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A címlapon

Nagy Imre szobra a borsodi Forrón, ahol Szt. István és Kossuth Lajos 

társaságában áll egy parkban, lefedve mintegy ezer évet. 

Nem egy túl jól sikerült faragvány, az biztos, kicsit olyan mint a 2020-as év volt.

Megjelenik

a Nagy Imre Alapítvány

támogatásával.
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Kopácsi Sándor 1922. március 5-én Miskolcon 

született. Édesapja esztergályos volt a Diós-

győri Vasgyárban, aktív szociáldemokrata, aki 

már Magyarország német megszállása előtt 

is részt vett az antifasiszta ellenállási mozga-

lomban. Sándor mindkét tekintetben követ-

te édesapja példáját. Ő is esztergályos lett a 

vasgyárban és feleségével, Ibolyával csatlako-

zott a náci megszállók ellen harcoló MOKAN 

Komitéhoz. Szabotázsakciókban vettek részt, 

szovjet és lengyel hadifoglyokat szöktettek, 

üldözötteket bújtattak. Ez utóbbiért Sándort 

édesapjával együtt Izrael Állam a Jad Vasem 

(A Világ Igazai) kitüntetésben részesítette.

A háború után az egész MOKAN Komitét be-

léptették a rendőrségbe, így Sándor is rendőr-

tiszt lett. Négy évig szolgált Miskolcon, utána 

Budapestre rendelték. A fiatal házaspár nem 

szívesen hagyta el szeretett szülővárosát, de 

a parancsnak engedelmeskedni kellett. A fő-

városban a pártközpont épületében teljesí-

tett szolgálatot.  Egy ideig a rendőrhatósági 

felügyeletet gyakorló bizottságba delegálták, 

amely az internálótáborok ügyeivel foglalko-

zott. A fiatal századosnak sok beleszólása nem 

volt a döntésekbe, de amikor egy kistarcsai lá-

togatása során meggyőződött arról, hogy jó-

néhány foglyot (természetesen ítélet nélkül) 

ma már nevetségesnek tűnő csekély vétségek 

miatt tartanak ott, önhatalmúlag intézkedett 

szabadon bocsátásukról. Ezért komoly fej-

mosásban részesült, és két évre „kivonták a 

forgalomból”, pártiskolára küldték. 1952-ben 

számára teljesen váratlanul Budapest rendőr 

főkapitányává nevezték ki. Elődje ugyanis a bű-

nözők helyett saját rendőrtisztjei után nyomo-

zott, és az 1952. április 4-i ünnepi felvonuláson 

ostoba intézkedéseivel olyan felfordulást oko-

zott, hogy teljesen ellehetetlenült, ezért új ve-

zetőre volt szükség. Házi Árpád belügyminisz-

ter elmondta Sándornak Rákosival e témában 

róla folytatott beszélgetését. Eszerint munkás 

származásán kívül fontos érv volt, hogy magas 

termetű „mert kicsik vagyunk elegen” és „árja” 

származású „mert zsidók is vagyunk elegen”.

Kopácsi ezredes főpróbaként sikerrel szervezte 

meg az 1952. május 1-i felvonulás biztosítását, 

és intézkedéseivel elnyerte beosztottjai bizal-

mát is. Nem akadt problémája a két ráerőltetett 

szovjet tanácsadóval sem, annál több konfliktu-

sa volt az épületbe befészkelt ÁVH-sokkal.

Rendőrfőkapitányként, országgyűlési képvi-

selőként és a Fővárosi Tanács VB tagjaként egyre 

inkább tapasztalta a rendszer hamis propagan-

dája és a valóság közti kiáltó ellentmondásokat. 

Komoly hatással voltak rá a háttérbe szorított 

Nagy Imrének a pártvezetés politikáját bíráló, a 

Központi Vezetőséghez címzett elemzései is.

Elérkezett 1956. október 23. Az egyetemisták 

tüntetést szerveztek a lengyel néppel történő 

szolidaritás mellett és saját, pontokba foglalt 

követeléseik érvényesítéséért. Piros belügy-

miniszter eredetileg betiltotta a tüntetést, de 

nyilvánvaló volt, hogy a demonstrációt ennek 

ellenére meg fogják tartani. A Belügyminiszté-

riumban értekezletet hívtak össze, melyen egy 

új, civil ruhás szovjet tanácsadó (mint később 

kiderült, Szerov tábornok, a KGB első embere) 

a megmozdulás erőszakos feloszlatását követel-

te. Kopácsi Sándor elmondta, hogy rendőreinek 

nincsenek tömegoszlatásra alkalmas eszközei, 

csak lőfegyverei, lövetni viszont nem hajlandó. 

Szembeszállt Szerov vádaskodásával, aki szerint 

a tüntetés szervezői fasiszták, az imperializmus 

ügynökei lennének. Végül a pártközpontból ér-

kezett az utasítás: engedélyezik a tüntetést.

Aznap éjjel megkezdődtek a fegyveres har-

cok. Sándor igyekezett elkerülni a rendőrség 

fegyveres összetűzésekben történő részvé-

telét. Rendőrei csak akkor bocsátkoztak tűz-

harcba, ha támadás érte őket. Az üldözöttek-

kel való szolidaritás jegyében több mint száz, 

Kopácsi Sándor 
emlékezete

Dr.  Haas Péter

„Búcsú” Kopácsi Sándortól a budapesti rendőrpalotánál

Forradalmi rendőrigazolvány Kopácsi Sándor aláírásával (forrás: MNM Igazolvány Gyűjtemény)
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az erőszakos akciókban vétlen ÁVH-s tisztet 

tartott – saját kérésükre – laza védőőrizetben 

a rendőr főkapitányság épületében, hogy el-

kerüljék a felhergelt tömeg bosszúját.     

Október 25-től tárgyalásba bocsátkozott a 

felkelőkkel, melynek eredményeképpen elha-

tározták a rend helyreállítására a rendőrökből 

és fegyveres forradalmárokból álló nemzetőr-

ség megalakítását.

Eközben október 30-án bekövetkezett a Köz-

társaság téri vérengzés. A budapesti pártközpont 

épületében a „második rendőrség” alakítására 

szervezkedőket megtámadta a tömeg. Kopácsi 

Sándor a pártház védőinek felajánlotta a rendőr-

ség segítségét, de merev visszautasításra talált.  

A következmény: az ostromlók az oldalukra átállt 

páncélosok segítségével megadásra kényszerí-

tették az épületben tartózkodókat, akiket a tö-

megbe keveredett agresszív elemek lemészárol-

tak. Többüknek a holttestét meg is gyalázták. Ez 

a szégyenfolt nem terhelné a forradalom emlé-

két, ha a védők hallgattak volna Sándorra.

A nemzetőrség megalakítására október 31-

én került sor. Főparancsnoka a Rákosiék börtö-

néből éppen kiszabadult Király Béla tábornok, 

a főparancsnok-helyettes Kopácsi Sándor lett. 

Első nagy rendteremtő, a normális élet beindu-

lását segítő akciójukat november 4-5-re tervez-

ték, de ezt a szovjet agresszió megakadályozta.

Sándor és Ibolya november 5-én éppen kislá-

nyukért igyekeztek (akit barátaik a jugoszláv 

nagykövetségre vittek), amikor a szovjetek 

letartóztatták és főparancsnokságukra szállí-

tották őket. Itt találkozott ismét Szerov tábor-

nokkal, aki október 23-i vitájukra emlékezve 

megfenyegette, hogy az első fára fogják fela-

kasztani. Ibolya asszonyt decemberben szaba-

don engedték. Sándor a szovjetek fogságában 

maradt, akik pszichikai terrornak vetették alá, 

még a kivégzését is „eljátszották”, majd 1957 

februárjában átadták a magyar hatóságoknak.

