
 
1 

 

AZ 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 

ÉS TAGSÁGA NEVÉBEN DR. SÁNTHA GÁBOR ELNÖK ’56-OS EMLÉKZÁSZLÓT 

ADOMÁNYOZOTT A SZŐNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETNEK 
 

 

 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lapja 

IV. évfolyam 3. szám, 2017. október 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
2 

 

· · · — — — · · · SO· · S MAGYARORSZÁG 
 

„MENTSÉTEK MEG LELKEINKET” 
 

Kell-e magyarázni ezeket a jeleket? Aligha, hiszen a 

19. század eleje óta megismerte a világ. 

Elkerülhetetlennek érzem, hogy eljátszadozzam ezzel 

a jellel és az egyik legbefolyásosabb pénzember 

nevével. 

Veszélyben van szuverenitásunk, több mint 

ezeréves kultúránk, keresztyén-keresztény hitünk, 

évezredes hagyománypolitikánk, civilizációnk, egyedi 

ősi nyelvünk, megmaradásunk a Kárpát medencében. 

Fejünk fölött akarják eldönteni Brüsszelben, kiket 

fogadjunk be hazánkba. Mi nem akarunk „átjáróház”, 

bevándorló ország lenni! Ehhez jogunk van, ez a mi 

belügyünk! 

Egy eszement magyar származású spekuláns hadat 

üzent nemzetállamunknak és kormányunknak. 

Soros hirdeti: a migráció jót tesz Európának.  

Orbán Viktor miniszterelnökünk bölcs előrelátása 

évekkel ezelőtt felismerte a migránsáradat kockázatát, 

a bűnözést, a terrorcselekményeket, a nemi erőszakot, 

az állandóan jelenlevő, lappangó félelmet. A muszlim 

bevándorlók beilleszkedéséhez ne fűzzünk 

reményeket, ők egy zárt miliőben élnek, még a 

második- harmadik nemzedék esetében is.  

Sajnos Soros „júdáspénze” gazdára talált, s 

megtette hatását. Vessük meg és utasítsuk el a 

„magyar a magyarnak” árulóit, akadályozzuk meg 

Európa tönkretételét és végpusztulását! Fekete Gyula 

író, szociográfus, már több évtizede szétküldte a 

vészjeleket a népességfogyás megakadályozására. 

Szavait idézve: Európa már így is egy lappangó 

hadszíntér „kibiztosított aknamező.” 

A népességfogyás csökkentésének és 

megállításának bizonyítottan legjobb eszköze a 

kiemelten támogatott családpolitika, ellentétben a 

betelepítéssel. 

Mi lett a néhány-ezer fős migráns önkéntes 

befogadásának igényéből? Semmi! Nem teljesült. 

Brüsszel urai életbe szeretnék léptetni (bár tagadják) a 

Soros-tervet. A határkerítés lebontását; évi egymillió 

migráns befogadását Európába; migránsonként 9 

millió forintos állami segélynyújtást. 

Nem árt, hogyha áttekintjük a gyarmatosítás 

folyamatát a világtörténelemben. Amíg a 

nagyhatalmak megszálltak országokat addig mi 

vérünkkel és fegyverünkkel Európát védtük. 

Most is ezt kell tennünk! 

Vegyen részt minden magyar ember a Nemzeti 

Konzultációban! Végsőkig harcoljunk az igazunkért! 

Védjük meg a nemzetállamunkat, Európa egyik 

legbiztonságosabb országát! 

SO..S! Mentsük meg lelkeinket! 

Dr. Sántha Gábor 
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A LEGCSODÁLATOSABB HARMINCÖTEZER 

 
INERJÚ DR. RÁCZ JÁNOS TÖRTÉNÉSSZEL 

 
Ünnepi alkalmakkor gyakorta halljuk a szónokoktól, hogy 1956 kihatott nemcsak hazánk, hanem a világ 

történelmére is. Ezt mindenki jóérzéssel nyugtázza; azonban a részletekről nemigen esik szó. A bizonyosságot 

csakis a történészektől várhatjuk. Dr. Rácz János, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa 

egyik fő tématerülete éppen a magyar forradalom és szabadságharc visszhangjainak elemzése a külföldi sajtóban.

 

- A nyugati sajtó 

szinte biztos volt 

abban, hogy az 

Amerikai Egyesült 

Államok nem fog 

semmilyen fajta koc-

kázatot vállalni – 

magyarázza a törté-

nész. - Legtöbbször 

azt állították, hogy 

beavatkozásuk harmadik világháborúhoz vezethet. 

A magyar forradalom és szabadságharc hatása 

leginkább azokon a nyugati kommunista 

mozgalmakon mérhető le, amelyek az 1944-45-ös 

esztendőben felértek a csúcsra. Köszönhetően 

annak, hogy a Nyugat összefogott a 

Szovjetunióval, és legyőzték Hitlert. Hihetetlen 

mértékben megnőtt az érdeklődés mindenhol a 

fiatalokban, a munkásság bizonyos rétegeiben. 

Úgy tűnt számukra, hogy ez egy hatásos szervezet, 

amelynek van egy ekkora nagy pártfogó állama, a 

szocializmus első állama, a Szovjetunió. A 

legnagyobb a franciaországi, illetve az olasz 

kommunista párt volt. Ez utóbbi taglétszáma 2,5 

millióra emelkedett 1956-ra! A kisebb 

kommunista pártok szintén profitáltak a 

világháború kimeneteléből. Ezek között lehet 

megemlíteni az amerikai kommunista pártot, ahol 

a maximum létszám harmincezer, vagy a brit 

kommunista pártot, ahol nagyjából ötvenezres a 

tagság, de mégis csak léteztek.  

- Kik azok a szereplők, akikről beszélni illik? 

- Kezdjük az Atlanti óceán nyugati partjánál, 

az amerikaiaknál, akiket alaposan megtört a 

Truman-doktrina után kialakult helyzet: a 

kommunista üldözés. Mondanék egy fontos 

szereplőt, akit Howard Fast-nek hívtak. Zsidó 

származású fiatalember volt, egy new-yorki 

munkáscsalád gyermeke. Autodidakta módon 

íróvá képezte magát. Egyetemi, meg a 

közkönyvtárakban mindent elolvasott, amit 

lehetett. Mivel szegény munkáscsaládból  

 

 

származott, elhitte a marxista tanokat, és belépett 

az amerikai kommunista pártba. Egészen 1956-ig 

aktív tagja volt. Nagyon fontos regényeket írt az 

amerikai függetlenségi mozgalomról, vagy 

Spartacusról. Ezeket az amerikai diákok is 

olvastak és szerették. Tehát nagyhatású közíróról 

beszélünk, aki nyilvánvalóan az amerikai 

kommunista pártnak a legfényesebb csillaga lett. 

1956-ban az első megdöbbentő tény számára a 

Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. 

kongresszusán elhangzott beszéd, hogy Sztálin 

elvtársról milyen csúnya dolgokat mondott 

Hruscsov, ez nem lehet igaz, ez nyilván valami 

imperialista trükk – gondolták sokan. Ez tartott 

egészen 1956 nyaráig, amikor lehozták a hiteles 

szövegeket az amerikai és az angol napilapok.  

Kénytelen volt a Szovjetunió is elismerni, 

hogy az a beszéd nagyjából stimmel. Akkor 

Howard Fast kijelentette a párt elnöke, William 

Zebulon Foster meg a többiek előtt: Ne 

haragudjatok, de én eddig tudtam veletek egy 

csónakban evezni. Én úgy gondolom, hogy 

amennyiben nektek is ugyanakkora hatalmatok 

lett volna itt a politikában, mint ott Moszkvában 

Sztálinnak, akkor itt ti is elkövetitek azokat a 

galádságokat, és én egy ilyen társaságnak nem 

akarok a tagja lenni. 

Howard Fast is leírta – egy kis füzetet is 

szentel saját történetének -, hogy volt ő amerikai 

kommunista, s hogy a magyar események után 

végleg kiábrándult ebből az eszméből. Azért 

megemlíteném, hogy az ő könyvéből forgatták a 

Spartacus című Oscar-díjas filmet Kirk Douglas-

szel. Amikor ezt nézi az ember, ahol ugye 

kommunában élnek a jó gladiátorok, a jó 

rabszolgák, meg a haditanácsban ott vannak a nők 

– a valóság nem volt ilyen szép – de hát egy 

marxista gondolkodóról beszélünk! 

Ha visszamegyünk 1920-ig, látjuk: a nyugati 

kommunista pártok Szovjet-Oroszország 

megalakulásának idejében jöttek létre. A 

különböző baloldali radikális szervezetek 

összetömörültek mind Amerikában, mind 
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Angliában. Egyébként a bolsevik párt – Lenin 

utasítására – pénzelte ezeket a pártokat. Pontosan 

azért, mert úgy gondolták, hogy a Szovjet-

Oroszország elleni intervenció megakadá-

lyozásában ezek a szervezetek tudnak segíteni.  

- Ötvenhat novemberében-decemberében még 

nem igazán lehetett tudni, hogy mi játszódik majd 

le Magyarországon. Sem a nemzetközi 

közvélemény, sem a nyugati politikum nem 

láthatott tisztán. Ez tükröződik a nyugati 

médiában is? 

- Amikor elkezdődött az 1956-os ma-

gyarországi forradalom és szabadságharc, az 

elsődleges gondolatuk a kommunista sajtóban az 

volt, hogy a szovjet ideát kell követni: ez nem 

más, mint egy fasiszta lázadás, hogy ezek a 

munkások tulajdonképpen fasiszták, akik 

kimennek az utcára tüntetni, ezek a fiatalok pedig 

megtévesztettek. Ismerjük ezeket a Kádár-

korabeli kliséket, s persze, benne vannak az 

imperialisták, s az amerikaiak pénzelik őket. 

Ezt azonban nem fogadták el, különösen azok 

az angol értelmiségi fiatalok nem, akik az 1930-

as években csatlakoztak a kommunista 

mozgalomhoz, mint például a Cambridge-i 

diákok. A brit kommunisták nem tudtak ezekkel a 

fiatalokkal mit kezdeni. Saját gondolkodásuk 

szerint egy értelmiségi ellentétben áll a 

munkássággal, tehát mintegy osztályellentét, 

osztályharc van közöttük. Kezdetben többeket 

újságírókká képezték, másrészük a spanyol 

polgárháborúban és különböző nemzetközi 

brigádokban vettek részt, később harcoltak a II. 

világháborúban, áthatotta őket az antifasizmus 

meg a Hitler-ellenesség. A nyugati lapokat is 

olvasták 1956-ról; amelyek megírták, hogy 

fiatalok lázadtak fel a diktatúra ellen, nem fasiszta, 

nem antiszemita jellegű a lázadás. Mikor ezekkel 

szembesültek, akkor elbizonytalanodtak. 

Elbizonytalanodtak a Daily Worker 

szerkesztőségben is, ezt pontosan tudjuk Alison 

Macleod-tól, aki ott dolgozott és aki írta is, hogy 

a brit kommunista vezetők folyamatosan tartottak 

tájékoztatókat arról, hogy mégis csak 

ellenforradalom zajlik. 

- Mennyire volt sikeres a meggyőzés? 

- A skót John Gollan, a párt főtitkára – 

rengeteg skót volt a brit kommunista pártban – 

kitalálta azt, hogy Budapestre küld egy 

fiatalembert, Peter Fryer-t, azt a húszas évei 

végén járó újságírót, aki 1949-ben a Rajk-perről 

is tájékoztatott. Úgy, amiként elvárták, maga is 

leírta, hogy Rajk áruló volt. A Hruscsov beszéd 

alapján kiderült 1956-ban hogy ez hazugság, ezt 

Magyarországon is felülvizsgálták, és megtörtént 

Rajk és társai újratemetése. 

