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 EMLÉKEZÉS AZ 1945. FEBRUÁR  
11-ÉN A BUDAVÁRBÓL  
KITÖRŐ HARCOSOKRA 

 
1989 óta Magyarországon minden év 

februárjában ki-ki a maga módján emlé-

kezik Budavárból a reménytelenné vált 

katonai helyzet miatt kitörő harcosokra.  

A kitörésben közel 50 ezer katona vett 

részt – ebből kb. 22 ezer volt magyar. A 

sokszor túlerőben lévő ellenséggel szem-

ben a harcokban kimerült, tartalékok és 

utánpótlás nélkül küzdő erők felmorzso-

lódtak; hősi halált haltak, vagy fogságba 

estek – amikor jobbára halállal volt ez 

egyenlő. A küzdelemben résztvevő har-

cosok túlnyomó többsége nem valami-

lyen ideológiáért küzdött – bár köztük 

voltak olyanok is –, hanem esküjükhöz 

híven Magyarországért. 

Jelen korunkban, miközben az ideológi-

ák, az erkölcsi értékek, a hazafias gondol-

kodás átértékelődésének vagyunk tanúi, 

mégis megállunk egy pillanatra, hogy 

emlékezzünk azokra, akik esküjükhöz 

híven teljesítették kötelességüket! Ez az 

emlékezés többnyire, sajnos csak magunk 

között történik – nem iskolákban, nem 

civilszervezetekben, esetleg a hazafias 

emlékhelyeken – mert e tekintetben sem 

egységes a közgondolkodásunk. 

Történik persze másfajta megemlékezés 

is! 

Február  13 .  szo mbaton,  az 

Ú j l i p ó t v á r o s b a n  j ö t t e k  ö s s z e 

„tömeggyűlésre” a magyar baloldaliak és 

liberálisok. 

Össze is jöttek legalább két-

háromszázan. A jelenlevők hangosan 

hirdették, hogy: „a fasisztákkal nincs 

párbeszéd!”.  

Fasiszták ugyan nem voltak, akiktől 

védeni kellett volna a baloldalt, de az 

MSZP elnöke ettől függetlenül fennhan-

gon hirdette, hogy a baloldali szavazókat 

pedig meg fogják védeni! 

Egyelőre nem világos, hogy kik támad-

ják a jámbor baloldali szavazókat.  

Mindenesetre még aznap az esti tévé-

híradóban (a Közszolgálatin) Árpád-

sávos zászlós felvonulásokat játszottak be 

– no persze nem aznapról, mert akkor 

nem volt ilyen, három évvel azelőttről, 

felvételről! Tehát van mivel riogatni a 

közvéleményt – ha mással nem, hát a 

saját történelmi zászlajával!  

Arról nem szóltak az újlipótvárosi szó-

nokok, hogy a magyar népnek különös 

emlékei vannak a magyar baloldal regná-

lásának idejéből! Nem emlé-

keztek 1919-re, a Lenin fiuk 

idejére.  

1945 ostrom utáni időkre, a 

malenkij robotra, a begyűjté-

sekre, a csengőfrászra, a kite-

lepítésekre, a kuláklistára, a 

magyarok numerus claususára, 

az 1956 utáni megtorlásokra – 

és jó, ha megjegyezzük, hogy 

1975 után sem volt mindenki-

nek Magyarország „vidám 

barakk”. 

Voltunk sokan, akiknek inkább 

lakhatatlan penészes putri volt 

csak! Bizony erre is illene em-

lékezni és nem utolsó sorban 

emlékeztetni kellene az 1989 

utáni balliberálisok kormánya-

inak meg nem valósított ígére-

teire! Hát ennyit az emlékezés 

napjáról! 
       Sántha László 
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MÁRCIUS IDUSA 

 
Ma már messziről tekintünk vissza történelmünk nagyjából azonos tartamú, ám egyként meghatározó korszakaira. Világos, 

és a kiegyezés, Trianon az elszakított országrészek visszatérésének kezdete között ugyanannyi idő telt el, mint a szovjet gyar-

matiság vége és a szomorúan sikertelen „szabadság” mai állapota között. 

 

Való, hogy a ránk kényszerített világmegváltó modernizációt nem mi vetettük le magunkról.  „Az emberiség jobbik felének 

reménysége” saját születési rendellenességeibe pusztult bele. (Magyarán: torzszülött volt szegény, tudományosan szólva 

kromoszómálisan korrupt.) 1956-ban rájöhettünk, hogy még akkora vitézség és véráldozat árán sem szabadulhatunk meg az 

ország egyik fele által máig körülhozsannázott „szabadságtól”. „Addig tart az új hódoltság, ameddig a Szovjetunió” – mondta 

Szekfű Gyula Kovács Imrének 1946-ban. 

