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Ha Petőfi nem esik el Segesvárnál… a folytatást
bárki találgathatja, sokan
meg is tették már. Ha Kádár
nem árulja el a munkásosztály forradalmát, … ennek a
folytatása már könnyebb,
hiszen másodikként akasztották volna. Erkölcsi halál
árán kerülte el a bitófát.
Melyik a nagyobb szégyen?
Aki kiállt a hazáért ’56-ban,
később azonban „nem akart
az elhagyott oltár mártírjává válni” az sajnálatosan
megfordította a sorrendet
ahhoz, hogy történelmünk
pozitív figurájaként maradjon fenn az emlékezetünkben.
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MIT TANULTUNK MI A SAJÁT
TÖRTÉNELMÜNKBŐL?
Nemzeti tisztítótűz volt ’56: mindenkit megégetett, de nem egyformán.
A magyarság nagyobbik fele a szabadság reményében vetette bele magát a
harcba, keveset törődve az esélyekkel. „A tett halála az okoskodás!” (Tragédia, II.
szín) Meg is fizettünk érte alaposan, de ekkora tűzből elnyomóink sem kerülhettek ki
épen. A Forradalom és Szabadságharc ékesszólóan bizonyította ország-világnak rendszerük, a sztálini szocializmus bűnösségét, sőt életképtelenségét. „Ez volt az első repedés a gólem talapzatán”, írták róla a korabeli újságok. Ma a nyugati világ leghíresebb baloldali gondolkodója szerint ’56 volt a szocializmus megmentésének utolsó
kísérlete. Mi, visszatekintve, úgy találjuk, hogy a nagy tűz rájuk égette a gyalázatot.
Az egész világ meglátta, mennyit ér az az elmélet, amelynek ekkora csődben végződik a megvalósítása.
„Sebaj, Elvtársak! A sztálinizmus megbukott ugyan, de mi majd a leninizmussal bizonyítjuk be, hogy a szocializmus nem csupán életképes, de egyedül alkalmas a világ fölötti uralomra.” (Ünnepélyesen meg is ígérték maguknak 1972-re.) A
parádésan leszerepelt messianizmust tehát azonnal felváltotta a következő. Az is ölt,
rombolt, pusztított lelket-szellemet – az emberiség jobb jövőjét ígérve. A végét mindnyájan átélhettük. Joggal döbbent meg mindenki a látványon, hiszen a szovjet hatalomért kegyetlenül gyilkoló lenini élccsapatról 33 évvel később kiderült, hogy mennyire nem vette komolyan a saját ideológiáját. Mihelyt ugyanis a szent tan többé már
nem járt előnyökkel, úgy elengedték, mint a tüzes vasat, hogy utána épp’ oly lelkesen
a globális pénzhatalom, a kizsákmányoló kapitalizmus szolgálatába szegődjenek –
mindenkit megelőzve. Sohasem adtak számot arról, hogy érdemes volt-e olyan embertelenül uralkodniuk a világcsődért!

Bibó

’56 november 6-án a parlamentben így látta a magyarságot, amint
éppen befejezte a szabadságharcot, s még éppen folytatni készült a forradalmat:
„Magyarország jelen pillanatban a forradalom után az erkölcsi fegyelemnek és közéleti emelkedettségnek olyan állapotában van, amilyenben ezer éve nem volt.” Mi
tehát így kerültünk ki a tisztítótűzből: leégett rólunk mindaz, „amit rákentek a századok”. Tízezreknek ment rá az élete a 20. század legnagyobb magyar történelmi vállalkozására. Aki ellenségként vett részt benne, mennyire más történelmi szerepet mondhat a magáénak, mindenkivel együtt, aki rémülten visszasomfordált a szovjet gyarmatosítók bokájához, valami kis privát békességet és apró előnyöket remélve – kegyként.
Nézd meg, ki hogyan éli meg a győzelmet, vagy viseli el a vereséget. A nemzeti egységet számonkérő utódok nem értik azt a történelmet, amelyen mindnyájan állunk.
Végzetesen kettévált a magyarság, hanyadszor már az elmúlt fél évezred folyamán!
Az igazán nagy baj az, hogy a forradalom elárulói, hátba döfői, eltiprói, lehazudói,
ajándékba kapott győzelmükkel politikai, társadalmi, anyagi, sőt „erkölcsi” fölény
birtokába jutottak, s máig ezzel élik világukat. Mi pedig, akik szembenéztünk felelősségünkkel, már régen nem élünk abban az „ezer éve” ismeretlen erkölcsi tisztaságban,
amiért Bibó olyan komolyan dicsérte a nemzetet.

Boldog lennék, ha mi, még élő ’56-osok hátra lévő kis időnkben megpróbálnánk Bibó értékrendjéhez közeledni. Tavasszal ugyanis, döntő parlamenti fölény esetén, szembesülnünk kell az új, ezer évre szóló alkotmány megfogalmazásával és megszavaztatásával. Lehetséges lesz-e ez
olyan társadalomban, amelyik még csak nem is tudja, milyenek voltunk
Bibó szemében 53 évvel ezelőtt? Ha pedig akkor felelősként tudtunk
viselkedni, maradt-e bennünk némi vitézség, hazaszeretet, hogy ebből a
harcból is kivegyük a részünket?
Regéczy-Nagy László
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A második Világháború kirobbanásának hetvenedik évfordulóján írom ezeket, a sorokat. 1939. szeptember elsején támadta meg Lengyelországot Hitler „elvtárs” Németországa a Gdansk melletti Westerplatte erődítmény elleni támadással, és az ország hadüzenet nélküli bombázásával. Tízegynéhány nappal később „a
nagy testvér”, Sztalin elvtárs dicsőséges Szovjetuniója is Hitler mellé állt, és keletről rohanta meg az élethalálharcát vívó Lengyelországot.
