeti gyászban, 80 vagon fegyverrel és
lőszerrel megrakott vagon gördült ki, hogy Románián keresztül – mert a csehek is embargóval
sújtották Lengyelországot – augusztus közepén
megérkezzen a Varsó melletti Skierniewicébe. Az
utolsó percben! Élet-halál harc folyt Varsó környékén Tuhacsevszkij bolsevikjai ellen. Piłsudski
csapatai a visztulai csatában végül legyőzték őket.
Ez a csoda Mária Mennybe menetelének napján,
augusztus 15-én következett be.

narchia közül, szemben az oroszbarát Domszkival.
Az illegális, majd Aktív Harci Szövetség megszervezésével elismert katonai vezetőként 1912-ben
titkos megállapodást kötött az Osztrák-Magyar
Monarchia vezérkarával, hogy háború esetén a
lengyel alakulatok az ő oldalukon szállnak szembe
Oroszországgal. Míg az orosz területen erőszakos
oroszosítás, a porosz területen pedig germanizáció
folyt, a Monarchia nagy autonómiát engedett a
lengyel többségű Galíciának. Nem véletlen, hogy
Piłsudski ide helyezte át tevékenységét. Az itt létrejövő Lengyel Légiókba több mint félezer magyar, többnyire munkás családból származó, be
nem sorozott fiatalkorú is jelentkezett, akik azután
a Keleti-Kárpátokban harcoltak.
Még folyt a háború 1917-ben – arra szólította fel
a porosz megszállás alatt élő lengyel katonákat,
hogy ne a német uralkodóra tegyenek hűségesküt.
Ezért Magdeburgban le is tartóztatták, s az erődben raboskodott 1918. november 9-ig. Szabadulásakor azonnal a lengyel hadsereg élére állt és két
nap múlva, november 11-én bevonult Varsóba. E
naptól számítjuk a lengyel függetlenség visszaszerzését.
– Mennyire volt eredményes a lengyel diplomácia?
A versaillesi békeegyezményben a porosz területek
nagy része visszakerült Lengyelországhoz, s a
határ 2-300 kilométerrel nyugatabbra tolódott.
Felső-Szilézia, Warmia és Mazúria határai
népszavazásokkal és felkelésekkel formálódtak
ki. Gdańsk (Danzig) szabad város lett. Az
Osztrák-Magyar Monarchia szétesett, az ezeréves
lengyel-magyar határ megszűnt. A közbeékelődött
Csehszlovákiával konfliktus alakult ki Cieszyn,
a Szepesség és Árva északi területei miatt. A
Magyarországgal aláíratott trianoni diktátum után
egy hónappal Csehszlovákiának ítélték a területek
nagy részét, Lengyelországnak ítéltek 14 falut a
Szepességből, Nedec várával, és 14 falut Árva
megyéből, Jablonkával. A lengyel szejm soha nem
ratifikálta Trianont!
– Ekkorra Keleten is eldőlt már a határkérdés?

– Ki is volt valójában ez a nagyformátumú vezető?
Piłsudskit egész életében a lengyel nemzet egyesítésének célja vezérelte. Amikor azzal szembesült, hogy szocialista párttársait ez nem is érdekli,
szakított a mozgalommal. Innentől az egész életét
az egyesítésre tette föl. Még 1905-ben földalatti
katonai akadémiát hozott létre a majdani lengyel
hadsereg tisztjeinek kiképzésére. Oroszországot
látta a legveszélyesebbnek a három elnyomó mo-

Dehogy! A Versailles-i béke nem szólt a lengyelorosz határról, folytatódott a vérontás a fiatal
lengyel állam és a bolsevik Oroszország között!
Meghiúsult a Litvániával és Ukrajnával kötendő
szövetség, sőt az ukránokkal való konfliktus
hadiállapotot idézett elő a szovjet Oroszországgal.
A Szimon Petljura atamánnal kötött szövetség
révén hiába jutott el Piłsudski egészen Kijevig – a
szovjet bolsevik csapatok Varsóig verték vissza. A
lengyel állam keleti határai csak 1921-ben a Rigai
Békével, illetve Litvánia lengyeleklakta részének
elcsatolásával, 1922-ben szilárdultak meg.
Dr. Petrasovits Anna
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Rétság nem felejt
Pálinkás Pallavicini Antalt 61 éve végezték ki

Szűcs Béla Albert ünnepi beszéde

Amit amit az ősz hónapokon át csak félmunkával végzett el, azt a november vége két nap alatt
befejezte. A fák levelei lehullottak, téli kopárságot
mutat a táj. A természet pihen és felkészül a telet
követő újra. Az ember viszont máris újba lép, adventtel újrakezdődik minden. A december hónap
pedig megadja az ünnepekre való készülődés hangulatát. A hangulat belülről fakad, amely ilyenkor mindannyiunk szívét áthatja. Figyeljünk erre
a belső érzésre.

