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Különös ez a kép, ami a címoldalon látható: Simon 
Zsolt erdélyi grafikusművész alkotása, a 2008-ban ké-
szített Kis Magyar Ikonok. Az erőteljes fekete vonalak-
kal megformázott alakok teljesen összekapcsolódnak. 
Ez az egységek egysége: a Szent Család. Minél tovább 
nézzük, annál inkább érezzük szoros összetartozásu-
kat és a születés utáni pillanatban áramló szeretetet. 
Mondhat bárki bármit, abban egyet kell értsen, hogy 
mindenképpen az Örökkévalóságot testesítik meg. Ha 
gondolatban belépünk ebbe a szellemi-lelki térbe, ré-
szesei lehetünk; kívül hagyva zaklatott-szétzilált min-
dennapjainkat.

Vajon meddig? 
Az utóbbi hónapokban egyre nehezebbé válik meg-

tartani önmagunkat, megtartani önmagunkban – és to-
vábbadni – azokat az értékeket, amelyeket példájukkal 
eleink hagyományoztak ránk. Sokan érezhetünk így, 
nemzeti-etnikai közösségünk java, ezért is tettük meg 
a hosszú utat a Műegyetemtől az Erzsébet térig. Lassan, 
meg-megállva, vidáman beszélgetve mentünk. 

Más történelmi körülmények között, mint ’56-ban. 
Azonban abban mégiscsak volt hasonlóság, hogy egyet 
akartunk, egységben voltunk. Tudtuk, most is szabad-
ságunkat kell védenünk. Juhász Ferenc: Himnusztöredék 
című költeményének sorai jutottak eszembe: „Emeld föl 
fejedet büszke nép (…) Emeld föl szívedet, nemzetem”. Azt 
hiszem, akkor fölemeltük az Úrhoz. Még ha erre nem is 
gondoltunk. Bár megélhette volna a költő, mert ezt még 
oly korban vetette papírra, amikor ehhez nagy bátorság 
kellett!

Ma pedig ahhoz kell nagy bátorság, hogy fejünket és 
szavunkat is fölemeljük. Mert most is tartanunk kell; de 
nem a Kelettől, hanem a Nyugattól. Ezért van nekünk 
nagy szükségünk az egységek egységére, főképpen így 
karácsonytájt.

Különös ez a kép, ami a címoldalon látható. Föllelhet-
jük rajta Jézus Krisztus születésének minden jelképét. 
Ám még valamit! A harsány színek harmóniáját! És azok 
nem akármilyen színek! Hanem piros-fehér-zöldek. A 
mi szimbólumaink. Sokat láttunk lobogni, amikor las-
san haladtunk a Műegyemtől az Erzsébet térig. Lassan. 
De mégis eljutottunk a célig. Maradjunk is ott, lélek-
ben-gondolkodásban! Hogy jövő tavasszal is örülhes-
sünk egymásnak.

 Együtt.
Vennes Aranka
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„Karácsonykor annak a születését ünnepeljük, 
aki testvérként jött közénk. Az ünnep azt üzeni, 
hogy Isten nem idegenként, hanem partnerként 
kezeli az embereket. Sőt, minden nehézségével 
együtt vállalta az emberi életet, és megmutatta, 
miként, illetve miért érdemes élni” – nyilatkozta 
egy ízben Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád me-
gye püspöke. Ezekről a gondolatokról kérdeztem 
püspök urat.

– Miként, miért érdemes élni? Ezek a kérdések talán legin-
kább karácsony alkalmával kerülnek előtérbe. Amikor a hívők 
Jézus Krisztus születését ünneplik, a nem hívők a szeretetet. 
Bár Jézus maga a szeretet. Ha arra gondolunk ilyenkor, hogy 
Isten fia emberi testet öltött, emberré lett, mennyire és milyen 
módon képes megújítani az emberi lelkeket? 

– A karácsonyt valóban sokféleképpen élik meg az 
emberek; nem mondhatjuk, hogy mindenki ünnepel. 
Van, aki számára ez a néhány nap csak alkalom arra, 
hogy ne kelljen dolgozni, kellemes „külső” körülmé-
nyek között nagyokat lehessen enni és inni. Aki csak ezt 
éli meg karácsonykor, annak még testi-szellemi egész-
ségkárosodást is okozhat. Mások számára viszont a ka-
rácsony a család, a szeretet ünnepe. Megújító, lendületet 
adó erőforrás lehet, legalább a szűk család tagjainak, ha 
néhány órát vagy egy-két napot békében tudnak tölteni. 

Azt azért ne felejtsük el, hogy a szeretet, amit ilyen-
kor „ünnepelünk”, nem csupán egy idilli hangulat vagy 
érzelem, nem majomszeretet, hanem együttérző, tevé-
keny szolidaritás azokkal, akik nálunk sokkal rosszabb, 
bármilyen negatív helyzetben, állapotban vannak – 
sokszor saját hibájukon kívüli okokból. Ilyenkor a leg-
kérgesebb lelkű emberek is hajlamosabbak arra, hogy 
valami jót tegyenek. S ez nemcsak azoknak jó, akikkel 

A KARÁCSONY A VALÓDI 
EMBERI MÉLTÓSÁG ÜNNEPE

Jobbak lesznek, akik jót tesznek
Interjú Kiss-Rigó László püspökkel
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teszik, hanem nekik, maguknak is, mert jobbak lesznek 
ettől. Minél több áldozatot, szeretetet nyújt vagy ad va-
laki, annál több lesz a szeretet, a jóság benne is. 

Az pedig, aki szép hagyományt követve, tudatosan 
ünnepli a karácsonyt – mint a Názáreti Jézus születé-
sének napját, akit ismer, akivel élő kapcsolatot ápol, 

Kiss-Rigó László: 
Jézus	az	élet	forrása	és	végső	győztese
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és akinek követője – az tudja, hogy ő nemcsak megszü-
letett, hanem saját példájával és örökérvényű tanításá-
val megmutatta, milyen az emberhez igazán méltó élet. 
Vértanú halálával és feltámadásával pedig bizonyította, 
hogy ő az élet végső győztese és forrása. Győzelmét pe-
dig mindenkivel megosztja, aki elfogadja őt testvérnek 
és vállalja a vele való közösséget. A benne hívő ember 
számára ezért a karácsony a hála, az öröm, a valódi em-
beri méltóság ünnepe.

– Ön mindössze másfél éves kisgyermek volt az ’56-os 
forradalom kitörésekor. Mégis közel áll önhöz ez a történel-
mi esemény. Olyannyira, hogy gyakorta mutat be engesztelő 
szentmisét ötvenhatos emlékünnepeken. Hogyan, miért ala-
kult így? 

– Vallásos hittől függetlenül a nemzet minden tagjá-
nak emberi kötelessége hálával őrizni, azok emlékét, 
akik függetlenségünkért, szabadságunkért, az igazsá-
gért képesek voltak egzisztenciájukat, életüket is felál-
dozni. A hívő ember ezen túl Isten irgalmába és sze-
retetébe ajánlja a hősöket és az áldozatokat. Abban a 
reményben, hogy az örök hazában részesülhetnek, vég 
nélkül, a tökéletes szabadságban és az ő szeretetében. 
Másrészt 1956 és 1848 egyaránt megmutatja, hogy az 
energiamegmaradás törvénye nemcsak a fizikában igaz, 
hanem a történelemben is: 1848 véres áldozata nélkül 
nem – vagy más formában – jött volna létre a kiegye-
zés 1867-ben; 1956 értelmetlennek tűnő áldozata nélkül 
nem, vagy nem úgy élvezhetnénk a szabadságunkat a 
rendszerváltás óta, ahogy azt élvezhetjük. Bár helyesen 
élni is kellene vele. Azaz nincs áldozattal igaz ügyért 
befektetett szellemi-lelki energia, mely kárba veszne, és 
előbb-utóbb ne térülne meg, ne kamatozna.

–  Sok ötvenhatostól hallottam, akik börtönben sínylődtek, 
hogy a karácsonyt volt a legnehezebb megélni. Viszont voltak, 
akiknek éppen a Megváltó születése adott reményt, újra és új-
ra, a túléléshez. Önnek mi a tapasztalata?

– Azok a börtönben sínylődő ’56-osok, akik karácsony-
kor csak arra tudtak gondolni, hogy távol vannak csa-
ládjuktól, akik sorsa felől ráadásul bizonytalanságban 
voltak, nyilván és érthetően keserűséget, szomorúságot 
éreztek. A Krisztusban hívő foglyok azonban átérezhet-
ték Pál apostol paradox tapasztalatát is: „amikor gyen-
ge vagyok, akkor vagyok erős”. Nekem, Istennek hála, 
ilyen extrém helyzetből fakadó tapasztalatom nincs! De 
arra az „élményre” asszociálok, hogy a 80-as évek vége 
felé, még a rendszerváltás előtt, Esztergomban az éjféli 
mise közben a közelben gyakorlatozó szovjet csapatok 
gépfegyvereinek, ágyúinak hangját hallottuk. Ma már 
nincsenek szovjet csapatok Magyarországon, sőt, egyál-
talán nincs Szovjetunió.