Kellett is, kapott is egy jódarabot a nemzeti-szocialista és nemzetközi-szoci koncból. Szocialistáéknál
ez már csak így megy…
A „jó” Nyugat, a „demokrácia védőbástyája” aggodalmasan tördelte finom, manikűrözött kezét, ajvézott
és ejnye-bejnyézett. „Demokráciáéknál” ez már csak így megy…
Majd hadat üzenve a németeknek röpcédulákkal „bombázták” az akkor még, a nyugati határ mentén
lassan ellenük készülődő német hadsereget. Ezzel „segítették” meg a lengyelek elkeseredett védekezését.
(Néhány évvel később, az 1944-es varsói felkelés idején is hasonló volt a segítség: megvárták, míg a németek
leverik a felkelést. A Vörös Hadsereg önmagához hűen, csendesen várta a Visztula másik partján a német
„rendteremtést”.
Sztalin nem „szerette” a lengyel rebelliseket, ahogyan bennünket sem szívelhetett…
1939 szeptemberétől, a lengyel ellenállás összeomlását követően „a szélsőséges, irredenta, Horthyfasiszta” Magyarország (amelynek akkor ismét egy rövid, közös határa volt Lengyelországgal – egészen 1944
őszéig) több mint 130 ezer lengyel katonának és vagy ötvenezer civilnek biztosított menekülést a német és/
vagy szovjet megsemmisítő táborok, vagy a katyni sors elől. Sors. Lengyel sors?
1848-49-ben nem csak lengyel Bem Apónk volt. Volt egy Lengyel Légiónk is, amely úgy adta vérét a
magyar szabadságért, mint a mi honvédeink. Magyar sors?
A „felszabadulást” (az 1945-öset) követően a lengyelek „elismerésként”, győztesként kapták azt, amit
mi, büntetésből vesztesként. A szocializmus, és a kommunizmus építésének „nagy” lehetőségét. És jött 1956.
Sztalin 1953-as halálát követően a nagy Gulág táboraiban éledezett a remény, hogy talán lehetne „ez
az egész” jobb is. Nyugatról szított a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja. „Házon belül”, vagyis a Párton belül meg „nyugtalankodtak” az „ifjú törökök”, a bolsik ifjabb generációja. Nekik is kellett volna egy kicsivel
több a koncból (a hatalomból), és unták már a mindennapi, „betevő” rettegést is, amit az ÁVH-terror jelentett.
Budapesten, 1956 tavaszán, kora nyarán a DISZ-keblein belül a „Petőfi-kör” mondta a magáét,
„szocialista törvényességet” meg miegymást követelve. Lengyelországban, Poznanban viszont a munkásoknak
lett elegük a „paradicsomi ígéretekből”, és június 28-án a Sztalin Traktorgyárból elindulva az utcákra vonultak.
Kenyeret és szabadságot követeltek - nem vörös hanem - lengyel zászlók alatt. A poznani munkásfelkelést a
helyi ÁVH és a hadsereg tankokkal néhány nap alatt leverte. Mintegy nyolcvan hősi halottjuk volt a felkelőknek,
és közel 500 embert börtönöztek be. Ez a poznani munkásfelkelés volt az ébresztő, amely a budapesti, október
23-a követeléseit elindította.
A június 28-i, poznani felkelés letartóztatott részvevőit Gomulka, az októberben visszatért kommunista
vezér kiengedte. A júniusi felkelést nem követte „kádár-tipusú” vérbosszú. De a hősi halottakat nem tudta életre
kelteni. Ezek között volt egy 13 éves kisfiú, Romek Strzalkowski is, akit egy ÁVH-ás nő lőtt agyon, mert a tüntetéshez csatlakozva a lengyel zászlót vitte. Ő lett a poznani 56 szimbóluma. Ma emléktábla és utcanév emlékezteti a poznaniakat ifjú hősükre. Az ő utcájából nyílik a Mansfeld Péter utca, a mi ifjú mártírunkra emlékeztetve.
A lengyelek már csak ilyenek! Budapesten nincs utcája sem a poznaniaknak, sem ifjú mártírjuknak, pedig illenék…
Idén június 28-án, a poznani megemlékezés keretein belül adtuk át a városnak és a poznani ’56-os
múzeumnak a Romek Strzalkowskinak adományozott, posztumusz Pesti Srác Díjat – ezzel csökkentve egy
kicsit nemzeti tartozásunkat. Jó volt ott, akkor magyarnak lenni!
v. Hajdú Szabolcs

REVÍZIÓ
„Fasiszták kezéből bűn volt elfogadni” sorozatban négy visszacsatolást, „mert milyen sokba került ez végső soron a népnek”. Csak a nacionalista uraknak volt haszna belőle, néhány évig. S rakták ezt a tányérunkra éppen azok, akik fél évszázadon át ránk erőszakolták a sztálinizmus, a leninizmus, a reális szocializmus minden növekvő baját, a csúszós lejtő létformáját! Mibe került nekünk életben, kultúrában, civilizációban, tudatban, vagy akár a gazdaság elavult szerkezetében és
totális lemaradásunkban az ő szolgai modernizációs kísérletezésük? Milyen minta követésére kényszerítettek bennünket
azok a „betyár urak”, akik a csőd előtt motyójukkal beültek a néhány mentőcsónakba, s itt hagyták a dolgozó tömegeket a
veszni készülő lyukas hajón? S a mai minta vajon milyen? A nap kérdése pedig: Hol van az a külső gyarmatosító hatalom,
amelynek szolgájául elszegődve, akár kegyelemkenyéren is, de mentséget találhatnak a gyűlölt magyar milliók haragja
elől?
Regéczy-Nagy László
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Emlékezés a múltra
Nemrégiben kaptam érdekes anyagot, amelynek bevezető címe a következő volt: „Az állambiztonsági szervek Magyarország területén végzett munkájáról jelentem”.
