Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lapja
I. évf. 1. szám

KÖSZÖNTŐ
„A lámpás én vagyok.
Világítok a sötétségben.
Utat mutatok.
Nélkülem a látó is vak.”

Kedves Bajtárs!
Kedves Olvasó!
Gárdonyi Géza önéletrajzi regénye kezdődik
ezekkel
a
sorokkal.
Világszövetségünk
vezetősége ezért választotta kiadványához ezt az
idézetet mottóul - a „Lámpás”-t pedig címéül.
Világszövetségünk
szeretne
lámpásként
szolgálni, hogy mindenkor fény vetüljön az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére;
jól látható legyen minden mostani és eljövendő
nemzedék számára, hogy legyen követendő
példa a hajdani harcosok szabadság- és
hazaszeretete. Világítsa meg a sötét foltokat,
hiszen 20. századi történelmünk igazsága koránt
sincs kellően föltárva.

külhoni egyházi életről szóló tájékoztatástól
kezdve a magyar nyelv oktatásig minden
esemény.
Nem feledkezhetünk meg a múltról sem!
Sorozatban szeretnénk bemutatni a különböző
helyeken
található
'56-os
emlékművekemléktáblák fényképét, s röviden szólni azokról
a jeles személyiségekről vagy eseményekről,
akik és amelyek ezekhez kapcsolódnak.
Megemlékezünk elhunyt Bajtársainkról,
bemutatunk olyan harcostársakat, akiknek sorsa
különleges, tanulságos, s emberi-erkölcsi-lelki
értékeket hordoznak. Hisszük, hogy az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc örök és fénylő
példa marad a XX. századi magyar- és
világtörténelemben.
Bizonyára lesznek olyanok, akik szeretnék
megtalálni
régi
harcostársaikat,
netán
osztálytársaikat; szeretnék megosztani a
családjukban
történt
események
híreit
közösségünkkel. Szeretnénk fórumot teremteni
gondolataik, véleményük megírásához, s helyet
adni visszaemlékezéseiknek.
Olyan lapot szeretnénk az Önök kezébe
adni, amelyet érdemes lesz elolvasni, aztán
eltenni, hogy bármikor elő lehessen venni, és
újra átnézni, hogy tartsa éberen a nemzeti érzést,
a nemzeti büszkeséget és a magyarságtudatot.
Mindezt azonban csak együttesen tudjuk elérni.

A “Lámpás” című, külsejében szerény híradó,
jelképezzen összetartást-összetartozást, mint azt
a Világszövetség címerében lévő kézfogás is
jelképezi.
Bizakodunk abban, hogy az
időszakosan megjelenő lapunk elnyeri a Kedves
Bajtársak és a Kedves Olvasók tetszését. Sőt,
olyannyira, hogy segítik majd érdekes
tartalommal megtölteni rovatainkat. Hiszen
Szeretettel és tisztelettel várjuk
egymáshoz szólunk – egymásról - híradónkon
javaslataikat, véleményeiket!
keresztül.
Nem csupán honi eseményekről szeretnénk
rendszeresen beszámolni, hanem úgyszintén a
határokon, tengereken túlra szakadt bajtársaink
szervezeteinek életéről. S ebbe beletartozik a
elnök
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soraikat,
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Csigás Zoltán, v. Anti László.
A
gyászszertartáson
az
egyházak
képviseletében
búcsúzott:
Dr.
Szebik
Imre ny.
Szinte ijedten ejtem a pontot még ma is a
mondat végére.
S nyomában nagy csönd evangélikus püspök, Csuka Tamás ddtb ny. ref.
tábori püspök, Varjú Imre ny. kanonok.
keletkezik:
2013.
szeptember
6-án
elhunyt
Néhai elnökünk kérését teljesítve a
Világszövetségünk alapító elnöke Bocskay T.
ravatalnál a Tököli Huszárbandérium és a Ordo
József.
Valami vigasztalót, valami lélekemelőt kellene Hungariae Lovagrend állt díszőrséget. Régi
most
írnom,
magasztalni
forradalmi barátja, ifjú Sánta Ferenc, Kossuth-díjas
tevékenységét, hiszen sokat beszélgettünk az 56- hegedűművész és zenekara gyászzenét játszott.
os forradalomról, politikáról, filozófiáról és az Bokor János előadóművész barátja elénekelte
kedvenc nótáját: A kanyargó Tisza-partján ….
életről. De nem tudok választani.
Dr. Sántha Gábor és a Nemzeti Fórum
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat népdal- és nótaköre a 422. dicséretet énekelte a
elvégeztem”
–
fogalmaz
Pál
apostol vonósnégyes kíséretével.
A sírnál Dr. Sömjéni László, a
Timotheushoz írt második levelében. A költő
belügyminiszter
politikai főtanácsadója, a
Madách Imre pedig e szavakkal figyelmeztet:
„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, Szabadságharcosokért Közalapítvány kurátora;
csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s Tanácsának elnöke és Jánosi Katalin, Nagy
meg nem találni – ez az élet.” Ez a fajta Imre miniszterelnök unokája emlékezett meg
látásmód serkentette őt is arra, hogy az utolsó Józsi bácsiról.
időszakban lassuló járása és néha levegő után
kapkodó beszéde ellenére Jézus mondatát
idézze: „s amilyen akkor volt az én erőm, most
is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásrakelésre.”
Mi, akik láttuk és hallottuk őt, nem
mosolyogtunk állításán, hanem az örök harcost,
küzdőt fedeztük fel a szavai mögött.
Még mindig nehéz e tragikus veszteséget
felidézni.

IN MEMORIAM

Az Igazolt Magyar Szabadságharcos
Világszövetség akkori alelnöke, Dr. Sántha
Gábor vezetésével kegyeleti bizottság alakult,
hogy - alapító elnökünk végakaratának
megfelelve - megszervezze a temetést. A
Szabadságharcosokért
Közalapítványához
fordultunk segítségért, és a kért félmillió
forintos támogatást megkaptuk.
Az alelnök úr kérvénnyel fordult Tarlós
István főpolgármester úrhoz, hogy a Nemzeti
Sírkertben végső nyugalmát a díszsírhelyen
adhassuk meg néhai elnökünk számára.
A kegyeleti bizottság lelkiismeretesen
végezte feladatát, hogy a végső búcsú méltó
legyen elnökünkhöz. Tagjai: Kutas Tímea,
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Elnökünktől búcsúztunk a Nemzeti Sírkert
ravatalozójában.…
A boldog herceg szobráról írja csodálatos
meséjében Oscar Wilde:
„ - Olyan, mint egy angyal - mondták az árva
gyerekek.
- Honnan tudjátok? - kérdezte a számtantanár.
-Sose láttatok angyalt! - Dehogynem,
álmunkban - válaszolták a gyerekek, és a
számtantanár összeráncolta a homlokát, és
nagyon szigorú arcot vágott, mert nem
helyeselte, ha a gyerekek álmodnak.”
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Mi, akik akkor a ravatala körül álltunk,
tudtuk, hogy ő mindig a jót, a szépet kereste.
Harcát elvégezte. Így vett búcsút a földi léttől…
Nekünk megadatott, hogy ismertük Józsi
bácsit, életét. Tanulsága mindannyiunkat
megérintett. Igenis, merjünk álmodni!

Csigás Zoltán

Tarlós István főpolgármester úr
válasza Világszövetségünk kérésére: néhai
Bocskay T. József elnök részére
díszsírhelyet adományoz, ezúton ismételten
megköszönjük főpolgármester úrnak

KÜLFÖLDI VISSZHANG
Bocskay T. Józsefről számos nyugati magyar
sajtóorgánum megemlékezett.
A kanadai/amerikai Magyarság című újság
2013. október 12-i számában, a „Chicagói
Krónika” rovatban Harmath István, 56-os
emigráns, fogalmazta meg gondolatait, és egy öt
évvel korábbi interjúban idézte fel a néhai elnök
szavait. Ebből közlünk részleteket, a cikk címe:
EGY „LAKOSZTÁLYBAN” ESTERHÁZY
HERCEGGEL
„(…) Bocskay József barátunk Chicagóban élt
1957-től egészen a rendszerváltozásig, amikor
elhatározta, hogy visszatér Magyarországra. (…)
Chicagóban töltött évei során sokáig vezette a
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Magyar Szabadságharcos Szövetség helyi
csoportját, nevéhez fűződik a Volt Politikai
Foglyok Szövetsége chicagói részlegének
alapítása és vezetése. A ’70-es és a ’80-as
években főként az osztrák és olasz lágerekben
sínylődő menekülteknek biztosította az amerikai
bevándorlást.
Ezernél többek kapták meg Bocskay József
segítségével
az
affidavit
of
support
dokumentumot,
amely
lehetővé
tette
bevándorlásukat az Egyesült Államokba.
Bocskay József ismertségéhez az is
hozzájárult, hogy 1958-tól kezdve négy éttermet
vezetett. (…) Az utóbbi adott helyet számos
magyar rendezvénynek, a vendéglő volt a
magyar szabadságharcosok találkozóhelye.
Vendége volt többek között Pongrátz Gergely,
Kővágó József, Budapest egykori polgármestere,
Rácz Sándor, Göncz Árpád, Kopácsi Sándor és
Vásárhelyi Miklós – az utóbbiak Nagy Imre
dicstelen perének vádlottjai. (…)”

akkor már Svájcban volt. Nekem állást ajánlott,
mert emlékezett az ígéretére. (…)
Időközben Garyból telefonon kerestek a
rokonok, nagynéném hívott, hogy intézik az
affidavitet – a közjegyző által hitelesített
okmányt -, és várjam meg, míg az amerikai
követségre hívnak. (…) …végre egy amerikai
katonai repülőgépre kerültünk, és azzal vittek
minket Amerikába. Megérkezésünk után a híres
Camp Kilmerbe kerültünk, ott találkoztam Jávor
Pár egykori hírneves színésszel, aki az irodán
dolgozott. (…)

