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A következő esztendőben egy megkerülhetetlen
évforduló emlékezteti a magyarságot, hogy Trianon
felszabdalta azt az államalakulatot, amelyet 1000
esztendőn át Szent István országának neveztek.
A politikusok döntenek arról, hogy a magyar állam miként emlékezzen a szomorú eseményre, de
az figyelemre méltó, hogy az Országgyűlés által
meghirdetett Nemzeti Összetartozás éve ellen
határainkon túlról heves tiltakozás hallatszott.
A Trianoni békediktátum a XX. század egyik
legsúlyosabb következményekkel járó politikai
döntése volt, amely milliók halálához és megalázásához, értékek pusztulásához vezetett és következményei máig hatóak. A II. Világháborút
követő orosz megszállás, a magyar nemzet érdekeit
semmibe vevő kommunista uralom az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc kitöréséhez vezetett,
amely ugyancsak tragikus következményekkel
járt. A megtorlások során százakat küldtek a
halálba, tízezreket börtönöztek be és közel 200.000
honfitárságunk kényszerült emigrációba.
Tehát, érdemes elgondolkodni arról, hogy mit tehet
az átlag honpolgár, az állami megemlékezéseken túl.
Érdemes azt is számba venni, hogy Szent István
országának történelmét a környező országok
oktatáspolitikája miként kezelte és kezeli.
Magyarországon a kommunista időszakban
igyekeztek a történelmi tényeket elferdíteni és
csupán a munkásmozgalom történetét tartották
igazán fontosnak. Még súlyosabb volt a helyzet az
elszakított területeken, hiszen a kisebbségi létbe
kényszerült magyar fiatalok a csehszlovák, szovjet,
román, jugoszláv és osztrák történelemkönyvekből
vajmi keveset tudhattak meg arról, hogy az elmúlt
1000 esztendőben a Kárpát-medencében milyen
történések voltak.
Az osztrákok például a Burgenlandnak elnevezett
Nyugat-magyarországi területekről azt állították,
hogy az évszázadok óta Ausztriához tartozott, mivel
néhány várost elzálogosítottak. Ez természetesen
valótlanság, hiszen a Magyar Királyság területének
egy részét kapta meg egy szintén háborút vesztett
ország. A csehszlovák, majd a szlovák történelemkönyvek napjainkig egy elképzelt és eltorzított
históriát tárnak a fiatalok, így a magyar diákok elé is.
Jól mutatja a román helyzetet, hogy amikor a Mátyás
Király Emlékév kezdeményezőjeként Kolozsváron
azt bátorkodtam egy sajtótájékoztatón mondani,
hogy 1918-ban megkezdődött Erdély román megszállása, a kijelentésem miatt kezdeményezték a
kitiltásom Romániából. Mivel Erdély és a Pártium
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a román csapatok bevonulásakor még a Magyar
Királyság része volt, talán nem tévedtem akkor,
amikor megszállásról tettem említést. De utalhatnék
arra is, hogy Szerbiában a magyarokra – a hatályos
jog alapján –, mint háborús bűnösökre tekintettek,
függetlenül attól, hogy az illető esetleg kiskorú volt.
Az ott élő magyarokon túl is fontos lenne, hogy az
elmúlt évszázadok történelme megismerhető legyen,
ez a szomszéd országokhoz fűződő kapcsolatot is
erősítené a Kárpát-medence történelmének tényeken
alapuló bemutatása. Ki kell mondanunk, hogy a
magyarság kultúrája, és históriája nem értelmezhető
a Trianon után az utódállamokhoz csatolt
országrészek története nélkül. Pozsony, Kassa,
Munkács, Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár,
Arad, Újvidék és Kismarton évszázadokon át a
Magyar Királyság jelentős városai voltak még
akkor is, ha sok nemzetiségű ország lévén ezekben
a városokban nem csupán magyar nemzetiségűek
éltek. Fontosnak tartom, hogy a Pozsonyba utazó
magyar fiatal, ugyan úgy, mint a felvidéken élő
társa tisztába legyen azzal, hogy a Duna közelében
magasodó Székesegyházban magyar királyokat
koronáztak és ez a város hosszú időn keresztül
az ország fővárosa volt. A kassai székesegyház
altemplomában II. Rákóczi Ferenc sírja található, aki
a magyarok vezérlő fejedelme volt, ezért nem helyes,
ha csupán szlovák hangzású nevet tüntetnek fel.
A sort a végtelenségig folytathatnám, de csupán arra
szeretnék rámutatni, hogy a Trianoni békediktátum
nem csupán a Szent István-i Magyarország területének és lakosságának jelentős részét szakította el,
hanem egy olyan folyamat vette kezdetét, amelyet
a magyar történelem meghamisításának és sok
esetben eltulajdonításának minősíthetünk.
Az elmúlt években több mint fél tucat emlékév
és emléknap kezdeményezője voltam, éppen
azért, hogy az ellopott történelmünk egy részét
visszakaphassuk. A Szent László, a Mátyás király
és a Rákóczi Emlékévek mellett érdekes módon
az Aranycsapat ünnepségsorozat több mint 200
eseményének jelentős része az elszakított területek
magyar lakta részein zajlott, mivel nagyon
nagy érdeklődés mutatkozott a világhírű csapat
történetének megismerésére.
Az elkövetkezendő évek legfontosabb feladata
számomra Szent István királyunk életművének
bemutatása, akinek koronázási évfordulójára 2025ben fog emlékezni a magyarság. Úgy vélem, hogy a
hátralévő fél évtized lehetőséget ad arra, hogy széles
körben megismertessük a nagy uralkodó állam és
egyházszervező tevékenységét, külpolitikáját és a
nemzetiségekhez való viszonyát.
Szent István királyunk életműve alkalmas
arra, hogy erősítse nemzeti önbecsülésünket és
hazaszeretetünket. Bízom abban, hogy törekvéseim
támogatásra lelnek határainkon belül és túl is.

Német-Magyar

csúcstalálkozó

a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján

Orbán: „Mi védjük Európa határait”
Köszönetet mondott a magyaroknak Angela Merkel
német kancellár, aki a Páneurópai Pikniken történt
határnyitás 30. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen találkozott Orbán Viktorral. A
magyar miniszterelnök kiemelte: „A magunkfajta
szabadságharcosok a kettészakítottság idején is

minden tagországgal szoros és bizalmon alapuló
együttműködést folytatni; utalt rá, hogy a következő
uniós pénzügyi-költségvetési periódusban Magyarország és Közép-Európa érdekeit is képviselni
igyekszik. „Igazságos megoldásokra van szükség
mindig kompromisszumokat kell találnunk, és ezt
meg is akarjuk tenni.” Sőt: az is kiderült, a német
kancellár osztja az új EB-elnök, Ursula von der
Leyen megközelítését, amely szerint „új startra” van
szükség, amelynek része az is, hogy a menekülteknek
elsősorban ott kell segíteni, ahol a probléma
keletkezett. A uniós helyzettel kapcsolatban a
magyar kormányfő arra is figyelmeztetett, mekkora
szerepet vállal Magyarország a migrációs válság
elleni harcban. „Mi védjük az uniós határokat, ezért

A képen: 1990-ben Antall József miniszterelnök, Lothar de
Maizière, az NDK első és utolsó szabadon választott miniszterelnöke, valamint Angela Merkel kormányszóvivő

tudták, hogy csak egy Európa van.” Orbán Viktor azt
is leszögezte: „Most is mi védjük Európa határait,
és szeretnénk, ha ennek a költségeihez az unió is
hozzájárulna.”
Az 1989-es határnyitás és a vasfüggöny ezt követő
leomlása hozzájárult Európa egyesítéséhez. „Hittünk
benne, és újraegyesült” – fogalmazott az esemény
évfordulójára rendezett ökumenikus istentiszteleten
Orbán Viktor Sopronban. „Ma is ezen múlik minden,
ha hiszünk benne, akkor kelet és nyugat egyesülése
révén ismét erős lesz Európa” – hangsúlyozta a
magyar kormányfő, akivel egyetértve Angela Merkel
német kancellár kijelentette: „Sopron a szimbóluma a
humánus Európának.”
Angela Merkel az uniós kohéziós alapokra utalva
kijelentette: „Ha Magyarország növekedési rátáját
megnézzük, akkor valóban látszik, hogy Magyarország
az emberek érdekében jól fekteti be a pénzt”, ugyanakkor
azt is hozzátette: szeretnék a tudományos, a kutatási
és az innovációs együttműködést tovább erősíteni.
A találkozót követően kiderült: a német–magyar álláspont nem tér el annyira egymástól
az uniós és migrációs kérdésekben sem, mint
amennyire azt az ellenzéki pártok hangoztatják.
Angela Merkel leszögezte: Németország szeretne

Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, az 1990-ben készült fotót
ajándékozza Angela Merkelnek

szeretném elérni, hogy legalább az eddigi határvédelmi
költségek 50 százalékát átvállalja Brüsszel” –
hangsúlyozta a magyar kormányfő. Orbán Viktor
azt is kiemelte: Közép-Európa már hozzáad az EU
gazdasági teljesítményéhez, ezért a hagyományos
német–francia tengely kiegészül a közép-európai
népek érdekeinek figyelembevételével.
Ez egy új folyamat, amely most teljesedik ki, és
Közép-Európa súlya az európai döntéshozatalban
folyamatosan nőni fog – tette hozzá a kományfő,
aki szerint Németország érti ezt a folyamatot, ezért
a német–közép-európai kapcsolatoknak kitüntetett
jelentősége lesz az európai egység fenntartásában.
A Lokál augusztus 29-i száma nyomán,
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30 ÉVE MAGYARORSZÁGON KEZDŐ

A NÉMET ÚJRAEGYESÍ

– Jó estét kívánok. Boross Péter, korábbi
miniszterelnök a vendégem, akivel a Páneurópai
Piknikről beszélgetünk.
Jó estét kívánok
Az MDF szervezete Sopron közelébe tervezte ezt a
pikniket, hiszen akkor már az NSZK nagykövetsége
Budapesten tele volt keletnémet állampolgárokkal.
Az NDK azt várta volna hogy Magyarország
toloncolja vissza őket az NDK-ba.
– Az ön emlékei szerint ennek a pikniknek tulajdonképpen az volt a célja, hogy kényszerítse a
Németh Miklós-kormányt, hogy foglaljon
állást: NDK vagy NSZK? Mi volt a tétje ennek?
Az uralkodó hangulat teremtette meg ezt a
törekvést. Ha jól emlékszem, a debreceni MDF
fejesektől indult ki mindez. Én a magam részéről
akkor még nem voltam MDF közelben sem. A
hangulat adta ezt a remek ötletet is, bár a hangulat
sokszor adhat rossz écát is, ám ebben az esetben ez
nagyon „bejött”, és meghirdették ezt a pikniket. A
kormány pedig elbizonytalanodott, mert azért ne
felejtsük el, hogy akkor már a Németh-kormány
volt évek óta, amelyik mindent megtett annak

4

érdekében, hogy a régi bűnök megbocsátassanak
alapvetően „herziges” döntései voltak: világútlev
meg mit tudom én, micsoda. Tehát biztos, ho
nem volt senki, aki határozottan azt mondta vol
hogy ezt pedig nem. A kormány
részéről, pedig nem merték
mondani. Úgy gondolom, hogy a
kormány vezetői talán – persze ez
csak feltételezés – még Moszkvát
is megkérdezték hogy mi a teendő,
de hát a lényeg az, hogy akkoriban
sok minden kezdett lehetővé válni,
ami korábban lehetetlen volt. Maga
az újratemetés ügye is lezajlott
abban az évben, és ez a piknik
ötlet megindult és nem volt senki
sem, hogy leállítsa. Amennyire én
kivűlről ezt az eseménysorozatot
láttam, azok, akik szervezték, és
akik ott voltak, olyan hangulati
töltésben voltak, hogy elju-tottak a
bátorságnak erre a fokára. Abban
L
is biztos vagyok, hogy az érintett
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Velkovics Vilmos beszélgetése

Boross Péterrel

határőr parancsnok azzal, hogy engedte, és nem
lövetett, nagyon okosan cselekedett, bár nagy
kockázatot vállalt.
– Volt ott egy halálos lövés is, és egy NDK férfi, egy
családapa meghalt egy dulakodásban?