Tisztelt Emlékezők! Kedves rétsági Polgárok!
Számomra nagy megtiszteltetést jelent, hogy
ismét Rétságon lehetek, és eleget tehetek Jávorka János ezredes úr felkérésének, valamint
az általa vezetett Rétsági 31-es Hunyadi János
Harckocsi Dandár Baráti Kör tagsága meghívásának.

Örömmel tettem ennek eleget, mivel itt állhatok volt parancsnokom, Pálinkás-Pallavicini
Antal páncélos őrnagy bronzba öntött szobránál. Jól ismertem őt. Szerettük, lelkesedtünk
érte, tiszteltük. Ő ember tudott lenni, tisztelte
beosztottjait, katonáit.
Rétság nem felejt! A mai napon is sokan vagyunk, hogy emlékezzünk. Emlékeznünk kell,
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Szücs Béla Albert ünnepi beszédében emlékezik meg
volt rétsági parancsnokáról, Pálinkás Pallavicini Antal
páncélos őrnagyról.

mert a véreskezű Kádár-rezsim diploma nélküli ítélethozói volt parancsnokom nyakán
meghúzták a kötelet. Ő parancsot teljesített, de
meg kellet halnia, mert a disznópásztor és benzinkutas, négy elemit végzett vezérőrnagy elvtársak ezt így akarták. Kik voltak
ők? Uszta Gyula, Gyurkó Lajos.
Ehhez még segédkezet adott volt
lakhelyem cselédje, Dobi István,
a Magyar Népköztársaság elnöki
tanácsának elnöke, aki az ítéletet
aláírta. Így Pálinkás-Pallavicini
Antal őrnagy szívét 1957. december 10-én reggel 6 óra 43 perckor
a hóhér keze megállította.
Rétság nem felejt! Nem felejtünk, mert kötelességünk emlékezni Pallavicini őrnagyra, nemzetünk mártírjára, Rétság város
hősére. Ezen a decemberi napon
tisztelettel adózunk emlékének.
Ha majd az ünnepi fények kigyulladnak, a templomok tornyaiban megszólalnak
a harangok, gondoljunk rá is; kulcsoljuk össze
kezünket, és néma egy percben emlékezzünk.
Rétság nem felejt! December az év utolsó hónapja. Ilyenkor visszatekintünk a mögöttünk
hagyott hónapok szépségeire, a jóra, a rosszra.
Számadást kell végeznünk. A frissen hullott hó
széppé teszi a tájat, belepi ezt a szoborkompozíciót is, de Mindszenty és Pallavicini emberi

nagyságát még az időjárás sem tudja kikezdeni. A tavasz ébredésével az emlékmű szinte megelevenedik, és büszkén fogja hirdetni,
hogy Rétság városa nem felejt. Mi most is itt
állunk a vártán, mert Babusa János szobrászművész új életet adott számunkra. Mezőfi Zoltán, a város polgármestere így fejezte ki magát:
„Mindszenty bíboros és Pálinkás-Pallavicini
Antal őrnagy bronzba öntve tértek vissza Rétságra.” Igaza volt a polgármesternek. Visszatértek, hogy történelmi nagyságot adjanak a
városnak, a magyar nemzetnek.
Befejezésül engedjék meg, hogy még egyszer
köszönetemet fejezzem ki Rétság város egészének, kiemelten a Rétsági 31-es Hunyadi János Harckocsi Dandár Baráti Körnek, Jávorka
János ezredes úrnak. Ezt teszem az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
képviseletében jelen lévő dr. Sántha Gábor elnök úr, és a szintén jelen lévő dr. Petrasovits
Anna alelnök asszony, valamint a Világszövetség tagsága nevében is.
Szeretettel és tisztelettel kívánok Önöknek Istentől megáldott boldog karácsonyi ünnepe-

Szövetségünk nevében Dr. Sántha Gábor elnök,
Dr. Petrasovits Anna alelnök asszony, valamint
Pallavicini Borbála helyezték el a kegyelet koszorúját

ket, egészségben, szeretetben, sikerekben igen
gazdag új esztendőt.
Az emlékezés gondolatai soha ne hagyjanak
el bennünket. Békesség a földön élő embereknek, Rétság városnak, lakosainak.
Köszönöm türelmüket, hogy meghallgattak.