Emlékszem a forradalom 23. évfordulójára
rendezett ünnepségre a Roosevelt Highschoolban 1979. október 21-én, amelyen
Kővágó József, Budapest egykori polgármestere
volt az ünnepi szónok. A kis lakóházakkal
körülvett középiskola főbejárata a Wilson nevű
utcára nyílott, a bejáratnál két hatalmas
kandeláber állott, amelyekben tűz lobogott.
Mellettük
micisapákás
srácok
álltak
„davajgitárral” – géppisztollyal – a kezükben.
(Részletek az interjúból – a szerk.)
Fantasztikus ötlet volt, egész addig, míg a
„1956 szilveszter éjjelén hetedmagammal rendőrség és a tűzoltóság megérkezett,
értünk át Ausztriába, egy kis faluba kerültünk, a szirénázva zavarták a környék békés lakosságát.
nevére már nem emlékszem, ahonnan átvittek Igen, valaki a környékről riasztotta őket. (…)
minket Bruckba, és onnan tovább Kismartonba,
Örülök, hogy most, 2008. október 22-én
ahol nagy gyűjtőtábor működött. Itt véletlenül
emléktáblát emelünk részére a Corvin-közben
találkoztam egy osztrák újságíróval, aki hallotta, rendezendő ünnepségen. Sok olyan régi chicagói
hogy éveket töltöttem börtönben, és tolmács emlék jut eszembe, amelyekre szívesen
útján érdeklődött, hogy találkoztam-e Esterházy gondolok vissza. Egykori munkatársak és
Pál herceggel.
bajtársak, akik jóban-rosszban kitartottak
Mondtam, hogy nemcsak találkoztam, de mellettem. Az angol nyelvű titkár, Csekme
Ferenc, a magyar nyelvű levelező Juhász József,
néhány hónapig zárkatársak voltunk, ahol arról
Szabó István és az Ács-testvérek, István és
beszélgettünk, mi lenne, ha kiszabadulnánk László, a hölgyek közül br. Pongrátz Mária,
egyszer innen. (…) Ő kérdezte: mi szeretnél Körömi Mária, valamint később Bohancsik
lenni? Erre azt mondtam, hogy erdész. Mire Mária, akinek evanstoni lakásában annyi sok
Esterházy Pál azt felelte, ha egyszer menekült kezdte chicagói életét. Jó volt velük
kiszabadulunk innen, akkor nálam erdész leszel. dolgozni, ezúton, rajtad keresztül, köszönöm
(…)
nekik a sok segítséget.”
A cikk megjelent, és utána a herceg ügyvédje
hívott telefonon, utasítása van, hogy vigyen fel
Bécsbe és helyezzen el az elegáns Hotel
Tirolban. (…) …de vele nem találkoztunk, mert
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PORTRÉ

BALÁZS FERENC EGY JÓZSEFVÁROSI SRÁC
EMLÉKEZETÉBEN
Ma már legendának tűnik, de ez a legenda igaz.
Mert számomra minden márciusban 1956 óta
visszatér!

A Mikulás már elhagyott bennünket, az
akkori Bacsó Béla utcai általános iskola
nyolcadik osztályából a téli szünetre készülve
ballagtunk hazafelé. Beszélgettünk. Mi másról,
mint a vérbe fojtott forradalomról; az eltiport
szabadságról. „Ne tanuljuk orosz nyelvet,
helyette németet; tegyük ki a Kossuth-címert az
osztályterem falára, és így tovább.” 1956.
november 4. után az egész ország gyászolt.
Megkezdődött a magyar nép keresztre feszítése.
Iszonyatos napok-hetek követték egymást,
dühöngött a Kádári terror, sorra végezték ki a
nemzet hű fiait.
Mint fényes csillag, ragyogott fel a remény
a magyar nép feje fölött. Csak egy szó, egy
betűszó: MÚK! Márciusban Újra Kezdjük!
Közben megérkeztünk a Rákóczi térre, ahol már
megkezdődött a harcokban elesettek exhumálása. Kisebb csoportokban álltak az
emberek, itt-ott felhangzott: „Ne vigyétek el a
hősöket!”
Ekkor megjelent egy fiatalember. Nem volt
túl magas, ballonkabátot viselt. Arca, tekintete
barátságos volt. Ismerősnek tűnt. Hát, persze,
már többször láttuk a Corvin közben! Ő volt
Balázs Ferenc.
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„Srácok!”– Súgta oda: „Gyertek be a
csarnokba!” A csarnok biztonságot adó falai
között mutatott egy lapot a MÚK-ról. Mondott
néhány szót arról, hogy Kádár úgyis megbukik,
mert amikor enged a terror szorítása, márciusban
újból fellángol a küzdelem a szabadságért. Tehát
van még remény, és akarunk-e segíteni. Az
iszonyatos hetek hónapok alatt Magyarország
legeldugottabb tanyájától a rommá lőtt
fővárosig, mindenütt, mindenki a MÚK-ot várta,
a MÚK–ra készült, a MÚK adta a reményt a
túlélésre, a MÚK miatt nem menekültek ki
többen a hazából.
Lelkesen hallgattuk, s gondolkodás nélkül
igennel válaszoltunk. Az lett a feladunk, hogy
krétát szerezzünk az iskolából. „De vigyázzatok, lehetőleg egyedül gyertek, de ha féltek
kettőnél többen egyszerre ne vegyetek részt az
akcióban! Nagyobb a lebukás veszélye” figyelmeztetett. S még hozzátette: „Találkozunk
a téli szünet utáni első tanítás nap délutánján
ugyan itt”. Másnap nekifogtunk a feladat
végrehajtásának.
A rommá lőtt józsefvárosi házak falán
reggelente nagybetűkkel megjelent a vigaszt
nyújtó és reményt keltő három betű: MÚK! A
pufajkások, a szovjet fegyverek támogatását
élvezve, vad dühvel verték-ütötték azokat a
hazafiakat, akik csak a szájukon ejtették ki e
szót, hogy MÚK. Volt munkájuk elég, mert amit
nappal levakartak a falakról, másnap reggelre
ismét olvasható volt. Valósággal rettegtek e
szótól, mert ez jel volt, hogy újra indulhassunk
Hazánk szabadságáért.
Akkor még nem tudtam, hogy ez volt az
utolsó találkozásunk Balázs Ferenccel. A téli
szünet utáni találkozóra barátaimmal különböző
irányból, a csarnok négy kapuján belépve,
egyenként érkeztünk meg. Vásárlást színlelve
több kör után is hiába vártuk vezetőnket. Nem
tudtuk, csak sejtettük, hogy valami nagy baj
történhetett.
Évtizedek teltek el, az emlék elhalványodott.
Csak 1989-ben értesültem róla, hogy a
félelmetes szovjet és magyar elhárítás lecsapott
rájuk. Letartoztatták a MÚK fő szervezőit,
köztük a mi vezetőnket is. Nem először.
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Balázs Ferenc 1933. május 20-án született
Mátészalkán, öten voltak fiútestvérek. Ő volt a
legidősebb. 1953-ban Tokajba került, katonai
munkahelyre. Még abban az esztendőben
államtitok megsértésének vádjával letartóztatták.
Tizennégy hónapot töltött a tatabányai büntető
munkahelyen.
1956. október 23-án csatlakozott a Corvinköziekhez.
Gondoskodott a szabadságharcosok élelemmel, gyógyszerekkel való ellátásáról, és így lett
a
Vöröskeresztes
részleg
parancsnoka.
Segélyszállítmányokat hozott Bécsből. Az újbóli
szovjet támadás alkalmával, már fegyvereket is
szállított. 1957. március 22-én tartoztatták le
árulás következtében.

Balázs Ferenc és a MÚK legendája ad ma is
hitet, hogy 1956 eszmeisége diadalmaskodjon.
Mátészalkán, a szülővárosában, méltó helyen,
avatták fel szobrát 1992-ben, Bíró Lajos
alkotását.