John Gollan és a lap főszerkesztője, John Ross 

Campbell meggyőzték Peter Fryer-t, hogy úgy 

kell viselkednie, mint egy jó kommunistának: ha 

nem is értesz valamivel egyet, neked, a párt 

véleményét kell közvetítened. – kapta meg az 

üzenetet. Egy nappal a mosonmagyaróvári sortűz 

után érkezett meg Peter Fryer, pont Moson-

magyaróvárra. Látta a halottakat, a temetést, és 

már akkor ott, úgy döntött, hogy nem fog 

hazugságokat leírni. Eljött Budapestre is, beszélt 

különböző szereplőkkel, megszólította a 

fiatalokat az utcán. Három cikket juttatott el a 

Daily Workernek, a brit kommunista lapnak. 

Kettőt nem közöltek, egyet pedig, rendkívüli 

módon cenzúráztak. Ugyanis John Gollan-ék 

továbbra is azt mondták, hogy Magyarországon 

ellenforradalom van. Erre elment egy másik 

laphoz, eladta az egész sztorit, majd Hungarian 

Tragedy címmel, írt egy nagysikerű könyvet az 

élményeiről. A párt reakciója a kizárása volt. 

- Egyedül volt a véleményével ez a fiatal 

újságíró? 

- A brit kommunista párthoz tartozó történész 

bizottságban nagyon jól csengő történész nevek 

voltak: Eric Hobsbawm az elnök, Edward Palmer 

Thompson vagy Christopher Hill. Alapvetően 

marxista irányultsággal vizsgálták a történelmet 

és így találkoztak 1956-tal. Számukra is kérdés 

volt, hogyan reagáljanak erre az egész szituációra? 

Hobsbawm, bent maradt a brit kommunista 

pártban. Azt mondta 1989 után, hogy ő azért 

marad, mert kommunistaként élte végig a 

fiatalságát, s mindezt nem akarta idézőjelbe tenni. 

Tudta, hogy Magyarországon forradalom zajlik, 

de mégis elfogadta a brit kommunista párt 

állítását, később azonban aláírt egy petíciót, 

amelyben tiltakozott az ellen. 

- Akkor lehet azt látni, hogy volt egyfajta 

bizonytalanság, meghasonlás és kivárás? 

- Igen. Hobsbawm kivárt, a Daily Worker fiatal 

újságírói – Allison Macleod vagy a Gabriel 

művésznevű karikatúrista is – kezdetben azért 

maradtak bent a pártban – mert úgy gondolták, 

hogy belülről tudják alakítani a folyamatokat. 

Először 1956-ban november 3.-án és 4.-én ült 

össze a brit kommunista párt végrehajtó 

bizottsága az október 23.-ai éjféli és 24.-i hajnali 

szovjet beavatkozás miatt. Egy részük úgy 
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vélekedett, hogy ez hiba volt, mert hogyha a 

szovjet csapatok nem vonulnak be Budapestre, 

akkor nincs fegyveres szabadságharc. Hiba volt 

az is, ahogy tevékenykedtek 1945-56 között a 

magyar kommunisták. Nem lehet országot építeni 

ennyi vérrel, szenvedéssel, perekkel. 

 

 

 

 

 

 

A brit kommunista párt tagjainak többsége 

John Gollan és Rajani Palme Dutt vezetésével 

tartotta a szovjet vonalat, s azt mondták, hogy a 

Szovjetunió általi megítélést kell elfogadni, hogy 

ott ellenforradalom volt. Kezdetben elítélték az 

első beavatkozást, majd a november 4-eire pedig 

jóváhagyólag rábólintottak. Több egyetemen 

voltak kommunista sejtek, akik ezután beadták a 

lemondásukat, mert ők így nem tudnak a brit 

kommunistákkal együtt haladni. Tehát mondhatni, 

az értelmiségi szárnyuk nullára redukálódott.  

Azonban 1968-ban, a prágai tavasz idején, az 

augusztusi bevonulás idején – éppen az ’56-os 

tapasztalatoknak köszönhetően – nagyon sokan 

visszaszivárogtak a pártba, s el tudták azt érni, 

hogy elítéljék a szovjet beavatkozást. Nem így az 

olasz kommunista párt, amely a legnagyobb 

létszámú volt, s amelyben a legkisebb volt a 

lemorzsolódás. Ugyanis Palmiro Togliatti 

zseniális politikus volt, aki pontosan érezte, hogy 

a kommunista mozgalmaknak addig van 

létjogosultságuk, amíg a Szovjetunió létezik. Ő 

azt mondta, mikor a XX. kongresszuson Hruscsov 

beszéde elhangzott: Nyikita, nekem ne akard 

bemagyarázni, hogy te ezekről nem tudtál!  

Ugyanúgy a ti hibátok is mindaz, ami zajlik a 

Szovjetunióban. Viszont taktikai okokból nem 

akarta meggyengíteni a mozgalmat, és ezért azt 

mondta: Azt viszont elfogadom, hogy 

Magyarországon közbe kellett lépni. 

Az olasz kommunista párt is elvesztette 

értelmiségi szárnyának egy jó részét, viszont a 

bázisát nem. Vagyis a munkásságot, amire lehet 

építkezni. Őket is majd 1968 teszi igazán helyre. 

Tehát 1956-nak is, majd 1968-ban érik meg a 

hatása az olasz kommunista pártban.  

- Az emigráció, mennyire tudta segíteni ’56 

helyes megítélését Nyugaton?  

- Átadták azokat a tapasztalataikat, melyeket 

itthon megszereztek. Nagy figyelem irányult 

rájuk a sajtóban is, meg egyéb területeken is. Nem 

véletlen az, mikor a New York Times-ban 

megjelent egy cikk egy bevándorlási hivatal 

vezetőjétől, hogy „ez a legcsodálatosabb 

harmincötezer ember, aki hozzánk megérkezett, 

mert miden zokszó nélkül beilleszkedtek a mi 

társadalmunkba. (…) Ha lenne egy ilyen belső 

betelepítés mondjuk az Amerikai Egyesült 

Államokon belül, azokat akiket átraknának a 

keletiről a nyugati partra, mindez sokkal inkább 

megviselné, mint a magyarokat, akik ide 

megérkeztek. Mert egyszerűen be akarnak 

illeszkedni, meg dolgozni akarnak.” 

Később háttérbe szorultak a sajtóban, már csak 

a megemlékezések kapcsán esett szó róluk. Főleg 

az amerikai külpolitika új irányvétele miatt. Téma 

volt a sajtóban, hogyan viszonyuljanak a 

kommunista országokhoz: segítsék-e 

mozgalmaikat, vagy sem; lázítsák-e őket, vagy 

sem? Ha ilyen borzalmas megtorlás lesz belőle, 

mint Magyarországon, akkor inkább nem! A 

felszabadítási politika helyett, az együttélési 

politikára került a hangsúly. Meg kellett keresni 

azokat a pártvezetőket, akikkel együtt tudtak 

működni, és akik egy picit más politikát folytattak, 

mint ahogy azt Moszkvából elvárták. Ezért lett 

aztán kiemelve Ceaușescu meg Kádár János.  

Abban a pillanatban, ahogy elkezdődtek a 

kapcsolatok Kádár Jánossal, nagy nehézséget 

okozott, hogy ott voltak az ’56-os emigránsok 

ezekben az országokban, ahol Kádár Jánost 

elfogadták a 1960-as években. Mit lehetett ilyen 

helyzetben kezdeni? Engedményeket kapott.  

Gondoljunk a Szent Korona hazajövetelére. Tehát 

a napi politikai kérdések, az amerikai külpolitika 

új irányultsága felülírta a magyar ’56-ot. 

 

Vennes Aranka 
 

* 
 

Dr. Rácz János az ’56-os emigrációról beszélget 

Kecskés D. Gusztávval, az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 

Történettudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársával. Moderátor: Prof. Dr. 

Marinovich Endre tudományos főigazgató-

helyettes. A rendezvényt a VERITAS 

Történetkutató Intézet a 2017-2018-as akadémiai 

év történelmi vitasorozatának keretében tartják  

2017. november 7.-én 18 órakor, a Budapesti 

Gazdasági Egyetem aulájában, az V. kerület,  

Markó utca 29-31. szám alatt. 
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MINT EGY RENDES EMBERREL 
 

PORTRÉ VITÉZ CZAGA ISTVÁNRÓL 

 
Szolnokon, távol a város zajától, modern, a nyugdíjasoknak épített lakópark egyik kis lakásában él feleségével 

vitéz Czaga István. Bár egészségük igencsak megfogyatkozott, mindkét emberből nyugalom és békesség árad. 

Beszéde gördülékeny, fogalmazása szabatos. Van mit elmondania 85 esztendejéről. A hivatásos tiszti iskola 

elvégzése után egyetemekre és főiskolákra küldték honvédelmi oktatást tartani, ami akkor államvizsga-köteles 

tantárgy volt. A Pedagógiai-, a Színház- és Filmművészeti-, az Iparművészeti-, a Képzőművészeti Főiskolát, 

valamint az ELTE jogi- és a bölcsészkarát kapta. Egy év múlva már igen jó eredményekkel vizsgáztatott. 

 

- Én úgy éltem, 

mintha civil lettem volna 

– meséli -, csak egyen-

ruhában jártam. Egy év 

elteltével pedig, 24 

évesen, előléptettek fő-

hadnaggyá. Abban az 

időben, 1950-ben, volt 

egy pedagógiai főiskolás 

menyasszony-jelöltem, de ezt az intézményt 

Budapestről Egerbe költöztették. Ő is odament, 

én pedig utána.  

Nehezen kaptam meg az áthelyezést, és ahhoz 

ragaszkodtak, hogy meghatározott időnközönként 

menjek vissza Pestre nagy összevont órákat 

tartani.  

- Hol tanított október 23.-án? 

- Egerben, éppen tereptant oktattam, mikor dr. 

Némedy Lajos főigazgató, felküldött hozzám egy 

hallgatót, hogy fejezzem be az órát, mert Pesten 

forradalom van! Meghallgattuk a rádiót, és a 

tanítványaim mindjárt elkezdtek feszengeni-

mozgolódni. Engem ugyan pártfogoltak, mert hát 

nem azok közé a tisztek közé tartoztam, akiket 

nem szerettek. Az egri főiskolásoknak is megvolt 

a 12 pontjuk. Egyik követelésük az volt, hogy 

csökkentsék a magas elméleti, 12-16 óraszámot – 

legfőképp a marxizmus tanítását; helyette legyen 

magyar hadtörténelem -, s töröljék el a gyakorlat 

osztályzását. Jó szándékkal voltak irántam, de 

várták tőlem a reagálást. Most mi lesz? Sikerült a 

parancsnokomat felhívnom Pesten, és kértem tőle 

parancsot. Azt mondta, kapcsolódjak az ifjúság 

mozgalmához, s cselekedjek saját belátásom 

szerint... Dehát, mi az én belátásom forradalmi 

helyzetben?! Nekem nem kellett sokat 

magyarázni a politikáról. Hallottam ÁVH-sok 

által végrehajtott bűntényekről. Például: az 

állapotos kulák asszony alól kirúgták a létrát, el is 

ment a gyerek. Volt egy kisújszállási ismerősöm, 

aki az Államvédelmi Hatóságnál szolgált, a 

zöldeknél - azaz határőr volt.  Ő magyarázta, hogy 

ilyen szörnyűségeket csak a kékek, a belügyesek 

követnek el. Óvott, hogy vigyázzak a számra, 

mert könnyen bajom lehet. Az egri főiskola 

igazgatója azt mondta: „Te vagy itt az egyetlen 

katonaember, tarts rendet!” Megkért, vigyázzak 

a főiskola anyagi javaira, az oktatási eszközökre, 

a csillagvizsgálóra. Jó-jó, gondoltam, de a ki- és 

bejárás biztosításához fegyverzet kell!  A szó 

most nem elég! 

Elmentem a megyei pártbizottságra. Láttam, 

mennyi kézi fegyver van ott, amiket az éjszaka 

hoztak oda. Mondtam a megyei párttitkárnak, 

Komócsin Mihálynak, nekem kéne ebből egy pár. 

Azt válaszolta: vigyen. Még átvételi elismervényt 

sem kért. Kérdeztem: akkor, hogy számolok el 

vele? Legyintett. 