HÍREK – Események
EMLÉKMŰAVATÁS
GENFBEN

Összeállította: Csigás Zoltán

Magyar Kulturális Központ elnöke, s
természetesen Párkányi Péter, a Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozatával
idén kitüntetett szobrászművész.

A
Genfhez
közeli
Grand-Saconnex
városában állították fel Párkányi Péter
magyar szobrászművész alkotását, az 1956os emlékművet, amely egy lyukas zászlót
tartó női alakot ábrázol. S amelyet a város
kastélyparkjában állítottak fel; ott, ahol
annakidején megünnepelték a svájci magyarok,
hogy az utolsó szovjet katona is elhagyta
hazánkat.
A 2018. november 8-án megtarott ünnepélyes
avatáson, több mint százan vettek részt.
Köztük olyan személyiségek, mint Nagy
István, Magyarország svájci nagykövete; dr.
Schőberl Márton, kulturális diplomáciáért
felelős helyettes államtitkár; dr. Horváth
Zsuzsanna, Magyarország állandó ENSZ
képviselője; Laurent Jimaja, Grand-Saconnex
polgármestere; Mercz László, a Genfi
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NEGYVENÉVES A
SYDNEY-I MAGYAR
ISKOLA

Négy évtizede immár, hogy az ausztráliai ÚjDél-Wales államban, Sydneyben működik
magyar iskola, s magyar nyelven lehet
érettségi vizsgát tenni. 2018. szeptember 22én az iskola a Délvidéki Magyar Szövetség
épületében ünnepséget rendezett az évfordulón. A gálaesten közel kétszázötvenen
vettek részt. A megjelenteket Magyarország
új nagykövete, Dr. Mikola István köszöntötte,
és tiszteletét tette Fráter Olivér konzul. Az
Új-Dél-Wales-i Nyelviskolák Szövetsége
nevében, Albert Vella elnök is felszólalt. Az
ünnepség zárásaként az elmúlt negyven évben
érettségizettek díszsorfalat álltak a most
ballagó diákoknak.

MEGEMLÉKEZÉS SAN
FRANCISCO-BAN
Reprezentatív helyen áll az az ’56-os
emlékmű, amelyet még 1986-ban állíttattak
a San Francisco-i magyarok, a forradalom és
szabadságharc 30. évfordulóján. A Californian
State Building épülete előtt a bronzba öntött
magyar nő alakja a magyar lelket is jelképezi,
hogy ne csak az emlékezést, hanem a reményt
is ébren tartsa. Annakidején dr. Szabó
Gyula ügyvéd kezdeményezte létrehozását,
alkotója pedig Rózsa Olga, Kaliforniában élő
szobrászművész volt, aki a Gloria Victis címet
adta a szobornak.
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A San Francisco-i Magyar Szabadságharcosok
Szövetsége minden esztendőben ott rendez
megemlékező ünnepséget. Erre az idén,
2018. október 28-án került sor, a megszépült,
szobornál, amelyet megviselt az idő; az
újraöntés és a felállítás költségeit a SzabóJackovics család fedezte.
Az
‚56-os
magyar
szabadságharc
emlékművénél a magyarországi delegáció
tagjai: Kollarik Tamás, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja
és dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar
Művészeti Akadémia főtitkára
helyezték el a megemlékezés
virágait. A rendezvény ünnepi
szónokai Voisin Éva tiszteletbeli
konzul és Könnyű Ernő egykori
kongresszusi képviselő voltak.
Az
ünnepségen
MagyariKöpe Gábor, a San Francisco
és Környéke Szabad Magyar
Református egyház lelkésze
mondott áldást. A díszőrséget
az 1957-ben alapított Magyar
Bencés Misszió tagjai és
magyar iskola cserkészei adták.

SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
KIBŐVÍTETT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Világszövetségünket érintő fontos napirendi
pontokat tárgyaltak meg 2018. november 20án, székházunkban a kibővített elnökségi ülés
résztvevői. Dr. Sántha Gábor általános elnöki
tájékoztatója mellett – többek között – szóba
került a Corvin Filmpalotában megtartott ’56os megemlékezés; beszámolók hangzottak el a
Világszövetség pénzügyi helyzetéről és a megyei szervezetek idei munkájáról. Téma volt
továbbá a Lámpás című magazin értékelése
is. Az elnökség kibővült Szügyi István budai
elnök megválasztásával, továbbá Oláh Irma és
Tóth György elnökségi tagságával. A választmány elnökének Szűcs Béla Albertet a világszövetségünk Komárom-Esztergom megyei
elnökét választotta a kibővített elnökség.