Lobenwein Tamás által a páneuropai pikniken készített fénykép

Én úgy tudom, legalábbis engem így tájékoztattak,
hogy a határőr megállította az Ausztriába átszökni
akarót, ám a férfi nekiment és verekedtek,
dulakodtak, és eközben sült el a fegyver.
A határőrök se voltak felkészítve egy ilyen
eseményre. De ez nem is Sopronnál volt, hanem
jóval délebbre történt. Úgyhogy ez egy sajnálatos,
szerencsétlen baleset volt. Ahhoz képest, ami
történt a határon évtizedeken keresztül, ez egy
fájdalmas eseménynek minősíthető. De maga a
Páneurópai Piknik tendenciája igen lendületes
volt. Azok a debreceni MDF-esek az egészet jól
kitalálták, mert senki nem mert útjukba állni.
– Pontosan. Horn Gyula és a későbbi politikai pályafutása gyakorlatilag erre az eseményre, és a
határbontásra épült.
Ezt követően, amikor ugye azért áttörés – vagy
minek nevezzem –, egy olyan spontán dolog volt
amelyik azonban azt üzente, hogy lehet. Én nem
szeretek feltételezéseket valószínűsíteni, mert
hátha nem igaz, de az, hogy Horn Gyula odament,
és már hivatalosan metszették a drótot, az az
érzésem, hogy vagy jött valami Moszkvából, vagy

pedig némaság volt és nem jött válasz de tiltás sem
jött az biztos. Ha jött volna, akkor nem történik
meg.
De nagyjából egy fél évvel korábban kezdtek
el tömegesen a magyarok Erdélyből, illetve
Romániából Magyarországra menekülni. Aradon
volt egy nagyon szerencsétlen találkozója Grósz
Károlynak Ceausescuval, ahol gyakorlatilag
nullázta a magyar diplomáciát, elnézést kért
a falurombolásokért, a magyar települések
átnevezéséért.
– Annak a menekültáradatnak, illetve a keletnémet
menekültáradatnak Ausztriába volt köze
egymáshoz? Azonkívül, hogy a genfi egyezmény
összeköti ezt a két eseményt?
Annyiból, hogy a szocialista országokat felügyelő
szovjet előírás nem tette volna lehetővé, hogy
Romániából
Magyarországra
átjöjjenek.
Tiltotta volna a magyar határőrségnek is, meg
a románnak is. De hát ez már mind abban a
formában zajlott. Amikor látta Grósz Károly,
hogy találkozója alkalmatlan outsider találkozó
volt a román vezetővel, küllemben, bellemben,
viselkedésben, kocsi átülésben is, mindenben.
Naivitást és tájékozatlanságot tükrözött tőle. De
hát Magyarországon ilyen vezetők voltak jórészt
akkoriban.
– 90-ben Ön felügyelte a magyar titkosszolgálatokat
is. Milyenek voltak a titkosszolgálati jelentések
a pikniket övező állami politikákról? Mondjuk
Németországból milyen jelentések jöttek –
amennyiben lehet erről beszélni.
Nézze, amikor én a titkosszolgálatokat felügyelni
kezdtem, akkor én pontosan tudtam hogy mi a
teendőm. Én nem az archívumot bújtam, hogy
ki volt ügynök meg nem volt, hanem az érdekelt,
hogy korábban milyen esetek voltak.
– A kelet-német politika, vagy a német politika
egyáltalán, milyen állapotban volt?
Hát a keletnémet politika állandóan tiltakozott.
Ez túlment a titkosszolgálatok ügykörén. Túl van
értékelve egyébként is az egész titkosszolgálat,
mert lehet borzongani, ha néha ez a szó előjön. A
politikai vezetők, a külügyminisztérium ott voltak,
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és egy erőtlen tiltakozás volt tulajdonképpen
keletnémet részről, de szerepet a titkosszolgálat
semmit nem kapott, hogy álljon oda, nézze meg, a
szervezőket fogja meg, akkor lett volna anyag róla,
lapult itt mindenki, és az átmeneti időben hárította
a felelősséget ez ügyben. Gondolom én.
– Sajtótájékoztatót tartott Angela Merkel és Orbán
Viktor. Orbán Viktor arról beszélt, a német sajtó
kérdésére – gyakorlatilag csak a migrációról, illetve
a magyar jogállamisággal foglalkoztak ezen a
sajtótájékoztatón is – azt mondta, hogy 30 éve
Magyarország azért bontotta le a kerítést, hogy
szabadon élhessenek a németek és biztonságban.
Most pedig azért építettünk kerítést, hogy a németek szabadon élhessenek és biztonságban. Ön
szerint mennyire fog ez átmenni a német sajtóban? Ezt megkérdeztem az államtitkár úrtól is.
Nem tudom. Itt a jelentősége ennek elsősorban
abban van, hogy Merkel eljött Sopronba. Tehát
ennek volt igazán nagy jelentősége, hogy ott
milyen árnyalatok hangzottak el, meg milyen
utalások. Azt majd meg fogja látni, hogy a
baloldali sajtó mennyi szamárságot fog erről
összeírni. Itt ez a döntő kérdés, amit meg Merkel
mondott, abban a kompromisszumhajlama szólt.
A legfontosabb elem, az volt, hogy eljött. A többi az
másodlagos. Orbán Viktornak nem ez a mondata
fog Németországban, reakciókat kiváltani, hanem
az, hogy Merkel eljött Sopronba.
– A kettéosztottság ellen szerveződött ez a piknik
30 évvel ezelőtt, és most mintha megint
kettéosztott lenne Európa. Meglehetősen
ugyanazok mellett a határok mellett, de más
miatt. Ön lát párhuzamot, vagy ellentétet?
Én amit látok vagy vélek vagy feltételezek, hogy –
legalábbis bizonyos ismeretek ezt alátámasztják – a
civilizáció hanyatlásnak indul, akkor az úgy szólván
történelmileg megállíthatatlan folyamat. 3-400
évig, 500 évig maximum tart egy felfutási szakasz
és aztán végül … így tűntek el civilizációk. Én
Nyugat-Európát most ebben a hanyatló állapotban
látom, aminek természetes következménye a
veszély fel nem ismerése. Mondjuk aki egy kicsit
forgatta Spengler: A Nyugat alkonyát – annak
teljesen világosak a válságtünetek: a nagyvárosba
özönlés, a tömegszórakoztatás intézménye, és
a külső bevándorlás magas aránya, ami Rómát
ugye a 4-5. században végül is lehetetlenné tette.
Ezek a tünetek Nyugat-Európában adottak. Ezért
én, ugye, miután már mondataimal kapcsolatban
semmi kockázat nincs a politikai közéletet illetően,
úgy vélem, hogy érlelődik egy szakadás. KeletEurópa – ha kibírja – és Nyugat-Európa között,
ha most nem, 30 év múlva már irtózatos állapotok
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lesznek, nyolcvan év múlva meg pláne. Európa, ha
ezen kívül tudja tartani magát ettől a hódító jellegű
beözönléstől, akkor óhatatlanul itt lesz egy választó
határ, amelyiket majd nyilván befolyásol az hogy
addigra már talán Kína lesz az a nagyhatalom
amelyik a világ dolgát alapvetően befolyásolja. Ki
tudja … Én nem. Érzem, hogy a hanyatló civilizáció
hit és hitelvesztés, emberi alkalmatlanságok nagy
száma az mind Nyugat -Európában érezhető és
tetten érhető. Talán az utolsó nyugat-európai
generáció volt Thatcher asszony vagy Mitterand,
akiket a mi időnkben még sikerült elkapni mint

Áttörés - Melocco Miklós alkotása
Páneurópai Piknik Emlékhely Felsőrákoson

állami vezetőket. Azt követően gyenge kvalitások
nagy száma került előtérbe, és meggyőződésem,
mivel nem látok rá példát, hogy egy civilizáció
hanyatlani kezd, majd hirtelen talpra áll, ezért ez
a hanyatlás egy hosszú folyamat eredménye lehet.
Van esélyünk kimaradni belőle?
– Kicsit borulátó miniszterelnök úr.
Hát miért ne mondjam, ami a véleményem ezzel
kapcsolatban. Ebből nem lesz kormányprogram,
megválasztási szónoklat, én abban pesszimista
vagyok, hogy hit nélkül – és a konvenciók lekezelése
lebecsülése, vagy hát az aberráció kultusza, mindaz
ami oly mélyen belerágta magát már a most alkotó
generáció lelkébe és agyába, – a talpra állásnak van-e
esélye. Persze átmenetileg lehet ennél kedvezőbb
fordulat is egy meghatározott időre, de hátha nem
lesz elég ember …
– Miniszterelnök úr, nagyon szépen köszönöm
hogy eljött

Az itt következő írás huszonkilenc évvel ezelőtt jelent meg először a Demokrata Fórum című folyóiratban,
a Páneurópai Piknik egyéves évfordulója alkalmából. Most olyan részleteket ismerhetünk meg, amelyek az
elmúlt közel harminc év alatt már feledésbe merültek. Vajon ma már ki emlékszik az Országos Klubtanácsra,
a kunfehértói, martonvásári táborozásokra, összejövetelekre, ahol a Kiútkeresés Európa közepén gondolattól
vezérelve egyeztettek a mai visegrádi négyek országainak hasonló gondolkodóival, ahol végül megszülethetett a Páneurópai Piknik gondolata is.

EURÓPA NAP
helyzetét vitattuk meg hírneves hazai és külföldi
vendégeink, politikusok, tudósok körében. A
megjelent előadók közül csak példaként említem
Kryztof Slivinszkit, a lengyel Szoli
daritás
„külügyminiszterét’’, Prágából a Charta ‘77 tagjait
vagy Hanák Péter professzor urat. Szinte szédítő,
ha belegondolunk, még egy évvel ezelőtt a cseh
és szlovák barátainkat szinte át kellett lopnunk
a határon, hogy
meghívásunkat
elfogadhassák, a
jugoszláviai nap
miatt majdnem
diplomáciai jegy
zékváltásra került
sor a két ország
között, Romániá
ban még uralma
dicsfényében
tündökölt a con
ducátor.
Nos,
ennek a tábornak
volt befejező ese
Dr. Szeleczky Zoltán 1990-1994 között
ménye a vasfüg
az MDF országgyűlési képviselője
göny helyén, köz
vetlenül a határon megrendezett Páneurópai
Piknik. A gondolat Debrecenben született
meg Habsburg Ottó ottjártakor. A debreceni
MDF ötletéhez aztán szervezőként
csatlakoztak a soproni és környékbeli
MDF és SZDSZ szervezetek, valamint az
Országos Klubtanács is. Az utolsó napon
a martonvásári tábor felkerekedett, és
külföldi vendégeinkkel együtt lementünk
a határhoz. Ezzel kapcsolatban elmon-
dok egy anekdótaszerú, de megtörtént
eseményt, amely talán egy kis adalék a
napjainkban oly sokat emlegetett berlini
fal sorsának alakulásához. Táborozásunk
elején megje
lent a Magyar Televízió és
interjút készített velem, amit az aznapi
hír
adó közölt is. Ebben elmondtam
Antall József miniszterelnök meggyújtja az emléktábortüzet
a Páneurópai Piknikkel kapcsolatos

A Páneurópai Piknik
első évfor
dulóján az
ország nyolc határ
menti
településén
–Fertőrákoson,
S o m o sk ő ú j f a l u n ,
Sátoraljaújhelyen, Bereksurányban, Ártándon,
Röszkén, Drávaszabolcson és Letenyén –emlékeztek meg az azóta történelmi je
lentőségűvé
vált rendezvényről. A fertőrákosi barlangszínház
bejárata előtt beszélgettünk dr. Szeleczky Zol
tánnal, aki az Országos Klubtanács képviseletében
egyik szervezője volt a tavalyi Páneurópai
Pikniknek.
–Röviden fölelevenítené az akkori eseményeket, ill.
élményeit?
Az Országos Klubtanács immár hagyományosan
minden évben rendezett egy egyhetes tábort. Az
első Fehéregyházán volt 1986-ban, majd 1987ben Kunfehértón. Különösen nevezetes volt 1988ban a Balaton mellett megtartott tábor, melyet az
1943-as szárszói szellem hatott át, előre vetitve
egy rendszerváltás reményét. Akik ezekben a
táborokban összegyűltek, jó né
hány lépéssel
mindig előtte jártak a történelmi eseményeknek.
1989-ben a martonvásári tábort „Sorsközösség Kiútkeresés Európa közepén» címmel hirdettük
meg, és a közép-európai országok belpolitikai
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Fertőrákos, 1990. augusztus
20. Antall József magyar (elöl
k) és Lothar de Maiziere NDK
miniszterelnök (elöl b2) az
egy évvel korábbi, azóta már
történelmi jelentőségűvé vált
Páneurópai Piknik évfordulóján, az Európa Nap elnevezésű találkozó nyitónapján a
fertőrákosi kőfejtőben. MTI
Fotó: Matusz Károly