A jelentés 1956 november 19-én 15 óra 26 perckor lett elküldve Hruscsovnak Szerov tábornok részéről, amelyben a következő szerepel:
„A hadművelet ideje alatt 4700 főt vettünk őrizetbe, közülük 1400-at letartóztattunk. 860 főt szállítottunk
Uzsgorodba és Sztrijbe, ahol fogvatartjuk őket. Eddig összesen 1228 géppuskát, 178 660 lőfegyvert (puskákat, karabélyokat,
géppisztolyokat és pisztolyokat), valamint 63 640 gránátot koboztunk el.”
Miért emlékszem a jelentés elolvasásakor a múltra? Azért, mert ennek az eseménynek mi is a borsod megyei Munkástanács is szenvedői voltunk. A Megyei Munkástanács olyan személyekből tevődött össze, akiket erre a funkcióra a miskolci nagyüzemek 50 000 dolgozója, a megye és a város lakói választottak, bíztak meg azzal, hogy végigvigyék a forradalmat, annak kivitelezését, és a magyar nemzetet egy olyan útra vezessék, ami nemzetünk, népünk érdekeit szolgálják. Ni
ntörtént ezután? Elérkezett 1956. november 4-edike, és a szovjet csapatok Miskolcra is bevonultak. A megyei Munkástanács
még ekkor is rendelkezett olyan tekintéllyel, amivel meg tudtuk győzni a bevonuló csapatok parancsnokát, hogy vonuljanak
be a szovjet laktanyába, és ne mutatkozzanak a városban. November 5-ödikén azonban a szovjetek azzal keresték fel a
magyei Munkástanácsot, hogy ismerjük el a Kádár kormányt. Erre a Munkástanács nemmel válaszolt. Ennek az lett az eredménye, hogy az országban elsőként a megyei Munkástanács 12 tagját letartóztatták, majd a debreceni szovjet repülőtérre
szállították és november 8-án kezüket, lábukat összekötözve Ungvár (???) börtönébe szállították. Ezek a következők voltak:
Bogár Károly, Babits László, Csorba István, Kiss József, Szotovszkí Zoltán, Párizs István, Major Béla, Földvári Rudolf,
Vigh György, dr. Fekete László, Zombori Sándor, Koós István Béla. Néhányunkat november közepén tovább vittek a sztriji
börtönbe.
A Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója előtt kaptunk felkérést arra, hogy az ungvári börtön falán emlékmű
avatására kerül sor, és szeretnék, ha mint az 1956-ban ennek a börtönnek a lakói, részt vennénk az avatáson. Természetesen
vállaltuk és Bogár Károly barátommal együtt helyeztük el a volt Megyei Munkástanács nevében a megemlékezés koszorúját. Az emlékmű bronzból készült dombormű, kitárt szárnyú pávát ábrázol, rajta 1956 és a következő magyar szöveg: „Az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek és áld9zatainak emlékére”.
Az emlékmű avatását követően az ungvári önkormányzat az ukrán kormány gazdag fogadást rendezett.
Hát erre az eseményre kívántam emlékezni.
Csorba István

Néhány gondolat a TIB 56-os tagozatának megalakulásáról és az azóta eltelt időről
Bár még a TIB megalakulásakor nem merült fel területenkénti különálló tagozatok megalakítása, de Tittmann József reformgondolatai, amelyek a TIB átalakítását célozták, egyúttal szükségszerűvé tették a tagozatok létrehozásának a gondolatát is.
A vidéki 56-osok területi tagozódás szerint létrehozták önálló egységeiket. Ugyancsak önálló tagozatba szerveződtek a 45–
56-ig szolgált katonák.
Szintén ekkor alakítottuk meg az 56-os tagozatot, amelynek tagjai mindazok lettek, akik más tagozatba nem léptek be. Első
elnöke Tittmann József volt, majd amikor diplomáciai küldetésbe Németországba távozott 1992-ben, Dalmadi Jenő lett az
elnök 2005 évi lemondásáig. Ezután Vanek Bélát választották meg tagozati elnöknek, amely tisztséget a mai napig ellátja.
Kezdettől fogva az volt az elhatározásunk, hogy a tisztségviselők javadalmazás nélkül látják el munkájukat. Az eredeti alakuló létszám 52 fő volt, de ezekből mára 23-man elhaláloztak. Alakuláskor még az volt a kikötés, hogy csak a forradalomban részt vettek és megtorlásban meghurcoltak lehetnek tagok, de a létszám apadása miatt ezt az elvet föladtuk, és ma már
olyanok és tagok lehetnek, akik magukévá teszik 56 gondolatait.
E gondolatok alapján az évek folyamán sok új tagot vettünk fel, így a jelenlegi létszám 83 fő. A tagdíjfizetési-fegyelem nem
kielégítő.
Kezdettől fogva az volt az elhatározásunk, hogy a tisztségviselők javadalmazás nélkül látják el munkájukat. Az eredeti alakuló létszám 52 fő volt, de ezekből mára 23-man elhaláloztak. Alakuláskor még az volt a kikötés, hogy csak a forradalomban részt vettek és megtorlásban meghurcoltak lehetnek tagok, de a létszám apadása miatt ezt az elvet föladtuk, és ma már
olyanok és tagok lehetnek, akik magukévá teszik 56 gondolatait.
E gondolatok alapján az évek folyamán sok új tagot vettünk fel, így a jelenlegi létszám 83 fő. A tagdíjfizetési-fegyelem nem
kielégítő.
Sok meghívásnak tettünk és teszünk eleget, de többünknek kettős funkciója van, így nem szét választható, hogy a meghívás
melyik titulusnak szól. Ezen kettős funkciójú személyek: Regéczy-Nagy László a TIB elnöke, aki több kuratórium tagja is
egyben; Balázs Piri László, aki a Terror házának elnöke is; Vanek Béla, aki az 1956 Alapítvány elnöke is; Trencsényi László, aki az 56-os Magyarok Világszövetségének elnöke is; Hajdú Szabolcs, aki a Pesti Srácok alelnöke is; Czakó József, aki a
kúnadacsi összejövetelek szervezője, és még mások.