 A „Nagy Imre és társai” elleni per előkészí-

tése egy évig tartott. Az első elképzelés egy 

külön katonaper megszervezése volt, melynek 

elsőrendű vádlottja Maléter Pál, a másodrendű 

Kopácsi Sándor lett volna. Ezután mégis úgy 

döntöttek, hogy a politikusok és katonák ügyét 

egyetlen monstre perben vonják össze. Az első 

„nekifutásra” 1958 februárjában került sor, de 

ezt a tárgyalást néhány nap után arra hivatkoz-

va félbeszakították, hogy az ügyészség bizo-

nyítás kiegészítést kér. A per 1958. június 9-én 

kezdődött újra. A bíróság elnökét lecserélték, a 

februárban túlságosan enyhének tartott Radó 

Zoltán helyett az ’56-osok elleni korábbi ítéle-

tekkel már „bizonyított” Vida Ferenc ült a bírói 

székben. A tárgyalás előtt és alatt a vádlotta-

kat klinikailag ki nem próbált tudatmódosító 

szerekkel befolyásolták. Az eddigi sanyarú ellá-

táson változtatva felhizlalták őket, mert a per-

ről propaganda céllal filmfelvételt készítettek.

A tárgyaláson Kopácsi Sándor az önmagával 

folytatott keserves vívódás után és kihallgató 

tisztje, valamint ügyvédje rábeszélésére bű-

nösnek vallotta magát, hogy elkerülje a halá-

los ítéletet. Egy későbbi TV műsorban őszin-

tén elmondta, hogy nem tartja magát olyan 

hősnek, mint Nagy Imrét, aki példaképe volt. 

Szeretett volna életben maradni, esélyt kapni 

arra, hogy viszontláthassa fiatal feleségét, kis-

lányát, idős szüleit.

Végül a vérbíróság a per hatod rendű vádlott-

jaként életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 

Sem Sándor, sem Ibolya asszony soha nem tud-

ták meg pontosan, hogy a beismerő vallomáson 

és jóindulatú, kitűnő ügyvédje segítségén túl 

hogyan kerülte el a fenyegető halálos ítéletet. 

Ezzel kapcsolatban több feltételezést ismerünk 

(egyik sem terhelő Sándorra nézve), de a bizony-

ságot valószínűleg végleges homály fedi.

A különböző börtönökben eltöltött büntetés 

után az általános amnesztia alkalmával, 1963-

ban szabadult. Ebből a csoportból az elsők kö-

zött engedték haza, hogy részt vehessen édes-

apja temetésén. Kopácsi József halálos ágyán 

még értesült az amnesztiáról, de fiával már 

nem találkozhatott. Azon az éjjelen halt meg, 

mikor Sándor elhagyta a börtönt.

A szabadulás után – ahogy ezt egy pártvezető 

közölte vele – továbbra is bűnhődnie kellett „vét-

kéért”. Előbb tanult szakmájában esztergályos-

ként, majd tisztviselőként, alacsony fizetésért 

dolgozott. Közben folyamatosan tapasztalta a 

magyar és szovjet titkosszolgálatok személye 

iránt tanúsított érdeklődését. 

Lányát, Juditot, apja miatt iskoláiban és munka-

helyein sok megaláztatás érte. Emiatt 1965-ben 

szülei kimenekítették Kanadába egy olyan „disz-

szidens” ismerős segítségével, akinek Sándor 

főkapitány korában segített egy személyét sújtó 

téves kitelepítési végzés megváltoztatásában. 

Sándor 1969-ben, Király Tibor dékán (jelenleg 

az MTA doyenje) segítségével, befejezte a for-

radalom előtt megkezdett jogi egyetemi tanul-

mányait. Végzettségének megfelelő állást azon-

ban nem tölthetett be annak ellenére sem, hogy 

a börtönből szabadult ’56-osok jogszabályilag 

mentesültek büntetésük következményei alól.

A megaláztatás és a fokozódó zaklatás miatt 

a házaspár úgy döntött, hogy családegyesítés 

címen kivándorló útlevelet kér. A folyamod-

ványt a magyar hatóságok kapásból visszauta-

sították, és retorzióképpen Sándort azonnali 

hatállyal kitették az állásából. Ráadásul a Kana-

dai Bevándorlási Hivatal sem mutatott segítő-

készséget.

Kopácsi Judit és férje, Gelberger Péter min-

dent elkövettek a szülők kitelepülése érdeké-

ben. Többek között mozgósították a magyar 

emigrációt, a nemzetközi sajtót és a Vörös-

keresztet is. Végül erőfeszítéseik sikerrel jár-

tak, 1975 júniusában Sándor és Ibolya kanadai 

földre léphettek. A magyar hatóságok utolsó 

bosszúja az volt, hogy nem szabályos útlevelet 

kaptak, hanem kiutasították őket az országból.

Már nem voltak fiatalok, az új élet megkezdése 

nyelvtudás és helyismeret nélkül nem volt egy-

szerű, otthon szerzett végzettségüknek, tudá-

suknak nem vehették hasznát. Így aztán Sándor 

az ontarioi villamos műveknél takarítómunkás-

ként, Ibolya egy magyar tulajdonos gyógyszer-

tárában asszisztensként helyezkedett el.

Sándor Kanadában megírta visszaemlékezé-

seit „Életfogytiglan” címmel, amelyet először 

a Méray Tibor által szerkesztett Irodalmi Újság 

folytatásokban közölt, majd megjelent angol 

és francia nyelvű könyvkiadása is. A cím kettős 

jelentést takar. Egyrészt utal a vérbíróság ítéle-

tére, másrészt arra, hogy élete végéig kitart „el-

kötelezettsége 56 ügye, a magyar demokrácia 

és függetlenség mellett”. A könyv nemzetközi 

visszhangot keltett. Graham Greene, a világhí-

rű angol író szerint: „Figyelemre méltó beszá-

moló Magyarország 1956-os szovjet lerohaná-

sáról. Teljesen új képet kaptam a megszállás 

körülményeiről, az azt követő eseményekről 

és a benne szerepet játszó személyekről”.

A Kopácsi házaspár először 1989 júniusában, 

Nagy Imre és mártírtársai gyász-szertartására, 

a Történelmi Igazságtétel Bizottság meghívá-

sára érkezett Magyarországra. Itteni költsé-

geiket barátjuk, Andrew Sarlós egykori nem-

zetőr, a közismert kanadai pénzügyi tanácsadó 

fizette. Sándornak így alkalma nyílt teljesíte-

nie Nagy Imre feleségének, Maca néninek tá-

vozásukkor tett ígéretét: a 301-es parcellában 

tartott búcsúztatáson elmondhatta az igazsá-

got Nagy Imréről és mártírtársairól.

A rendszerváltás után Sándor és Ibolya kétlaki 

életet éltek: fél évet Kanadában a családjukkal, 

fél évet Budapesten töltöttek. A hazai közélet-

be azonnal bekapcsolódtak. Sándort előbb r. 

vezérőrnaggyá, majd altábornaggyá léptették 

elő és az Országos Polgárőr Szövetség elnöke 

lett. Mindketten a Nagy Imre Társaság alapító 

tagjai közé tartoztak, Sándort a Társaság egyik 

alelnökévé választották. Később szakmai né-

zeteltérések miatt lemondott a Polgárőr Szö-

vetség elnöki tisztségéről, mert vitapartnerei-

nél kevésbé militáns szervezetet képzelt el.

Kezdeményezésére a Kormány létrehozta 

az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Közalapítványt (OKBK), amelynek elnöke lett. 

A Közalapítvány célja elsősorban a Szomszé-

dok Egymásért Mozgalom (SZEM) magyaror-

szági bevezetése volt. A Kanadában megismert 
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„neighbours watch” lényege: egy házban vagy 

lakásban bekövetkezett baleset, rosszullét, be-

törési kísérlet stb. esetén egy egyszerű jelző-

berendezés segítségével a szomszédok, közeli 

lakók azonnal bajbajutott társuk segítségére 

siethetnek. A mozgalom sajnos lendületes in-

dulás után alábbhagyott. Úgy tűnik, a magyar 

társadalom még nem érett meg egy ilyen kez-

deményezés széleskörű elterjesztésére.