terveinket, nevezetesen, hogy a pik
nik idejére
megnyitjuk a határt egy szakaszon, zeneszóval
átmegyünk egy közeli osztrák faluba, és igyek
-szünk elfeledni azt a kegyetlen drótsövényt, amely
eddig elzárt minket Európától. Pár nap múlva
egyesek felháborodva támadtak rám, miért nem
volt annyi politikai érzékem, hogy most, amikor az
ország tele van keletnémettel, ilyesmit elmondok
a televízióban. Tö
megével fognak a határhoz
jönni és átzúdúlnak rajta. Valóban így is történt.
Már kora délelőttől kezdve feltartóztathatatlanul
özönlöttek a né
metek a megnyitott kapun át
Ausztriába. Tréfásan azt szoktam mondani,
ezért a TV-beli bejelentésemért pár hónappal
később Horn Gyula vette fel helyettem a német
kormánytól a kitüntetést.
–Tulajdonképpen ön is egyike volt azoknak akik
rést ütöttek a berlini falon, hiszen mint említette
a TV-nyilatkozatából szereztek tudomást az
NDK állampolgárai a határ megnyitásáról. Előre
megfontolt szándékkal tette közzé akkor ezt a hírt?
Nem, noha a híradó elhagzása után megfordult
a fejemben, hogy ilyen következménye lehet a
közöl
teknek. Amikor én erről a riporter
nőnek
nyilatkoztam, nem ezzel a tudatos szándékkal
tettem. Egysze
rűen önként tört ki belőlem az
öröm, hogy már ilyen terveink is lehetnek és meg
is valósíthatjuk. Most is csak érdekességként mon
dom el ezt az esetet, hogy lám, apró kis történések,
milyen előre nem lá
tott következményekkel
járhatnak, szinte azt mondhatnám a világpolitika
alakulására. Érdekes lenne egy történésznek ilyen
szempontból átböngészni a történelmi eseménye-
ket. Persze a világért sincs szándékomban azt
mondani, hogy az én ,,meggondolatlan» szavaim
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döntötték le a berlini falat, de azért büszke vagyok
rá, hogy ezekben a történelmi időkben, a fal egy
kis téglájának megmozdításában én is részt vet
tem, vagy ahogy ön fogalmazott, rést ütöttem a
falon.
–Nevezetes TV-nyilatkozata óta eltelt egy évben az
események felgyorsul
tak, országgyűlési képviselő
lett. Hogy látja, haladt-e elóre a páneurópai gondo
lat eszméje?
Hatalmas lehetőségek kínálkoztak fel az elmúlt év
alatt, de érzem, ezekkel a lehetőségekkel nem tud-
tunk úgy élni, ahogy kezdetben reméltük. Nem
mintha lehetőségeket szalasztottunk volna el, talán
a reményeink voltak még túlzottan illuzórikusak.
Sajnos úgy tűnik, hogy Közép-Európában még
hosszú időnek kell eltelnie, amíg az itt élő népek
valós vagy vélt sebei annyira begyógyulnak, hogy
már nem bizalmatlanul vagy éppen ellenségesen
tekintünk egymásra. Márpedig ilyen teherrel nem
állíthat be egyik náció sem a sokat –néha már túl-
zottan sokat– emlegetett Európa Házba.
Időközben beesteledett, Antall József miniszterelnök, Lothar de Maizi
ere az NDK miniszterelnöke, Norbert Blüm az NSZK munkaügyi és
szociális minisztere és Franz Wegart az osztrák
Steier tartomány parlamenti elnöke jelenlétében
meggyújtotta az emléktábortüzet. A tábortűz, az
őrtűz valamikor a határokat védte. Az itt gyújtott
tűz viszont a határok jelképes megszüntetését
demonstrálva jelzőtüze a páneurópai gondolatnak,
őrző tüze a népek, a nemzetek barátságának.
Dr. Sántha Gábor

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.

Mansfeld Péter szobor a Budapest I. ker. Szabó Ilonka
utcában. Melocco Miklós, Magyar Corvin-lánccal és
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas
szobrászművész, érdemes művész alkotása

Mezőtúron található emlékmű. A Képzőművészeti
Alkotótárborban készítették a művészek, melyet a városnak
ajánlottak fel. Az 1956-os emlékművet 2006-ban, a
forradalom 50. évfordulójára állították.
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Harminc éve
szabadon?
De mennyire?
Nagy Imréék 1989. június 16-ai újratemetését
alapul véve a rendszerváltás harmincadik évét
ünnepelhetjük. Van mit ünnepelnünk, bár egyik
szemünk sír, és csak a másik nevet. De azt, hogy
valóban meghaladtuk azt a velejéig embertelen és
hazug rendszert, amely többnyire a legszelídebb
kritikát is azzal söpörte le az asztalról, hogy „mért
nem beszél az elvtárs az elért eredményeinkről?!”,
onnan is tudhatjuk, hogy bízvást előadhatjuk,
mi mindent sirat a síró szemünk. Aligha lehet
ezt tömörebben összefoglalni, mint Zdzislaw
Krasnodebski lengyel szociológusprofesszor tette
egyik könyvének címével, amely magyarul így
hangzik: „a kommunizmus -egy olyan múlt, amely
nem akar elmúlni”.
Mind a szerző, mind a könyvcím hiányzik a széles
értelemben vett köztudatból. Akik olvastuk Szalai
Attila A kommunizmus bukása - élet a halál után
című megemlékezését, számvetését (Magyar
Hírlap, 2019. június 15.), köszönettel tartozunk
neki azért is, hogy reménykedhetünk, hiánypótlás
történt. Meg persze mindazokért a gondolatokért
(részben más felkészült politikai gondolkodóktól
származó idézetekért), amelyek régóta foglalkoztatják az antikommunista rendszerváltó közvéleményt, és amelyeket most mód, alkalom, lehetőség
van továbbgondolnunk.
Sokan ma is az egyik legnagyobb társadalmi
igazságtalanságnak tekintjük a történelmi igazságtétel elmaradását, amely leginkább a nácizmus
és a kommunizmus bűneinek a nyugati világra
erősen jellemző kettős mércével méréséből
eredeztethető. (Hogy miért sújt ez minket sokkal
jobban, mint a többi posztszovjet, posztszocialista
országot, annak az okai bizonyára szerteágazók,
messzire vezetnek és nem könnyű feltárni őket.)
Akik annak idején nemcsak rendszerváltást,
hanem elitváltást, elitcserét is szerettek volna,
hogy a politikai elit (amiatt, hogy a levitézlett,
de hatalmukat átmentett kommunisták, a
posztkommunisták is beletartoznak) ne legyen
fényévnyi távolságra az erkölcsi elittől, azokat ez
különösen fájdalmasan érinti.
Természetesen próbáljuk az okait is találgatni
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annak, hogy „a kommunizmus soha nem háborította
fel a Nyugatot annyira, mint Hitler gaztettei”
(Szalai Attila). Sőt! Hogy ez mennyire így van,
az kiderül Faludy György még 1949-ben írt Levél
Lukács Györgyhöz című verséből is, amely teljes
kártékonyságában mutatja fel a bolsi intellektuel
figuráját, beleértve a nyugati ifjúság félrevezetését:
„...Sajnálni csak / a fiatalokat kell, kik rajongva /
figyelnek, elhiszik minden szavad, / ők. kik a tőkés
kloákák bűzét / jól ismerik, de még a kommunista
/ szennycsatornát nem szagolták soha...” De a
megvezethető nyugati közvéleményen kívül
amely valóban csak Hitler rémuralmát ismerte
testközelből, Leninét, Sztálinét vagy akár Maoét
nem, van más oka is ennek a kettős mércének: a
második világháború döntéshozóinak szövetségi
politikája, amely némi vacillálás után (amelyről
jellemző módon leginkább a nyugatellenes
pártállami tankönyvek írnak) végül úgy döntött
(hiszen a már akkor is létező háttérhatalom
mindkét totalitarizmus prominenseit támogatta
anyagilag, és ezáltal erkölcsileg is), hogy a
kommunista Szovjetunióval fog össze a nácizmus
ellen. Ezt természetesen utólag is igazolni kellett,

A nürnbergi per vádlottjai

erre is szolgál a mai nyugati politikát, emlékezet
politikát nagy mértékben meghatározó kettős
mérce. Nem feltétlenül jutottak el addig a
megállapításig, amelyet még a rendszerváltás előtt
bajor barátaim Churchilltől idéztek (mondta-e
valóban angolul is, vagy csak neki tulajdonítják,
nem tudhatjuk), aki Sztálinnak a második
világháború utáni gátlástalan követelőzését látva
állítólag így nyilatkozott: „wir haben das falsche
Schwein geschlachtet”. Vagyis: „nem azt a disznót
vágtuk le, amelyiket kellett volna”. Nyilván ez a
szövetséges státusz tette lehetővé a kommunista
rendszer működtetőinek, hogy a sárkányölő Szent
György szerepében tetszelegjenek, miközben ez
a rezsim a nácizmus áldozatainál sokkal több
ártatlan embert irtott ki, sokkal nagyobb volumenű
tömeggyilkosságokért felelős. Talán ezért is
bélyegzik előbb-utóbb (persze nyugati hátszéllel)

valamennyi politikai ellenfelüket
nácinak
vagy
fasisztának
(akárcsak nálunk Rákosi elvtárs,
akinek „tízmillió magyar fasisztával” kellett megküzdenie), hogy
eltereljék a figyelmet a saját,
minden addigi történelmi gaztettet
nagyságrendekkel
meghaladó
múltjukról, és alighanem ezért
ragaszkodnak olyan görcsösen
a „Horthy fasizmus” ugyancsak
kettős mércét fölmutató súlyos
tévképzetéhez is.
Ami azonban a rendszerváltás
utáni legarcátlanabb posztkommunista túlélési
technikák közé tartozik, és amellyel a történelmi
tapasztalatok hiánya és a történelemoktatás
hiányossága miatt a mai fiatalokat jól meg lehet
téveszteni, azzal amikor a mai posztkommunista
ellenzék kommunistázza az antikommunista
Orbán-kormányt. Rámutatott ennek a jelenségnek a kezdeményére már Fekete Gyula is, a
rendszerváltás első éveiben, amikor azt írta, hogy
nálunk a gyilkos kiált „gyilkos!”-t, és a tolvaj
kiált „fogd meg!”-et. Tegyük hozzá: az elemi
osztálygyűlölet marxista tanának emlőin felnőtt
politikusok nevezik az igazságtétel elmaradását
hiányolókat „barlangi gyűlölködőknek”.
Olvashatjuk már Szalai Attila cikkének kiemelt
mondatában is: „Amennyiben a bűntettekért
el-marad a büntetés, az tragikusan deformálja a
társadalom moralitását, és ennek következményei
beláthatatlanok lehetnek”. Benne vagyunk. Nyakig.
De mondjuk ki kereken: ennek az az üzenete,
hogy (egyfajta, egy bizonyos) diktatúrát csinálni:
megéri. Kifizetődő. Akikből eddig is hiányzott
mindenféle erkölcsi gátlás, azok ugyancsak veszik
ezt az üzenetet.
Amiben aztán otthonosan mozognak a magukat
baloldalinak, haladónak, antifasisztának stb. nevező
posztkommunisták, lubickolnak, mint hal a vízben,
az valóban az internacionalizmus. Hallottam
már olyat is, ellenzéki szájból, hogy micsoda
fogalomzavar a proletár és a kozmopolita,
globalista nemzetköziséget rokonítani (pedig
igen találóan ennek az Internacionálé szövegével
való folytonosságnak a felvillantásával zárul
Szalai Attila írása is), amikor az utóbbi nem
proletár, hanem polgári gyökerű. Kérdezhetjük:
talán a „proletár internacionalizmusnak”, a
„proletárdiktatúrának” volt valami köze a proletariátushoz, a kisajátításon kívül? Vagy a népi demokráciának a néphez? Ugyanúgy egy kisebbség
uralma volt a többség felett, mint valamennyi

Kádár János dísztemetése

diktatúra, és többszörös áttétellel bár, de ugyanaz
a „nem létező” (nem létszámában nagy és erős)
háttérhatalom, pénzhatalom működtette, amelyről
annyit hallhatunk, olvashatunk Bogár László
elemzéseiben is.
Ennek a kisajátító hazugságnak a leleplezése
is a rendszerváltás legfontosabb feladatai közé
tartozik. Jogos kívánság, hogy a RETÖRKI (a
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet) anyagai
(ahogy ez legutóbb Lakiteleken is elhangzott)
jussanak el minél több történelemtanárhoz, legalábbis
olyanokhoz, akik nem a múlt rendszerben szerezték
a diplomájukat, és így nem lettek a marxista
felsőoktatás agymo-sásának áldozatai.
Hasonlóan szembesülnie kell a rendszerváltás
ifjúságának a kettős mérce talán legkirívóbb
tényével, megnyilvánulásával. (Ahogyan ezt a
kommunizmus által elhurcolt és meghurcolt
áldozatok emlékére rendezett parlamenti konferencián is elmondta egy hozzászóló.) Hogy amíg
a náci uralom bűnelkövetőit, kollaboránsait –
jogosan és méltán megbüntették – nem egyszer
halállal, bár a halálbüntetés eltörlésével a legtöbben egyetértünk –, addig a bolsevizmus szekértolóit, működtetőit, a legbuzgóbb elvtársakat
(különös tekintettel a fegyveres testületekre)
úgy megjutalmazták, hogy még az unokáik is
jól élnek belőle! Tőlük természetesen nem is
lehet várni, hogy szembeforduljanak azokkal,
akik az egzisztenciájukat megalapozták. Azoktól
viszont, akik csak a történelmi tapasztalat,
ismeretek, információ hiánya miatt sodródnak
a posztkommunista ellenzék soraiba, elvárható,
hogy előbb-utóbb felnyíljon a szemük!
Kiss István Béla
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A Poznań-i munkásfelkelés
(1956. június 28-30.)