Kegyetlen kínzások és vallatások során sem
árulta el társait, mindent magára vállalt. Néhány
2014. márciusa, Mátészalka
nap múlva, március 28-án, statáriális bíróságon,
- Balázs Ferenc szobra
fegyverrejtegetés vádjával halálra ítélték.
1957. április 10-én 15 óra 45 perckor a
Köszönet a város Önkormányzatának és
Kisfogházban kivégezték.
Szabó István polgármester úrnak a felújított
emlékhelyért!

Csigás Zoltán

2014. JÚNIUS 16.
AZ ÚJRATEMETÉS ÉVFORDULÓJA

Balázs István és Csigás Zoltán a 301-es
parcellában Balázs Ferenc sírjánál
A Huba utcai iskolában, a földbe rejtett
fegyverek hiába várták gazdáikat. A parancsnok
és irányító nélkül maradt Rákóczi téri kis
forradalmárok, mint a vezér nélkül maradt
csapat szétszéledt, meghúztuk magunkat a terror
éveiben, és vártuk az új tavasz felvirradását.
De arra a márciusra még közel három és fél
évtizedet kellett várnunk.

LÁMPÁS I. évfolyam 1.szám, 2014. augusztus

A megemlékezők egy csoportja
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Részletek Áder János köztársasági elnök
TRIANONBÓL NEMZETI
beszédéből Nagy Imre miniszterelnök és
ÖSSZETARTOZÁS
mártírtársai 25 évvel ezelőtti újratemetése,
valamint a rendszer-változtatás 25. évfordulója
Közel kilenc és fél évtized távolából
alkalmából rendezett emléknapon a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Emlékhelyén: tekintünk már vissza a trianoni tragédiára,
hazánk feldarabolására. 2004-ben az első
„1989. június 16-án a magyarok millióinak Fidesz-kormány belátta, hogy jóra is lehet
figyelme a Hősök terére szegeződött. Ma már fordítani ezt a tragédiát – a nemzeti
tudjuk, a történelem igazolta szabadságszerető összetartozásra. Így lett a trianoni targédiából a
nemzetünk akkori várakozását. (…) 25 Nemzeti Összetartozás Napja.
esztendővel ezelőtt Magyarország polgárai ezen
1920 után sok-sok esztendőn keresztül
a napon adták meg a végtisztességet a magyar
próbálták
neves és névtelen magyarok újra és
forradalom 1956-os mártírjainak és hőseinek.
újra felhívni a világ figyelmét ezen igazságtalan
Köztük Nagy Imrének, hazánk 1958. június döntésre. A tiltakozások egyik tevékeny
volt
Kertes-Kollmann
Jenő
16-án kivégzett miniszterelnökének.(…) A résztvevője
grafikus-,
festő-,
zománctervező
iparművész.
diktatúra hatalomgyakorlói nyilván azt remélték
1904-ben született az egykori Pinkakertesen,
ettől a naptól, hogy a kommunista rezsim
áldozatainak, a jeltelen sírokba, arccal lefelé, ami a trianoni diktátum óta Gaas lett, s
összedrótozott
végtagokkal
elföldelt Ausztriához tartozik. A”Kertes” előnév a
szabadsághősöknek megadott végtisztesség az Kollmann–család származási helyéből adódott,
általuk fenntartott rendszer bűneinek meg- ahol a család egykori szép „szőlleje” feküdt.
bocsátását hozhatja.
A bűn azonban nem valamiféle feleslegessé
vált útipoggyász, amitől bármikor megszabadulhat az ember. A megbocsátáshoz
bocsánatkérésre, a bűn megbánására és
vezeklésre van szükség. De ez elmaradt. (…) Ez
volt az a nap, amikor az 1956 hőseinek és
mártírjainak megadott végtisztesség egy bűnökkel terhelt, szomorú, dicstelen korszak végének
üzenetét közvetítette minden magyar-nak és
Európa minden szabadságszerető népének. (...)”

A színek és az ábrázolás iránti vonzódása már
négyéves korában megmutatkozott. Művészjelöltként lakóépületek falaira és minden általa
elérhető kövezetre rajzolt, 15 éves korában már
Uitz Béla festőművész tanítványa volt, majd
rövidesen - a mai Iparművészeti Egyetem
jogelődjeként működő – főiskola diákja.

Áder János köztársasági elnök virágot helyez el
a hősök sírján

A maga művészi módján sokszor tiltakozott a
trianoni diktátum ellen, főként plakátok,
grafikák készítésével.
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Tanulmányai befejezése után, sok kor- és
művésztársához
hasonlóan,
olaszországi
tanulmányút során ismerkedhetett meg élőben az
ókor és a reneszánsz lenyűgöző remekeivel. Ez a
megmártózás az emberi kultúra egyik forrásában
- későbbi sokoldalú alkotói munkássága
meghatározó alapélményének és mértékének
bizonyult. Első önálló budapesti kiállítását 1926ban rendezték meg. Termékeny, sokoldalú
művészi pályájáról változatos, nagyszámú
alkotás tanúskodik szülőföldjén és szerte a
nagyvilágban is.
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Érthető tehát, hogy hogy ’45 után nem volt a
rendszer
kegyeltje,
megismerhette
az
ellehetetlenítés különböző módszereit egészen a
„B-listázásig”.
Művészi alkotókedve és ereje töretlen maradt
– mindhalálig.
Néhány
további
adalék:
1932-ben
csatlakozott a MEGE-hez, teljes nevén a
Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok
Egyesületéhez, amely az 1923-ban megszűnt
„Szent György Céh” jogutóda volt. Nyaranta –
belföldi alkotótelepek résztvevőjeként víz- és
olajfestmények százait alkotta meg. Számtalan
egyéni- és csoportos kiállítás és ex-libris
kongresszus résztvevője volt.
Dr. Kollmann György híven őrzi a művész
hagyatékát. Máriaremetén, a Nádor utca 10-es
szám alatt, egy kis emlékházban műveiből és
használati tárgyaiból állandó kiállítást rendezett
be, amit előzetes bejelentkezés után bárki
megtekinthet.

OLVASÓNAPLÓ
MEMENTÓ
A napokban kerül nyomdába annak az
antológiának a kézirata, amely a Világszövetség
kiadásában lát napvilágot. A Szövetség
szükségét érezte ugyanis annak, hogy a mai
fiatalok számára hiteles képet adjon az 1956-os
szabadságharcot
megelőző
időkről,
a
forradalmunkról, a költők és az írók
tolmácsolásában. Idézzük most a címadó verset
az Októberi Tűzvirágból:
Tollas Tibor: Túlélők
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 30.
évfordulójára

Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
– Letarolt erdő fái –
úgy fekszenek vigyázzba’.
Földtömte szájuk némán
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben
a csontmeztelen testük.
Feldúlt sírjukon mécses,
október tűzvirága,
a holtak jogán kérdez,
választ már mit se várva.
Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
Ők élik túl, - a holtak,
A győztes forradalmat.

Egyik, tiltakozó gyűlésre felhívó plakátja
1928-ból
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Ebben a kötetben Dr. Sántha Gábor az 1956os MSZVSZ elnöke a következő gondolatokat
írta:
„Élénken él emlékezetemben 1953 nyara,
amikor édesanyám kisebbik öccse, munkaszolgálatos katonaként, mankóval érkezett haza
Pápára. Abban a torzító, elhallgató világban csak
azt értettem meg igazán – odalett labdarúgó
kapus példaképem, nagybátyám sportkarrierje.
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Egy ormánsági kis faluban, elemistaként
szembesültem a mindennapokban lappangó
félelemmel. Édesapámhoz - a falu református
lelkészéhez - gyakorta jöttek tanácsért,
iratszerkesztésért, vigaszért, együttérzésért a
gyülekezet tagjai. Még a lelkészi hivatal
irodájában is halkabbra vették a szót, szemükkel
önkéntelenül is jobbra-balra tekintgettek.

