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AZ EMLÉKÉV PROGRAMJAIBÓL

MEGZAKKANT RENDSZERVÁLTÁS

TARTALOM

Élénken él emlékezetemben Nagy Imre, Maléter
Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József, Losonczi Géza és
a hatodik, az ismeretlen mártírok koporsója előtt
fegyelmezett sorokban kígyózó tömeg. 1989. június
16-án kellemes, napsütéses idő volt, hőség sem
terhelte a ravatalok felé araszoló emlékezőket.
Szerkesztők, újságírók, írók, költők baráti
gyűrűjében, nagy bizakodással latolgattuk a jövőt.
Eljövendő történelmi változásokat vizionáltunk,
hiszen már hónapokkal előbb reális igénnyé vált az
újratemetés és a kivégzettek rehabilitása. Személyes
érintettséget is éreztem, hisz alighogy Pozsgay Imre
népfelkelésnek nevezte az eleddig ellenforradalomnak minősített történelmi eseményt, a mérföldkövet
jelentő állásfoglalást Gosztonyi Péterrel, a Svájcban
élő magyar történésszel készített interjúmban,
országos napilapban tettem közkinccsé.
Emlékszem, Sinkovits Imre színművész ismertette
a programot, majd Mensáros László és színésztársai
beolvasták a kivégzett áldozatok neveit. Déltájban
megszólaltak a harangok, megállt a forgalom, az
autók tülköltek. Felkaptuk a fejünket, amikor egy
lobogó hajú fiatalember a szovjet csapatok
kivonulását és szabad választásokat követelt. Először
moraj futott végig a kétszázötvenezres tömegen: Ki
ő? Hogy hívják? Félelmetes bátorság! Le fogják
csukni! – Hallatszott minden felől.
Huszonnyolc év távlatából is büszke vagyok
azokra a percekre: előttem körvonalazódott egy
európai formátumú politikus alakja. Örökre szívembe
zártam nevét: Orbán Viktor. Gyakran idézik látnoki
szavait: „A hatodik koporsóban nem csupán egy
legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő húsz
vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik.” Talán ezért is
ösztönösen a lyukas zászlóval leterített hatodik
koporsóra helyeztem el virágomat.
Sokan éreztük: vége a kommunista egyeduralomnak! Elérkezett a tavaszi nagytakarítás, az igazságos
reprivatizáció! Tévedtünk! Még most is cipelünk
kommunista örökséget. „Megzakkant a rendszerváltás” - ahogy egyik közjogi főméltóságunk
megfogalmazta. A közösen elszenvedett múltunk
kötelez arra, hogy sohasem mondhatunk le a szabad
és független Magyarországról! Nekünk, a szabadság
nemzetének senki ne határozza meg, hogy kit
engedjünk be hazánkba Nagy Imréék újratemetésén
feltűnt Orbán Viktorból bölcs, a kihívásokkal
szemben bátran dacoló, Európát átívelő, meghatározó
politikus lett.
Ígérjük, hogy minden eszközzel védjük
függetlenségünket, nemzetállamunkat. Tartozunk
ezzel nemcsak a hat koporsóban nyugvóknak, hanem
minden’56-os hősi halottnak, mártírnak, üldözöttnek.
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az itt állomásozó szovjet csapatok bevonultak
Budapestre. A felkelők, a diákok, egyetemisták,
munkások,
pesti
srácok
és
lányok
kézifegyverekkel
és
Molotov
koktélokkal
meghátrálásra kényszerítették a támadókat.
Október 28.-án úgy tűnt a szabadságharc
győzött. A csapatkivonulás helyett november 4.én a Szovjetunió olyan hatalmas sereggel
érkezett, amellyel szemben semmi esélye nem
volt az ellenállásnak.
Aktív szerepvállalása miatt kénytelen volt
elhagyni az országot a szabadságharc leverése
után. Kalandos körülmények között kijutott
Ausztriába, majd onnan az Amerikai Egyesült
Államokba. 45 évig élt emigrációban, 30 évig ki
volt tiltva az országból.
1982-ben az a gyalázat érte, hogy családját a
Ferihegyi repülőtéren beengedték, őt a legelső
géppel visszaküldték Amerikába, mint nem
kívánatos személyt. Képzeljük el édesanyja
lelkiállapotát, aki 26 éven keresztül várt erre a
találkozásra.
Küzdelmes életét Vennes Aranka szerkesztőriporter a „Jött, mint a vadvirág a réten” című
könyvben örökítette meg.
Arany Tibor Amerikában is tevékenyen kivette
részét a magyarság szolgálatából. A kint élő
magyarok választott új hazájukban sokat
megtettek a szülőhazáért, a magyarság és a
magyar nyelv fennmaradásáért. Magáénak
vallotta a Magyarok VIII. Világkongresszusán
elfogadott, a magyar nemzet, nép új
meghatározását: „A magyarság az a rejtélyes
módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görögrómai civilizáció előtti, jelentős civilizáció
nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még
kisebb mértékben a hitvilágát.”
Mindhárom gyermeke, Melinda, Ildikó és
Tibor, kristálytisztán beszél magyarul. Otthon
mindig az anyanyelvet használták. Vallotta: e
nyelv már akkor is létezett, amikor a legtöbb
európai nyelvet még nem beszélték. A legrégibb
és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti
önállóságnak és szellemi függetlenségnek.
Logikája összefüggésbe hozható a magyar
néplélekkel.”
Ha kellett bajtársaival részt vettek magyar
templom építésében, cserkészetben; ha kellett,
tüntettek az erdélyi falurombolás, Duray Miklós
bebörtönzése ellen; Washingtonig is elmentek,
hogy az itthon bebörtönzött bajtársak kapjanak
amnesztiát.

VÉGSŐ BÚCSÚ

ARANY TIBOR
(1933-2017)
2017. május 20.-án hosszantartó betegség terhét
cipelve Arany Tibor, az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége elnökségi tagja,
fáradó testtel, még tervekkel teli, alkotó lelkét
visszaadta az Úrnak. A Fiumei úti Nemzeti Sírkert
’57-es parcellájában vettünk végső búcsút tőle 2017.
június 23.-án. A református gyászszertartást Csuka
Tamás, ny. református tábori püspök, dandártábornok tartotta. Világszövetségünk nevében dr.
Sántha Gábor elnök emlékezett meg az elhunyt
bajtársról. Beszédét itt közöljük:

Mélyen tisztelt gyászoló Család!
Kedves Bajtársak!
Honfitársaim a Kárpát-medencében, a tengeren
túlon és a magyar diaszpórában!
„Arany Tibor szűkös anyagiakkal bíró,
emberségből mintát adó református családba
született. Kézzelfogható közelségbe került a
felemelkedés lehetősége, a katonatiszti pálya,
amikor 1952-ben felvették a Zalka Máté Katonai
Műszaki Főiskolába. 1953-ban parancsmegtagadás miatt munkaszolgálatra ítélték, ahonnan
Nagy Imre 1954. évi amnesztiájával szabadult.
Szertefoszlottak katonatiszti álmai.
Az 1956-os Forradalom a Tűzoltó utcai
Laboratóriumi Felszerelések Gyárában érte,
ahol hőmérőkészítőként dolgozott.
Kézenfekvő volt, hogy több munkásfiatallal a
szomszédban lévő Corvin köziekhez csatlakozott.
A rövidesen félelmetes erőt képviselő
legendás pesti srácok között harcolt. Egy életre
elkötelezte magát a magyar szabadsággal,
Magyarország függetlenségével. Október 24.-én
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Hosszú évtizedeken át, több magyar nyelvű
rádióadás munkatársa volt, nyugdíjasként pedig
éveken át önálló rádióadást vezetett, amelyet
saját pénzéből és adományokból tartott fenn. Az
1992-ben feleségül vett Kata asszonynak
köszönhetően, gondosan rendszerezve, nagyonnagy mennyiségű és értékű dokumentumot,
hanganyagot őrzött meg. Jó néhány már a
Lakiteleki Népfőiskolán van feldolgozás alatt.
Bizonyára ezek a kincsek még sok ’56-hoz
kapcsolódó kérdést tisztáznak.
Az új hazában tagja volt az 1956-os
Magyarok Világszövetségének. Alapító tagja, a
Pesti Srác Ösztöndíj Alapítványnak. Számos
egyetemi, főiskolai hallgatót támogattak
magyarországi tanulmányaikban.
Hazatelepülése után egyre meghatározóbb
alakja lett Világszövetségünknek, példává
„aranyozta” a hazaszeretet, a szülőföld, a
magyarságtudat eszményét.
Arany Tibort példamutató nemzeti elkötelezettségéért, 1956 eszméjének őrzéséért,
ápolásáért, 1991-ben Göncz Árpád köztársasági
elnök 1956-os Emlékéremmel
tüntette ki. Birtokosa Világszövetségünk Hűség a Hazához
Érdemrend
Nagykeresztjének.
Munkásságát
az
Amerikai
Egyesült Államokban számos
kitüntetéssel, díjjal, oklevéllel,
plakettal ismerték el. Többek
között megkapta az Amerikai
Magyar Becsület Érdemrendet, az
’56-os – számozott - Emlékgyűrűt,
amelyet azóta is mindig hordott.
Szorgalmával,
kreativitásával,
furfangos észjárásával, példás
akaraterejével
beilleszkedett
befogadó hazájába.

2001-ben végleg hazajött második feleségével,
Katával, akiről azt mondta: a Jóisten ajándéka.
Ha majd tavaszodván Lakiteleken leülök a
Népfőiskola parkjában állított emlékpadodra,
gyönyörködöm a százszorszép, a boglárka, a
pitypang, a lóhere és a rét többi vadvirágában,
önéletrajzi könyved jut eszembe: „Jött, mint a
vadvirág a réten”. Szívemet hozzád emelem és
retinámra vetül hamiskásan mosolygó arcod,
mint mindig, amikor valami fontos elképzelésedbe avattál be. Még most is eszemben vannak
a lelkesen előadott, megvalósítandó terveid. A
megszokott hatásszünet után soroltad érveidet.
„Folyamatosan tenni kell azért, hogy az 1956-os
Magyar Forradalom és Szabadságharc örök és
fénylő példa maradjon a magyar és
világtörténelemben.”
Isten veled Te legendás Pesti Srác! Bölcs
öregemberré
aranyodott
Bajtársunk,
a
példaértékű hazaszeretet hordozója. Isten veled,
Arany Tibor! Isten hozzád Tibor bátyám!”

„Tulajdonképpen én sosem
hagytam el az országot. Lélekben
nem – tette hozzá. - Csak testben.
Mindig az volt a célom, hogy hazajöjjek és a
családomat is hazahozzam. Magyarságra
neveljem a gyerekeket.”

Schrötter Tibor (balról) és Zilahy Miklós (jobbról)
díszőrséget állnak Arany Tibor ravatalánál

Arany Tibor, Világszövetségünk elnökségi tagja
életével, áldozatos hazaszeretetével sokak
tiszteletét és megbecsülését kivívta. Az a szomorú
hír,
hogy
elhagyta
e
földi
világot,
mindannyiunkat
megrendített.
Számosan
megfogalmazták ezt az érzésüket a családnak,

Sajó Sándortól citálva gondolok életutadra:
„Lelkünkbe szívva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre.”
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írásban, szóban, Amerikából is - többek között
régi harcostársak: mint Pongrátz András,
Harmath István - honi méltóságokkal
egyetemben. Továbbítjuk e sorokat:

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány munkatársai
gyásztáviratot juttattak el a családhoz:

Dr. Boross Péter nyugalmazott miniszterelnök, a
Szabadságharcosokért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke részvéttávirata:

Arany Tibor és felesége minden vasárnap a New
York-i Magyar Református Egyház Manhattan
82. utcájában lévő templomában részt vett az
istentiszteleteken. Nagytiszteletű Drótos Árpád
református lelkipásztor eképpen írt:

„Mély fájdalommal
gyászukban.”

„Kedves Barátom elhunyta alkalmából kérem,
fogadják őszinte együttérzésemet.”

a

szívünkben

osztozunk

„Kegyelettel emlékezünk Arany Tiborra, aki 2017.
május 20-án hunyt el, 84 esztendős korában.
Gyászoló szerettei életére Isten vigasztaló áldását
kérjük.”

Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés
elnökének részvétnyilvánítása:
„Engedjék meg, hogy kifejezzem együttérzésemet
szeretett családtagjuk elvesztése miatt. Fogadják
őszinte részvétemet. Kérem az Urat, hogy adjon neki
békés hazatérést, és vigasztalja meg Önöket
bánatukban.”

*
Arany Tibor annak reményében lépett égi útra,
hogy egyszer talán valóra válik vágyálma,
amelyről így beszélt a róla szóló - Jött, mint a
vadvirág a réten című - könyvben:
„Remélem, eljön az az idő, amikor nem kell
hősöket kinevezni, csak emberségesen
megköszönni; és megöleli egyik a másikat:
amiért ő harcolt, azért harcoltam én is, és ez
ne legyen választóvonal!”
Csak rajtunk múlik, hogy ez megvalósuljon.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke,
szintén osztozik a család bánatában, ezt írta
levelében:
„Szerettük, Arany Tibor, elhunyta miatti gyászukban
fogadják őszinte részvétemet.
Szeretném, ha tudnák, teljes szívvel együtt érzek a
családdal.
Minden
lehetőségemmel
őrzöm
emberségének és munkásságának emlékét. Isten
nyugosztalja őt! Kívánom, hogy mielőbb találjanak
vigaszt és nyugalmat.”

ELHUNYT FÓNAY JENŐ
(1926-2017)
Életének 91. évében, 2017. június 16-án, péntek délelőtt elhunyt Fónay Jenő, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének örökös elnöke.
1944 szeptemberében önkéntesként harcolt a Szent László hadosztályban, Németországban esett
amerikai fogságába, ahonnan egy év múlva tért haza. A közgazdasági, majd a műszaki egyetemre
járt, 1952-ben mérnöki diplomát szerzett.
1956-ban a Széna téren harcolt. 1958-ban halálra ítélték. Négy hónapot töltött a halálraítéltek
cellájában és 21 napot siralomházban, de a jogerős halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták. Az
amnesztia idején, 1963-ban szabadult a börtönből.
1987-től szervezetbe akarta tömöríteni a politikai foglyokat. Egyik alapítója volt a Történelmi
Igazságtétel Bizottságnak, majd kivált abból és 1989-ben létrehozta a Magyar Politikai Foglyok
Szövetségét.
2005-ben Nagy Imre-érdemrenddel, 2006-ban a Szabadság Hőse emlékéremmel, és a Magyar
Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki.
2017. július 7-én nagy részvéttel helyezték örök nyugalomba az Új Köztemető Nemzeti Emlékhely
300-as parcellájában.
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rákényszerültek. De ’56-ban, meg aztán
egyáltalán nem. Hát ettől a térségtől lett
Szovjetunió világhatalom. Ettől a geopolitikai
állástól, amit a II. Világháborús győzelem árán
szereztek. Tehát Hitler berángatta az oroszokat
Európába, ez az ő történelmi bűne, több más
dologgal együtt természetesen.
Tehát 1956-ban úgy állt a helyzet, hogy ahol a
szovjetek hatalmát fenyegetés éri, akkor ők
bármeddig elmennek, hogy megtartsák azt a
területet. Ez az elemzés a kulcs: be lehet ugyan
avatkozni, de a beavatkozásnak az ára
kiszámíthatatlan, akár atomháborúhoz is
vezethet.

ANNÁL MAGASZTOSABB – MINÉL
REMÉNYTELENEBB
INTERJÚ BORHI LÁSZLÓ
TÖRTÉNÉSSZEL
FRANCO TÁBORNOK ÉS A MAGYAR ’56
Sajátos helyzet alakult ki az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc körül a nyugati
államokban. Pedig a Szabad Európa Rádió azt
harsogta – bár a 90-es években tagadták -: hogy
„tartsatok ki, jövünk!” A szabadságharc eltiprása
után jöttek is, de a vöröskeresztes helikopterek,
amerikai használt ruha és konzerv küldeményekkel.
Tény tehát, hogy magukra maradtak a magyarok.

- Francisco Franco, spanyol tábornok
közismerten antikommunista volt. Elterjedt róla
az a hír, hogy repülőgéppel és százezer katonával
akarta
megsegíteni
a
magyar
szabadságharcosokat. Tudhatott ő az amerikai
álláspontról?
- Nem. Ezeket szupertitkos iratokban és
titkos megbeszéléseken tárgyalták meg. A
propaganda gépezet - a Szabad Európa Rádió
elsősorban - adhatott alapot arra, hogy azt az
üzenetet értsék sokan: jönnek a felszabadító
nyugati csapatok. Az volt a cél, hogy
nyugtalanság legyen Kelet-Európában; ne tudjon
konszolidálódni a kommunista hatalom. Azt
gondolták, ha ez így lesz, annál nagyobb lesz a
kontinens biztonsága. Tehát a bizonytalan keleteurópai helyzet növeli az európai biztonságot.
Ennek érdekében viseltek lélektani háborút,
felforgatás volt, gazdasági hadviselés volt.
Mindez azt célozta, hogy a szovjetek ne tudják
jól kontrollálni ezt a térséget.

- De miért történhetett
ez így? – kérdezem Borhi
László történésztől.
- Senki sem várta,
hogy fegyveres felkelés
törhet ki a vasfüggöny
mögött – magyarázza.
Túl veszélyesnek találták.
Nemcsak az amerikaiak nem várták, a franciák is
azt mondták, hogy erre nem nagyon van esély.
Mert ugye tömegtiltakozás volt már korábban
is, Berlinben, Csehországban, nyáron Poznańban, ott száz halálos áldozata is volt a
tüntetéseknek, de nem jelezte semmi, hogy
gyorsan eszkalálódik. S egy ilyen nagy méretű
dologra nem számítottak. Az amerikai álláspont
pedig az volt, hogy öngyilkosság lenne a világ
legnagyobb katonai gépezete ellen felkelni
fegyveres erővel. Még volt egy ilyen mondat is,
hogy az az érintett lakosság biológiai
megsemmisüléséhez
vezethet.
Az
NSZK
külügyminisztere, Heinrich von Brentano is azt
mondta, hogy semmit nem tudnak csinálni és
nem is szabad csinálni. Mindenki abban bízott,
hogy a forradalom sikerül, más kérdés, hogy erre
nem volt semmi esély. Tisztában voltak azzal,
hogy a szovjetek bármit megtesznek az
érdekszférájuk megtartásáért. Márpedig Magyarország oda tartozott. Hogyha Magyarország
kiesik a tömbből, akkor jön a többi. Ezt
mindenki tudta, a környező országokban a
kommunista vezetés is tudta. Hogyha
Magyarországon győz a forradalom, akkor nekik
végük. Az oroszok, ezt a régiót igazából sohasem
akarták feladni. '89-ben is csak azért tették, mert

- Dehát Franco mégis csak elhatározta, hogy
küld százezer katonát...
- Ez a százezres szám irreális. Én láttam
azokat az amerikai iratokat, melyben ők ajánlatot
tettek egy katonai segítség nyújtásra. Picike,
valójában csak szimbolikus segítségnyújtásról
lehetett szó. Honnan lett volna neki ehhez, ennyi
katonája? Akkora légierővel, hogy ennyi embert
ide szállítsanak, egyetlen európai hadsereg sem
rendelkezett. Az Egyesült Államok teljes légi
erejét igénybe kellett volna ehhez venni. Végig
kell gondolni: hogyan juttat el ide valaki
százezer főt? A kérése az volt, hogy az Amerikai
Egyesült Államok biztosítsa a szállítási
feltételeket annak a kis számú csapatnak, amit ő
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Magyarországra akart irányítani. Nagyon jól
hangzott, de csak rontott volna a helyzeten. A
szovjetek küldtek volna ide még további kéthárom hadosztályt, és a földdel tették volna
egyenlővé az országot. Annyi katonája az egész
NATO-nak nem volt, amennyi az oroszokat fel
tudta volna tartóztatni.

volt lehetőség. A CIA egyik vezető tisztviselője
egyébként javasolta, hogy dobjanak le egy
atombombát a kárpátaljai szovjet utánpótlási
vonalra és az elnöknek az volt a válasza, hogy
nem akarjuk elpusztítani azt a népet, akit meg
akarunk menteni. El lehet képzelni, mi lett volna,
ha kialakul egy nagy háború magyar területen, a
NATO és a Szovjetunió között. Ami a II.
világháborúban történt, az elhanyagolható ahhoz
képest, ami akkor itt lett volna.
Ezzel csak a forradalmárok nem
számoltak…
- Ezt mi nem tudhattuk. Nyilván akadtak, akik
ezt akkor átlátták, de akkor nehéz volt világosan
látni a nemzetközi politikai és katonai helyzetet,
korlátokat. Szinte mindenki abban élt, hogy a
nyugatiak gyűlölik a kommunizmust, és ezért
nyilván megéri nekik egy háború. De az
atombomba veszélye miatt már nem érte meg. A
forradalom
annál
magasztosabb,
minél
reménytelenebb… Volt egy hadgyakorlat az
NSZK területén '56-ban, ott egy nukleáris háború
hatásait
próbálták
mérni,
és
arra
a
következtetésre jutottak, hogy ott egy hét alatt
több ember pusztulna el Németországban, mint a
II. Világháború alatt.

Francisco Franco tábornok
(Fotó: Wikipedia)

- Mi történt volna, ha fegyvert küldenek?
- A mostanság dúló harcok kapcsán is
felvetődik ez a kérdés. Csak akkor szabad
felfegyverezni a harcosokat, ha valami minimális
esélyünk van a győzelemre. Különben
lemészárolják őket. A mi esetünkben is ez történt
volna. Minél nagyobb lett volna az ellenállás,
annál nagyobb erőket dobtak volna át az
oroszok; többen haltak volna meg és végső
soron, a siker reménye nélkül. Ezt átlátták az
amerikaiak is.
Ausztria pedig éppen akkor nyerte vissza a
semlegességét. Az osztrákok még azt se
engedték, hogy átrepüljenek amerikai gépek
osztrák terület fölött. Annyira rettegtek attól,
hogy visszajönnek az oroszok és joggal, mert
oroszok szemében úgy tűnhetett volna, hogy a
semlegességüket feladják. Mindez a diplomáciai
kommunikáció keretein belül zajlott le. Az
amerikai külügyminiszternek, John Foster
Dullesnak, a spanyol külügyminiszter felvetette,
hogy szó lehet-e a segítségről. Azonnali reakció
az volt, hogy nem. Amerika ebben nem vesz
részt, és Spanyolországnak sem javasolja, hogy
ilyen lépést tegyen. A helyzet az sajnos, hogy
Magyarországnak bárki, tehát a németek, a
spanyolok, az amerikaiak, az angolok vagy a
franciák katonai segítséget nyújtsanak, erre nem

Tehát nagy rokonszenvvel tekintettek a
forradalomra, de sajnos semmilyen reális esély
arra, hogy tegyenek érte valamit, nem volt.
Felmerülhet, hogy politikai árat kellett volna
az oroszoknak szabni, de aki ezt mondja, az se
gondolja végig, hát milyen árat, nem volt szinte
semmilyen kapcsolat. Nem lehetett azt mondani,
hogy mától fogva nem adunk el gabonát, mert
akkor az oroszok még nem vettek gabonát.
Lehetett volna azt mondani, hogy nem vesszük át
az orosz termékeket...tehát nem volt mit
leállítani, mert az oroszok nem adtak el semmit
Nyugaton. Tehát nem volt rajtuk fogás.
Ahhoz,
hogy
a
diplomáciában
a
nyomásgyakorlás működjön, ahhoz kell valami,
amivel a másik felet tudom befolyásolni, ez
általában a gazdaság, De itt semmi nem
működött, nem volt mit leállítani, nem voltak
kulturális programok. Nem lehetett semmit
mondani az oroszoknak, ami meghátrálásra
kényszerítette volna őket, mert nem függtek a
Nyugattól, egyáltalán nem. Még annyira sem,
mint most.
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- Idehaza adott még némi reményt, hogy az
ENSZ-ben foglalkoztak az úgynevezett „magyar
kérdéssel”. Amit aztán levettek a napirendről
a ’63-as amnesztia ürügyén.
- Felvették a forradalom után, de valójában az
ENSZ-en keresztül mindig is nehéz volt nyomást
gyakorolni, mert nem tud olyan döntést hozni,
ami igazából kárt okozna valamelyik félnek. Az
ENSZ erre alkalmatlan. Akkor próbáltak
megfigyelőt küldeni, akit a Kádárék már nem
engedtek be, de hát mire mentek volna vele?
Ráadásul Nagy András kutatásaiból kiderült,
hogy az oroszok nagyon erősek voltak az ENSZben. Próbálták mindenféle módon blokkolni,
még az ügy kivizsgálását is, elég nagy sikerrel.
Az a helyzet, hogy nem volt erre eszköz. Jó
lett volna, ha ezt el is mondják, amit sajnos nem
tettek meg. Fontos elmondani, hogy az Egyesült
Államok és szövetségesei az ENSZ-en keresztül
rákényszerítették Kádárt, hogy meghirdesse az
amnesztiát.

