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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lapja      
 

II. évf. 3. szám 
 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Négy adventi gyertyát kaptam e-mailben a minap egy kedves évfolyamtársamtól. Tekintetem 

elrévedt a messzi múltba, több mint hatvan év távolába vezetett vissza, abba az ormánsági kis 

faluba, ahol édesapám parókus lelkész volt. Tisztán láttam a festett kazettás műemlék templomot, 

a lábbal fújtatós orgonát, a napfényben szikrázó ormánsági havat, a hótól mélyre hajolt orgo-

nabokrokat, amelyek a templomkertet és a parókiát övezték. S fölsejlett a bennünk lévő vára-

kozás, a Karácsony eljövetelének izgalma, no meg az ajándék-várás. Arra nem emlékszem, hogy a 

Karácsonyt megelőző négy vasárnapon gyújtottunk-e gyertyát. Felnőtt koromra vált ez 

szertartássá. Aztán kezdtem a négy gyertya meséjének olvasásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Madonna a kis Jézussal - Simándi Ágnes, Kanada)
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„Egyszer volt, hol nem volt négy gyertya. 

Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy a 

szobában tisztán lehetett érteni beszélgetésüket. 

Azt mondta az első: Én vagyok a Béke. De az 

emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, 

el fogok aludni... Néhány pillanat múlva már csak 

egy vékony füstölgő kanóc emlékeztetett lángjára. 

A második így beszélt: Én vagyok a Hit! Sajnos 

az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme 

tovább égnem…  S  egy enyhe fuvallat kioltotta a 

lángot. 

Szomorúan szólt a harmadik: Én a Szeretet 

vagyok! Az emberek nem törődnek velem, 

semmibe vesznek. Nincs már erőm tovább égni....” 

Ezzel ki is aludt. 

Ekkor belépett a Gyermek. Meglátta a három 

kialudt gyertyát, és sírva kiáltott: „Mi történt 

veletek? Nektek mindörökké égnetek kellene!”  

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: „Ne félj, 

mert én a Remény vagyok! Amíg nekem van 

lángom, újra meggyújthatjuk a többi gyertyát!” 

 

A Gyermek szeme felragyogott. Fölemelte az 

égő gyertyát; s lángjával új életre keltette a 

többit.” 

Eltöprengtem. Bizony, a Béke lángjának 

már füstje sincs! Mindig lesznek 

érdekcsoportok, amelyek a törékeny béke 

ellen munkálkodnak. Sokan már a harmadik 

világháborút vizionálják… A Hit őrizte meg 

ebben az idegen nyelvi környezetben 

országunkat. Soha nem látott veszélybe került 

a keresztény-keresztyén hit és kultúra Európá-

ban. Valóban lekerülhetnek templomokról 

keresztek?...  És hol rejtőzik a Szeretet, ami 

Pál apostol szerint soha el nem fogy?  

Ám a negyedik gyertya fénye a Reményt 

hirdeti. Akkor hát azért se adjuk fel!? Fogja 

meg mindenki földije kezét, és segítsen a 

Teremtő, hogy lélek-láng lobbanjon. Ahogy 

Reményik Sándor is írja: „Soh’se volt ily 

szükség a lángotokra!... Nagy magyar télben 

picike tüzek/ Soh’se volt olyan máglya,/ 

Mintha most ez a sok-sok titkos láng / 

Összefogna egy láncba…!/ Az égig, a 

csillagos égig érne, / És minden idegen rongy 

benne égne!” 

Adventi lélekkel és szeretettel „gyújtottuk 

meg”  Lámpás-unkat, s nyújtjuk át minden kedves 

Olvasónknak és Bajtársunknak! 

 

Istenáldotta Karácsonyt, békés, boldog 

Újesztendőt kívánunk, erőben, egészségben 

Mindnyájuknak, hazafias lélekkel, nemzeti 

elkötelezettséggel és sok-sok szeretettel: 

 

Áldás, békesség! 

 

Dr. Sántha Gábor 
és az elnökség 
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ÖTVENHAT EMLÉKÉT FENN KELL TARTANI 
 

INTERJÚ DR. BOROSS PÉTER VOLT MINISZTERELNÖKKEL 

 

1989-90 fordulóján sok, volt ’56-os emigráns hazatért, hogy szavát hallassa, hogy segítsen. 

Mennyiben volt igényük-lehetőségük közéleti szerep vállalására, vagy hogy szakemberként 

pozícióba kerüljenek, esetleg tanácsadóként működjenek? A rendkívül nehéz helyzetben lévő 

kormánynak módjában állt-e egyáltalán, hogy foglalkozzon velük ilyen szempontból? E 

kérdésekre kértünk választ dr. Boross Pétertől, aki akkor, mint belügyminiszter, majd 

miniszterelnök, országos rálátással rendelkezett az egykori forradalmárok-szabadságharcosok 

helyzetére.  

- Nem volt olyan egyszerű a dolog, 

hiszen egymás után születtek a különböző 

szervezetek. Nagyon korán létrejött a TIB, 

a Történelmi Igazságtétel Bizottság.  

Megalakult a POFOSZ, a Magyar 

Politikai Foglyok Szövetsége. Nem sok idő 

múltán szervezetet hoztak létre az ’56- 

előttiek, a PEK-et, a Politikai Elítéltek 

Közösségét.  Aztán jött a külföldiek által 

létrehozott ’56-os szervezet.  

Azonban, ahogy a TIB-nek bővült a 

tagsága, megbuktatták a régi vezetést, ami 

korábbi kommunista személyekből állt.  

Akik kimaradtak szervezetből, de volt 

valamilyen múltjuk, azok újakat hoztak 

létre. Valamelyik radikális módon kívánt 

működni. Mások ezt nem kedvelték. Elég 

hamar kialakultak, sajnos, bizonyos 

személyi torzsalkodások, harcok. Amikor a 

kormány létrehozta a Szabadságharcoso-

kért Közalapítványt, én lettem az elnöke, 

akkor mást sem hallottam, mint egymást 

támadó mondatokat: nem is volt igazi ’56-

os! Meg: hogy viselkedett a börtönben!  

Úgy emlékszem, ’92-re stabilizálódott a 

helyzet. Azok a komoly szervezetek, ame-

lyek tényleg működtek is, azokból jött 

össze a kuratórium, és a saját kuratóriumi 

költségvetést lényegében ők döntötték el.   

Azt megelőzően is, belügyminisz-

terként, sokat tárgyaltam vezetőkkel, 

Fónay Jenővel, sőt, még anyagiakat is jut-

tattam a szervezetének.  

 

Valahányszor kuratóriumi ülést tartot-

tunk, a vezetők által nagyon sok olyan 

javaslatot kaptam volt ötvenhatosoktól, 

politikai foglyoktól, amiket továbbítottam 

a kormányzatnak. De egyénenként is jöttek 

tagok javaslatokkal. 

A Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, amit 

kezdetben én felügyeltem államtitkárként, 

ha jól emlékszem öt POFOSZ tagot 

felvetettem, hogy legyenek a helyszínen. A 

III/III-as főcsoportfőnökség ugyan meg-

szűnt, de maradt a jogutód. Ezért volt 

fontos, hogy ott legyenek; lássák, bíz-

hatnak abban, hogy nem folytatódik az, 

ami a korábbi időszakban volt, ez meg-

nyugtatta őket. Nagy részüket figyelték, 

besúgó-hálózatot építettek rájuk.  

 

Amikor már nem én felügyeltem a 

titkosszolgálatokat, ha jól emlékszem, a 

szabaddemokraták követelésére eltávolítot-

ták őket. 

 

- Volt ’56-osok többször nehez-

ményezték, hogy ők nem kaptak pozíciót. 

Megkeresték-e, hogy valamilyen vezető 

szerephez jussanak? Hiszen akadtak 

olyanok, akik már a forradalom előtt el-

végezték az egyetemet, volt képesítésük, 

gyakorlatuk.  

- Pozíció-kérésre nem emlékszem.  

Egyébként többen is voltak, akik joggal 

szervezeti tagságot szerezhettek, és 

funkcióba kerültek. Hadd mondjam néhai 

Antall József miniszterelnököt! Ő is leülte 

a maga napjait a MÚK alatt, és tették ki az 

állásából, egymás után kétszer is. Hadd 

mondjam saját magamat. Ahhoz, hogy 
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valaki pozícióba kerüljön, ahhoz egyéb 

feltételek is kellenek. Már belügyminiszter 

voltam, amikor 1991 januárjában-

februárjában, felkeresett egy fontos 

személyiség – neveket nem szeretnék 

mondani – s kijelentette: ha az oroszok 

nem vonulnak ki, itt harc lesz, és ő ebben 

aktív vezetőként részt kíván venni.  Elő-

előjöttek ilyen szenvedélyek. Akadt, aki 

jelentkezett köztársasági elnöknek, azt 

követően pedig Budapest főpolgár-

mesterének, dehát a pártok nem vállalták 

fel! Azon kívül a kormányzati munka 

komoly felkészültséget igényel. 

 

S ne felejtsük el, zömében megöre-

gedtünk. Én 62 évesen lettem miniszter. A 

többség pedig ennél is idősebb volt. Nagy 

hiba lett volna, ha ilyen alapon osztogatjuk 

a posztokat. Az említett, ’56 előtt diplomát 

szerzett személyek már kellően 

pozícionáltak voltak. Többnyire a kevésbé 

iskolázottakban alakult ki ilyen igény. Volt 

egy fiatalember, akinek az apját kivégez-

ték, elképesztően szélsőséges, jobboldali 

igéket kezdett hirdetni. Ezeket nem lehetett 

komolyan venni.  