 

Szívet dobogtató kérdés volt valamivel később, hogy „megéri-e a Szovjetunió 1984-et?” Hát, megérni éppen megérte, még 

hencegtek is a korával, de már nyitva volt számára a sírgödör. Hullabűz terjengett az elaggott pártvezetők Kremljében, s a 

vörös birodalom gyarmataként mi is tehetetlenül sodródtunk közös végzetünk felé.  

 

A csontvelőnkben érezzük: újabb korszakhatárra érkeztünk, ahol meg kellene állnunk végre a helyünket, noha még a közel-

múltunkat sem emésztettük meg. Miért és hogyan vált a magyarság ilyenné, amikor jó fél évszázaddal ezelőtt még az egész 

világ füle belecsengett kiáltásunkba? Kellő önismeret nélkül viszont hogyan foghatunk férfikorhoz illő teremtő – önmagunkat 

újraformáló – vállalkozásba? 

 

Március 15-e közeledtével kénytelenek vagyunk Kossuth népével összemérni magunkat. Ez a tükör olyan nemzeti arcot mu-

tat, amellyel ma már nehezen álljuk ki az egybevetést.  A megszálló tudatos kontraszelekciója 33 kádári esztendő alatt meg-

tette a magáét: alig-alig hasonlítunk 56-os önmagunkra, s igazán nem csupán mi, öreg harcosok. Sikerült a szabadságért bát-

ran kiálló magyarságból másfajta népet csinálni, amelyik nem lázad, nem fog fegyvert, hanem csak azt várja, hogy mások 

fonják meg neki kolbászból a kerítést. Ez a „más” valószínűleg a magyar állam, amiről már régen elfeledtük, hogy az mi va-

gyunk! „Tankok helyett a bankok”, így szólt a valóságot ad abszurdum leegyszerűsítő szólam. Mi az előbbiekkel még csak 

szembeszálltunk, de a mai ellenség mintha túl erős lenne a legatyásodott nemzetnek.  

 

Elfeledtük volna? Kádár, a valóság nyomására, engedett olyasmiben, ami miatt a forradalom kitört, csak hogy semmiben se 

engedjen, amiért a nemzet a szabadságharcot megvívta! Ezt a langyos dagonyát, az enyhített börtönrezsimet szerette meg a 

forradalom utáni generáció., amely még büszke is tudott lenni a fogolytábor legvidámabb 

barakkjára. Mintha ezért harcoltunk volna! Aki nem vállalkozik többé nagy tettekre, azé a kis 

pénz, kis foci világa. Ezzel a játékkal nem is csoda, ha az európai tabella alsó egynegyedében 

tanyázunk.  

 

 

Annyiban azért összemérhetők vagyunk Kossuth népével, hogy Világos után nekik is egy-

folytában lefelé vitt az útjuk, Trianon gödréig. A mi részünk a lejtő 

legalja lett, a felszabadulásnak megélt Mohács + Trianon.  

Ezzel érnénk be, ha lehetne.  

Nem lehet!  

Ez a mi leckénk, és nem is kevés. 

Regéczy-Nagy László 
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Bank Barbara történész rovata 

2010. január – március 
A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (Burke) 

 

 

„Szent István napján Mindszenty bíboros vezesse a körmenetet …” – avagy egy 1956 eleji röpcédulázás rövid története 

 

 1956. január 13-án két fiatal fiú Sümeg határában járt, ahol több „izgató tartalmú” szöveggel ellátott röpcédulát 

találtak. A fiúk ezeket összeszedték és adtak belőle barátaiknak is. A röpcédulákat a későbbiekben elkobozta tőlük a Ható-

ság, és 1956. január 15-én megindították ellenük az eljárást. 1956. január 16-án pedig elrendelték a srácok letartóztatását. Ez 

abból fakadt, hogy a fiúk már nem először találtak ilyen röpcédulákat az erdőben, de addig nem vitték magukkal. Most kita-

lálták, hogy jó volna ezeket kiragasztani. A jegyzőkönyv szerint ezt meg is tették úgy, hogy a bazaltbánya területén ahova 

lehetett – ablakok, ajtók, villanydúcok stb. – mindenhova kiragasztották ezzel a felirattal talált röpcédulákat. (Utána győzték 

levenni.) A srácok ellen 1956. augusztus 31-én megszűntették a nyomozást. Az indoklásban az szerepelt, hogy „koruknál 

fogva politikai képzettségük, meglátásuk még olyan alacsony – a fiúk 16 és 14 évesek voltak – fokú, hogy a cselekményük 

káros politikai hatását felmérni nem tudták. Éppen ezért a cselekményüket fiatalos meggondolatlanságból, esetleges követ-

kezményeivel nem számolva követték el.” 