POFON ÉS RENDSZERVÁLTOZÁS
PORTRÉ VITÉZ PROF. DR. DR. H.C.
ZILAHY MIKLÓSRÓL1
Ha kilép a teraszra, itt, a Duna-parti házban, és
balra tekint, szembe találkozik a múltjával. A
Műegyetem épülete őrzi – mondhatni - az életindulását. Harmadéves volt, az ötödik szemesztert
kezdte, amikor hallottak arról, hogy a szegediek a
MEFESZ-t megalapították. Küldöttek jöttek
közülük a különböző egyetemekre, akik elmondták,
hogy mi a céljuk, mit akarnak. Őt is magával
ragadta a többi fiatal lelkesedése, s az események
sodró lendülete.

Nehéz erről beszélni –
kezdi a visszaemlékezést
Prof. Dr. Dr. H.C. Zilahy
Miklós -, mert akkor
elérzékenyülök. Amikor
elindultunk,
nem
is
gondoltam mi fog történni
és azt sem, hova fejlődik
ez a kis mozgalom. Békés
volt a felvonulás, viszont
mikor kiértünk a Körútra,
azzal a tömeggel ahol én voltam, akkor hangzott
el először, hogy „ruszkik haza”. Az borzalmas
volt.

- Történészként hogyan ítéli meg, miért
élhetnek még a köztudatban ilyen legendák a
nyugati vagy amerikai segítséggel kapcsolatban?
- A tisztánlátást nem segíti, hogy a
történelemoktatásból kimarad a külpolitikaelmélet, a biztonságpolitika, a közgazdaságtan,
legalább az alapfogalmak szintjén. Ilyen
helyzetben, mint amilyen a forradalom és
szabadságharc volt, mérlegelni kell a nemzetközi
politika működési rendszerét, a katonai
egyensúly kérdéseit, a nukleáris fegyverek
transzformatív
szerepét
a
nemzetközi
politikában.
Moszkva
lokális
erőfölényt
élvezett
ötvenhatban, és a nyugati hatalmak joggal nem
kételkedtek abban, hogy a szovjet vezetés háború
arán is megvédi létfontosságú érdekeit.

- Rémületet okozott!?
- Dehogy! Felszabadultságot, örömöt. Hogy
ezt hangosan ki mertük mondani, amit ugye
otthon csak halkan, egymás között. Tehát ott,
azon a tüntetésen részt venni számomra felemelő
érzés volt! A Parlament lépcsőjén álltam, amikor
Nagy Imre beszélt a rádióban, csak a beszéd
végére értem a tömeggel a Rádió közelébe. Egy
bizonyos idő után, zöld teherautók jöttek,
fegyverekkel megrakodva. Adogatták azokat
lefelé, én is kaptam egyet…
De ebben a történetben a teherautó az
érdekes. Ugyanis öt évvel ezelőtt, egy
barátommal beszélgettem Németországban.
Mesélte, hogy akkor Csepelen dolgoztak.
Hallották, hogy valami van Pesten, telerakták a
teherautókat fegyverekkel, és elindították.
Mondtam a barátomnak: „Te, Pista, lehetséges,

Vennes Aranka
*
Nagyhatalmi érdekek hálójában címmel jelent
meg Borhi László történész kötete, ami az
Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát
tárja fel a II. világháborútól a
rendszerváltozásig. A könyvet az Osiris Kiadó és
a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja
adta ki két éve.

1

DR. H.C.: doctor honoris causa, tiszteletbeli doktor,
kiemelkedő tudományos, irodalmi, közéleti stb.
érdemekért adományozott doktori cím
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hogy pont az a fegyver került az én kezembe,
amit te raktál fel?”
Múlt év október 22-én újra átéltem azokat az
órákat. Csömörön volt egy megemlékezés a
Gloria Victis Emlékműnél, és ott volt egy ilyen
zöld teherautó. Aztán ugyanezzel a teherautóval
utaztam, fáklyával a kezemben, Pesten, a
Műegyetemtől a Bem szoborig. Tehát egy ilyen
zöld teherautó háromszor bukkant fel életemben:
1956. október 23-án, majd 55 évvel később egy
barátom visszaemlékezésében és a múlt évben.

szálljunk le, mert a következő állomásnál ávósok
vannak vagy oroszok. Kiszálltunk. Több száz
ember maradt ott, és a vonat jóformán üresen
ment tovább… Azt sem tudtuk, hol a határ,
merre van Nyugat. De elindultunk.
A harmadik éjjelen elkaptak bennünket. 3035-en lehettünk, 3 magyar katona volt ott, az
oroszok távolabb, az őrtornyoknál.
Felvetettük páran, hogy vegyük őket körbe. S
mondtuk nekik: „Lelőhettek közülünk kettőthármat, de akkor ti sem mentek tovább!”
Aztán odaadtuk nekik az értékeinket, ők pedig
elkísértek minket a határkőig. Valahol Sopron
vagy a Fertő tó környékén lehettünk. Előre
küldtünk pár embert, nézzenek körül, hogy
egyáltalán Ausztriában vagyunk-e? Akik előre
mentek, nem jöttek vissza, mi is nekivágtunk.
Mikor elértük az első házakat, minden ki volt
világítva, és idegen szavakat hallottunk. Akkor
már tudtuk, hogy Ausztriában vagyunk.

- De mit tett a Rádiónál?
- Nem sokat tudtam lőni, mert nem volt elég
munícióm. Ott voltam egészen másnap
délelőttig, amikor bejutottunk az épületbe.
Láttuk, hogy bizony, nincs ott a technika. Onnan
mindenki más irányba indult. Voltak tüntetések a
Rákóczi úton, ott közénk is lőttek, fentről.
Mentünk be a házakba keresni az ávósokat, de
nem találtuk őket.
Én azokban a napokban a Köztársaság téren,
rokonaimnál voltam megszállva. Mondták az
emberek, hogy hangokat lehetett hallani a föld
alól. Megpróbáltunk a pincéken keresztül
bejáratokat keresni, de nem bukkantunk rájuk.
Október 30-án volt a Pártház ostroma, abban
részt vettem. Aztán elcsendesedett minden. A
kormány kihirdette a semlegességet. Gondoltam,
most már ideje hazamenni Gyöngyösre. Azután
november 4-én reggel jött a hír, hogy
megtámadták a fővárost, akkor már nem tudtam
visszajönni Pestre, mert le voltak zárva az
országutak. Nagyon rosszul éreztem magam,
hogy elhagytam azokat, akikkel harcoltunk...
November 23.-án jött az a hír, hogy keresik az
egyetemistákat, a városban is, tehát indulnom
kellett. Egy tejszállító autóval jöttem újra Pestre.

- Mikor átlépte a határt, mi volt az első
gondolata?
Volt
egyáltalán
valamiféle
gondolata?
- Egészen őszintén mondom, nem éreztem
semmit! Amikor húsz év után először haza
merészkedtem, három gyerekemmel, a feleségem
szanatóriumban volt. Tudtam, hogy követik
minden lépésemet, de gondoltam, hogy nem
mernek letartóztatni, mert nyugat-német
állampolgár vagyok. Amikor átértem a határon,
egy mellékúton remegve félreálltam. Eszembe
jutott egy rokonom, Zilahy Lajos: A lélek kialszik
című könyve. Ebben ő azt írta, mikor hazajött a
feleségével, és a rokonokkal, barátokkal
beszélgettek, nem nagyon értették meg egymást:
„Mikor a határon átjöttem, az nem a hazám és
ahova megyek, az sem.” Én is azt éreztem, hogy
nekem nincs hazám. Mert ahonnan jövök, az
nem lehet az én hazám, és ahová érkeztem, ott
egy szót sem értettem, az emberek idegenek
voltak.
- De hát magyarul beszéltek, és ön is?!
- Na jó, de hát, akik irányították akkor az
országot, nem ugyanarról beszéltek!
- Tehát a magyar szót értette! Csak azt nem,
mi történik...
- Igen. És ezek az emberek is mind mást
akartak. Mindegyiknek más volt a háttere. Tehát
nem emlékszem, hogy valakivel az eseményeket
megbeszélhettem volna.
Az én gyerekkori álmom mindig az volt, hogy

- Talált valakit az egyetemi társai,
harcostársai közül?
- Nem, sajnos, illetve találkoztam eggyel, aki
a Köztársaság térnél lakott, hozzá mentem be.
Ugyanis Pesten már kijárási tilalom volt.
Azután a Keleti pályaudvarra indultam, onnan
Bicske felé vettem az irányt. Három napig
tartott, míg kiértem. Mentem vonattal, mentem
gyalog.
Egyedül indultam el, de aztán csoportok
keletkeztek útközben. Mikor majdnem elértük
Győrt, megállt a vonat. Mindez éjjel játszódott
le, mert nappal bujkáltunk. Szólt a kalauz, hogy
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Oxfordba akartam menni, ott valami nagy dolgot
csinálni. De az angolok anno, csak több hónapos
várakozással tudtak volna vinni minket, addig
pedig Ausztriában, egy volt orosz laktanyában
kellett volna laknom, sanyarú körülmények
között. A németek viszont azonnal vittek volna,
aztán ha ott nem tetszik nekünk, tovább is
mehetünk. Az azonnali vivés valóban úgy volt,
de a tovább mehetünk, az már nem. A németek
tisztában voltak azzal, hogy közel ezerkétszáz,
félig-meddig kész egyetemistát kaptak, akik
majd gyorsan befejezik az egyetemet, és
munkába is állnak.
A nevem ugye Z-vel kezdődik, tehát mikor
összeállították a csoportot, akkor már nem volt
más város, ami szóba jöhetett, mint Giessen. Azt
se tudtam mi ez a város, létezik-e egyáltalán.

későbbi gazdasági informatika. Én 1970-ben
habilitáltam 2 , témám volt a számvitel és
adatfeldolgozás.
Szűkös
keretek
között
dolgoztunk, és én voltam az egyetlen, aki az
alkalmazott informatika területén dolgozott. Így
jutottam aztán a software engineer-hez3.
- Milyen volt a kinti magyar lét?
- A magyarság eleinte nagyon összefogott.
Szerencsénk volt, hogy ebben a városban, három
magyar is volt, akik segítettek. Egyikük csak
velünk foglalkozott, tanította nekünk a nyelvet.
Orosz Jánosnak hívták, Miskolcról származott.
Ő a II. világháborúban maradt kint. Én akkor 150
márka havi ösztöndíjat kaptam, melynek a felét,
végzésem után, vissza kellet fizetni, és ő jót állt
értem, hogy ösztöndíjat kapjak.
Erősen támogatott bennünket a Pax Romána
mozgalom, vitt kongresszusokra, tehát mi
nagyon sokat dolgoztunk a politikában. Az
akkori
időkben
több
’56-os
emberrel
ismerkedtem meg. Kecskési Tollas Tibor volt az
egyik legjobb barátom. Sokszor voltam nála a
„boszorkány- konyhájában”, ahol ő a Nemzetőrt
készítette. Tibor Münchenben élt, de járta
Európa, Amerika magyarlakta helyeit. A
Nemzetőr megjelent akkor németül, magyarul,
angolul, spanyolul. Könyveket is adott ki, arra is
pénzt gyűjtöttünk neki.