rétegét. Egy nap alatt romhalmazzá változtatta a
pártot és erőszak-szervezetét. A kezdeti sikerek
és győzelmek után azonban a második
hullámban érkező, rettentő erejű szovjet
csapatokkal szemben egyenlőtlenné vált a
küzdelem. A több mint kétszázezres szovjet
túlerő tankjai november 4-én hajnalban lőni
kezdték az alvó fővárost, végigvonultak utcáin, s
hernyótalpai eltiporták szabadságharcunkat. A
Egyre kevesebben vagyunk, akiknek hazafiak és a pesti srácok mégis tovább
személyes emléke és kapcsolata van Rákosiék harcoltak, az utolsó csepp vérükig.
rémuralmával és a világot ámulatba ejtő, a
kommunista birodalmat megrengető 1956-os
A fővárost körülzáró és megrohamozó hadforradalmunkkal és szabadságharcunkkal. A oszlopok, hatalmukba visszasegítve az elvtárhajdani pesti srácok és lányok – a forradalom sakat, még nem is sejtették, hogy pirruszi
legendás hősei – már vagy meghaltak, vagy ősz- győzelmet arattak, hogy az 56-os út végállomása
öreg emberekké nemesedtek.
Egyre több az 1990-es bukás lesz.
gyászjelentést hoz a posta.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
vérbefojtását követően elszabadult a féktelen
A szovjet típusú teljes diktatúrát követve terror. Futószalagon gyártották az előre megírt
1950-1953 között egymillió embert idéztek forgatókönyvek és ítéletek alapján a koncepciós
bíróság elé. Közülük 380 ezret koncepciós pereket, melyek következtében több mint
perekben el is ítéltek, mintegy 500 halálos huszonhatezer bírósági ítéletet hoztak, közel
ítéletet hoztak. Listáikra kerültek a volt uralkodó húszezer embert zártak börtönbe és – még ma
osztály tagjai, a polgári-keresztény középosztály sincs pontos adatunk - közel négyszáz hazafit
véleményt formáló képviselői, kulákok, közép- kivégeztek.
és jómódú parasztok, gyárosok, iparosok,
gyanús értelmiségiek, papok, úgymond a
Kós Károlyt Budapesten érte a forradalom
béketábor ellenségei.
kitörése és leverése. Levelében azt írta: .... olyan
Tombolt a Rákosi-korszak féktelen terrorja. forradalmat éltünk, (akik élünk), amilyen még
Mindenki félt. Többszörösen túlzsúfolttá váltak nem volt a világon. (...) Ez volt életemben a
a börtönök és az internáló táborok A harmadik nagy nemzet-tragédia, melyet
kitelepítettek nyitott végrehajtási helyein – megéltem. És ez volt a legszörnyűbb.
gyárakban, ipari létesítményekben, üzemekben,
bányákban, mezőgazdasági területeken (Csepel,
Ekkorra már Pápára koncentrálódott nagy
Tiszalök, Lábatlan, Recsk, Komló, Várpalota, családunkat tragikusan érintette szabadságOroszlány, Hortobágy stb.) – ötvenezren harcunk eltiprása. A vidéki letartóztatások kezdolgoztak emberhez méltatlan körülmények detén szeretett nagybátyám belátta, hogy – aktív
között.
szerepvállalása miatt – el kell hagynia hazáját.
Biztonságból még el sem köszönt tőlem.
Ez időtájban születtek a legmegrázóbb, Nagyanyám örökké a Szabad Európa Rádió
legigazabb, kristálytiszta érzelmeket hordozó adásait hallgatta. Miután megjött az üzenet,
versek hazánkban. A megtorlás a testet gúzsba hogy fia biztonságban van, mi is megtudhattuk,
köthette, de nem béklyózhatta meg a szellem csak Belgiumig ment. Ahogy nagyszüleim
szabadságát. Erről tanúskodnak a halálraítéltek mondták, minél közelebbre, nemsokára úgy is
memento mori-jai.
hazajön. Igen, ők is hittek a Szabad Európa
1956. október 23-án elemi erejű villámként Rádió sulykolta Márciusban Újra Kezdjük
csapott le a forradalom, és felgyújtotta a magyar felhívásában. Akkor még nem sejtettük, ismét
lelkeket, magával ragadva a társadalom minden cserben hagyattunk.
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Az előrelátók és megfélemlítettek ekkor
szabadultak meg a fegyvereiktől, mi meg a
MÚK-ra készülve, begyűjtöttünk jó néhányat.
Az akkori katonai hierarchiát követő csapatot
szerveztünk. Bátyám lett a kapitány ezredesi
rangban. Pápán is voltak pesti srác szellemű,
bátorságú és lelkületű suhancok. A Bakonyaljai Öreg-hegy magaslatán állt az oroszok
lokátora, ami 6-8 kilométerre volt a katonai
reptértől. A Tapolca patak folyását követő fűzfák
között vezették a rádió-összeköttetést biztosító
drótokat. Sorozatosan megrongáltuk. Végül
olyan trükkösen, hogy méterről-méterre kellett
ellenőrizniük a vonalat.
A MÚK-ban bízva, ezt a sokat ígérő három
betűt a falakra és palánkokra meszeltük. A
jelszavakat, felhívásokat átalakítottuk: minden
ÉLJEN A KÁDÁR-KORMÁNY! elé egy F
betűt pingáltunk. Az óvatosságot feladva területi
felosztásban hasogattuk, szénnel összefirkáltuk a
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány plakátjait.
Csak idő kérdése volt a lebukásunk.
Ötvennyolc év távlatából is élénken él bennem
az engem megállító, középkorúnak tűnő férfi
borostás, pirosas arca, érzem erős dohány és
édeskés alkohol szagát. Nem volt tolakodó,
inkább együttérző, érdeklődő. Többször is
megkérdezte, hogy hívnak, és melyik iskolába
járok. Élénken emlékszem a homok színű
viharkabátjára. A két nikkelezett karika szorosra
húzva tartotta az övét. Amint megfordult és
elment, először azon morfondíroztam, miért
sárgább a hátán a háromszög alakú csuklya mint
a kabát. Amint eltűnt a kollégium sarkán,
agyamba villant – más nevet kellett volna
mondani.

magaviseletűnek minősített, jó tanuló, az
iskolának több elismerést hozó magyar szakkör
elnökének.
Hála Istennek a fegyverekről és a csapatról
nem esett szó. Mindannyian hallgattunk róla,
pedig kettő és három testvér is volt a
csapatunkban, akiknek katonatiszt édesapjuk
hűségesküt tett az áruló kormánynak.
Most is borzad a lelkem, ha belegondolok,
milyen ítéletet kaptak fegyverrejtegetésért a
nagykorúak vagy a gyermek-ifjak.
Legmegrázóbb élményemet 1958 elejétől
hordozom. A gyógyíthatatlan kórtól ágyfogságra
ítélt édesapám eleddig nem hallott zokogását,
amikor megtudta, hogy lelkészbarátját, Gulyás
Lajost 1957 szilveszterén felakasztották, pedig
ávóst mentett, ő akadályozta meg a lincselést.
Mindkettőjüket a Pápai Református Teológiai
Akadémián szentelték lelkésszé.
Ebben
a
korban
kamaszodtam
és
emberedtem. Tudtuk melyik az egy isteni örök
igazság. Pápán, Dunántúl Athénjében, élt és él a
híres Bocsor István professzor szelleme,
hazaszeretete. Megannyi nagyhírű tanárunk
elejtett szavaiból is értettünk, akik érteni
akartunk.
Tennünk kell azért, hogy az 1956-os
forradalom és szabadságharc örök és fénylő
példa
maradjon
a
magyarés
a
világtörténelemben. Nem engedhetjük, hogy a
magyar nép hősi helytállásának fénye
halványuljon. Be kell, hogy épüljön az utánunk
következő nemzedékek mindennapjaiba. Bibó
Istvánt idézve: ...a magyar népnek az a feladata,
feledéssel, elszürküléssel szemben tisztán őrizze
meg a maga forradalmának zászlaját. Szükségét
érezzük annak, hogy ezt a sokatmondó
válogatást az ifjúság kezébe adjuk, a nemzeti
érzés, a nemzeti büszkeség és a magyarságtudat
ébrentartására.

Sejtésem utolért. Pár nap múlva az idest
hívatta az iskolaigazgató. Izgalmas nap volt.
Némi várakozás után a pedellus engemet is
bekísért a félelmetes igazgatói irodába. A
részletekre nem emlékszem, csak arra, hogy a
tizenegy éves alkapitány katonához méltatlan
módon sír, mint egy kisgyerek. Azt gondolod a
Az Októberi Tűzvirág című antológia
sírással el van intézve? - Érdekes, az igazgatói kiadásával nemcsak az volt a célunk, hogy
kérdésben nem éreztem fenyegetést, inkább megemlékezzünk 1956-ról; hanem az is, hogy
megnyugvást
adott,
az
addig
példás segítséget
adjunk
az
oktatáshoz,
az
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ismeretterjesztéshez: tartalmából gazdagodjanak
fiataljaink, tegyük közkinccsé, és őrizzük az
októberi lángot. Tettük azért is, mert a történelmi
tanulmányi versenyek tapasztalatai alapján a
diákság méltatlanul keveset tud a magyar
csodáról.

Gúlába hordott kövek sorsánál
még sokkal többre úgyse vitte senki.
Családja sincs. Idősebb férfi már,
s csak ifjú vágyaktól levetkezett
húsát nyeli a Gúla kő helyett...
(Vác, Rabkórház, 1955. jan.)