– Ma is harcban állunk, például a világjárvánnyal; úgy ér-
zem, nemzetünket nap mint nap keresztre feszítik, hitünket és 

hittestvéreinket pusztítják. Keresztény-keresztyén mivoltunk 
a tét, aminek fordulópontja lehet a jövő esztendő tavasza. Meg 
tudunk-e kapaszkodni Jézus Krisztusban? 

– Napjainkban is alattomos és veszélyes támadásokkal 
kell szembenéznünk. Az egyik a szabad szemmel látha-
tatlan Covid vírus-okozta világjárvány, mely eredete ir-
racionális, homályos, globálisan fenyeget. A védekezés 
és a támadás leküzdése azonban nagyon is racionális és 
világos: be kell oltatni magunkat a védőoltással. A má-
sik támadás sokkal alattomosabb és veszélyesebb, lassú 
halált okoz. Arról a szellemi vírusról van szó, amellyel 
egy józan észt nélkülöző, bomlott agyú ideológia tá-
madja családi, nemi, nemzeti identitásunkat, értékein-
ket, kulturális gyökereinket. Akik ezt a kórt terjesztik, 
magukat a legfejlettebb demokrácia bajnokainak tart-
ják, valójában a nihilizmus diktatúráját akarják ránk 
erőszakolni. A támadás ebben az esetben is globális, de 
főleg Közép-Európára, leginkább Lengyelországra és 
Magyarországra összpontosul, mert a józan észnek és a 
történelmi tapasztalatnak köszönhetően itt a legerősebb 
az immunitás az önpusztító ideológiával szemben. Jövő 
tavasszal tovább erősíthetjük immunitásunkat, ameny-
nyiben szabadon dönthetünk: továbbra is a szabadsá-
got, az életet választjuk – vagy az önpusztítást, a lassú 
halált. Karácsonykor az Istentől ajándékba kapott élet, 
szabadság és szeretet ünnepe készítsen fel bennünket a 
tavaszi megújulásra.

Vennes Aranka

Főhajtás	a	hősök	előtt	a	Corvin	közben
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Őt követően Csigás Zoltán elnök lépett a mikrofonhoz.
– Számomra a forradalom tisztasága alapélmény volt 

– jelentette ki. – Feledhetetlen az összetartozás érzése is, 
az egymásra figyelés, a tisztesség. A betört üvegű kira-
katokban ott voltak az áruk, senki nem nyúlt hozzájuk; 
a Belvárosi Gyógyszertár előtt kitett üres lőszeres ládá-
ba csak tették az adományokat a forradalom áldozatai, 
sebesültjei számára. Senki nem vett ki belőle, pedig nem 
őrizték. 

– Emlékszem 1966 októberére is – tért át a közelmúltra. 
– Tanár kollégáimmal hazafelé indultunk az iskolából, 
s megálltunk beszélgetni a Móricz Zsigmond körtéren. 
Hirtelen vagy öt rendőr vett körbe minket és igazoltat-
tak. Csak úgy záporoztak a kérdéseik, aztán elengedtek 
bennünket. Amikor felszálltunk a 6-os villamosra, csak 
annyit mondottam: ezek még mindig félnek.

– Emlékszem 2006 októberére is, amikor az azonosító- 
jel nélküli rendőrök bántalmazásainak békés járókelők 
estek áldozatul. Én szerencsésen hazaértem, s csak any-
nyit mondottam: ezek még mindig félnek.

– 1956-ban legalább tiszta helyzet volt: látszott az el-
lenség. Most egy tébolyult birodalom láthatatlan sátáni 
hálózata ellen kell küzdenünk maradék szuverenitá-
sunkért, nemzeti létünkért. Hadban állunk, de sokan 
nem veszik észre. Nem értik meg, hogy az óvodai „ér-
zékenyítés” hosszú távon pusztítóbb fegyver, mint két-
ezer szovjet harckocsi. Nemcsak Gyurcsány Ferenc és 
elvtársainak visszatérése fenyeget 2022-ben, hanem az a 
kíméletlenség, amit ő alkalmaztatott a hatalom minden- 
áron való megtartása érdekében. 

Az elnök mondandóját a következőkkel zárta: „Min-
den bűn megbocsájtható, csak a hazaárulás bűne nem. 
Kérem a Jóistent, segítse Magyarországot 2022-ben is.” 

A SZÍVEKBE ÉPÜLT ÉRZÉSEK
Vigyázzunk a még élő ötvenhatosokra!

Csak egy rövid dallam csendült fel Beethoven művéből, de ez is elég volt ahhoz, hogy elcsöndesedjék 
a terem. Hiszen e szimfónia éppúgy jelképpé vált, mint a lyukas zászló. Így vette kezdetét az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének megemlékezése a Corvin Filmpalotában, 2021. október 
18-án. Az ünnepséget dr. Petrasovits Anna, Világszövetségünk alelnöke rövid köszöntővel nyitotta meg.

Dr.	Petrasovits	Anna	köszönti	a	megjelenteket

Csigás	Zoltán:	ezek	még	mindig	félnek
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Dr. Lomnici Zoltán, a Világszövetség tiszteletbe-
li elnöke arról szólt, hogy több tiszteletet érdemeltek 
volna a rendszerváltás előtt és után ’56 hősei. A jelen 
lévő diákoknak felidézte, hogy mit is jelentett az ötve-
nes években Magyarországon élni egy háború-vesztes, 
megalázott nép számára, ahol a hazaszeretet, a nemzeti 
büszkeség bűnnek számított. Felelevenítette Bocskay T. 
József alapító elnökünk alakját, aki igazolhatóan harcolt 
’56-ban, például a Bányász mozinál; részt vett a vérrak-
tár őrzésében is. Egy találkozás alkalmával elmesélte 
neki, hogy nem készültek szabadságharcosoknak. Lát-
ták a túlerőt, de szereztek fegyvereket, ahogy tudtak, és 
felvették a harcot. Azután menekülnie kellett. Ameri-
kában telepedett le, és ott tudta meg, hogy távollétében 
halálra ítélték. Bocskay T. József chicagói étterme gyüle-
kezőhelye lett a szabadságharcosoknak. Megalakította 
az Igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetsé-
gét, s tartotta a kapcsolatot az Amerikában, Ausztráliá-
ban élőkkel. Egy olyan szervezetet hozott létre, amit az 
ő személye tett hitelessé. 

A tiszteletbeli elnök befejezésül kérte, hogy minden-
ki támogassa Csigás Zoltán elnök urat munkájában, 
hogy egyben maradjon ez a szervezet, hiszen a hagyo-
mányőrzésnek óriási jelentősége van. Legyenek, akik 
továbbadják az ifjúságnak ezeket a történeteket, hogy 
ne váljanak protokollárissá a megemlékezések. 

Dr. Petrasovits Anna alelnök szomorú szívvel szólt ar-
ról, hogy fogynak az igazi ötvenhatosok, ezért nagyon 
kell vigyázni a még élőkre. Nemcsak a mi szerveze-
tünk, hanem a társszervezetek tagjaira is. Hangsúlyoz-
ta: fontos, hogy a következő generációkkal megismer-

tessük ötvenhat szellemét. Érezzék, hogy a magyar 
nemzet életében mit jelentett 1956. „Ezért gondoltunk 
arra, hogy egy általános iskolai tanulóval folytatjuk megem-
lékezésünket” – mondta, s a mikrofonhoz hívta Selmeczi 
Andrást, a Liszt Ferenc Ének-Zene Tagozatos Általános 

Iskola nyolcadikos tanulóját, aki Tálas József: Most már 
elmondhatom című költeményét szavalta. Álljon itt egy 
rövid részlet:

„Az 56-os villamossal mentem, 
mert ezt a számot titkon dédelgettem. (…) 
És megéltük ezt a nagy napot!
 Hogy aranybetűvel írják ’56-ot!”

– Nehéz megszólalnom, e vers után, de köszönöm 
– lépett a fiatalemberhez Schrötter Tibor alelnök, aki 
nemcsak Rákosi, hanem Kádár börtönét is megszen-
vedte. Átadta a Világszövetség emléklapját Selmeczi 
Andrásnak s egy ajándékkönyvet, a következő szavak 
kíséretében: – Legyetek ti is olyanok, mint azok a fiatalok 
’56-ban! 

„A szabadság és a függetlenség vágya a szívek-
be oly’ erősen beépült érzések, amelyeket nem lehet 
elpusztítani” – ezzel a gondolattal kezdte ünnepi be-
szédét dr. Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági 
Elnöki Hivatal irodavezetője, főhadsegéd. Idézte a hosz-
szú fogsága után kiszabadult Mindszenty József herceg-
prímás szavait, aki a világtörténelemben páratlannak 
nevezte e szabadságharcot. S aki még azt is nyilatkozta, 
hogy: „Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink! Hála és 
imádság az áldozatokért, honvédségünk, munkásságunk, föld-
műves népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre.”