kenységéről, tovább folytatjuk az ’56-os eseményekkel kapcsolatos kutatásainkat, a gulag és
a kommunizmus áldozatairól sem feledkezünk
meg. A kiállítási anyagot több vidéki helyszínen
is bemutattuk, s szívesen elvisszük bárhová,
akol érdeklődnek iránta.
Bár kevesen voltunk, de jól éreztük magunkat,
örültünk, hogy ismét láthattuk egymást, a 93
éves dunaújvárosi bajtársunkat, Kasó Tibort is
elhozta a lánya, ő mindig eljön.
Meg kell még említenem, túl a bajtársi találkozón, hogy az idén is több helyre meghívtak bennünket az ’56-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségekre. Megtisztelő, hogy nem feledkeznek
meg rólunk.
Sinka Jenő
a világszövetségünk Fejér megyei elnöke

•

• •

SZÉKESFEHÉRVÁR

BAJTÁRSI
TALÁLKOZÓ

Mindig igazi örömet jelent a bajtársakkal találkozni, erre utóbb 2018. október 4-én került
sor Székesfehérváron, a Sziget utcai közösségi helyiségünkben. A közös ebédünkön sajnos
nem sokan voltunk, mert tagjaink zöme már
járóképtelen. Hiszen minden tagunk átélte a
kommunista diktatúra megtorlásait, többnyire börtönbüntetések letöltésével teltek el fiatal
éveik. Meghurcoltak vagyunk mi is. Szomorú
tény az is, hogy létszámunk mára már 21 főre
csökkent. Átlagos életkorunk 80 év felett van. A
találkozókon vissza-visszaidézzük emlékeinket,
végignézzük a falon a képeket, amelyeket kiállítási anyagként készítettem az 50. évfordulóra.
Beszámoltam a tagoknak az idei esztendő tevé27

NYÍREGYHÁZA

SZABOLCSI
ADÓSSÁGOK 56
HAGYOMÁNYÁNAK
ÁPOLÁSÁBAN
Nemrégiben hallottam az egyik televízió riporterének szájából 1956 megjelölésére a
„kilengés” kifejezést! Nem haragudtam meg
emiatt, hanem éppen a forradalmunkkal kapcsolatos felvilágosító munkánk hiányosságai
jutottak eszembe. Nyomban leírtam SzabolcsSzatmár-Bereg megye 1956-os hagyományápolásának hiányosságait, adósságait:

1. Végre ideje lenne már eltávolítani Békefi

(Gunner) Benő (1909-1964) református lelkész még 1981-ben felavatott bronz domborművét a nyíregyházi Korányi Frigyes utca 166.
szám alatti épületről. A tiszteletes úr ugyanis
az 1944. november 2-i szovjet elhurcolás –
2300 lakos! – legfőbb szervezője és KGB-ügynök is volt! Emellett az 1956-os forradalmunk
ádáz ellenségeként működött, s lelkésztársát,
a forradalmár Bán Istvánt (1931-2006) is börtönbe juttatta!

2. Viszont mostmár el kellene készíteni – ed-

digi számtalan eredménytelen kérésük után
– Kádár Gábor gyulaházi gazdálkodó emléktábláját Gyulaházán és a nyíregyházi megyei
börtön falára. Őt 51 éves korában, 1951 június
13-án végezték ki Nyíregyházán, s mártíromsága a hazai kuláküldözés nyitánya volt!

3.

Még 2008-ban javasoltam, hogy a nyíregyházi Szabadság tér nevét változtassák Tárnok-fivérek tere elnevezésre, s az új iskolák és
egészségügyi intézmények pedig viseljék megyénk ’56-os hőseinek nevét: Szilágyi László,
Rácz István, Dandos Gyula, dr. Babicz Béla,
dr. Dohnál Jenő. Eddig egyedül egyikük nevét vette fel a egy szervezet: Vásárosnaményban a Dandos Gyula Unitárius Cigány Egylet.
Jól érzékelteti lemaradásunkat, hogy az innen
elüldözött dr. Babicz Bélának (1908-1993), a
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tirpák népesség szeretett orvosának, kényszerlakhelyén, Dunakeszin őrzi utca a nevét. Városunkban még inkább illene és kellene!

4. Csak megemlítem, hogy mi Bán István em-

léktábláját nem a nyíregyházi rádió épületén,
hanem a Református Esperesi Hivatal bejáratánál kívántuk elhelyezni., azonban utóbbi ezt
nem engedélyezte. Ezzel ellentétben az ’56-os
szervezetek Bán Istvánt a forradalom hősének
tekintik, s rendkívül elítélik Békefi Benő és főnöke, Péter János debreceni püspök tevékenységét, aki „T”, azaz titkos párttag volt! A Református Egyház megyei vezetőinek is el kellene
fogadni ezeket a tényeket.