E helyen mondok köszönetet dr. Boross
Péter miniszterelnök úrnak, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének,
aki ifjúi lendülettel, elismerést kiváltó szellemi
Az antológiát Kósa Csaba, a Magyar
frissességgel harcol a mártírok és áldozatok Újságírók Közössége elnöke szerkesztette. Az
emlékének megőrzéséért, a még életben lévő ára – díszkiadásban - mindössze 1956.- forint.
forradalmárok életkörülményeinek javításáért.
megvásárolható, illetve
Megrendelhető
címünkön, 1051 Budapest, Nádor u. 36.,
Mi, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok e-mailben: imszvsz@upcmail.hu. Tíz megrendelt
Világszövetsége tagjai, ily módon, ezzel az példánytól díjmentesen kiszállíttatjuk.
antológiával emlékezünk-emlékeztetünk egy
büszke ország helytállására, hőseire. Őrizze meg
ez a könyv a gyász és a tisztelet örök
mementóját; 1956 igaz történetét, hőseinek
üzenetét; a szégyenletes megtorlás, a torzítás és
az elnémítás bűneit!

*

A versek fölelevenítik a példaértékű tetteket
az „októberi tűzvirágok” kinyílnak a lelkekben,
szirmokat röpítenek, termést érlelnek, magot
hoznak, csíra sarjad, éltetik a hitet, a reményt, a
csodát és a szívünkben hordozott fájdalom
lassan feloldódik az emlékezetben.

Dr. Sántha Gábor

*
IDÉZÜNK MÉG EGY KÖLTEMÉNYT
az alig 27 évesen, Budapesten a Klauzál térnél,
1956. november 7.-én hősi halált halt
Gérecz Attilától

EGY ’56-OS PESTI SRÁC ÉLETE

A szomszédomnak vér csordul a száján.
Tüdőbajos. Még néhány napja van,
hogy fuldokolva öklendezzék, s aztán
sajnálva benne sorsukat, sokan
majd kérdezik: “hány évet ült? hetet?”–
Kereszt se lesz a sírhantja felett.
Hogy miért élt? Ki tudna rá felelni.

Nehéz szívvel olvastam az Arany Tibor életét
bemutató könyvet. Nehéz szívvel, egyrészt egy
kicsit irigykedve, másrészt hálát adva a sorsnak.
Irigykedve mert Arany Tibor és kortársai olyan
történelmi eseményeknek voltak tanúi, sőt
tevékeny részesei, amik valóban átalakították a
magyar- és a világtörténelmet, amelyek az egész
világ szemében megváltoztatták a Magyarországról alkotott képet, és amelyek hatalmas
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Fuit

rést ütöttek egy addig rendíthetetlennek tartott
elnyomó birodalom védőfalán.
Ő és generációja iszonyatosan megszenvedték már a forradalmat megelőző éveket is,
sokuk meg sem érhette a szabadság rövid
pillanatát, hiszen meghalt a gulágokon, vagy
halálra kínozták egy pincében a rendszer
pribékjei.
Ők valóban az életükkel játszottak. A
forradalmat megelőző időszakban is, és aztán a
forradalomban is. Az életveszély, ahogy a
könyvből is kiderül, a mindennapok részévé vált
az 50-es években. De ’56 októbere az önként
vállalt életveszélyről szólt. Akkor, ’56-ban a
társadalom legkülönbözőbb rétegei - a
proligyerekektől a miniszterelnökig - önként
szálltak szembe a világ legerősebb elnyomó
gépezetével, és annak roppant hadseregével.

látott, és sok mindent megélt ember szemével
nézve.
Ez a könyv tehát jóval több, mint egy ’56-os
visszaemlékezés. Nyolc évtized személyes
hangvételű
korrajza.
Egy
’56-os
hős
történelemkönyveket megszégyenítő személyes
vallomása. Személyes, szubjektív, olvasmányos,
és mégis tényszerű vallomás.

Pesty László
producer, filmrendező

A pesti srácok, az akkori magyar társadalom
kisebbsége voltak. Ez adja meg igazán tetteik
soha el nem évülő értékét. Ez mutatja meg
igazán hősiességüket. Ez világít rá igazán arra,
hogy Arany Tibornak és társainak bátorsága
micsoda erkölcsi erővel bír.
A könyv azonban nemcsak a forradalomról
szól. Vennes Aranka, mint riporter és szerkesztő
kézen fogja riportalanyát, és végigvezeti egész
életén. Megtudhatjuk, hogyan sikerült embert
próbáló erőfeszítésekkel átszöknie a határon, és
megismerhetjük azt az amerikai társadalmat is,
amely végül befogadta őt és társait.
Képet kapunk a 60-as, 70-es évek
Amerikájáról, ahol Arany Tibor sikeres lett,
igaz, ahogy - több helyen is mondja - nem
egyszer napi 24 órás munkával. Bepillantást
nyerünk az emigráció sokszor nehéz és
ellentmondásos életébe, és abba a gyakran
ambivalens viszonyba, ami ezt az emigrációt a
kádári Magyarországhoz fűzte.
De a könyv még itt sem ér véget. Arany Tibor
több mint 10 évvel a rendszerváltás után települt
haza. Részletesen beszél a jelen Magyarországáról. Sokak számára, és valljuk be,
gyakran számunkra is furcsa, bizarr és néha
kiábrándító dolgokról. Mindezt egy világot
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Arany Tibor dedikál a Duna Palotában.
A háttérben Pesty László

ÚJ MAGYAR HÁZ LESZ
TORONTÓBAN
Igen megtisztelő kérést kapott a Kanadában
élő Terényi Ferenc. A Terror Háza Múzeum
igazgatója, Schmidt Mária, levélben kérte
hozzájárulását, hogy életének és ’56-os történetének anyagát archiválhassák a múzeumban.
Az egykori forradalmár és szabadságharcos
így kezdte visszaemlékezését:
„Ha a fiam megkérdezné tőlem…Apukám, te
hol voltál ’56 októberében? Akkor bizonyosan
az életem legszebb, legizgalmasabb része jutna
az eszembe. Részemről úgy érzem, hogy a
forradalom akkor kezdődött, mikor egy
egyetemista korú fiúval a vonaton munkából
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hazafelé menet beszélgettem ’56 szeptembeCSAK NYERTESEK
rében. (…) …évek óta várt, hogy végre
LEGYENEK!
egyetemre járhasson (…) mutatta, milyen
röpcédulákat szerkesztett. (…) …félelem fogott
VERSMONDÁS
el, ijesztő volt a tartalma.”
A HAZASZERETETRŐL
Hogy mi történt a későbbiekben, arról majd a
későbbi lapszámunkban szólunk.
Terényi Ferenc tagja volt a Bocskay T.
József-vezette Igazolt Magyar Szabadságharcos
Járainé Dr. Bődi Györgyi a Vörösmarty
Világszövetségnek, s részt vett az utód, az 1956- Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és
os Magyar Szabadságharcosok Világszövet- Gimnázium igazgatója, a XVIII. kerület
ségének alakuló közgyűlésén.
díszpolgára, 43 éve pedagógus, énektanárként
kezdte a pályát; s mint a jó pap, ő is
A napokban arról tájékoztatta a Lámpás
folyamatosan tanult. Elvégezte az etika-, a
szerkesztőségét, hogy Torontóban továbbra is
szakot,
a
vezetőképzőt,
s
működik egy kis ’56-os csoport, amelyet pedagógia
Kulcsár Ervin és ő, mint helyettes szerveztek. neveléstudományból doktorált. Irányítása alatt a
Minden alkalommal képviselik az ’56-osokat a Vörömarty 2004-től az Eötvös Loránd
gyakorlóhelye
lett.
trianoni megemlékezésen, a Hősök Napján, Tudományegyetem
augusztus 20-án és október 23-án a különféle Jelmondatát talán így lehetne megfogalmazni:
rendezvényeken.
Éneket az életbe! Hiszen az ember örömét és
- A kis létszámnak az az oka, hogy az bánatát képes énekben-zenében kifejezni.
itteni magyarság eléggé szétesett, mivel
„Annakidején, a Honfoglalás 1100-ik évformár vagy három-négy éve eladtuk a régi,
dulóját
szerettük volna emlékezetessé tenni –
öreg Magyar Házat – mondja. - Az új
épületet, melyet vettünk, kénytelenek idézi fel a tizenkilenc évvel ezelőtti eseményt. Gondoltunk egy szavalóversenyre, ami a
vagyunk átalakítani.
- Nemrégiben
rendeztünk
egy Hazafias költészet a magyar irodalomban címet
ilyen
pikniket,
azaz
búcsúféle kapta. Egyszeri alkalomnak szántunk. Olyan
összejövetelt, hogy mire a ház kész lesz, sikere lett azonban, hogy a nagy érdeklődésre
visszahozzuk
a
környékbeli való tekintettel a következő évben is
magyarságot. Most nyílt meg újra a megrendeztük, s egyre többen jelentkeztek. A
magyar főkonzulátus Torontóban, amit verseny önmagát építette!
még a Gyurcsány-kormány bezáratott.
Ez egyéni verseny, eddig a legtöbben tavaly
Azt csak összehasonlításképpen jegyzem, hogy itt Torontóban és a környéken jelentkeztek – 160-an! A legkisebb létszám 80
harminc-negyven ezer magyar él; de volt, ebben az évben százan indultak a
mondjuk, Venezuelában van három-négy versenyen. Az utóbbi időben olyan nagyszámban
ezer magyar: ott tovább működhetett! érkeztek, hogy jövőre már előválogatókat kell
Nagyon reméljük, hogy az új Magyar tartani. Méltó helyszínt is akartunk, a Várban, a
Házat, 2015-ben meg tudjuk nyitni,
Magyarság Házában tartottuk, sok pártoló akadt.
sikerül vonzóvá tenni programjainkkal, s
gyakrabban találkozhatnak az itteni
Az emberek ki voltak éhezve mindarra, ami
magyarok egymással, erősödhet a nemzeti. Éreztük, ez misszió! Amit nekünk
kapcsolat.
teljesíteni kell.
A
határon túlról
és az
egyházi
gimnáziumokból is egyre többen jönnek.
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Ezek a versenyek már odáig fejlődtek, hogy a
mi kórusaink is fellépnek, színesítik a
rendezvényt, öt kórusunk működik, a kicsinyek
kórusától a családi kórusig. Kiváló magyar- és
ének-pedagógus munkaközösségünk van, de
minden tanárunk kiveszi részét a szervezésből!
Tanáraink, gyerekek lelkesedése óriási.
Először csak Vörösmarty verseket mondhattak,
ma már sok költőtől, csak magyar legyen, és a
hazáról szóljon! Ezek a feltételek, amik a
nemzeti önismeretet és az összetartozás érzését
erősítik” - összegzi Járainé Dr. Bődi Györgyi.
A neves színművészekből és irodalmárokból,
műsorszerkesztőkből és pedagógusokból álló
zsűri munkájában részt vett Dr. Sántha Gábor, a
1956-os MSZVSZ elnöke is.