Ha valakiről elterjedt, hogy valamilyen 

tisztségre törekszik, azonnal megjelentek 

az ellenérvek – ugyanabból a körből!   

 

Tehát össze kellett rázódni, szervezeti 

rendszerbe kellett tömörülni. Ha az 

ellentétek miatt több szervezeti rendszer 

jött is létre, de legalább volt kivel 

tárgyalni!  

- Az imént említett egy kulcsszót, hogy 

összerázódni. Ahogy ismerjük a 

helyzeteket, és az ön szavaiból is az derül 

ki: igazán nem rázódtak össze. 

- Ez hullámzik. Most ismét van olyan 

szervezet, ahol – enyhén szólva is - 

zavaros a helyzet. Egy elöregedett 

csapatban rengeteg irrealitás, nosztalgia és 

vágyakozás keveredik. Ebből mindig 

adódnak összetűzések. Hosszú ideig 

viszonylag csend volt, úgy a 2000-es 

évekig. Persze, akkor baloldali kormányzat 

volt, és örülni kellett, hogy a költség-

vetésből a kuratórium megkapja a szerve-

zetek működéséhez szükséges pénzét.  

Nagyon sok dolgom volt és beszél-

getésem, amikor Horn Gyuláék megnyer-

ték a választást ’94-ben. Volt, aki 

forradalmat akart csinálni hetven évesen.  

Olyan irreális reakciók is kiváltódnak, 

amiket tompítani kellett. A kormány elleni 

dühödt támadásoknak lehetett volna rossz 

vége is, ami az anyagiakat illeti. A 

szervezeti élet azalatt is folyt, mert volt 

anyagi háttér. Sikerült helyiséget szerezni, 

ahol alig kellett bérleti díjat fizetni. 

Megteremtődtek a feltételek.  

 

- Többen kongatják a vészharangot, 

hogy előbb-utóbb megszűnnek a szerve-

zetek, és ’56 történelme addig lesz élő, míg 

a volt forradalmárok köztünk járnak. 

Hogyan látja a jövőt? 

- Esélyt látok arra, belátható időn belül, 

hogy ugyan megmarad ez a kuratórium, de 

a tagjait felváltják olyan fiatalok, akiknek a 

forradalom és a szabadságharc nem szemé-

lyes élmény. Hanem kegyeleti őrzés.  

 

Ha ez a fiatalabb nemzedék hajlandó 

lesz tovább vinni ezt a küldetést. Nem 

elképzelhetetlen majd a szervezeteknek 

valamifajta egyesülése, ami az időseknél 

nem megvalósítható. Ezt a következő 

generációval tán már meg lehet oldani, 

hiszen az erőket koncentrálni kell, 

potensebb szervezeti munka szükséges.  

A magam részéről én ebben látom a 

jövendőt. Minden ambícióm, és ebben 

egyetértésben vagyok az ország vezetőivel 

is, hogy ’56 emlékét őrző szervezetet fenn 

kell tartani. A kuratórium tagjaival – 

jómagam is – 90 felé ballagunk. Temetünk, 

állandóan temetünk most már.  

Mikor én meghirdettem a kuratóriumi 

ülésen, hogy próbáljatok olyan fiatalokat 

beszervezni, akinek az apját kivégezték 

vagy családtagja börtönben volt, hogy 

legyen mégis valamilyen kapcsolódása 

’56-hoz, nem sok sikerrel jártam. De van 

szervezet, amelyik mozog. 
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- Világszövetségünk figyelmet fordít az 

ifjúságra. Schrötter Tibor alelnökünk tíz 

éve járja az iskolákat személyes 

történetével, hogy saját sorsán keresztül 

megismertesse azt a korszakot. Országos 

rajzpályázatot hirdettünk középiskoláknak 

az Októberi Tűzvirág ’56 antológiához 

kötve, jövőre pedig országos szavaló-

versenyt kezdeményezünk. 

- Hozzánk képest fiatal az elnök, dr. 

Sántha Gábor, 70-es ambiciózus, sőt, azt is 

látom, hogy más szervezetekből is 

átmennek szövetségükbe. Ez mindig így 

van, ha valaki felpörgeti az eseményeket. 

Rábíztuk azt a feladatot, hogy a különböző 

szervezetek 60. évfordulós rendezvényeit 

fogja össze.   

Ha ezek a rendezvények, megemlé-

kezések már lezajlottak, fel kell mérni, 

hogy hol van energia a működésre, és hol 

nincs. A kuratóriumnak is meg kell újítania 

önmagát. Lehetőleg olyanok kerüljenek be 

oda, akik tudnak működtetni, s van valami 

családi érintettségük. Felnőtt két új 

generáció, akik számára ’56 történelem. 

Kevésbé érdeklik őket azok a viták, 

amelyeket mi folytattunk.  

Ugyanakkor azokat az idős embereket, 

akik ebben az elmúlt 25 évben végig 

kitartottak, sokat tettek ötvenhat emlékéért, 

megfelelő tisztelettel kell kezelni, hátrány 

nem érhet senkit.  

 
Vennes Aranka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Boross Péter a recski emlékhelyen tartott 

beszédet szeptember 18-án 
(Csigás Zoltán felvétele) 

„A VILÁGTÖRTÉNELEM 

LEGSZEBB LAPJAI” 

 

MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 59. 

ÉVFORDULÓN 
 

Mindazok, akik 1956-ban megismerték a 

szabadságot - különösen az akkori fiatal 

nemzedék bátor tagjai - egy életre elkötelezték 

magukat annak szolgálatában. Mindazok, 

akik szembe mertek szállni a világtörténelem 

legkegyetlenebb diktatúrájával; akik fegyvert 

fogtak a világ legerősebb hadserege ellen, s a 

diktatúrát védelmező hazai zsoldosok ellen; 

akik védelmezték az emberi méltóságot és a 

szabadságot – vérük és élet-áldozatuk nyomot 

hagyott a világtörténelemben.  

 

Minden esztendőben, október 23-án, 

tisztelettel és hálával gondolunk a kivégzet-

tekre, az elesettekre, s köszöntjük a még élő 

bajtársakat. Felkeressük a történelmi emlék-

helyeket, felidézzük hősiességüket, lerójuk 

kegyeletünket virágokkal, koszorúkkal. 

Az 59. évfordulón is így tettünk, nemcsak a 

fővárosban, hanem az ország számos pontján, 

és – határokon túl.  

 

CORVIN KÖZ 

 
„Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat 

feledni éjszakai vad hánykolódásokat, 

(egy hónapban két éjjelt börtönben töltök, 

és kéthavonként felakasztanak.) 

Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat: 

hogy megszeressem a hóhérokat, 

és imádkozzam ellenségeimért…” 

 

Tóth Bálint: Magyar litánia című 

verséből való az idézet, ez a költemény is 

elhangzott, Takács Bence előadóművész 

tolmácsolásában, a Világszövetség 2015. 

október 22-én, a Corvin közben megtartott 

ünnepségén.  

 

A Himnusz elhangzása után dr. Lomnici 

Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa 

elnöke, a Világszövetség tiszteletbeli elnö-

ke mondott köszöntőt. Hangsúlyozta, hogy 

e napon azokról emlékezünk meg, akik 
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országszerte, határon túl, Budapesten, és 

azon belül a Corvin közben harcoltak 

hazánk szabadságáért: „Akik a világtörté-

nelem legszebb lapjait írták, és sokan a 

legdrágábbat, az életüket adományozták a 

hazának.” – fogalmazott dr. Lomnici 

Zoltán. 

 

Ünnepi beszédben dr. Rétvári Bence, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma parla-

menti államtitkára felidézte az akkori ifjak-

lányok alakját, mindazokét, akik 59 évvel 

ezelőtt mertek kiállni, harcolni; s akik 

1956. október 23-át a magyar szabadság 

napjává tették.  

 

A megemlékezésen az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége nevé-

ben dr. Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnök 

Csuka Tamás nyugalmazott református 

tábori püspök, dandártábornok és dr. 

Sántha Gábor elnök elismeréseket adott át:  

 
1956-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ 

ÉRDEMKERESZTET 

kapott 

 
ANDRÁSSY KRISZTINA művésznő, a 

Magyar Állami Operaház korrepetitora és 

magánénekese; 

BAKOS PÉTERNÉ, a XVIII. kerületi, Darus 

Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános 

Iskola igazgató asszonya; 

BÁTKI FAZEKAS ZOLTÁN, a Magyar 

Állami Operaház operaénekese; 

KISGYÖRGY JÓZSEFNÉ, az 1956-os 

Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 

Mátészalkai Régió vezetője; 

VÁGÓ GÁBOR, a Budapest Film Zrt. 

üzemeltetési igazgatója; 

VÁRNAI LÁSZLÓ nyugállományú honvéd 

százados; 

vitéz BÁNYAI JENŐNÉ, az 1956-os Vitézi 

Lovagrend tagja; 

vitéz SALAMON CSILLA őrnagy, a Székely 

Katasztrófa Elhárítás és az 1956-os Vitézi 

Lovagrend tagja; 

vitéz TENGERDI MAGYAR FERENC, a vitéz 

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 

Hagyományőrző Egyesület Bandérium vitéze. 

 

1956-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ 

LOVAGKERESZTET 

kapott 

 
DUBNITZKI ZSOLT zászlós, a Magyar 

Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest 

Helyőrség zászlósa; 

HÁMORI VILMOS nyug. tervező mérnök; 

SZENTIVÁNYI GYÖRGY iparművész, az 

1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége Dél-pesti Régió vezetője. 