 Megjegyzendő, hogy ha a srácok ezt egy évvel később, 1957 januárjában követték volna el, akkor valószínűleg 

ennél sokkal durvább büntetést kaptak volna mind a négyen. 

 

 

Emlékezés a kommunizmus áldozatainak napjára 
– részlet Márai Sándor: A forradalom előérzete című könyvéből, Egy számkivetett magyar író vallomása II. 

 

 „Tíz év annak, hogy erőszakos hatalmak s az érdekből vagy kényszerűségből velük szövetkezett hazai érdekcsopor-

tok különféle világnézeti zászlók alatt, de lényegében azonos szándékkal megszállott, gyarmati állapotban tartják Magyaror-

szágot. Tíz éve annak, hogy a magyarság nagy tömegei a vasfüggöny mögött éppen úgy a számkivetettség állapotában élnek, 

mint azok, akik vándorbotot vettek a kezükbe, mert nem akartak az idegen hatalomnak szolgálni. A belső és a külső emigrá-

ció állapotában élünk tíz éve, magyarok. Mindkettő nehéz sors. Titkos utakon, mintegy jelbeszéddel tudunk csak egymáshoz 

igazat szólni – külföldről haza éppen úgy, mint a hazaiak egymás között. E tíz évben a megszállás, az erőszakos szovjet gyar-

matosítás során, a magyarság társadalmi, gazdasági, szellemi életének tökéletes felfordítása, megnyomorítása, eltorzítása 

után és közben Magyarországon párhuzamosan, tudva-tudatlan, két valóban történelmű cselekmény zajlott le. az egyik a ha-

zaárulás volt, másik a szabadságharc. Akik a hazaárulásban tevékenyen részt vettek, nem tudták mindig, hogy valóságban 

hazaárulás az, amire szövetkeztek. Akik a szabadságharcot elkezdték és folytatták, nem tudták mindig, hogy ez a szívós, élet-

veszélyes, hol földalatti, hol nyíltan fellobbanó mozgalom igazában milyen irányú: csak horizontális, vagy egyben vertikális?  

Sokan voltak, akik azt hitték, szabadságharcban segédkeznek, s ké-

sőn értették meg, hogy hazaáruláshoz nyújtottak segédkezet. A kom-

munisták értettek hozzá, hogy igazi céljaikat nemzeti jelszavakkal 

kendőzzék. Sokan megtévedtek, mert azt hitték, amikor segítenek 

felszámolni és átalakítani mindazt, ami hitük szerint a múlt idejét-

múlt szemléletéből, intézményeiből, szellemiségéből a vesztett hábo-

rút követő összeomlás után megmaradt, nem a Szovjet egyik gyar-

matát segítenek építeni, hanem egy új, korszerű, demokratikus Ma-

gyarországot.” 
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In Memoriam … Kivégzettek, meghaltak (január – március) 

 

Andi József    1957. március 6. 

Aradi István    1960. január 15. 

Babér István     1959. február 13. 

Babolcsai István 1958. március 6. 

Berecz György  1958. január 28. 

Bartók János 1957. február13. 

Batonai István  1957. február 5. 

Batonai László 1957. február 5. 

Bárány János  1959. február 18. 

Berta János 1959. március 28. 

Berta József  1958.január 2. 

Bessenyei Sándor, dr. 1960. március 7. 

Bognár Ottó  1958. március 14. 

Bóna Zsigmond 1957. február 12. 

Brusznyai Árpád, dr.  1958. január 9. 

Czermann Lajos 1958. március 28. 

Cziffrik Lajos   1958. január 15. 

Dudás József  1957. január 19. 

Fáncsik György  1960. január 3. 

Fáy Ferenc  1958. március 14. 

Fenyvesi Miklós  1959. március 28. 

Földesi Tibor  1958. január 31. 

Földes Gábor   1958. január 15. 

Franyó Ferenc  1958. február 20. 

Garamszegi Alfréd 1959. február  3. 

Havrilla Béláné (Stiker Katalin) 

   1959. február 26. 

Hódos Sándor  1961. február 16. 