- Akarva-akaratlanul, vezető lett? 

- Igen, abból a szempontból, hogy intézkedjek.  

A helyzet óráról-órára változott. Megjelent a 

tömeg az utcákon, és követelőzött az iskola előtt 

is, hogy a csillagot vegyük le! Nyolc tonna súlyú 

volt és hat és fél méter átmérőjű, csak bontani 

lehetett! Úgy 27-ére sikerült leszerelni. Hanem, 

mikor kimentem az utcára, nézték a vállapomat 

meg a rangjelzésemet, és követelték, hogy a 

csillagokat rakjam át a váll-lapról a gallérra, mint 

ahogy a régi tisztek viselték! Azt feleltem: ezt 

csak az veszi le, aki adta! Közben elővettem a 

pisztolyt. Ezzel sikerült hatni rájuk, tehát nem 

történt semmiféle inzultus. Sőt volt olyan, aki azt 

mondta, ez a mi emberünk! 

Beláttam, ez így nem mehet tovább: létre kell 

hozni egy nemzetőrséget azokból a harmadéves 

főiskolás fiúkból, akik már megtanulták a 

fegyverhasználatot, a szabályzatokat. A 

laktanyából felvételeztem egy félszekérnyi 

géppisztolyt, de azok jó része már ki volt 

selejtezte, eléggé elhasználódtak a II. 

világháborúban. Viszont lőszer alig volt 

hozzájuk.  
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Így alakítottam meg a diák nemzetőrséget, ők 

csak nekem engedelmeskedtek.  

A lakosság körében eluralkodott a 

lincshangulat, az ávósokra ment a játék. Addigra 

ugyan már hivatalosan le voltak szerelve, de 

kaptam egy fülest, hogy az egri várban 

gyülekeznek, fegyverekkel. Kiválasztottam a 

fegyvereseimből olyan fiatalokat, akik nem 

ijedtek meg az árnyékuktól, mint Dömötör 

Zoltán, Lengyel Attila, Szikra Zoli, Szabó Endre.  

Ez lett a riadós csapat. Odamentek, és az én 

nevemben az ottlévő ávós főtiszteket 

letartóztatták: a Müllert, a Farkast... - már nem 

tudom a neveket. Megparancsoltam, hogy 

tisztességgel kísérjék be őket a városi börtönbe, 

nehogy a tömeg meglincselje őket, s átvételi 

elismervény ellenében adják át a 

parancsnokságnak. A feleség kaját, cigarettát 

bevihetett. Így teltek a napok, és bár volt egy 

albérletem a Malom utca 3. alatt, de nem értem rá 

hazamenni. A főiskola egyik terme melletti 

folyosón, felöltözve, két matracon töltöttem az 

éjszakáimat. Amikor persze, sikerült egyáltalán 

lefeküdnöm. 

 

 

 

 

 

 

 
Lengyel Attila 

és Dömötör Zoltán 

egri főiskolás 

nemzetőrként 

 

 

 

 

 

 

- Hogyan szereztek tudomást arról, hogy 

november 4.-én az alvó fővárost lövik a szovjet 

csapatok?  

- Volt egy Greskovics László nevű hallgatóm a 

Képzőművészeti Főiskolán. Pénztelen gyerek 

volt, párszor elvittem a tisztiházba ebédelni. Egri 

lakos volt, az események után rögtön hazajött, ő 

mesélte el, mi történik Pesten. Aggódtam a 

szüleimért, ezért hazamentem Kisújszállásra, 

onnan meg Pestre, hogy megtudjam a 

parancsnokságon, tagja vagyok-e még a 

tanszéknek. Hát nem! Szétrobbant az egész! Az 

ezredes elém tette a tiszti nyilatkozatot, hogy 

írjam alá. Benne volt, hogy lojális vagyok a 

Kádár-kormányhoz, meg nem vettem részt a 

forradalomban.  Mondtam, hogy részt vettem, ezt 

nem írhatom alá! Nem is írtam alá. De fegyverben 

maradtam, és nem engedtem magam, meg 

másokat se lefegyverezni az oroszok által.  Nem 

adtam át az orosz Poljakov páncélos alezredesnek 

sem! Milyen alapon? Hát mert én vagyok itthon! 

Azt mondta nekem, mit gondolsz te, miért vagyok 

én itt? Így tegező viszonyban. Hát, mondtam, 

elnyomni bennünket! Mert máshogy nem bírnak el 

velünk! Azt mondta, ha ilyen nagy pofám van, 

párbajozzam vele! Orosz szakos diákok 

fordítottak nekem. Elő is kapta az új automata 

pisztolyát, én meg a régi TT pisztolyomat, csőre 

töltve álltunk egymással szemben. Mikor a lányok 

megértették, hogy párbaj készül, ketten szó 

szerint összeestek, elájultak ott, előttünk.  

Mindketten mindjárt nem a lövéssel 

foglalkoztunk, hanem a lányok fellocsolásával! 

Mikor magukhoz térek, egymásra mosolyogtunk 

az alezredessel, aki aztán végül kezet nyújtott. 

Ezek után a parancsnokomtól kérem a 

leszerelésemet vagy tartalékállományba való 

helyezésemet. Amíg ez nem történik meg, addig 

megyek valami munkát keresni. Kaptam is a 

Pamut Textilművekben, Újpesten, szövőgép 

mellett. Nagybátyáméknál laktam, aki egyszer - 

munkából jöttem -, elém küldött pár fiút, hogy ne 

menjek haza, mert keresnek - már volt értem, két 

„pufajkás” -, disszidáljak. Nem akartam külföldre 

menni, pedig hívtak is, többek közt a MEFESZ 

elnöke, Nagy Pali, ő Franciaországban végzett a 

Sorbonon, később. Csak hazamentem, még 

megebédeltem, mikor újra zörgettek, Kádárhoz 

átállt budaörsi repülős tisztek voltak. Azt 

mondták, én csak tanúnak kellek. Kérdeztem, 

akkor miért jöttetek hatan, állig felfegyverezve? A 

tárgyalás a Fő utcában volt, Pesten.  A népi 

demokrácia megdöntésére irányuló fegyveres 

szervezkedés vezetésével vádoltak. Elsőfokon 

halálbüntetést kért rám az ügyész!  

- De hiszen nem is lőttek a forradalom alatt! 

- Sajnos, az egri katonatisztek peréhez 

kapcsoltak, Jobb László és társai bűnperéhez, 

amelyben 13-an voltak, én voltam a másodrendű 

vádlott. Jobb Laci kivívta magának azt a tisztet, 

hogy ő városvédelmi parancsnok is lehetett a 

forradalom alatt, meg az összes, Egerben 

tartózkodó fegyveres alakulatok parancsnoka.  
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Három hónap múlva tartották a másodfokú 

tárgyalást, akkor kaptam a 13 évet és 10 év 

jogvesztést, valamint lefokozást és teljes 

vagyonelkobzást. Ezt olyannyira végrehajtották, 

hogy még a nyakkendőtűmet is elvitték! Tudták, 

apukámékhoz kell menni érte, Kisújszállásra! 

Egerben volt a helyszíni tárgyalás, ott voltak az 

államvédelmi tisztek is, akiknek az életét 

megmentettük, de egy jó szót nem szóltak értem.  

Egy másik esetem is volt a forradalom alatt. 

Láttam, hogy egy kieges1 hadnagyot, Andrássffy 

Jenőt, a felháborodott tömegből többen verik. 

Később megtudtam, hogy jogtalan katonai 

behívások körül volt a vita. Mégsem 

engedhettem, hogy agyonverjék! A laktanyában 

volt egy harckocsi, ami csak járni tudott, lőni 

nem. Azonnal érte küldtem. Hat perc múlva ott is 

volt. Parancsba adtam harckocsi-parancsnoknak: 

Csinálj úgy, mintha lőni akarnál! Jobbra-balra 

mozgatta az ágyú csövét, s ez hatott, az emberek 

szépen hazamentek! Tudtam, Egerben nem 

maradhat a hadnagy. Előbb elvitettem a kórházba, 

ahol bekötözték, s onnan Greskovics Laci 

testvére, az Éva – aki gépkocsivezető volt - elvitte 

a miskolci kórházba. Mentem én is a motoros 

hírvivővel előttük, ha a tömeg megállítaná, akkor 

én tárgyalok velük. 

- Andrássffy Jenő ön mellett vallott a bírósági 

tárgyaláson? 

- Amikor megkérdezték tőle, hogy magát 

Czaga mentette meg? Azt felelte, nem, mert 

Miskolcon ismét megverték. A bíróságnak ez is 

jól jött az elítélésemhez. Megjártam a Fő utcát, a 

Gyűjtőt és Vácot, majd újra a Gyűjtőt. Így 2246 

napot „volt szerencsém” leülni. Utána meg nem 

tudtam elhelyezkedni. Elkísért a múltam, sehol 

sem volt számomra felvétel. Egy jó darabig csak 

otthon tengtem-lengtem. Egy alkalommal a 

földműves szövetkezet elnöke meglátta a 

faragásomat, és megvette tőlem 20 forintért. Volt 

nekik egy boltjuk Csorbán, oda felvettek. Eleinte 

kijártam a kisvasúttal, majd ott egy tanyán 

albérletet vettem ki.  Az ételt a szüleim küldték 

nekem a mozdonyvezetőkkel, az üres ételhordót 

vissza is vitték. 

- Mennyi emberség is volt akkoriban… 

- Igen. Hogy elhagyhattam a kereskedői pályát, 

abban egy volt osztálytársam segített, aki 

építőipari szövetkezet elnöke volt. Felvett 

segédmunkásnak, később pedig – kényszerből – 

                                                             
1 Katonai kiegészítő parancsnokság  

bér- és munkaügyis lettem. De egyidejűleg 

voltam tűzvédelmi- és rendészeti felelős. Mindezt 

egy fizetésért. Innen mentem nyugdíjba; ezután 

költöztünk Szolnokra. 

- 2010-ben a városi költségvetés terhére 

emlékérmet, díszoklevelet és pénzelismerést 

juttattak az ötvenhatosoknak.  Ön nem vette át, 

hanem fölajánlotta a vörösiszap károsultjainak. 

Miért? 

- Mert úgy ítéltem meg, hogy nekik nagyobb 

szükségük van a pénzre… 

- Hogyan tudott mindenkor föltámadni a 

semmiből? 

- Nagy-nagy önfegyelem kellett hozzá és sok 

humor! S mindig mondtam magamnak, nem is 

voltam én olyan rossz ember, felmenthetem 

magam! Szerencsére, Rózsa személyében, egy 

becsületes, rendes, lelkes, hozzám illő feleséget 

kaptam, akit nem tudok eléggé megköszönni a 

sorsnak. Azt, hogy két szép gyermekünk van - a 

lányom Szombathelyen óvónő, a fiam műszerész, 

ő minden nap meg tud látogatni bennünket -, 

ahogy elgondoztuk a szüleinket, és ahogy 

végigdolgoztuk az életünket…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Mit érzett, mikor az Országgyűlés meghozta 

az '56-os törvényt? 

- Fellélegeztem. És - elsírtam magam… 

Mellém állt a politika! Én is kaptam 

kitüntetéseket – a Szabadság Hőse kitüntető címet 

és emlékérmet; visszaadták a rendfokozatomat, 

sőt, előléptettek. Most nemzetőr dandártábornok 

és honvéd-alezredes vagyok, egyenruha viselési 

jogom van. Úgy bánnak velem, mint egy rendes 

emberrel, egy valamire való emberrel... 
 

Vennes Aranka 
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BEMUTATJUK TÁRSSZEREZETEINK VEZETŐIT 

II. RÉSZ 

SOMSSICH TAMÁS SÁNDOR FŐTITKÁR 

RECSKI SZÖVETSÉG EGYESÜLET 

Recskről először a Nyugat-Európában és Észak-Amerikában élő magyar emigránsok írtak és beszéltek a nagy 

nyilvánosságnak. A nyolcvanas években már az itthoniak is szólni mertek róla. Gyarmathy Lívia 

dokumentumfilm-rendező 1987-ben feldolgozta Faludy György író, volt rab életét. Az író pedig évtizeddel később 

vetette papírra emlékeit a Pokolbéli víg napjaim című könyvben. Az Amerikai Egyesült Államokban hozták létre 

az első szervezetet a kint élő volt rabok. 