 
1956-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ 

ÉRDEMREND NAGYKERESZTET 

kapott 

 
ÁDÁM BARNABÁS honvéd ezredes, a 

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti 

Honvéd Díszegység és a Honvéd Koronaőrség 

parancsnoka; 

ANDRÁSSY FRIGYES, a Magyar Állami 

Operaház címzetes magánénekese; 

BERKES BÁLINT, a Nemzeti Örökség Intézet 

korábbi kabinetfőnöke; 

DR. KONRAD SUTARSKI, a Magyarországi 

Lengyelség Múzeuma és Levéltára igazgatója; 

PROF. DR. honoris causa MOCSAI LAJOS, a 

Testnevelési Egyetem rektora; 

SCHRÖTTER TIBOR, az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége alelnöke; 

SZARVAS ATTILA, a XVIII. Kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri 

Hivatal alpolgármestere; 

SZUNAI MIKLÓS, az Emberi Méltóság 

Tanácsa főtitkára; 

TERÉNYI FERENC, az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége Kanadai 

Régió vezetője; 

vitéz KISS LÁSZLÓ, a vitéz Mikecz Kálmán 

Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület 

Bandérium kapitánya; 

vitéz PETRŐCZ TIBOR, az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége Pest 

Megyei Régió vezetője. 

 
Emléklapot kapott szép szavalatáért – 

BOKOR VINCE, a XVIII. kerület Darus Utcai 

Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 

4. osztályos tanulója, aki Majthényi Flóra: Mi 

a haza? című versét adta elő. 
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Az ünnepség színvonalát emelte a Sír a 

téli éjszaka című drámai daljáték több 

részlete: Szabó László Dezső verseit 

Andrássy Frigyes zenésítette meg.  

 

 
 

Bokor Vince átveszi az Emléklapot  

Dr. Sántha Gábor elnöktől 

 
Hagyományainkhoz híven a Világ-

szövetség emléktáblát állíttatott a Corvin 

közben, megörökítve Dilinkó Gábor 

(Bizsu), Pongrátz Ödön (Papa) és Szlama 

Árpád tüzér hadnagy nevét. E három ’56-

os hős alakját Csuka Tamás nyugalmazott 

dandártábornok, református tábori püspök 

idézte fel – az emléktábla megáldása előtt. 

Dilinkó Gábor, „Bizsu” az ötvenes 

években vagonrakodásból fedezte meg-

élhetését, ekkor ismerte meg a még szinte 

bakfis Bozsvári Marikát.  Ám, a nyugha-

tatlan természetű lány, mit sem törődve 

azzal, hogy már állapotos, egy szép napon 

elment. Bizsu később tudta meg, hogy fia 

született. A csecsemőt a hatóság állami 

gondozásba vette. A kis Sanyikát 

a Mosonyi utcai menhelyen érte a forra-

dalom. Ekkor négyéves volt.  

Bizsu november 4-én, a szovjet tank-

invázió rövid szünetében, elment a kisfiá-

ért, de az utcán lövés érte a homlokán, és 

összeesett. A gyermeket pedig valaki 

visszavitte az intézetbe. A lábadozó 

Bizsura december végén a kórház 

pincéjében találtak rá. A Fő utcai bör-

tönben többször megkínozták, volt, hogy 

napokig hideg vízben kellett állnia.  

Vallatás közben az ujjait összetörték, 

ami miatt szabadulása után, festőmű-

vészként, sajátos ecsetfogási  technikát 

fejlesztett ki. Az ellenforradalomban való 

aktív részvétel miatt 12 évet kapott, de 7 év 

után, 1963-ban ő is amnesztiával szabadult. 

Azonnal keresni kezdte az ekkor már 

tizenegy éves fiát. Mindhiába, mert ő az 

anyja nevét vette fel. Bizsu erről nem 

tudhatott. Fia, Bozsvári Sándor, Auszt-

ráliában folytatta tovább az életét.  

Valami belső sugallatra az interneten 

bepötyögte halottnak hitt apja nevét.  

Valósággal elszédült, amikor egy sor 

adat jelent meg róla: az apja él! Azonnal 

felhívta a Budapesti Rendőr-főkapitány-

ságot. Így tudta meg a címét, telefonját. És 

tárcsázta a számot. 2011. november 3-án 

ölelhette át egymást a hófehér hajú apa és 

59 éves fia a Mátyásföldi Bajtársak 

Otthonának apró szobájában...  

 

- Pongrátz Ödön 1922. november 6-án 

született Szamosújváron, örmény katolikus 

családban. 1946-ban a tizenegy tagú 

Pongrátz-család átköltözött Magyarország-

ra, Soroksárra. 1956-ban hat Pográtz fiú 

vett részt a forradalomban.  Pongrátz 

Ödön, „Papa”, egyike volt a Corvin-köz 

megszervezőinek, öccsét, Gergelyt főpa-

rancsnoknak választották a corvinista 

szabadságharcosok. 1956. november 1-jén 

a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Ope-

ratív Bizottsága tagjának választották.  

Küldöttként tárgyalt a Parlamentben a 

Nagy Imre vezette kormánnyal. 

 

A szabadságharc vérbefojtása után el-

hagyta Magyarországot, az Egyesült 

Államokban telepedett le.  1961-től a 

Sulyok Dezső szellemi támogatásával 

működő Október 23.  Mozgalom alapítója, 

elnöke volt. A rendszerváltás kezdetén 

térhetett haza, miután az utolsók egyi-

keként megszüntették vele szemben is a 

beutazási tilalmat.  2004-ben valamennyi 

Pongrátz-testvért vitézzé avatták Buda-

pesten.   Öccse - Pongrátz Gergely halála 

után - 2005-ben haza települt. Az 56-os 
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Történelmi Alapítvány elnökeként irányí-

totta a kiskunmajsai 56-os Múzeum, 

valamint az 56-os ifjúsági tábor munkáját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Csuka Tamás felidézi a hősök életútját 

 
- A moszkvai ATV l997-ben műsorára 

tűzte az 1956-os év eseményeinek 

bemutatását. Nyílt fórumon, 500 hallgató 

előtt vitatták meg a magyarországi 

forradalom történéseit. Az orosz emberek 

tudatában ugyanis hamis kép rögződött a 

szovjet beavatkozásról. A vitára meghívták 

Fomin ezredest, aki 1956-ban kapitányi 

rangban szolgált Magyarországon, s 

tolmácsként működött a magyar és a 

szovjet katonai vezetés között. Az orosz 

ezredes közölte: Magyarországon 1956-

ban fasiszta puccs játszódott le, és hogy a 

magyarok lőttek először.    

 

Ebben a pillanatban emelkedett szólásra 

Szlama Árpád, magyar ezredesi 

egyenruhában. A Corvin körüli harcok 

tüzér főhadnagya 41 év múltán először és 

egyetlenként szólhatott az egykori Szovje-

tunió lakosságához. Elmondta, hogy a 

szovjet megszállás utáni kommunista 

rémuralom temetővé és börtönné változ-

tatta az országot. 1956 őszén a végletekig 

elkeseredett munkásság és az ifjúság 

vonult az utcára, követelve a változásokat.   

Igaz, a magyarok lőttek először. De akik 

a tűzparancsot kiadták, annak az ÁVH-nak 

voltak a tagjai, akik számára egyenesen 

Moszkvából jött az utasítás!  

Munkások és munkásnők, nem egy 

esetben 12-15 éves gyermekek kény-

szerítették térdre a hatalmas Szovjetunió 

tankhadseregét. Majd így folytatta: Műsor 

közben kaptam egy igen furcsa kérdést: mit 

éreztem, mikor a szovjet katonákra lőttem. 

Nos, az illető zsurnaliszta nyilván nem volt 

katona, hiszen akkor tudhatná: a tüzér nem 

emberekre céloz, hanem álló vagy mozgó 

objektumokra (…) De most itt, a nyilvános-

ság előtt kérdezem meg a kérdezőt: mit 

érezhetett annak az orosz páncélosnak a 

vezetője, aki Budapest belvárosában, az 

Üllői úton eltaposta a sebesülteket; amikor 

a vonagló, 13 éves magyar kisfiún átgázolt, 

és még meg is fordult rajta?   Én, mint 

magyar honvédő, 1956-ban csak katonai 

eskümnek tettem eleget!   

 A magyar ezredes beszédét követően 

percekig dübörgött a taps. A műsor végén 

Szlama ezredest úgy mutatták be az ott 

megjelent Hruscsov lányának: Nézze csak 

meg, ez a magyar katonatiszt kétszer nyerte 

meg a magyar szabadságharcot, először 

1956-ban Budapesten, majd itt és most, 

Moszkvában.    Szlama Árpádot – akit Ká-

dár vészbírái halálra ítéltek, majd az 

ítéletet „kegyelemből” 15 évi börtönre 

változtatták, amit az utolsó napig le is ült - 

a moszkvai útról hazatérve itthon mély 

hallgatás övezte. 1997-ben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Sántha Gábor köszöntőt mond a Corvin 

emlékfalánál. Két fiatal: Csontos Noel és 

Félegyházi Török Eszter korabeli 

szabadságharcos öltözékben állnak a zászlók 

mellett 
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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége vezetői, tagjai számos 

emlékhelyen rótták le tiszteletüket a 

forradalom és szabadságharc hősei, mártír-

jai és áldozatai előtt: Csömörön, a Gloria 

Victis 1956-os emlékműnél; a Műegyetem-

nél, a Forradalom bölcsője domborműnél; 

Mátészalkán, a kivégzett Balázs Ferenc 

szobránál; Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, 

a Hargita téren; a 301-es parcellánál a 

sortüzek civil áldozataira emlékezve; 

Ácson, Ács és Környéke Régió szervezésé- 

ben; az Imádkozó Katona szobránál az Új 

Köztemetőben; Kisfogház Emlékhelyen; 

Tökölön, a repülőtéren, Maléter Pálra 

emlékeztek; a VIII. kerületben, a katonaor-

vosok emlékművénél; Óbudán és Recsken.  

