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Áldott Karácsonyt
és békés, boldog új esztendőt kívánunk
a világ minden táján élő, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
résztvevőinek, emléke ápolóinak, bajtársainknak, barátainknak!
Isten áldása kisérje munkájukat, mindennapjaikat.
Ebben az üldöztetésben teli világban
Pál apostol szavai (Pál I.Kor 13,8...13) adjanak erőt és vigasztalást:
„A szeretet soha el nem fogy ... megmarad a Hit, Remény és Szeretet, e három;
és ezek közt pedig a legnagyobb a szeretet.”
A szeretet ünnepén ezzel a bibliai idézettel köszöntjük az olvasóinkat.
A szívekbe is költözzön be Isten szeretete Jézus Krisztus által.
Kívánjuk, az egész világon szűnjön meg az üldöztetés, az erőszak, a félelem, a rettegés.
Mindenki szabadon vallhassa meg hitét, nemzeti tudatát, erősíthesse nemzetállamát.
Köszönetet mondunk a teremtőnek és mindazoknak, akik azon munkálkodnak
az év minden napján, hogy szűkebb hazánkban biztonságban,
emberi méltóságban és békességben élhetünk.
A szeretet himunászval töltött lélekkel, jó egészséget, erős hitet,
kitartó hazaszeretetet, csorbíthatatlan nemzeti elkötelezettséget kívánunk.

2

Dr. Petrasovits Anna
riportja

HITTEL ,VIRTUSSAL , HUMORRAL

Exkluzív interjú Semjén Zsolt

Miniszterelnök helyettessel, Nemzetpolitikai, egyházpolitikai miniszterrel
Ön teológus, szociológus, keresztény politikus.
Két poszton is igen fontos állami pozíciót tölt be.
Valóban így van. Engem mindig is a teológia,
filozófia érdekelt, s bár szüleim jogásznak szántak,
én teológiára iratkoztam be civil hallgatóként.
Ott az egyház társadalmi tanítása, a pápai
enciklikák fogtak meg
különösképpen. Elkezdtem ezzel foglalkozni,
és a jezsuiták jóvoltából így voltam ösztöndíjas
Leuvenben
Muzslai páternél. A
politikába való bekapcsolódásomat
igazán
Bolberitz professzornak
köszönhetem, aki azt
mondta, menjek át az Új
Ember szerkesztőségébe,
mert ott szervezik újjá
a
Barankovics-pártot.
A teória felől mentem
a praxis felé. Részint az
egyház szociális tanítása,
részint az a nyugati
kereszténydemokrácia
vonzott, ami a háború utáni romokból felépítette
Európát. Harmadrészt pedig a Barankovics
nevéhez köthető magyar kereszténydemokrácia
és azok a nagyszerű emberek, akiket ott
megismerhettem. Pl. Karcsai Sanyi bácsi, Isépy
Tamás, Keresztes Sándor, később Varga László és
Kovács K. Zoltán. Ott voltam a KDNP megalakításánál, amihez mindig is hűséges maradtam.
A kereszténydemokrácia egyfelől az egyház
társadalmi tanításán keresztül az evangéliumban gyökerezik, örök értékekben. Másfelől az
alappilléreivel – szolidaritás, perszonalitás,
szubszidiaritás – valóban képes az ember természetének megfelelő társadalmat létrehozni.
Szemben a különböző izmusokkal. A szocializmus
a szolidaritást kollektivizmussá, a liberalizmus a
perszonalitást individualizmussá torzítja. Ezzel
szemben a kereszténydemokráciában mindez
egységben van.
De akkor mi történt Európával?

A szellemi következetesség teljesen kiveszett
az európai politikából. Ma már föl se nagyon
merül, hogy az adott politikai program megfelel-e
egy adott politikai párt szellemi karakterének.
A szociáldemokrata pártok már a világon
mindenhol liberális pártokká változtak. A
k ere s z t ényd emok r at a
pártokkal pedig a probléma az, hogy az olyan
kényes kérdésekben, mint
mondjuk az egyneműek
házassága, pláne a magzatvédelem,
föladták
a keresztény tanítást.
Alkalmazkodtak a közízléshez, föladták prófétai
szerepüket. Az egyébként
sok szempontból kényelmes nagykoalíciós kormányzás évtizedei alatt
a pártok elvesztették
karakterüket, elfelejtették
szellemi forrásvidéküket.
Mára szinte egymástól
meg kü lönböztet hetetlenné váltak. Ennek a
szellemi kiüresedésnek a következménye az,
hogy Európában a középpártok zsugorodnak és
elvesztik a jelentőségüket. A szociáldemokraták
helyét a zöldek, a kereszténydemokraták helyét az
AFD típusú radikálisok foglalják el.
A zöldek a természetvédelemmel vannak
elfoglalva, egy keresztény politikus pedig a
teremtésvédelemmel?
Pontosan! Valóban van velük egy közös halmaz,
amiben egyetértünk, környezetvédelem-természetvédelem, a veszélyeztetett fajok védelme, és
sok más. Ám míg a természetvédelem területén
a természet rendjére hivatkoznak, az ember és
a társadalom tekintetében devianciákat képviselnek, többek között a melegházasságot, a
drogliberalizációt és egyéb kérdéset. Szerintünk
a természet rendjének a társadalomban is
érvényesülni kell. Az ember vonatkozásában is.
Most értünk oda, hogy miért van Európa
válságban?
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Mert Európa nyugati fele devianciákat kezdett
el normatívaként képviselni. Hadd kezdjem egy
morális kategóriával. Kisebbik probléma, ha
az emberek bűnöket követnek el. A nagyobbik
probléma az, hogy a bűn bűn voltát tagadják.
Mert ha az ember tudja, hogy valami bűn, vagy
rossz, és elesik, akkor van realitása annak, hogy
felálljon és a jó utat válassza. De hogyha kétségbe
vonják azt, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy
bűn, és erről nem szabad beszélni a Parlamentben,
ráadásul a devianciákat állítják be normalitásnak,
akkor esély sincs arra, hogy ebből kikászálódjon
az ember. Mert azt sem tudja, hogy el van esve!
Ma egész Nyugat-Európa a puszta normalitást
tagadja meg. Az evidenciákat, amin az emberi
lét nyugszik. Ezzel a saját jövőjét tagadja meg.
A családellenesség következménye, hogy nem
születik gyerek. Ki fogja fenntartani a társadalmat,
a nemzetet? Idegen kultúrkörökből kell behozni
népességet? Európa még jobban feladja keresztény
identitását! Az iszlám, mint kés a vajba, nyomul
be Európába, mert nem a keresztény civilizáció
ellenállásával találkozik, hanem vákuummal.
Akkor kezdődött a baj, amikor az ember
Istennek képzelte magát?
Ha az ember Istent játszik, akkor lassan a
horror – sci-fi kategóriába jut. A magzatvédelem
tekintetében semmilyen tudományos-filozófiai
különbségtétel nincs, hogy egy magzat 2 hónapos
vagy 8 hónapos, vagy hasfalon belül vagy kívül
van. Mégis mit mondanak? Hogy nem létezik
természetjog, ami a magzat emberi élethez való
jogát biztosítaná, hanem csak jog-pozitivizmus
van. S ha eljárásjogilag szabályosan jár el egy
parlament, akkor kimondhatja, hogy az x hónap
alatti magzati élet nem emberi élet. Mintha ennek
bármilyen természettudományos vagy filozófiai
alapja lenne. Mi következik ebből, ha a magzati
életet élő embertársainkra kimondhatják, hogy
nincs joguk élni? Ilyen alapon kimondhatnák
ezt a társadalom bármely más csoportjára is.
Öregekre, betegekre, akárkikre. Eljutunk oda,
hogy a Parlament Istent játszik.
Valljuk be, ezzel nem túl sok szavazatot lehet
szerezni.
Így van. Igazából minden kereszténydemokrata
párt komoly dilemmával küzd: ha konzekvensen
hűséges az egyház tanításához, akkor a közízléssel
szemben csak korlátozott mennyiségű szavazatot
tud gyűjteni. Ennek viszont könnyen az lehet a
vége, hogy elveszíti a társadalmat befolyásolni
képes jellegét és egy hitbuzgalmi egyesületté
válik. A másik veszély, ami a nyugati pártokra
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jellemző, hogy a szavazatgyűjtés kényszerében
teljesen feladják az eredeti keresztény alapokat.
Magyarországon ezt úgy oldottuk meg, hogy a
Fidesz, mint gyűjtőpárt az érdekek alapján, el tudja
érni a társadalom szinte minden rétegét, a KDNP
pedig értékalapon a szellemi forrásvidékhez köti
az egész szövetséget.
Ez a magyarázata annak, hogy az egész
Európai Unió és Magyarország történetének a
legsikeresebb politikai konstrukciója jött létre?
Azt hiszem, igen. Barsi atya úgy fogalmaz, hogy
a keresztény politikusnak prófétai küldetése van.
1998-tól 2002-ig az első Orbán-kormány
időszakában korszakos jelentőségű egyházpolitikai és ezáltal társadalompolitikai intézkedéseket
hoztak. Ennek Ön az egyik élharcosa volt.
Ebben a kormányzati ciklusban rendezték az
Apostoli Szentszékkel való vitákat, megállapodásokat kötöttek a történelmi egyházakkal,
visszaállították a hitoktatás állami finanszírozását, elismerték a közfeladatot ellátó
egyházi intézményeknek az államiakkal egyenlő
finanszírozását, sőt az államosított egyházi
ingatlanokat visszakapták az egyházak. Hogy
emlékszik vissza erre az időszakra?
Gyakorlatilag a semmiből lehetett felépíteni az
egyházpolitikánkat. Mikor egyházügyi államtitkár lettem, tudtam, hogy Nyugat-Európa erőltetett
szekularizmusa egyszerűen antropológiai tévedés.
Ugyanis egyszerre vagyunk tagjai az egyházunknak és polgárai hazánknak. Ha ezt szembeállítjuk,
ez skizofréniához vezet.
Ez két mellérendelő entitás.
Harmonikus együttműködésük a fontos. Ebből
következik a bevezetett egyházfinanszírozási
modellünk. Ha az egyház lakossági igény alapján
átvesz egy iskolát, szociális intézményt, kórházat,
akkor ugyanannak a feladatnak az ellátásáért meg
kell, hogy kapja ugyanazt a támogatást, amit a
hasonló feladatokat ellátó önkormányzati vagy
állami intézmény. Ha nem így tennénk, akkor
az egyházi intézményeket igénybe vevőket kettős
adófizetésre kényszerítenénk, mert egyrészt fenn
kellene tartaniuk a saját egyházi közfeladatait
ellátó intézményeiket, plusz az állami rendszert.
Döntse el az állampolgár, hogy az állami vagy
az egyházi intézménybe akar-e menni, ne legyen
rajta anyagi nyomás. Szent István-i tanulság, hogy
ami jó az egyháznak, az jó az országnak, és ami jó
az országnak, az jó az egyháznak.
Szent István az egyetlen nyugati szent, akit a
keleti egyház is elismer!…

