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LECTORI  SALVTEM 

ÜDVÖZLET AZ OLVASÓ(K)NAK… 

 
A „Parázs” előkerült a borító hamu alól. A TIB ismét útra indítja a szervezet 
lapját, melynek új, első számát tartja kezében a kedves olvasó. Alulírottat 
kérte föl a TIB elnöksége a lap szerkesztésére, amely „megtiszteltetést” 
csak azzal a feltétellel fogadtam el, hogy nem én, hanem a tagság fogja a 
lapot írni. Vagyis a szervezet kis újságja nem versenyezhet egyetlen „nagy 
újsággal” sem frissességben, sem pedig napi hírek özönében. 
 
A lapot a beérkező anyagok mennyiségétől és minőségétől függően ne-
gyedévenként vagy két havonként szeretnénk az olvasók kezébe adni. Te-
hát kedves társ-szerkesztők munkára fel! Csupán Önökön múlik majd a lap 
léte, létjogosultsága és minősége egyaránt. 
Üdvözlet az olvasónak! 

2008. novembere. 

v. Hajdú Szabolcs 

 
Honnan – hová? 

 
 Nemsokára huszadik évfordulóját üdvözölhetjük annak a 
„történelminek” nevezett évnek, 1989-nek, amelytől oly sokat vártunk ott, 
valamikor a kései-kádár rendszer alkonyán. Akkoriban került szóba, illetve 
vált témává 1956 – mint jogos népfelkelés. – Ha jól emlékszem, Pozsgay 
Imre rémisztette meg akkori elvtársait ehhez hasonló kijelentéssel. Akkor 
vált napi témává a történelmi igazságtétel, a Forradalom és Szabadság-
harc kivégzett hőseinek tisztességes eltemetése, hiszen az első elkapará-
suk a kivégzéseket követően nem nevezhető temetésnek.  
 Akkor született meg a TIB is, akkor még egyetértésben a célokat 
illetően. Megtörtént 1989. június 16-án a nagy Temetés, létrejött a 
„háromszögletű kerek asztal” az MSZMP, a „rendszerváltók” és az un. tár-
sadalmi szervezetek részvételével. – És mindenki reménykedett. Hitt is 
valami jobban, aminek most már jönnie kell! 
 Eltelt idestova húsz boldogtalan év, amelyből tizenkettőben ponto-
san azok vagy ifjabb, nyugati (egyetemi) emlőkön nevelkedett korosztályuk 
uralkodnak rajtunk, akiknek távozásában, eltűnésében a politika színpadá-
ról, csatamezejéről teljes meggyőződéssel hittünk, bíztunk. S ha jól meg-
gondoljuk, nem lett jobb – inkább csak rosszabb. Az ország vagyona a múl-
té. Füstbe ment terv… „…mi az hogy! Törvényesen és tisztességesen!” – 
mondta volt egy értünk aggódó „honatya”. 
És háromszor-négyszer annyi a milliárdos tartozásunk, mint volt húsz évvel 
ezelőtt! 
 Az államcsőd fenyegetése nagyobb, mint akkor volt. A létbizonyta-
lanság csak erősödött. A polgár jövőbe vetett hite már rég a múlté. A forin-
tot lassanként zsákkal kell az üzletekbe hordani – már annak, akinek még 
van belőle egy kevéske.  

Folytatás 2. oldalon 
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 A biztonságérzetünk oda: vagy kirabolnak, leütnek, bitorlók kitúrnak otthonunkból – és a rendőrségnek neve-
zett szerv gyanúsan méreget bennünket, ha panaszt merünk tenni. Vagy éppen agyba-főbe ver, ha olyankor lépünk 
utcára, amikor ez sem az uralkodó „elitnek”, sem vezetőjének vagy a droidos jelmezekben pózoló csapatok vezetőjé-
nek nincsen ínyére. – „Üsd, vágd – nem apád!” mondaná a „szolgálunk és védünk” amerikaiból ránk fordított jelszó 
mögé bújt, műanyag pajzsokat lebegtető „közeg”, de nem ezt mondja, hanem trágárságokkal fűszerezett ocsmánysá-
gokat zúdít ránk a vipera vagy a tonfának becézett gumibot szorgos használata közben. Közben meg húsz évvel idő-
sebbek, s tán vagy ötven évvel öregebbek lettünk. 
 