A Világszövetség elnöksége és képvise-

lői október 23-án koszorút helyeztek el 

Bocskay T. József sírján, a Fiumei úti 

temető 56-os parcellájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mátészalka: Dr. Takács Csaba jegyző, Hanusi 

Péter polgármester és Torma Tamás 

alpolgármester Balázs Ferenc szobra előtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simicskó István honvédelmi miniszter  

2015. október 21-én a Műegyetem előtt, a 

Forradalom Bölcsője emlékműnél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Torontóban élő Terényi Ferenc a Kisfogház 

Emlékhelyen, a halálraítéltek cellájában áll a 

kivégzettek képei előtt 

 
* 

(A megemlékezésekről részletes beszámolót 

olvashatnak a Világszövetség honlapján, a 

www.1956mszvsz.hu címen) 

 

 
PÁRIZS, DIADALÍV 

 

Szentmisével kezdődött a megemléke-

zés október 18-án, vasárnap délelőtt 11 

órakor, Párizsban. A Francia-országi 

Magyar Szabadságharcos Szövetség 

ugyanis 1957. október 23-a óta minden 

esztendőben megrendezi emlékező ünnep-

ségsorozatát, amelynek néhai Péntek 

Róbert és Sujánszky Jenő, mostani 

elnökünk voltak az elindítói.  

A szentmisét követte a koszorúzási és 

örökláng-meggyújtási szertartás Párizsban, 

a Diadalívnél. Prohászka Péter alelnök 

tartott rövid beszédet, saját élettörténetének 

részleteivel. Szövetségünk titkára, Szinyei 

János: Virághullás című versét szavalta el.  

Az ünnepség színvonalát emelte és 

bensőségessé tette, amikor Hadady László 

oboaművész kíséretével a közönség eléne-

kelte a Ha én rózsa volnék című dal mind 

az öt versszakát. Mindszenty József 

emléktáblájánál tíznél több koszorút  

http://www.1956mszvsz.hu/


 

 
LÁMPÁS II. évfolyam 3. szám, 2015. december                                                                                                  10 

 

helyeztek el, köztük Szövetségünk, az '56-

os Emlékbizottság, a magyar külképviselet 

tagjai; a Magyar Intézet, a Magyar Kato-

likus Misszió, a Református Közösség, a 

Magyarok Világszövetsége, a Máltai Lo-

vagrend, az Alcyon Társaság, valamint a 

Magyar Ház képviselői; Mindszenty József 

családjának tagjai és több civilszervezet. 

A Diadalív-i szertartás este 6 órakor 

kezdődött. A tömeg zenekari kísérettel és 

zászlókkal indult el a Champs Elysées 

felső szakaszán, keresztül a téren, az 

Ismeretlen Katona sírjához. Dr. Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés elnöke és 

Károlyi György nagykövet is részt vettek a 

ceremónián.  

Az ünnepségsorozat harmadik felvo-

nása november 4-én volt, amikor megko-

szorúztuk Nagy Imre jelképes sírját a Père 

Lachaise temetőben, délelőtt 11 órakor.  

 
Pém Anikó 

   (Párizs) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bíró Levente felvételei) 

AUSZTRÁLIA 

 
Melbourne Fitzroy North elővárosában 

az Ausztráliai Magyar Református Egyház 

október 23-án, pénteken este, gyertya-

fényes megemlékezést tartott a Magyar 

Református Templomban. Az egybegyűltek 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 

hőseinek emléke előtt tisztelegtek.  

A Viktória állambeli Wantirna-ban, a 

Magyar Központban, október 25-én, vasár-

nap, emlékeztek meg 1956-ról. Ezt 

megelőzően koszorút helyeztek el az 

Emlékparkban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sydney-i megemlékezés résztvevői 

 

Sydney-ben, október 25-én, a Rook-

wood-i köztemető magyar részlegében, a 

Hősök Keresztjénél v. Bene Ferenc, a Füg-

getlen Magyar Szabadságharcos Szövetség 

elnöke köszöntötte a jelenlévőket.  

Az ünnepség után a Magyar Házban 

emlékműsort tartottak. 

 

 

 

 

 

 

 
Mécs János versbe öntötte emlékeit  

1956-ról a Sydney-i ünnepségen 
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RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEM ÓRÁK 
 

Teljesen megtelt diákokkal és tanárok-

kal Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kondor 

Béla Közösségi Háza színházterme.  

Schrötter Tibor, a Világszövetség al-

elnöke, megrázó erővel idézte fel a Rákosi-

korszakban és az 1956 utáni, véres 

megtorlásokban elszenvedett börtönéveit, a 

kínzásokat. Ez volt a 76. rendhagyó törté-

nelemóra. Egyidejűleg 20 tablón bemutatta 

’56-os dokumentum és fényképek-gyűjte-

ményét, valamint a megőrzött relikviákat.  

A rendhagyó történelem óra előtt 

Galgóczy Zoltán alpolgármester köszön-

tötte a diákokat és a tanárokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Galgóczy Zoltán alpolgármester 

 
A rendkívüli tanórát Ughy Attila 

polgármester nyitotta meg. A rendezvényen 

ismert személyiségek is részt vettek: dr. 

Lomnici Zoltán, az 1956-os MSZVSZ 

tiszteletbeli elnöke, dr. Sántha Gábor 

elnök, Csigás Zoltán alelnök, Andrássy 

Krisztina és Andrássy Frigyes opera-

énekesek. A művészek rögtönzött előadás-

sal emelték a rendezvény színvonalát: a 

Honfoglalás című film „Kell még egy szó” 

kezdető dalát énekelték el. 

 

Erre az alkalomra a Közösségi Ház, 

Császár Bíró Lilla igazgatónő vezetésével, 

külön kiállítást szervezett: tablókon és 

fényképeken mutatták be a kerület ’56-os 

történelmét. Helyet adtak A. Bak Péter, 

Corvin Művészeti Éremmel díjazott festő-

művész képeinek és az Amerikában élő 

Kovács Pál szobrászművész alkotásainak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schrötter Tibor tíz éve járja az iskolákat, 

művelődési házakat. Ez idő alatt összesen 86 

rendhagyó történelem órát tartott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A diákok nemcsak figyelnek, jegyzetelnek is 

 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 1956-os 

históriája igencsak tragikus és véres. Itt 

történt meg, hogy a kenyérért sorban álló 

emberek közé lőttek a szovjetek, s 16-an 

meghaltak. A legfiatalabb 13 éves volt, a 

legidősebb 81. Ughy Attila polgármester 

köszöntő beszédében így fogalmazott:  

„1956 olyan évszám, amelyet a 

kommunista diktatúra minden eszközzel 

megpróbált eltüntetni az ország 

krónikájából… Azt gondolom, hogy ebben 

a zavaros időszakban kötelességünk 

megragadni minden olyan alkalmat és 

lehetőséget, hogy 1956-ról beszéljünk.”  

- Számunkra nagyon fontos az, hogy 

emberközelivé, megélhetővé tegyük a fiata-

loknak is a történelmet – nyilatkozta a 
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Lámpásnak Ughy Attila. - 1956 hősei lép-

jenek ki a könyvek lapjairól, elevenedjenek 

meg a fekete-fehér fotók. Érezzük, lássuk 

azt, hogy amit ők cselekedtek, az akkor, 

abban az időszakban nagyon nagy áldozat 

volt. Tisztában voltak azzal, hogy a 

szabadságért folytatott harc akár az 

életükbe fog kerülni.  A belvárosi kerületek 

mellett talán mi dolgoztuk fel a 

legmélyebben a korábbi történelmi esemé-

nyeket. Nálunk van a Hargita téren az az 

’56-os emlékmű, amelyet F. Kovács Attila 

tervezett, s amelyet Schmidt Mária, a 

Terror Háza Múzeum főigazgatója segít-

ségével állított fel az önkormányzat.  

- Azokba a bazaltkockákba van bevésve 

az összes ’56-os áldozat neve. Több mint 

3200! És folyamatosan bővül! Mihelyst 

felmerül egy olyan személy, akiről hi-

telesen bizonyítható, hogy az ’56-os for-

radalomban és szabadságharcban vesztette 

életét  annak neve az üresen hagyott 

bazaltkockára kerül. Ez nagyon jó 

lehetőség arra, hogy a kerületben - vagy 

akár más, Budapesten élő gimnazisták is – 

egy-egy sorsot, egy-egy történetet feldol-

gozva – tudjanak személyes történelmi 

tanulmányokat készíteni, s kicsit közelebb 

kerülni ehhez a korszakhoz. 
V.A 

 

(A rendhagyó történelemóráról tájékozódhatnak 

még a Világszövetség honlapján, a 

www.1956mszvsz.hu címen) 

 

 

 

 

1956 UTOLSÓ NAPJA 
 

SCHRÖTTER TIBOR 

VISSZAEMLÉKEZÉSE 

 

A forradalom és a szabadságharc óta 

több mint két emberöltő – 59 év – telt el, 

de ennyi idő sem képes fakóbbá tenni az 

emlékek drámaiságát. A forradalmat 

eltiporták a szovjet hernyótalpak és honi 

kiszolgálóik, Kádár pufajkásai. Az egész 

országra és a fővárosra is rátelepedett a 

terror és a félelem légköre. A nemzet egyik 

fele bujkált, a másik bújtatott. 