- Valóban nem nagyváros, de ott a Justus
Liebig Egyetem.
- Igen, híres egyetemi város, Wilhelm Conrad
Röntgen is ott dolgozott, a XIX.-XX. század
fordulóján, de én mégsem éreztem ott jól
magam.
- Végül is milyen szakon végzett kint?
- Itthon félbe hagyatták velem az agráregyetemet, s a Marx Károly Egyetemre raktak,
hogy
politológiát
tanuljak,
marxizmust,
leninizmust. Az volt a véleményük, hogy én jól
tudok vitatkozni, és az én nemesi származási
hátterem jó példa lett volna, hogyha én, mint
kommunista lépek fel. Ott Giessenben nem volt
közgáz, de volt egy mezőgazdasági kar, és abban
volt egy közgazdasági intézet. Befejeztem
először az agráregyetemet, majd specializáltam
magam a számvitelre.
- Számvitel és számítástechnika nem ugyanaz!
Hogyan lett mégis számítástechnikai tanár az
egyetemen?
- Már tanársegéd voltam az egyetemen és a
főnököm teljes szabadságot adott. Ő mondta,
hogy ezen a területen specializáljam magam,
mert itt kevés a szakember. Az irodám mellett
volt egy Zuse nevű computer, Z 23-as volt a
neve.
Így aztán belekóstoltam a computertudományba, és azt a módszert, amit én
kidolgoztam, rögtön computerre írtam. Akkor
már IBM computerrel dolgoztam, és arra
készítettem el az első programomat. Ebből lett a

Balról: Kecskési Tollas Tibor, Zilahy Miklós felesége:
Ingeborg, Németh Kálmán egyetemista, Zilahy Tibor
és Szabó István volt politikai fogoly

Én akkoriban, a MEFESZ németországi
vezetőségében szerkesztettem egy Tájékoztató
nevű havi újságot. Ebben a magyar diákokat
informáltam, hogy mi történik Magyarországon.
2

Egyetemi magántanári képesítés
szofver mérnök

3
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Aztán ott volt Kollányi Károly, aki
Münchenben kertészként dolgozott, bár történész
volt. Megírta nekem Erdély történetét, 6 részben.
A kérésem az volt, hogy román forrásokat
használjon!
Így
ő
román
forrásokkal
bizonyította, hogy mi Erdély és mi a szerepe a
magyaroknak Erdélyben. Nagy botrány volt
ebből a sorozatból. Kaptam olyan leveleket
például, hogy én milyen náci vagyok!
- Bíztak abban, hogy megváltozik a helyzet
Magyarországon, és akkor haza tudnak jönni?
- Giessenben úgy harmincan lehettünk
magyarok, közülünk három professzor lett, több
mint húsz doktorált, egy kivételével pedig
valamennyi elvégezte az egyetemet! Van
közöttük egy-két híres kémikus, vannak orvosok,
szóval kimondottan jó szakemberek. A többség
valószínű haza akart jönni, nem tudom hányan,
de én biztosan.

fel a gazdasági informatikát. Vállaltam.
Megkérvényeztem a német kultuszminiszternél, hogy engedjen el. Három feltételt kellett
teljesítenem. Az egyik, hogy Magyarországon
nem kapok pénzt – nem is akartam. A másik,
hogy nem szabad a német intézetemből
tanársegédet vagy gépeket Magyarországra
vinnem. A harmadik, hogy az éves programomat,
egy szemeszter alatt kell leadni. Mindhármat
teljesítettem. Örömmel jöttem tehát a
megbeszélésre, de a kollega azt mondta: „Mi,
kollégák meg a dékán is, azon a véleményen
vagyunk, hogy ne gyere!” Elmentem a rektorhoz,
és megkérdeztem: mi ennek az oka? Közölte,
hogy a kollégái ellenem fordultak.
Ez volt az első pofon, amit kaptam. Majd még
tizennyolc
vagy
húsz
következett.
A
legérdekesebb az volt, amikor mi Brüsszeltől
akartunk pénzt egy kutatási programhoz.
Felhívtak Brüsszelből, hogy a magyarok 153
pályázatot adtak be, az enyém a harmadik helyen
áll! Attól függ minden, hogy a magyarok
elfogadják-e. Nem fogadták el… Ez több esetben
előfordult. Készítettem projekteket hollandokkal,
írekkel, dánokkal közösen. Amiben az én nevem
szerepelt, azokat eltörölték.
Viszont utána megismertem pár kiváló
magyart, akik például a Felvidéken, más határon
kívüli helyeken, a magyarságért sok mindent
tettek. Megbarátkoztam velük. Egy március 15-i
ünnepélyen összefutottam Dömötör Zoltánnal a
Nemzetőrségtől, rajta keresztül Schrötter
Tiborral. Hirtelen egy baráti miliőben voltam!
Ébredezik a magyar; érzi, ez az Európa nem
ugyanaz az Európa, amiről mi beszélünk!

Egy kép a forradalomról Zilahy Miklós emlékeiből

Keresték
a
kapcsolatot
magyar
vezetőkkel ’90 után?
- Vezetőkkel nem, hanem egyetemekkel. De
hamarosan megtudtam, hogy Széchenyinek a
Magyar Tudományos Akadémiája minden, csak
nem magyar és nem tudományos. Részt vettem
két rendezvényükön, ahol arról beszéltek, hogy
óriási lehetőségük van! Hogy például a Hewlett
Packard, meg az IBM, majd hoznak kitűnő
előadókat, akik az itteni fiatalokat kioktatják…
Akkor én mondtam: „Uraim, ők szelektálni
fogják a fiatalokat, aztán kiviszik közülük a
jókat! Nem Magyarország érdekli őket!”
Kétszer
meghívtak
a
Parlamentbe,
tanácskozásokra. Egyik előadásomnak az volt a
címe: Várjuk a hívást... De nem hívtak. Ez
számomra nagy pofon volt. A legcsúnyább az
volt, mikor az egyik egyetem rektora felkért,
hogy félévenként náluk oktassak, és ott építsem

Sokszor elgondolkodtam azon, mit kaptunk
mi egyáltalán a Nyugattól? Hát a 12 órai
harangszót kaptuk az egész történelmünk alatt.
Mást én nem tudok. Viszont, amit ők tőlünk
elvittek, az nem kevés! Az a célom, hogy még
valamit tegyek a magyarságért. Lehet, hogy nem
fog sikerülni, de legalább megpróbálom!
Vennes Aranka
*
Világszövetségünk 2017. március 29-i
közgyűlésén a jelenlévő bajtársak prof. Dr.
Zilahy Miklóst a számvizsgáló bizottság tagjává
választották. Ezúton is gratulálunk, és
eredményes tevékenységet kívánunk!
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BEMUTATJUK TÁRSSZERVEZETEINK ELNÖKEIT
I. RÉSZ
PETRUSZ TIBOR,
MAGYAR POLITIKAI ELÍTÉLTEK KÖZÖSSÉGE - 1945-56
Hároméves korától kezdve állandóan a katonaságról hallott, hiszen édesapja folyamatosan írta az I.
világháborús katona-naplóját, amit az egész családnak felolvasott. Nem meglepő, hogy így a katonai pályát
választotta. Az utolsók között lehetett, akik a háború végén, 1944-ben, még a Ludovika Akadémia állományában
voltak. Bár nem harcolt, mégis angol hadifogságba került Németországban. 1946-ban engedték haza, itthon
azonban B-listázták, majd rendelkezési állományba tették, végül – ahogy fogalmaz - „kipenderítették” a
honvédségtől.

- Gondolkodni kellett azon, hogy mit tegyek,
hol kéne dolgozni - emlékszik vissza Petrusz
Tibor. - Rögtön beiratkoztam a Közgazdasági
Egyetemre, de azt épp átszervezték, így átraktak
minket a jogra. Az egyetemen nagy politizálás
folyt, nem maradtam ki belőle. Vitt az
igazságérzet. Hiszen születésemtől kezdve a
Felvidéken, Csenteken töltöttem minden nyarat,
és ott mindig azt hallottam, hogy ez mind
magyar föld. Ki nem ejtette a száján a család azt
a szót, hogy határ, ez csak egy ideiglenes
fegyverszüneti demarkációs vonal Tudtuk, hogy
itt már nem lesz jövő; ki kell jutni Nyugatra.
Nekem nem volt szerencsém a „disszidálási”
kísérletekkel. Háromszor is megpróbáltam, de
majdnem a lebukásig jutottam. Harmadik
alkalommal egy rokonom, aki politikus volt,
szólt, hogy már talált egy embercsempészt, aki
átvisz bennünket a határon. Őt át is kísérte, de
nekem azt mondta: hozzak még valakit, és
legközelebb átmegyünk. Így is tettem. De amikor
egy osztálytársammal együtt vitt bennünket,
egyenesen a határőrök karjaiba futottunk! Nem
hiszem, hogy véletlen volt! Időnként biztosan át
kellett adniuk nekik valakit. Alighanem
összejátszottak. Ezért aztán egy hétig élveztem
az ÁVH vendégszeretetét. Így az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem jogi és közigazgatási szakán
csak a harmadikig jutottam, körül kellett nézni,
miből lehet megélni. Elszegődtem hát az újpesti
parkettagyárba, ami nehéz fizikai munka volt.
Egy alkalommal kifordult a lábam és a
bokám, akkortól kezdve megy tönkre.
- A kilátástalanságban éreztük, hogy tenni
kellene valamit. Néhányan a volt társaim közül
kapcsolatba kerültünk egy társasággal, amit a
Katonapolitikai Osztály 1949 végére
felgöngyölített, s letartóztattak bennünket.
Életfogytiglani fegyházbüntetést kaptam.

Petrusz Tibort életfogytiglanra ítélték

- Végigjárt jónéhány magyarországi börtönt:
Vác, budapesti Gyűjtő, csolnoki munkatábor,
ismét Vác. Ez hét esztendeig tartott, amikoris,
kitört a forradalom. Kik szabadították ki?
- Mi belülről törtünk ki a cellákból, a lakosság
kívülről ostromolta a börtönt. Félni csak attól
kellett, hogy az őrség használja a fegyverét. A
vége az lett, hogy egy beragadt ajtón keresztül,
egyesével jutottunk ki a börtön épületéből. Én
rögtön jelentkeztem a kapitányságon. Mondtam,
ki vagyok, honnan jöttem. Fegyveres kísérettel
négyünket elhoztak Pestre, a Deák térre, a
rendőr-főkapitányságra. Börtönrészleg nem
lévén, az ottani atombiztos óvóhelyre vittek.
Ilyen
pechesen
jártunk.
Szentendrei
tisztiiskolások őriztek bennünket. Közöttünk volt
például András Sándor repülő vezérkari
tábornok. Szerettük volna, ha megtudják a
beszélgetésünkből, hogy kik vagyunk - ezredes,
hadnagy, tábornok -, s azt is, miért kerültünk
börtönbe. Meg is hallották. Egyszer csak
megjelentek
egy
perzsaszőnyeggel,
a
belügyminiszter szobájából hozták el nekünk,
nehogy a csupasz betonra feküdjünk.
Három-négy napig őriztek, de aztán nem
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tudtak velünk mit kezdeni. Az ügyészség közben
utána nézett a helyzetünknek, és kitöltötte a
„szabaduló jegyet”. Ezen rajta volt, hogy a
Legfőbb
Katonai
Ügyészség
azonnali
szabadlábra helyezésünket rendelte el, és az is,
hogy másnap jelentkezzünk a rendőrségen. Ez
még november 4-e előtt volt.
Visszatértem a civil életbe. Egyszer csak
kaptam egy behívót a Legfőbb Katonai
Ügyészségre. Nem mertem egyedül menni, így
édesapámmal, meg a Major Ákos ügyvéddel
mentem. Ő az egyik unokanővérem férje
volt! …Milyen furcsán alakulnak az emberi
kapcsolatok… A legfőbb ügyész azt kérdezte,
miért jöttem díszkísérettel? Azt feleltem: mert
nem tudni miért hívják be az embert, kitüntetésre
vagy akasztófára. Viccet csináltunk akkor belőle,
de ez volt a szomorú valóság!