Az idős házaspárnak egyre inkább nehezére 

esett a kétlaki életmód. Ezért 2000-ben vissza-

költöztek Kanadába azzal az ígérettel, hogy ami-

kor tehetik, Magyarországra látogatnak. Sándor 

ezt az ígéretét sajnos nem tudta beváltani. 2001. 

március 2-ra virradó éjjel minden előzmény nél-

kül szívrohamot kapott és elhunyt.

Emlékét Budapesten az Országos Rendőr Fő-

kapitányság falán emléktábla hirdeti, melynél 

a BRFK a Forradalom évfordulóján minden év-

ben koszorúzási ünnepséget rendez. A magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége a Corvin 

közben helyezett el emléktáblát Sándor tiszte-

letére. A család közeli ismerőseiből álló Kopácsi 

Sándor Baráti Kör alkalmanként utolsó buda-

pesti lakóhelyén, az Orbán Balázs utcában lévő 

emléktáblánál tart koszorúzással egybekötött 

összejövetelt. A Baráti Kör és a Nagy Imre Tár-

saság kezdeményezésére az Országos Rendőr 

Főkapitányság előtt lévő sétány 2012 márciusá-

tól Kopácsi Sándor nevét viseli. Az Országos Pol-

gárőr Szövetség kitüntetést alapított emlékére.

Régi igazság, hogy minden sikeres férfi mö-

gött egy erős nő áll. Ez fokozottan igaz a Ko-

pácsi házaspárra. Sándor szinte gyerekfejjel 

ismerte meg édesapja munkatársának lányát, 

Fried Ibolyát. Házasságuk 57 éve alatt a szó 

szoros értelmében jóban-rosszban tartottak 

ki egymás mellett. Sándor vizsgálati fogsága 

idején Ibolya asszony mindenütt közbenjárt, 

kilincselt, ha kellett, botrányt is okozott annak 

érdekében, hogy férje legalább a legsúlyosabb 

büntetést elkerülje. Még azt is sikerült elintéz-

nie, hogy lecseréljék Sándor nem védőként, 

hanem vádlóként viselkedő eredeti ügyvédjét, 

és helyébe egy jóakaratú, tisztességes szakem-

bert jelöljenek ki dr. Bajor László személyében.

Míg Sándor börtönben volt, Ibolya a Bábszín-

házban és az Állatkertben perecet árult, majd a 

Mézes Mackóban volt kiszolgáló. Mikor Sándor 

kiszabadult, Ibolya otthagyta jól jövedelmező 

munkahelyét és egy szövetkezetnél helyezke-

dett el könyvelőként, nehogy rossz érzést kelt-

sen férjében azzal, hogy többet keres nála.

Ibolya asszony Sándor halála után betegsége 

súlyosbodásáig majd minden évben hazaláto-

gatott, hogy részt vegyen a Forradalom em-

lékére rendezett ünnepségeken és találkoz-

zon budapesti és miskolci barátaival. Varázsos 

egyéniség volt, megkapó őszinteséggel beszélt 

életéről, emlékeiről. Bárhol járt, nagy szeretet-

tel fogadták. 2008-ban a Forradalom emléké-

nek ápolásában szerzett érdemeiért megkapta 

a Nagy Imre érdemrendet.

Kopácsi Sándorné Fried Ibolya 2018. február 

5-én, Torontoban hunyt el. Kívánsága az volt, 

hogy urnájukat az Új Köztemetőben közös sír-

ban, az 1956-os forradalmárok 300-as parcellá-

jában helyezzék el. Az ünnepélyes gyász-szertar-

tásra 2018. október 10-én a BRFK rendezésében, 

katonai tiszteletadás mellett, többszáz emléke-

ző részvételével került sor. A búcsúbeszédeket 

dr. Terdik Tamás budapesti rendőr főkapitány, 

Kopácsi Judit és Éva lánya tartották. Ibolya és 

Sándor abban a sírban találtak végső nyugalom-

ra, amelyet akkor még Sándor jelképes sírhelye-

ként, 2004-ben avattak fel.

A temetést követően a Nagy Imre Társaság 

tartott gyászünnepséget az Orsó utcai Emlék-

házban. Ez alkalommal vetítették le Bánki Iván 

Kopácsi Sándor életéről szóló „A sólyom röpte” 

című dokumentumfilmjét. A cím egy misztikus 

emlékre utal. Kopácsi Judit és férje a váratla-

nul bekövetkezett tragédiáról mit sem tudva 

Dél-Amerikában üdültek. Egy kirándulásuk al-

kalmával hirtelen megjelent fejük felett egy 

sólyom, több kört írt le, majd eltűnt a légtér-

ben. Judit meggyőződése, hogy így búcsúzott 

el tőle édesapja.

„Nagy találkozás” a Nemzeti Múzeumban, 2013. november 5-én (Fotó: Haas Péterné)

A Kopácsi házaspár dísz nyughelye a rákoskeresztúri köztemető 300-as parcellájában, 2018. október 10. 
(Fotó: Haas Péterné) 
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Valamennyiünk előtt ismert, hogy 1956. no-

vember 4-én szenvedte el templomunk fennál-

lása óta a legnagyobb csapást, a toronysisak és 

a tetőzet egy része leégett.

Ezen a napon, forradalmunk leverése napján 

a szovjet csapatok három irányból vonultak 

be Jászberénybe, a város elfoglalása céljából. 

Egy szemtanú elmondása alapján a városháza 

előtt egy harci jármű megállt, az abból kiszálló 

szovjet katonára rálőttek, a katona elesett. Erre 

válaszul a jármű előtti harckocsi lövegcsövét 

a Nagytemplom tornyára irányította, és kettő 

gyújtógránáttal belelőtt a toronyba. Ez mintha 

egy jelzés lett volna a bevonuló szovjet katonák 

részére, szinte egyszerre szólaltak meg a kézi-

fegyverek, és kb. egy órás esztelen lövöldözés 

kezdődött a szovjet katonák és a város nemzető-

rei között. A támadás mérlege: 6 magyar és 2 

szovjet halott, 60-nál több magyar és 7 szovjet 

sebesült, a Főtéren kilőtt ablakok és kirakatok, 

a Kucza köteles kiégett műhelye, a Lehel szál-

ló kupolájának és a bíróság épületének hábo-

rús sérülése. A Főtér épületeiben és a Dózsa 

György laktanyában keletkezett kár értéke 

2.022 e Ft-ot tett ki akkori értékben számolva.

Súlyos károkat szenvedett Főtemplomunk 

is. A toronysisak alsó része elégett, majd a si-

sak a templom bejárata elé zuhant, ott égett 

tovább, csupán az összeégett és behorpadt 

vörösréz borítás maradt meg, valamint a raj-

ta lévő korona összeégett állapotban. A tűz 

átterjedt a tetőzet torony mögötti részére. 

Szerencsére az égő tetőzet beszakadt, így a 

tűz nem terjedt tovább, ezért a tetőzet kb. 85-

90%-a nem vált a tűz martalékává.

A tűzoltókat a szovjetek az égő templomhoz 

nem engedték oda az oltási munkák elkezdé-

sére, illetve elvégzésére. A tönkrement rézbo-

rítást és a korona darabjait röviddel a tűzeset 

után a Főplébánia udvarában helyezték el, s 

ott tárolták a főbejárattól jobbra eső terüle-

ten, a kerítés mellett.

Az ideiglenes helyreállítási munkák 1956. no-

vember 24-én kezdődtek el, és 1957. február 

11-én fejeződtek be. Helyreállították a leégett 

tetőzetet és azt palával borították be. A tor-

nyot sátortetővel fedték be, és egy nagymére-

tű keresztet helyeztek el rajta. A torony hely-

reállítási munkáit Nagy János építésztechnikus 

tervei alapján végezték, a munkákat is ő irá-

nyította. A tűz következtében a toronyfeljáró 

csigalépcsője is kiégett – fából volt – helyette 

fém csigalépcsőt készítettek, melynek munkáit 

az Aprítógépgyár dolgozói végezték társadalmi 

munkában, a feljáróhoz szükséges anyagokat is 

ők biztosították.