’56 karácsonyának délelőttje volt. Átlőtt 

és begipszelt csuklómat kopott lóden-

kabátom zsebébe bújtatva siettem a 

Majakovszkij utcán (ma Király utca) egy 

zeneakadémista lánnyal (későbbi fele-

ségemmel), ő hívta fel a figyelmem arra a 

géppel írt papírszalagra, amely a 

Zeneakadémia oldalkapujára volt kira-

gasztva: Magyar Állami Hangverseny-

zenekar előadása folyó hó 31-én 13 órakor. 

Beethoven: Egmont-nyitány és III (Eroica) 

szimfónia. Vezényel: Ferencsik János.  

 

Döbbenten néztünk össze. Jól látunk? 

Egmont és az Eroica? Ez a két mű a 

legszebb zenei jelképe a szabadság-

vágynak! Ez a bizonysága, hogy a zsarnok 

túlerő a kezünkből kicsavarta ugyan a 

fegyvert, de ’56 szellemét nem tudta 

leigázni. Kipirult arccal siettünk tovább. 

Kezdés előtt legalább fél órával már tele 

volt az előcsarnok. Vajon honnan értesültek 

erről az eseményről ezek az emberek, 

akiknek az arcán most riadt kíváncsiság 

ült? Becsöngettek. A közönség szokatlanul 

halkan foglalta el a helyét. Mi is a zenekari 

ülések felső sorában. Szinte hallani lehetett 

a csendet. Feloldásként hatott, amikor 

Ferencsik pálcája nyomán megszólalt az 

Egmont-nyitány.  

 

Előtte, és azóta is, többször hallottam 

Beethoven e csodálatos művét, de úgy, 

mint akkor, soha. Ezen a napon zenekar és 

hallgatóság együtt oldódott fel a csodálatos 

muzsikában. A rövid szünetben az arcok 

már pirosabbak, a tekintetek keményebbek 

voltak.  

Az Eroica szimfónia, e monumentális 

mű, első tétele még tovább fokozta azt a 

hitet, hogy a szabadságvágy legyőz-

hetetlen! (Bár nagyon sok áldozatot 

követel!) A második, a Gyász-tétel néhány 

másodperces szünetében a zenetörténet 

egyedülálló eseménye történt. A közönség 

néma csendben felállt, és állva maradt! 

http://www.1956mszvsz.hu/
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A dirigens és a zenészek döbbenten 

fordultak a hallgatóság felé. Úgy szólt hát 

a tétel, ahogyan a világon még soha.  

Meglett férfiak válla rázkódott a 

hangtalan zokogástól, és a zenészek 

szeméből is folytak a könnyek. A tétel 

végén alélt nőt (anyát vagy feleséget?) 

támogattak ki. 

 

Leülve aztán várni kellett, amíg a 

hangosan sírók elcsendesültek, és folytatni 

lehetett a hangversenyt. Az előadás végén 

néma felállással vártuk meg, amíg a 

zenekar kivonult. Alig volt taps. A kezek – 

az én kezem 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, senki sem számított 

arra, hogy majd fél évszázadot kell várni, 

hogy ezt a megrázó eseményt leírhassam.  

Mégis e történetet muszáj leírni, hiszen 

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 SZOVJETUNIÓBA 

ELHURCOLTAK 

EMLÉKNAPJA 

 
Menczer Erzsébet még fideszes ország-

gyűlési képviselőként – ma a SZORA-

KÉSZ elnöke – indítványozta 2012-ben, 

hogy november 25-ét nyilvánítsák a 

Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai 

rabok és kényszermunkások emléknapjává. 

  

Azért e napot, mert 1953-ban ezen a 

napon 1500 politikai elítélt érkezhetett 

haza a Szovjetunióból.  

Az Országgyűlés 2012. május 21-én az 

indítványt elfogadta.  

Azokról a magyarokról van szó, akiket 

1944 őszétől hadifogolyként vagy 

internáltként a Szovjetunióba hurcoltak 

többéves kényszermunkára, illetve akiket a 

II. világháború után, 5-25 évre száműztek a 

Gulágokra – az akkori magyar hatóságok 

hathatós közreműködésével, koholt vádak 

alapján. Egyes becslések szerint a 

különböző időpontokban elhurcoltak szá-

ma elérhette a 8-900 ezret is. 

 

A központi ünnepséget 2015. november 

25-én, a Városligeti fasorban, a Derkovits 

Gyula Általános Iskola előtt tartották, ahol 

Orbán Viktor miniszterelnök mondott 

beszédet.  

Világszövetségünk is lerótta tiszteletét e 

napon mindazok előtt, akiket magyar-

ságuk, származásuk, politikai, vallási 

meggyőződésük miatt – emberi és polgári 

jogaiktól megfosztva, hazájuktól több ezer 

kilométerre, embertelen, megalázó 

körülmények között – fogságban tartottak, 

és velük kényszermunkát végeztettek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató 

Intézet főigazgatója, dr. Sántha Gábor elnök és 

dr. Petrasovits Anna, az 1956-os MSZVSZ  

Ács és Környéke Régió vezetője 
(Csigás Zoltán felvétele) 
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Az emlékmenet résztvevői,  

középütt Menczer Erzsébet 
(Csigás Zoltán felvétele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szűcs Béla Albert az ácsi régió  

képviseletében (balról) 

és v. Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 

’56-os Szövetség elnöke, a Városligeti 

fasorban tartott központi megemlékezésen  
(Dr. Sántha Gábor felvétele) 

 

 

 

ÚJ MAGYAR HÁZ 

TORONTÓBAN  
 

Sok-sok társadalmi munka, összefogás 

révén megvalósították elképzelésüket a 

Torontóban élő magyarok: 2015. október 

25-én, ünnepélyes keretek között, meg-

nyitották az Új Magyar Házat. Több mint 

egy esztendő telt el, amióta a régit bezárták 

és eladták. A megvásárolt másik épületben 

viszont nagyon sok átalakítást kellett 

végezni, hogy megfeleljen a mai 

követelményeknek.  

A megnyitón beszédet mondott Potápi 

Árpád, Miniszterelnökség nemzetpoliti-

káért felelős államtitkára. Az átadáson 

részt vett Grezsa István miniszteri biztos, 

valamint Pánczél Károly, az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottságának elnö-

ke, és az általa vezetett küldöttség. 

A költségek együttes összege elérte a 4 

millió 600 ezer kanadai dollárt, a felújítás 

költségeihez hazánk 600 ezer kanadai 

dollárral járult hozzá. 

Az avatás óta már több sikeres 

rendezvényt is tartottak! Volt székely bál, 

nagy vacsorával; november 28-án pedig 

vadász bál, ahol természetesen a Torontói 

Magyar Vadász Klub tagjai gondoskodtak 

a finomságokról. December 6-án arról 

szavaznak: legyen-e új vezetőség.  
 

 

AHOL A NAP KÖRBEJÁR 
 

A SZABAD GONDOLATOK 

OTTHONA 

 
Mint a legtöbb forradalmár, Czene Ferenc 

is Ausztrián keresztül menekült a „szabad 

világba” – amiként ezt akkoriban mondták. 

Már 1957 húsvétja volt, mire megérkezett Los 

Angelesbe. Azóta ott él, azaz: 1994 óta fél évet 

ott, fél évet itt tölt.  

Az ő forradalma nem 1956-ban kezdődött, 

hanem jóval korábban. A Békés megyei, 

Gyula melletti – kúriának beillő – „tanyáján” 

idézte fel a régi emlékeket: 
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PORTRÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Figyeltem és jól érzékeltem a Rákosi-

korszak népellenes voltát. Ez engem, mint 

fiatal fiút, rendkívül fölháborított. Józsa 

László nevű osztálytársammal, barátommal 

röplapokat készítettünk: „Akasszák fel 

Rákosit!” – felirattal. Le is rajzoltuk.  Nem 

volt valami okos dolog, hiszen egy Dél-

alföldi kis faluban, Kunágotán, így nem 

lehetett megváltani a világot! De már 

akkor erős volt bennem felelősségérzet. 

 

- Honnan eredt ez az érzés? 

- Példaképek voltak előttem. Az édes-

anyám részéről a Piros-család, nagy család 

volt: falualapító, templomépítő. Az édes-

apám részéről az egyik dédapám, a Bach-

korszakban, szembe szállt a Bach-

huszárokkal, akik be akartak menni 

valahová.  A dédapám, hogy védje a bent 

lévőket, erősen fogta a kilincset kívülről.  

Hiába verték a kezét a kardlappal, nem 

engedte el, mígnem letört a kilincs! Kitűnő 

tanuló voltam, többször kaptam könyveket 

jutalmul. Például a Toldit, a Kincskereső 

kisködmönt. Az irodalmon keresztül 

megismertem a múltunkat. A tanári karban 

is olyan tanítóim voltak, mint Kotroczóné 

asszony, aki csodálatos tanító volt.  

A kis faluban az akkori igazgató, Seres 

Béla bácsi, az édesapámnak jó barátja volt, 

a felesége az édesanyámnak gyerekkori jó 

barátnője, és az egész tanári kar ismert 

bennünket, mégsem mertek tovább-

tanulásra ajánlani.  

Olyan ipari tanulónak akartam menni, 

amihez úttörőnek kellett volna lenni. Ma 

sem tudom, hogy ki, de adott egy úttörő 

igazolványt. Az Isten áldja meg haló 

poraiban is! Pestre, a Beloiannisz gyárba 

kerültem, a híradástechnikai üzembe, ami 

teljes katonai-hadi felszereléseket gyártott 

a Szovjetuniónak meg az úgynevezett 

béketábor országainak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi eredményeimet tekintve az 

első 6 között végeztem. Így elküldtek egy 

hadiipari kutató intézetbe, Kispestre. 