63. évfordulója

„Kenyeret akarunk!”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves lengyel és
magyar barátaim!
Igen tisztelt Joanna Urbanska!
Szeretettel köszöntöm Önöket a poznani felkelés
napjának 63. évfordulója alkalmából.
Mi is történt azokban a drámai órákban? Ez akár
egyben a forradalmak látlelete is lehetne, hogyan
lehet egy viszonylag kis közösség elégedetlensége
miatt órák alatt elindítani a politikai és anyagi
problémák áradatát.
Egy városban, rövid idő alatt az egész országban
megingattak egy tarthatatlan őrült ideológiát,
mely évtizedek múlva egy nagyhatalom bukását
okozta. Ennek az emléktáblának is története van.
A poznani felkelés 50. évfordulójára szerettük
volna lengyel barátaink gesztusát, figyelmességét
viszonozni, hiszen ők már évekkel ezelőtt utcát
neveztek el Mansfeld Péterről Poznanban. Itt a
második kerületben akartunk utcát elnevezni egy
szintén fiatalon elhunyt lengyel forradalmárról.
Levelezésünk alapján az ottani 56-os szövetség
Wieslaw Kuiznicki 16 éves technikumi hallgató nevét adta meg, aki elsőként esett el az
állam-biztonsági szervek sortüzében, kezében
a nemzeti zászlót tartva. Sajnálatos módon az
akkori polgármesteri testület nem engedélyezte a
lengyel emlékmű felállítását. Ezek után fordultunk
engedélyért a Millenáris Parkban található Jövő
Háza Központ felé, mivel itt sok fiatal megfordul.
Külön köszönjük Kirchkeszner Ágnes program-
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igazgató máig tartó hathatós segítségét. Azóta
minden év június 28-án megkoszorúzzuk az
emlékhelyet.
1956, Magyarország, Lengyelország és az úgynevezett szocialista tábor. Hiánygazdaság, alapvető
ellátási hiányosságok, jegyrendszer. A munkásosztály vasökle, az AVH mindenhol ott van.
Elég egy politikai vicc, egy bíráló megjegyzés,
máris évekre börtönbe kerülnek az elkövetők, és
a családtagokat is szankciók érik. A szocialista
munkaversenyben, a sztahanovista mozgalomban
mindenkinek vért kell izzadni, egyre magasabbak
az elvárások. A békeharc jelszavával így tudunk
csapást mérni a kapitalistákra.
A Nyugati hírügynökségek, a Szabad Európa, az
Amerika Hangja rádió részleteket szivárogtatnak
ki a Szovjetúnió Kommunista Pártja XX.
Kongresszusáról, melyben az egész rendszer
hibáját, tévedéseit egy ember, Sztálin nyakába
varrják, mintha csak ő lett volna hibás az
elkövetett törvénytelenségekért. Megjelenik egy
új szlogen, egy új irány: harcolunk az emberarcú
szocializmusért. Kinyilvánítják, hogy soha többé
törvénytelen eszközöket a pártnak nem szabad
használni, és minden erőfeszítést a dolgozó nép
jólétének emelésére kell fordítani.
1956 júniusában a poznani gépgyárban a dolgozók

Joanna Urbanska (középen) a budapesti Lengyel Kulturális
Intézet igazgatója, valamint a magyarországi
1956-os szervezetek képviselői

hetek óta kérik a vezetőségtől a korábban elrendelt
túlórák méltányos kifizetését, és tiltakoznak az
újabb munkanormák megszorításai ellen.
A gyár vezetősége elzárkózik mindenféle megegyezés elől. A munkások úgy döntenek, hogy
panaszukkal a városi pártbizottsághoz fordulnak,
egy bizottság kijelölésével.

Június 28-án, csütörtökön 6 órakor a műszakkezdéskor úgy döntenek, hogy a nagyobb nyomaték
kedvéért az egész állomány a pártbizottsághoz
vonul. A menet megindul a külvárosból, és a hír
gyorsan terjed. Egymás után csatlakoztak a gyárak,
üzemek munkásai. Megbénult a közlekedés, a főiskolákban, középiskolákban abbamaradt a tanítás.
A tömeg a Sztálin térre vonult a városi pártbizottság
elé, mely idővel mintegy 80000 főre duzzadt.
A pártbizottság elzárkózott mindennemű tárgyalástól, nem fogadták az üzemek és most már
a tüntetők küldöttségét sem. Egyre sűrűbben
hangoztak el a rendszert bíráló hangok, az
alapvető ellátást hiányoló megjegyzések. A további
elutasítások során kitört a népharag, megrohamozták és 11 óra körül elfoglalták a pártbizottság
épületét. Elterjedt az a hír, hogy letartóztattak
korábban néhány munkásvezetőt, és őket a helyi
állambiztonsági kirendeltségen tartják őrizetben.
Mások javasolták, hogy szabadítsák ki a börtönből
a politikai elítélteket. A tüntetők az állambiztonsági
hivatal elé vonultak, követelésüket hangoztatva.
Az eddig vértelen akció hirtelen drámai fordulatot
vett. A fegyvertelen tömegre az épületből sortűz
zúdult, sok halottat és sebesültet okozva.
A tüntetők immár, mint felkelők elfoglaltak néhány
rendőrségi objektumot, kézifegyvereket szereztek,
és ezekkel, valamint vascsövekkel és botokkal
megtámadták az ÁVH-s központot. A rendőrség is
átállt a felkelők oldalára, önként átadták fegyvereiket
és megtagadták az ellenük való fellépést. Az ostrom
mintegy 2 órán keresztül tartott, és elfoglalták az
épületet. Közben a felkelés hívei mozgósították
a hadsereget. A honvédelmi miniszter a szovjet
tábornok, Rokoszovkij marsall volt, akit még 1949ben állított erre a posztra a bábkormány. 15 órára
10000 katona szállta meg a várost, tankokkal, a
levegőben járőröző repülőgépekkel, kijárási tilalmat,
statáriumot hirdetve.
Az úgynevezett rend csak hetek múlva állt helyre
a városban. A felkelés azonban mélyreható változásokat hozott egész Lengyelországban. Bírálatok
özöne, tiltakozások jutottak felszínre, ami azelőtt
elképzelhetetlen volt.
A gyűlölt Rokoszovkij tábornokot leváltották. A
párt élére kihozták a házi őrizetből Gomulkát, aki
elítélte a sortűz elrendelőit, hogy aztán 1970-ben ő
rendelje el az újabb sortüzeket.
De azt tapasztaltuk, a módszer nem változik, csak a
személyek cserélődnek. A párt önkritikát gyakorolt
és szabadabb lett a politikai légkör, javult a lakosság
általános ellátása, a gyárak, üzemek dolgozói
beleszólást kaptak az őket érintő kérdésekbe.
A hivatalosan közzétett adatokban a felkelés

74 áldozatot követelt. Ebből 9 volt ÁVH-s. Az
összecsapásban 1500-an sérültek meg. A kórházak,
a mentők a sérülteket bújtatták, lakásaikban ápolták
a megtorlások elől. Az államvédelmi hatóság a
kórházakban levő sebesültekből, valamint a fotók
alapján azonosítható személyekből több száz főt
vett őrizetbe. A közvetlen székház elleni ostromban
azonosítottak ellen eljárás indult. Ezeket az
eljárásokat a Gomulka-beszéd után megszüntették.
A megmozdulás nagy publicitást kapott a nyugati
sajtóorgánumok által, fényképekkel alátámasztva,
mert épp akkor zajlott a Poznani Nemzetközi
Ipari Vásár. Így már nem lehetett agyonhallgatni…
A poznani felkelés a második volt az 1953-as
berlini munkástüntetés után, amely nyíltan a
fennálló rendszer ellen szerveződött. Ezt követte
a mi 56-unk. Ezután jött 68-ban a Prágai Tavasz.
Majd a Szolidaritás mozgalom megjelenése
és annak harcai. Végül és nem utolsó sorban,
hazánk 1989-ben átengedte határainkon az NDK
menekülteket.
A szabadságot ki kellett harcolni, amihez sok olyan
személy hazaszeretete és önfeláldozása kellett,
mint a Wieslaw Kuiznicki.
Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell az ismert és
ismeretlen emberek helytállására!

Kis Imre
A Lengyel –Magyar Emlékbizottság alapítója
A beszéd 2019. június 28-án a Millenáris Parkban,
a Wieslaw Kuznicki emlékmű előtt hangzott el.

Wiesław Kuźnicki emléktáblája. Budapest II. kerület,
Fény utca 20-22. (Millenáris Park)
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A Magyar Hősök Emlékünnepe
Balassagyarmat
2019. május 26-án Balassagyarmaton, a Civitas
Fortissima téren emlékezett a kisváros a magyar
hősökre. Nem véletlenül „a legbátrabb város”
kitüntető elnevezésű városban rendezte a
Honvédelmi Minisztérium ezt a megemlékezést,
hiszen 1919. január végén innét verték ki a várost
elfoglaló cseh csapatokat. Az utcai harcokban
részt vettek a városi polgárok, magyar katonák,
vasutasok, és kiűzték a megszállókat, így maradhatott a megcsonkított országban Balassagyarmat. 1998-ban az országgyűlés képviselőtestülete meghozta döntését, hogy Balassagyarmat
használhatja „A Legbátrabb Város” cím viselését.

A város védőinek egy csoportja egy korabeli fotón

Magyarország több városát, faluját különböző kitüntető címekkel, kifejezésekkel és jelzőkkel látták
el, amelyek utalnak a település történelmére, te-

vékenységére, kultúrájára. Gyermekkorom emlékeiből legelsőként Sopron, mint „a leghűségesebb
város” („civitas fidelissima”) rögzült, hiszen a harcokkal kikényszerített népszavazás után Sopron és
nyolc falu ismét a megcsonkított magyar hazához
tartozik. Neveltetésem során büszke voltam arra,
hogy Debrecent, ahol egyetemi éveimet töltöttem, „kálvinista Rómának” neveztük, szülőhelyemet, Pápát pedig „a Dunántúl Athén-jének”.
Matúz Gábor dokumentumfilmje megtekintése
után maradt emlékezetemben: Balassagyarmat a
„Civitas Fortissima”.
A Magyar Hősök Emlékünnepén Medvácz Lajos,
Balassagyarmat polgármestere méltatta a 100 évvel
ezelőtt történteket. Dr. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter a következőkkel kezdte ünnepi beszédét: „Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezésre megjelentek, tisztelt katonák! Felemelő és
megtisztelő érzés itt állni, ezen a főtéren, »a legbátrabb város« elnevezést viselő városunknak főterén,
amely méltó emléket állít – ahogy a polgármester úr
is említette – a hazájukért harcba szálló, harcra kelő
magyar katonák vitézsége, bátorsága és hősiessége
előtt. A Hősök Napján emlékezni arra a számtalan
ismert és ismeretlen hősre, akik fontosnak tartották a haza iránti elkötelezettséget, a hűséget, a bátorságot, és célul tűzték ki maguk elé, hogy »a haza
minden előtt«.”
A honvédelmi miniszter nagyívű szónoklatában
– a honfoglalástól egészen az 1956-ig terjedő
időszakra – kiemelte,
Magyarország számtalan katonai eseményben, csatában vett részt.
„Talán kevesen tudják,
de 163 olyan csata, ütközet, harc, forradalom,
szabadságharc jellemzi
a magyar történelmet,
amelyben elődeink, őseink és hőseink példát
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
ünnepi beszédet mond
(fotó: Rácz Tünde)
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mutattak. 163. Mi hajlamosak vagyunk arra – sajnos –, hogy mindig a vesztes csatákról beszéljünk.
Pedig ebből a 163-ból a többség az nyertes csata volt.
30 csatát, katonai csatát, ütközetet veszítettek el a
magyarok. 43 olyan ütközet volt, amelyben valamilyen békeszerződés, valamilyen paktum alapján
végződött a csata. 90 alkalommal a magyar katonák és szövetségeseik győztesként kerültek ki ezekből
a csatákból.”
A vasárnapi szikrázó napsütésben méltóságteljesen folyt az ünnepi megemlékezés. A térre terpeszkedő hőségben néha egy fuvallat megérintette
a történelmi zászlókat. Az emlékmű oldalán impozáns rendben felsorakozott a díszszázad. A honvéd
zenekar fúvósai játékukkal teljesítették ki a tántoríthatatlan bátorság, hűség és a polgári összefogás
emlékünnepét. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta: „Elismeréssel kell adóznunk
a hősök előtt. A mi dolgunk és kötelességünk, hogy
őrizzük és ápoljuk emléküket. A mi kötelességünk
az, hogy a fiatal nemzedéknek ezt az értéket tovább
vigyük. A mi kötelességünk az, hogy a fiatal nemzedék is megértse, és majd a jövőben tovább ápolja
ezeket az eszméket. Rendkívül fontos az, hogy az
a hazafias, honvédelmi nevelés, amelyet elindítottunk, amelyben élen kell hogy járjon a Honvédel-

mi Minisztérium, az szolgálja azt a célt, hogy ezt
a 163 katonai csatát, ütközetet, forradalmat a fiatalok megismerjék; hogy azt tudják mondani: igen,
elődeink, őseink, hőseink mindent megtettek azért,
hogy itt a Kárpát-medencében Magyarország, a
magyarság, a magyar nép fennmaradhasson; azért,
hogy értékeinket, szeretteinket védhessük bármikor
– és ez a dolgunk, ez a köteleségünk (…) Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Talán nem véletlen a sors egybeesése és üzenete, hogy a mai napon nem csak a
hősökre emlékezünk, hanem a mai nap gyereknap
is. A gyermekek szabad napja. Amikor kimennek
különböző rendezvényekre, láthatjuk, hogy milyen
felszabadultan, milyen boldogan vesznek részt ezeken a gyermeknapokon. Talán nem véletlen, hogy

a gyermekek ezen a napon élvezhetik, érezhetik a
szabadság, a szeretet, a szülői gondoskodás érzetét.
Ahogy említettem, az a dolgunk, hogy ők megértsék, hogy miért vagyunk mi most itt, hogy megértsék