 

-  Sajátos módon szövetségünk kétszer alakult 

meg – magyarázza Somssich Tamás Sándor 

főtitkár. - Az elsőt Sztáray Zoltán, volt recski rab 

1981-ben Amerikában szervezte meg. Ő 1918-

ban született és 2011-ben távozott az élők sorából.  

Legfőbb céljuk volt a recski 

kényszermunkatábor volt rabjainak nemzetközi 

képviselete. Másodjára itthon, Magyarországon 

szervezték meg a szövetséget 1988 őszén. Több 

százan álltak a kezdeményezés mellé, hogy 

segítsék azokat, akik végigszenvedték a tábort és 

az azt követő éveket. Szövetségünk feladatát 

alapszabályunkból idézném:  

"A recski kényszermunkatábor, más 

internálótáborok, kitelepítő táborok, szovjet 

kényszermunkatáborok, politikai elítéltek élő és 

holt tagjainak felkutatása, nyilvántartásba vétele. 

Érdekei képviselete a hatóságok felé, egyedi és 

szervezeti úton a tömeg-kommunikáció 

bevonásával. Előadások nyilvános rendezése, 

dokumentumok gyűjtése és kiadása a 

törvénytelenségekkel kapcsolatban, kutatás, film, 

könyv, folyóirat, album készítése és adatrögzítés 

digitális adathordozón keresztül. 

A magyar társadalmi események figyelemmel 

kísérése. Küzdelem a tiszta közéletért. A 

magyarság  -  beleértve a   határon túli 

közösségeit is - érdekeinek képviselete. A magyar 

közösséget foglalkoztató nemzeti sorskérdésekben 

állásfoglalás kifejtése. 

A Recsken létesített Emlékpark fenntartása és 

működtetése, hogy ezzel is az emlékeztetést 

szolgálja." 

Kilencvenkilenc évre bérbe kapták ugyanazt a 

területet, hogy méltó emlékhelyet hozhassanak 

létre. Az Antall-kormány anyagilag támogatta az 

emlékmű felállítását. Érdekessége az, hogy a mű 

felépítésének összegét végül a japánok fizették ki! 

A volt büntetőbarakkot az eredeti helyére 

építették fel a tábor területén. 

- Mi késztette arra, hogy tovább vigye édesapja 

örökségét? 

- Nem édesapám, hanem inkább családom 

örökségének nevezném. Én ugyan 1966-ban 

születtem Budapesten, de gyermekkorom óta 

tisztában voltam ennek a vészkorszaknak a 

történéseivel. Apai nagyapám unokatestvérét 

Recskre, családját Hortobágyra vitték 36-36 

hónapra. Anyai nagyapámat sógorával együtt - 

aki egyben keresztapám volt - ’51-ben elvitte az 

ÁVO. Halálra ítélték őket, majd később 

életfogytiglanra változtatták az ítéletet. Hat évet 

gyötrődtek különböző börtönökben, és csak 1957-

ben szabadultak. Miután nagyapámat és 

keresztapámat elvitték, nagymamámat három 

leánygyermekével együtt kitelepítették.  

Pontosabban fogalmazva kaptak egy rövid 

időt, hogy egy pótkocsis teherautót megpakolva 

távozzanak otthonukból. Választhattak: vagy 

elhagyják a fővárost "önszántukból", vagy viszik 

őket az Alföldre. Nagymamám az előbbit 

választotta. Hat évet töltöttek Kustányban, ami 

Kehidakustányhoz tartozik, s a Zala folyó keleti 

partján terül el. 

Családon belül mindig - még ha óvatosan is - 

felszínen voltak ezek a történetek, megelőzendő a 

felejtés átkát. A recski tábort, az éves 

megemlékezéseket, a nemzeti emlékhely meg-

nyitása óta családommal rendszeresen látogattuk. 

Barátunk, Nyeste Zoltán egykori recski rab és 

Zimányi Tibor egykori elnökünk 1999-ben és 

2000-ben többször is felkért, hogy legyek a 

segítségükre, elindítva egy fiatalítást a 

szövetségben. Sajnos, akkori munkám ezt nem 

tette lehetővé. 2013-ban az éves megemlékezés 

után vitéz Krasznay Béla - akkori elnök - megkért, 
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hogy vegyek részt a szövetség munkájában. 

Rövid gondolkodási időt kértem, majd két nap 

múlva elvállaltam. Lezártam addigi munkáimat 

2013-ban, feladtam zenei és reklámgrafikusi 

életemet, s beálltam a Recski Szövetség Egyesület 

kötelékébe. 2016 júniusa óta  

a szövetség főtitkára vagyok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmenőim közül többen is rengeteget tettek 

országunk jövőjéért, fejlődéséért. Volt közöttük 

nemzetőr őrnagy, császári és királyi kamarás, 

diplomata, magyar királyi külügyminiszter, 

vatikáni magyar követ, iskolaalapító. Úgy 

éreztem, hogy kötelességem – még ha kisebb 

mértékben is, mint elődeim - tenni valamit, a 

tőlem telhető legnagyobb odaadással, egy olyan 

ügyért, aminek előzményét bűn lenne elfelejteni. 

Így vitéz Krasznay Béla elnökünk 2015-ös halála 

és dr. Kőrösmezey László főtitkár lemondása 

után, 2016-ban a szövetség közgyűlése 

megválasztott főtitkárnak, amit boldogan 

vállaltam el. 

- Recsk emléke élő. Hogyan tudják ezt elérni? 

- Köszönhetően volt elnökeink, főtitkáraink, 

tagjaink; volt és jelenlegi irodai alkalmazottaink, 

külsős segítőink áldásos tevékenységének a 

szövetség megalakulásakor célként kitűzött úton 

haladunk. Évről évre egyre nagyobb hangsúlyt 

fektetünk a különböző megemlékezések meg-

tartására, a fiatalság ismertetésére, bevonására. 

2013-ban az Országgyűlés határozatot hozott, 

melyben "felismerve, hogy nemzetünk törté-

nelmének megismerése elengedhetetlenül szüksé-

ges minden fiatal magyar tanuló számára, 

figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák 

által elkövetett bűntettek nem kellően ismertek a 

most felnövő generáció előtt, abból a célból, hogy 

a fiatalok szellemi kibontakozásuk hajnalán 

szembesüljenek a kommunista diktatúrák által 

elkövetett szörnyűségekkel, és ezzel hozzá-

járulva, hogy ezek a szörnyű bűntettek soha többé 

ne ismétlődhessenek meg." 

Az Országgyűlés felkérte a kormányt, hogy az 

e határozatban foglaltakra tekintettel alkosson 

rendeletet 2013. október 30. napjáig, amely a 

Nemzeti Alaptanterv részévé teszi, hogy minden 

köznevelési intézetben tanulmányait folytató 5-8. 

osztályos tanuló legalább egy alkalommal, kötelező 

iskola foglalkozás keretében, látogassa meg a 

történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 1. mellékletének 28. pontjában 

nevesített Recski Nemzeti Emlékparkot. Ennek a 

határozatnak köszönhetően évről-évre egyre több 

diák keresi fel emlékparkunkat. Idei megemlé-

kezésünkön közel háromszáz diák vett részt. 

- Van-e mód arra, hogy a történelem tananya-

ga mélyebb ismereteket nyújtson a diákoknak? 

- Ez nemcsak rajtunk múlik. Idén megtettük az 

első lépéseket abba az irányba, hogy az iskolák 

részére ismertető jellegű kiadványokat készít-

sünk, és ezeket eljuttassuk az oktatási intézmé-

nyekbe. Onnantól már a tanárokon múlik, hogy 

miként adják tovább az ismereteket. Családomon 

belül ez folyamatosan megtörténik: három 

fiúgyermekem és két fiú unokám van. Ők is ebben 

élnek. 

- Hogyan látja a szervezet jövőjét? 

- Amíg több szervezetnél is a belső ellentétek, 

a széthúzás a jellemző, mi egy új orgánumot 

készülünk létrehozni országos összefogással: 

civil szervezetekkel, valamint azokkal az önkor-

mányzatokkal, ahol valaha is voltak internáló-, 

kitelepítő táborok. Így elérhetjük, hogy megfelelő 

gazdasági háttérrel rendelkezhessünk, ami 

elengedhetetlen egy országos szintű tájékoz-

tatáshoz, egy bővebb asszisztencia 

fenntartásához. 

V. A. 

SOHA NE MERÜLJÖN FELEDÉSBE 
 

A recski haláltábor helyszínén 2017. szeptember 17.-

én tartottak megemlékezést, amelyet a Recski 

Szövetség Egyesület szervezett. Somssich Tamás 

főtitkár meghívásának tettünk eleget azzal, hogy 

Világszövetségünk részt vett a rendezvényen. 

Világszövetségünk a magyar gulágon a munkatábor 

foglyaira emlékezett az egykori láger területén, 

főhajtással az emlékmű előtt és a koszorú 

elhelyezésével. A megemlékezők közös célja volt, 

hogy a kommunizmus bűnei soha ne merüljenek 

feledésbe! 
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Petrőcz Tibor, a pomázi szervezet elnöke és Csigás 

Zoltán, a Világszövetség alelnöke 
 

Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvény-

alkotásért felelős alelnöke, a FIDESZ-frakció 

vezetője beszédet mondott a Recski Nemzeti 

Emlékparkban. Beszédében. többek közt 

hangsúlyozta: „Mindez azért fontos, hogy az 

áldozatok szenvedése ne legyen hiábavaló. 

Legalább az utókor mondhasson erkölcsi ítéletet 

a felelősökről, ha már a rendszerváltozás egyik 

nagy erkölcsi adósságaként az igazság-

szolgáltatás előtt nem kellett felelniük.” 

Megemlékező beszédet tartott Nagy Sándor, 

Recsk polgármestere, Dr. Bank Barbara 

történész, Wittner Mária ’56-os halálraítélt és 

Gálszécsy András volt hortobágyi rab. 

A megemlékezés ökumenikus istentisztelet 

zárta a mátramindszenti Barakk Kápolnában. 

 

 

AZ ARANYEMBER VÁROSÁBAN 

 
KALAND-TITOK-ÖRÖKSÉG 

ÚTINAPLÓ, 2017. SZEPTEMBER 3. 

 

A legtöbb embernek, ha meghallja Komárom 

nevét, regényírónk, Jókai Mór jut eszébe. A város, 

ahol egyik hőse, az Aranyember élt; a 

homokdomb, ahol Klapka György 1849-ben 

földerődöket emelt; a titkos hely, ami 45 évre még 

a térképekről is eltűnt.  Komáromba azonban 

nemcsak a várak miatt érdemes ellátogatni: a 

folyamatosan szépülő Duna-parti település, 

kiváló gyógyvízű fürdője, érdekes múzeumai és 

belső tavacskái is várják a látogatókat.  

Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas újságíró, 

Világszövetségünk Komárom-Esztergom-megyei 

elnöke, ide Komáromba hívta tagjainkat 

emléktúrára, Magyarország egyik 

gyöngyszemébe.  

Nem könnyű a feladatom, hogy vissza tudjam 

adni a gazdag program hangulatát és minden 

eseményről tudjak tudósítani; felidézni közös 

élményeinket, de leginkább azon bajtársainkat 

informálni az eseményről, akik nem tudtak 

eljönni az emléktúrára.  

A Nádor utcából reggel fél kilenckor indult el 

az autóbusz. A Clark Ádám tér „0” kilométer 

kövét elhagyva, Dr. Petrasovits Anna, 

Világszövetségünk alelnöke, az ácsi szervezet 

tagja köszöntötte a jelenlévőket. Ismertette a 

programot, melyet Berci bátyám gondos 

időbeosztással tervezett meg. Javasolta az 

elnökség tagjainak, valamint a szervezetek 

elnökeinek - és azoknak, akik kedvet éreztek – , 

hogy útközben mutatkozzanak be.  A bajtársak 

kézből-kézbe adták a mikrofont, és rövid 

önvallomásaikkal lehetővé tették, hogy még 

jobban megismerjük egymást. Ezen idő alatt a 

busz „falta” a kilométereket. Amikor kinéztem az 

ablakon, vajon hol járunk, akkor már az M1-es 

autópályáról letérve Szőny város házsorait láttam. 