Meghívóink széles skálát ölelnek fel, úgymint: rádiók, tévék, újságok, iskolák, társadalmi szervezetek stb. Összességében
több mint hetven meghívásnak tettünk eleget. A hazai meghívásokon kívül még előadásokat tartottunk: USA-ban, Kanadában, Svájcban, Brüsszelben, Németországban, Ausztriában, Svédországban. Külföldi útjaink száma meghaladja a 20-at.
Munkásságunk méltatásaként sok társadalmi elismerésben és kitüntetésben részesültünk, ezek száma több mint 100.
Sajnos korunknál fogva létszámunk fogyó tendenciát mutat, és bár fiatalítunk, az ő elkötelezettségük természetszerűleg nem
azonos a Forradalom és Szabadságharcban résztvevőékkel, de azért reméljük, hogy a 25. évfordulót is együtt megünnepelhetjük.
Vanek Béla
tagozati elnök
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Második negyed év (április – június)
1956. április-június itthon
április 18. a Petőfi Kör jugoszláv irodalmi estjén a magyar-jugoszláv barátság mellett demonstráltak
május 9. – 22. között „A marxista politikai gazdaságtan időszerű kérdései és a II. ötéves terv irányelvei” címen a Petőfi
Kör közgazdasági vitát rendez. Vitavezetők: Donáth Ferenc, Nagy Tamás, Szabó Kálmán voltak. Bírálták a II.
ötéves terv irányelveit és a bürokratikus tervutasításos rendszert.
május 12. Grősz József kalocsai érseket szabadlábra helyezték.
május 18. az MDP budapesti aktívaülése a Sportcsarnokban. Rákosi utolsó nyilvános szereplése, elismeri felelősségét a
Rajk-ügyben.
május 21-22. A DISZ Központi Vezetősége állást foglalt amellett, hogy a budapesti Petőfi Kör mintájára vidéken is
alakuljanak értelmiségi körök.
május 28. a Petőfi Kör két hónapja működő új vezetősége formálisan is megalakult. A Kör titkára Tánczos Gábor, helyettesei Hegedűs B. András, Nagy Balázs, Pécsi Kálmán voltak.
Május 30. – június 1. „A marxista történelemtudomány időszerű kérdései” címen a Petőfi Kör történészvitát rendezett. A
vitavezetők, Mód Aladár, Zsigmond László és Győrffy Sándor voltak. Az eddig félreállított történészek újra megszólalását jelentette a vita, mint Kosáry Domonkosét is.
június 6. Nagy Imre 60. születésnapját ünneplik tágabb baráti, ismerősi körben az Orsó utcai házában.
június végén, ugyancsak a Petőfi Kör vitáján, Déry Tibor a szocialista rendszer strukturális átalakításának szükségességéről beszélt, Losonczy Géza pedig Nagy Imre rehabilitációját követelte
június 30-án kelt MDP KV határozatában elítélte a Petőfi Kör pártellenesnek minősített tevékenységét. Formálisan nem,
de gyakorlatilag betiltják működését. A Kör vezetősége a nyomás ellenére sem gyakorolt önkritikát. Déry Tibort és
Tardos Tibort kizárják a pártból. A határozat Nagy Imrét és „csoportját” „párt – és népi demokrácia-ellenes fellépéssel” vádolta. Rákosi utasítására a Belügyminisztérium elkészítette a letartóztatandók úgynevezett négyszázas
listáját.
1956. április-június a nagyvilágban
április 10. Lengyelországban rehabilitálták W. Gomulkát, a párt 1951-ben elítélt titkárát
április közepén felszámolták a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodáját.
június 28-án Poznanban százezer munkás vonult az utcákra. A lengyel biztonsági erők fegyverrel verték szét a tűntetést
1957. április-június itthon
április 6. Törvényerejű rendelet létrehozta a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsát, amely a különlegesen fontos
politikai ügyeket tárgyalta, a fellebbezés lehetősége nélkül hozott ítéleteket. Működését július 11-én kezdte meg. A
Népszabadságban támadó cikk jelent meg Maléter Pálról.
március – április Az emigráns Forradalmi Tanács kiadásában megjelentették Nagy Imre: A magyar nép védelmében című gyűjteményes kötetét. A könyv kéziratát Kardos László, Göncz Árpád és Regéczy-Nagy László, angol diplomaták segítségével juttatták ki az emigrációhoz.
április 5. Kádár János levélben kérte Stoica román miniszterelnöktől Nagy Imre és társai menedékjogának a megszüntetését. Stoica április 10-én beleegyezését adta.
április 8. fegyverrejtegetés vádjával kivégezték Bencsik Józsefet és Pólya Ferencet, majd két nappal később Balázs
Ferencet.
április 21. a belügyminiszter, a felfüggesztő határozat után folytatott vizsgálatra hivatkozva feloszlatta a Magyar Írók
Szövetségét. Déry Tibort letartóztatták.
április 25. Fegyverrejtegetés vádjával kivégezték Schiff Jánost.
május 4. Letartóztatták Kardos Lászlót, az egykori NÉKOSZ főtitkárát.
május 6. Angyal Istvánt halálra ítélte a bíróság.
május 9. 1956. augusztus 3-a óta először ült össze az Országgyűlés. Dobi István beszámolója után jóváhagyta az Elnöki
Tanács 1956. november 4-e utáni működését, és újjáalakítja a Minisztertanácsot. 28 képviselőt megfosztották a mandátumától.
május 22. A KSH jelentése szerint a fegyveres harcokban 2700 magyar állampolgár vesztette életét, és mintegy 20.000
személy sérült meg.
május 23. Letartóztatták Bibó Istvánt és Tildy Zoltánt.
május: Megkezdte a munkáját a „tiszti Igazoló Bizottság”, mellyel egy időben tömegessé váltak a tiszteknek a letartóztatásai. Ennek nyomán 29 főt végeztek ki, 400 főt bebörtönöztek és mintegy 10 000 tisztet fosztottak meg rendfokozatától.
június: Megszűnt a Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom.
június 7. Az ENSZ ötös bizottsága elfogadta a magyar kérdésről összeállított jelentést.