Szent István mindig tiszteletben tartotta a keleti
rítust is. Köztudott, hogy görög rítusú Veszprémvölgyi apácák hímezték a koronázási palástját.
Sőt Szent István két érsekséget hozott létre (ami
példátlan, mert akkoriban mindenütt az egy
ország – egy érsekség elv működött), Esztergomot
és Kalocsát. Kalocsa–Bács néven, ahol Kalocsa
a latin rítus, Bács pedig a bizánci rítus szerint
működött egyes kutatók szerint. Hiszen ez még az
egyház szakadása előtt volt. Ezáltal Szent István
biztosította elsősorban a déli részeken, hogy a
bizánci rítusnak is megfelelő egyházszervezete
legyen, persze a latin egyház dominanciájával.
Bölcsen, nagyon bölcsen tette. A világ minden
hatalmi központjában zarándokházat hozott
létre! Rómában, Jeruzsálemben, Bizáncban és
Aachenben.

Ám nézze csak itt ezt az oltárkeresztet a komódon.
Óriási megtiszteltetés, hogy a karmeliták nekem
adták ezt a keresztet, ami előtt Marcell atya is
misézett, akinek a boldoggá avatásán munkálkodunk! Ez a Huba utcai karmelita kolostorból
származó oltárkereszt, de a pláne benne az, hogy
amikor bejöttek az oroszok, akkor rálőttek egy
sorozatot. Nézze, itt van a géppisztoly ejtette
lyuk. Szóval ez Közép-Európa. Ez egy középeurópai misztikus szentnek az oltárkeresztje egy
kalasnyikov-lyukkal!

Úgy tudom, Önnek kiemelkedő szerepe volt a
kanonizációs eljárás előkészítésében…
Az 1054-es egyházszakadás óta Szent István az első
és egyetlen közös szentje Keletnek és Nyugatnak.
Ez kifejezi azt a magyar küldetést is, hogy mi Kelet
és Nyugat között vagyunk, Nyugathoz tartozunk
Szent István óta, de azért keleti gyökereink vannak.
Küldetésünk kapocs lenni a keleti és nyugati
kereszténység között. Az ortodox Oroszország is
Európa része! Az európai civilizáció jövője áll ezen.
Van még egy magyar származású bizánci szent,
Árpád-házi Piroska, aki Bizáncba ment férjhez,
az egyik legjelentősebb uralkodóként és Szent
Eirénéként tisztelik mind a mai napig.
Dolgozunk rajta, hogy a latin egyház is ismerje el
szentnek, hiszen a keleti egyház mindig is szentként
tisztelte, és ez annál könnyebben is megtörténhet,
hogy nyílván keleti rítust gyakorolt, de soha nem
hagyta el a római egyházat.
Egyházpolitikusi munkájáért Ön számtalan
kitüntetésben és díjban részesült.
Említésképpen: II. János Pál pápa 1998-ban a
Szent Gergely rend lovagparancsnoki keresztjét,
2002-ben a Szent Szilveszter rend nagykeresztjét
adományozta Önnek. A Szuverén Máltai
Lovagrend nagykeresztes lovagja. A Karmelita
rendben konfráter.
Nagy tisztelője vagyok Avilai Nagy Szent
Teréznek és Keresztes Szent Jánosnak (Huan De
La Cruz), és a lelkiség szempontjából kötődöm a
karmelitákhoz. A Karmelita rend generálisa ezzel
a megtiszteltetéssel volt irányomban. Ez lelkileg
sokat jelent nekem, több mint egy kitüntetés. A
konfráter szó szerint azt jelenti, hogy a Karmel
lelki javaiból részesülök.

Ez a kor is véget ért….
Az, hogy a szovjet megszállás véget ért és a
Szovjetunió összeomlott, alapvetően három
embernek köszönhető. II. János Pál pápának,
Reagennek és Gorbacsovnak.
II. János Pál pápa azt mondta, ha a szovjetek
megszállnák Lengyelországot, visszamegy és
együtt szenved a népével. Ezzel spirituálisan a
Szovjetunió Lengyelország felett elvesztette a
hatalmát.
Minden spirituálisan kezdődik.
Igen. Gazdaságilag, politikailag, katonailag pedig
Ronald Reagennek köszönhető a Szovjetunió
megroppantása. Ezért szorgalmaztam a szoborállítást a Szabadság téren.
E gesztusért a Reagen Alapítványtól megkapta a
Nemzetközi Szabadság díjat.
A harmadik ember pedig Mihail Gorbacsov, aki
elkerülte a III. világháborút! S habár érthető az
oroszok ambivalens viszonyulása Gorbacsovhoz,
vitathatatlan a Szovjetunió békés megszüntetésében
játszott világtörténelmi szerepe.
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És jött helyette a vadkapitalizmus, a
neoliberalizmus.
Itt érdemes megint II. János Pál pápára figyelni,
aki a Szovjetunió bukása után nem triumfált,
hanem azt mondta, hogy a létező szocializmusnak
a bukása nem jelentheti a vadkapitalizmus
megdicsőülését.
Hogy lehet, hogy Európa kereszthalált hal, a
kereszténydemokraták pedig nem tesznek semmi
karaktereset? Katedrálisok ezreit dózerolják
le, egyháziakat gyilkolnak meg, zsidók tízezrei
hagyják el Nyugat-Európát.
Egy mondat először a KDNP-ről. Ha megnézem az
1947-es Barankovics-programot, vagy az 1990-ben
összeállított 100 pontos KDNP-programot, minden,
ami a KDNP sajátos programja volt, például családi
adózás, a nemzet közjogi egyesítése, minden
megvalósult. Mi egy jottányit nem változtunk.
Hála Istennek, a Fidesz sikerrel járt be egy nagy
utat, liberális pártból a néppártivá válásnak az útját.
Mi vagyunk Európa legkereszténydemokratább
kormánya, és mi képviseljük a lengyelekkel együtt
a legerősebben a keresztény civilizáció védelmét!
Annak a zsidó-keresztény örökségnek a védelmét,
amitől Európa Európa!

Csoportkép a 2. Nemzetközi keresztényüldözésről tartott
konferencián résztvevőkkel

Ez vitán felül áll!
Sajnos tudatos történelemhamisítással állunk
szemben Európa múltját illetően.
Emlékezzünk csak az európai
alkotmánytervezetre….
Amiből aztán nem lett semmi. De a kereszténységet
kihagyták belőle. Az európai civilizáció építőkövei között valóban ott van a görög kultúra
és a római jog, de ott van az ószövetségi etika
és teológia is, ott van a germán államszervezés
(gondoljunk Nagy Károlyra), ám a keresztény
civilizáció építette fel Európa katedrálisát. Ezért a
kereszténység nemcsak hogy nem száműzhető, de
még csak nem is egy az építőkövek közül, hanem
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az építőkövekből – görög, római, zsidó, germán –
a kereszténység építette fel az európai civilizációt.
Sőt, mi több, a reneszánsz és a felvilágosodás is
csak egy európai keresztény gyökérből volt képes
kibomlani.
Hát hogyne. A ’személy’ fogalom is a krisztológiai
vitákban kristályosodott ki.
Sőt, megkockáztatható, hogy a keresztény kultúrkörön kívül Voltaire-től Marxig értelmez-hetetlen.
Sajátos módon a kereszténység kritikája, sőt
a kereszténység tagadása is csak a keresztény
kultúrkörben lehetséges. Ebből következik az, hogy
Európa, akár akarja, akár nem, keresztény civilizáció.
Karitász a migránsok felé, de önvédelem
a migrációval szemben! – írja legújabb
könyvében.
Az alapprobléma az, hogy a nyugati politikusoknak
az az önképük, hogy ők jó emberek általában, de
a saját népük iránti felelősség zárójelbe kerül.
Mindenki vállalhatja a vértanúságot, de csak a
saját nevében! Minden nemzetnek, országnak
joga van az önvédelemhez. A politikusoknak
kötelességük a saját országukat megvédeni a
terrorizmustól, a bűncselekményektől. Kötelesek
megvédeni saját országuk identitását! Nem
vagyunk közömbösek a nagyhatalmak politikai
játszmái és az embercsempészek miatt áldozattá
váltakkal szemben. A Hungary Helps keretében
jelentős segítséget viszünk az újjáépítésekhez. A
határainkat azonban megvédjük.
Gyakran hallom, hogy döntsük már el végre:
„kivel vagyunk”?
A magyar kormány először, másodszor,
harmadszor az egyetemes magyarságnak tartozik
felelősséggel. Elsősorban magunkkal vagyunk.
Mi a magyar nemzeti érdek? – ezt kell mindig
jól megválaszolni. Tagjai vagyunk az EU-nak,
NATO-nak, kötelezettségeinket teljesítjük, de
ebből nem következik az, hogy ne törekedjünk
a legjobb gazdasági vagy kulturális kapcsolatra
mondjuk az oroszokkal. Ez a magyar kormány
politikájának a lényege. Kivel vagyunk? Mi a
magyarokkal vagyunk!
A minta Izrael és a zsidó diaszpórák közti
kapcsolat?
Igen!
Milyen a két ország közötti kapcsolat?
Kitűnő. Olyan magyar élet van Izraelben, ami
korábban elképzelhetetlen volt. Új jelenség,
hogy az Izraelben élő magyar diaszpóra magyar
nemzettudatának erősödését érzékeljük, sokan