Járainé Dr. Bődi Györgyi igazgató asszony
a nyertesekkel a Magyarság Házában
(Kelecsényi Zsolt felvételei)

*
EZ A CÉL – A VERSENY!

Dr. Lomnici Zoltán köszönti a résztvevőket

Dr. Grünvald Mária, a PestszentlőrincPestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma igazgatója, történelem-filozófia szakos tanár, kutató,
Pro Urbe-díjas helytörténész; számos könyv és
tanulmány szerzője. Nagyon fontos számára a
reformkor, 1848 és 1956 is. Kutatási területe
Magyarország legújabb kori történelme 1936tól, ami igencsak bővelkedik eseményekben.

Az idei versenyt Ughy Attila, PestszentlőrincMindezekből alakultak ki azok a történelmi
Pestszentimre polgármestere nyitotta meg. A tanulmányi versenyek, amelyeknek most már
Világszövetség nevében Dr. Lomnici Zoltán
több mint tíz éve mentora. Az idei egyik
tiszteletbeli elnök különdíjakat adott át.
vetélkedő, a Honismeret, 2014 – Budapest a
forradalmak városa címet kapta.
Az igazgató asszony még hozzáteszi: "”A
Az idei rendezvényt Dr. Sántha Gábor a
célunk az, hogy – bár vannak helyezések – kerület oktatási- és kulturális bizottság tagjaként
mégse legyenek vesztesek! Mindenki nyerjen a nyitotta meg. S mint a vetélkedő címe is mutatja,
verseny által!"
ez tehát már régen túlnőtt a kerület határain. A
hazáért éltek, haltak című vetélkedő pedig már
az ország határain is túllépett, Kárpát-medencei
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tanulók szintén részt vesznek benne.
Az igazgató asszony természetesnek és
szükségesnek tartja, hogy a tanulók (is)
megismerjék és tudják a történetét a XVIII.
kerületnek, ahol élnek – ezért a helytörténeti
vetélkedőkre szintén nagy hangsúlyt helyez.
Mindig ad meg internetes forrást, szépen
felkészülnek a diákok, akik ugyanúgy a
történelem bűvkörébe kerülnek.
Mindenkinek ismernie kell például, hogy
mi történt a Fröhling-pékség előtt 1956.
november 8-án. 21-en estek áldozatul a
kenyérért sorban állók közül a szovjetek tank- és
géppuska-sorozatának; a legfiatalabb 13 éves
volt, a legidősebb 81.
2012. november 8-án emléktáblát helyeztek
el e ház falán.

Elérkezett a várva várt pillanat:
Dr. Grünvald Mária igazgató asszony
kihirdeti az eredményeket

*

Vajon melyik lehet a jó válasz?
Azt
tapasztalja,
hogy
a
diákok
felkészültsége igen változó. Mondja: “Az idő
nagyon relatív dolog! Mi úgy érezzük, ez vagy
az a történelmi esemény nemrég volt. Azonban a
mostani korosztálynak 1956 éppen olyan
távolinak tűnő kor, mint mondjuk, Mátyás
királyé. De ha van valami célja, hogy ezt
megismerje, akkor megtanulja! Ez a cél a
verseny!”
Külön büszkesége, hogy a felnőttek
gimnáziuma Kőtörő csapata harmadik helyezést
ért el!

Úgy tartják: csak akkor születtek nagy
dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.
Mondjuk: mertek nagyot álmodni. Akikről
szóltunk, nem a saját nagyságukról álmodtak!
Hanem például arról, hogyan gyarapíthatják
mások – netán diákok – tudását. De úgy, hogy a
tanulók is érdekeltté váljanak ebben. Hiszen a
tudás megszerzése, a tanulás, igencsak fárasztó
dolog.
Ám, ha ezt összekapcsolják egy versengés
lehetőségével, mindjárt vonzóbbá válik az ügy –
amint az iménti példák is mutatják.
Cseppben a tenger – szokták mondani.
Mármint, hogy benne megtalálható a víz minden
alkotó eleme. Így igaz. Mint ahogy az is, hogy a
cseppek mérhetetlen sokasága tengerré lesz.
Ezért hát minden kis csepp számít! Lám, így
lett a kicsiből nagy, a nagy álomból valóság!

V.A.

Az 1956-os MSZVSZ különdíját Csigás
Zoltán általános alelnök adta át.
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EZ TÖRTÉNT...
EMLÉKTÁBLA A CORVINKÖZBEN

KITÜNTETTEK
Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeszetje:
Csallóközi Zoltán, v. Sinkovits-Vitay András
Hűség a Hazához Érdemkeresztje:
Balázs István, Ertl Mária, Garadnay Zoltán

*
KÖZGYŰLÉS
A Világszövetség székházában 2013. október
30-án tisztújító közgyűlést tartott.
A közgyűlés egyperces néma felállással
emlékezett meg Bocskay T. József elnök úrról. A
közgyűlés az Alapító Okiratról határozott.

Megnyitó beszédet mond Dr. Lomnici Zoltán
főbíró, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke
A Világszövetség emléktáblát avatott a
Corvin-közben, azoknak a bajtársaknak, akik az
amerikai és francia zászló alatt életüket áldozták
a szabadságért a 2013. október 22.-én megtartott
ünnepségen.
Az emléktáblát leleplezte Dr. Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Dr.
Sántha Gábor - még alelnökként.

Kosztka Gyula leadja szavazatát
A megtartott szavazás értelmében alakult ki
az új elnökség névsora:
Tiszteletbeli elnök: Dr. Lomnici Zoltán
Elnök: Dr. Sántha Gábor
Alelnökök: Anti László és Csigás Zoltán,
Kosztka Gyula
Elnökségi tagok: Balázs István, Péter Árpád,
Rákóczi Katalin
A számvizsgáló bizottság elnöke Nagy Judit,
tagjai, Tóth Andrásné és Kutas György.

Csallóközi Zoltán miniszterelnök-helyettesi
kabinetfőnöknek a Hűség a Hazához Érdemrend
Nagykeresztjét Csuka Tamás ny. református
tábori püspök ddtb. adja át
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A tisztújító közgyűlés megválasztotta dr.
Tempfli József ny. nagyváradi megyés püspököt
örökös tiszteletbeli elnöknek.
A jelenlévők 99 százaléka megszavazta a
szervezet
új
nevét:
1956-os
Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület.
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KISFOGHÁZ
2013. november 4.

MEGEMLÉKEZŐ
KOSZORÚZÁSOK

Megrázó mindenki számára, aki a Kisfogház
celláit és udvarát végigjárja. Senki nem tudja
feledni az ott történt tragédiákat, ártatlanul
bebörtönzött és kivégzett forradalmárok
utolsó szavait.
Mégis minden esztendőben itt vannak az egykori
bajtársak és az emlékezők.