– Németh László „váratlan tüneménynek” nevezte ezt 
a csodát – folytatta ünnepi beszédét a vezérőrnagy –, 

Dr.	Lomnici	Zoltán	az	ötvenes	évekről	beszél	a	diákoknak

Schrötter	Tibor	átadja	az	emléklapot	Selmeczi	Andrásnak
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amit nem ajándékba kapott a nemzet. Megszenvedett 
érte előre, szenvedett érte utána. A szovjet megszálló 
erők rideg kegyetlenséggel tiporták el a magára hagyott 
magyar forradalmat. Nemcsak a zsarnoki kommunista 
rendszer irányítóinak volt fontos, hogy leszámoljanak 
vele. A nagyvilág más hatalmasainak sem volt érdeke, 
hogy a magyar példát más rab népek is kövessék.

– Ami itt történt, a Corvin-közben – hangsúlyozta 
–, történelmünk dicsősége. A magyar szabadságharc, 
a Corvin-köziek áldozata évtizedekkel később győzött a 
fegyverek erejével szemben. Mert 1956-ban a szovjet 
rendszer, a világkommunizmus kísérlete soha nem gyó-
gyuló sebet kapott. Ez a környék, a mozi, Corvin-köz 
szinte világpolitikai tényező lett. A szabadságküzdelem 
letörésére ideküldött Zsukov marsall jelentésében az 
ellenállás kiemelt hadszíntereként említette. Beszámolt 
arról, hogy kétórás tüzérségi előkészítés után indított 
rohamot e „támaszpont” ellen, majd azt is közölte: az 
épület ég, és „folytatódnak a harcok, amelyek célja a még 
visszamaradt, a filmszínház épületének pincéibe befészkelő-
dött csoportok felszámolása”.

– De a forradalmak bukását mindig a győztesek vesz-
te követi – jelentette ki. – Több mint három évtizednek 
kellett eltelnie, hogy az akkori célok beteljesedjenek: a 
megszállók kivonultak Magyarországról, a demokrati-
kus államberendezkedés valósággá vált. Amikor ezen 
a vérrel szentelt helyen emlékezünk, ne csak szavakkal 
tisztelegjünk a hősök előtt. Legyünk mindennapjaink-
ban is méltók hozzájuk, és sohase felejtsük: nemcsak 
azok lehetnek hősök, akik meghalnak, hanem azok is, 
akik élnek a hazáért – zárta ünnepi beszédét dr. Kun 
Szabó István.

Ezt követően dr. Petrasovits Anna alelnök arról tájékoz-
tatott, hogy az ’56-os forradalom és szabadságharc 65. 
és a szabad Magyarország 30. évfordulója alkalmából a 
Világszövetség elnöksége új érdemrend, emlékérem és 
emlékplakett alapításáról határozott, ami Iván Kovács 
László, a Corvin-közi felkelők főparancsnokának nevét 
viseli. Schrötter Tibor alelnök javaslatára az elnökség 
egyhangúan döntött a kitüntetendők személyéről. Az 
elismeréseket dr. Lomnici Zoltán és Csigás Zoltán nyúj-
tották át:

IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ ÉRDEMREND-et kapott
dr. Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért

Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ EMLÉKPLAKETT-et  kapott
Lengyel János, a Magyar Politikai Foglyok

Szövetségének elnöke és
Égi Pál, az ’56-os Szövetség elnöke.

’56-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ ARANYFOKOZATÚ 
LOVAGKERESZT-et kapott

dr. Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági
Elnöki Hivatal Honvédelmi Irodájának vezetője, 

főhadsegéd.

’56-os HŰSÉG A HAZÁHOZ LOVAGKERESZT EZÜST 
FOKOZATÁ-t kapta

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház
főigazgatója – aki távolléte miatt – videoüzenetben

mondott köszönetet.

’56-os HŰSÉG A HAZÁHOZ ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJÉ-t kapta

Bátky Fazekas Zoltán, a Magyar Állami Operaház
magánénekese.

’56-os HŰSÉG A HAZÁHOZ
ÉRDEMKERESZT-et kapott

Farkas Klára, a Liszt Ferenc Ének-Zene Tagozatos
Általános Iskola intézményvezetője.

Az ünnepség színvonalát emelte, hogy a kitüntetések 
átadása után levetítették a Magyar Állami Operaház 
magánénekese, Andrássy Frigyes: Sír a téli éjszaka című 
drámai daljátékát, ami 1957 nyomasztó telén játszódik.

A megemlékezés méltó befejezéseként a jelenlévők 
kivonultak a Corvin közbe, ahol a Filmpalota falán el-
helyezett, minden hős, harcos és áldozat emlékét meg-
örökítő táblánál letették koszorúikat és az emlékezés 
virágait.

Vennes Aranka

Dr.	Kun	Szabó	István:
a	Corvin-köziek	áldozata	évtizedekkel	később	győzött
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– Még! Még egy kicsit! Szedd alá, jöhetsz, még-még, 
stop!

– Jól van! Ez itt akkor a Dohány utca 76.! A Szociál-
demokrata Párt. No, Hála Istennek, hogy megtaláltunk 
benneteket. Fordultunk már vagy kettőt, de teherautó-
val nehezen lehet itt mozogni, meg annyira nem ismer-
jük Budapestet.

Volt már két óra, mire a várva várt teherautó megérkezett. 
A boltok alighanem már zárnak, egész héten a pártházban 
voltunk, a gyűjtést és a temesvári kiszállítást szerveztük. 
Még mindig 16-an voltunk bent, senkinek nem volt ideje ka-
rácsonyra felkészülni. Janiék hoztak Zalából pár fát ajándék-
ba, azt vágtuk szét, és osztottuk el egymás között az ágakat. 
Reggel óta a teherautót vártuk, amit egyik tagunk szerzett 
meg úgy, hogy 26-a estig vissza kellett vinniük. Mindannyi-
an fegyelmezetten vártuk a rozoga IFA-t, ahogy Laciék előre 
mentegetőztek.

– Na, gyertek-gyertek, ejtőzzetek egy kicsit! Gyertek 
az emeletre, készítettünk egy kis harapnivalót, betöltöt-
tük a kávét.

– Vagy inkább forró teát kértek? Biztos jól átfáztatok.
– Hát nem egy Cadillackel jöttünk. Elég kiszolgált 

már ez az IFA, de hogy ilyen gyorsan kellett, csak ezt 
sikerült szerezni. Reméljük, kibírja a hosszú utat.

– Nagyon ügyesek vagytok. Nektek köszönhetjük, 
hogy még karácsony előtt az utolsó szállítmány is ki-
megy. Szörnyű, hogy a Tőkés püspök úrral mit művel-
nek… És hogy a Securitate belelövetett a tömegbe….

– A hadsereg. Halottak is vannak.
– Gáborék 21-én még odaát robbantak le, épp, hogy 

le tudták pakolni a rakományt. A temesváriak nagyon 
örültek mindennek, azt mondták, hogy tényleg éhez-
nek és fáznak, és bármit küldünk, mindennek van he-
lye. Sajnos Gáborék nem tudnak még egyet fordulni.

– A tegnapi kamionról meg még hírünk sincs, biztos 
órákat vesztegeltek a határon…

– Sziasztok! Ervin vagyok, szóval ti vagytok most a 
megmentők, mert nem minden fuvaros vállalja az utat. 
Pláne karácsony szent este…

– Na, egyetek, igyatok! Zsuzsa, figyeljetek a vendé-
gekre, mi elkezdjük kihordani a ruhákat, cipőket. Mert 

aztán hipp-hopp, beesteledik.
– Jaj, nem vagyunk mi vendégek, mi is beállunk. Csak 

felhörpintjük a kávét.
– Figyelj, mi felmegyünk a platóra, ti feladjátok, mi 

meg elrendezzük, hogy minden felférjen. Előbb nézzük 
végig, mennyi a holmi. Bejönnél velem a pártházba?

– Persze, járjuk végig!
– Zsolti, hé, ne azt! A takarókkal kezdjétek! A máso-

dik emeletről.
– Oké, de a földszinten ott a sok gyerekcsizma, azt 

kéne legalulra. A takarók közé meg mehetnek a töré-
keny ládák.

– Gyerekek, gond van! A plató tiszta olaj! Húha! Hoz-
zatok már valami kartonpapírt vagy rongyokat. Kérje-
tek a vendéglőből vagy a fodrászatból.

– Jó, akkor a hipósládákat tegyétek oda, addig se áll-
jatok le. Azoknak nem árt annyira. A többi olajos részt 
meg addig hagyjátok ki. Jaj, vigyázz, mondtam, hogy el 
fogsz csúszni!

– Előre mehet a cukor, a többi szárazáruval. A föld-
szinten vannak a befőttek, lekvárok, mézek, vigyázza-
tok, nehogy törjetek belőle, mert aztán minden ragad.

– Kati, kihoznád, légyszi, a sálamat? Izzadok a le-föl 
ugrálástól, de közben fázom is. 

– Húú, ez a lábam volt! Jól rátoltad ezt a böhöm cso-
magot.