5. A nyíregyházi Hősök téri Zászlókő emlék-

műre végre kerüljön fel a 10 áldozat neve is,
hiszen a mártírok nevének a felírása a kegyelet
mécsesei! Különben is, az emlékmű felavatásakor ünnepi beszédemet ezen hiánypótlás kikötésével voltam hajlandó elmondani. A jelenlévő Csabai Lászlóné polgármester és Tukacs
István alpolgármester is megígérte.

6. A forradalmárok által ledöntött és Kádár-

ék által nyomban visszaállított Malinovszkijszobor ma már nem illik Nyíregyháza város
evangélikus nagytemploma előtti főtérre!
Anakronizmus! Át kellene helyezni a Hősök
Temetőjébe. Ha az orosz fél nem egyezik bele,
haza is viheti. Ezután pedig lehet gondolkozni
vitéz Kovács István nemzetőr főhadnagy szobrának visszaállításáról!
Bizonyára vannak még egyéb tartozásaink
1956 hagyományának ápolása terén! Hirtelen
ezek ötlöttek emlékezetembe. Fontos, hogy
napjainkban is hirdessük a forradalom üzenetét, „alkalmas és alkalmatlan időben”! Hiszen
ma is időszerű Ciceró megállapítása: „Vita
mortuorum in memoriam est deposita” – Az
elhunyt életét az élők emlékezete őrzi! Ezen
rövid visszaemlékezés is ezt a célt szolgálja.
Dr. Fazekas Árpád
Nyíregyháza

O L VASÓN AP LÓ
NAPLÓ ’56
ÚJSÁGOK, UTCÁK, EMBEREK

Meglehet, sokan vannak olyanok, akik azokban a napokban följegyezték az eseményeket. De Tatár Imre
az újságíró szemével látta és láttatja – immár könyvben is – akkori naplójának lapjait. Ez már csak amiatt is különleges, mert a Szabad Nép munkatársaként azok közé tartozott, akik már a forradalom előtt
hetekkel-hónapokkal érezték, valami nagyon nincs rendben: a párt tekintélye napról-napra romlik, nem
áll a tömegek demokratikus követeléseinek élére. Próbálták meggyőzni az újság vezetőségét: nekik ezzel
kellene foglalkozniuk. Nem sikerült. Íme, a naplórészlet:
„(…) Október 22-vel kezdem. Délelőtt történt.
Takács Kálmán szobájában voltunk, amikor bejött Pándi és Gál Pali. ‘Tűrhetetlen a helyzet!
A Szabad Népet mindenki szidja vagy kineveti!
Hallgat, úgy tesz, mintha semmi sem történne,
amikor az egész országban forrongnak a kedélyek, amikor minden valamirevaló lap demokráciát és Rákosi felelősségre vonását követeli!
Amikor a Hétfői Hírlapért verekszenek az utcán,
s amikor már a pártbizottságok is változást követelnek!’ A helyzet tarthatatlannak látszott – személyi változást követelt a párttagság. Nagy Imrét
a kormányba, intézkedést gazdasági téren, stb.
S a központi vezetőség vagy két hónapja néma.
Még a pártbizottságok is értetlenül nézték ezt az
állapotot. Miért nincs központi vezetőségi ülés,
miért nem nyilatkoznak a vezetők? Kádár Kínában időzött hetekig, majd Gerő Hegedűssel Jugoszláviában, s eszükbe se jutott hamarabb befejezni körútjukat, pedig nyilván tudomásukra jutott,
hogy mi van itthon. Vagy szándékosan nem jött
Gerő, hogy a kedélyeket túlfeszítse?
Fel a pártközpontba!
Ez volt a helyzet hétfőn, október 22-én, amikor a
két Pali (Pándi és Gál – a szerk.) bejött Takács
Kálmán szobájába. Meg kell fogalmazni a Szabad
Nép munkatársainak követeléseit – így nem dolgozunk tovább! (…) Ekkor már az egyetemeken
gyűlés-gyűlést követett, megszületett a keddi felvonulás terve.
Még aznap délben összeült a Szabad Nép rendkívüli taggyűlése. Rövid volt: megbízott egy csoportot, fogalmazza meg a munkatársak követelését.
Másnap, október 23-án ismét összeültünk, elfogadtuk a feliratot, s megbíztunk egy küldöttséget,
vigye el a Politikai Bizottságnak. A delegáció vezetője Horváth Márton lett, aki teljesen egyetértett a felirattal, osztotta aggodalmainkat. Íme, a