A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja
(fotó: Czakó Ignác)

azt, hogy elődeink és hőseink miért tartották fontosabbnak a haza szeretetét, mint a saját életüket vagy
szeretteik kapcsolatát.”
Koszorúzáskor lehorgasztott fejjel álltam az emlékmű előtt. Elsősorban a tisztelet jelélül, másodsorban a szégyentől. Igen, a szégyentől, attól
a pillanattól kezdve, amikor miniszter úr az ifjúság honvédelmi neveléséről és a megemlékezéssel
egybeeső gyermeknapról beszélt. Példátlan, hogy
egyetlen gyermeket sem láttam. A várost tíz polgár, ha képviselte. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége mikrobusszal érkezett,
a többi politikai üldözött szervezet képviselőivel
többen voltunk, mint a helybeliek.
Vallom, a honvédelemre és a honszeretetre nevelés
ikertestvérek. Világszövetségünk céljai közt prioritást élvez (amennyiben lehetőségünk engedi) az
ifjúság hazaszeretetre, nemzeti elkötelezettségre
és büszke magyarságtudatra nevelésének segítése.
Enélkül feledésbe merülhetnek és elszürkülhetnek
a bátrabbnál bátrabb honvédelmi, történelmi tettek, még az oly példaértékűek is, mint a száz évvel
ezelőtti Ipoly-parti város hősi ellenállása.
„Civil, vasutas, katona maroknyi lelkes hada
Bátran küzdött, s vérrel írta Civitas Fortissima.”
/Kárpátia: Civitas Fortissima/
A legbátrabb magyar város legyőzte a rablóbékét is
túllicitáló, az északi vasútvonalat, a nógrádi szénmedencét is megszerezni akaró további területszerzést.
Balassagyarmat magyar földön maradt.
Dr. Sántha Gábor
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„Az évek szállnak, mint a percek,
Véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!”
Hány éve, 63 vagy 64? Ha azt számolom, ami közvetlenül érintett, és egy életre beleszólt napjaimba,
akkor bizony 64. És 64 éve nincs olyan nap, hogy
ne jutna eszembe, ha csak egy pillanatra is, egy-egy
apró emlékfoszlány, és most ezeket az emlékezetemben kerengő villanásokat próbálom egy időben és
térben folyamatos eseménysorozattá egybefonni..

1956. szeptember közepe
A kecskeméti Piarista Gimnáziumba járok, Pestre
jövünk osztálykirándulásra. Én úgy gondolom, hogy
nem érdekel a már sokszor látott Aquincum és kapcsolt részei. Ám a rendet nem bírálhatom felül. Édesapám kijön a Nyugati pu.-ra, hogy a visszaindulás
előtt találkozzunk.
Osztályfőnököm apámnak szegezi a kérdést: „Mi
újság Pesten, mi lehet a történések vége? Apám
maliciózusan csak annyit mond: „Semmi, az elvtársak fúrják, talán meg is eszik egymást. Várjuk ki a végét”.
Az osztályfőnököm felküld a vonatra, így nem hallom a beszélgetés végét.
1956. október 23.
A rádióban halljuk, hogy engedélyezik, tiltják, újra
engedélyezik a tüntetést, este városszerte kisebb incidensekről beszélnek..
1956. október 24.
A kollégiumban szól a rádió. Szepesi György, a híres
sportriporter agitál a rádión keresztül, hogy a felkelők tegyék le a fegyvert.
Ezek szerint már nem csak kisebb elszigetelt incidensekről beszélünk?
1956. október
Lövöldözés a főtéren, állítólag Gyurkó katonái és az
ÁVO-sok lővek a tüntetők közé, több halott.
1956. október 28.
Orosz katonák jönnek a kollégiumba, keresik, az ellenforradalmárokat, de nem találnak senkit. Miután
elmennek, biztos ami biztos: géppuskatűzet zúdíta-
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nak a gimnázium épületére. Mi nem mehetünk az
ablakok közelébe, a helységek távolabbi falai mellett
járkálunk.
Egyszer csak hatalmas csattanást hallunk. A templom tornyába lőttek, hull a vakolat, repked a tető faszerkezete, szerencsére a harangok megmaradnak.
Később azt mondják, hogy a templomban segítő
világi fráter kíváncsiskodott, és felment a toronyba
nézelődni. Messziről csak a mozgás látszott, hát oda
lőttek.
1956. október 30.
Mindszenty József kiszabadult, rövid interjút hallunk
a rádióban, a kollégiumban általános a lelkesedés.
Egy-két társunk a nyári szünetbe meghívja, családjuk régi birtokára osztálytársait. Este egy osztálytársunkért az édesapja érkezik. Bécsből hoz segélyszállítmányokat a Vöröskeresztnek. Az a bizttos ha a fia
ezekben a napokban vele van. Elviszi. Többen velük
mennének,. de nem visznek el senkit. Este eldöntöm,
hogy megszökünk, és Pestre megyünk, bele a forradalomba! Orosztanárunkat megkérem fordítsa le:
X.Y. diák a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanulója. Ennek alapján aztán orosz-magyar nyelvű igazolványokat írok magam és társaim nevére, az irodán
lepecséltetem, csendben készülünk a holnapi indulásra, BUDAPESTRE!
1956. október 31.
Reggel kiszivárgunk a konviktusból. Irány a Pestre
vivő út eleje a Budai Kapu. Ott várjuk a jó szerencsét, hogy valaki felvesz minket – voltunk vagy nyolcan –, és a fővárosba repít.
Egyszer csak jön egy katonai autó, utána egy teherautó, megállnak. Az első autóban ülő tiszt azt mondja: a
teherautón van elég hely, ha akarunk felszállhatunk.
Akarunk. A platón találkozunk a halállal. A plató
közepén egy koporsó van, és benne egy halott. Istenes Elemér repülős főhadnagy földi maradványait
szállítotják Pestre a szülőkhöz. Először körbeüljük a
koporsót, de később bizony rá is ülünk. Barátkozunk
a halállal. (Szegény Istenes főhadnagy haláláról ma
már kb. 8-10 féle variáció olvasható különböző könyvekben, folyóiratokban. Én a tizenegyediket hiszem el,
amit akkor a koporsót kísérő kiskatona mesélt el.) De
ez már egy másik történet.
Örkénynél állnak az oroszok. Rengeteg ágyú, harckocsi beásva, és mindnek a csöve Pest felé néz.
A kőbányai pályaudvarnál leraktak minket, gyalog megyünk tovább a városba. Egy társam velem
jön hazáig, apámék marasztalják, aludjon nálunk,
majd másnap reggel folytassa az útját haza. (Ő Pék
Lőrinc volt, egy ajkacsingervölgyi bányászcsalád gye-

reke, aki remekül futballozott, és papnak készült. Később a hetvenes évek vége felé a filmvásznon láttam
újra, Ráday Mihály, a városvédő készített vele egy
dokumentumfilmet. A film lényege az volt, hogy a
Veszprém megyei futbalválogatott egyik játékosa Pék
Lőrinc, aki egyébként négy vagy öt faluban látta el a
plébánosi feladatokat. A Jóisten segítségével mind a két
célja megvalósult.)
1956. november 1.
Már Kecskeméten hallottam a rádióban, hogy Pesten
megalakult a Középiskolások Forradalmi Bizottsága.
Reggel megkérem apámat, hogy vigyen el a Várba a
Szabó Ilonka utcába, ott működött ez a szervezet.
Ő minden kommentár nélkül eleget tesz a kérésemnek. Legnagyobb csodálkozásomra az iskola kapujában diákkorú, koreai fiatalok állnak őrségben, vállukon puskával. A díszteremben folyik a tanácskozás.
Mikor elmondom, hogy Kecskemétről jöttem, azonnal kitör az ováció. Szerintem én vagyok az egyetlen
vidéki középiskolás. Rögtön megbíznak, hogy menjek vissza Kecskemétre, és szervezzem be az összes
ottani középiskolát a bizottságba.
(Vállaltam, később ez lett az egyik vádpont ellenem.)
Dél körül édesapám értem jön, együtt indulunk vissza Pestre. Útközben érintjük az amerikai követséget.
Édesapámnak a háború után volt egy újságalapítási
megbízása az Egyesült Államokból. Az akkori kapcsolatát ismét megtalálta a követségen. A beszélgetés
lényege az volt, hogy ők – mármint a követség – csomagolnak, mert Bécsbe készülnek menni. Arra kérték apámat, hogy majd hétfőn keresse meg őket, és
akkor elkezdenek újra tárgyalni az újságról. Ők már
tudtak valamit?
1956. november 4.
Vasárnap reggel szórványos lövöldözést hallunk. A
Fiumei úton, a Kerepesi temető kerítése mellett orosz
katonák keresnek fedezéket. A felkelők egy csoportja
az Orczy téri villamos-remizből lövi őket. Akna sivító
hangját halljuk, majd egy pillanat múlva becsapódik
a házunkkal szemben lévő piac egyik bódéjába. A
törmelékkel együtt kolbászdarabok, húscafatok repkednek a levegőben. A rádióban csak zene szól, majd
Nagy Imre, hogy „csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van
stb.” Azt hiszem, ő
és társai akkor már
a jugoszláv követségen voltak. A Szabad Európa Rádió
kitartásra, harcra
buzdít. Vajon hány
fiatal „pesti srác”
harcol tovább a haláláig, mert elhitte a
Istenes Elemér főhadnagy

A korabeli fotón 1956. októberi tüntetés Kecskeméten

rádiók szavát?
1956. november közepe
Édesapámmal járjuk a várost. A tereken, a belvárosban és a külvárosban sírok vannak. A sírokban fiatalok és idősek szinte alig eltemetve – ők azok, akik
életüket adták a forradalomért.
A Fiumei úti temetőben hosszú sorokban nyitott koporsók. A sorok között anyák, feleségek, testvérek
bolyonganak, minden koporsóba belenézve remélnek igazolást arra, hogy él akit keresnek. Nincs itt
közöttük. Egy sikoly, egy feltörő zokogás az ellenkezőjét bizonyítja. Apám azért vitt oda, hogy lássam, ez
is része a forradalomnak.
Egy röpcédula felhívására az ablakokban este gyertyák gyulladnak fel. Gyászolja a város a szabadságát,
a meghalt fiatalok lelkének útját világítják be a mécsesek a mennyország felé.
Leülök a zongorához, és játszom, ami éppen az
eszembe jut. Nagyapám lép a szobába, és csak ennyit
mond: „Ne zongorázz, inkább imádkozz. Ma gyászolunk, és nem vigadunk.”
Egy állami röpcédulán karikatúra a „sötétben bujkáló ellenforradalmárról”; a figura szakállas.
Kecskeszakállas emberek járkálnak az utcákon.
Kecskeméten még nincs tanítás.
1956. december
Pesten nőtüntetés van. Édesapám sógora disszidált.
Mikor megtudjuk, megkérdezem tőle: „Mi mikor indulunk?” Csak annyi mond: „Minek, ezek nem lesznek itt sokáig.” Lehet, hogy rossz volt az időérzéke.
(Bár 1990-ben a halála előtt egyszer szóba jött a jóslata, és az eltelt 34 év. Csak ennyit mondott: „Látod,
megmondtam!”)
Röpcédulákkal van tele a város:
MUK – Márciusban Újra Kezdjük!
Szentiványi György

Folytatás a következő számunkban!
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Prof. emeritus Sámsondi Kiss György őrzte meg az utókornak

Kérjük, akik rendelkeznek hasonló, korabeli relikviákkal (fotók, újság, röpcédula,
stb.), és tudják nélkülözni, ajándékozzák Világszövetségünk archivumának!
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MEGHÍVÓ
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
tisztelettel meghívja
az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc

63. évfordulójának
emlékünnepségére.