De egy idő után azt érzékeltük, hogy ott csak az
ötvenhatosokkal foglalkoznak. Így jutottunk arra
az elhatározásra, hogy az 1945 és 56 között,
politikai okokból elítéltek érdekeit is képviselni
kellene. Dr. Németh Árpád észrevételei alapján
alakítottunk saját szervezetet. 1991. július 2-án
megalakítottuk a PEK-et. Az első közgyűlést
még Fülei Szántó Bandi vezette, a másodikat
már Fehérváry Pista, engem főtitkárnak
választottak. Röpködtek a gondolataink Pistával,
hogy mit
kéne
csinálni,
Annakidején
önkormányzati képviselő voltam, az újratemetés
első évfordulóján, mondtam a polgármesternek,
menjünk ki a temetőbe, megmutattam neki, hogy
milyen állapotban vannak a forradalmárok sírjai,
a 301-es, a 298-as parcellákban. A polgármester
megkért, hogy a legközelebbi testületi ülésen
nyújtsak
be
egy
javaslatot.
Kispest
polgármestere, dr. Kovács Zoltán, elindított egy
akciót Tarlós Istvánnal közösen, aki akkor
óbudai
polgármester
volt,
és
más
polgármestereket is beszerveztünk, Fehérváry
Pista meg gyűjtötte a pénzt a temető
rendbehozására és szobor felállítására 1945-1956
közötti időszakban mártírhalált halt, kivégzett
bajtársaink emlékére.
Tárgyaltam Demszky Gábor főpolgármesterrel is. Így az lett, hogy ez is támogatott, az
is, végül még a legnagyobb ellenségek is jól
összejöttek! 1998. június 26.-án megtörtént a
Memento 1945–1956 emlékmű avatása a Petőfi
híd budai hídfője közelében, a Pázmány Péter
sétány mellett.
Ha arról volt szó, hogy valahol beszédet kell
mondani, vagy lelkesíteni, akkor ő remekelt. Mi
nagyon jól kiegészítettük egymást, de 2014.
október 30.-án elvesztettük őt.
A szervezet továbbra is éli az életét, csak hát
egyre halunk ki, nincs, aki ezt az egészet méltóan
tovább tudná vinni. Új embereket, frissítést kéne
hozni. Szimpatizánsokat, akik azt mondják:
- Ismerünk titeket, visszük tovább a zászlót!

- Azonban már 32 éves volt. Mihez kezdett?
- Elmentem felszolgálónak. Megszereztem a
szakképesítést. Amikor láttuk, hogy változik a
helyzet, egyre nagyobb lett a „konspiráció”
mindenhol egymás között, még a volt
ludovikások között is. Mindig tartottuk a
kapcsolatot.
Aztán lazult minden, én
beiratkoztam a Vendéglátóipari Főiskolára. A
Park szállóban dolgoztam két évig. Mindenki
tudta a múltamat, mindenki ismert. Mondta az
igazgató, maradjak itt, itt békén lehetek, legalább
mindenki ismer. És miután épp akkor bukott le
az egyik éttermi igazgatóhelyettes, mert valami
'56-os ügy derült ki róla, így megkértek, hogy
legyek én az éttermi igazgató az új Szabadság
Szállóban. Még a kommunista idők voltak, de
már érződött, hogy valami készülőben van.
Összetalálkoztam Turányi Ferivel, egy volt
ludovikás évfolyamtársammal. Ő csak három
évet kapott, és a börtönben kötött olyanokkal
ismeretségeket, akik által, mikor szabadult,
kapott vízumot és útlevelet az Egyesült
Államokba. Később ő hozott össze vitéz
Fehérváry Istvánnal. Akkor már haza mertek
látogatni Nyugatról a volt ludovikások, meg régi
katonatisztek. Velük is és a Margit körúti
fogházból szabadultakkal is szoros baráti
kapcsolatot tartottunk. Nálam és dr. Fülei Szántó
Endre otthonában kezdtünk összegyűlni.
- Ezek a találkozások vezettek el végül a
Politikai Elítéltek Közössége megalakulásához?
- Áttételesen. Először a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségével kerestük a kapcsolatot.

V. A.
*
Petrusz Tibort a rendszerváltás után rehabilitálták,
1990-ben kispesti önkormányzati képviselő lett.
1993-ban közreműködésével jött létre a Kispesti
Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja, melynek
elnöke lett. 2002-ben Kispest Díszpolgára
címmel tüntették ki.
2017. június 21.-én töltötte be 93. életévét.
Isten éltesse!
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által kiadott Októberi Tűzvirág '56 című
antológiát. Iskolánként, évfolyamonként egy
versenyző vehetett részt a rendezvényen. A
versmondásra 102 tanuló nevezett be. Egy-egy
kategóriának a zsűrije neves színművészekből,
pedagógusokból
állott,
valamint
Világszövetségünk három alelnökéből.
A Nemzeti Fórum elnöke, Lezsák Sándor
képviseletében Csallóközi Zoltán miniszterelnök-helyettesi főtanácsadó, a Nemzeti Fórum
budapesti elnöke méltatta a résztvevők
felkészültségét és különdíjakat adott át az arra
érdemes diákoknak.

Kiss Irén:
Moyses Márton regéje
Nem én fogtam a benzintől lángot:
maga a Föld égett szégyenében,
hogy egy nép szabadságát eltiporták:
égő áldozat lett a védtelen ország.
Nem az én nyelvemet tépték ki:
a Föld tiltakozó szavát nyomták el,
kitépték, aztán mégis visszavarrták,
hogy a felbujtók nevét tudakolják.
A felbujtó meg az Isten szerelme:
ő küldött fehér rózsaszirmokat
az én lüktető száz sebemre,
heveny lázamat eképp hűsítette.
Megcsonkított nyelvem helyén
fehér Szentlélek-láng világol,
s hirdeti ötvenhat igazát
a nagyvilágban - közel s távol.
*
Kiss Irén író, költő, színműíró, irodalomtörténész. Az
irodalomtudományok kandidátusa. Vizuális költészeti
műveit New Yorkban, San Franciscóban, Rómában és
Budapesten állította ki. Mai olasz és amerikai
költőket fordít, kritikákat ír. Kutatási területe a
romantika és az avantgárd. 2012 óta a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa.

A díjazott versenyzők és a zsűri tagjai

*
A rendezvény a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával
valósulhatott meg.

SZÁZKÉT DIÁK SZAVALT
HÍRADÁS SZERVEZETEINKRŐL

A Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium immáron 26.
alkalommal szervezte meg a Hazafias költészet a
magyar irodalomban című versmondó versenyt,
amelyre ezúttal is határon túli versenyzők is
jelentkeztek.
Az
1956-os
Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége karöltve a
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal ’56-os
Emlékbizottságával
a
forradalom
l60.
évfordulója, illetve a Magyar Szabadság Éve
alkalmából csatlakozott e nemes vetélkedéshez.
Az idei, 2017. március 23.-ai eseményen 513. évfolyamos diákok, három kategóriában
mérték össze tudásukat egy szabadon választott
verssel a megadott témában. A szervezők a
versválasztáshoz ajánlották a Világszövetségünk

NYÍREGYHÁZA
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – a TIB egyik
vidéki tagozataként - egy esztendeje csatlakozott
az 1956-os MSZVSZ-hez. A Világszövetség
2017. március 29.-i, országos közgyűlését
megelőzően, március 2.-án megtartottuk az ez
évi rendes taggyűlést, Nyíregyházán, az
Alapszabály és a civil törvény szerint. A
beszámolót követően az idei tervekről is szóltam.
Tagságunk 30 fős. Jó érzés, hogy nincs
elmaradás a tagdíjak befizetésében, erről szintén
tájékoztattam a gyűlést.
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Tizenhatan voltunk jelen, így határozatképes
volt a taggyűlés, amely egyhangúan elfogadta
mind a 2016. évi beszámolót, mind pedig a 2017.
évi programot és költségvetést, melynek döntését
az
országos
elnökségnek
továbbítjuk
tájékoztatásként, valamint a pályázati és
működési támogatás elnyeréséhez.

el a szovjet hadsereg katonái és ítélték el
hadbíróságuk útján 10–25 évekre vagy halálra. A
javító-nevelő kényszermunka-tábor sokaknak
életük végét jelentette, másoknak túlélést
minimum 8 év után. Baldajev őrnagy sokkoló
grafikáiból képet kaphatunk a szörnyű világról a
kiállítás kapcsán. Rózsás János Gulag-lexikonja
hiteles dokumentum.
Fordulat kezdődött a zsarnokság ellen. 1956os forradalom és szabadságharc néhány képe is
látható. Példaképül a corvinistákra, a Pongrátztestvérekre is emlékeztet a kiállítás. De jött aztán
a szovjet csapatok bevonulása, a második
intervenció. A november 4.-ei támadás, a
forradalom és szabadságharc vérbefojtása.
Térképek mutatják az ország lerohanását és a
budapesti
harcok
helyszíneit.
Szétlőtt
középületek képei dokumentálják a szovjet
hadsereg tankjainak rombolását. A forradalom és
szabadságharc utózengése bontakozik ki az
1957. júniusi falfestésre használt sablon láttán
„RUSZKIK, MARS HAZA!” tartalommal.
A felemelkedés időszaka következett a
rendszerváltás után. Létrejött az egyetlen ’56-os
múzeum Kiskunmajsán a Pongrátz-testvérek
adakozásából. Emlékkönyv jelent meg magyar és
angol nyelven, ’56-ról szóló eseményeket dolgoz
fel egy másik könyv, amit fiainknak, az
utókornak ajánl a szerkesztő. Erre hívja fel a
figyelmet a kiállítás. A szovjet csapatok
kivonulását és folyamatait ismertetik meg a
kiállítás képei. 1991. június 19., függetlenségünk
emléknapja lett.
A
kiállítás
az
1956-os
Magyar
Szabadságharcosok
Világszövetsége
Fejér
megyei Szervezete székhelyén látható 3 hétig,
hétfői napokon fél 9-től 12 óráig. Élő szóval is
szívesen állok az érdeklődők rendelkezésére:
Székesfehérvár, Sziget u. 21/2 . A kiállítás mobil
formában készült el, könnyen szállítható. A
következő helyszín szintén Székesfehérváron
lesz 2017. július 9-től, a Nyitrai utca 13. szám
alatt, a Markó S. Mária Emlékalapítvány
Közösségi Házban. Ők adtak helyet további
négy-öt hét időszakra. Természetesen más
városban is bemutatható előzetes egyeztetés
után, akár hosszabb időszakra is. Így történt ez a
korábbi években is.

Bodnár József elnök
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

BAJA
Baján, felújításra került az 1956-os emlékmű.
Az emlékhely átadása a Hősök napi ünnepséggel
egyidőben került átadásra, ahol az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
Bács-Kiskun megyei szervezete nevében
koszorút helyeztünk el és köszönetünket fejeztük
ki a Baja Város Polgármesteri Hivatalának.
v. Schön Pálné elnök
Bács-Kiskun megye
SZÉKESFEHÉRVÁR
Frissítettük és újra megnyitottuk a hét évvel
ezelőtt „Elvtársak, vége” címmel bemutatott
kiállítást. Tárgyi eszközöket is láthatnak az
érdeklődők a 7 tablón, amelyeken emlékeztetünk
a megszálló szovjet csapatok több évtizedes
tevékenységére. Dokumentum értékű könyvek és
képek hívják fel a figyelmet további
érdeklődésre. 1944 őszétől több időszakra bontva
láthatjuk a szovjet csapatok beavatkozását,
hatását országunkra. Az 1991-es kivonulásra is
emlékeztet a tárlat.
A második világháború utolsó előtti évében
szörnyű gyilkolásokat végeztek a szovjet csapatok országszerte. Így történt ez Fejér megyében
is, amikor Bergendi János székesfehérvári
püspöki irodaigazgatót és Gáspár János
iszkaszentgyörgyi
plébánost
szolgálati
tevékenységük közepette lelőtték orosz katonák.
A Rácz utcában sortűzzel gyilkoltak meg
fiatalokat. A székesfehérvári római katolikus
egyházmegye plébániáit és templomait feldúlták.
Mózessy Gergely egyházmegyei megyei
levéltár- és könyvtárigazgató Interarma címmel
írta meg mindezeket. Polgári személyeket fogtak

Sinka Jenő elnök
Fejér megye
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MEGNÖVEKEDETT FELADATOK
VILÁGSZÖVETSÉGÜNK MEGTARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT

Dr. Sántha Gábor beszédet tart (balról). Az elnökségi asztalnál helyet foglal: Csigás Zoltán, Schrötter Tibor,
Kosztka Gyula, dr. Petrasovits Anna alelnökök; dr. Pál János tiszteletbeli elnökségi tag,
Kutasné Marosi Tímea irodavezető és Máriási György bajtárs

Dr. Sántha Gábor elnök terjesztette elő
Világszövetségünk 2016. évi beszámolóját 2017.
március 29-én megtartott közgyűlésen. Az elnök
részletesen beszámolt a tavalyi eseményekről,
értékelte a 60. évforduló és Magyar Szabadság Éve
megnövekedett feladatait. Szólt arról, hogy
folyamatosan növekszik létszámunk, alakulnak a
vidéki szerezetek.
Nagy Judit, a Számvizsgáló Bizottság elnöke
ismertette a Világszövetség múlt esztendei
gazdálkodását.