Horváth István  1957. január 26. 

Hullár Gábor  1957. február 5. 

Ivicz György   1959. február 18. 

Katona Sándor 1957. február 12. 

Kóté Sörös József  1959. február 26. 

Kőrösi Sándor  1958. március 6. 

Léderer Jenő Tibor 1957. február 15. 

Lénárd Ottó  1958. január 28. 

Lukács László   1959. január 13. 

Major Ernő  1958. március 6. 

Mansfeld Péter  1959. március 21. 

Majer Antal  1958. január 14. 

Mány Erzsébet  1957. február 2. 

Molnár Sándor 1958. március 6. 

Nagy József (1936) 1959. február 18. 

Bárány János 

Brusznyai Árpád dr. 

Fáy Ferenc 

Ivicz György 
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Palotás József   1958. március 14. 

Petrus József 1958. március 5. 

Pintér József   1957. január 16. 

Renner Péter 1958. február 5. 

Somogyi Tibor   1958. március 6. 

Sörös Imre 1958. február 5. 

Szabó János (1897) 1957. január 19. 

Szabó János (1928) 1960. március 2. 

D. Szabó Károly  1959. január 14. 

Szabó Lajos Károly 1959. február 18. 

Szirmai Ottó   1959. január 27. 

Szívós Géza 1957. január 3. 

Takács Ferenc   1957. január 30. 

Tóth József 1959. február 26. 

Tumbász Ákos   1959. március 28. 

Varga József  1957. január 22. 

Vértesy László, dr. 1962. március 14. 

Weintráger László 1958. január 15. 

Zrinyi János   1958. március 14. 

Zsigmond A. László 1958. február 5. 

 
 

Március 15-e a Rákosi időszakban 
 

1951. március 10-én a Minisztertanács határozatban döntött arról, hogy „március 

hó 15. napja rendes munkanap” lett ezután. A forradalom – és szabadságharc meg-

emlékezését is megszűntették hivatalosan. Helyette ünnepeltették Rákosi Mátyás 60. 

születésnapját. „Az 1952-es évnek – igaz nem márciusban – volt még egy ’48-cal 

összefüggő eseménye. Szeptemberben lecserélték a negyedszázaddal korábban felál-

lított Parlament előtti Kossuth-emlékművet. A Horthy-korszakban átadott emlékmű

-együttes azért nem maradhatott a helyén, mert az – úgymond – pesszimizmust 

árasztott.” Vagy inkább az zavarta az „elvtársakat”, hogy Kossuthot a minisztertár-

sai vették körül, akik többsége nemesi ranggal rendelkezett és ez a társadalmi réteg 

a Rákosi rendszerben nemkívánatos reakciós és deklasszált elemként volt nyilván-

tartva. Valószínűleg ezért cserélték le a minisztereket a „forradalmi népet” megfor-

máló figurákra. Majd Sztálin halálát gyászoltatták az országgal. 1953-ban, Sztálin 

halálát követően egy asszony Heves megyében bedühödött, mert a munkába menet 

és a gyárban is mindenki siránkozva, hisztis „önkívületbe” kérdezte tőle, hogy most 

mit fogunk csinálni. A nő kifakadva azt mondta, hogy hazamegy, beleül egy lavórba 

és a fejére hamut fog szórni. Ezt a kirohanását jelentették. A nőt a bíróság 3 év javí-

tó – nevelő munkára ítélte első fokon. Majd másodfokon a büntetést a kétszeresére 

emelték, hogy a nevelés valóban hatékony legyen. … 

Aztán eljött 1956 márciusa, és március 17-én megrendezték a Petőfi Kör első, na-

gyobb rendezvényét. Valami elkezdődött … Majd a szovjet csapatok segítségével 

meg is fojtották az 1956-os forradalom – és szabadságharcot. 1957. márciusa pedig a 

kivégzéseken, a bírósági tárgyalásokon kívül, a MUK felszámolását eredményezte. 

1957. március 10-15-e között, pedig a közelgő, de meg nem ünnepelhető ünnep előtt 

tömegesen letartóztatták, begyűjtötték a „politikailag” és a „népi demokratikus ál-

lamrendre” veszélyes személyeket. Március 15-én pedig a karhatalmisták megszáll-

ták Budapestet és a nagyobb vidéki városokat is. 

Gyarmati György: Március hatalma, a hatalom márciusa – Fejezetek március 15. 

ünneplésének történetéből. Budapest, 1998. 114. 