kérnek magyar állampolgárságot. Vonatkozik ez
az elszakított területekről Izraelbe kivándorolt
magyar zsidó honfitársainkra is. Jó érzés, amikor
Jeruzsálem utcáin megszólítanak magyarul, hogy
mi újság Pesten.
Térjünk most rá a határon túli magyarság
autonómiatörekvéseire. Azt írja, hogy az nem
kegy, az jár nekünk! Maximálisan egyetértek.
Az autonómia: emberi jogok a közösség szintjén.
Az a probléma, hogy az EU nem szívesen ismeri
el a közösségi jogokat. Márpedig sok olyan jog
van, amit csak a közösségben lehet gyakorolni, pl.
a nyelvi jogaim, egymagamban nem tudok nyelvi
jogokat gyakorolni. Sőt egymagamban mondjuk,
vallási közösség sem tudok lenni. A helyzet
az, hogy az autonómia nem állítható szembe a
személy jogaival, hiszen az autonómia az emberi
jogoknak a megvalósulása, úgy is mondják, hogy a
királynője, a közösség szintjén. S ebből kifolyólag
ez nem kegy, amit egy utódállam ad, vagy nem
ad, hanem ez az emberi méltósággal, az emberi
természettel jár. Ezért is, meg azért is, mert ez a
magyar megmaradást jelenti. Soha nem adható fel
az autonómia iránti elkötelezettség.
Mint ahogy az sem, hogy egy országban
megmaradjon egy normatív kultúra, amely a
történelmében gyökeredzik.
Valóban, a kereszténység Szent István országában
nem egy a szubkultúrák közül.
Természetesen egy országban lehet számtalan
szubkultúra. De a kereszténység és a keresztény
civilizáció részint történelmileg adva van,
Szent István óta, részint szociológiai valóság.
Következésképpen természetes a keresztény
értékek és a keresztény civilizáció iránti
tisztelet, amely a magyar nemzet történelméből
és szociológiai valóságából következik. Nem
véletlen, hogy a magyar alkotmány is kimondja a
keresztény civilizáció védelmének kötelezettségét.
Hiszen miért üldözték Mindszentyt a nácik és a
kommunisták is egyaránt?!
Mindszenty, aki a háború idején kiállt az üldözött
zsidóság mellett, rendelkezett olyan erkölcsi
alappal, hogy kiálljon a svábok kitelepítése ellen. És
pont azért volt erkölcsi alapja, hogy szembeszálljon
a kommunizmussal, mert szembeszállt a
nácizmussal. Mindszenty személyes történetével
is újra beleütközünk a nácizmus és a bolsevizmus
lényegi hasonlóságába.
2020. Trianon 100. évfordulója. Továbbá
Magyarországon rendezik meg az 52.
Eucharisztikus Kongresszust. Magyarként és

keresztényként mit vár a következő esztendőtől?
Az Eucharisztikus Kongresszustól nyilvánvalóan
Magyarország egyfajta lelki megújulását és
visszatalálását a keresztény gyökereihez. Jóllehet
ez a múltra utal, de egyértelműen a jövőre
vonatkozik! Trianonnal kapcsolatban három
dolgot kell egyszerre fölmutatni. Először is,
nyilván van a gyász, amit meg kell élni. Trianon
tragédiáját meg kell gyászolni, ezt nem lehet elvenni
a társadalomtól. A második feladat, hogy meg kell
mutatni a történelmi igazságot. Ez alapvetően az
akadémia feladata lenne. Az utódállamok nyelvén
csakúgy, mint a nagy nemzetközi nyilvánosságot
lehetővé tévő nyelveken be kell mutatni, hogy
mit jelentett Trianon a magyarságnak és KözépEurópának. Harmadsorban pedig – és ennek
szerintem dominálni kell – a nemzeti büszkeség
kell, hogy eltöltsön bennünket. Bármi történt,
mégis túléltük, megmaradtunk, erősek vagyunk,
egyesítjük a nemzetet, és soha nem tapasztalt
gazdasági és kulturális fejlesztést hajtunk
végre a határon túli magyarlakta területeken.
Megmaradunk, mert meg akarunk maradni!
Hittel, virtussal, humorral. A hungarofób és
antikrisztiánus gyűlöletre pedig egy válasz van:
a magyarság és a kereszténység iránti szeretet.

•

• •

Semjén Zsolt
megjelent kötetei:
Igenis, szólnunk kell!
Márton Áron Kiadó		
2000
Egyházpolitika, Egyház és politika
Szent István Társulat		
2003
Ius Resistendi
Barankovics Alapítvány		2007
Egyenes úton
Barankovics Alapítvány		2008
Megharcolunk minden magyarért
Barankovics Alapítvány		2011
Két pogány közt
Barankovics Alapítvány		2013
Egymillió
Barankovics Alapítvány		2017
Megsejteni a Sejthetetlent (verseskötet)
Barankovics Alapítvány		2018
Földön és égen
Antológia Kiadó			2019
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Karácsonyi
magyar
népszokások

Mendikálás

kistemplommal járnak házról házra. Szent
énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel
Jézus születésének eseményeit.
Pásztorok karácsonyi vesszőhordása
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás
adománygyűjtő jellegére utal. Elsősorban
a gyerekek jártak adományt kérni ez idő
tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve
bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék
fejében karácsonyi énekeket énekeltek.
Kántálás
Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel
jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével
húzott ki néhány szálat azért, hogy az állatai
a következő évben egészségesek legyenek. A
vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt
is adtak. A gazdasszony a vesszővel megveregette
a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes,
verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő
énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek
jártak kántálni este, az éjféli óráig.
Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató,
ma is élő, egyházi eredetű népi játék.
Szereplői általában pásztoroknak öltözve,
házilag készített jászollal vagy betlehemi
8

Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte,
a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden

családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az
ostyáért viszonzásul a tanítónak lisztet, babot,
tojást, kolbászt, hurkát stb. küldtek, az ostyát
vivő gyermekek pedig pénzt, almát, aszalt
gyümölcsöt kaptak. Az ostya a karácsonyi
vacsora fontos része volt, amelyet több helyen
mézzel, fokhagymával együtt ettek. Noha
ostyát már nem igazán eszünk ünnepekkor,
biztosan jól esik a barátainknak, ha viszünk
például saját sütésű gyümölcskenyérből,
bejgliből a vendégségbe.
Regölés

Aprószentek napja (december 28.)
Aprószentek Heródes parancsára tömegesen
kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe.
Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes
király a gyermek Krisztus keresésekor
megöletett. Az Aprószentek-napi vesszőzés, az
újesztendei szerencsekívánás különös fajtája.
A gyanútlan fiúgyermeket a szomszédba
küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon. A lányok vesszőzését úgy
magyarázzák, hogy betlehemben a fiúgyermekek haltak meg, és ezért – az igazságosság
nevében – ezen a napon a lányoknak kell
szenvedni.
Vízkereszt (január 6.)

István napjától, december 26-tól újévig
jártak a regősök. A regölés lényegében
természetvarázsló énekmondás, köszöntés
- bőségvarázsló, párokat összeboronáló,
adománygyűjtő szokás volt. Különféle
énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak
a ház lakóinak.
Borszentelés

December 27-én, Szent János napján
szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon
minden család bort vitt a templomba,
amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak
mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert,
állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a
boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.

Hajdúdorog görögkatolikusai is gyógyító
erőt tulajdonítanak az éjfélkor merített
aranyosvíznek. Apátfalván karácsony böjtjén
a család tagjai a kútvödörből mosakodnak
meg, hogy, mint mondogatják, egészségük
olyan friss legyen, mint a kútban a víz. Ezután
a vízből visszalöttyentenek a kútba, a többit a
jószággal itatják meg. - Szanyi szokás szerint
karácsony böjtjén az apró gyermekeket a kis
Jézus viziben fürösztik meg. Régebben szokás
volt egymás lábának megmosása is, olykor
a család legfiatalabb asszonytagja mosta a
többiekét. Bucsuszentlászlón éjféli mise előtt a
kútról mosdóvizet készítenek be,
almát is tesznek bele. Karácsony
reggelén ebben mosdik meg a
család. A jószág vödrébe
is almát aprítanak, erről
itatják az ünnepen.
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1956karácsonya
1956-ban az év utolsó hónapja nem
hozott megnyugvást a sokat szenvedett
Magyarország
életébe.
A
szovjet
kommunista segítséggel hatalomra jutott
Kádár-kormány mindent megtett, hogy
az uralkodását megerősítse. Az emberek
kiábrándultsággal,
keserűséggel
és
reménytelenséggel várták a karácsonyt.
Márai Sándor Mennyből az angyal című verse (lásd.
utolsó oldalunk) hitelesen írja le azt a hangulatot,
amely 1956 decemberében Magyarországon,
és főleg a magyar fővárosban uralkodott. Erre
az időre nem sok remény maradt az elveszett
szabadság visszaszerzésére.