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége a Szabadságharcosokért Közalapítvány GF/JSZF/289/9/2016. szerződésszám alapján
működésre- és céljai megvalósítására 13,7 millió
forint vissza nem térítendő támogatást kapott.
A Magyar Szabadság Éve alkalmából pályázatot
nyújtottunk be a bizottsághoz. A „Sinkovits Imre”
pályázaton 3 340 800 Ft-ot, a „Büszkeségpont”
pályázaton 860 501 Ft-ot nyertünk el vissza nem
térítendő támogatásként.
A
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Darányi
Ignác
dísztermében jelenlévő 109 tagunk
elfogadta a beszámolókat.
A
tagság
az
Alapszabály
módosításának
megtárgyalását
98
százalékban igen szavazattal elnapolta.
Az új időpontot 2017. november hónapra
tűzték ki. E dátumot a tagság száz
százalékos,
egyhangú
szavazással
fogadta el.

*
A pénzügyi beszámoló teljes terjedelmében
olvasható honlapunkon, a
www.1956mszvsz.hu címen.
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Péterfy Sándor utcában, a Domonkos utcában, a
klinikákon töretlenül tovább küzdő emberek.
Ők, mindannyian és a magyar vidék hazafiai,
névvel és név nélkül, lettek e harcnak igazi
hősei. Németh Lászlót idézve: ennek „a vezér
nélküli felkelésnek a hősei.”
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége jogelődje, az Igazolt Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége az első
emléktáblát 1993. október 26-án helyezte el a
Corvin közben. Az emlékhelyen látható 26
táblából összesen 24-et az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége állítatott,
majd a Magyar Szabadság Éve alkalmából, az
'56-os Emlékbizottság támogatásával felújíttatta mind a 26 táblát.
Ezeket a táblákat koszorúztuk
meg 2017. június 7.-én a Corvin
közben, ahol a Magyar Szabadság Éve
alkalmából Nagy Imre és mártírtársainak
újratemetésére emlékeztünk.
Dr. Sántha Gábor, a Világszövetség elnöke
megemlékező beszédét távolléte miatt írásban
küldte el, amit Schrötter Tibor alelnök olvasott
fel. Szó szerint idézzük:

A FA MŰVÉSZE
„Fontosnak tartom, hogy ez a csodálatos
szakma, mi több, művészet, továbbra is
fennmaradjon…” - így vall az intarziakészítésről
Feketéné Krázi Tímea, Világszövetségünk
munkatársa, aki kerek húsz esztendeje,
mindenkor kézzel készíti realista remekeit.
Kisgyermek
korában
már
édesapja
asztalosműhelyében
ismerkedett
ezzel
a
csodálatos, élő anyaggal. Érettségi után két
esztendő alatt sajátította el az intarziakészítés
művészetét. Alkotásaiból a pestszentlőrinci
Galéria 18 kiállítótermében nyílt tárlat, amelyen
dr. Sántha Gábor elnök mondott méltató
beszédet. A kiállítás 2017. augusztus 31.-ig
látható a Lőrinci Nagykönyvtárban.

„Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékezők, Barátaim, Bajtársaim!
Személyesen szerettem volna megosztani
Önökkel 28 évvel ezelőtti emlékeimet Nagy Imre
és mártírtársai június 16-ai újratemetéséről. Jó
előre hoztuk a megemlékezéssel egybekötött
Corvin
közi
emlékhely
emléktábláink
rendbehozatalát, de ember tervez, Isten végez.
Halaszthatatlan
kötelezettségem
miatt
a
tolmácsolt írott szó nyomán tudom köszönteni
Önöket és velük együtt fejet hajtani.
Élénken él emlékezetemben a Nagy Imre,
Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József,
Losonczi Géza, és a hatodik, az ismeretlen
mártírok koporsója előtt fegyelmezett sorokban
kígyózó tömeg. Emlékszem, kellemes, napsütéses
idő volt. A hőség sem terhelte a ravatal elé
araszoló tömeg résztvevőit.
Szerkesztők, újságírók, írók, költők baráti
gyűrűjében, nagy bizakodással latolgattuk a
jövőt. Eljövendő történelmi változásokat
vizionáltunk, hiszen már hónapokkal előbb
valószerű igénnyé vált az újratemetés és a
kivégzettek rehabilitálása. Személyes érintettséget is éreztem, hisz alighogy Pozsgay Imre
népfelkelésnek minősítette az eleddig ellen-

Feketéné Krázi Tímea: Virágok közt

MEGEMLÉKEZÉS
A CORVIN KÖZBEN
Az ÁVO-uralta csend országában tegnap még
a napi munkájukat végző emberek váltak
azokban a napokban a magyar mítosz részévé: a
Corvin-köziek, a Móricz Zsigmond körtéren
harcolók, a Széna tériek, a Tompa utcaiak, a
Baross tériek, a Tűzoltó utcaiak, a csepeliek, a
Práter utcaiak, a Juta-dombiak, a Schmidtkastélyban harcolók; Szabó bácsi, Bajusz, a kis
törékeny medika: Tóth Ilonka, a bordósipkás
Jancsika, Péch Géza; a november 4.-e után a
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forradalomnak nevezett történelmi eseményeket,
Gosztonyi Péterrel, a Svájcban élő magyar
történésszel készített interjúmban, országos
napilapban tettem közkinccsé ezt a mérföldkövet
jelentő állásfoglalást.
Arra határozottan emlékszem, Sinkovits Imre
színművész ismertette a programot, majd
Mensáros László és színésztársai beolvasták a
kivégzett áldozatok „szűnni nem akaró”
névsorát. Déltájban megszólaltak a harangok,
megállt a forgalom, az autók tülköltek. Nem
mindegyik szónok él emlékezetemben, de
felkaptuk a fejünket, amikor egy lobogó hajú
fiatalember a szovjet csapatok kivonulását és
szabad választásokat követelt. Először egy moraj
futott végig a 250 ezerre duzzadt tömegen, majd
néma csend lett. Ki ő? Hogy hívják?
Ismeritek? - hangzottak el a kérdések. Félelmetes
bátorság! Le fogják csukni!
28 év távlatából is büszke vagyok azokra a
percekre, amelyekben előttem körvonalazódott
egy európai formátumú politikussá nemesedő,
eleddig
ismeretlen
fiatalember
alakja.
Lángbetűkkel íródott szívembe, lelkembe neve:
Orbán Viktor.
Gyakran idézik látnoki szavait…” Valójában
akkor, 1956-ban vette el - tőlünk mai fiataloktól
– jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt.
Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy
legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő 20
vagy ki tudja, hány évünk is ott fekszik.”
Ösztönösen ezért is a lyukas zászlóval leterített
hatodik koporsóra helyeztem el virágomat. A
felgyorsult események, a magyar-osztrák határ
megnyitása, a berlini fal lebontása után, sokan
azt hittük, vége a kommunista egyeduralomnak.
Jön az igazi rendszerváltás, a tavaszi
nagytakarítás, igazságos reprivatizáció. Tévedtünk! Még most is cipelünk a kommunista
örökségből. Máig sem rendezett, indokolatlanul
lezárult az 1963 utáni politikai üldözöttek és
bebörtönzöttek kárpótlása. „Megzakkant a
rendszerváltás.” ahogy egyik közjogi méltóságunk megfogalmazta. A közösen elszenvedett
múltunk kötelez arra, hogy sohasem mondhatunk
le a szabad és független Magyarországról!
Tettük ezt akkor is, amikor Európát védtük a
tatártól, töröktől, küzdöttünk a Habsburgok majd
a szovjetek ellen.
Most Európa nagyobb része ellen kell
küzdenünk! Hála Istennek, a Nagy Imréék
újratemetésén feltűnt Orbán Viktorból bölcs,

előre látó és nem utolsó sorban bátor, a
kihívásokkal szemben dacoló, Európát is átívelő,
véleményt alkotó és formáló, meghatározó
politikus lett. Vezetésével végsőkig harcolunk a
szabad és független Magyarországért! A
szabadság nemzetének senki sem határozhatja
meg, hogy kit fogadjunk be! Itt, az 1956-os
forradalom és szabadságharc egyik világhírű
szimbólumává lett Corvin közben teszünk
ígéretet arra, hogy minden eszközzel harcolunk
függetlenségünk, nemzetállamunk megőrzése
érdekében. Ezért is mindhalálig őrizzük 1956
szellemiségét, s Világszövetségünk céljaival
harmonizálva küzdünk azért, hogy az utánunk
következő nemzedékeknek örök és fénylő példa
maradjon. Méltóság- és kegyeletteljes megemlékezést kívánok!”

Schrötter Tibor felolvassa dr. Sántha Gábor
ünnepi beszédét

A megemlékezés különlegessége az volt,
hogy a koszorúkat az azokat készítők: a Magyar
Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
tanulói helyezték el, Hajnal Sándor igazgató
vezetésével, valamint a Práter utcai Szent
Benedek Gimnázium tanulói, Halmi Gábor
igazgató irányításával.
A megemlékező ünnepséget színesítette
Kovács Sándor tárogató muzsikája és Koncsik
Barbara, Világszövetségünk fiatal munkatársa
szavalata, aki Wass Albert: A láthatatlan lobogó
című költeményét adta elő.
18

Díszőrséget ad a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapesti Helyőrség Dandár 32.
Nemzeti Honvéd díszegység tagjai Dubniczky Zsolt honvéd zászlós vezetésével.
A Széna téri eredeti történelmi zászlót tartja vitéz Sándorffy Ottó és Pénzes Sándor az ’56-os
Szövetség zászlaját tartja

KÉPJELEK – VERSEK NYOMÁN
AZ ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATOT ÉRTÉKELŐ
KONFERENCIA
Mindösszesen öt szó egy elfeledett költőnk verssora: „Kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál”. Váci Mihály
fogalmazta meg „Eső a homokra” című költeményében ezt a fantasztikusan mélyről jövő – és mélyre hatoló
gondolatot. Gyermekektől és fiataloktól is sokat tanulhatunk mi, felnőttek. Olykor játékosságot, olykor
bölcsességet. De ezektől mindenképpen emelkedhetünk, többek, gazdagabbak lehetünk.
Ezt tapasztalhattuk is a Világszövetség által meghirdetett országos illusztrációs rajzpályázat és a
vándorkiállítások kapcsán, amik számunkra is tanulságokkal jártak. Képjelek – versek nyomán címmel értékelő
konferenciát tartottunk 2017. március 31.-én, pénteken, székházunkban.

Dr. Sántha Gábor elnök köszöntőjében elmondta, hogy a konferencia az országos rajzpályázat
vándorkiállításának hivatalos záróaktusa. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy a képeket nem
állítjuk ki még az ország számos helyén és a
Kárpát-medence diaszpóra magyarsága körében.
Mint ismeretes, az Októberi Tűzvirág '56
irodalmi antológia versei ihlették a középiskolás
művészpalántákat, akik a képeket készítették. Az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60.