2019. október 21. de. 11 óra
Helyszín:

Corvin Filmpalota Karády terme
(1082 Budapest, VIII., Corvin köz 1.)
Program:
1. Történelmi zászlók bevonulása
2. Himnusz
3. Dr. Sáthta Gábor elnök megnyitja az ünnepséget
4. Dr. Lomnici Zoltán a Világszövetség tiszteletbeli elnöke,
Az Emberi Méltóság Tanács elnöke köszöntője
5. Szavalat
Ruttkay Tamás: De mi magyarok maradunk
6. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi megemlékezése 1956-ról
7. A Világszövetség kitüntetéseinek átadása
8. Sasvári Sándor Jászai díjas színművész ünnepi műsora
9. Koszorúzás a Corvin közi emlékfal központi emléktáblájánál
10. Szózat

•

Kérjük, hogy részvételi szándékát, valamint a résztvevők létszámát előre szíveskedjenek
e-mail-ben vagy telefonon közölni, mivel a terem befogadó képessége 250 fő.
Koszorúzási szándékát kérjük külön jelezni.
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség
elnőksége
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Kövér László:

„Alkalmas, tisztességes és hozzáértő
vezetők kellenek a települések élére”
Az önkormányzati választások nem az országos
politikáról szólnak, a voksolás tétje, hogy alkalmas, tisztességes és hozzáértő vezetőket találjanak az emberek településük élére – jelentette ki
az országgyűlés elnöke szerdán Szegeden. Kövér
László kifejtette: aki az önkormányzati politikát
is „mini polgárháborúnak” fogja föl, az nem alkalmas egy település vezetésére.
Kövér László a Tisza-parti városban tartott választási fórumon azt mondta, aki azt gondolja, hogy
az önkormányzati választás arra való, hogy azzal
az országos politikai viszonyokat befolyásolja,
nemcsak ostobaságokat beszél, hanem árt is saját közösségének. Kövér László úgy fogalmazott,
a baloldal a békés, normális politikai vitákat és
azoknak a választásokon való lezárását 2006 óta
politikai polgárháborúvá alakította, és mind a mai
napig szeretné fenntartani ezt az állapotot. Hozzátette: minél reménytelenebb helyzetbe kerülnek,
annál mélyebbre süllyedve művelik ezt. Az ország,
Szeged is, és minden település ennél sokkal többet érdemel - mondta a politikus. Kifejtette: egy
város vezetőjének együttműködőnek kell lennie,
nemcsak a kormánnyal, hanem saját települése
közösségeivel is, azokkal is, akik nem vele szimpatizálnak. Úgy vélte, a politikának a legelemibb kötelessége mindent megtenni a közösség, a nemzet
fennmaradásáért.
A házelnök szerint lényegbevágó különbség a két
oldal között, hogy a másik oldalnak csak a hatalom, a pillanatnyi jólét számít, a család nem jelent
értéket. Álláspontjuk szerint a gyermekvállalást
nem kell támogatni, mert ahhoz a politikának
semmi köze. A másik oldal szerint el lehet innen
menni, de ami ennél is sokkal rosszabb, azt mondják, majd úgyis jönnek ide mások, és azokat be kell
fogadni – fejtette ki az országgyűlés elnöke.
Kövér László szerint az a „kérdés, ki az, akinek ez
az ország – benne Szeged – a hazája, és ki az, akinek csak a telephelye”. A politikus kifejtette: Botka
László tágabb csapatát olyanok alkotják – az élen
Gyurcsány Ferenccel – akik a rendszerváltás óta a
legmélyebb válságba lökték az országot. Az ellenzéknek sikerült megvalósítani az elvtelenség koa-
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lícióját, habozás nélkül összefogtak azokkal, akiket
korábban leköpdöstek, akár szó szerint is – közölte.
A politikus úgy fogalmazott, sikeres tíz esztendő
van az ország mögött, mindenki jogos reményekkel nézhet a jövőbe, hogy léphet egyet előre.
A fórum előtt Kövér László újságíróknak úgy fogalmazott, a helyi közélet szereplőinek és a választóknak kell eldönteniük, mit várnak saját településük megválasztott képviselőitől. A házelnök
szerint nem mindegy, hogy egy polgármester vagy
képviselő-testület milyen megközelítésben vezeti a
települést. Ha az ellenzéki városvezetők a központi
kormányzat ellen küzdő gerillának vagy partizánnak gondolják magukat, nemcsak ostobaságukat
bizonyítják, hanem felelősségük hiányáról is tanúskodnak.
A fórumon Nemesi Pál, a Fidesz-KDNP által támogatott független polgármesterjelölt kifejtette: a
szegedi gazdasági növekedés, a helyeik életszínvonala nem követte az elmúlt években az országban
végbement fejlődést. Szeged leszakadóban van a
többi magyar nagyvároshoz képest – mondta, példaként említve, hogy az elmúlt 17 évben egy Győrben élő átlagos jövedelmű választópolgár egy garzonlakás árával többet keresett, mint egy szegedi.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöki posztját is betöltő építési vállalkozó szerint
a jelenlegi városvezetés nem nyitott arra, hogy más
fejlődési pályára állítsa Szegedet. Nemesi Pál leszögezte, rendezni kell a viszonyt a kormánnyal, és
nyitottá kell tenni az önkormányzatot, hogy szoros
kapcsolatot tartson fönt a szegediekkel.
Magyar Hírlap 2019. 09. 11.

MEGSZŰNT
A FRANCIAORSZÁGI 1956-OS EMLÉKBIZOTTSÁG
Életerős személyi utánpótlás híján 62 év után feloszlatta magát a Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség (Association des Combattants
Hongrois de la Liberté en France) 1999-ben létrejött utódszervezete, az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága (Comité
du Souvenir Franco-Hongrois de la Révolution
Hongroise de 1956) – tájékoztatta levelében
Sujánszky Jenő, a szervezet alapító elnöke Schrötter
Tibort, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnökét. A Franciaországi Magyar
Szabadságharcos Szövetséget 1957-ben alapították az 1956-os magyar forradalom leverése után a
megtorlás elől Nyugatra menekült és politikai menedékjogot kapott szabadságharcosok. A megtor-

lások éveiben a francia kormánynál jártak közbe
a halálraítélt magyar szabadságharcosok ügyében,
majd a rendszerváltásig az 1956-os célkitűzések
megvalósulásán munkálkodtak – tüntetések, röpcédulázások, újságcikkek, előadások, konferenciák formájában – francia és nemzetközi körökben.
1990-től a Magyar Köztársaság franciaországi diplomáciai és kulturális képviselete segítségével, bajtársi kapcsolatokat építettek ki a Magyarországon
is megalakult, szabadságharcosokat és politikai
üldözötteket tömörítő szervezetekkel. A párizsi
Diadalívnél 1957-től hagyományosan minden év
októberében megemlékező ünnepséget rendeztek.
A szervezet feloszlásáról szóló értesítést teljes terjedelmében közöljük.

ÉRTESÍTÉS
Az „1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar
Emlékbizottsága” 2019. február 24-én tartotta meg
rendkívüli közgyűlését. (Megjegyzés: az Emlékbizottság az 1957-ben megalapított „Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség” utódszervezete.)
A közgyűlés döntése alapján az „1956-os Magyar
Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága”
megszünteti aktivitását és feloszlik.
Az Emlékbizottság feloszlatásának oka: a tagság
megfiatalítása nem sikerült, és a jelenlegi tagok
megöregedése következtében (betegség, elhalálozás, kimerültség, elköltözés stb.) a szervezet nem
képes tovább folytatni az alapszabályainak megfelelő aktivitását.
A hagyományos októberi Diadalívi magyar szertartások ügyében az 1956-os Emlékbizottság vezetősége felkérte a franciaországi magyar nagykövetet és a katonai attasét, hogy az Emlékbizottság
feloszlása után ezentúl ők kérjék majd meg minden évben a francia hatósági engedélyeket a Diadalívi magyar szertartások megrendezésére.
Az 1956-os Emlékbizottság vezetősége ugyancsak
felkérte a Franciaországi Magyar Katolikus Misszió* Egyháztanácsát, hogy a szintén hagyományos
októberi ünnepi emlékgyűlést Mindszenty József
Szinyei János				
főtitkár			

Párizs, 2019. február 26.
márvány emléktáblájának megkoszorúzásával, és
a Père Lachaise temetőben november 4-én a Nagy
Imre-síremlékmű megkoszorúzását a jövőben a
feloszlott 1956-os Emlékbizottság helyett a Magyar
Katolikus Misszió rendezze meg.
Ki kell hangsúlyozni, hogy sem az 1957-ben megalakult Franciaországi Magyar Szabadságharcos
Szövetség, sem a szovjet-kommunista vasfüggöny
1990-es összeomlása utáni években megalapított
utódszervezete, az 1956-os Magyar Forradalom
Francia-Magyar Emlékbizottsága nem kapott és
nem is kért soha sehonnan anyagi támogatást,
mert csak így őrizhette meg az 1956-os magyar
forradalomnak a politikai jobb- és baloldal felett
álló igazi, valódi szellemét, ideológiai áramlatát.
Az 1956-os magyar forradalom nagy világtörténelmi jelentőségének hirdetésével és a valódi ideológiai szellemének állandó ápolásával járó anyagi
kiadások a tagdíjakból és a tagok külön felajánlott
anyagi hozzájárulásaiból voltak mindig fedezve,
külső támogatás nélkül.
Az 1956-os Emlékbizottság a feloszlása után a
pénztárban megmaradt összeget hivatalos elismervény kíséretében átadja a Franciaországi Magyar Katolikus Missziónak.

Bundik Lóránt				
alelnök és pénztáros				

Sujánszky Jenő
alapító elnök

* Párizsi Magyar Katolikus Misszió
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Megint átpolitizált világban élünk?

Régóta ismert tény, hogy a pártoknak szüksége van
szakpolitikusokra, mint ahogy a szakpolitikusok
egy részének vagy nagy részének is szüksége van
a pártokra. Még ha ez nem éppen arról szól is,
hogy garanciát jelentene ezen szakpolitikusok
„függetlenségére”. Az sem meglepő, ha egy párt a
szakértelmet megpróbálja kisajátítani, mondván,
hogy csak azok az igazi szakértők, akiket ő
alkalmaz, ő szólaltat meg. A többit többnyire
egyenesen kontárnak nevezi. (Különösen így van
ez a közgazdász szakmában.) Élen járnak ebben
ma is a posztkommunista ellenzéki pártok. A
pufajkás exminiszterelnök már annak idején,
„trónra kerülése” előtt is azzal a szlogennel
kampányolt, hogy „Szavazzon a szocialistákra,
hogy a szakértelem kerüljön kormányra!”.
Kétségtelen, hogy a kommunista diktatúra
idején csak a a monopolhelyzetben levő pártés szakpolitikusoknak lehetett szakmai-politika
tapasztalata. Ahogy Lech Wałęsa, a Szolidaritás
mozgalom elnöke mondta egyszer (éppen nálunk,
az egyik TF rendezvényen) : „Szemünkre hányják,
hogy nincsen kormányzási tapasztalatunk. Hogyan
is lenne, már csak azért is, mert ha csak összeültünk
ilyen dolgokról beszélgetni, már ott termett a
titkosrendőrség és megakadályozta az egészet.”
Tegyük azonban hozzá azt is, hogy a diktatúra
a kontraszelekciónak is melegágya volt. Még
intellektuálisan is, de morálisan meg különösképp.
A politika, ha nem is azonos a (hétköznapi)
morállal, nem nélkülözheti, mert önérdek- és
karrierorientált politikusoknak nem lehet víziója
annak a nemzetközösségnek a jövőjéről, amelynek
szolgálatát ígérte akkor, amikor megválasztották.
Az Orbán-kormány sikerének egyik titka, hogy
ezzel az egyszerű, ám a posztkommunista ellenzék
(és szövetségesei) által eléggé figyelmen kívül
hagyott ténnyel tisztában van.
Mindez leginkább onnan juthat eszünkbe
mostanában, hogy a főváros főpolgármesteri székére
olyanok képesek pályázni, akiknek úgyszólván
semmi szakmai képzettségük, felkészültségük nincs,
megbízható ismereteik, számottevő önkormányzati
tapasztalataik nincsenek. Ellenzéki pártpolitikusok,
vagy magukat függetlennek hazudó, pártpolitikai
elkötelezettségű újságírók. Még szerencse, hogy
egy ilyen médiaszakember, (Puzsér Róbert) – az
előválasztásból – már visszalépett. A mostani
főpolgármesteri előválasztáson indulók eddigi
pályafutása viszont arról győz meg minket, hogy
ha egy ilyen posztért képesek indulni, – mert ennek
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semmi akadálya –, akkor egy végtelenül átpolitizált
világban élünk, ahol a szakmai ismeretek szinte
semmit sem számítanak. Nem tudom, hogy ez
más posztszovjet, posztszocialista országokban
mennyire van így, de kételkedem benne, hogy
például Nyugaton jellemző lenne.
Nem kellene valakinek az országgyűlésben
egy olyan törvényjavaslatot benyújtani, hogy a
főpolgármesteri székért való indulásnak legyen
előfeltétele egy szakmérnöki diploma? Mert azt
aztán tényleg nem ingyen és nem „pofázásra” adják.
Tudom, egy ilyen törvényjavaslatot az ellenzék
nyilván „lex Tarlósnak” kiáltana ki és a mostani
kormánypártok hazabeszélésnek minősítene. Ez
azonban mit sem vonna le a javaslat ésszerűségéből,
amihez a közvélemény szemében alighanem
bármelyik (mindenkori) kormánypártnak vagy
ellenzéki pártnak, bármelyik politikai tábornak
tartania kell, illetve érdemes magát. A főváros, az
ország, a nemzet jövője érdekében.
			