Tumbász Ákos 

Renner Péter 
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CSEPPBEN A (VÖRÖS)TENGER 
 

 

 

 

Miután az osztályellenség fogyatkozni kezdett, a munkásosztály legjobb fiának parancsára a munkásosztály legjobb fiai 

addig verték a munkásosztály legjobb fiait, amíg azok alá nem írták a „törvényes” kivégzésüket megalapozó jegyzőköny-

veket. Világraszóló győzelme volt ez a nemzetközi munkásosztálynak. Néhány évvel később, a nemzetközi munkásosztály 

nagy vezérének halála és  kegyetlenségének leleplezése, valamint a rendszer egyre gyatrább gazdálkodása után a  munkás-

osztály legjobbiai megdöbbenve vették tudomásul, mit tettek a munkásosztály legjobb fiai a munkásosztály   legjobb fiai-

val. Ezért némelyeket kizártak a munkásosztály legjobb fiai közül, a munkásosztály legjobb kivégzett fiait pedig betemet-

ték a munkásosztály legjobb fiainak pantheonjába. Még meg is fogadták önmaguknak-egymásnak, hogy a munkásosztály 

legjobb fiai ilyesmit többé nem tesznek, s „erre a megtisztulásra garancia a Párt!” Ám a késő bánat akkor is eb gondolat-

nak bizonyult, s Rajkék dísztemetése után két héttel füstben-lángban hamvadt el Magyarország sztálinista rendszere. 

A szép fogadkozástól még két esztendő sem telt el, s a munkásosztály legjobb fiai ismét tudták mi a kötelességük a mun-

kásosztály legjobb fiaival szemben.  Újabb fényes győzelmet arattak a nemzetközi munkásosztály elárulói fölött, ám a 

leninistának nevezett rendszeren is elég hamar kiütköztek a hullafoltok. Rövidesen ismét a munkásosztály legjobb fiai áll-

tak díszőrséget a munkásosztály legjobb – általuk kinyírt – fiainak ravatalánál, ám a rendszert ezúttal sem lehetett cirkusz-

szal megmenteni. 

 

Csakhogy a munkásosztály legjobb fiainak legújabb nemzedéke sem kívánkozott „az elhagyott oltár mártírjává” válni. 

Inkább idejében engedtek a felismerésnek, s anélkül, hogy szóltak volna a munkásosztály többi fiának, eszesen kimunkál-

ták a maguk privát menekülési útvonalát az újabb, szinte menetrendszerű csődből. Aki évtizedeken át a munkásosztály 

legjobb fiának kijáró politikai-társadalmi-anyagi előnyökből élt jól „a semmin való egyenlőség” igazságos társadalmában, 

az sebesen átváltott osztályellenségbe: kizsákmányoló kapitalista lett a tűzzel, vassal, vérrel védett közvagyonból! Ahhoz 

ugyanis csak a munkásosztály legjobb – legkiváltságosabb – fiai férhettek hozzá. 

Így hát a munkásosztály sokmilliónyi fia vesztese lett a szocializmus legutóbbi csődjének, de az aki valóban a munkás-

osztály legjobb fia volt, ismét nyert a változáson: erkölcsi halál árán ugyan, de megalapozta  létét a globális kapitalizmus 

világában is. 

 

Aki elég öreg magyar, többször is tanúja lehetett annak, hogy a „minden másnál tisztább, erkölcsösebb” rendszer, a világ 

legjobb demokráciája, a proletárdiktatúra urai milyen cinikusan képesek letörülni magyar és/vagy bolsevik áldozataiknak a 

vérét a kezükről, mielőtt ismét ölni-pusztítani kezdtek volna, hogy azután a legutolsó fordulóban feltegyék a koronát haza-

áruló karrierjükre: pontosan azokká váljanak, akiknek végleges legyőzésére akkora lelkesedéssel vezették a dolgozó töme-

geket. 

 

Lenin – a vörös állam egyház pápája – megtagadta a Tízparancsolatot. „Ha megszomjazom, lehajtok egy pohár vizet” – 

vélte két ember szerelmének lényegéről.  „Erkölcsös az, ami a munkásosztálynak hasznos” – ez aztán igazán az  ő krédója. 

Nincs szükség nagyobb történelmi távlatra annak megkérdezéséhez, mi bizonyult erkölcsösnek a munkásosztály legjobb 

fiainak tevékenységéből? Mi használt igazán a munkásosztálynak a tudottan hazug ideológiából, a sorozatos csődökből, s 

az egész pokolba vezető út vértől iszamos kövezetéből? 

Érdekes lenne olvasni a választ – ha ugyan a lényegről szól majd. 