Nagy Imre sírjánál, a 301-es parcellában a
Magyar Politikai Foglyok Szövetségével együtt
emlékeztünk

*
Dr. Boross Péter, a Szabadságharcosokért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke
megemlékező beszédet tart

A XVIII. kerületi Hargita téri országos
emlékműnél Szentiványi György, a Kegyeleti
Alapítvány kurátora és Dr. Sántha Gábor elnök
(Fotó: Városkép)

Az egykori forradalmárok figyelemmel
hallgatják Dr. Boross Pétert

*
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utasításokkal vigyázta a rendet.
Hamarosan közel kerültünk egymáshoz.
Hasonlóan gondolkodtunk többek között
Magyarország történelméről, a hazaszeretetről, a
nemzeti büszkeségről, elkötelezettségről és a
magyarságtudat jelentőségéről.
Vállalt feladatait igényesen végezte, mindig
megbízható volt. Emlékezetünkbe véste a derűs,
kedves, vidám, mesélő jóbarátot.
Református hitünk kettőnk kapcsolatát
elszakíthatatlan baráti kötelékké nemesítette.
Zsoltárok és dicséretek közös éneklésével
erősítettük-bizonygattuk kálvinista hitünket.
Tiszteletadás Pestszentimrén a Vasvári kopjafa
előtt: Dr. Sántha Gábor elnök és Garadnay
Zoltán, a Kegyeleti Alapítvány kurátora
(Fotó: Városkép)

*
IN MEMORIAM - ANTI LÁSZLÓ

Drága Bajtársunk!
A 84. zsoltárban is megénekelt seregek Istene
ösvényein jártál, ezért is voltál boldog ember.
Illett hozzád a reformátusok köszöntése: Áldás,
békesség! Életeden rajta volt Isten áldása, a
lelki
béke,
a
boldogság
forrása,
a
kiegyensúlyozott szép családi élet, sokat
emlegetett büszkeségeid, a gyermekeid,
unokáid, örömeik, sikereik,
A Rákóczi utcai ház, a kert, a lugas, a
békesség és szeretet origója, Marika, a drága
mamika, az 50 éve hűséges, szeretett hitves.
Még élnek bennünk a szövetségben eltöltött
ügyeleti napjaid szorgos, derűs órái, de bele kell
törődnünk, a Jóisten elküldte behívó parancsát
vitéz katonájának.

Az 1956-os MSZVSZ alelnöke, vitéz Anti
László ny. honvéd őrnagy 2014. március 30-án
eltávozott az élők sorából.
2014. április 25-én katonai tiszteletadás
mellett kísértük utolsó útjára a gödöllői
temetőben. Idézzük azt a búcsúbeszédet, amelyet
Dr. Sántha Gábor mondott ravatalánál:
Anti László az 1956-os Magyar Szabadság„Anti Lászlót majd 20 éve ismertem meg.
harcosok Világszövetsége alelnöke földi szolgáEgy fiatalos, jó kiállású katonatiszt a Corvin
lata "elvégeztetett".
közi emlékünnepség főrendezője, határozott
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Csaba királyfi csillagösvényén bevonult az
égi regimentbe.
Isten hozzád Őrnagy Úr!
Isten veled, Laci Bátyánk!”

*
BÚCSÚ ANDOR ÉVA
OPERAÉNEKESTŐL

ELNÖKSÉGI DÖNTÉSEK
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége elnöksége – saját hatáskörében
– az előzetes döntése alapján, megbízta
Schrötter Tibort, 2014. július 9.-től a
Világszövetség alelnöki tisztének betöltésére, és
feljogosította a tisztéből adódó feladatok
ellátására.
Az elnökség rendkívüli döntésének oka, hogy
v. Anti László bajtársunk elhalálozása miatt az
elnökség gyakorta határozatképtelen.
A megbízott alelnök teljes joggal és
hatáskörrel eljárhat a Világszövetség ügyeinek
intézésében a következő közgyűlés jóváhagyásáig.
Az elnökség fölkérte Arany Tibort
tiszteletbeli elnökségi tagnak és tanácsadónak.

INTERJÚ AZ A-00-10148-AS
ELITÉLTTEL
Andor Éva Liszt Ferenc-díjas operaénekest,
érdemes művészt, a Magyar Állami Operaház
örökös tagját június 4-én, az Óbudai temetőben
helyezték végső nyugalomra.
Rákóczi Katalin, a Világszövetség elnökségi
tagja és Csigás Zoltán alelnök helyezték el
sírjánál az emlékezés koszorúját.

Seregi Barbara az Eötvös Loránd
Tudományegyetem másoddiplomás hallgatója
volt, amikor második díjat nyert ezen címmel
megírt tanulmányával. Ez ugyan hét évvel
ezelőtt készült, és az egyetem hirdette meg,
azonban az élettörténet – mely '56-ra nyúlik
vissza – nem változik.
A pályázat címe az volt: Ki tud többet '56ról? Ki más tudhatna, mint aki harcolt a
hazáért, és elviselte a börtönbüntetést is érte.
A riportalany: Schrötter Tibor. A tanulmány
elejére az ő mondata került mottóként: „1990-ig
soha nem szégyeltem, hogy '56-os voltam, 1990
után soha nem dicsekedtem vele.”
Néhány további gondolat válaszaiból:

Rákóczi Katalin az emlékezők közt, középütt
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„1950. január 9-én tartóztattak le a
demokratikus
államrend
ellen
irányuló
szervezkedés miatt. Főbüntetésként öt évi
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fegyházra, mellékbüntetésként teljes vagyonelkobzásra ítéltek. A katonapilitikai kémelhárító
osztályra kerültem. Mivel rendszerint éjszaka
szállítottak, az Andrássy u. 60-on kívül nem
tudom milyen egyéb helyeken fordultam meg,
mert azt, hogy hol vagyunk, sohasem közölték.
Az Andrássy út 60-ban éltem meg azt
gyerekként, hogy megkérdezték, miért kerültem
szembe a munkáshatalommal, és miután
mindezeket elmondtam, egy szorítóba fogták a
balkezem hüvelykujját, és szöget vertek a
hüvelykujjam körömházába. (...)
1956. október 29.-én kora délelőtt telefonált
valaki – a nevét nem mondta meg - , hogy az
Agárdi út elején az egyik villából lövöldöznek a
járókelők. Fegyvereinket felcsatolva kocsiba
ugrottunk, és irány a megadott cím. A villában,
amikor behatoltunk, lövések dördültek, és az
egyik lövedék a bal csuklómat érve roncsolásos
sebesülést okozott. A tizedes berántott a
konyhába, és az ott talált fehér inget a vért
spriccelő csuklómra csavarta, aztán valami
zsineggel az alkart elkötötte, és az ottlévő
pálinkából elég sokat belém töltött, remélve,
hogy ezzel csillapítja iszonyú fájdalmamat. (…)
Az Alkotás utcai Sport Kórházba vittek,
addigra már az ingem csatakos volt a vértől.
Arra még emlékszem, hogy a műtőben még
valamilyen nyomókötésről meg vérhiányról
beszéltek. (…)

A kijárási tilalom még mindig tartott, és az
országban nagyon sok helyen sztrájkoltak.
Kádár és pufajkás gyilkosai, a volt ÁVH-sok, a
szovjet hadosztályok mögé bújva visszaállították
diktatúrájukat. Féltek, mert az ország a MÚK-ról
suttogott (…)
Ennek jegyében kezdtem el egy ellenállási
csoportot szervezni, fegyvert gyűjteni, hogy a
harc ne érjen készületlenül. (…) Az egyik,
közénk bekerült postás adott fel minket.
Fegyvert tőlem kapott. Ez a fegyver lett a
vesztünk... A kocsmában kezdett dicsekedni
azzal, hogy ő milyen hős volt '56-ban, fegyvere
is volt, stb. Ez persze a hatóság tudomására juttt,
letartóztatták, éső aztán az egész csoportot,
vezetőjükkel, azaz velem együtt feladta.
Így kerültem ismét a rendőrségi látókörébe.
Nem tudták megbocsátani, hogy mint fizikai
dolgozó az állítólagos „munkáshatalommal”
mertem szembefordulni. Közölték, most ők
fordulnak velem szembe, aminek az lett a
következménye, hogy még négy fogamat
elvesztettem, és a rúgásoktól a gerincem
megrepedt, bal lábfejem pedig megbénult. A
földön fekve, maradék fogamat csikorgatva
fogadtam, ha belepusztulok is, ezt valamikor
vissza kell adnom. Ezeket, az embernek nem
nevezhető élőlényeket, bőszítette, hogy nem
siránkoznom, és mindenáron bitóra akartak
küldeni (…)”(Végülis öt év börötnre ítélték - a
szerk.)