A szőnyi református templom bejáratánál 

Szűcs Béla Albert és felesége várt minket, hogy 

együtt érkezzünk meg az istentiszteletre. De 

mielőtt belépnénk a templomba, egy kis 

történelem: a református templomot 1787-ben 

építették. A költségeket a hívek, illetve Szőny 

legnagyobb földesura, gróf Zichy Miklósné 

Berényi Erzsébet grófnő fedezte. A katolikus 

vallású grófnő nagyvonalú adományáról a 

templom keleti bejárata feletti vakablakba festett 

felirat tudósít. A templom berendezéséből 

említésre méltó az 1897-ben készített 

vörösmárvány keresztelőmedence, az Úr asztala, 

melyet Szűcs Béla Albert nagyapja készített és 

ajándékozott a gyülekezetnek. Vonzza a tekintetet 

az 1914-ből származó, Rieger típusú 

nyolcmanuálos orgona, valamint a 17. században 

gályarabságra hurcolt szőnyi lelkész, Alistáli 

György emléktáblája.  

A templomba belépve a 25. zsoltár éneklésével 

fogadott bennünket a gyülekezet: „Szívemet 

hozzád emelem és benned bízom Uram….” Az 

istentisztelet után Nagy Attila Ákos nagytiszteletű 

úr köszöntötte az emléktúra résztvevőit, majd 

átadta a helyet az Úr asztalánál, dr. Sántha Gábor 

elnöknek: 
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- Megilletődve szólalok meg az Isten házában 

– mondotta -, mert eszembe jutnak kisgyermekkori 

élményeim emlékfoszlányai, amikor áldott emlékű 

édesapám a szószéken áldásra emelte a kezét. A 

Világszövetség elnökeként megköszönöm a 

nagytiszteletű úr szavait; s ígéretet teszünk az ige 

megtartására, eszünk az Élet kenyeréből, Isten 

igéjéből! 

Kiemelte Nagy Attila Ákos magyarságért tett 

szolgálatát. Hazaszeretetéért, példamutató 

nemzeti elkötelezettségéért, 1956 eszméjének 

őrzéséért, ápolásáért, az ifjúság példás 

honszeretetre és református hitre neveléséért 

Világszövetségünk elnöksége az 1956-os Hűség a 

Hazához Érdemkereszt kitüntetést adományozta, 

Nagy Attila Ákos nagytiszteletű úrnak, amelyet 

Szűcs Béla Albert adott át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége elnöksége és tagjainak nevében 

dr. Sántha Gábor elnök ’56-os emlékzászlót 

ajándékozott a szőnyi református gyülekezetnek.  

Az ünnepélyes pillanatok után indultunk 

tovább az autóbusszal. Berci bátyám a buszon 

igazi lokálpatriótaként mesélt a város történetéről. 

Bátran leírhatom, érdekes és értékes új 

ismeretekkel gazdagította tudásunkat. 

Az autóbuszból kiszállva rövid séta után 

megpillantottuk a Jókai-ligetben az 1956-os 

szabadságharcost ábrázoló emlékművet. A 

lódenkabátos fiatalember lendületes mozdulattal 

Molotov-koktélt hajít, lábánál további palackok 

láthatók. A macskaköves utcát ábrázoló 

talapzaton tépett plakát idézi fel Nagy Imre 

alakját. Az életnagyságú bronzszobrot – a 

posztamensen túl – gránitkövekkel borított 

domborulat emeli ki a térből, mely folytatja a 

talapzat utcakövekre emlékeztető motívumát.  A 

szobor Paulikovics Iván szobrászművész 

alkotása. Az emlékmű koszorúzásával és ezt 

követően műsor keretében emlékeztünk a 

forradalom és szabadságharc hőseire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Sántha Gábor elnök elhelyezi  

Világszövetségünk koszorúját 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Balról: Csáki Tibor előadóművész, Kocsor Irén 

népdalénekes, dr. Sántha Gábor elnök és Szűcs Béla 

Albert Komárom-Esztergom megyei elnök 
 

Következő program a Rüdiger-tó volt, mely a 

kirándulók és horgászok körében kedvelt, de 

számunkra is az lett, mivel a partján található a Tó 

csárda, ahol már várták a csoportunkat a finom 

ebéddel. 

Az ízletes és bőséges ebéd után a jó hangulatot 

biztosította Csáki Tibor tangóharmonikán kísért 

népdalai, melynek hatására  sokan kedvet kaptunk 

a közös énekléshez. Valóságos népdal kör alakult 

ki. Ezt sajnos a kép csak kis mértékben tudja 

érzékeltetni. 
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E kis kikapcsolódás után folytattuk 

programunkat a Monostori-erőd meglátoga-

tásával. 

Az erőd lenyűgöző látványt nyújtott hatalmas 

és precízen faragott kövekből épített falaival, a 

védműveket borító 3-4 méter vastag 

földtakarójával és több kilométer hosszú földalatti 
folyosórendszerével, kazamata-hálózatával.  

Monumentális méreteit bizonyítják a 

következő adatok: az erőd 25 hektárt foglal el, 

teljes területe lőterekkel együtt 70 hektár, az 

épületek alapterülete: 25 680 m2, a helyiségek 

száma: 640. Az erődben élő katonák legmagasabb 

létszáma 8000 fő volt. 

Az idegenvezető irányításával kaptunk egy kis 

ízelítőt a főbb látnivalókból. 

Az eredetileg gabonaraktárként működő 

termek adnak helyet a Kenyérmúzeumnak. A 

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje és a Monostori-

erőd közös kiállítása hazánk sütőipari értékeit 

mutatja be  kronologikus rendben és  főbb 

tájegységek szerint.  

Meg kell említenem a monarchia-kiállítást. A 

legénységi szálló mindegyik szobájában 20-30 

katonát lehetett elszállásolni, az ágyak párosával 

álltak egymás mellett. A szobákat vaskályhákkal 

fűtötték. Minden második körlethez egy kis fogda 

tartozott.  A szűk cellákban szinte lehetetlen volt 

lefeküdni, tehát hosszú órákat kellett egyhelyben 

állva eltöltenie a bűnösnek. A teremben 

életképszerűen megelevenedik a monarchia 

korabeli katonaélet. 1945 és 1990 között a 

Monostori-erődöt a szovjet Vörös Hadsereg 

megszállta. A szovjet kiállítás erről is szól.   

 

A város régi huszárlaktanyáját a szovje-

tek barakkoknak használták, az erődöt pedig 

raktárrá alakították át. Az óriási épületegyüttes 

hosszú időre több ezer vagonnyi hadianyag 

tárolóhelye lett. Szinte mindegyik szobában több 

száz láda állt, amelyeket az udvarra bevezetett 

vasúton hoztak be. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Monostori-erődben tett látogatásunkat 

összefoglalva: kaland, történelem, kultúra, 

művészet és műemléki környezet, mindezt 

egyben nyújtja látogatóinak a komáromi 

erődrendszer. Idő hiányában nem tudtunk minden 

programon részt venni és az erődöt alaposabban 

megtekinteni, de aki kedvet érez hozzá, az biztos 

újra ellátogat ide.  

A Duna északi partján, a Felvidéken, várt 

miket Komárom ősi része, amelyet egykor 

Révkomáromnak is neveztek, és remélem, 

neveznek az ide látogató magyarok, amelynek 

számos utcája és tere őrzi ma is a magyar múlt és 

kultúra nagyjainak nevét. Emléktáblák, szobrok 

idézik Csokonai Vitéz Mihály, Klapka György, 

Egressy Béni, Széchenyi István, Lehár Ferenc, 

Selye János, Bartók Béla kötődését a városhoz, s 

különösen Jókai Mór kultusza eleven. Utunk az 

Erzsébet-hídon vezetett át. Illik röviden 

ismertetnem, hogy a híd az ország legelső nagy 

hídjai közé tartozik. A kor legnevesebb 

hídtervezője, Feketeházy János álmodta meg, s 

magyar kivitelezők építették.  

Átérve a hídon a házigazda szerepét a 

Komáromi Szekeresgazdák vették át. Nagy 

lelkesedéssel, tárgyi és helytörténeti ismerettel 

vezettek minket a város legjellegzetesebb 

érdekességei felé.  Kérdéseinkre - melyben nem 

szűkölködtünk - türelmes és kimerítő válaszokat 

adtak. Saját történelmükről szerénységből nem 

beszéltek.  
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Csukás Dénes László, a Szekeresgazdák alelnöke 

bemutatja a várost 
 

Ezért megkülönböztetett figyelemmel kell 

megemlékeznem Komárom lakosságának 

legősibb, tekintélyes rétegéről: a szekeres-

gazdákról, akiket nemcsak a környező 

helységekben, hanem az ország távoli részeiben is 

becsültek és tiszteltek.  

Zolnay László felvidéki író így emlékezik meg 

róluk: „Országos hírűek, voltak a komáromi 

szekeresgazdák is. Vágtató szekereikkel télen-

nyáron repítették a kereskedőt, az utast. 

Szervezetük, mely részben a hajóvontatásból 

fejlődött ki, valóságos katonai szervezet volt. 

Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos 

fekete-magyarban vonultak fel; oldalukról nem 

hiányzott a fringia, csizmájukról a sarkantyú, 

prémes kucsmájuk mellől a sas- vagy kócsagtoll.” 

Maguk a Komáromi Szekeresgazdák büszkén 

vallották és vallják magukat a városukat alapító 

honfoglaló magyarok egyenes leszármazottainak. 

Meghatározó épület a városháza, előtte a tér 

névadójának, Komárom hős védőjének, Klapka 

György tábornoknak egészalakos szobra áll, 

melyet 1896-ban állítottak fel, majd - miután 

1945-ben eltávolították - 1991-ben került vissza a 

térre. A szobor egyben Komárom város egyik 

szimbóluma. Az a megtiszteltetés ért, hogy 

Schrötter Tibor alelnökkel közösen helyezhettük 

el a hős tábornok szobránál a Világszövetség 

koszorúját, bajtársainkkal közösen énekeltük a 

Klapka indulót, betöltve a hangunkkal a teret. 

 
„Híres Komárom be van véve 

Klapka György a fővezére 

Büszkén kiáll a csatatérre 

Hajrá huszárok! Utánam előre!” 

 

Már késő délután volt, amikor a történelmi 

város főterére értünk, ahol látható a 

Szentháromság-oszlop, mely az egyik legrégibb 

emléknek számít. A várost sújtó katasztrófák és 

háborúk emlékére emelték. Az építést a polgárok 

kezdeményezték a pestis járványban elhunytak 

emlékére, mely 1710-1711-ben pusztított a kuruc 

háborúk végén.  

Itt készült csoportunkról a kép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nádor utcán - az egykori promenádon - 

végigsétálva jutottunk el Szent István király 

lovasszobrához. A szobor Győrfi Lajos 

szobrászművész életnagyságú alkotása, az 

ünnepélyes felavatására 2009. augusztus 20.-án 

került sor a Lehár parkkal szembeni ligetben. Itt 

Dr. Petrasovits Anna alelnök beszédében 

megemlékezett Szent István királyunkról, az 

Árpád-ház első és egyben legfontosabb 

uralkodójáról, aki országlása évtizedei során a 

magyar törzsek szövetségéből kialakult 

fejedelemséget egységes királysággá alakította.  

István királynak köszönhetően hazánk 

beléphetett az európai keresztény közösségbe, 

és kezdetét vehették a Magyar Királyság dicső 

évszázadai, melyek hazánk történelmének 

aranykorát jelentették. Államalapító Szent István 

királyunkat a keleti kereszténységben is vallásos 

tisztelet övezi, és szentjei közé emelte 2000-ben.  