 

Regéczy-Nagy László 
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Megemlékezés 2010. február 24-én, a 

Kommunizmus Áldozatainak  

Emléknapja előestéjén. 
 

 Tíz évvel ezelőtt, még az Orbán kormány idején 

döntött az Országgyűlés tisztességesebb része arról, 

hogy ne csak a holokauszt áldozatairól emlékezzen meg 

az ország, hiszen a francia, volt kommunista történészek 

saját kutatásai alapján közel 100 millió, (nem hat!) száz-

millió áldozatot szedett az emberiségből négy kontinen-

sen a „megváltó” gyilkos eszme – és az azt kiszolgálók. 

Kelet-közép Európában hazánk, Magyarország szenved-

te el a legnagyobb véráldozatot. Mintegy félmillió honfi-

társunkat vesztettük el a Szovjetunió felszabadító tevé-

kenysége és az őt kiszolgáló elvtársak „lelkes” szocializ-

mus építése folyamán. 
 

 Az 1956-os Magyarok Világszövetsége, a Cor-

vin-közi Bajtársi Közösség és a Pesti Srác Alapítvány 

közös rendezvényét a budapesti, Március 15. téri, Pi-

linszky Kávéházban tartotta meg. A megjelentek kivétel 

nélkül mindannyian a kommunizmus áldozatai – akár 

tudatában vannak ennek, akár nem. Hiszen minden ma-

gyar, bárhol él is, valamilyen módon belekeveredett ebbe 

a „világraszóló, nagy társadalmi kísérletbe” – amely a 

„szocializmus boldogságát” akarta, saját állítása szerint 

az emberiségnek megteremteni – ha belepusztul is! 

(Majdnem sikerült nekik!) – Mondotta Hajdú Szabolcs az 

ünnepségen kitüntetéseket bevezető szavaiban. 

Vértesaljai László jezsuita szerzetes (akit 2006. október 

23-án, a Madách téren tapostak meg, és vertek össze a 

magyar rend őrei, mert egy nemzeti-színű zászlót tartva 

állt a járda szélén) ünnepi beszédében röviden utalt 

azokra a szenvedésekre, amelyeket több nemzedéknek 

kellett elszenvednie – egy kerge eszme megbódult és 

elvetemült kiszolgálása következtében. A munkás, a 

paraszt, a tanító, a diák, a művész, az író, a kereskedő, 

az iparos, a lelkipásztor, a nyugdíjas, a katona és még 

az óvódás gyermek is megszenvedte ennek az eszmének, 

és a felépítését kierőszakoló rendszernek 1917-től több 

hullámban. Az Orosz Birodalomban, pedig folyamatosan, 

egészen majdnem napjainkig. 
 

 A megemlékezés keretén belül került sor olyan 

áldozatok elismerésére, kitüntetésére, akik 2006. október 

23-án szenvedték el a „szocialista hatalom” bosszúját 

azért, mert a magyarok emlékezni mertek az 1956-os 

Forradalom kitörésének 50. évfordulójára. És mert ezt 

nem a kormány szája íze szerint, nem kordonok közt, 

lelkesen tapsolva-éljenezve tették meg. Több, akkor a 

rendőrség által megsebesített társunk is elismerő kitünte-

tést kapott, mert még ma is a bíróságokon harcolnak az 

akkori, rendőri túlkapások ellen. 
 

 Majd egy ’56-os Pesti Srác idős testvérei vették 

át az akkor 18 éves felkelő, majd 1958-ban, 20 évesen 

kivégzett Onestyák László posztumusz kitüntetését, 

akiről évekkel korábban egy, volt ’56-os halálraítélt így 

emlékezett meg: 

„Egy munkáscsalád nyolcadik, legkisebb, dédelgetett gyer-

meke. Ő volt az „Öcsi”. 18 éves 1956-ban. A Ferenc-téri 

felkelők közé kerül, azok elfogadják egyik vezetőjüknek. 

Angyal Istvánékkal és Bárány Jánosékkal együtt tartják a 

frontot a szovjet támadásokkal szemben. A felkelők között 

sok volt a fiatal, a szinte gyerek is. Nagyon kedves, vidám, 

talpraesett fiú volt. Mindenki hamar megszerette. 