Keserűség, kiábrándultság
Az ország hangulata decemberben, két hónappal
a forradalom leverése után nagyon keserű,
kiábrándult, csalódott volt, az emberek meg voltak
félemlítve – idézte fel Horváth Zsolt történész,
hogy milyen körülmények között készült 60 évvel
ezelőtt az ország karácsonyra.
A szovjet csapatok ugyan jelen voltak, ám a
járőrözést egyre inkább átvette a Kádárkormány
szerveződő karhatalma, részint a honvédkarhatalom, részint pedig a belügyi karhatalom,
illetve a reguláris rendőrség. Egész decemberben
érvényben volt a november 4. után bevezetett
kijárási tilalom, csupán egyetlen napra, december
24-re függesztették csak fel, hogy az éjféli misére
el lehessen menni. Ugyanakkor 1956. december
31-én, szilveszter éjjelén is kijárási tilalom volt
érvényben.
1956 decemberében a szovjetek
által hatalomra segített új
kormány megpróbálta megszilárdítani ingatag hatalmát. A
Kádár János által fémjelzett
vezetés nem válogatott az
eszközökben.

Kiszedik a szavazóurnából
a szavazólapokat a végleges
munkástanács választás után a Ganz
Hajógyár gépműhelyében
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Gyengülő társadalmi ellenállás
Novemberben még élt a kettős hatalom, a
forradalmi szervezetek egyfajta utóvéd-harcot
folytattak. Ez volt az az egy hónap, amikor a
munkástanácsok jelentették a legjelentősebb erőt.
Itt koncentrálódott az a társadalmi ellenállás, ami a
Kádár-kormánnyal szemben állt, ám a különböző
forradalmi tanácsokat, bizottságokat a közhatalmi
funkciójuktól a Kádár-kormány hatalomra
kerülése után megfosztotta, hiszen a kormány
annyira megerősödött, hogy a kettős hatalmat
erőszakos eszközökkel fel tudta számolni.

Ideológiai erősítés
A munkástanácsok megpróbálták az országos
munkástanácsot megalakítani. Bár a hatalom
látszólag tárgyalásokat folytatott velük, és bizonyos
engedményeket is tett, ám végeredmény azt
mutatta, hogy mindezt félrevezetési célból tette.
Ekkor megtörtént a fordulat, hiszen a kádári vezetés
nem tűrhette, hogy egy erős országos, alternatív
szervezet létrejöjjön, ezt megakadályozták. A
Kádár-kormány erre az időre jutott el oda, hogy
ideológiailag is megpróbálta igazolni hatalmának
jogosságát.
December elején ülésezett az MSZMP ideiglenes
központi bizottsága, ahol megszületett a négy
pont az ellenforradalmi okairól, mely Horváth
Zsolt szerint tulajdonképpen kanonizálta a párt
önképét és ’56 képét. Ehhez 1989-ig görcsösen
ragaszkodtak, ebben semmilyen engedményt
nem is tettek. December elején még úgy tűnt, van
esély a hatalomtól engedményeket kicsikarni, de
Kádárék nem engedtek, egyre keményebben léptek
fel hatalmuk megszilárdítása érdekében.

az 1956 december 4-i
„asszonytüntetés” a forradalom
egyik legheroikusabb epizódja

Véres összecsapások a Nyugati téren
A fordulat keretében döntés született arról is, hogy
erőszakosan lépnek fel a tüntetésekkel szemben.
December 4-én zajlott az asszonyok néma
tüntetése a november 4-i beavatkozás egy hónapos
fordulóján, erre válaszul pedig december 6-án
vörös zászlós tüntetést szerveztek provokációs
céllal, ahol a Kádár-kormány mellett tüntettek.
Ez összecsapásokat eredményezett, a legvéresebb
harc pedig a Nyugati téren zajlott, ahol halálos
áldozatai is voltak az eseménynek a kormány
mellett tüntetők soraiból.

Sortűz Salgótarjánban
A munkástanácsokkal való leszámolás keretében
több helyen is erőszakosan léptek fel a sztrájkokkal
szemben is. Ekkor dördült el a legvéresebb
forradalom utáni sortűz Salgótarjánban, ahol
a munkástanács-vezetők letartóztatása miatt
tüntetők tömegébe lőttek. A letartóztatottakat
aztán a karhatalom elhurcolta, és agyonverte.
Nem csak a munkásokkal számoltak le: az

értelmiség vezető ereje, az
írók is sorra kerülnek.
Az Írószövetségben, amely
a másik jelentős ellenállási
gócpont volt, decemberben
még javában készültek a
külön-böző kibontakozási
terve-zetek,
amelynek
keretein belül próbálnak
politikai
engedményeket
elérni, ám egyre inkább
látszott, a próbálkozás reménytelen.
Az Írószövetséggel való leszámolás 1957-ben
történt meg, amikor a szövetséget elhagyta a
párthoz hű kommunista írók csoportja, ezáltal
tulajdonképpen az Írószövetség törvényen kívülivé
vált. Ennek következményeképp feloszlatták a
szervezetet, később újraszervezték azt.
Mindezek ellenére Horváth Zsolt szerint mégsem
mondhatjuk, hogy hogy politikai értelemben
stabilizálódott a Kádár-rendszer helyzete 1956
végére, bár kétségtelen, hogy a társadalmi ellenállás
esélye egyre kevesebb volt, a társadalom kimerült,
elfáradt, míg a hatalom egyre erősebb lett.
Ám az emberek nem megnyugvással, belenyugvással
fogadták ezt, hanem kiábrándultsággal, keserűséggel és reménytelenséggel.

Utcai élelmiszer árusítás teherautóról

Forrás: hirado.hu (2016.12.26)

Salgótarján, 1989. december 8.
A résztvevők egy csoportja gyertyával emlékezik
a salgótarjáni sortűz áldozataira.

•••
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„Az évek szállnak, mint a percek,
Véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!”
II. rész
1956. december közepe
Egy ismerősünknél megismerkedek egy műszaki
egyetemista fiúval, szó szót követ, politikai hova
tartozásomat igazolja a piarista gimnázium. Mikor
a vendégség végén együtt jövünk el, csak annyit
mond, hogy találkozhatnánk újra. Ma sem tudom,
hogy miért egyezem bele egy újabb találkozóba, de
megbeszéljük Karácsony utánra.
1957. január
Január 13-án megszületik a húgom. Mentő viszi
apám feleségét szülni. Együtt megyek apámmal,
a feleségével és a mentővel a Vas utcai kórházba.
Késő este van, és kijárási tilalom Budapesten.
A mentő tovább megy, mi maradunk. A kórház
előcsarnokában fotelokból összetolunk kettőt,
reggel hatig próbálunk aludni. A húgom ráér,
később jön.
Nagyapámék velünk laknak, rettegnek, mert nem
tudják, hol vagyunk. Amikor reggel haza érünk
két kialvatlan öreg ugrik a nyakunkba, már azt
hitték, hogy egy vagonban utazunk a „nagy
Szovjetunió „ felé.
Január közepére a gimnázium behívja a tanulókat.
Kíváncsiak, hogy ki disszidált, ki maradt itt.
Újabb találkozó az egyetemistával. Ő hisz a MUKban. Én is. Arra kíváncsi, hogy Kecskeméten is
várják-e a márciust. Megígérem, hogy érdeklődöm.
Kecskeméten az osztálytársaim némi tisztelettel
fogadnak. Nem gondoltam, hogy az októberi szökés
megszervezésével ilyen tekintélyt szereztem. Egy
kecskeméti bejáró diáktársam félre hív, és elmondja,
hogy ő röpcédulákat készít és szór a városban. Én
ellenzem a röpcédulázást, de elmondom, hogy
a Középiskolások Forradalmi Bizottságában is
voltam, valamint van egy ismerősöm, aki hisz
a MUK-ban, és ehhez a hittársakat keres. A
kecskeméti fiú, belelkesedik, vállalja, hogy mire
két hét múlva újra lemegyünk Kecskemétre, már
lesz egy kisebb csoport. Viszont azt kéri, hogy
legyek én a csoport vezetője. Elvállalom. Később
ennek alapján lettem megvádolva a BHÖ 1 pont,
1 bek.-el.
Apám alapító tagja volt a Turul Bajtársi Szövetségnek.
Így a csapatunkat is ezzel a névvel jegyeztem
el. Pesten újra találkozom az egyetemistával.
Megegyezünk, hogy mi ott készülünk a MUK-ra,
tartjuk a kapcsolatot.
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1957. január vége
Elkezdődik a tanítás, bevonulunk a kollégiumba.
Az atyák a lelkünkre kötik, hogy ne vegyünk részt
semmilyen meggondolatlan szervezkedésben,
politikai megmozdulásban, mert lebukásunk
esetén az a piaristarendre is rossz hatással lesz. A
mi feladatunk a tanulás, csak a tanulás. A rend
jelszava: non scholae, sed vitae discimus.
Kecskeméti osztálytársam büszke, hogy már
vannak társaink. Szó szót követ. Beszélgetés
közben kiderül, hogy az érdeklődő pesti
ismerősöm egyetemista. (Az egyetemista szó akkor
egyet jelentett a tüntetéssel, a forradalommal, a
harccal! Egy egyetemista az ismerősök között az én
értékemet, fontosságomat, tekintélyemet is növeli
Budapesttől 100 kilométerre.)
Igyekszem meggyőzni: hagyják abba a
röpcédulázást és inkább komolyabb dolgokon
gondolkodjanak. Fegyvereket kell gyűjteni,
akcióterveket kell készíteni, hiszen mindjárt itt a
március, amikor újra kezdjük!
1957. február
Két novellát írtam. Egyet 1848-49. Erdélyről, a
másik pedig ,56 októberéről szól. Elküldöm Sík
Sándor rendfőnök úrnak, aki egyben híres költő is
volt. Hamar jön a válasz: ne írjak, nincs értelme.
Sok évvel később mikor a TV-t boldogítottam
elmeséltem ezt Sík Igor operatőrnek, aki a rendfőnök
úr unokaöccse volt. Jót nevetett, azt mondta,
hogy szegény öreg biztos azt hitte, hogy a BM-ből
pőrovokálják.
A megyei újságban, a Petőfi Népében megjelenik
egy rövid cikk. A lényege: hogy volt földbirtokosok,
Horthysta katonatisztek igyekeznek a rendes
dolgozókat, parasztokat megzavarni, felesleges,
rosszindulatú röpcéduláikkal. A röpcédulák
aláírása: KEFI (Kecskeméti Forradalmi Ifjúság),
osztálytársam továbbra is ezen a néven terjeszti a
cédulákat.
Nem tudom, de úgy érzem, hogy közeleg a
letartóztatásunk.
1957. március 5.
Éjfél körül ébreszt a prefektus atya. Benkő atya
távolabbi rokonom is volt, apámnak megígérte,
hogy vigyáz rám. Így még jobban átérezte a
helyzetet. Lekászálódom a felső ágyról. A sötétben
kibotladozok az irodába, ahol három vagy négy
férfi vár. Mondják, öltözzek fel, mert velük kellene
menni egy kis beszélgetésre.