 Az értelmiségnek becézett behódolók ma megmondókká váltak. Mindenkit és mindent pocskondiáznak, aki, és 
ami nincs kedvük szerint. A nemzet szolgálata helyett a „celebeket” ajnározzák, az uralkodó „elitet” dicsőítik, és „… 
hazudnak reggel, délben, meg este…”, hogy egy ismert nagyembert idézzünk.  
 
 Négy-öt évvel az Európa Unióba történt belépésünk után a tótok csak a Felvidéken, a rácok meg csak a Délvi-
déken vernek össze bennünket, amikor úri kedvük tartja. Még nem jöttek át hozzánk – szórakozni, egyelőre. „Szeretve
-tisztelt” kormányunk és még szeretettebben tisztelt külügyére csak néz. Ölbe tett kézzel nézi ezt a színjátékot, hiszen 
nem küldheti oda Szekeres Imrét a Honvédség helyett, hogy megvédjen bennünket. Őkegyelme – állítólag – még ka-
tona sem volt, csak Pap Jani, veszprémi Gauleiter csicskása. A NATO meg nyakig ül Afganisztánban. 
 De a legnagyobb, a fölsoroltaknál sokkal nagyobb bajunk, hogy nem merünk hinni sem önmagunkban sem a 
másikban. Pedig csak a személyes bátorság és az egymásba vetett hit változtathatja meg a nihilbe, a semmibe, a 
megszűnésbe vezető úton bóklászó nemzetünket.  
 
 S akkor „Talpra Magyar!”  Minden, még mozogni képes ’56-ost hív a Haza, mert itt az idő! Kötelességünk gye-
rekeinket, unkáinkat segíteni a helyzet felismerésében. Megmagyarázni nekik, hogy igenis van lehetőség, ha van mer-
szünk. Még a mai „demokratikus” játékszabályok mellett is el lehet kergetni egy elnyomó, nem-kívánatos kormányt. 
Nem könnyű, de van rá példa, több is! Például az ukrán „narancsos” kitartás a kievi télben, néhány éve. Vagy a len-
gyel példa, amely egyszerűen lenullázta Kwasniewski poszt-kommunista kormányát és a pártját egyaránt. 
 
 Ezekben a példákban hittek az emberek önmagukban, és hittek egymásban. Összefogtak. No, nem úgy, 
ahogy ezt a ”mi miniszterelnökünk” javasolja naponta többször is. Tudatosan mentek el – nem négy-ötszázan, hanem 
sok tízezren tüntetni, ha kellett nap-mint nap. Akár heteken át tartó kitartással. És eredménye lett. 

 
 Most, hogy lassacskán eljutunk 2008. dicstelen és nincstelen évvégéhez, vessük vigyázó szemünket 2009-re, 
és tegyünk meg mindent azért, hogy hazánk lelki-, és anyagi állapota megváltozzék. Induljunk el a jobb világ felé, úgy, 
hogy kiharcoljuk a jelenlegi kormány és pártjának teljes bukását, és keményen figyeljük a következő kormány és parla-
ment minden lépését. Nem hagyhatjuk magunkat, nem hagyhatjuk országunkat az ebek harmincadjára jutni. 
 

Merjünk nagyok lenni! Éppen úgy, mint 1956-ban. 
 
 Ha őszinték vagyunk, valljuk be: akkor sem álltunk jobban sem anyagiakban, sem lelkiekben. Mégis sikerült 
összefognunk, sikerült közösen úgy fölháborodnunk, hogy az uralkodó elvtársakat néhány óra alatt menekülésre, eltű-
nésre késztettük. Pedig nem nyúltunk hozzájuk egy ujjal sem! 
 
 Ezzel a néhány, rebellis gondolattal mutatkozom be, mint a PARÁZS újonnan felkért szerkesztője, aki még 
soha sem szerkesztett újságot. Nem is nagyon tudom, mit várnak el tőlem, de megpróbálom (’56-ban sem tudtuk a mit 
és a hogyant, de megpróbáltuk.) 
 