– Bocsi, baromi nehéz volt lehozni a lépcsőn.
– Semmi gond. Mi ez ahhoz képest, hogy Temesváron 

folyik a vér.
– Ott is kirobbantották az ellenforradalmat, mi, ga-

zemberek?! Akkor vettük észre, hogy mint minden pa-
kolásnál eddig, megint járókelők álldogálnak körülöt-
tünk, köztük egy idős úr.

– Ismerem én magukat, rohadt jobboldali fasiszták! – 
Üvöltözött.

 Lali az öreg szemébe nézett, majd felmutatott a cég-
táblánkra: Szociáldemokrata Párt. Ez aztán mozgósí-
totta a derék ember minden maradék harciasságát, és 
szitkozódva elindult a körút felé. Hál’ Istennek.  

A remek hangulatot fokozandó Géza elkezdte fütyül-
ni az O’ Sole mió-t! 

KARÁCSONY, 1989
1989. december 15-én Temesváron tört ki a Ceaușescut elsöprő romániai forradalom. A hír hallatán 

a szociáldemokraták azonnal gyűjtésbe fogtak, több teherautónyi takarót, meleg ruhát, cipőt, élelmi-
szert juttattak el Romániába a tél folyamán. Az alábbi ’szabadvers’ az 1989. december 24-i, délutáni 
szállítás pillanatait eleveníti fel.
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Ötvenhat karácsonyának délelőttje volt. Átlőtt és 
begipszelt csuklómat kopott lódenkabátom zsebébe 
bújtatva siettem a Majakovszkij utcán, a mai Király 
utcán egy zeneakadémista lánnyal, későbbi feleségem-
mel, akit a harcok alatt ismertem meg. „Nézd csak” – 
mutatott egy gépelt papírszalagra, ami a Zeneakadémia 
oldalkapujára volt kiragasztva – „mi áll rajta?” Magyar 
Állami Hangversenyzenekar előadása folyó hó 31-én 13 óra-
kor. Beethoven: Egmont-nyitány és III. Eroica Szimfónia. Ve-
zényel: Ferencsik János. 

Alig hittünk a szemünknek! Ez a két mű a legszebb 
zenei jelképe a szabadság vágyának! Lám, a zsarnok túl- 
erő hiába csavarta ki kezünkből a fegyvert, ’56 szelle-
mét nem tudta leigázni. 

Kezdés előtt legalább fél órával már ott voltunk, és 
tele volt az előcsarnok! Az arcokon riadt kíváncsiság 
ült. Vajon honnan értesültek erről az eseményről? Be-
csöngettek. A közönség szokatlanul halkan foglalta el 
a helyét. Szinte hallani lehetett a csendet. Feloldásként 
hatott, amikor Ferencsik pálcája nyomán megszólalt az 
Egmont-nyitány. 

Előtte, és azóta is, többször hallottam e csodálatos 
művet, de úgy, mint akkor, soha nem szólt. A zenekar 

és a hallgatóság szinte feloldódott a muzsikában. A rö-
vid szünetben az arcok már pirosabbak, a tekintetek ke-
ményebbek voltak. 

Az Eroica szimfónia második, gyász-tétele pár másod-
perces szünetében a zenetörténet egyedülálló eseménye 
történt: a közönség némán felállt, és állva maradt!

A dirigens és a zenészek döbbenten fordultak a hall-
gatóság felé. Meglett férfiak válla rázkódott a hangtalan 
zokogástól, a zenészek szeméből folytak a könnyek. A 
tétel végén alélt nőt, tán egy anyát vagy feleséget támo-
gattak ki.

Az előadás végén felálltunk, hangtalanul megvár-
tuk, amíg a zenekar kivonult. A kezek – az ENYÉ-
IM is – ökölbe szorultak! Így nem lehetett tapsolni. 
Mégis, minden zenész tudta, ennél nagyobb tisztelet és 
elismerés még nem érte őket. 

Elhagytuk az Akadémiát, már nem esett a hó… Azt 
hiszem, én sem gondoltam, hogy ezt a megrázó élményt 
egyszer leírhatom. Ki tudja, hányan élünk még azok 
közül, akik azon az ólomszürke délutánon ezt a csodát 
átélték? 

Schrötter Tibor
A-00-10-148-as elítélt

A SZABADSÁGVÁGY SZIMFÓNIÁI
Állva hallgattuk

– Tudod min rágott be a szivar? Hogy odaát a párt-
székházba be akartak törni a tüntetők. Nem véletlenül 
vetették be a hadsereget is a rendőrség meg a Securitate 
mellett. 

– Gyerekek, szétnyílott a kristálycukros zsák!! Gyor-
san, gyorsan!

A hosszanti csík mentén megindult a fehér kristály-
folyam…Nagyon szép volt, ahogy finoman szisszenve 
folyt, csak folyt a platóra. Az általános rémület és hiba-
elhárítás után a diskurzus folytatódott.

– Biztos bevillant az öregnek, ahogy védte a 
Köztársaság téri pártházat a felkelőktől, és ők igazán 
emlékszenek, mennyi szociáldemokrata volt a felkelők 
között.

– Igen, a faterom is harcolt. Te, nem a falurombolás 
elleni tüntetésen találkoztunk mi? 

– Dehogynem! Még mondtad is, hogy apád ’56-os. 
Milyen kicsi a világ!

– Gyerekek, haladjatok, mert már alig látni.

És ekkor egy csotrogány Barkas állt meg mellettünk. 
Egy középkorú férfi ugrott ki belőle.

– Hívott a húgom, hogy késve fog jönni az IFA. Erre 
anyu minden veknit, kalácsot, zsömlét, kiflit leszedetett 
a polcokról; be a ládákba, be a kocsiba, csak álltunk, 
hogy mi ez. 

– Indulj, fiam gyorsan Pestre, ezek szerint nem lesz ott 
indulás három előtt. Igaza lett, úgy örülök, hogy még itt 
értem a teherautót. Pakoljunk! A nagyapám szociálde-
mokrata volt.

Csodával határos módon még ez a kenyérhegy is fel-
fért.

A fiúk felspaniferezték a rakományt. Mi körbeálltuk az 
IFA-t. Már sötét volt. Nehezen indult a motor, aztán elkapta. 
Megéreztük a füst szagát. Egyre nagyobb füst gomolyodott. 
Már a sötétben is láttuk a fekete füstöt. Majd kiugrott a szí-
vünk. Temesvár. Ők vérrel fizettek. 

Mi mivel fogunk?
 dr. Petrasovits Anna
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A VIDÉK SEM FELEJT

A HŐSÖK ERKÖLCSI MÉRCÉJE
MINDENEK FELETT

Amikor a pesti srácokról beszélünk a forradalom kapcsán, nem szabad elfeledkeznünk a vidéki 
srácokról sem. Hiszen mindenki számára ismert, hogy 1956. október 16-án a szegedi egyetemi és 
főiskolai hallgatók között nagy visszhangra talált az a kezdeményezés, hogy alakítsák meg a Magyar 
Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét, ami meg is történt. Ekkor fogalmazták meg először tanul-
mányi és szociális, majd politikai követeléseiket. 

A vidék nélkül elképzelhetetlen lett volna a forradalom. Bár a szabadságharc a fővárosra összpon-
tosult, sok-sok vidéki érkezett Budapestre, hogy részt vegyen a harcokban. Mégis a vidék leginkább 
akkor kerül szóba, amikor a sortüzek tragédiáiról beszélünk. Az országban 61 helyen nyitottak tüzet 
békés, fegyvertelen tüntetőkre október 23. és november 19. között – s továbbiakat december végéig! 
Ám ha Debrecen, Salgótarján, Mosonmagyaróvár kerül szóba, akkor inkább a tömeggyilkosság kife-
jezést kellene használnunk.

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége és vidéki szervezetei az idén is lerótták 
tiszteletüket az áldozatok, a hősök előtt. Felidézzük ezeket a megemlékezéseket. 

Világszövetségünk	két	tagja:	balról	Pfaff László,
mellette	Bulejsza	János	(Szájbely	Zsolt	felvétele)

FELSŐPETÉNY – RÉTSÁG

A HŐSÖK NEM HALNAK MEG… 
…ÉLETBEN TARTJA ŐKET AZ EMLÉKEZET

Bizonyságot tett erről Felsőpetény és Rétság lakossá-
ga is. A mi szűk pátriánkban a rendszerváltás óta min-
den év októberének utolsó vasárnapján rójuk le tiszte-
letünket ’56 hősei előtt. Így az idén is megemlékeztünk 
Mindszenty József bíborosról és Pálinkás-Pallavicini An-
talról. Az egész napos eseménysorozat Felsőpetény-
ben kezdődött. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök misét 
celebrált, majd a templomban kialakított emlékhelyet 
koszorúzták meg. 