A prefektus atya ijedt arcát látva teljesen felébredek.
Eljött, amit már vártam napok óta. Letartóztattak!
Egy viponnal a rendőrségre visznek, ahogy
belépünk a kapun, eltűnik a mosolygós stílus, de
helyette megérkezik az első pofon. Aztán belöknek
egy szobába, egy kör közepére. A körben vagy
tízen rajtam röhögnek, teszik a megjegyzéseket.
Valaki a hátam mögül tarkón vág, a szemben
lévőnek esem, aki rögtön pofon vág és visszalök.
Ez így megy egy darabig, csak az ütések iránya
változik. Hol jobbról, hol balról kapok. Hirtelen
úgy érzem, hogy már nem fájnak az ütések.
Csak az elsőt érzem még mindig. A tudat, hogy
lebuktunk, blokkolja a fájdalomérzetet. Az egyik
egy tiszti térképtáskával felém csap. A csatja arcon
talál, nagyon fáj, a vérem sós ízét érzem a számban.
Még egy-két pofon, aztán abba hagyják a verést.
Kérdeznek. Válaszolnom kell. Azt mondom, nem
tudom miről van szó. Erre behozzák a szomszéd
szobából a röpcédulás társamat, aki addigra már
mindent elmondott, bevallott, amit tőlem hallott:
a Középiskolások Forradalmi Bizottságát, az
egyetemistát, a fegyverszerzést, és főleg azt, hogy
én vagyok a vezetőjük. Na, majd holnap reggel
folytatjuk, mondják nekem, és levisznek a fogdába.
A kihallgatóknak érdekes ruházatuk volt. Fekete
katona csizma, csizmanadrág, katonaing, a
katonaingen civil zakó. A fogdaőrök is hasonlóan
voltak öltözve, csak a katonaingen kék rendőr
zubbony volt, a fejükön kék rendőr tányérsapka,
elején valami Kossuth címerrel. Később a
fogdatársaim elmondták, hogy ezek eredetileg ÁVHsok voltak, akik átvedlettek rendőrré.
Az őr belök az egyik zárkába, a levegőben a savanyú
izzadság, a több napos ápolatlan emberi kipárolgás
szaga keveredett a sarokban álló WC-t helyettesítő
vizes valami, a kübli orrfacsaró bűzével. Valaki a
sötétben rám szól, hogy feküdj ide mellénk, majd
reggel ismerkedünk, aludj! Oda fészkelődöm, és
elalszom.
Nem tudom, mások hogyan élték meg az éjszakai
letartóztatást. Én úgy, hogy félálomban azt hittem
ezt álmodom. Reggel majd felébredek, megyünk
reggelizni, kezdődik a tanítás, és ez az egész csak egy
rossz álom. Nagyon bíztam az álomban, hogy az a
valóság. Ma már tudom, hogy “Tévedni emberi, a
tévedéshez ragaszkodni viszont esztelen dolog”azt
hiszem Seneca mondott ilyet.
Reggel körbe nézek. A zárka mérete: 3 méter
hosszú, és 2 méter széles. Van benne 2 darab
fapriccs, meg egy 2x1 méteres hely a mozgásra. És
ami a lényeg: 15-16 ember, öregek, fiatalok, vének
vegyesen. A kornak csupán este van jelentősége,
az dönti el, hogy ki hol fog aludni, ilyenkor a két

priccs egymásra kerül. Legfelül alszik két öreg, a
két priccs között a következő korosztály, és végül
a 2 méter széles fallal párhuzamosan fekszünk
mi, –10-12 ember –, a földön egyik oldalunkra
fordulva. A gond akkor kezdődik, amikor valaki
meg akar fordulni a másik oldalára. Ez azzal jár,
hogy ilyenkor mind a 10-12 ember kénytelen
vele együtt megfordulni. Oda az alvás, lehet
morfondírozni, hogyan lesz tovább.
A rendőrkapitányságra Bács-Kiskun megye egész
területéről hozták az embereket. Mai ésszel végig
gondolva szinte mind ártatlanok voltak: kimondták
a tsz felszámolását, vagy a falu kollektíven kivágta
a csillagot a tanácsházán lengedező zászlóból és
fogták a zászlórudat, leköpték a párttitkárt, akivel
együtt ministráltak gyerekkorúkban. A forradalom
ezekben a tettekben nyilvánult meg, véres harcokról
nem nagyon hallottak, hacsak valamelyik Pestre
került rokon nem jött haza a faluba és mesélt a
fővárosról. November 4. után a tsz újra működött,
a zászlót befoltozták, a párttitkár pedig feljelentette
őket, hogy veszélyesek, mert a plébános befolyása
alatt állnak, már gyerekként is ministráltak. Most
egy kiadós verés után, azt várták, hogy vagy irány
a kistarcsai internáló tábor, vagy rosszabb esetben a
bíróság elé kerülnek.
Egyik nap futkosás, kiabálás hallatszik a folyosóról.
Ajtók csapodnak, csoszogást, hallunk. Hirtelen
kivágódik az ajtónk és két férfit löknek be. Az
éjszakai alvásra gondolva, osztatlan „öröm” lehet
az arcunkon, ezért csak annyit mondanak: nem
ők kérték az áthelyezést, de az egész zárkájukat
szétszórták a többi között; egy olyan valakit hoztak
be, akit csak egyedül lehet őrizni.
A hír, ha lassan is, de eljut hozzánk: a híres
Francia Kiss Mihályt tartóztatták le, aki a második
világháború vége óta bujkált a Kecskemét környéki
pusztákon. Reménykedett. A forradalom leverése
után sem hagyta el az országot, de a Kiskunságot,
a szülőföldjét sem, mert magyarnak született akár
a Corvin-köz parancsnoka, Iván-Kovács László!
Közös lett a további sorsuk is. Francia Kiss Mihályt
már 1947 vagy 1948-ban halálra ítélte a népbíróság,
most 1957-ben kivégezték.
Halálra ítélték Francia Kiss Mihály 1957. június 14.
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kellett adnia, hogy nem szökik meg, ezután
szabadon járhatott a városban. Nagyanyám szülei
kormányzósági tisztviselők voltak, az európai
katonatiszt addig járt oda teázni, amíg elvette
a nagyanyámat. Közben jött a „nagy októberi
forradalom” és ők elindultak Magyarország felé,
közben 1922-ben Szentpéterváron megszületett az
anyám, így már két és fél- három év alatt hárman
értek haza. Nagyapám a sors feletti győzelemnek
tartotta, hogy sikerült haza jutniuk, ezért lett
anyám neve Viktória.
Kecskeméti börtön emeleti zárkafolyosója