 Nagyon remélem, hogy az évi 5-6 megjelenésre tervezett lapocskában a helyi szervezetek írásai, beszámolói 
rendszeresen és szép számmal fognak helyet kapni. Mert egy egyszemélyes újságot csak néhai Obersovszki Gyula 
bajtársunk tudott oly egyedülálló módon szerkeszteni. Mert Ő nem csak rebellis, de vérbeli író, újságíró is volt. 
 
 
 

 Kegyelemteljes karácsonyt és boldogabb, szabadabb Újévet kívánok minden  
magunkfajtának. 

v. Hajdú  Szabolcs 
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Ha valaki úgy gondolja, hogy 
erőtől duzzadóak, egészségesek, 
kezdeményezők vagyunk, ne 
csodálkozzunk rajta: idén már-
ciusban lettünk 20 évesek. 
Érdemes visszarepülni a múlt 
évezredbe. Talán fel tudjuk 
idézni 1988 tavaszát. A prole-
tárdiktatúra gazdaságilag már 
gyengélkedett, de az erőszak-
szervezetek – a rendszer lényege 
– még csapásra készen álltak a 
politikai hatalom rendelkezésére. 
Ilyen hatalmi felállásban kellett 
tárgyalnunk Nagy Imre, meg a 
több száz kivégzett bajtársunk 
tisztességes eltemetéséről! Nyil-
vánvaló volt, hogy magunkfajta 
ellenforradalmárral nem áll 
szóba a munkásosztály büszke 
pártja. Számukra elfogadható 
képviselőket kellett odakülde-
nünk. 
Meg kell említenem, hogy Mécs 
Imre így summázta célunk lé-

nyegét: „Azt akarjuk elérni, 
hogy az első szabadon válasz-
tott magyar országgyűlés iktas-
sa törvénybe 1956 emlékét. Azt 
reméltük, hogy bajtársaink meg-
sárgult csontjaival együtt a 
forradalom és szabadságharc 
szelleme, emléke is kiszabadul a 
jeltelen sírokból. Ehhez viszont 
a hóhér-rendszernek végzetesen 
meg kellett gyengülnie. Utólag 
visszatekintve már tudhatjuk, 
hogy noha a munkásőrség még 
erősen markolta a géppisztolyo-
kat a fedélzeten, a hajótest alján 
már nagy repedéseken ömlött 
befelé a víz. Csak a marxisták 
nem tudták, hogy rendszerüknek 
a gazdaság az alapja, s a politi-
ka a felépítménye – bárhogyan 
próbálta is meg Lenin a politika 
primátusának elvével „a fejéről a 
talpára állítani” az egészet. 
Itt az a történelmi tanulság 
kínálkozik a számunkra, hogy 

haldokló rendszerrel szemben 
álltunk mi, akik – mintegy baj-
társaink tetemével együtt – az 
eltiport forradalom sírjából kel-
tünk ki. Hulla mérkőzött tehát 
hullával, s aki fájdalmasan 

elintézettnek látja a haza ügyét, 
gondoljon erre a morbid felállás-
ra. Mi, öreg 56-osok, szinte 
egyébre sem tudunk gondolni. 

Regéczy-Nagy László 

ELKÉSETT SZÜLETÉSNAP 

lett. A kis, bazaltkőből emelt oszlopocs-

ka lejtős tetejébe van beágyazva a Nagy

-Magyarország sötét márvány formája, 

amelyben 

 A Kommunizmus Magyar Ál-

dozatainak Emlékére  1919 – 1989.” 

Szöveg van belevésve. 

 Szép feladata lenne a TIB 

helyi szervezeteinek „örökbe fogad-

ni” ezt az ötletet, és ahol csak lehető-

ség van rá, mihamarabb fölállítani 

egy-egy ilyen emlékművet. 

 Ehhez nincs előírás, nincsenek 

nagy lélegzetvételű tervek. Az önkor-

mányzatoknak csak az elhelyezés helyét 

és az építéshez való engedélyt kell meg-

adni. Minden település maga tervezi és 

teremti meg a saját emlékművét. 