Első fokon a Fővárosi Bíróság tanácsa, Halász Pál tanács-

elnök ítéli többüket halálra. Ítéletét jóváhagyja a legfelsőbb 

bíróság, de kivételesen felterjesztik kegyelmi kérvényét az 

Elnöki Tanácshoz. Társait kivégzik. Ő marad. A Kisfog-

házban mindenki drukkol, reménykedik, hogy a kis, vi-

dám, kedves Laci talán megmenekül. Még a durva, a halál-

raítéltektől félő, a sok kivégzésben eltompult fegyőrök is 

neki szorítanak. 
 

A másodfokú tárgyalás után két nappal beszélőn találkozik 

szüleivel, legkisebb nővérével, fiatal feleségével. Ott, akkor 

nem búcsúztak el, reménykedtek… Az egyik őr odasúgta: 

„Ne sírjon néni! A Laci kegyelmet kap.” „Miért nem disz-

szidáltál kisfiam?” – kérdi sírva édesanyja. 

 „Nem loptam, nem raboltam, nem öltem meg senkit. Miért 

mentem volna külföldre? Harcoltam a hazámért!” 

A család, egyszerű emberek – reménykednek. Nem kapnak 

értesítést a kegyelmi kérvény elutasításáról. És az ügyvéd 

nem meri megmondani a kivégzés tényét. A már kifizetett 

4 ezer forinton felül nem fogad el pénzt. „Ennyit tudtam 

tenni.” – mondja, s nem mer az anya szemébe nézni. A 

család tovább reménykedik. Nem kaptak halotti bizonyít-

ványt: jó jelnek tekintik. Beszélgetnek a többi halálraítélt 

hozzátartozójával: 

„Biztosan nem végezték ki őket, hanem elvitték egy titkos 

börtönbe, amiről senki sem tud. Valahol Szekszárd mellett, 

ahol nem lehet látogatni őket. De élnek! S ez a fontos, hogy 

élnek!” 

Telnek-múlnak az évek. Nincs bizonyosság Öcsi haláláról 

– Öcsi tehát – él! 
 

Először a papa hal meg, majd 1971-ben a mama abban a 

tudatban, hogy legkisebb gyermekük, a kedvencük – él. 

Tavaly felhívott telefonon egy izgatott, női hang: 

„Onestyák Mária vagyok. Olvastam a listáját. Ott az Öcsi 

neve mellett egy felkiáltójel van. Mit jelent az?” 

- „Azt, hogy 18 éves volt 1956-ban.” 

- „Nem azt jelenti, hogy él?” 

- „Nem. Én is halálraítélt voltam akkor, s hallottam, amikor 

kivitték, amikor kiáltotta: „Éljen a szabad Magyarország!” 

- „Biztos? Mi úgy tudtuk, hogy egy titkos börtönben van, 

és él még!” - És elsírta magát. 
 

Milyen csodálatosak a hitek és a legendák. A porig sújtott 

emberek természetes, ősi válasza az iszonyatra, az elfogad-

hatatlanra. Igazuk volt! Az az abszurd, ami történt. Megen-

gedhetetlen! És felejthetetlen! – tegyük hozzá most már mi 

magunk.  Nincsen jogunk magyarnak és embernek nevezni 

magunkat – ha az önfeláldozást és az azt követő esztelen 

bosszút elfelejtjük! 

v Hajdú Szabolcs 
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HATVANÖT ÉVE 
 