Folytatódik a kihallgatásom, két-három naponként
felvisznek. Első sorban az egyetemista érdekli
őket, mint már leírtam: mindent tudtak rólam,
rólunk. Mondok egy nevet, és egy címet. Így lesz
belőle Lengyel Gáspár. Vagy két hónapig keresik
ezen a néven. Aztán egy szép napon némi verés
kíséretében tudtomra adják, hogy megtalálták.
De nem ez a neve. Csodálkozom. Nagyon.
Szembesítenek. Én azt mondom ő az, akiről
beszéltem, ő tagadja, soha nem látott, vagy esetleg
csak egy családi társaságban pár percig. Vissza a
zárkába, hetekig csend.
Később, a bírósági tárgyalásokról tudósító újságíró
a Petőfi Népében bele szövi a történetbe az
egyetemista fiú menyasszonyát, hogy készakarva
mutatta be vőlegényét nekem álnéven. Persze
megírja róla, hogy a Széna téren is megfordult a
felkelők között, és a harcokról tudósított a Műszaki
Egyetem újságjában, stb., stb.
Közben elkészülnek ÁVH-mintára az új politikai
zárkák, kihallgató szobák, az épület másik felében.
Ha nyitják a zárkát, akkor bent mindenki a fal felé
fordul, ha kilép egy őrizetes, a folyóson kigyullad
a piros lámpa, és addig ég, amíg a folyóson van.
Viszont a zárkákban ágy van, szalmazsákkal.
Az egyik kihallgatáson elmondja a vizsgálótiszt,
hogy már minden társamat szabadlábra helyezték.
Én is mehetnék, csak az kellene, jusson az
eszembe, hogy a piaristáknál melyik pap tudott a
szervezkedésről.
Nem volt ilyen paptanárunk. Aztán azt kérdezték,
hogy nekem mi bajom az oroszokkal. Erre csak
annyit tudtam mondani, hogy semmi, az anyai
nagyanyám orosz, Taskentben született és élt, az
anyám pedig Leningrádban látta meg a világot.
Erre nem tudtak mit mondani.
Ez így volt igaz. A nagyapám az első világháborúban
katonatiszt volt, és hadifogoly lett. A hadi fogságot
Taskentben töltötte, ahol tiszti becsületszavát
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1957. június
A hónap elején végre átvisznek engem és az
egyetemistát a megyei börtönbe. A korábbiakhoz
képest ez tényleg a mennyország. A zárkákon ablak
van, ahol besüt a nap. A földszinti zárkában csak
négyen vagyunk fiatalkorúak politikai ügyben.
Hárman disszidálásért és én szervezkedésért.
Minden nap kb. fél óra séta az udvaron. Végre
beszélhetek apámmal. Kaphatok levelet is.
A mellettünk lévő zárka üresen áll. Később
kiderül, hogy az a „siralomház”. Ha valakit a
bíróság másodfokon jogerősen halálra ítél, akkor
az elítélt az ítélet végrehajtásáig a „siralomházban”
vár a találkozásra a halállal.
A nyári hónapok alatt kb. 3-4 ítéletet hajtottak
végre. Mi onnan tudjuk, hogy másnap reggel
kivégzés lesz, hogy este beadnak a zárkába egy
pokrócot, amit az ablakra kell akasztanunk még
este. Nem tudjuk mire jó ez. Hiszen nem lehet
kilátni a hátsó udvarra, ahol az ítéletet hajtják
végre. Az ébresztő is egy órával később van. Mi
halljuk, hogy a fegyőrök a szomszéd zárka elé
érkeznek, kinyitják, és felszólítják az elítéltet,
hogy jöjjön ki. Rászólnak, ne csináljon cirkuszt, és
elindulnak vele, az ütemes léptek egyre halkulnak,
már nem is halljuk. Kiértek. Az udvaron már várja
a bitófa.

Megyei bíróság épülete

FELHÍVÁS!
Kedves Olvasóink, kedves Bajtársak!
Világszövetségünk úgy határozott, hogy
2021-re, a forradalom 65. évfordulójára
elkészíti az 1956-os forradalommal
kapcsolatos magyarországi emlékművek, emléktáblák országos katalogusát, térképét. Azért fordulunk Önökhöz,
hogy ha lakóhelyükön, vagy a szomszédos községekben, városokban,
kerületekben tudomásuk van ilyen
emlékművekről, akkor annak címét
szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünkbe. Amennyiben lehetséges,
úgy
egy
fényképet
kérnénk,
amelynek segítségével felkereshetjük
az
emlékhelyeket.
Segítőkész
fáradozásukat előre is köszönjük.

Magyarország történelmének egyik
legfontosabb eseménye volt az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc.
A szabadságharcban elesettek tiszteletére városok, falvak szerte és határokon túl is felállítottak és állítanak
emlékszobrokat. Nyaralásaink, túrázásaink során meg-megállunk megnézni
egy pillanatra ezeket, esetleg meg
örökítjük egy fotóval.
Ha Önnek van olyan fotója, amelyet
szívesen megmutatna, illetve ha pár
szót tudna róla mondani (hol található,
ki készítette, mikor avatták fel), várjuk
szeretettel szerkesztőségünk posta-,
illetve e-mail címére.

E-mail: imszvsz@upcmail.hu
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 36.

Cleavland USA. Az 1956-os magyar szabadságharcosok
emlékműve Jhon F. Kennedy beszédének részletével.
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és
nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a
győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy
nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan
vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s
bármily nagy is az áldozat, amit követel.”

USA Florida állambeli
Naples város Szabadság parkjában
Az 1956-os forradalom 50. évfordulóján állított
„Talpra magyar” emlékmű
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ÉVES A

POFOSZ

EMLÉKEK A FORRADALOMRÓL, NO
MEG AZOKRÓL, AKIK CSINÁLTÁK.

Fonay Jenő a POFOSZ alapítója

Az ember életében vannak nagy, örökre maradandó
pillanatok, a családiak, házasság, születés, temetés,
vannak olyanok melyet környezetünk tesz
maradandóvá. Az átélőknek kitörölhetetlen emléke
1956 forradalma, szabadságharca, az élet mindenkire
vonatkozó végessége révén egyre kevesebben vannak,
akik azt a 13 napot átélték. A magyarság történetét,
sokak érzelmét vígig kíséri 1956 őszének feledhetetlen
napjai. A forradalomban sokan vettek részt, tüntettek
felvonultak, örömmámorban, majd tértek vissza
otthonukba, hogy lelkesen elmondják élményüket.
A szabadságharcban lényegesen kevesebben vettek
részt, ők harcoltak, fegyvert fogtak, lőttek és rájuk
lőttek, mellettük haltak meg bajtársaik, akiket, lehet
akkor ismertek, meg amikor dörrent a fegyver lehet,
hogy régi barátjuk volt, érezték a következő lövés az
ő életét, oltja ki. Mindenkiben a maga élménye, netán
elmondása alapján elődjének emléke él.
Én vidéken éltem át a forradalmat, felvonulás,
zászlólengetés, bíztató szavak. A szabadságharccal,
pontosabban annak nyomával – feljőve a fővárosba
– később, hónapok multával találkoztam, bámultam
a szétlőtt épületeket, no meg a „csizmaszobrot”. A
harcról, az életre-halálra menő küzdelemről hallottam,
de nem ismertem. Új ismerőseim, környezetem
hallgatott, a társaságban, ha esetleg suttogva lehetett
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hallani mi is történt. Az emberek féltek, sajnos
érthetően joggal féltek, nehogy valaki „feldobja” és így
gyanúsítottá, megbélyegezetté váljék.
A sokrétű, sokszínű 56 októbert később, 1989-ben
kezdtem megismerni, akkor találkoztam hiteles
emberekkel. Újságíróként főszerkesztőm, rám osztotta
ki – koromból adódóan – 1956-ot, én tartottam a
résztvevőkkel a kapcsolatot, én írtam róla.
Négy visszatérő „56-os” vendégünk, társunk, később
talán barátom volt, Krassó Gyuri, Hornyák Tibi,
Pongrátz Gergely, no és Jenő azaz Fónay. Ő gyakorolta
ránk a legnagyobb hatást.
Pongrátz Gergely Corvin-köz történetével, a
szabadság harc küzdelmét, önmagának hozta
előtérbe, ő tette közzé a „pestisrác” fogalmát,
felvállalva, kisajátítva annak örökségét. Hornyák
mindenről beszél, erős hangja tükrözte az UTE
szurkolóinak kitartását. Krassó szelíd mindenre
kiterjedő jellegzetes hangú okfejtései gondolatok
sorát ébresztették. Jenő, csendes, udvarias mondat
szerkesztése hatott meggyőzően. Tőle hallottam azt
a szót, hogy POFOSZ, azaz Magyar Politikai Foglyok
Országos Szövetsége.
Másoktól tudtam meg, hogy szó szerint a bitó alatt
kapott kegyelmet, a vele való beszélgetések révén
kezdtem megismerni az általa szervezett POFOSZ
tagjait. Nekem ők ismertették a szabadságharc
történetét, hogy miként harcoltak, kik voltak a
bajtársaik. Jenő Frankel Leó utca elején lévő udvari
lakása eseti találkozókká vált. Kereste társait.
Szalay Zoltánnal történő gondolatváltásom – aki
gyermekkent élte át a „pártöklét” – elevenítette meg
az idő multával homályba tűnő tetteit. Ő tartja a
küzdőnek is nevezhető kezdeti időszakot életben.
Jenőnek nehezen indult a szervezés, sorra kereste
fel volt rabtársait, hogy fogjanak össze alakítsanak

Pongrácz Gergely, Vincze Péter, Matthaidesz Konrád, Krassó György

szövetséget. Alapvető célja volt, legyen egységes,
erős érdekképviselet, no és őszinte szó a múltról,
az elnyomásról, a szenvedésről Az emberek, a
hajdani rabtársak még akkor is féltek, visszajönnek
a kommunisták, megint börtönbe kerülünk. Zugló
hajdani pártházába a Kolumbusz utcába meghirdetett
találkozóra. A szervező munka eredményeként már
sokan eljöttek, a tiszta beszéd, a meghatározott cél