 A kápolnásnyéki Emlékmű a 

Hősök Terén, az ’56-os kopjafa, az I. és 

II. Világháborús emlékművek szom-

szédságában jött létre. 

 A Magyar Gárda Fejér megyei 

gárdistái munkálkodtak rajta. Így alig-

alig került pénzbe, azt a keveset pedig 

összeadtuk. 

 November 4-én este 6 órakor 

került sor az emlékmű ünnepélyes fel-

avatására és az 1956, november 4-i al-

jas, szovjet támadásra való megemléke-

zésre. A sok-sok fáklyával és mécsesek-

kel kivilágított megemlékezés az amúgy 

már sötétbe burkolózott téren igen ben-

sőséges, mondhatnánk családias volt. A 

falu polgármestere, a Magyar Gárda, a 

Kápolnásnyéki Polgári Egyesület ko-

szorúi mellé került az „Október 23. 

Bizottság. Alapítvány” koszorúja is, és 

egy több mint száz piros és fehér rózsá-

ból készült lyukas zászló is. Dr. Szöőr 

Anna az Alapítvány részéről és vitéz 

Hajdú Szabolcs a KPE részéről mond-

tak beszédet. Az ünnepség a szózat el-

éneklésével ért véget, illetve sok-sok 

virág és mécses elhelyezése követte a 

hivatalos rész végét.  

 

v. Hajdú  Szabolcs 

Kápolnásnyék, 2008. november 4. 
 

 Az „Október 23. Bizottság. 

Alapítvány” ez év nyarán hirdette meg 

az egész világra kiterjedő mozgalmát: 

Állítson minden település egy-egy 

emlékművet a Kommunizmus mint-

egy 100 millió áldozatának. 
 Őrájuk ugyanis alig-alig akar 

valaki is emlékezni, ha nem közvetlen 

elszenvedője vagy rokona egy-egy né-

hai áldozatnak. 

  A zsidók tudatosan rakják tele 

a világot az ú.n. Holocaust (hol a 

koszt?) Emlékművekkel, s ennek követ-

keztében a következő generációk majd 

azt képzelhetik, hogy ez bizony felért az 

emberiség nagyobbik részének teljes 

kiirtásával! De legalábbis két-három 

özönvízzel, amelyről, az egyetlenről 

ugyebár csak az Ószövetségből van 

tudomásunk. Viszont emlékműve nincs 

egy darab sem! 

 A Kápolnásnyéki Polgári 

Egyesület magáévá tette az ötletet, és 

megvalósította a Kommunizmus Áldo-

zatainak Emlékművét Kápolnásnyéken, 

amelyet november 4-én lepleztünk le, s 

így a világon az ötödik ilyen emlékmű 



Márai Sándor  

Mennyből az angyal  
 

Menj sietve 

Az üszkös, fagyos Budapestre. 

oda, ahol az orosz tankok 

között hallgatnak a harangok. 

Ahol nem csillog a karácsony, 

nincsen aranydió a fákon, 

nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 

Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 

Szólj hangosan az éjszakából. 

Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
 

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 

repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 

Ne beszélj nekik a világról, 

ahol most gyertyafény világol, 

meleg házakban terül asztal, 

a pap ékes szóval vigasztal, 

selyempapír zizeg, ajándék, 

bölcs szó fontolgat, okos szándék. 

Csillagszóró villog a fákról, 

angyal, te beszélj a csodáról. 
 

Mondd el, mert ez világ csodája, 

egy szegény nép karácsonyfája, 

a csendes éjben égni kezdett, 

és sokan vetnek most keresztet. 

Földrészek népe nézi, nézi, 

egyik érti, másik nem érti. 

Fejük csóválják, sok ez, soknak. 

 

 

Imádkoznak vagy iszonyodnak, 

mert más lóg a fán, nem cukorkák, 

népek krisztusa, Magyarország. 
 

És elmegy sok ember előtte, 

a katona, ki szíven döfte, 

a farizeus, ki eladta, 

aki háromszor megtagadta. 

vele mártott kezet a tálba, 

harminc ezüstpénzért kínálta, 

s amíg gyalázta, verte, szidta, 

testét ette, és vérét itta, 

most áll és bámul a sok ember, 

de szólni hozzá senki nem mer. 
 