Nagyon szerettem abban a tudós környe-

zetben! Mikor ott végeztem, akkor el 

akartak helyezni a telefongyárba. De előtte 

behívattak ennek a híradástechnikai 

gyárnak a pártirodájába. A párttitkárnő 

Bata Istvánnak, az akkori honvédelmi 

miniszternek volt a felesége. 

 Amit tőle kaptam, azt nem felejtem: 

hogy én beférkőzöm a nép bizalmába, 

belső ellenség vagyok stb.! Olyan bor-

zalmas vádakat zúdított a fejemre ez a nő, 

hogy én azt hittem, ott esem össze! Utolért 

a káderlapom! Közben a kutató intézetből 

bejött a Czigler József, aki az én főnököm 

volt. Azt mondta: „mit bántjátok ezt a 

gyereket! Dehogy akar ez beférkőzni az 

emberek bizalmába!” A Czigler 

meghazudtolta a párttitkárt.  Dehát csak a 

párttitkárnak lehetett igaza! Úgy hogy 

racionalizáltak. 

 

- Ez mit jelentett?! 

- Azt, hogy akinek ezt beírták a 

munkakönyvébe, nem tudott elhelyez-
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kedni!  Én sem. Végül elmentem a VIII. 

kerületi épületszerelő vállalathoz. Ördögh 

Zoltán főmérnök jóindulatának köszön-

hetem, hogy felvettek. De ismét utolért a 

káderlapom! Ezért kerültem halálbri-

gádba, ahol segédmunkás volt a pártiskola 

lebukott vezérigazgatója; Horthy egyik 

testőre meg egy Degró Zoltán nevű illető, 

nem tudom, mi volt a bűne. Nagyon 

egészségtelen és veszélyes munkákat kellet 

végezni. Például Salgótarjánban, a száz 

évvel azelőtti csővezetékek azbeszt 

tömítését kellett lecserélni; a laborató-

riumokban kellett az elszívó berendezést 

szerelni, de közben ott dolgoztak, a gázok 

fölszálltak; vagy a kazánokat kellett 

kipucolni belülről, a vízkőtől. Meg is halt 

mindenki hamar. 

 

- A forradalomban készült egyik doku-

mentumfilmben önt az első sorban lehet 

látni, ahogy vonul az egyetemistákkal… 

- Október 23-án reggel mondták az 

egyetemen - ahol éppen dolgoztam -, hogy 

gyűlés lesz, menjek. Én, munkásruhában, a 

bejárati ajtónál álltam, hátul. A diákság 

elhatározta, hogy mennek a Petőfi-szobor-

hoz tüntetni. Így, amikor megfordultak és 

megindultak, én a tömeg élére kerültem. A 

tüntetés után mentünk a Sztálin-szoborhoz. 

Megbeszéltük, hogy menjünk fegyverért!  

Én, amíg Pesten voltam, rendszeresen 

kellett jelentkeznem a rendőrségen.  

 

- REF-es volt?! Vagyis rendőri felü-

gyelet alatt állt?! 

- Igen. Amikor jelentkeztem, ottani 

alkalmazottak elintézték a papírokat, de a 

kapitány írta alá. Így én őt ismertem.  

Mikor mentünk a fegyverért ezzel a 

csoporttal a kapitányságra, valaki azt 

mondta: állítsuk a kapitányt a falhoz! Mi 

mondtuk, hogy fegyverért jöttünk, nem 

gyilkolni! Ez is egy csoda volt: oda-

figyeltek, az emberek hallgattak a jó szóra!  

 

- Nem volt önökben bosszúvágy?! 

- Nem. A fegyver nem volt elég, akkor 

mentünk a lámpagyárba, ami szintén 

nyitva volt. Ott is szereztünk fegyvereket, 

aztán teherautóval indultunk a Corvin 

közbe. Megálltunk a Közvágóhídnál, ahol 

vettünk élelmiszert, azt is vittük a 

harcolóknak.  

Úgy emlékszem, a Mária utcánál láttuk, 

hogy jönnek a szovjet tankok, az orosz kint 

állt a toronyban. Rálőttem erre a 

szerencsétlenre… Azóta is sokszor 

fölrémlik bennem ez a jelenet... Hogy 

meghalt-e, nem tudom, mert a tank ment 

tovább. Aztán ott voltam a pártház 

ostrománál…  

Az életem legszebb tíz napja volt ’56. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Czene Ferenc fényképen őrzi a 

dokumentumfilm első kockáját 
 

-  Hol érte november 4-e? 

- Édesapám hozott föl élelmet Kuná-

gotáról Budapestre, és november 3-án 

megláttam őt egy utcasarkon, élelmet osz-

tott teherautóról. És nem volt tolongás! 

Nem volt lökdösődés! Ez is ’56-nak egy 

csodája volt. Mindenki várt.  

Rám parancsolt, hogy menjek haza, a 

forradalom győzött, itt már nincs fela-

datom. 

A visszaúton azonban már Kecske-

métnél eltérítettek bennünket, mert a 

szovjet tankok vonulnak föl. 4-én 
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hajnalban édesapám jött fölkölteni, hogy 

Nagy Imre beszélt a rádióban… Életemben 

egyszer, ekkor láttam őt sírni!  

Az utcánkba egy ávós százados, 

Albertus József, a szüleihez jött látogatóba. 

„Tudunk a viselt dolgaidról!”- Mondta 

fenyegetően. S november 23-án nagy-

anyám rohant be a házba, hogy fiam, 

jönnek érted! Kishúgom a térdemen ült, 

megcsókoltam, aztán át a szomszéd 

kerítésen…! Az elsők között akasztottak 

volna! 

- Végigjártam én is a menekülők útját, 

Ausztrián át egészen Amerikáig, mígnem a 

véletlen folytán Los Angelesbe kerültem a 

Pachmayer-céghez, ahol a híres vadász-

fegyvereket készítették.  

Segédmunkásnak vettek fel, de hamar 

rájöttek, hogy többet tudok, s megemelték 

a fizetésemet… Az első fizetésemből 

vettem egy arany Longines-órát. Hát, fiatal 

voltam! És nyitottam 10 dollárért egy 

takarékkönyvet. Minden héten, amikor 

megkaptam a fizetésem, tettem a 

takarékba… Dolgoztam, megnősültem. Hat 

gyerek született, öt lány, meg egy fiú, és 

mindegyik szárnyal.  

 

- Ön pedig építő céget alapított. 

- A fiammal együtt visszük, a Beverly 

Hills-en is építünk. A fiamat - egyetemet 

végzett mérnök - a szakmában úgy köny-

velik el, hogy egy műszaki zseni.  

 

- Miért éppen a zöldhatáron kelt át 

Nickelsdorfnál, 1990. március 19-én, a 

születésnapján? 

- Jöttem, ahogy mentem!... Jöttem, mert 

választás volt, s egész életemben erre 

vártam! Én a szabad Magyarországért 

dolgoztam és harcoltam. Kint is. Dálnoki 

Veress Lajos volt vezérezredes vezetésével 

1964-ben világszövetségünk alakult 

Washingtonban. Ausztráliától Új-Zélandig 

jöttek szervezetek, én a Los Angeles-it 

képviseltem.  

- De mi történt a határon? 

- Elfogott két kiskatona, és kérdezték, 

hogy minek jöttem? Mondtam, hogy 

megdönteni a rendszert. De csak egy 33 

évvel ezelőtti, lejárt személyi igazolványt 

találtak nálam, fegyvert nem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportkép egy teadélutánon 
 

Nem értették: akkor mivel? Kivettem a 

zsebemből a tollat, és felmutattam: „Ezzel! 

Lesznek a választások!” Elkezdtünk 

beszélgetni. Mondták, hogy ha majd 

leszerelnek, mennek Ausztriába vagy Dél-

Afrikába, dolgozni. Felháborodtam: 

„Mikor én ilyen idős voltam, mint maguk, 

akkor a saját hazámban akartam 

boldogulni, és kész voltam akár meg is 

halni érte!” Elhallgattak. 

Nem tudták, mit tegyenek velem. A 

határőrség parancsnoka fölhívta Németh 

Miklós miniszterelnököt. Elengedtek. 

Azzal a kikötéssel, hogy amikor Gyulára 

vagy Békéscsabára érek, jelentkezzem a 

rendőrségen. Így is tettem. Ott megkaptam 

a személyit, az útlevelet, és szavaztam az 

első szabad választáson. 

 

– Igencsak meghatározó az ön életében 

a szabad-szabadság fogalma, ami, 

mondhatni, formát öltött: megtervezte és 

Gyula mellett megépítette a Szabad 

Gondolatok Otthonát.  

 - Mielőtt az építésbe fogtam, órákig 

ültem itt, és láttam, hogy a házat majd 

körbe járja a Nap… A ház itt nem kő, 

hanem szellem. Tartunk irodalmi délu-

tánokat, kiállításokat, zenei délutánokat; itt 

mindenki elmondhatja, amit gondol, 

szabadon. Az Isten adta nekünk a szabad 

akaratot! Tudja, hogy a szabadságban 
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milyen nagy erő van? Én megépítettem azt 

a környezetet, ahol szeretek élni, 

létrehoztam valamit. Mert az ember 

teremtsen!  

 
Vennes Aranka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ 56-OS VILLAMOS 

 
Különös formáját választotta Schrötter 

Tibor, a Világszövetség alelnöke, hogy az ’56-

os emlékezetet gazdagítsa. Aligha szükséges 

különösebb kommentárt fűzni a következő 

sorokhoz, amelyeket a Budapesti Közlekedési 

Központ igazgatósági tagjának írt…  

 

Tisztelt Nyíri Csaba úr! 