Ezután Rétságon, a Mindszenty–Pallavicini emlékmű-
nél folytatódott a program. A lélekharang megkondí-
tása, Mezőfi Zoltán polgármester úr beszéde és R. Kár-
páti Péter színművész szavalatai után a megemlékezők 
– köztük Balla Mihály országgyűlési képviselőnk, Sza-
bó István honvédelmi államtitkár, Pallavicini Borbála és 
Kristóf nevű unokája, civil szervezetek, magánszemé-
lyek – helyezték el koszorúikat a honvédek segédletével 
és katonazenekar kíséretével. 
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Az 1956-os MSZVSZ 
nevében Bulejsza János és 
Pfaff László koszorúzott. 
Mindez megismétlődött 
a régi laktanyában is.

Utóirat: Este még ellá-
togattam az emlékműhöz 
mécsesgyújtásra, amikor 
észrevettem egy papír-
lapot Pallavicini őrgróf 
csizmájánál, amin egy kis-
gyermek rajza volt. Szí-
vembe markolt, amikor 
rádöbbentem, hogy ez a 
kis dédunoka ajándéka a 
mártír dédapának! Talán 
nem veszi tőlem senki 
rossz néven, hogy nem 
tudtam visszatartani a 
könnyeimet. Él bennem a 
remény, hogy amíg ez a kisfiú élni fog, Pálinkás-Pallavi-
cini Antalt megőrzi az emlékezet!

Pfaff Lászlóné

BAJA

A KÉT ANTÓNI

Bajára október 25-én ér el a forradalom. A tüntetők a 
középületekről leverték a vörös csillagot, a címereket; 
nemcsak ledöntötték a Sztálin-szobrot, hanem a Sugo-
vicába dobták; a város élére egy orvost választottak. 
28-án azonban a régi hatalom túlerőbe került, s katonai 
diktatúrát vezettek be. Sőt, a tiltakozó emberekre 
lövettek a városháza előtt, statáriumot hirdettek és 
kijárási tilalmat. 

Világszövetségünk Bács-Kiskun megyei szervezete 
2021. október 23-án emlékezett meg 1956-ról, a bajai 
városi rendezvényen. A tagság nevében v. l. Mészáros 
Ferenc nemzetőr vezérőrnagy helyezett el koszorút dr. 
Antóni János akkori polgármester és dr. Antóni Ferenc 
városi orvos emléktáblájánál, aki titkokban kezelte, 
gyógyította a sebesülteket.

JÁSZBERÉNY

A ROMA HŐSRE EMLÉKEZTEK

Világszövetségünk kezdeményezésre emléktáblát ál-
lítottak a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójá-

ra a jászberényi születésű Kökény Albert tiszteletére, a 
Zagyva-parti sétányon. Az egykori Corvin közi harcos 
tábláját az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világ-
szövetsége, Jászberény Polgármesteri Hivatala, a helyi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nagy Imre Tár-
saság jászberényi szervezete avatta fel, 2021. október 
14-én. 

Az 1933-ban született fiatal Budapesten tanulta ki a 
vasbetonszerelő szakmát, s a fővárosban dolgozott. A 
forradalom idején csatlakozott a Corvin közi harcosok-
hoz, és november 6-áig kitartott. Nyugat felé menekült, 
de a szovjetek november 9-én, Tarjánban agyonlőtték. 

KOMÁROM

ÁCS LAJOS MÁRTÍROMSÁGA

Világszövetségünk kezdeményezésére a forradalom 
és szabadságharc 65. évfordulójára emléktáblát avat-
tunk Komáromban, amely immár megörökíti Ács Lajos 
nevét.

A 21 éves ifjú fegyveresen védte a fővárost a forrada-
lom és szabadságharc idején. 1957 nyarán csatlakozott 
a Szelepcsényi István által szervezett Magyar Ellenállás 

Az emléktábla leleplezésének ünnepélyes pillanata. 
Balról Matthaeidesz Konrád újságíró, előtte Csigás Zoltán,

az 1956-os MSZVSZ elnöke

A	dédunoka,	Kristóf	„üzenete”
a	hős	szobra	előtt

(Pfaff	László	felvétele)
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Mozgalomhoz. Ács Lajost hosszú időn át megfigyelték. 
Ám csak akkor emeltek vádat ellene, amikor 1958-ban 
behívták katonának. Így sorsáról végül a katonai bíró-
ság döntött: kötél általi halálra ítélték, és 1959. szeptem-
ber 8-án kivégezték.

A mártír fiatal egykori iskolája, a Jókai Mór Gim-
názium és Világszövetségünk közösen helyezte el az 
emléktáblát az oktatási intézményben. Világszövetsé-
günk segítségével találták meg húgát, Zsuzsannát és 
osztálytársát, Gyökér Lajost, akik szintén részt vettek 
az avatáson. 

Az emléktáblát Boros Gergely atya áldotta meg.

MÁTÉSZALKA

RÁKOSI ÉS KÁDÁR BÖRTÖNÉBEN

Balázs Ferenc harcostár-
sai közt nyugszik, a 300-as 
parcellában. A Mátészal-
kán született ifjú húsz-
évesen került Tokajba, ka-
tonai munkahelyre. Még 
abban az esztendőben le-
tartóztatták – államtitok 
megsértésének vádjával. 
Tizennégy hónapot töltött 
a tatabányai büntetőmun-
kahelyen. 

1956. október 23-án csatla-
kozott a Corvin köziekhez. 
Gondoskodott a szabadság-
harcosok élelemmel, gyógy-
szerekkel való ellátásáról, 
és így lett a vöröskeresztes 
részleg parancsnoka. 

Segélyszállítmányokat hozott Bécsből. Az újbóli szov-
jet támadás alkalmával már fegyvereket is szállított. 
1957. március 22-én tartóztatták le árulás vádjával.

Kegyetlen kínzások és vallatások során sem árulta el 
társait, mindent magára vállalt. Március 28-án, statáriá-
lis bíróságon, fegyverrejtegetés vádjával halálra ítélték. 
1957. április 10-én 15 óra 45 perckor a Kisfogházban ki-
végezték.

Világszövetségünk róla sem feledkezett meg: szülő-
városában álló mellszobra előtt lerótta tiszteletét testvé-
re, Balázs István és Csigás Zoltán elnök is, akik elhelyez-
ték az emlékezés koszorúját.

SZÉKESFEHÉRVÁR

KÉT TÁBLA

Kétszeresen is ünnep volt 
2021. október 22-e Fejér me-
gyei szervezetünk életében. 
Hat esztendővel ezelőtt tá-
volították el ugyanis a két 
ötvenhatos emléktáblát a 
székesfehérvári Szent István- 
székesegyház oldalfaláról, a 
műemlék felújítása miatt. Az 
egyik azonban összetört. Vi-
lágszövetségünk kétszázezer 
forinttal járult hozzá, hogy 
újat készítsenek. Az idén már 
mindkettő a helyére került, 
az emlékkereszt alá. Ezeket 
a táblákat Spányi Antal me-
gyéspüspök szentelte fel, aki 
a keresztény egyházak képviselőivel közösen emléke-
zett meg a forradalomról és a szabadságharcról. 

A méltó megemlékezéshez hozzájárultak a székes-
fehérvári Szent Imre Általános Iskola diákjai zenével, 
versmondással és a kórus énekével. Az ünnepséget a 
Miatyánk közös imádságával fejezték be. 

  

SZŐNY

HÁROMSZÁZÖTVENKÉT DIÁK EMLÉKEZETT
A TEMPLOMBAN

Az 1956-os emlékünnepséget a szőnyi református 
templomban tartották meg 2021. október 23-án. Nagy 

Attila Ákos, a templom lelkésze ünnepi köszöntőjét az-
zal kezdte, hogy szeretettel üdvözölte az egybegyűlt 

A	Jókai	Mór	Gimnázium	igazgatója,
Szabóné	dr.	Mühlenkampf	Erika	koszorút	helyez	el	a	táblán

Koszorúk	a	hős
Balázs	Ferenc	szobránál

A	mártírok	és	áldozatok	
emlékkeresztje



2021/12. 13

híveket, emlékezőket, a Bozsik József Általános Iskola 
intézményvezető tanárát, Thoma Ágnest, pedagógusait 
és a diákokat. Majd így folytatta:

– Őszinte tisztelettel köszöntöm Szűcs Béla Albertet, az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
választmányának elnökét és tisztelt feleségét, Walóczky 
Erzsébetet. 1956-os elítélt, akit hazaszeretetéért és a for-
radalom mellett való kiállásáért 6 hónap börtönbünte-
téssel, közügyektől való 5 év eltiltással, munkahelyéről 
azonnali elbocsátással és pénzbüntetéssel is sújtottak. 
Köszönjük, hogy életének 89. évében itt van közöttünk, 
jelenlétével is bizonyosságot téve hitéről és hazaszere-
tetéről. Külön köszöntöm Bognár Balázs tanár urat, aki 
ide, a templomba olyan díszletet alkotott meg, amely 
összefoglalja 1956 legfontosabb szimbólumait, ugyan-
akkor az egyházias jellegű templombelső is megma-
radt. Köszöntöm a 8. osztályos diákokat, akik az ünnepi 
műsort előadják. 