Mert ő sem szól már, nem is vádol, 

néz, mint Krisztus a keresztfáról. 

Különös ez a karácsonyfa, 

ördög hozta, vagy angyal hozta, 

kik köntösére kockát vetnek, 

nem tudják, mit is cselekszenek, 

csak orrontják, nyínak, gyanítják 

ennek az éjszakának titkát, 

mert ez nagyon furcsa karácsony, 

a magyar nép lóg most a fákon. 
 

És a világ beszél csodáról, 

papok papolnak bátorságról, 

az államférfi parentálja, 

megáldja a szentséges pápa. 

 

 

És minden rendű népek, rendek 

kérdik, hogy ez mivégre kellett. 

Miért nem pusztult ki, ahogy kérték, 

miért nem várta csendben a végét. 

miért, hogy meghasadt az égbolt, 

mert egy nép azt mondta: „elég volt!” 
 

Nem érti ezt a sok ember, 

mi áradt itt meg, mint a tenger, 

miért remegtek világrendek. 

Egy nép kiáltott, aztán csend lett. 

De most sokan kérdik mi történt, 

ki tett itt csontból, húsból törvényt, 

és kérdik, egyre többen kérdik, 

hebegve, mert végképp nem értik 

– ők, akik örökségbe kapták –, 

ilyen nagy dolog a szabadság . . . 
 

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 

mindig új élet lesz a vérből. 

Találkoztak ők már néhányszor 

a gyermek, a szamár, a pásztor – 

az alomban, a jászol mellett, 

ha az élet elevent ellett, 

a csodát most ők is vigyázzák, 

leheletükkel állnak strázsát, 

mert csillag ég, hasad a hajnal, 

mondd meg nekik – 

 mennyből az angyal. 

New York, 1956. 
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Boldog békés karácsonyt kívánunk 

minden kedves Olvasónknak! 

1956 Alapítvány és a TIB 
 

 Ezt a cikket a még most is 

létező félreértések tisztázására írtam. 

1990-ben 20, volt 56-os hozta létre 

szervezeti tagság viszonytól függetle-

nül, tehát nem TIB alapítású. 

Az alapítványok létrehoztak egy ku-

ratóriumot, melynek elnöke Tittmann 

József és titkára Vanek Béla lett. 

A kuratórium tagjainak létszáma 

időnként változott 6 és 8 fő között. A 

kuratóriumban az 56-os szervezetek 

képviselői foglalnak helyet Tittmann 

József halálával Vanek Bélát válasz-

tották elnökül. A kuratórium társadal-

mi munkában végzi tevékenységét, 

nem kap fizetést és semmiféle más 

juttatást sem.  

Jövőre az alapítás 20. évfordulójára 

egy rövid kis történeti összefoglalót 

kíván kiadni.  

Az alap főtevékenységi és segélyezé-

si köre kétfelé ágazik:  

Az 56-os volt elítéltek/akik rászorul-

tak/segélyezése. 

Ez 2004-ig évenként kétszer /húsvét 

és karácsony/ történt. 

17 rászorultak létszámának csökkené-

se/ elhalálozása valamint a tőkénk 

apadása miatt 2004 év óta évente 

egyszer a Forradalom és Szabadság-

harc évfordulójára történik.  

A segélyezettek létszáma a mai napig 

2100 főt tett ki. 

A második segélyezési kör irodalmi 

és kulturális tevékenység területére 

terjed ki- olyan művekre, melyek az 

1956-os eseményekkel foglalkozik. 

Ezekből több mint 50 művet támogat-

tunk. 

Alapítványunk magán alapítvány az 

államtól semmiféle támogatást nem 

kaptunk 

A segélyezésre fordítható pénzt ma-

gán szervezetek és magán emberek 

adták össze, éppen ezért a kuratóriu-

mon kívül senkinek nincs beleszólási 

joga a működésbe. 

Befejezésül elmondható, hogy az 

alapítvány mind az államtól, 

mind az 56-os szervezetektől 

függetlenül végzi munkáját álta-

lános megelégedésre. 
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