A szoborra felnézve egy korábbi emlékem 

villan elő, ami egy kicsit távolabb van Révko-

máromtól, a németországi Neuschwanstein-i 

kastély trónterme, ahol a falakat díszítő 6 híres 

király képe között Szent István uralkodó képét 

mutatta az angol csoportnak az idegenvezető. 

Büszke érzés volt magyarnak lenni akkor, ott. 

Elkalandozó gondolataim visszatértek a kis 

ligetbe. Dr. Petrasovits Anna alelnök 

megemlékező beszéde után elhelyezte Világszö-

vetségünk koszorúját Szent István király 

lovasszobránál. Kérésére elénekeltük a 

Boldogasszony Anyánk kezdetű katolikus éneket. 
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A magyar, majd a székely Himnusz hangjaival 

zártuk a komáromi emléktúránkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Balról: Bábi Péter, Borbély Károly,  

Dr. Sántha Gábor, Farkas Gáspár,  

Dr. Petrasovits Anna és Czakó Ignác 
 

A régi piactéren parkoló busznál búcsúztunk el 

a vezetői feladatokat maximálisan teljesítő 

komáromi szekeresgazdák képviselőitől, egy 

kicsit szomorúan, de a viszontlátás reményében. 

Már kezdett besötétedni. Elindult a busz.  Még 

egyszer visszanéztem Komáromra. A város 

lámpái már csak, mint kis csillagok pislogtak a 

távolban, majd egy kanyar után végleg eltűntek. 

Isten veled Aranyember városa! Isten veled 

Komárom! 

Akik részesei voltak az emléktúrának, biztos 

hiányosnak találják az útleírásomat, de nehéz 

eldöntenem kinek mi a legfontosabb a 

legérdekesebb és a legemlékezetesebb. Régi olasz 

mondás „egy élet is kevés Rómát megismerni”.  

Gondolom ez igaz Komáromra is.  

 

Csigás Zoltán 
 

* 
 

(A felvételeket Szűcs Béla Albert és  

Csigás Zoltán készítette) 

 
* 

 

Szűcs Béla Albert megyei elnök Ács város 10. 

évfordulójára az ünnepi képviselő-testületi ülésen 

kilenc kötetből álló kézzel írott, Ács történetét 

feldolgozó írásos anyagot adott át Lukács Béla 

polgármester úrnak. Ebben az évben a 

képviselőtestület „Ácsért díjat” adományozott Szűcs 

Béla Albert elnök úrnak. 

 

EURÓPA TÖRTÉNETE A ZENÉBEN 

SZENT ISTVÁN ÜNNEP 

PESTSZENTIMRÉN 

Rendhagyó, mégis megindító megemlékezést 

tartottak Pestszentimrén, a Hősök terén, 2017. 

augusztus 18-án. Rendhagyó, hiszen Träger Lili 

népdalénekes a rendezvény elején előadott egy 

moldvai Szent István-napi köszöntőt. Rendhagyó 

azért is, mert az ünnepi szónoklatot a civil európai 

zenediplomáciával is foglalkozó Philidor Intézet 

igazgatója, Rosonczy-Kovács Mihály tartotta. A 

kiváló brit történész, Normann Davies gondolatával 

kezdte, aki kontinensünk históriáját áttekintő monu-

mentális művében megjegyzi: Európa történetét a 

legjobban talán a zenén keresztül lehetne megírni. 

 

- Zenénken, mégpedig népdalaink, egyházi 

népénekeink egy-egy példáján keresztül nézzük 

meg, hol is a helyünk Európában - mondotta 

Rosonczy-Kovács Mihály.  
 

- Természetes válasz 

rejlik Szent István által 

először megfogalmazott 

kérdésre. Államalapító 

királyunk nemcsak a 

Magyar Királyságról 

szóló történelmi feldol-
gozások egyik legfon-

tosabb szereplője, 

hanem népszokásaink, népköltészetünk egyik 

legfontosabb alakja is. Személye és neve napja 

összefonódik az új kezdettel; ezért is várjuk meg 

István napját az új kenyérrel. Ő az egyik 

legfontosabb hivatkozási pont, még olyan, a 

pogányságból átkeresztelt szokásdalokban is, 

mint a regölés. Idézzük fel, mivel legitimálják jó 

szándékukat a karácsonyi kántálók a házigazda 

előtt: 

Nem vagyunk mi rablók, hanem „Szent István 

szolgái”  

Azután idézte Márai Sándor 1945 kora 

tavaszán írt gondolatait: „...mi történt volna, ha a 

magyarság abban a korszakban, amikor feladta a 

pogányságot és felvette a kereszténységet, nem a 

nyugati, római, hanem a keleti, a bizánci egyház 

felé optál?” – Az író válasza: „Egy nép, irtózatos 

magányban, társtalanságban a világ népei között, 

már eltűnt volna a szláv olvasztótégelyben, ha az 

országalapító ezer év előtt nem II. Szilveszter 

pápától kér hittérítő papokat és koronázási 
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jelvényeket, hanem attól a Bizánctól, amelyet a 

szláv jelleg már akkor is áthatott.” 

Az előadó fölvetette: Hogyan lehetséges az, 

hogy Szent István emléke ezer éve él a magas 

politika és a köznép körében egyaránt? Vajon ezt 

ugyanaz a kölcsönhatás eredményezi, amely a 

műköltészet és a népköltészet között fellelhető? 

Avagy valóban működik a történészek által 

újabban feltételezett kollektív emlékezet, amely 

írásbeliség nélkül is képes konkrét történelmi 

eseményeket és személyeket évszázadokon, 

évezredeken keresztül megőrizni?  

- Nem feladatunk megkeresni a magyarázatot 

– folytatta Rosonczy-Kovács Mihály. - Elég 

rácsodálkoznunk, és benne elfogadnunk azt, hogy 

Szent István politikájának és alakjának ma is 

időszerű üzenete van. Népzenei példák mutatják, 

hogyan lehet tartalommal megtölteni az Európai 

Unió „Unity in diversity” – egység a 

sokszínűségben mottóját. Felelősek vagyunk ezért 

a sokszínű, nemzetekre épülő, keresztény 

Európáért, amelyhez Szent István csatlakoztatta 

hazánkat. A magyarságunkkal, a saját kultú-

ránkkal vagyunk érte felelősek. Szent István 

ünnepét akkor tudjuk megtölteni tartalommal, ha 

közösségi szinten is – legyen az a közösség egy 

nemzet vagy kerület – és egyénileg, saját 

életünkben is merünk fontos döntéseket hozni – 

hangsúlyozta az előadó. 

Az ünnepi beszédet követően a jelenlévők 

letették az emlékezés virágait az emlékműnél. 

Koszorút helyezett el – többek közt -: Kucsák 

László országgyűlési képviselő, Ughy Attila 

polgármester, dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyző; Világszövetségünk nevében dr. Sántha 

Gábor elnök és Szentiványi György pesti elnök 

koszorúzott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotó: Városkép) 

 

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 

EMLÉKEZTEK 

HETÉNYBEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. szeptember 29. és október 1. között a 

Trianonban elszakított nemzetrészek képviselői 

találkoztak a felvidéki Hetényben. A Bona Média 

Alapítvány és a Hetényi Református Keresztyén 

Egyházközség közös rendezvénye hozta össze a 

határon innen és határon túl élőket a VIII. Hetényi 

Újbor Ünnep keretében.  

A zárónapon, október 1-én, az aradi vértanúkra 

emlékeztek a hetényi kopjafánál. Beszédet 

mondott Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke. Az ünnepségen 

Világszövetségünk is részt vett, dr. Sántha Gábor 

elnök, dr. Petrasovits Anna alelnök és Szügyi 

István budai elnök megkoszorúzták az aradi 

vértanúk kopjafáját, Szűcs Béla Albert és felesége, 

valamint Czakó Ignác kíséretében.  

Ezt követően Megújulás hitben és nemzetben 

címmel konferenciát tartottak a templomban, ahol  

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró A 

hazafiasságra való nevelés jelentősége című 

előadása nagy érdeklődést váltott ki. 

 

SYDNEY 

 
ÉLETMŰDÍJ CSAPÓ ENDRÉNEK 

 

A multikulturális újságírás kimagasló telje-

sítményeit jutalmazó díjak között a leg-

rangosabbat, az Életmű-díjat kapta Csapó Endre 

az ausztráliai Magyar Élet című lap fő-

szerkesztője, az ausztráliai magyarság szol-

gálatában végzett, több mint 50 éves, kimagasló 

újságírói-főszerkesztői tevékenységéért.  
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Az elismerést Új Dél Wales kormányfője, 

Gladys Berejiklian adta át a Sydney Olympic Park 

sport- és szórakoztató központban megrendezett 

ünnepségen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarságom kötelez a nemzet szolgálatára – 

vallja a 96 esztendős főszerkesztő, a Magyar 

Köztársasági Érdemkereszt, a Teleki Pál 

érdemérem és a Magyar Örökség-díj tulajdonosa, 

aki hosszantartó, hatalmas tapsvihar közepette 

vette át a kitüntetést. Az ünnepségen megjelent 

Magyarország ausztráliai nagykövetségének 

képviseletében Dr. Tóth Ferenc misszióvezető.  

Az eseményen részt vett Kardos Béla, az NSW 

Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke 

feleségével, Csapó Endre fia, Csapó Miklós és 

lánya, Csapó Lilla, valamint a szerkesztőség 

munkatársai közül Józsa Erika és férje, Demian 

József. 

 

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

POSTÁJÁBÓL 

„KIS-FARKAS” 

VITÉZ PRISKA JÓZSEF TAMÁS 

EMLÉKEZETE 

 

Az ő megpróbáltatása már az 1950-es években 

elkezdődött Salgótarjánban: az elnyomó 

rendszert bíráló verseiért kizárták az ország 

összes középiskolájából. De nem keseredett el, 

hogy megbélyegzett lett, hanem segédmun-

kásként helyezkedett el. Később kiváló hőszi-

getelő szakemberré képezte magát. 

1956. október 25-én munkahelyéről ügyet 

intézni küldték Budapestre, ám itt egyenesen a 

forradalom eseményeibe sodródott. Bár a Sztálin-

szobrot szétverő munkások közelében a 

bokájához vágódott fémdarab megsebesítette, 

október 27.-én a Szabad Nép Székházban a 

Vöröskeresztes Szolgálat gyógyszerszállítási 

feladataiban vett részt. Október 28.-án 

gyakorlatilag győzött a forradalom. Az ÁVH-t 

felszámolták, a bukott kormány tagjai Moszkvába 

menekültek. Nagy Imre a rendfenntartás 

érdekében elrendelte a forradalmi karhatalom: a 

nemzetőrség létrehozását. Még ezen a napon az 

Almássy téren több ezer forradalmár gyűlt össze, 

akikből megalakult a nemzetőrség, amit még e 

napon katonai alakulattá nyilvánítottak. Ők 

felvették a Wesselényi-zászlóalj nevet. 

Parancsnoknak Kovács Dezsőt választották meg, 

akinek Farkas fedőnevet adtak. Mivel Priska 

Tamás sógora volt Kovács Dezsőnek, ezért ő a 

Kis-Farkas fedőnevet kapta.  

Október 31.-re olyan sokan lettek, hogy a 

parancsnokság átköltözött a Royal Szállóba. 

Rajtuk kívül külföldi és magyar vendégek is 

voltak ott. Egy francia házaspár azért jött, hogy az 

itt üdülő lányukat haza vigyék, de nem találták a 

zűrzavarban. Priska Tamás megkereste a lányt, és 

a szülőkhöz vezette. Örömükben a szülők 

felajánlották, hogy kimenekítik autójukon 

Franciaországba. Ő azonban úgy érezte, hogy van 

még tennivalója a hazáért, és a helyén maradt.  