évfordulójának és a Magyar Szabadság Évének
megemlékezéseit sikersorozatnak minősítette,
amik közül kiemelkedik a rajzpályázat eseménye
– mondotta az elnök.
Csigás Zoltán alelnök azt hangsúlyozta, hogy az
ifjúság megszólítása volt a cél. Az iskolák,
szakközépiskolák
Nyíregyházától
kezdve
Békéscsabán át Zalaegerszegig mindenhol
megkapták a felhívásunkat és csatlakoztak
ahhoz.
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Több mint nyolcvan tanuló nevezett be a
pályázatunkra. Végül negyven alkotást választott
ki a zsűri, melyeket kiállításra méltónak ítélt.
Megköszönte a társszervek segítségét, akik
mellénk álltak, hogy minél több diákot lehessen
kitüntetni. A POFOSZ, a TIB, a Recski
Szövetség, az ’56-os Szövetség elnöksége –
továbbá a XVIII. kerület, PestszentlőrincPestszentimre polgármestere: Ughy Attila, a
Nemzeti Fórum elnöke: Lezsák Sándor - mindmind különdíjat ajánlottak fel.
A Világszövetség is úgy döntött, hogy
különdíjat ítél meg. Csigás Zoltán kiemelte,
hogy a Világszövetség elnyerte az 1956-os
Emlékbizottság 3,4 milliós támogatását. S
emlékalbumot adhatott ki, melyben minden
pályamű helyet kapott.

ott van a 301-es parcella emlékfalán kiírva. Az
emlékműbe be lehet menni, én megtettem. Most
már át tudom érezni, milyen is az a
„koporsóérzés”. Ha ott átmegyek, megértek
valamit Nagy Imre gyászos elföldeléséből, és
megértek talán abból is valamit, hogy a
forradalom leverése és az azt követő harmincnegyven év mit jelent. A művészet gyakran segít
nekünk átélni és megérteni dolgokat! Ez a
pályázat is segít ebben.
Aláhúzta a tanárok szerepét, hiszen pályázó
gyerekek többsége mögött, egy-egy elkötelezett
tanár munkája áll.
Szemadám György festőművész, művészeti
író beszédét azzal kezdte, hogy tolmácsolta
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke – a konferencia fővédnöke - üdvözletét és
támogatását. Majd arról szólt, hogy 1956
kétszeresen is beleégett a lelkébe, hiszen kilenc
éves volt '56-ban és az akkori Mártírok útján
laktak. Tudták, mi történik a Széna téren, a
Corvin közbe, az országban. Amikor bejöttek az
oroszok, hallották a tankok csikorgását a
kockaköveken, mai napig fülében van ez a hang.
A házuk belövést kapott, betörtek az ablakok,
érezte a légnyomást, szilánkokat, és vérző fejjel
ért le a pincébe. Gyerekként nem élte át olyan
mélyen a történteket.

Sok gyerekben létrejött a találkozás ’56-tal
– mondja Csete Eörs

- Egy olyan térben állok, ahol a falról a hason
fekve elkapart, egykori miniszterelnök portréja
tekint rám – kezdte előadását Csete Eörs, a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
főtanácsadója, a zsűri egyik tagja. Majd így
folytatta:
- Egy olyan helyen állok, ahol egy szobrászművész vitatott, de kiemelkedő emlékműve
idéződik fel a fényképen a 301-es parcelláról, a
rákoskeresztúri köztemetőből. Mit szabad
mondani egy ilyen térben? Hazudni semmiképp
nem szabad! (…) Én már régebben foglalkozom
56-tal, számtalan 56-os fegyveres harcossal
beszélgettem és sajnos közülük már többük neve

Az a fajta tudás, tapasztalat, amivel mi rendelkezünk,
nem maradhat elzárva
– magyarázza Szemadám György

- De 2006. október 23-a számomra 59 évesen
– folytatta -, sokkal sokkolóbb élmény volt, mint
a valahai 9 éves gyereknek az élménye! Nem a
félelem miatt, hanem a hihetetlensége miatt. Ami
ott az Astoriánál történt, az elviselhetetlen volt!
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Könnygázban fuldokló emberek tömegével és
rendőrségi autókból ezrével kiömlő rendőrökkel
találkoztam. Remélem, hogy a kisfiamnak is
bevésődött mindez az emlékezetébe, mert
személyes élménye volt valamilyen elképesztő
dolognak, ami többé nem történhet meg
Magyarországon!
Ezért tartom fontosnak ezt a pályázatot.
Megidézni ezeknek a gyerekeknek '56 szellemét,
ha másképp nem, hát költemények útján.
Az a fajta tudás vagy tapasztalat, amivel mi
rendelkezünk, az nem maradhat elzárva. Mindent
meg kell őrizni, át kell adni gyerekeinknek,
unokáinknak, hogy ne legyen köd számukra a
múlt! De 1956 mindennél fontosabb!
Schrötter Tibor alelnök a salgótarjáni Király
Dorina Lili, a Táncsics Mihály Szakközépiskola
akkor kilencedikes diákja, Gérecz Attila: Beszélő
című verséhez készített illusztrációját javasolta a
Világszövetség különdíjára.
- Én részt vettem a forradalomban, elég
keményen, de még keményebb volt a megtorlás,
amit a saját bőrömön éreztem – magyarázta. –
Most is magam előtt látom, amikor az
édesanyám ugyanígy kapaszkodott a rácsba és én
félig agyontörve álltam a rács másik oldalán, a
beszélőn, mint a rajzon látható férfi. Engem ez
fogott meg!

Ezért én ezt a képet javasoltam a
Világszövetség különdíjára.
Már több mint száz alkalommal vitte el az
országban azt a saját maga által és saját erőből
összeállított vándorkiállítást, melyben tablók és a
börtönből összegyűjtött relikviák találhatók.
Iskolákban, művelődési központokban mutatta
be és beszélt '56-ról, nem szépítve, hanem
naturálisan.
Megdöbbenve hallgatják az emberek, a
diákok. A látogatói könyvekben nem egy fiatal
írta be, hogyha ő akkor tizenvalahány éves lett
volna, ő is ott lett volna a barikádon. Ezek a
bejegyzések szinte akkumulátorként töltik fel és
folytatja útját, amit missziónak tekint.
A konferencia azzal a reménységgel zárult,
hogy mindig lesznek majd, akik emlékeznek ’56ra, s lesznek, akik megköszönik az egykori
forradalmároknak, hogy ma a világnak egy jobb,
egy emberibb részében járhatunk!

A Képjelek – versek nyomán c. konferenciával egyidőben kiállítás nyílt a beérkezett
illusztrációkból Világszövetségünk székházában
A képen: Kutas György bajtárs, Csigás Zoltán, Schrötter Tibor és Szőllősi Gábor résztvevő
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SZÁZHATVANNYOLC ESZTENDŐ
2017. május 21. A Magyar Honvédelem
Napja, a hazaszeretet napja.
Százhatvannyolc évvel ezelőtt, 1849. május 21.én ért véget Budavár ostroma. A honvédhadsereg
Görgey Artúr vezetésével tizenhét napon át
ostromolta a várat, végül visszafoglalta azt az
osztrákoktól.
A
szabadságharc
egyik
csúcspontjának is tekinthető diadal emlékére
1992 óta ezen a napon ünneplik a honvédelem
napját. A Honvédelmi Minisztérium az
évforduló alkalmából a budai Várban
tartott megemlékezést. A történelmünk
azt bizonyítja, hogy a magyar népnek
tragédiákból kell újra és újra talpra
állnia. Mindez lehetetlen lenne hit és
önbizalom nélkül, s éppen ennek a hitnek
és önbizalomnak fényes példája Budavár
visszavétele, Görgey és a magyar
honvédek diadala. „Görgey illúziók
nélkül nézett a világba: szigorral,
szakértelemmel és felelősségérzettel
szervezte meg a honvédsereget, hogy
hősi küzdelemmel vívja vissza Buda
várát”- mondta Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes a budai Várban.

Az
ünnepségen
Világszövetségünket
Schrötter Tibor és Csigás Zoltán alelnökök
képviselték.
Az elmúlt huszonöt évben talán az idén a
legaktuálisabb a honvédelem napja, amikor
Magyarország határait rendőrök, katonák, és
úgynevezett okoskerítések is védik az illegális
bevándorlók ellen.

HŐSÖK NAPJA
A Magyar Hősök Emlékünnepe IV.
Károly király 1917-es kezdeményezésére vezethető vissza, amely
valamennyi községet arra kötelezett,
hogy méltó emléket állítson honvédő
katonai hőseinknek. A 2001. évi
LXIII. törvényben ismét a magyar
hősök emlékünnepévé nyilvánította
május utolsó vasárnapját. Az ország
minden településén rendeztek emlékünnepséget. Az idén május 28-án,
Budapesten, a Hősök terén és a
Rákoskeresztúri Új Köztemetőben
tartottak megemlékezést és koszorúzást.
Világszövetségünket dr. Sántha Gábor elnök képviselte (balról). Mellette Égi Pál, az '56-os Szövetség
elnöke és Mayer Károly, a Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség alelnöke
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EMLÉKEZÉS BAUER SÁNDORRA

Világszövetségünk koszorút
helyezett el a Józsefvárosban,
néhai
Bauer
Sándor
szobránál, aki 1969. január
20.-án felgyújtotta magát a
Nemzeti
Múzeum
lépcsőjénél, tiltakozásul a
szovjet
megszállás
és
diktatúra ellen.
A képen: Sántha Péterné
alpolgármester
(jobbról),
Vennes Aranka PR tanácsadó
és Csigás Zoltán alelnök
(Fotó: Huszár Boglárka)

EMLÉKÉVET ZÁRÓ NEMZETKÖZI KONFERENCIA
2017. június 16.
Az Országház Felsőházi termében „Ahol a Hősöket nem felejtik” című nemzetközi konferencián
melyet az 1956-os Emlékbizottság rendezet. Világszövetségűn képviseletében: Dr. Sántha Gábor elnök
Dr. Petrasovts Anna, Schrötter Tibor, Csigás Zoltán alelnökök, Szügyi István budai elnök, Szentiványi
György pesti elnök vettek részt.

Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét köszöntik az emlékévet záró konferencia résztvevői
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Kérésünkre holttestét kutatta a Kahler Frigyes
történész-vezette bizottság, azonban nem találta
meg. Így a mai napig nincs eltemetve!
Ezt a páratlan és változatos életet dolgozta fel
és mutatta be Dr. Karádi Zsolt egyetemi tanár.
Az ötven perces színpadi játékot mintegy
húsz diákleány és fiú mutatta be, prózában,
versben, énekben és táncban. Minden
elismerésem Karádi professzoré!
A történelmi tények hiátusai alakját képessé
tették arra, hogy mártíriumát Rácz István
önéletrajza,
illetve
túlélők
emlékezései,
kihallgatási jegyzőkönyvek és versek, továbbá az
én kutatásaim nyomán – balladában idézzük
meg, tisztelegve az ő és más nyíregyházi hősök
emléke
előtt.
Engem
is
meghívtak
díszvendégként az előadásra, mint Dandos Gyula
életének kutatóját. Életéről hat újságcikkem
jelent meg, két kötetben is foglalkoztam vele.
Szerintem ezt a balladát máshol is be kellene
mutatni. Ebben az 1956-os szervezetek tudnának
segíteni, ha ismernék a Dandos-balladát. Rövid
írásomnak az a célja, hogy országszerte
megismerhessék ezt a kitűnő alkotást.
Soraimat Nagy Gáspár költő: „Örök nyár,
elmúltam 9 éves” című híres versének (1984)
utolsó három gondolatával zárom:
„Egyszer majd el kell temetni,
És nekünk nem szabad feledni,
A gyilkosokat néven nevezni.”

SZERKESZTŐSÉGÜNK
POSTÁJÁBÓL
A DANDOS-BALLADA

Nagy ritkaság, hogy 1956-os hősökről
színpadi játékot írjanak és rendezzenek. Dr.
Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem tanára a
kivételek közé tartozik: 2017. április 26-án és
27-én bemutatták a Dandos-ballada című
színpadi játékát, a helybeli Vásárhelyi László
Alapfokú Művészeti Iskolában. Dandos Gyula,
aki 1938. július 2.-án született Torockón, s 1957.
február 10.-én, Szentgotthárdon oltották ki életét.
Ki is volt Dandos Gyula?
Négyéves volt, amikor édesanyját és nyolc,
amikor édesapját elveszítette. Ezután a
Nemzetközi Vöröskereszt jóvoltából két
esztendőt élt Svájcban. Hazatérve Magyarországra gyermekotthonból gyermekotthonba
vetődött:
járt
Debrecenben,
Karcagon,
Balkányban is. Innen került Nyíregyházára. Itt
érték a forradalmi események. A Kossuth Lajos
Gimnázium tanulójaként, 1956. október 26-án ő
tartott szónoklatot az ifjak nevében, majd egy
teherautó tetejéről felolvasta a fiatalok 21
pontját. A diákok kizárólag a Nemzetőrség
tagjaként juthattak fegyverhez, így Dandos
Gyula részt vett egy középiskolásokból álló
nemzetőr csapat létrehozásában is. Központjukat
az úttörőházban rendezték be. Innentől kezdve a
kiáltványokat, röplapokat, már gépkocsikkal
szállították a falvakba.
Így lett a diákból vezető forradalmár.
November 6.-án került a szovjetek fogságába,
akik Ungvárra hurcolták. Az ÁVH vizsgálati
osztályáról ugyan elengedték, de az ávósok
később úgy megverték, hogy járni is alig tudott.
Innentől kezdve már „nem lelte honját e
hazában”. Egykori nevelőszüleihez szeretett
volna kiszökni Svájcba. Többször megpróbált
Svájcba jutni a megtorlás elől. Az utolsó szökési
kísérlet
közben
1957.
február
10.-én,
Szentgotthárdnál lelőtték a határőrök.
Rövid és tűnékeny élete csupán 18 év, 7
hónap és 8 napig tartott. A mai napig nem tudni,
hol nyugszik.