1990. október 23-i ünnepség a Corvin közben

lassan legyőzte az aggodalmat. Jenőnek ritka adottsága
volt, közvetlen, mégis céltudatos, lágy de kemény,
sőt ha netán valaki a szövetsége ellen lépett fel, vagy
egyszerűen ellentétesen nyilatkozott a tényekről,
nagyon keményen, majd durva felelősségre vonást
helyezett kilátásba.
A szervezet nevének meghatározása után, megindult
az országos szervezés. Jenő az összefogásban érezte
az erőt, tudatában volt, hogy a bukott rezsim
mindent megtesz a szétforgácsolásért. Lassan,
majd egyre nagyobb ütemben gyarapodott a tagok
létszáma, voltak viták, voltak gyanúsítások, ki hol
merre harcolt, hol küzdött, hogy viselkedett, hogy
tűrte a börtön borzalmát. Az is vitathatatlan, hogy
bő három évtized távlatából, egyeseknek ugyanaz a
tett , esemény lényeges, míg másoknak lényegtelen.
Tény, Jenő összefogta a szövetséget.Tény, megkezdték
a támadását. Jenő tűrt. Előtte, az egység volt a fontos.
Az hogy az antikommunista szövetség stabil legyen.
Visszatekintve, alapjában elérte célját, a POFOSZ
végül stabilan egységessé vált. Igaz, voltak támadások,
voltak akik alapban nem akarták az egységet, netán,
esetleg rosszindulattól vezérelve a bontás mezejére
léptek, ez sajnos tény. Ennek még, a nem is oly távlati
múlt adta a példáját, amikor a fegyelem, az egység
érdekében, tagoktól kellett megválni.
Fónaytól, Lengyel János elnökségéig, 30 év telt el.
Elnökök, jöttek, elhunytak, különböző emléket
hagyva maguk után. A távlatokra egyre kevesebben
emlékeznek, mert nincs aki emlékezzék. A POFOSZ
székház folyosóján lévő tájékoztató táblánál egyre
több a fekete keretes írás, más-más névre kitöltve. Az
arra menők főt hajtanak, visszagondolva a múltra, a
bajtársiasságra, a közös szenvedésre, az örömre.
A POFOSZ tevékenységét helytelen lenne nosztalgikus
gondolatokkal zárni. Hisz a POFOSZ él, sőt az elmúlt
években sosem tapasztalt elismerésekben volt része.
Itt érthetően nem az egyéni kitüntetésekre lehet
gondolni, azok egyéni érdekek elismerések, hanem
ami a szervezetet érte, amit a szervezet kapott.
Kövér László, a parlament elnöke meglátogatta a
közösséget, Áder János köztársasági elnök ünnepi
vacsorára hívta meg a tagság kiemelt hőseit. Lengyel
János elnököt fogata, Áder János, Kövér László, Balogh

Zoltán – mint miniszter - Orbán Viktor levélben
köszöntötte a közösséget, Lázár János miniszter
szintén írásban fejezte ki elismerését.
Érthetően, a múlt tisztelete is előtérbe került,
emléktáblát állítottak 56 hőseinek, a gyermeknek,
aki a Corvin közben veszítette 15 évesen életét, a
katonának, aki az elcsatolt területen születet és pesti
harcokban áldozta értünk életét.
A POFOSZ túllépte a határokat, aktív tagja az
INTERASSO antikommunista nemzetközi szövetségnek. Egy alkalommal hazánkban rendezték annak
kongresszusát. Előtérbe kerültek az elszakított magyar
közösségek, ennek tudható be, hogy ünnepélyes
keretek között „Lukas-zászlót” adományozott a vezetés
a CSEMADOK vezetésének.
Mit hoz a jövő, ez mindig felvetődő kérdés, gondolat,
konkrétum nincs rá, csak napjaink realitásából
lehet „jósolni”. Az egység stabil, a közelmúltban
megválasztott vezetés egységben lép, cselekszik,
konkrét eléképzeléssel nyit a tagság felé. A tag
utánpótlás? A hajdani csúcs a közel 15 ezer fős tagság
a multé, a fiatalítás folyik, de még napjainkban is
vannak, akik szeretnének belépni. Hogy miért?
Valahol igénylik az összetartást, fiatalságuk
feledhetetlen napjainak megelevenítését.
1956-ra sokféleképpen, sokan emlékeznek, de nem
elegen. Csak javasolni lehet, ezen írás olvasójának,
ha a megelőző eseményeket valaki másképpen látja
vegyen kezébe tollat, írja le és közölje azt, lehet hogy
igaza van. A kezdet bő hat évtizede volt, az évek, az
események e sorok írója előtt is összefolynak.

Matthaidesz Konrád

és napjaink POFOSZ elnöke Lengyel János
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SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL

A magyar nép
a szabadság népe
A Corvin köz az 1956-os forradalom és
szabadságharc emblematikus helyszíne, a sztálinista
diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott
fegyveres felkelés egyik fővárosi központja. A
többszörös túlerőben lévő szovjet csapatokkal vívott
harcok során sok felkelő„pesti srác” áldozta itt életét
a magyar szabadságért.Világszövetségünk három
évtizedes hagyományát folytatva 2019 október
21-én az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
63. évfordulja tiszteletére a Corvin Filmpalotában
tartotta ünnepségét.
A Történelmi Zászlók behozatala, majd a
Himnusz elhangzása után, Dr. Sántha Gábor
Világszövetségünk elnöke köszöntötte az
ünnepségen megjelenteket.
Megnyitó beszédében rámutatott, a Corvin-közt
vér áztatta a forradalom idején. A kutatások szerint
435-en estek el és több mint 800-an sérültek meg
a harcokban a helyszínen. Hozzátette: azokat az
eszméket, amelyekért az ’56-os hősök harcoltak,
ma az általa vezetett szervezet képviseli. A
fiataloknak meg kell őrizni a Lyukas zászlót és
tovább kell vinniük.
Ünnepi köszöntőt mondott Lomnici Zoltán,
Világszövetség tiszteletbeli elnöke, beszédében
úgy fogalmazott, a forradalomnak vannak névtelen
hősei, akik úgy szenvedtek évtizedekig, hogy senki
nem tudott róluk. Tehát ’56 valódi hőseit meg kell
becsülni, és emléküket ápolni kell, hiszen a mostani
szabadságot nagyrészt nekik köszönhetjük.
Ruttkay Tamás: De mi magyarok maradunk című

Társszervezeteink vezetői az ünnepség vendégei között
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Lomnici Zoltán méltatta a megemlékezés fontosságát

versét Sós Benedek, a XVIII. kerületi Ének zenei,
Angol nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 7.
osztályos tanulója szavalta el.
Az ünnepi megemlékezést Dr. Benkő Tibor
Magyarország Honvédelmi miniszter tartotta.
Beszédében többek között azt mondta:
Magyarország a szabadság országa, a magyar nép
a szabadság népe, 1956. október 23. a szabadság
napja - A magyar nép mindig is szabadságra, a
függetlenségre vágyott, ezért áldozták életüket
őseink.” Hozzátette: meg kell ismerni az ország
történelmét, hogy pontosan kiderüljön, mit tettek
ezek a hősök, és mi zajlott le 1956-ban. „A Magyar
Honvédség éppen ezért indította el a hazafias és
honvédelmi nevelési programját, hogy a ma élő
nemzedék tudja, miről szól a magyar szabadság,
a magyar haza, a haza iránti elkötelezettség, a
hazaszeretet, a haza iránti lojalitás, hogy mit
jelent a béke, a biztonság, mit jelent az, hogy a
gyermekeink és unokáink is békében élhetnek
ebben az országban, ezen a világon – hangsúlyozta
a Honvédelmi miniszter
Dr. Benkő Tibor Honvédelmi miniszter beszédében

Az Corvin Filmpalota falán elhelyezett
emléktábláknál az emlékezés virágjaival a 60.
évfordulóra készített központi emléktáblánál
koszorúzással emlékeztünk a forradalom
és szabadságharc hőseire. A megemlékezés
koszorúját elhelyezte többek között Dr. Benkő

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
ünnepi beszédét mondja

kiemelte, hogy 1956 fiataljai fellázadtak a Rákosirendszer ellen, s az ország is szembeszállt a világ
egyik legerősebb hatalmával. Az ország ugyan
számított a Nyugat támogatására, de csak ígéreteket
kapott, mást nem. Bár a szabadságharc elbukott,
eszmeisége mindvégig fennmaradt, nekünk pedig
kötelességünk a történelmi hagyaték ápolása..
Legyünk büszkék mindazokra, akik életüket és
vérüket áldozták ezért a hazáért – hangsúlyozta,
hozzátéve, nem véletlen, hogy Magyarország ma is
a magyarok hazája. A hagyományok ápolása mellett
a valós történelemre is emlékezni s emlékeztetni
kell. „A mi kötelességünk, hogy értékeinket, a
szabadságot, a kultúrát megvédjük, ezért kell egy
erős, ütőképes hadsereget kialakítanunk” mondta
a Honvédelmi miniszter.
Ezt követően a Világszövetség kitüntetéseinek
átadására került sor.

Dr. Sömjéni László tisztelgése az emlékfal előtt.

Tibor honvédelmi miniszter, valamint a
Szabadságharcosokért közalapítvány nevében
Dr. Sömjéni László elnökhelyettes. A Szózat
eléneklésével zárult az ünnepségünk.
Az
1956-os
Magyar
Szabadságharcosok
Világszövetsége Elnöksége a forradalom és
szabadságharc 63. évfordulóján az alábbi
kitüntetéseket adományozta:
„’56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt”
Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere
Dr. Varjú Imre, kanonok (Egészségi állapotára való
tekintettel később veszi át.)

„’56-os Hűség a Hazához Ezüst fokozatú Lovagkereszt”
Dr. Bajkai István, országgyűlési képviselő
Bacskai József, gazdasági ügyekért felelős helyettes
államtitkár
Szarvas Attila, Budapest, XVIII. ker. önkormányzati
képviselő
Madár János, a Magyar Újságírók Közössége alelnöke

Farkas Gáspár, a szlovákiai Komáromi Szekeresgazda
Hagyományőrző Egyesület elnöke átveszi a Világszövetség
„’56-os Hűség a Hazához érdemkereszt” kitüntetését

Sasvári Sándor Jászai díjas színművész ünnepi
műsora tette felejthetetlenné a 63. évfordulóra
rendezett megemlékezést.