A Főtemplom – a koronás templom – Jász-

berény szimbóluma. A csonka formájú és meg-

rongálódott templom nagyon rontotta Jászbe-

rény városképét. Azonban a helyreállítás még 

nagyon hosszú ideig elhúzódott. A pusztulás-

tól 13 évnek kellett eltelnie, mire a templom 

1956-ban keletkezett sebei „begyógyultak”, 

mire régi fényében uralhatta Jászberény főte-

rét, Jászberény városképét. 

1958-ban, Rozsáli Menyhért plébánossága ide-

jében pénzbeli gyűjtést indítottak a templom 

helyreállítása érdekében. A helyreállítási költség 

akkor 1,2 millió Ft-ba került volna. A helyreállí-

tásból nem lett semmi, az összegyűjtött pénzen 

a helyreállítás célja érdekében faanyagot vásá-

roltak. Rozsáli Menyhért 1959-ben szerződést 

kötött a Középülettervező Vállalattal, a torony 

újjáépítési terveinek elkészítésére. Azonban a 

tervezés költségei 36 ezer Ft-ba kerültek volna 

– ezt az egyház nem tudta kifizetni, így Rozsáli 

Menyhért kérte a tervezés leállítását.

1963-ban a tanácsválasztások után az újjá-

alakult Városi Tanácson belül Műemlékvédel-

A JÁSZBERÉNYI 
FoTEMPLOM
1956 utáni

HELYReállításáról

Besenyi  Vendel

˝
mi Albizottságot hoztak létre. Ennek oka talán 

az lehetett, hogy Szolnok megyében a legtöbb 

műemlék Jászberényben található. Az albizott-

ság elnökévé Sáros Andrást, a Lehel Vezér Gim-

názium művésztanárát választották meg.

1956 után lehetőség lett volna a kizárólag 

állami költségen történő helyreállításra. 1956 

után Országos Helyreállítási Kormánybizottság 

alakult az 1956-os események következtében 

keletkezett károk felmérése és helyreállítása ér-

dekében. Az akkor már beteg és idős plébános 

elmulasztotta vagy elfelejtette vagy nem merte 

bejelenteni a kárt a Bizottság felé, s így a hely-

reállítási költségen belül nem kerülhetett sor a 

toronysisak újjáépítésére – nyilatkozta Rozsáli 

Menyhért 1963-ban.

Sáros András tanár úr szívügyének tekintet-

te a torony és a templom helyreállításának 

kérdését. Bányai János tanácselnök és Paksy 

Gábor városi főmérnök is támogatta az ügyet, 

azonban a legfőbb akadály a tanácstagok ré-

széről jelentkezett, akik nem az épület műem-

léki részét nézték, hanem csupán annak egy-

házi rendeltetését.

A Műemléki Albizottság megalakulása után 

felmérte a városban lévő műemlékek állapo-

tát. E jelentés alapján a tanácselnök „megem-

líti, hogy a toronysisak újjáépítendő” – írja Sá-

ros András.

Elkezdenek nyomozni, hogy az egyház az új-

jáépítés érdekében milyen intézkedéseket tett. 

A gépezet elindul, azonban a bürokrácia útvesz-

tői és a pénzhiány miatt még sokáig várni kell a 

megvalósulásra. Sáros András az illetékes mi-

niszterhelyettessel és miniszteri osztályvezető-

vel is tárgyal az ügy érdekében. Ha lesznek kész 

tervek, és lesz kapacitással rendelkező vállalat, 

akkor még abban az évben – 1963-ban – a szük-

séges pénzt az év végéig tudnák biztosítani.

Közben plébánosváltás történt, Rozsáli Meny-

hértet elhelyezték Győrbe, helyette Bozóki Já-

nos lett a plébános.

Bozóki János szívügyének tekintette a torony 

és a templom újjáépítését. Ígérte, mindent 

megtesz az újjáépítés érdekében. Gyűjtést in-

dít. 1963. október 17-én levizitelt a tanácsel-

nöknél. A tanácselnök kijelentette, „ő nem 

szektás, aki csak azért nem akarja az újjáépí-

tést, mert templomról van szó. A torony a fő-

tér dísze, fontos műemlék, az újjáépítés nem az 

egyház segítését szolgálja”.

1964. április 9-én az egyházközség az újjáépí-

téshez szükséges összeg felét összegyűjtötte, 

és felvették a kapcsolatot az Állami Egyházügyi 

Hivatallal is.

1964. szeptember 10-én a KÖZTI közli, hogy a 

korábban megrendelt tervet nem tudja elkészí-

teni, mivel intézetüknél profilváltás történt, mű-

emléki ügyekkel nem foglalkozhatnak a későb-

biekben. Ezt a munkakört ezentúl a VÁTI tölti be.

1965. január 21-én Bozóki János plébános a 

VÁTI-tól megrendelte a terveket. A terveket 

Lombár Pál mérnök készítette el, melyek no-

vemberre készültek el. November 15-én a kész 

terveket a Műemléki Albizottság megtárgyalta, 

és kisebb javítások kiegészítésével elfogadta. A 

díszek helyét kell pontosabban meghatározni.

1966. február 5-én Bozóki János plébános 

Sáros Andrással egyetemben bemutatta a ter-

veket Bányai János tanácselnöknek. A tanácsel-

nök kéri, kérjenek építési engedélyt.

1966. február 16-án a Községfejlesztési Ál-

landó Bizottság is megtárgyalta a terveket, azt 

nagy érdeklődéssel hallgatták. Az első kérdésük 

az volt, rajta lesz-e a korona? Ugyanis nem értett 

mindenki egyet a korona visszakerülésével, töb-

bek között Andrási Béla, a város országgyűlési 

képviselője sem. Amikor értesült a toronysisak 

elkészültének terveiről, úgy reagált: „Ugye ko-

rona nélkül?” – Egyébként a város vezetése már 

1946-ban el akarta távolítani a kereszt alatti ko-

ronát a templom tornyáról. Az elképzelés anyagi 

okok miatt meghiúsult, ugyanis 28.000 Ft-ba ke-

rült volna az állványozás.

1966. február 25-én egy újabb akadály: a ta-

nácselnök közli, hogy az építési engedélyt csak 

akkor adhatja ki, ha a Műemléki Felügyelőség 

elfogadja a terveket, és az egri érsek megadja 
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az engedélyt az újjáépítésre. Az OMF-től az en-

gedélyt megkérik, az gyorsan meg is érkezik. 

Az érseknek a tanácselnök is ír, és a plébános 

is beterjeszti a kérelmet. Sajnálatos adminiszt-

rációs hiba következtében az érsek jóváhagyá-

sa csak 1966. július 21-én érkezett meg.

Megint egy újabb akadály az építési engedély 

megadása ügyében. 1966. szeptember 5-én 

kiderült, csak úgy adható ki, ha van kivitelező 

vállalat. Állami vállalatok nem vállalták. 1966. 

szeptember 19-re sikerült a plébánosnak magán-

vállalkozót szerezni.

1966. december 20-án végre megadta a hely-

reállításhoz az építési engedélyt a Városi Ta-

nács VB Építési Osztálya.

Bozóki plébános 1967. február 5-én hirdette ki 

a templomban a torony újjáépítésének lehetősé-

gét, és újabb adománygyűjtésre szólította fel az 

egyházközséget. A gyűjtés lassan haladt.

Közben Bozóki János nyugdíjba vonult 1967-

ben. Az új plébános, dr. Tajti Lajos 1968-ban 

érkezett meg, ő az, aki sok küzdelem után 

véghezvitte a felújítási munkákat. 1968. janu-

ár elején szerződést kötött Ongjert Richárd 

magánvállalkozóval.

1968. február 3-án kezdődtek el a munkálatok 

és 1969 augusztusában fejeződtek be. A felújítá-

si munkák közben rengeteg probléma adódott. 