Megkérdezhetnék, hogy mit is ünneplünk október 
23-án? Sokféle választ szoktak elmondani erre. Én most 
azt szeretném kiemelni, hogy azokra emlékezünk, akik 
kiállottak az igazság mellett, s ezért áldozatokat hoztak. 
A felnőttek erre biztosan azt kérdeznék, hogy mi az az 
igazság, amelyért áldozatot lehet hozni? Mi, keresztyén 
emberek erre azt a fontos útmutatást tudjuk elmondani, 
ami minden istentiszteleten János evangéliumának 17. 
fejezetéből imádságként is elhangzik: „Urunk, szentelj 

Szűcs	Béla	Albertné	Walóczky	Erzsébet	és	Nagy	Attila	Ákos	
református	lelkész	figyelemmel	hallgatják	Világszövetségünk	

választmányi	elnökének	visszaemlékezéseit

meg minket az igéddel, a te igéd igazság”. Kívánjuk 
mindnyájatoknak, kedves gyerekek, hogy felnőve tud-
jatok majd ti is így kiállni amellett az igazság mellett, 
amely az életet szolgája.

Most pedig szeretném felkérni Szűcs Béla Al-
bert választmányi elnököt, akit mi a gyülekezeti 
közösségben Berci bácsiként szólítunk, hogy mondja 
el ünnepi köszöntőjét. Kérem erre őt most úgy is, 
mint gyülekezetünk 86 éves tagját, aki kisdiákként 
ide a református iskolába járt; e falak között is sokszor 
részt vett áhítatokon, és szülein-nagyszülein keresztül 
kötődik e templomhoz.  

Választmányi elnökünk, aki átélte a forradalom ese-
ményeit, személyes emlékeiről is mesélt a jelenlévők-
nek. Szavait mindenki figyelemmel és tisztelettel hall-
gatta, köztük az iskola 352 tanulója is. 

Nagy Attila Ákos megköszönte Szűcs Béla Albert gon-
dolatait, amelyeket annál az Úrasztalánál mondott el, 
amelyet 170 évvel ezelőtt ősei készítettek és adomá-
nyoztak a templom részére. 

 Zárásként Szűcs Béla Albertné Walóczky Erzsébe-
tet az intézményvezető, Thoma Ágnes virágcsokorral 
köszöntötte.

Szűcs	Béla	Albert	mint	harckocsizó	parancsnok	vett	részt	
azokban	a	döntő	októberi	napokban	Rétság-Marcali	térségé-
ben.	Felidézi	személyes	emlékeit,	amiket	a	Magyar	szívvel	–	

szovjet	uniformisban	című	könyvében	jelentetett	meg
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BUDAPEST HARCAI 
A volt szabadságharcosok, politikai elítéltek a történelem alakítóivá váltak, nemcsak a magyar 

hazában, hanem Európában is. Cselekedeteikkel, szenvedéseikkel örökjogot váltottak magunknak 
ehhez.

Ebben az esztendőben fölértékelődött az 56-os szám. Kétszeresen is! Egyrészt azért, mert a 65. 
évfordulóhoz érkeztünk; másrészt azért, mert a 2006-os, vérbe fojtott, szép kerek évfordulón elma-
radt méltó megemlékezést folyamatosan pótolni tartozunk. 

1956-ban fontos szimbólummá váltak fővárosi közterek és épületek, amelyek forradalmi esemé-
nyek színhelyei lettek: a Bem-szobor, a Sztálin-szobor, a Rádió, a Kossuth tér, a Köztársaság tér, a 
Széna tér, a Tűzoltó utca, a Corvin köz, s még lehetne tovább sorolni.

Összeállításunkban ellátogatunk történelmi helyszínekre, sok-sok fiatallal. Fontos, hogy az utódok 
annak megfelelően ismerjék meg ’56-ot, ahogy az lezajlott; hogy majd ők is tovább adják a következő 
generációnak a történteket, hitelesen. 1956 addig élő, amíg a résztvevők-túlélők el tudják mondani az 
eseményeket. Utánuk már csupán papíron megmaradó történelem lesz. 

De a tiszta papírra a tiszta igazat kell írni.

ZÁSZLÓK A SZÉLBEN

NEMZETI SÍRKERT, ÖTVENHATOSOK PARCELLÁI

Mottó:„…a zászló, ránk örökbe maradt,
(…)A zászlót, a zászlót ne hagyjátok!”

Arany János: Az örökség (1848)

Az 1956-os felkelés során Budapesten, a VIII. kerü-
letben, a Józsefvárosban estek el a legtöbben, 435-en 
az októberi és a novemberi harcokban. Az elhunytak 
többsége fegyveres felkelő, illetve polgári személy volt, 
akiket kezdetben a kerület terein, később a Kerepesi 
temető – Fiumei sírkert – 21-es parcellájában helyeztek 
végső nyugalomra. 1956. november 1-től 1957. április 
27-ig 358 személyt temettek ide, többségük józsefváro-
si lakos volt. A parcellában jelenleg 125 síremlék talál-
ható. Ebben a parcellában nyugszik Gérecz Attila költő 
(1929–1956), Szeles Erika Kornélia vöröskeresztes ápoló 
(1941–1956) és Vedrál Vilmos mérnök, a Műegyetem 
mártírja (1930–1956).

Az 57-es (21/1) parcellába temetik – 1991-től napja-
inkban is – az 1956-os felkelés résztvevőit. Az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének el-
hunyt tagjait és tisztségviselőit helyezték végső nyu-
galomra itt: 

Arany Tibor elnökségi tagot (1933–2017), Dr. Bakos 
István ny. dandártábornokot, a nyugat-németorszá-
gi szervezet (Bonn) elnökét (1929–2011), Bocskai T. 

Józsefet, a Világszövetség alapítóját és első elnökét 
(1925–2013), Dilinkó Gábort, a felügyelő bizottság el-
nökét (1929–2014), Kellner Lajos zászlóvivőt (1932–
2017), Máté Ferenc felkelőt, Józsefváros díszpolgárát 
(1935–2007), Pilinyi Pétert, Józsefváros helytörténészét 
(1942–2005). 

2020-tól a sírkert egésze védett a Nemzeti Örökség 
Intézete, a NÖRI határozata alapján. A parcellában 

Lyukas	zászlók	a	hősök	sírjain
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jelenleg 215 síremlék található. A sírkertet 2007-től 
minden évben feldíszítik Világszövetségünk támoga-
tásával. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 
és a szabad Magyarország 30. évfordulója alkalmá-
ból a Világszövetség a Szabadságharcosokért Közala-
pítványtól elnyert pályázati támogatásból a „Hősök 
Napja” rendezvénysorozat keretében 350 lyukas zász-
lót helyeztünk el a sírokon és összesen 250 méternyi 
nemzeti színű szalagot kötöttünk a fejfákra. A díszí-
tést Máté Ferencné és családja, a Világszövetség tagjai 
végezték el. Október 31-én, halottak napja alkalmából 
pedig, a Világszövetség tagsága, elnöksége és tisztelet-
beli elnöke, dr. Lomnici Zoltán elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúját Bocskay T. József síremlékén. „Tiszte-
let a halottaknak!”  

Fotó és szöveg: Máté András

JÓZSEFVÁROS

SZELES ERIKA TÉR

A világsajtót bejárta annak idején egy fénykép, ame-
lyet Vagn Hansen dán fotóriporter készített Budapesten 
egy 15 éves leányról, aki pufajkában, gumicsizmában, 
dobtáras géppisztollyal a kezében, mosolyogva néz a 
fotós felé. Szeles Erika volt az. November 1. után vörös-
keresztes betegápolóként mentette a sebesült forradal-
márokat; 8-án azonban egy szovjet géppisztoly lövésso-
rozata kioltotta az életét.

Világszövetségünk 2019-ben táblát helyezett el a Deák 
Diák Általános Iskola épületében, az oktatási intéz-
mény néhai tanulójának emlékére. Javaslatunkra Láng 
Zsolt fővárosi FIDESZ-frakcióvezető előterjesztésére 
a Józsefvárosi önkormányzat teret nevezett el Szeles 
Erikáról. Ez a tér a Luther utca és a II. János Pál pápa tér 
találkozásánál található.  

A Józsefvárosi Önkormányzat – a 2021. október 23-i 
hivatalos ünnepségén – Világszövetségünkkel közösen 
avatta fel a Szeles Erika teret. Az ünnepségen beszédet 
mondott Pikó András polgármester, Sántha Péterné, a FI-
DESZ-KDNP józsefvárosi képviselője, Csigás Zoltán, az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségé-
nek elnöke, valamint Balázs Eszter történész, egyetemi 
docens. 

„FOGADD BE ŐKET ÖRÖK IDŐKRE”

TISZTELGÉS A BAROSS TÉR 19-NÉL

Vajon adhat-e bárki többet hazája szabadságáért, 
mint az életét? Ráadásul úgy, hogy hősiességéért cse-
rébe elveszik azt tőle? Nickelsburg Lászlónak, a Baross 
téri parancsnoknak az ellene indított perben még azt is 
felrótták: zsidó létére hálás kellett volna legyen a Szov-
jetuniónak, a kommunistáknak, hogy megmenekült a 
koncentrációs tábortól; nem úgy, mint édesanyja és há-
rom testvére, akik ott lelték halálukat. 