 Most hatvanöt éve, hogy Magyarország elvesztette a II. világháborút.  Sajnos, Mátyás óta kénytelenek voltunk ehhez a szomorú 
tényhez hozzászokni. Néha ugyan csatát nyertünk, de minden háborút, szabadságharcot elvesztettünk. Mindegyik vesztés szörnyű következ-
ményekkel járt az országra nézve. Nehéz rangsorolni, hogy melyik veszteség volt a nagyobb. Nyilván a kortárs számára a legérzékenyebb amit 
saját maga élt át. Így van ez velünk is. Sokáig nem volt szabad a valósághoz ragaszkodni, de 1989-ben az MTA által kiadott és Stark Tamás 
által összeállított Magyarország embervesztesége a II. világháborúban című mű idevonatkozó adatait ismertetem, minden kommentár nélkül. 
Az idézet: A katonai veszteség 140–160 ezer fő. A hadifoglyok közül 230–280 ezren vesztették életüket. A polgári lakosság vesztesége 80–
100 ezer fő, de ez a szám csak a jelenlegi területre érvényes. A számot jó néhány ezerrel meg kell növelni, ha a kategóriát a  háború utáni újból 
elcsatolt területekre is kiterjesztjük. Ennyien estek ugyanis a soviniszta bandák áldozatául.  310 ezer alatt van a magyar zsidóság mártírjai-
nak száma. Cigány áldozatok számával forrás hiányában nem foglalkoztunk, de a Cigányok Világszövetsége 60 ezerre teszi a magyarországi 
áldozatok számát. Az összes veszteség tehát 810–900 ezer fő között mozog. 
 A háború áldozatai közé tartoznak a hontalanná vált menekültek százezrei is. Közülük csak a Felvidékről, Délvidékről érkezettek 
számát tartalmazza ez a munka.  Ők 300 ezren voltak. A Nyugaton új hazát találó menekültek kérdésével, hazai levéltári anyagok hiányá-
ban, nem foglalkoztunk. A témában legjáratosabb kutató, Borbándi Gyula szerint legalább 350 ezer magyar hagyta el a Kárpát-medencét. (Ez 
a szám tartalmazza a koncentrációs tábort túlélő haza nem tért zsidóságot is.) Az 1947–49-ban kitelepített hazai németek száma 190 ezer. 60
–70 ezer volt a lakosság-csere kapcsán Csehszlovákiába települő szlovákok száma. A vándormozgalom összesen 900 ezer embert érintett. 
A jelenlegi terület veszteségéről és vándor-mozgalmáról csak nagyon durva becslést lehet adni.  a civil veszteség kivételével minden forrás szük-
ségszerűen a háború alatti  viszonyokra utal. A jelenlegi területre vonatkozó számokat úgy kaptuk, hogy az előző adatsoroknak  a 63 százalé-
kát vettük. Mivel a visszacsatolt részek népessége 36 százaléka volt a teljes országnak. A katonai veszteségek így 80–100 ezerre, a hadifogoly 
áldozatok száma 150 ezerre csökken.  A polgári lakosság hiteles adatok szerint 80–100 ezer főt vesztett. Az arányosítási kulcs szerint a zsidó-
ság vesztesége 180 ezer fő körül mozog.  Valójában a jelenlegi területen élő zsidók jóval nagyobb hányada élte túl az üldöztetést, mint az ismét 
elcsatolt részeken élők. Az összes veszteség minden bizonnyal 500 ezer alatt van.  
 A vándorlási egyenleg 160 ezer fő. Az elvándorlók száma 460 ezerre tehető.  
 A gondolatmenetet folytatva eljutunk az 1941. évi és az 1949. évi népszámlálás végeredményeinek dilemmájához.  Ahhoz, hogy 1949
-re „csak” 110 ezres népességfogyás legyen 1930-hez képest, a természetes szaporulatnak 550 ezernek kellett lennie. Ugyanakkor hangsúlyozni 
kell, hogy a jelenlegi terület népmozgalmát bemutató okfejtés közelebb áll a logikai játékhoz, mint a valósághoz. 
 A II. világháború halálos áldozatainak számát kereken 50 millióban szokta megadni a szakirodalom. A kényszerű népességmozgás 
csak Európában 22 millió embert érintett. Hazánk durván 600 ezer, illetve egymillió fős vesztesége, valamint a 600 ezer embert érintő vándor-
mozgalom csak egy csepp a tengerben. Ez a csepp azonban Magyarország népességének egytizedét teszi ki. Ki családtagját, ki szülőföldjét 
vesztette el. Sokan mind a kettőt. Amikor a történelem róluk beszél, akkor nemcsak a múlt megismerése, és a tanulságok levonása céljából teszi, 
hanem emléket is állít az áldozatoknak.  

Vanek BélaVanek Béla  
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Utólag könnyű okosnak lenni– kapja meg a szemrehá-

nyást a magyar, ha”hibát lát” a munkásosztály lenini él-

csapatának működésében. Csakhogy ők tengernyi magyar 

véren szerezték meg a kizárólagos jogot a vezetésre, tehát 

előre kellett volna lássanak. A hencegve vallott tudomá-

nyos világnézet, a tévedhetetlen ideológia állandó hivat-

kozási alapjuk volt.(Egyébként még utólag is hülyének 

lenni nem nagy dicsőség.) 

  Megemlékezés a jubileumról 

 
Az 1956 Alapítvány 20 éves. A TIB rászoruló tagsága, a többi szervezet hasonló tagja 

mellett 20 év alatt sok támogatást kapott. Igyekeztünk minden igazolt 56-oson segíte-

ni. Ezen idő alatt 1609 bajtársnak 19 888 000 Ft összegben nyújtottunk támogatást. 

Szeretnénk a következő 20 évben is folytatni munkánkat. 

  Szebb jövőt:  

Vanek Béla  

a kuratórium elnöke 