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1957. április-június a nagyvilágban
Június 27-29. Hatalmi harc az SZKP vezetésében, amelyből Hruscsov került ki győztesen. Leváltották Kaganovicsot,
Malenkovot, Molotovot, Sepilovot.
1958. április-június itthon
Április 22. kivégezték Balogh Lászlót, Békési Bélát, Gerley Józsefet és Péch Gézát. A Vida-tanács az április 16-18.
között megtartott tárgyalás után halálra ítélte Szilágyi Józsefet, majd április 24-én kivégezték.
Május 10. A Schmidt-kastélyban november 4-e után kifejtett katonai ellenállás miatt kivégezték Csiki Lajos hadnagyot,
Erdősi Ferenc főhadnagyot és Pércsi vLajos őrnagyot.
Június 6. Kéri József Győr-Sopron megyei főügyészt 7 év börtönre ítélték, mert 1957 elején Marosán György
követelésére sem volt hajlandó közreműködni a megtorlásban.
Június 9-15. Nagy Imre per. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével bonyolította a
tárgyalást. A pert szigorúan titkosan bonyolították. Nagy Imrét halálra, Donáth Ferencet 12 év börtönre, Gimes
Miklóst halálra, Tildy Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani
börtönbüntetésre, Jánosi Ferencet 8 év, Vásárhelyi Miklóst 5 év börtönbüntetésre ítélte.
Június 16. A Kozma utcai Budapesti Országos Börtönben hajnalban kivégezték Nagy Imrét, Gimes Miklóst és
Maléter Pált.
Június 17. Nyilvánosságra hozták az Igazságügyi Minisztérium közleményét, a „Nagy Imre és társai ellen lefolytatott
büntetőeljárásról és az ítéletről”. A közlemény a korábban kivégzett Szilágyi Józsefet is megtévesztően ebben
említik. Bejelentették Losonczy Géza halálát is. A kivégzések hírére, tüntetésre is sor került számos nyugati
országban a magyar és a szovjet követségek előtt.
Június 25. Kivégezték Újvári Józsefet és Kósa Ferencet.
Június 28. Ócsa községben folytatott forradalmi tevékenységükért a Pest Megyei Bíróság Népbírósági Tanácsa ítéletet
hirdetett Szabó Károly és társai ügyében. Szabó Károlyt halálra ítélték és az ítéletet végrehajtották.
1959. április-június itthon
május 9. A Budapesti Országos Börtön Kisfogházában megszüntették a politikai elítéltek mintegy 40 főnyi, a
törzskönyvi számuk alapján 476-osnak nevezett csoportjának elkülönített őrzését. A csoport zömét Vácra
szállították, néhányukat Márianosztrára vitték.
1960. április-június itthon
április 1. Részleges politikai amnesztia. Hatálya alá esnek azok, akiket 1957. május 1-jénél nem későbbi cselekmény
miatt 6 évnél nem hosszabb börtönbüntetésre ítéltek.
Az Újratemetés, avagy a Temetés – 1989. június 16.
A fenti dátum előtt már hónapokkal tárgyalták a parlamentben Nagy Imre és társainak rehabilitációját, és az 1956 októbernovemberében Magyarországon történteknek a meghatározását. Népfelkelés?, forradalom?, szabadságharc? de annyi bizonyos
volt, hogy semmiképpen sem ellenforradalom.
1958. június 15-én kihirdették Nagy Imre és társainak az ítéletét, majd másnap, az Országos Börtönben végrehajtották Nagy Imre,
Gimes Miklós és Maléter Pál esetében a halálos ítéletet. És onnantól nagy-nagy csend telepedett rá nemcsak a Nagy Imre perre és
ítéletre, de a forradalom utáni megtorlások halálos ítéleteire és a börtönökben raboskodó politikai foglyokra. … nagyon sokáig.
1989. tavaszán – amely már jóval előbb elkezdődött – megtörtént az, amelyre sokan vártak, de nem nagyon hittek benne. Nagy
Imre és társainak rehabilitálása és újratemetése, amely szimbolikusan az ’56-os forradalom és forradalmárok, a magyar nemzet
rehabilitálását jelentette.
Tehát készülődött a kegyeleti napra, nemcsak a Nemzet, hanem a Belügyminisztérium Állambiztonsági Szervei, Főcsoportfőnökségei, a Rendőrség, Munkásőrség és még sokan mások …
Nem tudták mi fog konkrétan történni, ugyan percre lebontva megvolt az napra a program és kinek hol és mit kell csinálni, kivel
kell kapcsolatban állni. 1989. június 16-ára nagyon készültek; készült a Magyar Nemzet és készült a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és összes csatolmányaik. A konspiráció, információ gyűjtés, dezinformálások, külföldi magyar emigráns szervezetekkel, nagykövetségekkel, diplomatákkal való kapcsolat felvételek, és hírek szerzése ügynökökön és társadalmi kapcsolatokon keresztül megtörtént. Mindent ellenőriztek: külföldi és belföldi vasúti járatokat, buszokat, repülőgép járatokat. Készültek, de
még mennyire …
Az operatív helyszínbiztosítását 45 fő bűnügyi nyomozó 3 fős brigádokba beosztva a Hősök terét biztosította. Az előre nem tervezhető feladatok végrehajtására 20 bűnügyi nyomozóból álló tartalékot képeztek. Az Új Köztemető bejáratához és közvetlen környékére 15 bűnügyi nyomozót rendeltek ki 3 fős csoportokba. A 301-es parcellához pedig „beszivárogva” 50 fő elvegyülve biztosította
a terepet. A gépkocsizó szolgálatra 48 nyomozót osztottak be 12 szolgálati autóba. Mindezeken felül az operatív helyszínbiztosításban részt vett 196 nyomozó, 26 szolgálati gépkocsi, fedőrendszámmal ellátott autó, nagybusz és mikrobuszok. A Hősök teréhez
közeli épületeket, pincétől a padlásig június 15-én átvizsgálták és külön kijelölt nyomozók biztosítási feladatokat láttak el június 16
-án is ezekben az épületekben. Hónapokon keresztül több mint 50 társadalmi kapcsolat és ügynök volt ráállítva a temetést előkészítő és szervező szervezetekre, renitens politikai, irodalmi személyekre.