Reá és ötvenhat minden hősére emlékeztek a ma-
gyar-zsidó szabadságharcosok emléktáblájánál 2021. 
október 22-én, a Baross tér 19. számú ház előtt, amely 
épület annak idején főhadiszállása volt a forradalmá-
roknak.

Ünnepi beszédet tartott Rosenfeld Dániel Imre, a Ma-
gyar-Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság, a 
MAZSISZEM alapító elnöke. Nemcsak az 1961. augusz-
tus 26-án kivégzett Nickelsburg Lászlóról szólt, szavait a 
mai fiatalokhoz is intézte:

– Azt kívánom a megemlékező közösségnek, díszven-
dégünknek, Jerzy Snopek úrnak, a Lengyel Köztársaság 
magyarországi nagykövetének, a többi civil társadalmi 
szervezetnek, a rendvédelmi szerveknek, a túlélőknek, 
és legfőképpen az itt megjelent fiatal generációknak, 
hogy őrizzék és vigyék tovább az 1956-ban hősi halált 
halt és mártír harcosok emlékét – mondotta. 

Az 1956-os MSZVSZ és a MAZSISZEM közös rendez-
vényén Világszervezetünket dr. Petrasovits Anna képvi-
selte, aki visszaidézte a 65 évvel azelőtti napokat, majd 
így folytatta:

 – Amikor mi itt vagyunk, és együtt ünnepelünk, 
együtt emlékezünk, akkor hitet teszünk amellett is, 
hogy a jövőben is közös, nemzeti dolgainkat csak 
együtt, együttesen fogjuk tudni megoldani. Hogy elle-
ne mondunk minden olyan megosztásnak, amely a ma-
gyar nemzet gyengülését okozza. Tudjuk, hogy azok-
ban a napokban csak az volt a kérdés: kiállsz a magyar 
szabadságért, Magyarországért? Akkor bajtárs vagy! És 
a bajtársak egymást segítették életre-halálra. 
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olyan dolgokat tettek, amik példaértékűvé lettek. „Öt-
venhat szellemisége ebben az épületben, ebben az intézmény-
ben mindig is megmaradt” – mondotta.

– A hely, ahol állunk, és az épület története összeforrt 
a nehéz sorsú nők támogatásának, valamint a betegek, 
a szenvedők megsegítésének szándékával már majd 
száz évvel ezelőtt – kezdte beszédét dr. Latorczai Csaba 
János közigazgatási államtitkár, majd így folytatta: – És 
összeforrt az 1956-os forradalom hősiességével is, ami-
kor segélykórházként működve ez az épület fogadta a 
magyarok számára küldött, a németországi Bonnból ér-
kezett mintegy száz sérült ellátására is alkalmas tábori 
kórházat, a szükséges felszereléseket és élelmiszer-szál-
lítmányt is. Bátor, segítőkész német vöröskeresztesek 
hősiességének köszönhető az, hogy a szállítmány meg 
is érkezett rendeltetési helyére, mert a feljegyzések sze-
rint a kísérőknek a forradalom ellen felvonult szovjet 
csapatokkal is fel kellett venniük a küzdelmet.

Sokszor a legmostohább körülmények között is ellát-
ták a sebesülteket, tekintet nélkül arra, hogy az illető 
felkelő vagy éppen szovjet katona volt. 

Adjon erőt az 56-os és a mai hősök példája mindany-
nyiunk számára ahhoz, hogy minden körülmények 
között, a jó és rossz sorsban egyaránt megőrizhessük 
Magyarország függetlenségét, szuverenitását a magyar 
nemzet szellemi és lelki felemelkedéséért – zárta beszé-
dét az államtitkár.

Dr. Petrasovits Anna, Világszövetségünk alelnöke sze-
mélyes hangon szólt a diákokhoz:

– Tudjátok-e, hogy a felkelők, a sebesültek és a halot-
tak nagy része is diák volt, fiatal, és munkás? Gondol-
tok-e arra, vajon mi lehetett itt akkor, hatvanöt évvel 
ezelőtt? De biztosan van bennetek egy kis büszkeség, 
hogy egy ilyen helyen jártok iskolába, ilyen helyen szer-
zitek meg a tudást, olyan pedagógusoktól, akik ilyen 

Befejezésként Rosenfeld Dániel Imre megszólaltatta a 
sófárt, ami évezredeken keresztül riadójelként szolgált, 
majd a magasságban lakozó kegyelmes Istentől kérte, 
adjon örökké tartó nyugodalmat az 1956-os forradalom 
és szabadságharc zsidó és nem zsidó, magyar és más 
nemzetbeli hőseinek, illetve mártírjainak: „Irgalom atyja, 
védőszárnyaid oltalmába fogadd be őket örök időkre, és fogadd 
megszenvedett hősi lelküket az örök élet kötelékébe, és örök bé-
kesség legyen osztályrészük. Örökkévaló! Te légy a lelküknek 
menedéke és a mi fájó szívünknek vigasztalása.”

TÁBORI KÓRHÁZ BONNBÓL

SZINTE SZAKRÁLIS SZÍNHELY VOLT

Magunkra maradtunk – halljuk sokszor, amikor 1956-
ról beszélünk. Igen. A harcban igen. De aztán felocsú-
dott a nagyvilág, látva Dávid gigászi küzdelmét Góliát 
ellen, amelyben nem győzhetett. Segíteni próbáltak jó 
néhányan, gyógyszerrel, véradással, gyűjtöttek adomá-
nyokat. A mai III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános 
Iskola, Kollégium és Gyermekotthon épülete egykoron 
orvossegédképző iskola volt, ami segélykórház lett 
1956. november 1. és 14. között, s amelyet a bonni Né-
met Vöröskereszt munkatársai működtettek. Amiként 
ezt tábla is hirdeti: „…bátorságukról és emberségükről 
tanúságot tett névtelen hősök emlékére állíttatta Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata. 2014”

Német és magyar orvosok, ápolók emberfeletti küzdel-
mére emlékeztek 2021. október 22-én az intézményben.

Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, nem véletlen 
tehát, hogy itt emlékeznek az 1956-os forradalomra és 
szabadságharcra. S az sem véletlen, hogy itt van a Ma-
gyar Vöröskereszt, amelynek akkori munkatársai itt 

Rosenfeld	Dániel	Imre

Emléktábla	az	egykori	bonni	tábori	kórházról
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Az emléktáblája előtt tartott megemlékezésen, 2021. 
október 23-án Csigás Zoltán elnök arról szólt, hogy so-
kat köszönhetünk e hős fotóriporternek, mert a világ elé 
tárta a magyar szabadságharc valós eseményeit, a nép 
jogos felháborodását. Ily módon az elsők között volt, 
akik lerántották a leplet a kommunizmus valódi arcáról. 

Dr. Petrasovits Anna beszédében arra utalt, hogy „cso-
dálattal töltötte el az egész világot, amiként a kis, pici, agyon-
taposott, ezer darabjaira hullt Magyarország életjelet adott 
magáról, amikor nekiment a nagy Szovjet Birodalomnak” 
– mondta az alelnök asszony, aki megemlékezését így 
fejezte be: „Szellemileg ő is részese volt a szabadságért foly-
tatott harcnak, és ezért, azt gondolom, hogy nekünk hatvanöt 
év távlatából is hálával, szeretettel és köszönettel kell rá em-
lékeznünk.”

ELISMERÉS

HÁMORI VILMOSNAK

A Honvédelmi Minisztérium 2021. október 21-én a 
társadalmi szervezetek számára rendezett ünnepséget 
az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknap-
ja tiszteletére Budapesten, a Stefánia Palotában. Ezen 

alkalommal Szabó István honvédelmi államtitkár és 
Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség pa-
rancsnokának helyettese elismeréseket adott át, többek 
között Hámori Vilmos bajtársunknak is, Világszövetsé-
günk felterjesztésére. A forradalom és szabadságharc 
idején az ő fegyvere a fényképezőgép volt. Járta a fővá-
rost és felvételeket készített, nemegyszer került életve-
szélybe. Az általa készített képekből ismerhettünk meg 
történelmi tényeket. 

Tisztelettel köszöntjük, és jó egészséget kívánunk 
neki! 

tudást és ilyen erkölcsi tartást adnak, mint amilyen az 
általatok adott műsorban is megmutatkozott.  

Felidézte, miként segítettek humanitárius szerveze-
tek, például az ENSZ, a Nemzetközi Vöröskereszt, a 
Rescue; de magánszemélyek is gyűjtéseket szerveztek 
a magyarok megsegítésére. 28-án lengyel testvéreink is 
megérkeztek a Poznań városából gyűjtött vérrel. Szólt 
Otto Franke-ról, aki a segélyszállítmányt irányította, dr. 
Walter Stöck kórházigazgató orvosról, a dán és a hol-
land orvoscsoportról; az egész Európából, Amerikából, 
Bécsen keresztül érkezett segélyszállítmányokról, ami-
ket a magyar egészségügyisek hősies munkával osztot-
tak széjjel kórházakba, raktárakba, hogy végül odake-
rüljenek egy szenvedőhöz vagy a műtőasztalhoz.