„’56 -os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt”
Sántha Péterné, képviselőtestületi tag, Budapest VIII.
kerületi Önkormányzat
Hodruszky Csaba, hivatalvezető, Budapest XVIII.
kerületi Kormányablak
Pénzes István, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége tagja
„’56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt”
Farkas Gáspár, a szlovákiai Komáromi Szekeresgazda
Hagyományőrző Egyesület elnöke
vitéz Zetényi Csukás D. László, a szlovákiai Komáromi
Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület alelnöke
Vígh-Kiss Péter, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége tagja
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A címlapsztori Paul Raae újságíró és
fotósa, Vagn Hansen nevéhez fűződik. 1956
őszén engedélyek híján, ám annál nagyobb
érdeklődéssel érkeztek a magyar határhoz,
autójukkal egy vöröskeresztes konvojhoz
csatlakozva és így az elsők között érkeztek
Budapestre. Talán akkor még ők sem
gondolták, munkájukat az utókor rendre
emlegetni fogja határokon innen és túl.

Emléktábla-avatás
2019. november 7.
Az ’56-os forradalom és szabadságharc
ikonja: Szeles Erika Kornélia.
Rá emlékeztünk a Deák Diák Általános
Iskolában.

Raae és Hansen nem tudhatta, hogy amikor
a Billed Bladet 1956. november 13-án
a dán olvasók kezébe került, történetük
főszereplője, a szeplős, vörös hajú magyar
forradalmárlány már nem küzd semmilyen
elnyomás ellen... Mindössze 15 évet élt Szeles
Erika, élettörténete mégis korszakidéző,
erényei örök érvényűen példamutatók.
Amikor kitört a forradalom, Erika egy nála
néhány évvel idősebb barátja oldalán került
a szabadságharcosok közé - egy olyan életet
remélve fogott fegyvert, amit ő maga zsenge
korából adódóan nem tapasztalhatott meg.
1956. november 7-én már fehér köpenyt
viselve sebesült bajtársait mentette a VIII.
kerületben a Blaha Lujza térnél. Ekkor
egy szovjet katona egész sorozatot lőtt a
vöröskeresztes karszalagos lányra. Halotti
anyakönyvét a Péterfy Sándor utcai kórházban
állították ki. Fejfáján mindössze ez áll:
“Felejthetetlen egyetlen drága kicsi lányomErikám, 1941. I. 6. – 1956. XI. 7.”
1989 óta emléktábla nem örökítette meg Szeles
Erika bátorságát, hősiességét, bajtársiasságát.
Világszövetségünk ezt a hősi helytállást
soron kívül megörökítette és már ott van a
halhatatlanok között.

Fiatal kora ellenére elszánt tekintetű,
vattakabátos budapesti lány nézett mélyen
az olvasó szemébe a Billed Bladet dán
lap címlapjáról 1956. november 13-án.
Kezében tartott géppisztolya baljós történetet
sejtet. Szeles Erika fotója tűzként terjedt a
világsajtóban, méltán tartják tehát a magyar
forradalom egyik jelképének, a bátorság és a
remény szimbólumának a 15 éves mártírt.
20

Szeles Erika halálának évfordulójára a
Világszövetségünk emléktáblát állított az
akkori Köztársaság tér 4. szám alatt lévő
Fővárosi Általános Leányiskola a mai
Deák Diák Általános Iskola épületében. Dr.
Petrasovits Anna alelnök előterjesztésére
Világszövetségünk elnöksége ’56-os Hűség
a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt
kitüntetést adományozta Dr. Róbert Péter
történésznek. A kitüntetést az emléktábla avató
ünnepségen Schrötter Tibor alelnök adta át.

Dr. Róbert Péter történészt kitünteti Schrötter Tibor
Világszövetségünk alelnöke

Tisztelt Olvasónk!
Az emléktábla avató ünnepségről. készült fotók és
videó a Világszövetségünk honlapján megtekinthető:
WWW. 1956MSZVSZ.hu
A fotó: Tóth Ákos, videó: Czakó Ignác és Tóth Kreszencia

Október 22-én,
Világszövetségünk nevében
koszorút helyezett el dr.
Sántha Gábor elnök, valamint
Szentiványi György alelnök
a XVIII. kerületi Béke téri
kopjafánál.

december 7-én, id. Dr.
Lomniczi Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsa elnöke,
Világszövetségünk tiszteletbeli
elnöke, átadja Dr. Varjú Imre
főtisztelendő kanonok úrnak
az 1956-os Hűség a Hazához
aranyfokozatú lovagkeresztet
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IN MEMORIAM
MALÉTER PÁLNÉ
Gyenes Judith
könyvtárosként. Folyamatosan ápolta férje és a
forradalom emlékét előadásokat tartott az ország
számos iskolájában 1983 júniusától rendszeresen
részt vett a demokratikus ellenzék által szervezett
ötvenhatos megemlékezéseken. A Történelmi
Igazságtétel Bizottsága alapító tagjaként egyike
volt azoknak, akik az ötvenhatos mártírok
rehabilitálását és méltó eltemetését követelték.
1990-ben 1956-os Emléklapot kapott, 1999-ben
Maléter Pál Emlékéremmel, 2006-ban a Magyar
Köztársasági
Érdemrend
középkeresztjével
tüntették ki. 2019. december 1-jén hunyt el.
Mindenki nevében írhatom akik ismerték és
szerették őt, békés nyugodalmat kívánunk Neki
és hálás szível ígérjük megőrizzük nemes emberi
tarásának emlékét.

SZÁSZ ANDRÁS

(1928.szeptember 10. – 2019. október 5.)
Maléter Pálné
Gyenes Judith 1932ben született Budapesten, Judith Sacré
Coeur-növendék volt, majd mezőgazdasági
szakközépiskolában érettségizett. Származása
miatt – két nővéréhez hasonlóan – nem
tanulhatott tovább, 1951-től Nógrád megyében
dolgozott
mezőgazdászként.
1952-ben
közlekedési balesetben súlyos sérülést szenvedett
és visszaköltözött a fővárosba. 1954-ben kötött
házasságot Maléter Pál katonatiszttel,
Gyenes Judithot 1955-ben – mint Maléter Pálnét
– felvették az Agrártudományi Egyetemre, 1957ben – Malétert Pál a forradalom alatt a Nagy Imrekormány honvédelmi minisztere volt - ez okból
kitették az egyetemről. Leánykori nevén parképítő
és temetői segédmunkásként dolgozott. 1957.
június elején kilakoltatták otthonából. 1958 őszétől
alkalmi munkákból élt, majd a Pest-Nógrád Megyei
Állami Gazdaságok Központjánál alkalmazták.
1982-től eladó, majd 1983 júniusától 1985 tavaszáig
az ORFI-ban leltárellenőr volt. Közben elvégezte
a középfokú orvosi könyvtáros tanfolyamot,
1985-től az Orvostörténeti Könyvtárban, 1992–
2010 között az 1956-os Intézetben dolgozott
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Életének 91. esztendejében, 2019.október 5-én
elhunyt Szász András Világszövetségünk elnökségi
tagja, a Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetségégének
volt elnöke, nyugállományú főhadnagy

Küzdelmeiről és hányattatásairól oly derűvel és
könnyedséggel mesélt, mintha mindannak, ami
vele történt nem is lenne súlya. Pedig Szász András
pályája már kora ifjúságában megtört, mint oly
soknak a negyvenes évek második felében. Éppen
akkor, amikor élete álma teljesült volna, amikor a
Kossuth Akadémián tisztté avatták volna, akkor
távolították el az akadémiáról.
1956.október 23-a forradalom és szabadságharc
a Budapesti Híradástechnikai Gyárban érte, ahol
a munkástanács elnökségi tagjává választották.
Emiatt 1958 január végén letartóztatták a
„szokásos” váddal:a népköztársaság megdöntésére
irányuló mozgalom vezetésében való részvételéért
másfél éves börtönre ítélték.
Amikor kiszabadult, egyik gyárból a másikba ment,
míg végül a Szellőző Műveknél –nagy szakmai
tapasztalata miatt – megkapta a hegesztés fejlesztés
feladatát. Tovább tanult, és felsőfokú végzettséget
szerzett. 1988-ban nyugdíjba ment, de a Szakmai
Továbbképző és Átképző Vállalat felkérte, hogy
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legyek náluk elméleti oktató. Részt vállalt, és
évtizedekre meghatározó szereplőjévé vált az ott
folyó, magas színvonalú hegesztőképzésnek és
minősítő tanfolyamoknak. Összesen ötven éven át
művelte és tanította a szakmát.
A vállalattól nívódíjat kapott, az eredményes
oktatásért. A legnagyobb elismerést, a Magyar
Hegesztési Egyesület adományozta számára. Az
indoklásban ez olvasható: „Az elmúlt évtizedekben
hegesztési
szakmában
végzett
áldozatos
munkájáért, a szakma műveléséért és tanításáért,
a szakmaszeretet és szakmatisztelet átadásáért
Életmű-díjban részesítjük”. A rendszerváltozás
után, alapítója, majd később elnöke lett a Magyar
Nemzeti Ellenállási Szövetségnek.
Ezek csupán tény-töredékek az életéből, Most úgy
szólítom meg, ahogy a tanítványai, ami szívéneklelkének kedves volt: „Bandi bácsi!”
A Szent Gellért Templomban helyezték örök
nyugalomra. Isten Veled, Bandi bácsi!
Nyugodjál békében!
30 éves a POFOSZ........................................................16
A magyar nép a szabadság népe.................................18
Szeles Erika Kornélia emléktábla-avatás......................20
Koszorúzás a Béke téren, Dr. Varjú imre kitüntetése.....21
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Szász András..................................................22
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Mennyből az angyal
Márai Sándor

New York, 1956.

Mennyből az angyal – menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal
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