Hasznosnak bizonyult a budapestiek 

közlekedését megkönnyítendő intézkedé-

sük, és sokaknak segít úticéljuk gyorsabb 

megközelítéséhez, hogy a Móricz 

Zsigmond körtértől a Széll Kálmán 

(Moszkva) térig járó 61-es villamos 

vonalát meghosszabbították. Ugyanakkor 

viszont megszűnt a Széll Kálmán tértől 

Hűvösvölgyig közlekedő 56-os villamos.  

Ez azonban sok ’56-os forradalmárt és 

szabadságharcost elszomorít, hiszen ez az 

56-os szám a világtörténelemre kiható 

forradalmunkra emlékeztetett bennünket. 

(Jómagam rákosi börtönét is 

„megismertem” belülről és ’56-ért is 

elítéltek – összesen 6 év 10 hónapra.) 

 Jövőre, 2016-ban emlékezünk meg 

majd a forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójáról. Mindannyiunk nevében 

azzal a kérdéssel-kéréssel fordulunk a 

Budapesti Közlekedési Központhoz, 

Önhöz, támogassa elképzelésünket: az 

összevont 61-es és 56-os villamos 

számozását változtassák 61-ről 56-ra, az 

’56-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulója és az emlékév tiszteletére. 

Előterjesztésünket azzal erősítenénk meg, e 

villamos vonal mentén folytak hősi harcok 

1956-ban.  

1. Az egyik végállomásnál, a Móricz 

Zsigmond körtéren és környékén nagyon 

jelentős volt a küzdelem az ÁVO-sok és a 

szovjet csapatok ellen, Kiss Amadé, 

választott parancsnok vezetésével. Sok 

egyetemista vett részt a környező oktatási 

intézményekből, és halt hősi halált. 

2. A Sportkórház gyógyító személyzete, 

életüket kockáztatva - többnyire saját 

lakásukon -, elrejtették az ÁVO-sok elől a 

lőtt sérüléssel bent fekvő forradalmárokat. 

Ugyanis telefonon arról értesítették őket, 

más kórházakban ezeket a sérülteket az 

ÁVO-sok, mint fahasábokat dobálták föl 

teherautókra, és elvitték! (Máig sem tudni, 

mi lett a sorsuk!) 

3. A Déli pályaudvar, a Széna tér és a 

Maros utca körzetében ugyancsak nagy 

áldozatokkal járó, rendkívül komoly 

ellenállás folyt. Vagonokat borítottak föl, 

és azok jelentették a védővonalakat, a 

Margit-híd felől támadó szovjet 

csapatokkal szemben. Több napig fel 

tudták tartóztatni őket, néhai Szabó János, 

„Szabó bácsi” és Ekrem Kemál, török 

származású, választott parancsnokok 

vezetésével; és itt a legfiatalabb harcos 

Mansfeld Péter volt. Mindhármukat 

kivégezték a megtorlás során! 

4. A János Kórház volt az, amelyik 

szintén ápolta a sebesült forradalmárokat 

(engem is), úgy, hogy nem szerepeltünk az 

orvosi naplóban! Ez számukra nagyon-

nagy kockázatot jelentett! S ők voltak 

azok, akik telefonáltak más kórházakba is! 
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5. Miután a túlerő eltiporta, vérbe 

fojtotta a forradalmat – bár szellemét 

elpusztítani nem tudta – a másik 

végállomáson keresztül, Hűvösvölgyön át 

tudtak menekülni a szabadságharcosok 

Nyugat felé.  

Tapasztaltuk, hogy a 4-es és a 6-os 

vonalán, egyes fontos állomásokhoz 

érkezve, hangosbemondó meséli el az 

utasoknak az 1956-ban, azon a helyszínen 

történteket. Ezt talán a 60. forduló évében, 

a majdani 56-os villamoson is meglehetne 

valósítani.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez 

Önöknek külön feladatot és költséget 

jelenthet, de kérjük, fontolják meg 

kérésünket az általunk ismertetett érveket 

figyelembe véve. 

Tisztelettel várjuk kedvező döntésüket. 

 

Budapest, 2015. szeptember 30.  

  

Tisztelettel:   

Schrötter Tibor 

alelnök 

A-00-10148-as, volt politikai elítélt 

 

Világszövetségünk elnöksége nevében 

érzelmi, kegyeleti és hagyományőrző 

szempontból is feltétlen támogatjuk a 

kérelmet. 

Dr. Sántha Gábor 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 
 

A régi hűvösvölgyi végállomás 

 

 

A levélre dr. Dabóczy Kálmán vezér-

igazgató válaszolt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Utóirat: S még egy adalék a kérésünkhöz: 

mellékletben küldjük – sajnos már néhai –  

Tálas József szabadságharcos versét. 
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Most már elmondhatom 
 

Az 56-os villamossal mentem, 

Mert ezt a számot titkon dédelgettem. 

Az utcán is ezt mondtam magamban, 

Úgy megbújt bennem, mint vízcsepp az 

agyagban. 

A Mártírok útján feltűntek a tankok! 

S a Bem utca sarkán tüzeltek az arcok: 

Nyikorogva közeledtek felénk, 

S mi reszkettünk, hogy mikor lőnek közénk! 

 

Kemál, a parancsnok, jelt adott, 

S az első harckocsi elhallgatott: 

A második is megállt, de a tornya forgott! 

A következő percben egy ház fala leomlott. 

 

Lángolt, égett az egész útvonal! 

S a Duna felől újabb harckocsi moraj: 

Három egész nap ellent tudtunk állni, 

Három napig tudott a világ csodálni! 

És megéltük ezt a nagy napot! 

Hogy arany betűvel írják ’56-ot! 

 

Tálas József 

* 

Köszönjük a kezdeményezést Schrötter 

Tibor alelnöknek, a kedvező fogadtatást 

pedig dr. Dabóczy Kálmán 

vezérigazgatónak! 

 

 

 

MÁRTON ÁRON 

KONFERENCIA 

 

Márton Áron az erdélyi katolikus 

egyház püspöke volt 1938 és 1980 között.  

Életen át tartó üldöztetéséről, meg-

hurcolásáról, megrendíthetetlen jelleméről 

és töretlen hitéről szólt az a konferencia, 

amelyet az Országház Felsőházi üléster-

mében rendeztek 2015. szeptember 26-án, 

prominens egyházi személyiségek, kutatók, 

hittanárok részvételével.  

 

Hallhattuk – többek között - Bábel 

Balázst, Keskemét-Kalocsa érsekét; 

Jakubinyi Györgyöt, Gyulafehérvár 

érsekét; Denisa Bodeanu történészt; 

Kányádi Sándor költőt.  

 

Dr. Nagy Mihály Zoltán történész, a 

bukaresti Román Kulturális Intézet 

alelnöke, a néhai püspök 1955 és 1980 

közötti életpályájáról tartott előadást.  

Arról kértünk tőle tájékoztatást – hiszen 

nem ismertek olyan dokumentumok, ame-

lyek alapján kideríthetjük – Márton Áron 

miért lett a „nép ellensége” Romániában, 

1956 után? Mennyiben kapcsolódott a 

magyar forradalomhoz és szabadság-

harchoz a néhai püspök?  

 

A történész a következőket nyilatkozta a 

Lámpásnak: 

- Az köztudomású, hogy 1956-ban két 

nagyobb bérma-körútja volt püspök úrnak, 

május-júniusban, illetve szeptember-októ-

berben. Azonban ezekről nekem csak olyan 

román nyelvű beszámolók vannak meg, 

amelyeket az egyházügyi hivatal munka-

társai és az államvédelmi hatóság emberei 

írtak.  

Ezek feldolgozása nagyon sok időt 

venne igénybe, de talán majd jövőre, hi-

szen a 60. évforduló jó alkalmat kínál erre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fotó: Pető Zsuzsa – Országgyűlés) 

 

 

 



 

 
LÁMPÁS II. évfolyam 3. szám, 2015. december                                                                                                  21 

 

OLVASÓNAPLÓ 
 

ÉLETTELI MAGÁNY 

 

A Magyar Katolikus Rádió két szer-

kesztője – Balázs Zsuzsa és Kékesi Enikő – 

érzékeny, a lélek mélyén rejtőző életérzést 

próbálták feltárni az Életteli magány című 

kötetben.  

A közelmúltban megtartott könyv-

bemutatón a szerzők cáfolták, hogy a 

magány csupán lehangoló, hiszen e könyv 

nem szomorú: felemelő. Hittel, reménnyel 

és szeretettel, élettel van tele.  

 

Hat különleges sorsot ismerhetünk meg 

a magány körüli kutakodásban: Mustó 

Péter jezsuita szerzetes, Dióssy Iván kato-

likus pap, Simon András grafikusművész, 

Jánosi Dalma újságíró, istenhívő édesanya, 

Károly Sára klinikai szakpszichológus és 

Simándi Ágnes író, költő, ikonográfus, 

teológus vallanak az interjúkban.   

 

„minden magány fogantatása 

a bizonytalanság tavából indul 

s tölti hamis illúziókkal teli 

a lelket: angyal találj meg 

engem mielőtt szárítókötélre 

tűzném álmaim a világ szégyenére” 

 

- írta egyik költeményében Simándi 

Ágnes. Intézet, nevelőszülők határozták 

meg sorsát; s kétéves korától a gyermek-

bénulás tolószékhez kötötte.  

 

Így aztán ő is, akár a többiek, sokféle 

magányt ismert meg.  

Ám, amit közülük egyedül csak ő, az a 

vándor magánya. Férjével és két 

gyermekével, 1987 januárjában nekivágott 

a nagyvilágnak, emigráltak, s Kanadában, 

Torontóban telepedtek le.  