Június 16-án a Hősök terére 5000 embert vártak. Ehelyett a jelentések 100000 emberről szóltak, akik kegyeletüket rótták le Nagy
Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Szilágyi József és a 6. koporsó előtt. Az ünnepélyes megemlékezés után a koporsókat az Új Köztemetőben felravatalozták, majd eltemették a 6 koporsót. Mind az állambiztonsági tisztek, mind a megemlékezésre
és temetésre ráállított ügynökök jelentése alapján, 1989. június 16-án a tömeg fegyelmezetten viselkedett és nem történt semmiféle
rendzavarás semelyik helyszínen.
Azért ne feledkezzünk meg Albert Camus: A magyarok vére című írásának mondatairól – melyet teljes szövegében nagyon kevesen olvashattak ez idáig. „A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.”
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EMLÉKEZZÜNK
Felvidék – Délvidék
Nem rég az egyik kereskedelmi rádióban a szlovák-magyar kapcsolatokról s a felvidéki magyarságról esett szó. A
műsorban szerepelt Bauer Tamás közgazdász is, aki rosszallását fejezte ki a „felvidéki magyarság” szóhasználat miatt. Szerinte ugyanis ott nem felvidéki magyarok élnek, hanem szlovákiaiak. Ezt megelőzően nemrég egy szlovák politikus is szóvá tette, sőt szerinte a „Kárpát-medence” kifejezés is sérti az ott élő népeket, mert az a kifejezés sovén, irredenta, nacionalista, és minden ami rossz, és még háborúhoz is vezethet! – ezért törölni kell a földrajzkönyvekből és a szóhasználatból.
Hát igen, baj van ezekkel a földrajzi fogalmakkal. A gond csak az, hogy nem lehet őket változtatni a kormányok
változásával. Különben is a kassai, nyitrai, bártfai magyarok nem Szlovákiában születtek, hanem Magyarországon, a FELVIDÉKEN, ugyanis a szabadkai, zentai magyarok pedig – nem Szerbiában, hanem DÉLVIDÉKEN!
Máskülönben a liberális Bauer Tamás az egyik cikkében kifejti álláspontját: „Ideje szakítani azzal a magyar nézettel, hogy
Trianonban súlyos igazságtalanság történt!”
Ez világos mai liberális álláspont, csak arról már nem beszélnek, hogy a mai Magyarországot körülvevő magyar
lakosság nem odavándorolt, odatelepült, hanem OTT SZÜLETETT – ott születtek már az őseik is! Ezt bizonyítják a felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, nemkülönben az erdélyi temetőkben levő sírkövek magyar feliratai is.
Erről árulkodnak a városok, települések régi magyar nevei, amit elrománosítottak, elszlovákosítottak, pl. Beregszász sosem
volt Beregovó, vagy Szabadka Szubotica.
Világos jele a régi magyar létnek például a települések régi templomai pl. Erdélyben ugyanis a késői századokban
betelepült román lakosság megépítette a maga görögkeleti hagymakupolás templomait, imaházait, bizony ezek a tények,
amire mondják, hogy makacs dolgok! Mindez azonban nem zavarja a mi liberálisainkat!
Erről függetlenül a jövőben is számíthatunk arra, hogy egyes meteorológusok úgy prognosztizálnak, hogy a felvidéken havazás várható, míg Erdélyben sütni fog a Nap!
Sántha László

OKTÓBER 23.
Mai értékelések szerint a magyar forradalom és szabadságharc volt „a szocializmus megmentésének utolsó kísérlete” (Hobsbowm). Hazai posztkommunistáink egyidőben „szocialista forradalomnak” nevezték, csak azt igyekezve eltitkolni, hogy akkor akik elárulták-eltiporták-megbosszulták, ugyan kicsodák voltak. Elég sokan sütögették a pecsenyéjüket a
mi tüzünknél, máig sem értve annak tisztítótűz jellegét. Aki bűnös volt, megégett benne, így pl. a magyarországi sztálinizmus! A milliós MDP olyan csúnyán szerepelt le a világ színe előtt, hogy az utódpárt propagandistái csak nagyon módjával
merték mentegetni miatta. Inkább a fejüket ellene felemelők szörnyű bűneit kiáltották világgá. A féligazság teljes hazugság.
(Keserűen ismerős fogás ez, hiszen ma sem arról a bűnösről erőlteti a politikai diskurzust a hatalom, aki ide juttatott bennünket, hanem azt a politikust fényezi, aki „olyan jól kezeli a válságot, hogy megmentett bennünket a pénzügyi katasztrófától”. S ha attól csakugyan megment, akkor ott leszünk, ahol a hajótörött, aki sikeresen elkapott egy mentőövet, s s tán megmenekül a fulladástól, de hol van a hajó, amelynek elsüllyedéséért a kapitány a felelős?)
Azon a nagy tisztítótűzön mi is átmentünk. Szembenéztünk tetteinkkel, s megfizettük azt, amivel a haza szabadságáért a történelemben minden magyar tartozott. A többség – szokás szerint – inkább a behódolást, a meghunyászkodást
vállalta. „Jobb az élő eb, mint sem a megholt oroszlán” – több ezer esztendős mondás ez a Bibliában. Igaz, a nemzetnek
élnie kell, de tudatában, erkölcsében, tartásában mivel fizetett az életben maradásért? (Tisztelt hősi halottaink az erkölcsi
halál helyett a hősi halált vállalták, s ezért nem gyáva kutyaként maradtak meg emlékezetünkben.)