A munkák folyamán nem volt kijelölt építésve-

zető, a helyreállítási munkákat lényegében Sá-

ros András tanár úr irányította. A munkát végző 

szakemberek nem rendelkeztek megfelelő szak-

mai ismeretekkel, nem rendelkeztek megfelelő 

szerszámokkal. Az ellenőrzést végző személyek 

által feltárt hibák nem kerültek mind kijavításra. 

A régi toronysisak megmaradt részeinek egy ré-

szét ellopták. Ellopták a korona maradványait, 

emiatt új koronát kellett készíteni. A toronyóra 

számlapját kétszer kellett kicserélni, a harmadik 

változat, ami most látható, hasonlít legjobban 

az eredetire. Többször anyaghiánnyal küszköd-

tek, főleg pedig vörösréz tekintetében. Ennek 

A Nagytemplom lelőtt tornya ’56-ban (Fotó: Faragó László)

beszerzéséhez a Hűtőgépgyár igazgatójának se-

gítségét is igénybe vették.

1969. július 18-án a tervezőmérnök megvizs-

gálta a kész tornyot. Sok mindent kifogásolt, 

de a hibák kijavítására már nem volt lehetőség, 

a torony végérvényesen őrzi hibáit. A torony el-

pusztulása előtt 63 m magas volt és karcsúbb, 

ma alacsonyabb és zömökebb. A felújítás me-

netét Sáros András: A jászberényi Főtemplom 

története c. könyvében részletesen leírta, ab-

ban részletesen olvashatunk a felmerült gon-

dokról és problémákról.

Az új korona terveit Sáros András rajzai alapján 

Lombár Pál készítette, a bádogosok azt 1968. jú-

nius 2-ára készítették el. Június 2-án, pünkösd 

vasárnapján kiállították a templomban, a Szent 

István oltár előtt volt látható. 1968. június 11-én 

tették fel a templom csúcsára. A korona belsejé-

be egy kis ládában iratot helyeztek el, azon min-

den 400 Ft vagy az felett adományozó személy 

neve fel van tüntetve. A tanács is elhelyezett 

egy iratot, mely Jászberény akkori életéről tar-

talmaz ismertetést, és ismertetik a város akkori 

vezetőinek nevét. Az iratot Bányai János taná-

cselnök és Bárdos István tanácstitkár írták alá.

A torony újjáépítése keretében megtörtént 

a templomtest helyreállítása is, 1969. március 

24. és június 17. között. Ezután a plébánia külső 

felújítását végezték el. A felújítási munkákkal 

egyidejűleg a sekrestyét is kibővítették. És el-

készült Jászberény első szembemiséző oltára 

is. Ez a nagy horderejű munka a hívek önzetlen 

adományaiból, az egri érsek magánadományá-

ból, a város és az OMF erkölcsi és anyagi támo-

gatásával valósult meg.

1969. augusztus 15-re minden munka befe-

jeződött. Nagyboldogasszony ünnepe templo-

munk búcsúünnepe. A búcsúi szentmise kereté-

ben dr. Brezanóczy Pál egri érsek mintegy 5000 

ember jelenlétében szentelte fel az újjáépített 

toronysisakot, a külsőleg megújult templomot 

és a plébániaépületet. Konszekrálta a fehér és 

Jászberény forradalmi igazolványa  (forrás: MNM Igazolvány Gyűjtemény)
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fekete márványból készített szembemiséző ol-

tárt, melybe Szent Magnusz és Szeverusz erek-

lyéit, valamint a nap jelentőségét méltató iratot 

helyezett el. A két és félórás szertartás a pápai 

és a magyar himnusz hangjaival fejeződött be. 

Az ünnepségen jelen volt a város és a környék 

papsága, valamint az egyházközség 38 tagú kép-

viselő-testülete is.

2019-ben volt 50 éve, hogy Főtemplomunk 

1956-ban keletkezett „sebei” begyógyultak. Há-

lával tartozunk ezért a Főtemplom és a város, 

hívő közösségének és vezetőinek Rozsáli Meny-

hért, Bozóki János és dr. Tajti Lajos atyáknak, 

akik a felújításhoz szükséges anyagiakat előte-

remtették és végigküzdötték a felújítás nehéz 

időszakát. Hálával tartozunk Sáros András tanár 

úrnak, aki ezen munkakört szívügyének tekin-

tette, a felújítási munkák mozgatórugója volt, 

felügyelte, műemléki szempontból szervezte és 

koordinálta.

Irodalom:

Sáros András: A jászberényi Főtemplom története. Keresz-

tény Értelmiségiek Szövetsége, 2002. 121-145. o.

Cipruság-Virágszál. Isten országának munkatársai Jászbe-

rényben. 1546-2015. Jászberény, 2015. 130-131. o.

Kovács István László: A jászberényi Szent Korona történe-

téhez. In: Jászsági Évkönyv 2018. 100-109. o. Jászberény, 

2018.

Besenyi Vendel: Megemlékezés a névtelen szovjet katona 

emléktáblájánál. Kézirat. Jászberény, 2018. november 4.

Besenyi Vendel: Emlékeim az 1956-os eseményekkel kap-

csolatban. Örökségünk 2018. 36-40. o.

A második világháború végnapjaiban a csehszlo-

vák nemzeti állam megteremtésének program-

ját kiegészítették a magyar nemzetiségű lakos-

ság kitelepítésének követelésével. Az 1921-es 

népszámlálási adatok szerint 648 ezer magyar 

nemzetiségű lakos élt Szlovákiában.1 Beneš azt 

hangoztatta, hogy: „Csehszlovákia nemzeti ál-

lam lesz, nemzeti kisebbségek nélkül, ezt a célt 

pedig részben a kisebbségek kiűzésével, rész-

ben erőszakos asszimilálásukkal kell elérni.”2 

Ezért a háború után a csehszlovák hatóságok a 

felvidéki magyarok teljes jogfosztásával és ül-

dözésével, egy részének kiutasításával töreked-

tek a nemzeti kisebbségek nélküli államuk meg-

teremtésére. A magyarok politikai pártoknak, 

tömegszervezeteknek csak felsőbb jóváhagyás 

után lehettek tagjai. Elbocsátották állásukból 

a magyar nemzetiségű állami alkalmazottakat, 

magyar nyelvű iskolák nem nyithattak ki.3

A csehszlovák kormány 1945 nyarán a potsda-

mi konferenciához fordult a magyarok, „nép-

csere” útján történő kitelepítése érdekében, 

de az elutasította azzal, hogy a két kormány 

együttesen oldja meg a kérdést.4

A téma természetesen foglalkoztatta a ma-

gyar kormányt, a politikusokat és a sajtót is. 

Egyre több cikket közöltek a felvidéki szlovákok 

helyzetéről. Így a Békéscsabán megjelenő „Vi-

harsarok” is. Az újság 1945. június 13-i számá-

ban ismertette a „Szabad Nép” cikkét a felvidéki 

magyar-szlovák kérdésről. Ebben azt írták, hogy 

„… vezető politikusok szájából is elhangzottak 

olyan kijelentések, amelyek kollektív felelősség-

re vonás alapján  akarják a szlovákiai magyarság 

ügyét intézni (…) Ezért várja a demokratikus 

magyarság aggódó figyelemmel: megkapják-e 

azokat a minimális jogokat, amelyeket a cseh-

szlovák kormány programja biztosított nekik...”. 

1945. július 1-én Gyöngyösi János külügyminisz-

ter a Kisgazdapárt békéscsabai nagygyűlésén a 

következőket mondotta: „... Mivel már hivata-

los oldalról és nemzetközi téren is felvetették 

a népcserét magyar-szlovák viszonylatban (…) 

szükséges erről nyilatkozni és éppen Békéscsa-

bán, mert itt van, főleg vallási szervezetei miatt, 

a magyarországi szlovákok kulturális központja. 

A magyar kormány szükségesnek tartja megál-

lapítani, hogy a maga részéről ilyen népcserét 

vagy áttelepítést soha nem kezdeményezne.”5 

Beszéde további részében arról szólt, hogy 

nem tartja humánusnak, sem demokratikusnak 

a népcsoportnak arról a helyről való áttelepíté-

sét, ahol születtek, ahol már őseik verejtékez-

tek, ahol munkás életükkel gyökeret vertek.