Fontos feladatuk volt a sebesültek össze-

szedése, az elesettek temetése, a védelmi pontok 

kiépítése. November 4.-én a szovjet csapatok által 

körülzárt Budapesten Kis-Farkas a „royalisták” 

harcosaként irányította az élelmiszer beszerzését, 

a fegyverek elosztását, a lőszer-ellátást. Őrizte a 

zászlóalj két teherautóját és személygépkocsiját, 

nyilvántartotta a fontos iratokat.   

A Royal Szállót november 4.-én az esti 

órákban támadták meg a szovjet páncélososok. A 

forradalmárok olyan tűzerővel és leleményes-

séggel védekeztek, amely miatt a gyalogos 

katonák nem tudtak behatolni.  

Megtorpantak a harckocsik a benzines 

palackok lángoló sokaságától. Monori Sándor 

századparancsnok saját maga által kiegészített 

tányéraknája képes volt letépni a harckocsi 

lánctalpát. Ágyúval a Citadelláról lőtték a Royalt, 

majd találatot kapott a kötözőhely, és 6.-án 

többedmagával megsebesült Kovács Dezső, a 

parancsnok.  
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A tanácsadótisztek, a harcosok egy része 

november 8.-án, a reménytelenné vált helyzetben 

a tetőn és az átvágott pincefalak között 

elszivárogtak.  

Priska Tamás viszont az iratok 

megsemmisítéséről gondoskodott. Majd egy idős 

pincér, aki őt ismerte, felszolgáló ruhába 

öltöztette, a külföldi vendégekkel együtt 

lesegítette a pincébe, lábán a lőtt sebbel. Az 

ottlévő orvos sebét bekötözte. Az oroszok a 

pincében forradalmárokat és sebesülteket 

kerestek. Őt a külföldi vendégek közre fogva 

takarták, hogy véres kötését ne vegyék észre. Így 

menekült meg, és maradt életben a royalisták 

egyetlen túlélője, a Kis-Farkas.  

Mivel a támadók 10.-én reggel össztüzet 

zúdítottak a szállóra és környékére, amely után az 

oroszokat csend fogadta. Cselt feltételezve 

közelítették meg, majd elfoglalták a Royal 

Szállót. Az elcsüggedt forradalmár fiúk, mintegy 

ötvenen, a hallban, a földön ültek, és a rájuk rontó 

oroszokat fásultan, félelem nélkül fogadták, 

hiszen tudták a sorsukat. Ugyanis már lőszerük 

sem, benzinük sem volt. Nem ugrottak fel, és nem 

tartották fel a kezüket. Az oroszok kihajtották 

őket a pálmakertbe, és a sebesültekkel együtt 

könyörtelenül mindenkit agyon lőttek.  

A fővárosban még több napig kitartott egy-egy 

kis csoport, ellenálltak, külföldi segítségben 

reménykedtek. Majd röpcédula terjesztéssel, az 

utca kövezetére jelszó-festéssel sztrájkra 

szólítással – rejtőzve a Kádár-pufajkások elől 

jelezték a létüket a megmaradt forradalmárok. 

Steiner Lajos volt az utóvédharcok kiemelkedő 

alakja, akit csak árulással tudtak elfogni.  

Priska József Tamás bár érezte, hogy 

veszélyben van, de reménykedett, hogy a MÚK-

mozgalom – Márciusban Újra Kezdjük - 

felébreszti a forradalmat. Rokonoknál, vidéken 

keresett menedéket. Így történt, hogy 

Salgótarjánban szemtanúja volt a tömegbe adott 

sortűz utáni állapotoknak. 1957. október 15.-én, 

Szegeden legidősebb nővérétől akart a déli 

országhatárnál lévő ismerőséhez átmenekülni.  

Ám öt perccel éjfél előtt rájuk törtek a 

nyomozók, akik autóba gyömöszölték, a Csillag 

börtönbe vitték, majd Budapestre szállították. A 

terror módszere az volt, hogy egy-két hétig a 

kihallgatást megelőzően megalázzák, 

megkínozzák és kimerítsék az embereket, 

anélkül, hogy egy szót is kérdeznének tőlük. 

Legtöbbször avas sózott szalonnát dobtak be a 

cella padlójára reggel és este, hogy éhen ne 

halljanak. 

Egy alkalommal rabtársát, egy papot, vérző 

fejjel, összetört kézzel, szétvert szájjal lökték be a 

cellába. Tamás a szalonnát megrágta, abból 

lepényt formálva a szájába helyezte társának, aki 

közben fájdalmában ordított - de a gondozás által 

életben maradt. 

Tamásnak Isten-hite segített elviselni az 

embertelen állapotokat. A kiszabott 12 év 

börtönbüntetést keresztyén hittel élő emberhez 

méltó módon fogadta. A börtönben cigaretta-

papírra írt versei máig nagy értékűek, mert jól 

tükrözik az akkori állapotokat. 

     Egy alkalommal megjelent két fiatal nő a 

Kozma utcai börtönben. Egyikük az öccséhez jött 

beszélőre, akit ’56-os tevékenysége miatt elítéltek 

12 évre. A másik csak elkísérte kolléganőjét a 

beszélőre. Évikének hívták, aki kilenc esztendős 

volt a forradalom idején. Akkor azt gondolta: 

milyen bátrak ezek az emberek, milyen jó lenne 

találkozni egyikükkel. Ez az idő elérkezett! És a 

látogatáskor csoda történt! A rács mögött 

várakozó elítéltek közül, találomra, Priska Tamás 

felé indult el. Ez a belső indíttatás jó érzést váltott 

ki mindkettőjükből. Ettől a pillanattól kezdődött 

el közöttük az egymásra figyelés és a lelki 

segítségnyújtás, amely idővel szerelemmé 

alakult. Egymás gondolataiban éltek, mely által 

Tamás könnyebben viselte a börtön utolsó évét.  

1965. október 15.-én, 8 év után, a kiszabott 

büntetésből 4 évet elengedve, szabadult úgy, hogy 

a Rendőr-Főkapitányságon, a Teve utcában, 

hetente jelentkeznie kellett. 

Boldogan készítették elő a házassághoz vezető 

jövőjüket. Nehéz körülmények között otthont 

teremtettek. Nevelték két gyermeküket, majd az 

unokáikat is gondozták. A rendszer megfigyelte a 

család minden tagját, és nehezítette munkába való 

elhelyezkedésüket. 1983-ban behívták a Rendőr-

Főkapitányságra, és „kérték”, hogy beépülve az 

Illyés Gyula Társaságba végezzen megfigyelést 

és jelentsen. Ő, mint volt ötvenhatos, a fenyegetés 

ellenére, ezt határozottan elutasította! 

Élethivatásának tartotta a forradalom 

emlékének a gondozását. A rendszerváltást 

követően 1990-ben néhányad-magával alapítója 

volt a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének.  

A szövetség létét olyan fontosnak érezte, hogy 

1993-ban a XXII. kerületi ’56-os bajtársakból 

helyi alapszervezetet hozott létre.                                                                                                                                                                                              
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A még élő ’56-os 

forradalmárokat fel-

kutatta, akiknek 

segítséget nyújtott 

életkörülményeik ja-

vításához. Elvégezte 

19 hősi sírnak a 

megkeresését, rend-

behozatalát és vé-

detté nyilvánítását, s 

elhelyeztek egy em-

léktáblát a budafoki 

temető ravatalo-

zójának falán. A 

kerületi 1956-os emlékmű elkészítéséhez négy 

éven át teljesített ügyintézésével járult hozzá, 

melyet 2001-ben avattak fel. A Royal Szálló 

hőseinek első emléktáblája az átépítés során 

ismeretlen gyűjtőhöz került, ezért egy második 

emléktábla készítését kellett megrendelni, 

melynek felavatása a még élő társaival 2003. 

október 20.-án megtörtént. 2011-ben ő is 

hozzájárult a Budapesti Kitelepítettek 

Emlékműve megvaló-sulásához, mely sok fájó 

emléket átélt hozzátartozónak ad lelki 

megnyugvást. Feladatai elvégzéséhez nagy 

segítséget nyújtott felesége, Éva asszony, aki 

mindenben támogatta. Olyan átéléssel, mint aki 

részt vett a forradalomban. 

Vitéz Priska József Tamás, a Royal Szálló 

egyik hős védője, a Magyar Politikai Foglyok 

Szövetségének alapító tagja, a XXII. kerület 

díszpolgára, a kerület kulturális és politikai 

életének elismert személyisége, élete végéig, 

2013. november 26.-ig hűséggel szolgálta hazáját.  

„Semmilyen kitüntetésre nem vagyok olyan 

büszke, mint amelyet Priska Tamás kezéből 

vehettem át!” – Mondta Németh Zsolt, a Magyar 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, aki a 

magyar kormány nevében búcsúzott Priska József 

Tamástól 2013. december 7.-én a Budafoki 

Temetőben. 

Özvegye, Éva asszony hagyományőrzője ma is 

a XXII. kerületi POFOSZ szervezetnek, aki 

együtt él az emlékekkel és aktív résztvevő 

személye a kerület politikai és kulturális életének.  

Kívánjuk, hogy Isten áldásával sokáig tudja 

őrizni és gondozni - tisztelettel övezve - férje 

múlhatatlan történelmi emlékét. 
               

 Lévai József  

Budafok-Tétény 

ÉVFORDULÓ 
 

Kilencven esztendeje, 1927. szeptember 25.-én 

szentelték fel Zalaegerszegen a Jézus Szíve 

Ferences Templomot. Mindszenty József apát-

plébánosként kezdte építtetni gróf Mikes János 

kérésére, Kotsis Iván tervei alapján. Ez az 

egyetlen templom, amelyet az utolsó magyar 

király, boldog IV. Károly emlékére emeltek! Az 

ünnepélyes felszentelésen megjelent özvegye, 

Zita királyné is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindszenty József 1981-ben Ausztráliában 

járt, Sydney-ben találkozott vele Dr. Kolozsy 

Sándor szobrászművész, ’56-os emigráns szabad-

ságharcos, akinek modellt ült. Ezt az eredeti 

portrét a Sydney-i Saint Mary’s Cathedral 

épületében helyezték el. A művész összesen hét, 

számozott példányt készített, egyike idehaza, a 

Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-fő-

székesegyházban, ismert nevén az esztergomi 

bazilikában található. 

 

Amint arról hírt 

adtunk a Lámpás 2016. 

évfolyam 2. számában, 

Dr. Kolozsy Sándort a 

Magyar Érdemrend 

Tisztikeresztjével 

tüntették ki a múlt évben: 

a magyar kultúrát 

nemzetközileg is elismert 

alkotásaival gazdagító 

szobrász-művészete, a 

világon szétszóródott 

erdélyi magyarság 

kulturális értékeinek 

megőrzése, valamint anyanyelvének és 

hagyományainak ápolása iránt elhivatott, sokrétű 

szervező tevékenysége elismeréseként. 
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EMLÉKKÉP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1942 tavaszán készült ez a család számára becses 

felvétel a Keleti pályaudvaron. A délceg tiszt 

nagyapám, karpaszományos őrmester, aki éppen 

búcsúzik a családjától. Karján a kisgyermek az 

édesapám. Bár nagyapa hadtápos volt, az élelmiszer-

ellátmány felelőse, de a vonat őt is az orosz frontra 

vitte. Azonban azon „szerencsések” közé tartozott, 

akik visszatértek abból a földi pokolból. 
 

Kutas György 

 

v. Ország György: 
 

Emlékezz a fehér csendben 

- A Gloria Victis emlékműnél állva- 

 

Kongasd harang bűnüket az égbe 

Távolba fel kékes messzeségbe 

Üvöltsék széllel angyalok 

Dörögjék viharral csillagok 

 

Katyni mészárszék jajt kiált hörögve 

Drezdai pusztítás égbe szállt füstköde 

Ukrajna éhen halt csontsovány gyermeke 

Gyilkoló szörnyeteg vérgőzös lángnyelve 

ÁVO-nak poklában szadista vallató 

Álomba reszkető, csengető, zaklató 

Csonkított tetemek vörösköd fellegek 

Hurrázó katonák szuronyos szellemek 

Világot bejáró gyilkoló kísértet 

Ördögi lombikban sátáni kísérlet 

 

Uram! 