felirat szövege:
’Az újságírók harcba indulnak
Mi, a Szabad Nép munkatársai, látva hazánkban a
létrejött rendkívüli feszült és válságos helyzetet és
a nemzetközi események alakulását, s látva egyúttal, hogy még mindig nem szűnt meg a huzavonaáthatva pártunk és népünk iránti felelőségérzetből,
kérjük a Politikai Bizottságot, hogy az ország nyugalma és szocialista előrehaladásunk érdekében
a legrövidebb időn belül teremtsen tiszta helyzetet, s tűzze ki világosan a szocializmus építésének
magyarországi perspektíváját. A köz nyugalma
és a kormányzáshoz elengedhetetlenül szükséges
minimális bizalom megteremtése érdekében a Politikai Bizottság a kora délutáni órákban adjon ki
nyilatkozatot, amelyben nyíltan és fenntartás nélkül
leszámol a múlt hibáival, állást foglal a lengyelországi eseményekkel kapcsolatban1 a proletárinternacionalizmus szellemében deklarálja a Szovjetunióhoz való baráti viszonyunk rendezését, és állást
foglal az elodázhatatlanul szükséges személyi változások kérdésében. Szögezze le félreérthetetlenül,
hogy a szükséges politikai és személyi változásokat
az ország vezető osztálya, a munkásosztály a budapesti munkásság érdekeire és jogos követeléseire
támaszkodva akarja és fogja végrehajtani. Közölje
továbbá, hogy a legrövidebb időn belül átfogó programmal lép az ország nyilvánossága elé, amely a
munkásosztály, a vele szövetséges dolgozó parasztság és az értelmiség, az egész magyar nép politikai
és gazdasági érdekeit és törekvéseit hűen fejezi ki.”
1
Lengyelországban Wladyslaw Gomulka, a
Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) Központi Bizottsága frissen megválasztott, új elsőtitkára beszédében demokratikus reformokat sürgetett. A budapesti
október 23-i felvonulás a lengyel Október mellettiszo
lidaritásitüntetésként indult.
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A deklaráció ezzel kapcsolatban tartalmazza Nagy
Imre elvtársnak a bevonását a Politikai Bizottságba és más olyan elvtársaknak a bevonását a Politikai Bizottságba, illetve az ország vezetése, illetve
a vezető párt állami, gazdasági, honvédségi és karhatalmi szerveibe, akik következetesen harcoltak
a sztálinista hibák ellen, akik politikai felfogásuk
és szakmai rátermettségük alapján méltók a vezetésben való részvételre.
„A Központi Vezetőség egy héten belül üljön össze
és kezdje el az előttünk álló munka konkrét végrehajtását. Foglaljon állást a Politikai Bizottság
a pártkongresszus lehet legrövidebb időn belül
történő összehívása mellett. A Szabad Nép helyes
vezetésének megteremtése érdekében biztosítsa
a Politikai Bizottság, hogy a PB által korábban
jóváhagyott új szerkesztőbizottság a mai nappal
munkába álljon. Kérjük a Szabad Nép pártirányításnak azonnali következetes megjavítását. A lap
szerkesztéséért mindenekelőtt a szerkesztőbizottság és a szerkesztőségben dolgozó központi vezetőségi tagok a felelősek, önállóan döntsenek a
cikkek megjelenéséről. A Politikai Bizottság hozza
nyilvánosságra az ország gazdasági és külkereskedelmi helyzetét feltáró dokumentumokat. A Szabad Nép szerkesztőbizottsága és szerkesztőségi
kollektívája egységesen állást foglal a fenti memorandum mellett, és deklarálja azt az elkötelezettséget, hogy semmi körülmények között nem hajlandó
az egészséges kibontakozást és a haladéktalanul
szükséges változásokat gátló erőket szolgálni. Budapest, 1956. október 23-án.”