A potsdami konferencia állásfoglalása után a 

magyar kormány újabb és újabb jegyzékekkel 

tiltakozott a SZEB-nél a csehszlovákiai magya-

rok helyzetének további romlása miatt. 1945. 

áprilisától júliusig mintegy 27 alkalommal.6

A 75 évvel 
ezelott aláírt 

magyar-csehszlovák 
lakosságcsere 

egyezmény hatása 
Békéscsabán

Nagy Sándor

¹ Balogh Sándor: A magyar kérdés a párizsi béke konferen-
cián. 1946. Historia 1986/5-6.szám, 63
² Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetééből. História 
1982/4-5. szám, 61
3 Balogh Sándor: 1982. A népi demokratikus Magyarország 
külpolitikája 1945-1947. 106

4 Balogh Sándor: i.m.107
5 Viharsarok, 1945. július 4.
6 Balogh Sándor: i.m.110
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A nemzetgyűlésben is téma volt a népes-

ségcsere. A Viharsarok 1945. szeptember 8-i 

száma erről így tudósított: „A népességcsere 

kivihetetlen. A pártok vezérszónokai a szlovák 

kérdésről – a nemzetgyűlésben.”

A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén a minisz-

terelnök beszámoló vitájában elsőnek Ráko-

si Mátyás szólalt fel, mint a Kommunista Párt 

vezérszónoka, aki azt mondta: „Külpolitikai 

tekintetben elsősorban megemlékezem új 

szomszédunkról, a nagy Szovjetunióról. Hálá-

san emlékezem meg az Egyesült Államokról és 

Angliáról. A legteljesebb elismeréssel szólok 

Jugoszláviáról, hasonlóképpen Romániáról. 

Legnagyobb sajnálatomra nem mondhatom ezt 

Csehszlovákiáról. Különösen áll ez Szlovákiára, 

ahol állandó sérelmek érik magyar véreinket. A 

mi álláspontunk világos: bár Magyarországon 

tizedrész annyi szlovák él, mint magyar Cseh-

szlovákiában, pártunkban, a parlamentben is 

helyet foglalnak szlovák anyanyelvűek. Békés 

vármegye főispánja is szlovák, a szlovákoknak 

iskolájuk, sajtójuk, teljes szabadságuk van.” (...)

Majd Tildy Zoltán a Kisgazdapárt, Szakasits 

Árpád a Szociáldemokrata Párt nevében szólt. 

Veres Péter azt mondta: „Ha ma Magyarorszá-

gon és bármikor a múltban megkérdezték a 

parasztokat, hogy akarjátok-e hogy a szlováko-

kat, románokat, szerbeket magyarrá formáljá-

tok át, nem lehetett találni a parasztok között 

olyat, aki ezt helyeselte volna.” (... )

Gyöngyösi János külügyminiszter szerint: 

„…Mi egy kényszer-jellegű népcsere gondola-

tát sem emberségesnek, sem demokratikusnak 

nem tartjuk, egyszerűen kivihetőnek sem, mert 

nekünk nincs kivel cserélni. Ha összeszámoljuk 

az összes magyarországi szlovákot, legfeljebb 

75 ezer szlovákot tudunk kimutatni, cserében a 

600 ezer szlovákiai magyarral. Ugyanakkor meg 

kell állapítanom, hogy a hazai szlovákok túlnyo-

mó része tiltakozik ez ellen (...) Nem marad más 

hátra, minthogy a döntést a szövetséges nagy-

hatalmakra bízzuk, annál is inkább, mert ezt ép-

pen most Csehszlovákia is kívánja.”7

A postdami konferencia állásfoglalása után a 

magyar és a csehszlovák kormány között 1945. 

december 3-a és 6-a között Prágában folynak 

a tárgyalások, mely nem vezet eredményre, 

mert a csehszlovák jóakarat a megegyezésre 

teljes mértékben hiányzott. Végül is a nehéz és 

hosszú tárgyalások lezárásaként, 1946. febru-

ár 27-én Budapesten írták alá a lakosságcsere 

egyezményt. Az aláírás meghökkenést váltott 

ki Magyarországon, melyet a nemzetgyűlés csak 

május 14-én fogadott el többségi szavazással.8

Ez az egyezmény a győztes Csehszlovákia és 

a legyőzött Magyarország megállapodása volt. 

Eszerint a magyar kormány hozzájárult ahhoz, 

hogy a magyarországi szlovákok önkéntesen 

áttelepülhessenek Csehszlovákiába. Cseh-

szlovákia az áttelepülő szlovákok számával 

egyenlő számú olyan magyar nemzetiségű la-

kost telepít ki, akik a csehszlovák jogszabályok 

értelmében elvesztették állampolgárságukat, 

továbbá háborús bűnösnek minősített szemé-

lyeket, de azok száma az ezret nem haladhatja 

meg.9 Csehszlovákia Áttelepítési Bizottságot 

küldhet Magyarországra, melynek tevékeny-

ségéhez a magyar kormány minden segítsé-

get köteles megadni, és biztosítja számukra a 

szlovák lakossággal való közvetlen érintkezés 

lehetőségét, ahol azok propagandát fejthet-

nek ki szlovák nyelven, hat héten keresztül. A 

rádióban naponta 30 perces adásidőt kapnak. 

Ígéretük szerint az egy településen lakókat 

egy helyre viszik.

Az egyezménynek megfelelően 1946. március 

4-én kezdte meg tevékenységét Magyarorszá-

gon a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság. A ma-

gyar hatóságok gondoskodtak irodahelyiségről. 

Annak rendbetételét helyi iparosokkal végeztet-

ték el. A számlát rögtön kiegyenlítették. Az iro-

dájuk ragyogott a rendtől.

Keleti Ferenc, az MKP Békés megyei titkára 

szerint: „A magyar-csehszlovák lakosságcsere- 

egyezmény aláírása óta (…) kardinális kérdés 

lett az áttelepülés. Nem csak beszédtéma (…) 

hanem ez határozza meg az emberek mindenna-

pi cselekedeteit, (…) ma a lakosság úgy csopor-

tosul: kitelepülők, itt maradók. Egy egész sajátos 

belső forrongás, átformálódás megy végre az 

emberek közötti kapcsolatokban. Több tucat vá-

lás, rokonok, barátok, szomszédok összecsapása, 

akik eddig békében éltek – mindez azért, mert az 

egyik menni, a másik maradni akar.”10

A szlovákság száma jelentős volt Békéscsa-

bán. Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint 

az 52.404 főből, 16.781 volt szlovák anyanyelvű 

(32%). Vallásukat tekintve a lakosság több mint 

fele evangélikus vallású volt, kb. 32.000 fő.11

Ennek kapcsán az evangélikus egyház képvise-

lő-testülete egyhangúlag nyilatkozatot fogadott 

el: „Hírlapi közleményekből, a magyar kormány-

nak külügyminisztere által, a békéscsabai Kis-

gazda gyűlésén nyilvánosságra hozott hivatalos 

nyilatkozatából, de egyéni megnyilatkozásokból 

is tudjuk azt, hogy van az országban olyan moz-

galom, amely a magyarországi szlovákságot a 

magyarságtól egyházi és kulturális tekintetben 

elkülöníteni törekszik, illetve azon munkálkodik, 

hogy a magyarországi szlovákságot áttelepülés 

formájában Slovenskora  költöztesse…

Szükségesnek tartjuk, hogy e kérdésben mi, 

a békéscsabai evangélikus egyház képviselő 

testülete is félreérthetetlenül hangot adjunk 

álláspontunknak:

1. Kijelentjük, hogy a békéscsabai evangélikus 

egyházunk a fentebb említett mozgalommal 

semmi közösséget nem vállal…

2. Határozottan tiltakozunk népünknek szülő-

földünkről való kiköltöztetésére irányuló min-

den kísérlet ellen, először is azért, mert mi Isten 

rendelését látjuk abban, hogy ősapáink annak 

idején az ország különböző vidékeiről éppen 

Békéscsabára jöttek, amely isteni rendeléssel 

szembeszállni, úgy érezzük, nincsen joga sen-

kinek. De tiltakozunk a kiköltöztetés gondolata 

ellen legfőképpen azért, mivel mi békéscsabai 

evangélikusok az itt töltött idő alatt a magyar-

sággal teljesen összeforrtunk, ahhoz tartozó-

nak valljuk magunkat, s így annak sorsát, a jó és 

balsorsot egyformán vállaljuk.”12

A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság a Dél-

kelet-Alföldön, így Békéscsabán is a március 

4-ét követő napokban kezdte meg a propagan-

da munkát. Propagandájukban a „Matka nas 

volá!”,  az anyaföld hív kifejezést használták, de 

agitációjukban a súlyos magyar gazdasági hely-

zetre is hivatkoztak.