Bekerülésem után két nappal meglátogattak a
szakaszbeli társaim. Akkor tudtam meg, hogy
Bartos belügyminiszter-helyettes villájában
sebesültem meg. Az orvosok és a nővérkék előtt
mesélték el, hogyan fegyverezték le az ottlévő és
lövöldöző két ÁVH-st, és húzták ki a
miniszterelnök-helyettest a rekamié fiókból,
ahová beágyazták. Védőörizettel vitték őket be a
laktanyába, mert a járókelők meg akarták őket
lincselni. Mindezt eléggé dús képzelőerővel –
engem hősnek beállítva – adták elő
katonatársaim. (…)
1957 január elején a gipszet levették a
kezemről (…) a csuklóm ötven százalékig
használható lett. (…)
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Schrötter Tibor beszédet mondott
Mansfeld Péter egykori iskolájában tartott
megemlékezésen, 2014. március 21-én
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„(...) Az az elképzelésem, hogy '56 igazságát
a diákoknak meg kell tanítani. E célból
vándorkiállítást szervezünk Balogh Gyula
bajtársammal együtt. Iskolákban művelődési
házakban jelenünk meg. (…)

MEGÚJULT AZ ORSZÁG HÁZA
ÉS FŐTERE

A terveim között szerepel elsősorban, hogy
minél több iskolában, minél több gyereknek
elvihessem a kiállítást. Meg kell tudniuk, hogy
ennél tisztább forradalom nem is volt a világon.
(...)
Hogy tudják mit jelent az a szó, hogy
HAZA!”

ÉRDEKESSÉG A
NAGYVILÁGBÓL
BOLDOGSÁG-TANTÁRGY
Bevett gyakorlat az India és Kína között
fekvő,
fél-magyarországnyi
Bhután
Királyságban, hogy az iskolákban, egészen kis
kortól, boldogságra tanítják a gyerekeket. Első
lépésben a nebulóknak el kell sajátítani azt, amit
mi úgy hívunk: pozitív életszemlélet.
Egy hamburgi iskolában pedig
kísérleteznek ezzel a módszerrel,
tapasztalatok szerint igencsak hatásos.

Építés közben

most
s a

Ezt bizonyította az Euronews tévécsatorna
Learning World című, 2014. július 5-i adása,
amelyben nemcsak a tanárok, hanem a diákok is
lelkesen beszéltek a boldogság-tantárgy kedvező
hatásairól.
A megszépült Országház és a tér
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FELAVATTÁK A TISZA-SZOBROT
A KOSSUTH TÉREN

Levegősebb lett az ülésterem

A szobor újraalkotója Elek Imre
szobrászművész

LEVÉL A BAJTÁRSAKHOZ
Tisztelt honi és külhoni Bajtársak!
A kupolacsarnok

A megújult II. Rákóczi Ferenc szobor

*
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Szükségét érezzük annak, hogy tájékoztatást
adjunk szövetségi életünkről, gazdálkodásunkról, terveinkről.
Legelőször arról számolunk be, hogy
Bocskay T. József alapító elnökünk halálát
követően a házi pénztárban lévő pénzünket a
méltóságteljes
temetésre
fordítottuk.
A
költségekhez a Szabadságharcosokért Közalapítvány jelentős összeggel hozzájárult.
Több hónapig baráti kölcsönökből fedeztük a
létfenntartó kiadásainkat, mert nem jutottunk
Világszövetségünk pénzéhez, mivel a rendelkezői és utalványozói jogokat néhai elnökünk
egyedül gyakorolta. Az új elnökség kinevezését
követően, a Fővárosi Törvényszék végzése után,
tudtunk beletekinteni Világszövetségünk gazdálkodásába, és jutottunk hozzá a működéshez
szükséges pénzünkhöz.

22

2013. szeptember 16-a óta gazdálkodásunk és tájékoztatását 1956 nemzeti- és világtörténelmi
könyvelésünk az előírásoknak megfelelő. A jelentőségéről; a hagyományőrzést és a még élő,
kiadási és bevételi oldalak számai megegyeznek. a forradalomban aktívan résztvevő bajtársaink
gondjainak felvállalását. Természetesen a
A Fővárosi Törvényszék által jóváhagyott Szabadságharcosokért Közalapítvány céljai az
elnökség az Igazolt Magyar Szabadságharcos iránymutatóak, illetve az újonnan egységes
Világszövetség gazdasági helyzetét külső szerkezetbe foglalt Alapító Okirat.
szakértővel átvilágíttatta. A mérlegben, utólagos
Hagyományainknak megfelelően az 1956-os
elszámolás címén, szerepeltetett meglepően forradalomban és szabadságharcban résztvemagas összeg visszafizetésére hitelezői igényt vőknek, emléküket felkutatók és őrzők számára
jelentettünk be.
elismerést, illetve kitüntetést adomá-nyozunk.
Több hazai és külföldi bajtársunk is
névváltozatást javasolt, ami már kezd ismertté
válni. A Fővárosi Törvényszék végzésével
nevünk: 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége Egyesület lett. Elfogadott
rövidített nevünk: 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége.

Az Alapító Okiratban megfogalmazott és
elfogadott célkitűzéseink szerint működésünket
országos szinten bővítjük régiós szervezetek
létrehozásával. Eddig megalakult a miskolci,
nyíregyházi, nagykállói, ácsi és pápai régió.
Kiemelten kezeljük külföldi kapcsolataink
megerősítését és kibővítését.

Az idő előrehaladtával nincs módunk újabb
igazolásokat kiadni az 1956-os Forradalomban
és Szabadságharcban résztvevő, börtönbüntetést,
üldöztetést szenvedett vagy külföldre menekült
bajtársainknak.

Az elmúlt évekhez viszonyítva vállalt
céljaink
megsokszorozódtak.
Megítélésünk
szerint az újszerű, történelmi jelentőségű és
értékű feladatokat is tartalmazó céljaink
rendkívül ambiciózus elnökségünk, tagságunk
munkájával megvalósítható.
A Világszövetség megalakulásakor ezek az
Mint a Lámpás című kiadványunk is
igazolások feltételét jelenették a tagsági megvilágítja és türközi, ez ideig is sikeresen és
viszonynak. Sajnos egyre kevesebb bajtársunk él eredményesen munkálkodtunk.
„az igazoltak” közül. Ma már az EmlékezzEmlékeztess!
jelmondat
az
irányadó.
Terveink között szerepel a Hazafias költészet
Tagfelvételünk fő szempontja a rendszerváltás 1956-ról a magyar- és világirodalomban címmel
óta tanusított erkölcsi magatartás, a forradalmat budapesti versmondó verseny szervezése.
eltipró erőszak szervezetkhez fűződő viszony,
továbbá a bajtársi ajánlás.
Támogatjuk a Schrötter Tibor által elindított
1956-os
országos
vándorkiállítás
új
A közgyűlés egyetértett a névváltoztatással, helyszíneken történő bemutatását, tárgyi
mivel az utóbbi időben egyre szaporodtak a eszközeinek bővítését.
hőstettek.
A gazdasági okok miatt bebörtönzöttek is
Feladataink között ebben az évben még
politikai
üldözött
múltjukról
gyártottak számos példaértékű célkitűzés szerepel:
történeteket. Még nehezebb igazolni a Rákosikorszakban elszenvedett börtönök és üldözteSzeptember 5-én, Bocskay T. József
tések valósságát. Megtörtént, hogy a feketén szülőhelyén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
történt disznóvágásért kiszabott börtönbüntetést Napkorban emléktáblát avatunk néhai elnökünk
is politikainak tüntették fel.
halálának évfordulója alkalmából.
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy néhai alapító
Október 4-én a Baranya megyei Szabadelnökünk értékmegőrző- és teremtő munkájára szentkirályon néhai Farkas József nemzetőrépítsünk. Kiemelten kezeljük az ifjúság hiteles parancsnoknak és Éva Bélának, a paraszttanács
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egykori elnökének állítunk emléket, akik a
Mivel az Alapszabály és a civil szervezetekre
rendfenntartásáért börtönbüntetést, üldöztetést vonatkozó törvény is a tagsági viszony
szenvedtek.
feltételéül szabta a tagdíj-fizetést, kérjük a
mellékelt csekken azt szíveskedjenek befizetni,
Október 22-én huszadik alkalommal tartunk vagy az
megemlékezést a Corvin közben, ahol felavatjuk
MKB 1030002-20612287-00003285
Dudás József, Gérecz Attila és dr. Krassó IBAN: HU79 1030 0002 2061 2287 0000 3285
György közös emléktábláját.
számú számlánkra átutalni.
Tervezzük a Pápai Református Kollégium és
Akinek anyagi lehetősége megengedi, és
Gimnázium falán emléktábla elhelyezését a ezen felül támogatást is tud nyújtani
mártírhalált szenvedett Gulyás Lajos református Világszövetségünknek, köszönettel vesszük.
lelkipásztor emlékére. Terveink közt szerepel
továbbá az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc emlékművei a nagyvilágban című
Tisztelettel, szeretettel és bajtársi üdvözlettel
fotóalbum szerkesztése és kiadása. Versmondó kívánunk jó egészséget Mindannyiuknak:
versenyt hirdetünk az álatlános- és középiskolás
diákságnak, az Októberi Tűzvirág antológia
verseiből.
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége elnöksége

A szerkesztő bizottság, Szövetségünk Alapító okiratában elfogadott etikai irányelvek alapján végzi munkáját.
Az olvasói levelek tartalmáért felelősséget nem vállal, esetenként szerkesztett,
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