Kiss István Béla

SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
ÁCS
Arany Érdemkereszt

Nagy megtiszteltetés érte Szűcs Béla Albertet,
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége választmányának és KomáromEsztergom megyei szervezetének elnökét. Dr.
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára dr.
Áder János köztársasági elnök
nemzeti ünnepünk, 2019. augusztus 20. alkalmából Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott bajtársunknak az 1956-os forradalom és
szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint az
események hiteles bemutatását
szolgáló kutatói, illetve történetírói munkája elismeréseként, amelyet dr. Benkő Tibor
Honvédelmi miniszter adott
át a Stefánia Palota – Honvéd
Kulturális Központban.

A Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas újságíró
gazdag életművet alkotott. Szűcs Béla Albert
eddigi munkásságában, megjelent műveiben folyamatosan visszatér az 1956-os szabadságharc
azon eseményeihez, amelyekben katonaként
részt vett Rétságon és Marcaliban. Így elkerülhetetlenné vált, hogy kutatói és írói munkássága
rajongásig szeretett, koncepciós perben kivégzett
rétsági parancsnoka, Pálinkás-Pallavicini Antal
életének bemutatásával is bővüljön. Mély szeretettel volt páncélos törzsfőnöke iránt. Érthető,
hiszen ő is katonacsaládból származik. Édesapja a II. világháború előtt a Horthy-hadsereg
tüzér kiképzőtisztje volt. A háborút követően
behívták, hogy a Kossuth Lajos Tüzér Tiszti
Akadémián oktasson. Ezután, 1949-ben – mikor kezdődtek a tisztogatások – koholt vádak
alapján letartóztatták és elítélték. Ez az ítélet a
családot is sújtotta, mert Szűcs Béla Albert mint
„horthysta fattyú” nem folytathatta középiskolai tanulmányait, pedig már kisdiák korában is
vonzódott az íráshoz és az újságíráshoz, hiszen
iskolai lapot szerkesztett. Nem volt könnyű élete,
mert nem adatott meg számára a továbbtanulás

Dr. Benkő Tibor, Walóczky Erzsébet és
Szűcs Béla Albert
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Szűcs Béla Albert, Dr. Benkő Tibor, Dr. Sántha Gábor

lehetősége. Csak 1962-ben végezhette el az újságíró iskolát. Ezután bontakozott ki tehetsége,
amely a témák gazdag tárházát hozta létre számos műfajban. Munkásságának középpontjában az 1956-os forradalom és szabadságharccal
kapcsolatos kutatások és hiteles történetírások
állnak. Emellett írt az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról mint helytörténész.
Kutatta az ácsi sportélet és ipartestület történetét. Írói munkássága a rendszerváltozás után
teljesedett ki. Könyveinek eseményei az eltiport 1956-os forradalom és szabadságharccal
és következményeivel kapcsolatosak. A rétsági
páncélos tiszthelyettesképző iskola időszakából
merít. Itt ismerte meg, s egy életre szívébe zárta
parancsnoka, Pálinkás-Pallavicini Antal alakját. Lenyűgözte felkészültsége, szakmai tudása,
közvetlensége, segítő és tanító szándéka. Hű és
hiteles képet fest Rétság nem felejt című legutóbbi könyvében volt parancsnokáról és arról
a heroikus munkáról, amelynek szinte élő mementója a Mindszenty-Pallavicini szoborkompozíció felállítása Rétságon.
Szűcs Béla Albert tollát az „emlékezz” és „emlékeztess” igék vezérlik. E példamutató életúton megható szeretettel segítette gondoskodó felesége, Walóczky Erzsébet, akit hasonló
gondolkodása miatt, röpcédulázásért, a forradalom eltiprását elítélő versének terjesztéséért
letartóztattak, börtönre ítéltek és rendőri felügyelet alá helyeztek. Azóta is példás házasságban élnek – a gyémántlakodalmukat nemrég
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erősítették meg a szőnyi református templomban. Mindennapjaikat áthatja a nemzeti érzés, a
büszke magyarságtudat és a honszeretet, az adott szó hitele és az
írott betű szentsége.
A Szerző számtalan állami, miniszteri, önkormányzati, ’56-os
szervezeti kitüntetés birtokosa,
de talán a legbüszkébb arra, hogy
Iharosberény díszpolgára, ahol az
általános iskolát befejezte.
Nem hagyhatom említés nélkül,
hogy Szűcs Béla Albert lámpása
Isten dicsősége, áldása, békessége és református hite, amelyet
egyházi újságírói munkássága is
bizonyít. Bármely témáról is ír,
tetten érhetjük tisztességét, egyenességét, emberségét, segítőkészségét és mások iránti tiszteletét.
Kérdésünkre a kitüntetett elmondta, meglepetésként érte ez a tisztes elismerés. „Úgy érzem,
ez a magas állami kitüntetés megkoronázza
eddigi életem, írói, kutatói munkásságomat.”
Világszövetségünk elnöksége és tagsága is
őszinte szívvel és elismeréssel gratulál, kívánjuk, hogy még sokáig munkálkodjon 1956 fényének éberen tartásáért és a még ismeretlen
tények feltárásáért.
Erőt, egészséget, tizedes bajtárs!
Dr. Sántha Gábor

KARCAG

Birkafőző Fesztivál

„A birkafőzés egyfajta művészet”

Dobos László, Karcag város polgármestere
köszönti a fesztivál vendégeit

Immáron
huszonegyedik
alkalommal
rendezték meg a Birkafőző Fesztivált a
karcagi Múzeumparkban. Az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége – Dr.
Sántha Gábor elnök vezetésével Schrötter
Tibor és Szentiványi György alelnökök,
Drubicsné Oláh Irma elnökségi tag, valamint
további nyolc bajtársunk, – Dr. Fazekas Sándor
korábbi miniszter, Kovács László országgyűlési
képviselők és Dobos László, Karcag város
polgármesterének meghívására részt vett 2019.
június 29-én, szombaton, a már országhatárt is
átívelő fesztiválon.
Világszövetségünk karcagi szervezetének
székházában tartott hivatalos programot követően tagságunk és vendéglátóink átsétáltak
a birkafőző fesztiválra. Már a bejáratnál
lehetett érezni a mintegy négyszáz bográcsban
fortyogó birkapörkölt illatát, amelyből

Világszövetségünk nevében Dr. Sántha Gábor átadja
Dr. Varga Mihálynak a fesztivál emlékvázáját

egyszerre áradt a tradíció tisztelete, és a kunsági
környezet élménye. Az árnyékban elhelyezett
kondérokban gőzölgött a papri-kától piros,
lédús pásztorétel. Volt aki a tűzrakásért, volt
aki a kóstolásért, volt aki a kavargatásért, no
meg az illő kínálásért felelt. A pörkölt készítése
során, megjelent előttünk a hagyományokban
gazdag étel elkészítésének több, mint ötszáz
éves története. Régen a Kunságban a falu
lakosai a birkát szent állatként tartották, ezért

Az emlékváza átadása után Dr. Kásler Miklós, az
EMMI minisztere vidám beszélgetésbe kezdett
Világszövetségünk képviselőivel

A Birkafőző Fesztivál fővédnöke Dr. Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, Dobos László polgármester, Kovács László országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor a
kulturális központ igazgatója társaságában

úgy tisztelegtek előtte, hogy minden szervét
felhasználták, majd elfogyasztották. Mára ez
a szertartás hagyománnyá nőtte ki magát, és
nemzedékről nemzedékre száll tovább ezt a
szokás.
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A hagyományőrző fesztivál a védnökök
megnyitó beszédeivel kezdődött. Elsőként
Kovács Sándor szólalt fel, aki kiemelte,
hogy a karcagi rendezvény minden évben
visszanyeri a különlegességét, elsősorban
az ősi receptek titkainak megtartásával.
Úgy vélte, hogy a birkafőzés különös
fortélya a családi hagyományokon és annak
ellentmondást nem tűrő hiteles megőrzésén
alapul. A birkapörkölt készítése nem olyan,
mint egy gyorsételé, amelyet hamar megtanul
az ember, és futószalagon gyárt. Ahogyan
Dr. Varga Mihály pénzügyminiszter találóan
megfogalmazta, a birkafőzés egyfajta művészet.
Egy olyan nemzeti, egyedi és különleges étel
elkészítésének művészete, amelyet nem lehet
csak úgy egy receptkönyvbe leírni. Érzéseket,
jókedvet és családi hagyományt is bele kell
vinni ebbe a művészetbe – pontosan olyan

Kovács László országgyűlési képviselő
Világszövetségünk tagjai között

formában, ahogyan egy képzőművész készíti
el alkotásait.
Az idei fesztivál ugyanakkor nemcsak
a mulatságról és a főzésről, hanem a
megemlékezésről is szólt. Benke László
mesterszakácsról, aki rendszeres zsűrielnöke
volt a Nagykunság fővárosának, hagyománnyá
vált rendezvényén. Június 7-én eltávozott
az élők sorából. Az idei zsűri tagjai, illetve a
versenyzők megemlékeztek a híres mesterszakáőcsról Laci bácsiról. Nem csupán azért,
mert országos ismertséget és díjakat szerzett,
hanem mert lajosmizsei születésűként megértette a szomszéd kun hagyomány szent-ségét,
a birka tiszteletét, emellett át tudta adni
tudását, és generációkat nevelt, akik Laci bácsi
emlékét főzőtudásukkal őrzik meg fiaiknak,
unokáiknak, dédunokáiknak. Dr. Varga
Mihály egy Weöres Sándor-idézettel fejezte ki
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Németh Szilárd a HM parlamenti álamtitkára,
miniszterhelyettes, Szövetségünk tagjai között

tiszteletét a lokálpatrióta mesterszakács előtt:
„Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind
elmegyünk, párás ég alatt...”
A VIP-sátorban Dr. Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, Kovács
Sándor országgyűlési képviselő, Dr. Kásler
Miklós, az EMMI minisztere, Németh Szilárd,
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára miniszterhelyettes, Dr. Fazekas
Sándor, korábbi földművelésügyi miniszter,
országgyűlési képviselő valamint Dobos
László Karcag polgármestere szakítottak
időt arra, hogy jóízű beszélgetést folytassan
Világszövetségünk tagjaival.
Természetesen szervezetünk sem érkezett
üres kézzel: Dobos László, Karcag város
polgármestere 1956-os Hűség a Hazához
Érdemrend Nagykereszt kitüntetésben részesült,
míg Dr. Kásler Miklós, Dr. Varga Mihály, Németh
Szilárd és Kovács Sándor a birkafőző-fesztivál
alkalmából díszes emlékvázát kapott.
Hertelendy Gábor

Világszövetségünk elnöksége Dobos Lászlót Karcag polgármesterét
helyi szervezetünk lankadatlan támogatásáért, valamint
1956 emlékének ápolásáért Hűség a Hazához Érdemrend
Nagykereszt kitüntetésben részesítette

IHAROSBERÉNYBEN
A GESZTENYEFÁK ÁRNYÉKÁBAN
A Közelmúltban iharosberényi meghívásnak
tettünk eleget. Dr. Petrasovits Annával az 1956os MSZVSZ alelnökével. Ez a csodálatos panorámájú település Somogy megye nyugati szélén
helyezkedik el.
A szelídgesztenye hazája. Híressé teszi az a tény,
hogy három újfajta, értékes makktermésű gyümölcsöt itt honosítottak meg.
Múltja igen gazdag. A kutatások egyértelműen X.
századra datálják a falu eredetét. Fejlődése az elmúlt évszázadok alatt töretlen volt. Történelmi
múltjában a helyi boszorkányperek ugyanúgy helyet kaptak, mint a forradalmak, világháborúk szomorú történései. Nevezetességei között szerepel az
Inkey-család berényi jelenléte, melynek sokat köszönhetett a település.
Ma, ha az idegen áthalad, betéved Berénybe
ugyancsak meglepődik. Iharosberény a megye
egyik „ékszerdoboza”. Szépségével, lakóinak kedvességével szinte azonnal rabul ejti a látogatót.
Az Inkey-kastély felújított állapotában a község
idegenforgalmi látványossága. A helység parkjai,
útjai, házainak méltósága csak emelik a település
értékét, és idézik a múltat.
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége részéről Dr. Petrasovits Anna, a szervezet
alelnöke, valamint e sorok írója, Szűcs Béla Albert,
Petőfi-díjas újságíró, a szervezet választmányi elnöke vett részt. Én boldogan tértem vissza, mert itt
fejeztem be általános iskolai tanulmányaimat mint
kollégista. Már a fogadtatás is mutatta azt a szeretetet, mellyel elhalmoztak bennünket.
Horváthné Szanyi Éva, tanár, az Iharosberényi
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnöke,
Horváthné Záborszky Judit, tanár, az énekkar karmestere, valamint kedves barátom, Varga Róbert
alpolgármester fogadott bennünket az impozáns
művelődési házban.
Meglepetésünkre a nagy teremben fehéren megterített asztalok és népes hallgatóság volt jelen. Horváthné Szanyi Éva ismertette a település kulturális
életét, az elért eredményeket.
Varga Róbert alpolgármester, a helység történelmi
múltját, mindennapjait vázolta. Jómagam rövid
bemutatkozás után a jelenlévő népes hallgatóságnak átadtam szervezetünk elnökének, tagságának
jókívánságait, majd felkértem Dr. Petrasovits Annát, a szervezet alelnökét előadásának megtartására. Az alelnök asszony örömének adott hangot,

hogy Budapesttől 300 km-re, ilyen községben tarthat előadást.
Az alelnök asszony aki az 1990-es rendszerváltozáskor a magyar politikai élet jelentős személyisége volt; beszédében kiemelte a jelenlegi magyarországi helyzetet, valamint Világszövetségünk
munkáját. Elismeréssel beszélt a berényi emberek
mozgalmas közéleti tevékenységéről – nyugdíjas
klub, horgolókör, énekkar, Sissaqa együttes, hagyományőrző tánccsoport, amatőr színjátszókör
működik – amihez gratulált. 2018-ban ünnepelte az Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző
Egyesület 20 éves fennállásának sikerekben gazdag
éveit. Hála és köszönet a csoportok vezetőinek,
akik időt, munkát nem sajnálva emelik a településnek dolgos hétköznapjait kötvető örömöket. Jól
tudom, hogy határainkon túl is évenként sokszor
szerepelnek, és a helyi közélet számos dolgában,
felelősségteljesen vesznek részt – fejezte be színvonalas előadását Dr. Petrasovits Anna, majd átadta
Világszövetségünk ajándékát – egy kerámia vázát