Dr. Fazekas Árpád
Nyíregyháza
EGY NEMZETŐR ÖLTÖNY TÖRTÉNETE

Szokatlan telefonhívást kaptam nemrégiben.
Az ismeretlen hölgy bemutatkozott: „Temesváry
Bálintné vagyok. Szeretnék egy nemzetőr öltönyt
adományozni önöknek” – mondta. Időpont egyeztetés után, egy hétfői napon a Fejér megyei
POFOSZ - akkor még nem voltunk az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének
tagja - székhelyére megérkezett Temesváryné.
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Vállfán hozta a gondosan ápolt, fóliazsákban
elhelyezett öltönyt. A férje viselte egy-két
alkalommal a rendszerváltás utáni időkben az
1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésein. Temesváry Bálint nemzetőr volt a
forradalom idején, bár akkor még nem volt ilyen
egyenruhájuk, csak civilben voltak nemzeti színű
karszalaggal. Nem volt büntetve, nem volt része
a megtorlásban, de mindig nagyra értékelte az
1956-os forradalmunkat és ezért öltötte magára
ezt az uniformist. Később sokat betegeskedett,
majd meghívót kapott az égi hazába, és itt maradt
ez az öltöny.
Megtisztelő számunkra egy ilyen ereklye.
Zakó, hosszúnadrág, sapka, nyakkendő és
nemzeti színű karszalag, rajta „október 23.”
felirat. Megköszöntem a nagylelkű adományt, s
Temesváryné boldogan távozott.
Azon gondolkoztam, hogy mi történjen vele?
Megemlékezéseken mindenképpen látni kell ezt
a jelenlévőknek. Unokák öltötték magukra egyegy alkalommal. Sajnos nem sokszor fordult elő,
mert kinőtték. A nagypapa ugyanis alacsony
termetű volt.
A telefonhoz nyúltam: Szikora János urat
hívtam, a székesfehérvári Vörösmarty Színház
igazgatóját, hogy nekik szeretném adományozni
a nemzetőr öltönyt. Örömmel fogadta. Mondta,
hogy hamarosan záróelőadása lesz az „56 csepp
vér” című darabnak, ezen mindig telt ház szokott
lenni, adjuk át akkor.
2017 május 24-én a színház nézői - köztük
nagyon sok középiskolás korú diák meglepődtek, amikor bevonultunk hárman az
egyenruhával: Matuz János igazgatóhelyettes,
Börcsök Olivér, az „56 csepp vér” című darab
főszereplője és én,
az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok
Világszövetsége
Fejér
megyei elnöke. Néhány mondat után jelképesen
a nemzeti színű karszalaggal átadtam az öltönyt
Matuz János úrnak. Nagy tapsvihar tört ki!
Köszönő szavak kíséretében a főszereplő
Börcsök Olivér vette át a karszalagot, kezében
tartva az uniformist is. Ismét tapsvihar tört ki. Az
előadás szünetében sokan gratuláltak ezért a
különleges eseményért, amivel bezárult az
előadássorozat és az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára összeállított
programok egyike.

OLVASÓNAPLÓ
ŐK, TIZENKETTEN
Nevezetes időben, az 1956–57-es tanévben
érettségizett Ónody Éva Battonyán, a Mikes
Kelemen Állami Általános Gimnáziumban. Aki
azután nagy vargabetűvel juthatott csak el az
újságírói pályára. A nevezetes történelmi dátum
végigkísérte életét: „a Viharsarok kis falujában,
megrendülten éltem át a rádióból sugárzott
végtelenül izgalmas és százszor megkönnyezett
eseményeket” – vallja most megjelent „Ők,
Tizenketten” című kötetének fülszövegében.
A könyv előtörténetéhez tán az is
hozzátartozik, hogy a 80-as évek közepén már
több,
emigrációból
haza-hazalátogató
forradalmárral személyesen is találkozott. Sőt,
meg is írhatta életüket az „Új Tükör” című
hetilapban, amelynek főszerkesztője, Fekete
Sándor maga is ’56-os volt. A forradalom
utóvédharcaiban való részvétele és Hungaricus
álnéven megjelent írásai miatt 1958-ban
letartóztatták, s kilencévi börtönre ítélték, amiből
hat évet letöltött.

(Fotó:Jakab Tibor)

A könyvborítón, Kő Pál szobrászművész alkotása
látható. Címe: Magyar Messiás
A mű 1976-ban készült, az eredeti címe az lett volna,
hogy „1956”.
Azonban abban az időben még nem lehetett a
forradalomról megemlékezni

Sinka Jenő
Fejér megyei elnök
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A kötet, mint címe is jelzi, tizenkét ’56-os
forradalmár életét, emlékeit idézi fel; köztük
olyanokét, akik megjárták Kádár börtöneit, és
olyanokét is, akik a hazát elhagyni
kényszerültek. Ismert és kevéssé ismert sorsokról
olvashatunk a műben. Köztük van például
Pongrátz Ödön, Krassó György, Sulyok Vince,
Mécs Imre, de megtudhatjuk, milyen volt Péterfi
Miklós, az újpesti forradalmár, míg először szólal
meg Bali Sándorné, ’56-os özvegy.
Könyvéről ekképpen vall Ónody Éva: „Régtől
a fiókjaimban, a pincénk vagy az emlékeim

mélyén őrzött, megjelent, vagy soha napvilágot
nem látott írásaimat most előkerestem. A kedves
„ismerősöket” vagy az ő leszármazottaikat
fölkerestem, esetleg a mély tudatalattimból
hívtam elő feledhetetlen alakjukat. Így a
forradalom 60. évfordulójára meghirdetett
megtisztelő pályázat „felszólítására” kötetbe
gyűjtve megjelentethettem őket; éppen 12 bátor
és igaz embert, hogy fölidézzék a Bibliából
ismert 12 Tanítványt.”
A kötetet az Püski Kiadó jelentette meg az
idei könyvhétre.

IN MEMORIAM
VITÉZ BAZSÓ KÁROLY
intelligenciát sugárzó tekintete, az égbolt
tisztaságát visszatükröző szeme.
Hamarosan közel kerültünk egymáshoz.
Hasonlóan vallottunk a szülő, a család
megbecsüléséről,
a
bajtársiasságról,
a
hazaszeretetről, a nemzeti büszkeségről, a
magyarságérzésről,
magyarságtudatról,
a
kimondott szó szentségéről. Mindig szóba hozta
a 2013-ban elhunyt, áldott emlékű feleségét,
Martina lányát, és a rajongásig szeretett
unokáját, a „kis hercegnőt”.
A későbbi beszélgetéseink már nem voltak
annyira derűsek. 2015 tavaszán felkeresett, hogy
közénk szeretne tartozni, megújítja és megerősíti
tagságát
Világszövetségünkben.
Örömmel
fogadtuk.
Kimmel István újságíró, Világszövetségünk
tagja készítette vele talán az utolsó interjút.
Költői hitvallásnak is beillenek rögzített
mondatai: „Volt bajtársaim és rabtársaim – a
kommunista diktatúra vérzivataros évtizedei alatt
- példát mutattak a világnak bátorságból,
hazaszeretetből,
bajtársiasságból
és
kiolthatatlan
szabadságvágyból!
Túlélői,
hitelesítő tanúi vagyunk az 1956-os forradalom
és
szabadságharc
vérbefojtását
követő
kommunista megtorlásnak, a munkaszolgálat
kegyetlenségeinek,
a
kitelepítések
könyörtelenségének, a diktatúra börtönvilágának embertelen, testi-lelki kínszenvedést
okozó poklának.”

Véget ért a példás életű, hazafias érzelmű, a
bajtársaink méltó elismerését bíró tagtársunk, vitéz
Bazsó Károly bajtársunk göröngyös életútja.
Életének 79. évében fájó testét az Úrnak visszaadta.

1961-ben rendszerelleni felbujtás, izgatás és
hűtlenség vádjával I. fokon életfogytiglanra, II.
fokon 15 év szigorított börtönre ítélték. 11 év 95
nap rabság után feltételesen szabadult. A
„sokidősök” között is példátlanul súlyos ítélet
volt.
A POFOSZ alapító tagja volt. 1997
áprilisában belépett az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége jogelődjébe, az Igazolt Magyar Szabadságharcosok
Világszövetségébe.
Talán több mint egy évtizede találkoztunk
először. Még most is szemem elé vetül a bakonyi
szülőföldje fenyőire emlékeztető szálfa termete,
egyenes tartása, a felmenőitől örökölt,
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Bízott és küzdött, mint mindig, megpróbáltatásai idején. Töretlen hittel remélte a
gyógyulást. Martina lánya így fogalmazott: „Azt
hiszem, ha egy ember nagyságát lelkének
erejében lehet mérni, az én édesapám óriás
volt.”
Igen, óriás volt. Lelki próbáiban sem
tántorodott meg a keskeny úton.
A Jóisten elküldte behívóparancsát vitéz
katonájának. A földi szolgálat elvégeztetett bevonult az égi regimentbe. Hazaszeretete örök
és fénylő példa marad.

BIZSU
Népének
életét,
hitvilágát
örökítette
meg képein Dilinkó
Gábor – becenevén
Bizsu - naiv festő.
Festményein
bibliai
témákat és tájakat is
ábrázolt. A jószívű
újpesti vagány cigány
fiatal sorsa különleges
volt.
Különlegesen
hányatott. Már az az
időszak is, ami 1956-hoz vezetett. Szüleitől –
válásuk miatt – állami gondozásba került,
ahonnan egy parasztcsaládhoz adták ki
nevelésre.

Dr. Sántha Gábor
elnök
2017. április 15.-én tért meg Teremtőjéhez vitéz
Bazsó Károly. Győrben, a Szent Imre Plébánia
templomban helyezték örök nyugalomra.

A második világháború után édesanyja
magához vette, és akkor nagybátyjánál
szegkovács mesterséget tanult. Sajnos azonban
édesanyja meghalt 1947-ben. Ő egy évvel
később szerelt le a katonaságtól. Elszegődött
bőrgyári munkásnak.
A forradalom idején a Corvin közben harcolt,
élettársával, Szabó Ilonka újpesti cigánylánnyal,
akit Kócos becenéven ismertek. Várandós volt,
négyhónapos, amikor agyonlőtték. Bizsu súlyos
karsérülést szenvedett, és fogságba esett.
Tizenkét esztendei börtönbüntetésre ítélték,
amit a Legfelsőbb Bíróság 7 évre csökkentett.
Azonban mégis csak 1966-ban szabadult. Ám
nem talált tartós munkahelyet, mert amikor
megtudták,
hogy
’56-os
múltja
van,
elbocsájtották.
Gyermekkorától rajzolt, festett. 1975-ben
autóbusz balesetben úgy megsérült a keze, hogy
nem tudta megfogni az ecsetet. Felesége vezette
rá, miként tud az ujjaival festeni. Számos
kiállítás révén vált neve ismertté.
1991-ben kapta meg a méltó elismerést
forradalmár és szabadságharcos tevékenységéért.
Rehabilitálták, és a Hűséges Helytállásért
kitüntetés birtokosa lett, továbbá nemzetőr
dandártábornokká léptették elő. Nyolcvanöt éves
korában, 2014-ben hunyt el. Világszövetségünk
a Corvin közben állított számára emléktáblát.

*
Pilis Xavérné, érsekcsanádi tagunk 88.
életévében, 2017. március 4.-én eltávozott az
élők sorából.
Ádám Ferenc, hatvani tagunk 2017. május 14.én, 90. életévében hagyta el e földi világot.
*
Mi, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége elnöksége és tagjai nehezen
éljük meg minden egyes Bajtárs elvesztését.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Szabó Imre Zsolt, Amerikában élő grafikus
kompozíciója

Lapunk 28. oldalán az ő alkotása látható.
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Dilinkó Gábor: Megfeszítve

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.
Kiadványunk ingyenes!
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