Legalább mi, ’56-os túlélők lássunk tisztán múltban-jelenben! Különösen azt kerüljük el, hogy a tisztes kiállás és a
keserves megtapostatás után – észrevétlenül – hasonuljunk azokhoz, akik a könnyű utat választva hozzájárultak a
magyarság megrontásához.
Regéczy-Nagy László
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A Tagság hangja
Visszatekintés
1990. május 1-én alakítottuk meg Pécsett a Politikai Foglyok szövetségét. Majd ezt követően a sok politikai és szervezeti
csatározások után 1991. május 30-án Pécstől leválva megalakítottuk a barcsi önálló TIB szervezetet.
A jegyzőkönyv szerint, induláskor 19 fővel indultunk.
Őszre már 79 fő volt a létszámunk. (Megjegyzem, nem mind 56-os.) Területünk határsáv volt. Nagyon sok volt a kommunizmus üldözöttje (kulák, málenkijmunkás és hadifogoly). Internált, Hortobágyi, Recsk), mind a pártállam üldözöttje. Szervezetünk létszáma folyamatosan nőtt. 576 főnek intéztük a kárpótlását, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.
Irodának is a saját házam előszobáját használtam) fotel nélkül).
1993-ban a szervezet első taggyűlése itűm a tagság kérésére és javaslatára változtattunk működésünkön. Évente szerveztünk
az áprilisi gyűlésre minden esetben hívtunk a központból valakit (jöttek is).
Évente tartottunk 2–3 esetben bált, majálist. Három esetben arató ünnepséget, felvonulással. Minden évben 4–6 esetben kirándultunk. Volt, amikor három napos kirándulást is szerveztünk.
Húsz év alatt 86 alkalommal voltunk kirándulni. Megjártuk éaz egész országot, valamint a környező államokat (megjegyzem
nem a TIB pénzén. A tagjaink és a szponzorok fizették az utakat, ami minden esetben zenés vacsorával ért véget. Nem akarok
ünneprontó lenni, de megjegyzem, ez a TIB már nem a régi. Ebben az évben már kétszer volt küldöttértekezlet, három esetben kibővített elnöki, de soha nem tudtuk meg, hogy miért is voltunk ott. A vonaton utazva, hazafelé, a küldöttek egymástól
kérdezték, hogy miért is jöttünk.
A 20. évforduló ünnepét nagyon várjuk. Megbeszélés alapján szeretnénk megszervezni és megünnepelni.
Húsz év alatt 34 tagunkat temettük el.
Jelen regisztrált létszámunk 164 fő.
Barcs 2009. 09. 20.
Tamás József
a barcsi tagozat elnöke

Elnökségi válasz a Visszatekintésre
Tagadhatatlanul szép és sikeres pályát futott be a TIB Barcsi Tagozata az elmúlt majd’ húsz évben. Nem ünneprontás arról beszélni, hogy a mai TIB már nem a régi. Elnökbajtársainknak kell a legjobban tudniuk, hogy milyen szándékos
megsértései az alapokmánynak vezettek oda, hogy újból és újból a nyilvánosság előtt kell megvitatnunk egyszerűnek tűnő
alapkérdéseket. Van érvényes alapokmányunk, s az elnöknek az a kötelessége, hogy ezt betartsa, és betartassa. Aki többet,
vagy mást akar saját hasznára a TIB-től, mint ami minden tagszervezetnek jár, vagy egyenesen ellenkezik az alapokmánnyal,
az óhatatlanul gyengíti bizottságunk szellemiségét, összetartó erejét.
Szomorúan tapasztalom, hogy a kibővített elnökségi értekezleteken némely bajtársunk úgy vesz részt, hogy talán
még a dobhártyáját sem rezdíti meg, ami ott elhangzik. A pénzügyi beszámolók szinte hiába szerepeltek minden gyűlésünkön, a tagság köréből visszaérkező keserű megjegyzések azt mutatják, hogy elnöktársaink nem ismertették velük a TIB pénzügyeit. Ezen felül – ki ne tudná – vészesen elöregedőben vagyunk mindnyájan, ebben az értelmileg gyengülő állapotban pedig a nemszeretem dolgokat egyszerűbb „nem érteni”, mint elfogadni. Ezért azután érthető, hogy sokkal több szó folyik el
eredménytelenül, mint szükséges lenne. Attól is tartok, hogy például az elnökségi állásfoglalást a katonai tagozat elnökválasztásáról hiába adtuk ki írásban, el sem olvasták azok, akik „hazafelé a vonaton egymástól kérdezgették, miért is jöttek”. A
Barcsi Tagozat 164 tagjából valóban keveseket érdekelheti a TIB számos problémája, rájuk talán kár is szót pazarolni. A
néhány még élő ’56-os helyes tájékoztatására kell koncentrálni. Meggyőződésem szerint minden kibővített elnökségi értekezleten elegendő szót ejtünk a lényegről, aki pedig többre kíváncsi, bátran felemelheti bajtársi kezét, és szabadon kérdezhet.
Regéczy-Nagy László
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ALAPSZABÁLY VAGY
SZOKÁSJOG?
Aki szóbeszédre ad okot, magát hibáztassa, ha beszélnek róla. A TIB elnökének egyik kötelessége az 1999ben elfogadott Alapszabály megtartása és megtartatása. Aki a maga útját akarja járni, az vagy ezzel az okmánnyal vitatkozzék, vagy pedig lépjen ki oda, ahol
nem korlátozzák kellemetlen szabályok.