Taszítsd poklok poklára a vörös borzalmat 

S legyen a történelem rút emléke 

Ámen 

OLVASÓNAPLÓ 
 

A VÍZBEFOJTOTT FALU 

 

Ezzel a címmel jelent meg vitéz Ország 

Györgynek, Világszövetségünk egyik tagjának 

novelláskötete. Csak egy rövid idézet a címadó 

írásból: „A zöldellő fenyőerdők ölelésében egy tó 

csillogva verte vissza az erőtlen reggeli 

napsugarakat. A tó vége felé egy templom 

nyújtózkodott ki a vízből. Tornya tetején nem volt 

se tető, sem harang. (…) ez egyike azoknak a 

magyar falvaknak, amelyeket elárasztott vízzel az 

eszement politika.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Úgy mesél, hogy szinte az olvasó szeme előtt 

játszódnak le a történetek, melyek olykor – 

váratlanul – tragikus fordulatot vesznek. Ez a 

stílus még akkor is megmarad, amikor éppen hogy 

az indulatnak kellene kirobbannia. Székelyország 

népének bölcs és visszafogott beszédmódja 

mindvégig jellemzi a szereplőket.  

Egyikük, Fercsi gazda, az Őszi gondolatok-

ban a gyümölcsöst járván, csak úgy rakosgatja 

egymás mellé a tömör mondatokat: „Mi csak 

dolgozunk az asszonnyal pirkadatól napnyugtáig, 

de a haszon a kufároké, nekünk csak a morzsa 

marad. Manapság meg külföldről hoznak napot 

nem látott gyümölcsöt. Hadd pusztuljon a 

magyar, úgyis sokan vagyunk, kell a hely az 

idegeneknek.” 
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Szinte hallani a szavait, amik keserűen 

kemények, de ott van bennük a meg nem adom 

magam elképesztő ereje is.   

A szerző verseivel és más publikációival bővíti 

a kötetet. Melynek fülszövegében meg-

fogalmazza saját, fel-felmerülő kételyét: hogy jó-

e, amit ír. Úgy érzi, hogy ezt majd az idő dönti el.  

Bizton állíthatom azonban, hogy ezt az 

olvasóra is rábízhatjuk. 

V. A. 
 

 

IN MEMORIAM 
 

RÁCZ JÓZSEF SÁNDOR 

 

 
 

Sok-sok egyetemistához hasonlóan, ő is 

csatlakozott a felvonulókhoz, mint a Budapesti 

Orvostudományi Egyetem harmadéves hallgatója 

1956. október 23.-án. Egyetemista társai a 

forradalmi diákbizottság vezetőjévé választották. 

Október 24.-én, amikor meghallotta a tankokat, 

megszületett benne az elhatározás: „…harcolni 

fogok a hazámért, mert ettől magasabb, szebb célt 

nem lehet elképzelni. Aznap este már őrt álltam a 

Corvin közben…” – Nyilatkozta egy ízben.  

Mivel egyetemi katonai kiképzésben részesült 

1955-ben Aszódon, majd 1956-ban Egerben, s 

szakaszvezetőként szerelt le, értett a 

fegyverekhez. Harcolt a Corvin-közben, a 

Tűzoltó utcában, a Köztársaság téren. November 

4.-e után illegalitásba vonult, és segítette az 

országos ellenállás megszervezését: Budapesten, 

Debrecenben, Szegeden, Pécsett és 

Székesfehérváron.  

Akadt „jóakarója”, aki feljelentette, s 1957. 

február 1.-jén letartóztatták. Szegedi Vilmos első 

fokon halálra ítélte, Tucsek bíró másodfokon 

életfogytiglani büntetést szabott ki rá. Bár az 

amnesztia őt is kiszabadította, egész további élete 

rendőrségi megfigyelés alatt telt.  

A rendszerváltás után, 1991-ben rehabilitálták, 

és századossá léptették elő. Tagja lett a Magyar 

Politikai Foglyok Szövetségének, és harcos 

természetét továbbra is megőrizte, különösen, ha 

bajtársairól és az igazságról volt szó. Határozottan 

kiállt például amellett, hogy nincs különbség 

„kisidős” vagy „nagyidős” börtönviselt ’56-os 

között; az a lényeg, hogy a szabadságért harcolt 

1956-ban - hangoztatta gyakran. Része volt 

például abban is, hogy a Károlyi-szobrot elvitték 

a Parlament mellől.  

Évekig harcolt a betegséggel is. Azonban itt 

nem győzhetett.  

Rácz József Sándor, a Magyar Köztársasági 

Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatának 

tulajdonosa, a POFOSZ ’56-os tököli tagozata 

elnöke, Pest megyei elnök 2017. szeptember 1.-én 

visszaadta lelkét Teremtőjének.  

2017. szeptember 8.-án helyezték örök 

nyugalomra a Tököli Köztemetőben.  

 

* 

Mi, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége elnöksége és tagjai nehezen 

éljük meg minden egyes Bajtárs elvesztését. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 
 

* 

 

MALÉTER PÁLRA EMLÉKEZTEK 

EPERJESEN 
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A Nagy Imre-kormány honvédelmi minisztere 

születésének 100. évfordulója alkalmából 

szeptember 27-én emlékkonferenciát rendeztek 

Eperjesen. A Maléter Pál és a jelen című 

konferencia az 1956-os forradalom és 

szabadságharc vértanújának szülővárosában 

zajlott. A rendezvény fővédnöke Haraszti Attila, 

Magyarország kassai főkonzulja volt.   
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 

kezdeményezésére, Magyarország Kassai 

Főkonzulátusa, az Eperjesi Egyetem és Eperjes 

Megyei Jogú Városának együttműködésével 

valósult meg a rendezvény az Evangélikus 

Kollégium dísztermében. Maléter Pál Eperjesen 

született, az 1956-os forradalom és szabadságharc 

honvédelmi minisztere volt, ezért később a 

kommunista vezetők kivégezték. 

A találkozó során valamennyi érdeklődő 

megismerkedhetett Maléter sorsával, 1956-ban 

betöltött szerepével, családja eperjesi és kassai 

történetével, valamint a korral, melynek 

kiemelkedő személyisége volt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haraszti Attila kassai főkonzul és Andrea Turčanová 

Eperjes polgármesterasszonya 

 

Maléter Pál 1917-ben látta meg a napvilágot, 

tanítócsaládból származott, édesapja az Eperjesi 

Evangélikus Kollégium igazgatója volt. Az 

érettségi után Prágában orvosnak tanult, majd 

Budapesten a katonai akadémián folytatta 

tanulmányait. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc idején a hadsereg tisztjeként a 

kommunista rendszer ellen harcolók sorában állt.  

A szovjet titkosszolgálat letartóztatta, és 1958-

ban Nagy Imrével, a forradalom vezetőjével 

együtt kivégezték. Dr. Fabiny Tamás, a Magyar 

Evangélikus Egyház püspöke beszédében úgy 

emlékezett Maléterre, mint a kollégium diákjára.  

Patrik Derfiňák, az Eperjesi Egyetem 

Bölcsészkarának docense mutatta be a Maléter 

család eperjesi életképeit. 

A történelmi összefüggésekről és 

vonatkozásokról a budapesti dr. Horváth Miklós 

beszélt. Balassa Zoltán kassai helytörténész 

emlékeztette a közönséget az 1956-os magyar 

forradalom szlovákiai reakcióira. Ľudovít 

Petraško pedig előadásában kitért a kommunista 

diktatúra eperjesi áldozatainak sorsára. 

Az emlékkonferencia keretén belül a 

résztvevők megkoszorúzták a kommunizmus 

áldozatainak a Fő utca 72. szám alatt található 

emléktábláját. Ünnepi beszédet mondott Haraszti 

Attila kassai főkonzul, Andrea Turčanová, 

Eperjes polgármestere és Ľudovít Petraško, a 

Szlovákiai Politikai Foglyok Szövetsége Eperjesi 

Szervezetének elnöke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A fotókat a Kassai Magyar Főkonzulátus készítette) 

 

Maléter Pál szülőháza előtt emlékezett meg a 

családról és annak a városhoz fűződő történetéről 

az egykori honvédelmi miniszter özvegye, 

Gyenes Judit is. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: felvidek.ma.hu) 
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MEGHÍVÓ 

 
A. Bak Péter festőművész, Világszövetségünk 

tagja számos művében örökítette meg 1956 

emlékét. Színei – akárcsak érzései – erőteljesek.  

Ily módon hitelesen adják vissza az 

alkotóművész gondolatvilágát és lelkiállapotát. 

A termékeny festő rendszeresen megjelenik 

kiállításokon. Festményeit most mutatják be 

Nyergesújfalun. 

A tárlat 2017. november 30.-ig látogatható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉRKÉPEIM 

 
KIÁLLÍTÁS AZ E-GALÉRIÁBAN 

 

Szabán György alkotása a 24. oldalon látható 

1956-os emlékmű, amely Szigetszentmiklóson 

látható. Tíz esztendővel ezelőtt avatták fel. 

Elképzelése szerint a mű egy mesterségesen emelt 

dombon áll, s korabeli kockakövekből vezet fel 

hozzá út.  

Szabán György 1975 óta foglalkozik 

kerámiával. Kezdetben használati tárgyakat 

korongozott. Hogy a legjobban megtanulja a 

mesterséget, gyárakban, műhelyekben vállalt 

munkát, tíz esztendeig. Közben csoportos és 

egyéni kiállításokon vett részt. Első díjazott 

pályamunkáját 1976-ban készítette a II. Rákóczi 

Ferenc évfordulóra, Sárospatak Ikarosza címmel.  

Ez egy 200×130 centiméteres fali kerámia, 

színezett samottból. Az évek során a korongolt 

használati tárgyak készítéséről áttért a figurális 

munkára. Ezeket a régi kismesterségre jellemző 

mívességgel készíti el. 1992-től Szigetszent-

miklóson él és dolgozik.  

A közelmúltban 

Vérképeim címmel 

nyílt kiállítása 

Budapesten, az E-

Galériában, a Falk 

Miksa utca 8. szám 

alatt. A Pro 

Cultura-díjas alko-

tó mottója: Semmi 

sem csak abból áll, 

ami fontos benne. 

Műveit a közön-

ségnek e gondo-

latokkal ajánlja:  

„Az idő múlásával, hogy testünk állapotáról hű 

képet kapjunk, vért vesznek tőlünk. A milliónyi 

adatból megtudjuk, hogy milyen a vese működése, 

hogy dobog a szív, mennyi a cukor, hogy működik 

a keringés. Ezek az adatok azonban csak a 

testünkről beszélnek, a lélekről semmit nem 

mondanak! A kiállításon látható képek, kerámiák, 

porcelánok, szobrok, installációk mind-mind a 

lelket tükrözik, mint egyféle vérvétel, ami a lélek 

működését mutatja meg, és felvillantja annak 

pillanatnyi állapotát.” 

Szabán György édesapja emlékének szentelt 

kiállítása 2017. október 30.-ig tekinthető meg.    
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Szabán György: 1956-os emlékmű, Szigetszentmiklós 

* 

Bronz utazóbőrönd, egy földhalomra helyezve, alatta, előtte útburkoló kockakő. Nem mai, guri-kerekes, 

tologató-húzogató fogantyús. Régi, múlt század közepére emlékeztető, de lehet, hogy a 'békebelire'. Ismert a 

nagysága is: 80x105x48,5 cm. Cipelni méretes, hazát cserélni picurka. Tízezreknek ekkora sem volt a kezükben, 

másoknak nagyobb, több. Sokaknak élete emlékeit, másoknak az új szabad élet alapjait zsúfolta magába.  

Vagy ezt sem, azt sem.  

Két szám, egy nép neve, MAGYAR, egy címer, ami látható rajta. Nem sok, de sokkoló, sokatmondó.  

Negyedmilliónyi társát Szigetszentmiklóson ez az egy bronzbőrönd képviseli.  

Csak azokat? A bőröndöket?  

Remélem… nem. 

Ocsovai András

 

 

 

 

 
 

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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