Meghívók és meghívottak

– Horváthné Szanyi Évának, az egyesület elnökének, melyet a jelenlévők nagy tapssal jutalmaztak.
Szót kapott még e sorok írója is, aki a klubnak saját könyveit ajándékozta. A berényiek ajándékát
Horváthné Szanyi Éva nyújtotta át, melynek tartalmát a berényi földek és gyümölcsfák teremtek.
Ezután Varga Róbert alpolgármester vezetésével a
küldöttség tagjai megtekintették a művelődési ház
30 ezer kötetes könyvtárát, az internetszobát, a helyi televízió termét, a legmodernebb felszereléssel
ellátott erőfejlesztő konditermet.
Jó volt a budapesti falak közül kilépve, szívni a vidéki friss levegőt, mert a magyar táj sok olyannal
lepi meg az embert, amit csak elismeréssel és köszönettél lehet nyugtázni. Ezúton köszönjük meg a
berényiek vendégszeretetét.
Dr. Sántha Gábornak, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnökének szavaival
élve: „Sok sikert, jó munkát, jó egészséget. Áldás!
Békesség! – Istennek dicsőség!”
Szűcs Béla Albert
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O LVA SÓN AP LÓ
KÖNYV AZ ‘56-OS ERZSÉBETIEKRŐL

Bemutatták a Mecséri János ezredes és ötvenegy
katonájának hadbírósági pere 1958 című könyvet. A könyv bemutatóját, a Rátkay-Átlók Galériában tartották ahol a szerző, Marossy Endre
hadtörténész ismertette a kötetet.
Marossy Endre hadtörténész 2004 óta kutatja az
1956-os forradalom és szabadságharc pesterzsébeti hadtörténetét, több könyve, számos írása foglalkozott e témával.
Ebben a városrészben emelkedik a Juta-domb,
ahol 1956. november 4-én a Magyar Honvédség
alakulatai a kerületi nemzetőrökkel együtt a szabadságharc egyetlen győzelmét aratták a szovjet
csapatok és a velük harcoló volt ÁVH-sok ellen.
A hatalom könyörtelen bosszút állt a jutadombiakon. Perbe fogtak mindenkit: a kiskunmajsai és pestlőrinci katonákat, a pesterzsébeti és soroksári nemzetőröket. Az esztergomi 7. gépesített
hadosztálynak, Mecséri János ezredesnek és katonáinak kegyetlen megtorlás lett az osztályrésze.
A szerző legújabb könyvének középpontjában e
hadbírósági leszámolás, Mecséri János ezredes és
ötvenegy katonája perének története áll.
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IN MEMORIAM
CSAPÓ ENDRE

Bandi bácsi
Csapó Endre, akit magyarsága élethossziglan a
nemzet szolgálatára kötelezett, 98. életévében
visszaadta nemes lelkét a Teremtőjének
Bandi bácsi
Egész életét példa nélküli teljesítmény és helytállás
jellemezte. Legutolsó kitüntetését, a Magyar
Páneurópa Unió elismerését, az Eötvös József
Sajtódíjat az elmúlt évben kapta meg az akkor
69 éve Ausztráliában élő, 97 éves alkotó újságíró,
az egyetlen ausztráliai magyar nyelvű hetilap, a
Magyar Élet főszerkesztője.
„Cselekvő létével, hetente megjelenő nívós
lapszámaival, írásaival fontos nemzetmegtartó
szerepet vállal a diaszpórában. Erről mindenki
meggyőződhet, aki rendszeres olvasója a Magyar
Életnek…
Őszinte,
mértéktartó,
humánus
gondolkodású és szerény közéleti ember. Nélküle
és lapja nélkül nem találnánk igazi önmagunkra,
nemzetünkre, de nem lenne olyan minőségű
az ausztráliai magyar diaszpóra sem, mint
amilyennek alkalmunk volt megismerni és több
ízben méltatni.” Így emlékezett meg tizenegy
évvel ezelőtt Budapesten Bakos István, a Bethlen

Gábor Alapítvány Kuratóriumának elnöke róla és
a Magyar Élet című hetilapról a Magyar Örökség
Díj átadása alkalmával.
Lánglelkű honfitársunk megérdemli a tiszteletet
azért a hihetetlen intenzitású és kvalitású
szervezőmunkáért, publikációs tevékenységért,
amelyet évtizedeken keresztül Ausztráliában
végzett a magyar szó megtartása, valamint a magyar
problémák iránti érdeklődés és érzékenység
táplálása érdekében. A rendszerváltoztatás óta
hetente megjelenő vezércikkeiben, esszéiben
lényegmeglátó
képességgel,
széles
körű
kitekintéssel és tájékozottsággal elemezte a
magyarországi politikai, gazdasági és szellemi
folyamatokat. Írásaival időnként a hazai lapokban
is találkozhattak az olvasók. Ausztrália önálló
államisága centenáriumán – 2001-ben – Sydneyben tartott Hungarian Presentation Day nevű
rendezvényen a fél évszázados magyar emigráció
bemutatása során elhangzott, hogy a bevándorolt
magyarság számarányához viszonyítva tízszer
annyival járult hozzá a földrésznyi ország
fejlődéshez, mint az ausztrál átlag. Ez példa
nélküli, amelynek létrejöttéhez Csapó Endre nem
kis mértékben járult hozzá, oroszlánrészt vállalva
a feladatokból. Az a több mint 50 éves újságírói
tevékenység, amiért Bandi bátyánkat két évvel
ezelőtt jutalmazták, bizonyára világrekordot
döntene a leghosszabb ideig folyamatosan
publikáló,
vezércikkíró,
lapszerkesztő
kategóriában.
Ez a mindvégig töretlen életerejű és sugárzó
szellemiségű magyar ember néhány évvel ezelőtt
újabb példa nélküli teljesítménnyel kápráztatott el
bennünket.
Hat évvel ezelőtt 30 doboznyi emigrációs folyóiratés könyvgyűjteményt – amelyek szellemi örökségét
képezik – juttatott haza Magyarországra, amellyel
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Emigrációs
Gyűjteményét gazdagította.
Bandi bátyánk élete példaértékű helytállás volt a
távoli idegenben a távoli nemzetért.
Megteremtette a második világháború utáni
magyar emigráció klasszikus életművét és igen
magasra tette a mércét. Amiért küzdött, amiért élt
és amiben reménykedett az hazánk megújhodása
volt. Szellemi honvédelmünk tábornoka volt ő. A
haza szolgálatában végzett tevékenysége közben
érte a halál. Kötelességünk, hogy életművét
megőrizzük és azt a magyarság széles körével
megismertessük.
Petrin László - Magyar Hírlap (2019.07.08.)
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Tóth Ilona

egy koncepciós per áldozata
A kádári megtorlás
három fiatal áldozatára emlékeztünk
idén nyáron is a
XVI. kerületi Tóth
Ilona emlékházban.
A megemlékezés
és a koszorúzás után Jobbágyi Gábor professzor
előadását hallgattuk meg a Tóth Ilona ügy legújabb
kutatási eredményeiről.
Tóth Ilona és társai pere 1957. februárjában
kezdődött és igen nagy hazai és külföldi visszhangot váltott ki. A vád szerint Tóth Ilona, Gönczi
Ferenc, Gyöngyösi Miklós a Domonkos utcai
kisegítő kórházban 1956. november 18-án különös
kegyetlenséggel ölték meg Kollár Istvánt. Brutálisan
megverték, nyakára tapostak, fojtogatták, majd
benzint és levegőt injekcióztak áldozatuk testébe.
Végül Tóth Ilona egy bicskával szíven szúrta Kollár
Istvánt és ez okozta a halál beálltát.
Erről szól a kádári megtorlás első nagy kirakatpere. Gönczi Ferencet és Gyöngyösi Miklóst 1957.
június 26-án, Tóth Ilona medikát pedig június 28án kötél által végezték ki.

Perjési
Tibor
Fájó kötelesség olyan bajtársra, barátra emlékezni,
mint Perjési Tibor harcostársra.
Három nappal ezelőtt értesültem, hogy magához
szólította az Úr. Pedig itt a meggyötört hazában
sokkal nagyobb szükség lenne rá mint fent a
Mennyben. Pár imával búcsúzom Tibortól, azért
mégis megkérdezem a Mindenhatótól: miért az
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Tóth Ilona és társai halálos ítéletük kihirdetését hallgatják

Domonkos Béla: Tóth Ilona
emlékmű, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktatókórház,
Orvosszálló, Miskolc

igaz embereket szólítja magához? A sok tolvaj,
hazug gazember helyett, akik tudatosan szegik
meg mind a tíz parancsolatodat! Igaz: – az Úr útjai
kiszámíthatatlanok. - Így számunkra marad a fájó
emlékezés és a remény, hogy majd odafent újra
találkozunk, mint ’56-ban a Széna téren.
Schrötter Tibor
széna téri obsitos

Megemlékezés
Hajós Alfréd
felújított
síremlékénél
A Nemzeti Örökség Intézete meghívására
számos 56-os szövetség, így az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége, az ’56-os
Szövetség és az A Magyar Vidék Országos ‚56-os
Szövetség is részt vett az első magyar olimpikonunk síremléke felújítása alkalmából tartott
megemlékezésen a Kozma utcai zsidó temetőben.
A megemlékezésen köszöntőt mondott Radnainé
dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete
főigazgatója, beszédet mondott Darvas István
főrabbi, Jusztin Ádám, a Maccabi VAC elnöke és
dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke. Az avatóbeszédet dr. Deutsch Tamás, a
15. Maccabi Európa Játékok védnöki testületének
vezetője tartotta.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, Jusztis Ádám, dr. Deutsch Tamás

Hajós Alfréd Magyarország első olimpiai bajnoka.
1896-ban az első újkori Olimpián Athénben 100
méteren és 1200 méteren is olimpiai győzelmet
aratott. Többféle sportágban kipróbálta magát,
így például labdarúgásban, játékosként és
sportvezetőként egyaránt.
Hajós Alfréd Magyarország legnagyobb magyar
építészeinek egyike. Megszámlálhatatlan munkájából önkényesen kiragadva, hadd említsük meg
a hajdúszoboszlói gyógyfürdőt, a debreceni
Aranybika Szállót, a kőszegi Bencés Gimnáziumot,
a kolozsvári Vakok Intézetét, a Református Egyház
zsinati központját, a miskolci Hitelintézeti Palotát,
vagy a margitszigeti Nemzeti Sportuszodát.
Hajós Alfrédot, az elismert sportembert és építészt
a világ minden tájára csalogatták, de ő 1955-ben
bekövetkezett haláláig itthon, Magyarországon élt
és alkotott.
A méltó módon felújított síremlék avató
megemlékezésén Szvorák Katalin Kossuth díjas
népdalénekes énekelt.
Dr. Petrasovits Anna
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Majthényi Flóra: Mi a haza?
„Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:
Ez a haza?”
„Nem, gyermekem, ez csak házunk,
De amit itt körül látunk,
Merre földeink terülnek,
Merre kertjeink feküsznek:
Ez a haza!
Minden, amit a szem belát,
Itt e föld, mely kenyeret ád,
E folyók tele halakkal,
E szőlőhegyek falvakkal:
Ez a haza!
Amerre a hegylánc kéklik,
Merre a berek sötétlik,
Merre a róna kanyarul,
Melyre a kék ég leborul:
Ez a haza!
Hol egykor őseink laktak,
Itt csatáztak, itt mulattak,
Ahol a határt ők szabták
S örökségül reánk hagyták:
Ez a haza!
Ahol csontjaink porladnak
S mindig a földben maradnak,
Ahová bennünket tesznek,
Midőn egyszer eltemetnek:
Ez a haza!
Ez a föld, mely drága nekünk,
Melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!”
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