A TIB minden tagja egyenlő, jogait és kötelességeit
tekintve. Mivel a tagozatok tagokból állnak, így szükségszerűen szintén egyenlők. Katonáink elértek bizonyos kiváltságokat a maguk számára (pl. közvetlen
kapcsolatot tarthatnak fenn a HM-mal, feltéve, hogy
értesítik róla a TIB elnökét), ám milyen jogon akarnak
még többet? Csakugyan jobban harcoltak volna ’56ban a „civileknél”? 22 ezer bírósági ígéretből talán
ezer, ha volt katonai, az 501-es parcellában hasonló az
arányuk. „Csak aki lőtt, az számít igazinak” – halljuk
azoktól, akik Nagy Imrétől Szilágyin, Bibón át Gönczig olyan sok kiváló magyart ismernek el szabadságharcosnak. Ezernyi „civil” harcolt és esett el hősként,
mégpedig az első szovjet támadástól kezdve. Némelyik
„fegyvertelen még ’57 május közepén is folytatta az
ellenállást. Mellesleg, a „civilek” soha sem akarták
„kitudni” a katonákat a közös harcból.
Valóban sűrűn emlegetjük mostanság a Katonai Tagozatot. Okkal. Ha nem áll be a sorba a mindenkire érvényes „szabályzat” szerint, most éppen a tagozati elnök
megválasztásának módjában: magára vessen! Elnökének tudnia kellene: a mindenkire egyaránt érvényes
jogok és kötelességek elvetése azzal fenyegeti, hogy a
TIB Etikai Bizottsága elé kerül, ahol számot kell adnia
a bajtársi közösség elleni tevékenységéről, köztük
például a Kürt című tacepao fondorlatos állításairól.
Csak emlékeztetőül: még mindig a Katonai Tagozat
elnöke a felelős kiadó!
Örömmel hallottuk többször is, hogy a Katonai Tagozat a TIB része akar maradni. Ám, ha minden figyelmeztetés ellenére ragaszkodik a választás extravagáns
lebonyolításához, amikoris a TIB tagozatainak elnökei
szavazóként vesznek részt egy velük egyenjogú tagozat elnökének megválasztásában, akkor tudva szembe
kerül az Alapszabállyal, és nem törődik azzal a kárral,
amit renidens viselkedése a bajtársi egyesület életében
okoz.

Boross Péter, mint a Szabadságharcosokért Alapítvány elnöke, írásbeli tájékoztatást vár a TIB
elnökétől arról, hogy szervezetünk tagjai, tagozatai milyen alapon fordulnak hozzá különféle kérelmekkel, sérelmeikkel.
Ezúton is felhívom tagságunk figyelmét a szolgálati út
betartására. Ennek bármilyen megkerülése – látjuk eredménytelen, s a TIB-re árnyékot vet.
Regéczy-Nagy László

ELNÖKSÉGI ÁLLÁSFOGLALÁS
(a TIB Alapszabályának értelmezése)
Az országos elnök kivételével minden TIB tag a saját tagozatán
keresztül tagja a TIB országos szervezetének.
Az érvényes alapszabály 15 tagozatot ismer, amelyek egyenrangúak, tehát nincs közöttük „országos szervezet”, a TIB-en, mint országos
szervezeten belül! (Ilyesmi az eddig megszavazott alapszabályok egyikéből sem mutatható ki.)
Minden TIB tag azonos jogokat élvez, és azonos kötelességeknek kell eleget tegyen. Nyilvántartják tagként a saját tagozatában, ahol
tagdíjat fizet, és szavaz a saját tagozati elnökére. Továbbá beleszámít
abba a tagozati létszámba, amelynek alapján az ellátmányt kapják, valamint küldötteket delegálnak a TIB legfőbb hatalmi szervébe, a küldöttgyűlésbe.
Bármelyik tag szabadon átléphet egyik tagozatból a másikba, .ha
bejelenti távozását, illetve új helyén befogadják. Attól kezdve ott tartják
nyilván, ott fizet tagdíjat, ott szavaz az elnökére, és ott számít bele a fejpénzhez figyelembe veendő létszámba. Nem utolsó sorban, új tagozatában választják küldötté, vagy választ másokat küldötté, a legfőbb hatalmat gyakorló küldöttgyűlésbe. Ilyenképpen a szavazati jog a TIB vezetési
és döntési viszonyait meghatározó „hatalom”. Ezért nem közömbös az
országos elnökség szempontjából az, hogy ki hol adhatja le a maga egyetlen szavazatát, mégpedig közvetlenül tagozatának elnökére. Továbbá hol
és miként vesz részt tagozatának döntéseiben, főleg arról, hogy létszámuknak megfelelően mekkora súllyal szerepelhetnek a küldöttgyűlés
szavazásán.
Aki eleve azzal az elhatározással jelenik meg bajtársai körében a
TIB küldöttgyűlésén, hogy annak döntését csak számára kedvező eseten
fogadja el, inkább lépjen ki idejében és önként. Ha ugyanis megvárja a
szavazás eredményét, s akkor kezd el fütyűlni a közakaratra, felelőtlenül
gyengíti a TIB összetartozását és egységét! Az ilyen magatartásnak szükségszerűen kizárás a vége.
Szerkesztőségi közlemény:
Az elnökségi állásfoglalást az elnökség két tagja Kovács Sándor és
Sántha László nem írta alá.

A PARLAMENTBEN
A Corvin-közi Bajtársi Szövetség, a Pesti Srácok Alapítvány, a
Terror házának elnöksége és az 1956 Alapítvány elnöke
közös memorandummal fordult a
FIDESZ-hez és a Keresztény Demokratákhoz,
amelyben 18 pontban foglaltuk össze azokat a gondolatokat, amelyeket szükségesnek látunk megvalósítani a 2010-es választások után.
2009. szeptember 21-én fogadott minket a Parlamentben a két párt
frakcióvezetője. Az eszmecsere során nagy vonalakban egyetértettünk
a megvalósítás szükségességében és ezt jegyzőkönyvben rögzítettük.
A találkozó jó légkörben zajlott le, és megegyeztünk abban, hogy a
választások után újból találkozunk.
Vanek Béla