 Mindaz, ami itt, a falak között történt, adjon nektek 
életre szóló éltető energiát és büszkeséget – fejezte be 
beszédét az alelnök asszony.

Végül dr. Kapa Mátyás történelmi regényíró hiva-
tásukra hívta fel a figyelmet: feladatuk, hogy hiteles, 
izgalmas, kalandos, néha érzelmes, de mindenfélekép-
pen emberi történeteken keresztül eljuttassák az em-
berekhez a múlt eseményeit, az üzenetét. Teszik ezt az 
1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán is.

AZ ELSŐK KÖZT

JEAN-PIERRE PEDRAZZINI

Jean-Pierre Pedrazzini fran-
cia–svájci fotóriporter a magyar 
forradalom és szabadságharc 
hírére érkezett Magyarország-
ra, három társával együtt. Ok-
tóber 28-án már a mosonma-
gyaróvári sortűz áldozatainak 
temetésén készített felvétele-
ket a Paris Match számára. Két 
nap múlva pedig Budapesten 
fényképezte az általános am-
nesztia hírének örvendő embe-
reket. Amikor megtudta, hogy 
a Köztársaság téren tűzharc 
alakult ki, azonnal odament 
újságíró kollégájával. Éppen a 
25. számú ház előtt fényképe-
zett, amikor géppisztolysoro-
zat érte. Hiába operálták meg 
a Péterfy Sándor utcai kórház-
ban, majd később hazájában, 
november 3-án, az életét nem 
tudták megmenteni.  

Hámori	Vilmos	átveszi	az	elismerést
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csengő hangja szakította meg. Nagy zajjal két civil és 
sok fegyveres orosz katona nyomult be a lakásba. A két 
szoba közt lévő ajtót, miután körülnéztek, behajtották. 
Mi ezt annyira visszanyitottuk, hogy jól lássunk. A 
civileket édesapám ismerte, mivel nevükön szólította 
őket, és tegezte is. Az egyiket Slézingernek, a másikat 
hol Feketének, hol Svarcnak szólította. Mielőtt elmentek 
volna, édesapa a zsebéből kivette a kulcscsomót, és anyu 
kezébe akarta adni. Anyám döbbenten kérdezte: „hogy 
jössz be kulcs nélkül, ha éppen nem vagyunk itthon?” 
Apu lehajtotta a fejét, és a kulcsot az asztal sarkára tette. 

Édesanyám valószínűleg mindent érthetett, mert már 
másnap elkezdtük keresni aput.

Voltunk az orosz parancsnokságon, ahonnan nem sok 
kellett, hogy egyedül térjek haza. Édesanyám ugyanis 
nem maradt adósa az üvöltöző ruszki tisztnek. Kerestük 
a Parlamentben, ahol megismertem Kádár gyűlölettől 
szikrázó szemét, aki azt hörögte: „Ha ártatlan, kiengedik, 
ha bűnös, bűnhődjön!” 

Itt történt meg, hogy egy orosz katona felvett és a „Te 
rohadt ruszki, nem lősz le?” – kérdésemet félreértve, mert 
nem tudott magyarul, levitt egy bűzös szobába, ami tele 
volt orosz katonával. Teletömte a zsebeimet keksszel, és 
úgy kísért vissza az idegességtől reszkető anyuhoz. 

Élelmünk addig volt, amíg rendszeresen kaptunk cso-
magot külföldi segélyszervezetektől. Olyan finom kakaót, 
csokit előtte még nem ettünk. Ehhez is kapcsolódik egy 
kellemetlen esetem. Valószínű, hogy nem köszöntem a 
szomszédéknak, mert egy nap édesanyám eléjük állított 
és rákérdezett: 

– Gyurika, mondd meg a szomszéd néniéknek, megtil-
tottam én, hogy köszönjél? 

– Nem, ilyet te soha nem mondtál, csak azt, hogy meg-
zabálták az ennivalónkat – feleltem tisztességgel.

Egy nap aztán sikerült apu nyomára akadni. Azt hi-
szem, a Fő utcában, egy iroda elé vezettek minket, ahon-
nan kopogásunkra Fekete lépett ki. Felszólítottam:

– Fekete, add vissza az édesapámat!
– Kisfiam, én nem tudom, hogy most hol van apukád – 

felelte könnyes szemmel.
– Ne hazudj! Én láttalak! Láttam, mikor elvittétek aput. 
Karácsony után lehetett, de még állt a fa, mikor megint 

csengettek. Anyu kiment ajtót nyitni, majd egy szakállas, 
meggyötört férfit engedett be. Idő kellett, míg felismer-
tük benne édesapámat, aki halkan ennyit mondott:

– A pokolból jöttem. Ne kérdezzetek semmit, mert 
úgysem válaszolok… Majd a zsebéből kivett egy darab 
sötétbarna száraz kenyeret, és a karácsonyfa alá helyezte. 

Az volt az ő ajándéka.

Leporolgatva emlékeimet, jönnek-jönnek elő a képek, 
mint felszálló köd után a közeli, de még az oly messzi 
templomok tornyai is. 1952. április 24-én, György-nap-
kor születtem, mikor a juhászok, kihajtják juhaikat a sze-
relemre éhes zöldellő legelőkre. 

1956 nyarától már elég tiszta emlékképeim vannak. 
Édesapám páncélos katonatisztként teljesített szolgála-
tot. A család a krisztinavárosi Naphegy alján, a Mészá-
ros utcában lakott. Édesanyám főállásban nevelt a nálam 
másfél évvel fiatalabb öcsémmel együtt. Próbált önál-
lóságra szoktatni, nyár vége fele többször is lementem 
zsömlét vásárolni a közeli tejcsarnokba. Valószínű, hogy 
távolból óva figyelte a „bevásárlást”. 

Azt nem mondanám, hogy jó gyerekek voltunk. Rend-
szeresen verekedtünk az öcsémmel, próbáltam uralkodni 
felette. Egy alkalomra pontosan emlékszem. Valószínű, 
hogy szerecsen szolgát akartam belőle „faragni”, mert 
fekete cipőpasztával bekentem az arcát. Az átváltozás si-
került, de iszonyú csetepaté kerekedett belőle. 

A verés után halmazati büntetésként világgá akartak 
küldeni. A veréstől soha nem sírtam, mert óriási igazság-
talanságnak tartottam. A becsomagolt batyut a vállamra 
akasztottam. Szüleim jobb híján ijesztgetni kezdtek, hogy 
a környék ilyenkor, sötétedés után tele van farkasokkal. 
Tántoríthatatlanul összeszorított fogakkal elindultam vi-
lággá. Kiérve a Mészáros utcára, a szüleimre gondoltam, 
kik majd megsiratnak, ha megesznek a farkasok. Nagy 
nehezen utolértek, így erkölcsileg megnyertem a csatát.

A nagyszobai szekrény tetején volt egy óra, melynek 
mutatói méltóságteljesen terelték a múló időt. Az óra 
hangjának üteme egyforma volt, de mégis, a helyzetnek 
megfelelően mást-mást üzent.

Aztán eljött 1956 októbere. Egyszer úgy süt a nap, 
mintha idén elmaradna az ősz, másszor a felhők esélyt 
sem adnak a kíváncsi napsugaraknak, hogy betekintse-
nek ablakunkon.

Ez a változékony idő ráragadt a ház lakóira is. Ahogy 
fordultak az események, úgy változott a szomszédok vi-
selkedése is. Lettek a nagyszájúakból némák, és fordít-
va. Gyakran dörögtek a fegyverek, ilyenkor öcsémmel 
elbújtunk az ágy alá. Mikor a fegyverek nagyobb vihart 
kavartak, levonult a ház apraja-nagyja a pincébe. Még 
mindig benne van az orromban az a jellegzetes dohos 
pinceszag. Amúgy elég jól „belaktuk” mindannyian. 

Édesapám ritkán jött haza, mindig más-más fegy-
vert mutatott nekem. Egy nap apu egy nagy, zárt te-
herautóval állt be a ház elé. Anyuval tárgyaltak, hogy a 
legfontosabbakat csomagoljuk össze, és a nagypapáékat 
is felvéve a család külföldre távozik. A tanakodást 

AZ ELKÉSETT AJÁNDÉK v. Ország György novellája
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Karácsonyi köszöntő
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Elnöksége nevében minden kedves Bajtársunknak
és a Lámpás  minden kedves  Olvasójának kívánjuk, hogy 2021 karácsonya legyen mindannyiunk számára

a lelki megújulás-újjászületés ünnepe; legyen hitünk az élet ajándékainak megtapasztalásához.
Reményteli Adventet, a Jóistentől Áldott  Szent Karácsonyt

és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Dr. Lomnici Zoltán
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a Választmány elnöke

Dr. Ónódi István
az Etikai Bizottság elnöke

Máté András
a Felügyelő Bizottság elnöke

Vennes Aranka
a Lámpás szerkesztője
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