⁷ Viharsarok, 1945. szeptember 8.
8 Balogh Sándor: 1975. Parlamenti és pártharcok Magyar-
országon 1945-1947. 567
9 Balogh Sándor: 1982.  A népi demokratikus Magyarország 
külpolitikája 1945-1947. 117

10 MNL. BéML. XXXV. MKP 19 fond 3 fcs. 7. ö.e.
11 Kugler József: Az 1941. évi népszámlálás szlovák anya-
nyelvi és nemzetiségi adatai. Békési Élet 1987/3. 323

Gyertek haza! Sajátjaitokhoz jöttök!
(A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, Hd.88.56.10)

12 A békéscsabai evangélikus egyház képviselő-testületé-
nek jegyzőkönyvei 12. kötet, 1945. július 15.
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Igyekeztek meggyőzni a csabai szlovákokat, 

hogy aki szlovák, annak Csehszlovákiában a he-

lye. A háborúban okozott károkért Magyaror-

szágnak jóvátételt kell fizetni, bezzeg Szlováki-

ának nem kell. A hadifoglyok hozzátartozóinak 

azt ígérték, hogy hazahozzák a hozzátartozót.

A propagandabizottságnak evangélikus lelkész 

tagja is volt, és igénybe akarta venni a szószé-

ket, melyet az evangélikus egyház tanácsa 

elutasított azzal, hogy az egész kérdés temp-

Szlovákok Magyarországon olvassátok! A Csehszlovák 
Köztársaság és a Magyar Köztársaság között létrejött ál-
lamközi megállapodás alapján a szlovákok és csehek át-
települését érintően Csehszlovákiából 1946. március 4-én 
Magyarországra érkezett az Áttelepülési Bizottság.(…) Ki 
jelentkezhet áttelepülésre? Mindenki aki beszél szlovákul 
vagy cseh nyelven, mindenki aki szlovák vagy cseh szárma-
zású. Hol lehet jelentkezni? Budapesten az Áttelepülési 
Bizottságnál vagy az egyes területi irodákon az alábbi ma-
gyarországi helységekben. (…) Mikor jelentkezhetnek? 
Azonnal ma, ne mérlegeljen és ne halogassa.
(A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, Hd.2003.3.2)

Szlovák testvéreim! Akartok visszatérni szülő hazá-
tokba Szlovákiába? Letelepedni és saját testvéreitek közt 
élni? Elfoglalni a mezőket és a tulajdont amelyek számo-
tokra van előkészítve? Jól fizető munkát a gyárakban? (…) 
A Csehszlovák Köztársaság vár benneteket! Jelentkezze-
tek (…)
(A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, Hd.88.56.5.)

Az emberek érdeklődéssel kísérték a bizott-

ság tevékenységét. „Ügyesen felhasználták a 

piaci sokadalmat is a propagandabizottság tag-

jai: árustól árusig járva összehasonlítást tettek 

az itteni és a szlovákiai árak között. Egyébként 

az egyik szlovák nyelvű plakát is hasonló módon 

kívánja meggondolásra bírni a tétovázókat: mit 

kap az egyszerű iparos ember odaát havi fizeté-

séért. A falragasz szerint sok mindent...”-írja a 

Viharsarok 1946. március 23-án.

A Csehszlovák Köztársaság parasztgazdája jól el tudja 
adni saját termékét és olcsón vásárol.
(A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, Hd.2003.3.5.)

A Csehszlovák Köztársaságban havi fizetésért megve-
heted magadnak.
(A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, Hd.2003.3.3.)

lomba vitele felesleges, hiszen a felhívások, 

plakátok, gyűlések révén a lakosságcsere is-

mert a gyülekezet tagjai előtt. „Az E.T. a maga 

részéről nem engedi meg az istentiszteleti al-

kalmak nyílt vagy burkolt propagandacélra való 

átengedését, sőt templomainkat és iskoláinkat 

gyülekezetünk épségét fenyegető gyűlések 

tartására sem adja át.”13

„Dél-Szlovákia földje, ahová le akarnak telepí-

teni benneteket, ragyogó, bőven termő, zsíros 

földű síkság […] Az a föld csak a szlovák ember 

dolgos kezére vár, aki szeretettel művelné meg. 

Rátok vár! Hív benneteket! Gyertek! Jelenjen 

meg a ti arcotokon is annak az embernek a nyu-

13 A békéscsabai evangélikus egyház képviselő-testületének 
jegyzőkönyvei 12. kötet. 1946. március 16. 7. pont

galma, aki büszkén áll a saját földjén. Sorakozza-

tok fel a jó, nyugodt szlovák parasztok sorába!”

(Részlet a Sloboda című magyarországi szlovák 

lap felhívásából)14

Lipták András Békéscsaba polgármestere 

a Viharsarok 1946. április 30-i számában nyi-

latkozott: „A szlovákok Magyarországon nem 

szenvednek semmiféle elnyomásban. Szaba-

don beszélhetik anyanyelvüket, szlovák nyelvű 

színdarabot rendezhetnek a város színházában. 

A hivatalokban megfelelő számban vannak kép-

viselve a szlovák nyelvű dolgozók. A felekkel 

való tárgyalás sokszor szlovákul folyik. Néha én 

is önkéntelenül szlovákra fordítom a beszédet 

és ezen senki sem ütközik meg.”

A Viharsarok 1946. április 24-i száma közli Rá-

kosi Mátyás Békéscsabán elmondott beszédét. 

Eszerint: „Meg kell mondanom, hogy a demok-

rácia kezdetben hallani sem akart semmiféle 

népcseréről. De végül belementünk az önkén-

tes lakosságcserébe azért, hogy megmutassuk, 

hogy mennyire szivünkön viseljük a két ország 

közötti jó viszony kialakítását, bár tudtuk hogy 

a kérdés így elintézve sajnos nincs (...). Mi azt 

mondjuk: minden szlovák, aki úgy érzi, hogy 

őt anyanyelve miatt üldözik vagy szlovák volta 

miatt politikailag, kulturálisan vagy gazdasági-

lag hátrányba kerül az menjen nyugodtan. (…) 

Aki a népcsere folytán költözik Csehszlováki-

ába, az elveszti magyar állampolgárságát és 

nem térhet ide vissza, ha megjavulnak nálunk 

a gazdasági viszonyok, vagy ha megromlanak 

Csehszlovákiában a gazdasági viszonyok. (…) 

Azok a mesék, hogy azokat, akik itt maradnak, 

utólag 5 kg-os csomaggal átdobják a határon, 

azok közönséges, aljas, suttogó propaganda-rá-

galmak.”15

Gyöngyösi János külügyminiszter beszédet 

mondott a Kisgazdapárt békéscsabai aratóün-

14 www.rubicon.hu/magyar/oldalak 1946_ február_ 27  _ a 
csehszlovák_magyar_lakosságcsere_egyezmény_aláírása
15 Viharsarok, 1946. április 24.
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nepélyén. Beszédében kitért a lakosságcserére 

is: „Mi nem tartottuk a lakosságcserét humánus 

és demokratikus eljárásnak, mégis beleegyez-

tünk, mert nem akarunk akadályt gördíteni azok 

elé, akik el akarnak menni (...) Figyelmeztetem 

azonban azokat, akik azért mennek át, mert úgy 

gondolják, hogy gazdaságilag jobban érvénye-

sülnek, hogy ha számításukban csalódnak, vissza 

nem térhetnek, mert elvesztik magyar állampol-

gárságukat...”16

Keleti Ferenc, az MKP megyei titkára szerint 

az áttelepülési bizottságok két hónapos mű-

ködésük ideje alatt „meggyőződéssel” csábí-

tották el innen a szlovákokat. Főként tanítók, 

papok és más középosztálybeliek agitáltak, 

munkás ember nem, vagy pedig alig volt kö-

zöttük.17

Az MKP megyei titkárságának adatai szerint 

14.600 csabai szlovák jelentkezett kitelepü-

lésre.18 Az áttelepülésre jelentkezettek közül 

1946 nyárutóján egyre többen vonják vissza 

áttelepülési kérelmüket. Keleti Ferenc írja a 

Viharsarok 1946. szeptember 7-i számában: 

„A 14.600 csabai jelentkező közül már eddig 5 

ezren jelentkeztek vissza, továbbra is napról 

napra folytatódik a törlés iránti kérelem.”