 

„Több oka volt, hogy eljöttünk (…) 

semmi sem az volt, aminek mondták, 

aminek hittük, egész lefokozott légterű 

életünk társadalmilag és politikailag az 

elhallgatás és a hazugság oszlopaira 

épült” – fogalmazott egy helyütt.  

 

Azt hiszem, sokaknak, kik e hazát 

elhagyni kényszerültek, ismerősek ezek az 

érzések! Ám nekik is sikerült gyökeret 

verniük idegenben, igaz magyarokként.  

 

Egyvalami közös e hat emberben: az a 

nagyon erős hit, amellyel csakis Isten felé 

fordulhatunk. Mégis, e könyv sok tanul-

sággal szolgálhat mindenkinek: hívőknek 

és nem hívőknek egyaránt.  
 

* 

 
Simándi Ágnesnek e Földön hat évtized 

adatott, váratlanul letette a tollat és az ecsetet. 

2015. október 2-án megtért Teremtőjéhez. 

 

V. A. 
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IN MEMORIAM 

 

 
Jancsó László 1926. augusztus 27-én 

született. A II. világháború családjukat is 

sújtotta: elveszítette József bátyját, aki hősi 

halált halt a fronton. Akkor ő úgy érezte, 

hogy tartozik a hazának, s önkéntesként 

jelentkezett katonának, ahol őrvezetői 

rangig vitte. A Don-kanyarba azért nem 

került ki, mert éppen akkor állították le az 

utánpótlást, amikor csapatuk már készen 

állt az indulásra.  

Élete java részében Gyomaendrődön, a 

Kner Nyomdában dolgozott.  

Házasságából egy fiú és egy leány 

született, akiket tisztességgel fölneveltek.  

Amikor Szász András megszervezte a 

Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetséget, a 

MANESZ-t, az elsők között jelentkezett.  

Élete végén hosszú szenvedésben volt 

része, két súlyos szívműtét után távozott e 

földi világból. Életének 89. és házas-

ságának 65. esztendejében érte a halál.  

Éppen az ’56-os forradalom és szabad-

ságharc 59. évfordulójának napján szólí-

totta magához a Teremtő, 2015. október 

23-án, déli 12 óra 15 perckor.  

November 3-án vettek tőle végső búcsút 

a békéscsabai vasúti temetőben.    

* 

vitéz Rákóczi Katalin 1934. január 14-

én született, Solton. Mind neveltetése, 

mind pedig tágabb környezete már fiatalon 

igazságérzetet, az emberek iránti együtt-

érzést megerősítette benne. 1956-ban, a 

Rádiónál segített a sebesültek ápolásában.  

Mindez olyan mély nyomot hagyott 

benne, hogy soha nem beszélt ezekről az 

emlékekről.  

Az Igazolt Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetségében alapító tagként, az 

1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége elnökségében tagként 

tevékenykedett. Az egyik kezdeményezője 

volt a Corvin közi emlékhely kiala-

kításának.  

 

Több állami és társadalmi szerv 

kitüntetésének birtokosa volt.  

 

A művészvilágban ismerték és be-

csülték, mert Osváth Júlia művésznő 

rokonaként ápolta szellemi örökségét. Ő 

állíttatta fel a művésznő szobrát a Magyar 

Állami Operaházban, és megalapította az 

Osváth-díjat.  

 

2015. november 23-án, 81 éves korában 

elhunyt.  

Temetéséről később intézkednek. 

 

* 

 

Péter Mátyás bajtársunk, aki Nemes-

viden élt, 76 éves korában, 2015. október 

26-án elhunyt. A megszűnt Magyar 

Nemzeti Ellenállási Szövetségből igazolt át 

Világszövetségünkhöz. 

 

2015. december 4-én vettek tőle végső 

búcsút a nemesvidi temetőben. 

 

* 

 
Mi, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége tagjai és elnöksége, 

nehezen éljük meg minden egyes Bajtárs 

elvesztését. Csak azt tudjuk kívánni: 

nyugodjanak békében. 

 

 

 

 

 

 

(Szabó Imre Zsolt, Amerikában élő grafikus 

kompozíciója) 
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FOHÁSZ ÉDESANYÁMÉRT 
 

Ugyanabban az évben, amelyben az egyre „kényelmesebben” berendezkedő kommunista 

hatalom, hangos csinnadrattával ünnepelte meg az 1848-as forradalom 100-ik évfordulóját (hogy 

aztán 1956 után fekete betűs „nemzeti ünneppé” tegye!), mely csinnadratta hangosságát növelendő, 

az akkor még állami címerként szolgáló Kossuth-címerrel és Kossuth arcmásával ezüst 5 forintos-, 

Széchenyi arcmásával pedig ezüst 10 forintos érméket veretett. Ugyanabban az évben, melynek 

„fényét” bizony beárnyékolta az egyházi iskolák nyár közepén történt államosítása, nos, 

ugyanabban az évben családunkat mély gyászba borította Édesanyám hirtelen halála. 

 

E rémtörténet azzal kezdődött, hogy 

hároméves koromban, 1946-ban, beleestem az 

utolsó magyarországi diftéria járványba. A 

betegség lefolyása igen súlyos volt, így 

életmentő gégemetszés vált szükségessé. Az 

életemet ugyan megmentették, de a diftéria 

teljességgel tönkretette a gége porcszöveteit, a 

hangszálakat és a gégefedőt.  Minden jel arra 

mutatott, hogy életemet beszédképtelenül, 

nyitott gégével kell leélnem. Édesanyám 

kétségbeesetten vitt egyik professzortól a 

másikig, de reménnyel egyikük sem 

kecsegtetett, míg végül, valaki egy bécsi 

klinika professzorát ajánlotta. Édesanyám és a 

bécsi professzor között levélváltás kezdődött, 

melynek eredményeként a professzor 

vállalkozott a műtétre, és azt javasolta 

Édesanyámnak, hogy vigyen ki engem Bécsbe. 

Akkoriban a Bécsbe jutás kockázatos 

vállalkozás volt: a határ ugyan nem 

hermetikusan, de le volt zárva. Különböző 

ügynökök és ÁVO-s provokátorok szerveztek 

titkon Bécsbe induló csoportokat, melyek 

tagjai szerencsés esetben valóban eljutottak 

Bécsbe, szerencsétlen esetben a határon, vagy 

még indulás előtt, az ÁVO lecsapott rájuk. 

Ez történt az Édesanyám választotta 

csoporttal.  A lakásunkon megjelent ÁVO-sok 

nemcsak Édesanyámat, de húgát is elvitték, aki 

nem volt érintve az ügyben.  

Másnap elengedték, tőle tudjuk, hogy őket 

először a Csokonai utcába, majd onnan a 

hírhedt Andrássy út 60-ba vitték. Édesanyám 

vallatóit nem hatotta meg, hogy özvegy, és 

súlyosan beteg, mondhatni rokkant, 

kisgyermekét akarta orvoshoz vinni. Pedig 

ennek bizonyítása egyszerű lett volna, hiszen 

otthon voltam betegen, és ott voltak a bécsi 

professzor, Bécsbe invitáló és gyógyulásomat 

ígérő levei. 

Pár nap múlva egy ÁVO-s értesítést hozott: 

Édesanyám 1948. november 21-én reggel 7 

órakor - az akkori szóhasználat szerint - 

 

szívbénulásban meghalt. 42 éves volt és egy 5 

éves árvát hagyott hátra. 

A történetnek azonban itt nincs vége. 

Az akkori gyakorlattal ellentétben az ÁVO 

Édesanyám holttestét kiadta, hogy a család 

temesse el, de a holttest megtekintését – 

nyilván okkal – nem engedélyezték. Viszont 

sikerült beszélni azzal a temetői alkalmazottal, 

aki az átadott rendes ruhába öltöztette 

Édesanyám holttestét. Ő elmondott valamit 

későbbi nevelőanyámnak, aki azt sem akkor, 

sem később senkinek nem volt hajlandó 

elárulni. Ugyanezen temetői alkalmazott 

megtalálta Édesanyám kontyba font hajában 

azt a csomóba kötött zsebkendőt, amelybe ő – 

mindenre számítva – jegygyűrűjét és egy 

papírdarabot rejtett. Ez utóbbin az akkori 12. 

szoba őrizeteseinek névsora volt. Mindkettőt 

kegyelettel ma is őrzöm. 

  

A teljesség kedvéért nem hallgathatom el 

későbbi jótevőm Prof. Dr. Réthi Aurél, európai 

hírű gégész nevét. Réthi, aki zsidó származása 

dacára a Horthy korszakban egészségügyi 

titkos tanácsos volt, a Szent Rókus Kórházban 

először 1960 őszén, majd 1961 februárjában 

sikeresen megoperált. Ennek köszönhetően 

már szóban tudtam érettségizni, majd 

villamosmérnöki diplomát szerezni. 

Epilógus: 1989 után, amikor már nem 

kellett tartani az elhurcoltatástól, november 21-

én, Édesanyám halála napján, évekig egy szál 

gyertyát és kis koszorút tettem az Andrássy úti 

épület falára.  

 

A koszorú fehér szalagjára anyukám halála 

körülményeit írattam rá. A koszorút másnapra 

„gondos” kezek mindig eltüntették. 

 

Édesanyám - ha élne - most lenne 109  

éves, de neki csak 42 év adatott. 67 éve halott! 

Isten nyugosztalja. 

                         Dobai Miklós  
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A. Bak Péter: Sortüzek - 1956 

 

 

 

A szerkesztő bizottság, Világszövetségünk Alapító Okiratában elfogadott etikai irányelvek alapján 

végzi munkáját. Az olvasói levelek tartalmáért felelősséget nem vállal, esetenként szerkesztett, 

rövidített formában jelentetjük meg. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 
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