Így hangzott a Szabad Nép munkatársainak
felirata. A válasz?
– A Politikai Bizottság most ülésezik, a Jugoszláviában járt elvtársak beszámolnak az egyezményről.
– Nem baj, akkor a küldöttségünk menjen be az
ülésre. Bementek. Ettől kezdve a feszültség csak
hatványozódott. Visszajöttek s beszámoltak arról,
hogy gyakorlatilag kidobták őket, Gerő, Révai és
Kádár türelmetlenül, gúnyosan és jóformán durván bánt velük. Meghallgatták őket, de ezt mondták: ne dugjuk orrunkat az ország vezetőinek
ügyeibe.
– A vezető elvtársak tudják, mit csinálnak - mondta KádárJános. Mire Lőcsei Pál (aki nem híres önuralmáról) ezt válaszolta:
– Ezt már egyszer mondta Kádár elvtárs – a Rajkper idején.
Horváth Márton a Politikai Bizottság előtt kijelentette: lemonda főszerkesztői megbízatásáról,
miután a vezető elvtársak elutasították a feliratot.
Ezt a lemondását nem fogadták el, mert Horváth
Mártont a Központi vezetőség bízta meg – de tüstént kijelöltek a Szabad Néphez két cenzort: Friss
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Istvánt és Révai Józsefet. Közben híre ment, hogy
Piros László belügyminiszter betiltotta a felvonulást, fegyverhasználattal fenyegetett. (…)
Csakhamar visszavonták a tilalmat. Mi lett volna,
ha mégis betiltják? (…) Lehet, hogy Gerőék ki
akarták robbantani és mindjárt fegyverrel elfojtani
a tüntetést. Vajon mért lépték át már előzőéjjel a
szovjet csapatok a határt? Lehet, hogy nem volt
sötét szándékuk, az a tény azonban, hogy előbb
betiltják a tüntetést, majd engedélyezik – bizonytalanságra vallott, zavarra. A tehetetlenség előjele
volt. Így kerülte tehát Révai József és Friss István
a Szabad Nép szerkesztőségébe, s kezdték cenzúrázni kéziratainkat, a levonatokat Horváth Márton
szobájában. (…)
Közben a Rádiónál komolyra fordult a helyzet. Onnan is tudni lehetett ezt, hogy a székház
előtt hol megjelent a tömeg, hol elment. S e tömeg egyetemista fiúk és lányok fel-felbukkantak
hozzánk segítséget kérni. Ekkor még a tömeg és
a Szabad Nép között nem volt rossz a kapcsolat.
Körülbelül este hét és kilenc között alakult így a
helyzet. ’Elvtársak!’ – ezzel a megszólítással jöttek, így közölte az egyik egyetemista a hírt, hogy
a Rádiónál az ÁVH lő a tömegre. Még nyolc óra
előtt, a Gerő-beszédet megelőzően. (…) A Szabad
Nép munkatársai megtagadták közlését, s a nyomdászok a kiszedést. Megtörten keltünk fel a rádiókészülék mellől. ’Mindennek vége.’ Nem tudtuk,
mi lesz, a kilátástalanság érzése vett erőt rajtunk.
Gerő a jövő hétre ígérte a Központi Vezetőség
ülését! Micsoda vakság, a helyzet micsoda félreismerése attól, aki tíz esztendeje részese az ország
vezetésének!” (…)
*
Rövidke részlet ez csupán, töredék. De 1956 igaz
történelme ilyen apró elemekből tevődik össze,
s ez a foszlány eddig valahogy kimaradt belőle.
Bocsáttassék meg nekem, hogy elfogult vagyok,
mert a szerencse szeszélye folytán megjelenhettek
írásaim a régi-régi Magyar Hírlapban, ahol Tatár Imrét is megismerhettem. A legemberségesebb
kollégát. Akkor még nem tudtam, csak hosszú évek
múltán, hogy annál a lapnál többen is voltak ’56osok, akiknek a kádári hatalom – az ő szeszélye
folytán – „megkegyelmezett”. Nevük nem vált ismertté, de én őrzöm jóemlékeimben, tisztelettel és
szeretettel, hiszen sokat tanultam tőlük. Ahogy Tatár Imrétől is, aki 99. életévében még ma sem tette
le a tollat. Isten éltesse!
Vennes Aranka

IN MEMORIAM
HORNYÁK TIBOR

FEL MERTE JELENTENI KÁDÁRT
Több mint ötven évi barátság után, tizenkét esztendeje
vesztettem el igaz bajtársamat, volt rabtársamat,
jóbarátomat, Hornyák Tibort. 2006. december 25én tért meg Teremtőjéhez. Még ma is fájó szívvel
és könnyes szemmel emlékezem rá. Küzdelmes 80
éve Újpesten, egy polgári családban kezdődött még
a húszas évek végén. Az otthonról hozott erkölcs,
istenhit és hazaszeretet határozta meg útját, ami már
középiskolás írásaiban is megjelent.
Újságíróként hozta létre a Függetlenségi Pártot
1947-ben, melynek elődje 1874-ben alakult
meg. Az 1948-as „kékcédulás” választási
csalással hatalomra került kommunisták, a
pártot – és a függetlenséget – felszámolták, írói
tevékenységét meggátolták. De élni kellett. Hol
segédmunkásként, hol sofőrként tartotta el magát.
’56-ban rövid két hét alatt, többet tett, mint egy
„átlagember” két évtized alatt. A pártot újjászervezte,
irányította a közellátást, röplapokat szövegezett,
nyomdát vezetett; az utolsó óráig kitartott a
forradalom mellett! Az árát is megfizette: 15 év!
De kibírta a kínzást, a megaláztatást, nem tudták
megtörni és sohasem veszítette el a reményt. Sőt,
még rabtársaidban is tartotta a hitet. A ’63-as
amnesztiával szabadult.
A börtönévek után, 34 évig, mint szunnyadó
parázs a hamu alatt, izzott, várva a feltámadást.
Kilencvenben azt hittük, reméltük, hogy demokrácia
következik. Újraszervezte a Magyar Függetlenségi
Pártot, Krassó Gyurival megalapította az ’56-os
Szövetséget, és nem szegte kedvét a gáncsoskodás,
a renegátok pénzsóvár aljassága. Sőt, serkentette,
és létrehozta az ’56-os Felkelők Magyarországi
Szövetségét, majd ezen belül az ’56-os
Rabparlamentet, 1993-ban.
Soha nem adta fel, és a mai igazságszolgáltatás
bugyrait végigjárva, Strasbourgban is fel merte
jelenteni Kádárt és pribékjeit. Mi álltunk mellette,
először harcostársként, a börtönben rabtársként;
1990 után bajtársként az új küzdelemben. Gyakran
vitatkoztunk, néha kiabáltunk is egymással, de
mindig egymást átölelve búcsúztunk a liftnél.
De aztán az Úr ölelte magához! Azonban tudom,
Tibor ott fent is ’56-os, vigyázza tetteinket;
s ha kell, segít. Sírhantja előtt megígértem:
folytatjuk, amit vele együtt elkezdtünk; kérjük
a Mindenhatót, vigyázzon hazánkra, és tartsa őt
jobbján a Feltámadásig!
Schrötter Tibor

PÉRELI ZSUZSA
GOBELINBE SZŐTT
TRANSZCENDENS
ÜZENET
Aligha felejthetjük 1989 Karácsonyát: éjjel-nap-

pal figyeltük a tévén a temesvári eseményeket.
Péreli Zsuzsa, Kossuth-díjas textilművész így
emlékezett ezekre a napokra egy interjúban:
„Engem mélységesen megrázott, olyannyira,
hogy az egész Karácsonyt a szövőszéknél töltöttem. Amikor megláttam a Temesváron és a
környékén zajló rettenetes háborút (…) azt sem
tudtam elképzelni, hogy most itt karácsonyfát
díszítgessek, amikor ott szörnyűséges dolgok történnek, a mieinkkel ráadásul. Múzsává vált a tévé
képernyője, egyszerűen olyan hatást gyakoroltak
rám a benne látottak, hogy kialakult bennem egy
anti-ikonkép, azok emlékére, akik ott meghaltak.
Az egész forradalom igazisága, nagyon-nagyon
mély nyomot hagyott bennem. De milyen módon tudom én ezt kifejezni? Rájöttem, hogy egy
ellen-ikonnal. Egy olyan Madonnával, amelyik
egy gyász-szövet, egy negatív. Egy pravoszláv
ikon-borító itt lógott a műtermemben tíz éve.
Úgy éreztem, itt az ideje, hogy a művemben felhasználjam, kibővítsem a szenvedés ikonjává.”
Nemcsak egy sima szövés e mű, arra még
rákerültek különböző anyagok: föl van aggatva
rá kulcs, angyalka, karácsonyfadísz, halacska,
lehallgató-készülék; töltényhüvelyeket szőtt
a gobelinbe, mindenféle, az eseményre utaló
tárgyakat, például régi lejeket, hogy ne legyen
kérdéses, miről van szó. Kulcsokat, amin történelmi évszámok vannak. Tehát van 56-os kulcs
is... Szinte olyan súlyos ez a szövött kép, hogy
csodálkozik az ember, miként tudja megtartani
önmagát? Minden tárgynak gondolat ébresztő
jelentősége van ezen az anti-ikonon.
Külön érdekesség, hogy hihetetlen gyorsan elkészült a mű, 1990 januárjában már kiállították a
Szentendrei Képtárban. A címe 1989 Karácsony.
A gobelinről készült felvétel látható a Lámpás
hátsó borítóján.
V. A.

A hátsó borítón:
Péreli Zsuzsa 1989. Karácsony
Foto: Szelényi Károly
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