Az is közrejátszott a jelentkezés visszavoná-

sában, hogy a forint megjelenésével stabilizá-

ciós folyamat kezdődött el Magyarországon, 

másrészt azok, aki a tavasz folyamán illegáli-

san mentik ki, visszajöttek, visszaszöktek és 

beszámoltak tapasztalataikról. Ismertségük 

folytán a szavaiknak hitelt adtak. A vissza-

jelentkezők nagy számára való tekintettel a 

békéscsabai szlovák delegáció vezetői egyen-

ként hívják be őket, hogy „rábeszéljék” a kite-

lepülésre.19

A kitelepülésre jelentkezettek türelmetlenül 

várták, hogy mikor indulhatnak. 1947. márciu-

16 Viharsarok, 1946. július 3.
17 MNL. BéML. XXXV MKP 19 fond 3. fcs ö.e
18 MNL. BéML. XXXV MKP 19 fond 3. fcs ö.e
19 Viharsarok, 1946. október 23.

sában megkezdődtek az összeírások, a leltár-

felvétel. Keresztes Mihály, a vármegye főispán-

ja arról tájékoztatta a lakosságot, hogy azoknál, 

akik kitelepülésüket visszavonták, nem leltá-

roznak, de eleget kell tenniük állampolgári kö-

telezettségeiknek.20

Nagy izgalom volt a visszajelentkezettek kö-

zött azért is, mert ők az összeírandók között 

szerepeltek. Az MKP megyei szervezete a köz-

ponti vezetőségtől kér tanácsot, mivel őket ost-

romolják a visszamaradók. „Két héttel ezelőtt 

lejött a jelentkezettek hivatalos névsora, mely-

nek alapján kezdik összeírni a szlovákokat, lel-

tárt vesznek fel a vagyonukról. Az összeírandók 

között mindazok ott vannak, akik más vonalon 

Felhívás a kitelepüléssel kapcsolatos gyűlésre.
(A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, Hd.88.56.2.)

visszajelentkeztek, és itt senki nem is rendelke-

zik azzal a listával, amelyből látni lehetne, hogy 

ki jelentkezett vissza. Most az összeírók meg-

kezdték munkájukat, és ez óriási izgalmat és 

kétségbeesést hozott magával. Pártunkat reg-

geltől estig ostromolják a visszamaradni akaró 

szlovákok, hogy mit csináljanak.” (Levél az MKP 

KV, szervezési osztály, Kovács István elvtárs-

nak. 120/947.ikt.sz. 1947. március 2.)21

Békéscsabán mennyi a kitelepülésre jelentke-

zettek száma? Toma Antal, az áttelepítési kor-

mánybizottság 3. számú kirendeltségének ve-

zetője szerint: „Békéscsabáról összesen 11.456 

személy jelentkezett áttelepülésre.”22

A hivatalos álláspont továbbra is az, hogy 

az áttelepülés önkéntes, a magyar kormány 

egyetlen szlovákot sem kötelez áttelepülésre. 

Minden szlovák saját akaratából települ át. Az 

áttelepülők elvesztik magyar állampolgársá-

gukat, és csehszlovák állampolgárokká válnak. 

Az itt maradottak ugyanolyan jogvédelemben 

részesülnek, mint a magyarok.

Békéscsabáról az áttelepülők első csoportja – 

a Viharsarok 1947. május 24-i száma szerint 157 

ember – 1947. május 22-én indult el Szlovákiába.

Keleti Ferenc, az MKP megyei titkára az új-

ság lapjain ekként búcsúzott az áttelepülőktől: 

„Egy hónap óta jönnek egymás után a cseh-

szlovák vonatok és viszik magukkal az önként 

vállalkozó magyarországi szlovákokat a kijelölt 

helyeikre (...) A kiköltözött szlovákokra nagy 

feladatok várnak. Igazságos, bátor kiállásukkal 

fel kell venniük a harcot minden sovinizmussal 

szemben, a népek egyenjogúságának, barát-

ságának eszméit kell hirdetniük (…) Magyar-

országi áttelepülő szlovákok: Gyorsítsátok és 

könnyítsétek meg a két ország baráti kapcsola-

tainak kiépülését! …23

Az áttelepülés megbontotta a közel kétszáz 

éve kialakult közösségeket. Az áttelepülők el-

búcsúztak az ismerősöktől, barátoktól, roko-

noktól. Az Áttelepítési Bizottság tagjai a propa-

gandakampány során azt ígérték, hogy az egy 

helyről való áttelepülőket, amennyiben lehet-

séges egy vidékre, azonos földrajzi körülmé-

nyek közé telepítik. A békéscsabai áttelepülők 

nagy része Komárom és Érsekújvár térségében 

kapott házat, földet, új otthont, melyet tíz évig 

nem lehetett eladni.24

Az áttelepülők túlnyomó többsége azokból 

került ki, akik a magyarországi gazdasági nehéz-

ségek súlyától szabadulni igyekeztek. Így a me-

zőgazdasági lakosság köréből a nincstelenek, 

vagy azok az új és kisbirtokosok, akik felszere-

lés, eszközök, vagy hozzáértés híján a nehézsé-

gekkel megküzdeni nem tudtak. A tisztviselői 

kar részéről a B. listázástól való félelem sok 

jelentkezés oka. Az evangélikus egyház adatai 

szerint 8.000 fő evangélikus vallású készült el-

távozni, és ez meggyengítette az egyházat.25 

Összességében Békéscsabáról mintegy 9.000 

fő települt át Csehszlovákiába.26

A plakátok közzétételének engedélyezését kö-

szönöm a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múze-

umnak. A szlovák szöveg fordítását köszönöm 

Tóth Mihály ny. tanárnak.

20 Viharsarok, 1947. március 15.

21 MNL. BéML. XXXV MKP 19 fond 3. fcs ö.e
22 Viharsarok, 1947. április 30.
23 Viharsarok, 1947. május 22.

24 MNL. BéML. XXXV MKP 19 fond 3. fcs ö.e
25 Viharsarok, 1947. április 30.
26 Viharsarok, 1947. május 22.
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A FÖLDOSZTÁS
75. ÉVFORDULÓJA

Balahó Zoltán

Egy papírnyi boldogság! Nagy Imre birtoklevelet ad át Lajosmizsén. (forrás: MNM Fényképtár)

2020 márciusában emlékeztünk volna meg a Nagy 
Imre vezette 1945-ös földosztás 75. évfordulójáról. A jár-
vány azonban közbeszólt, a tiszanagyfalui megemlékezés 
elmaradt. A földosztásról szoktak jót és rosszat is monda-
ni, hogy átmenetileg ugyan segített sok nincstelenen, de 
mégis csak Moszkvából irányították. A földhöz jutók ilyen 
birtoklevelet kaptak, rajta Nagy Imre fölművelésügyi mi-
niszter sokszorosított aláírásával.
(forrás: MNM Igazolvány- és Oklevél Gyűjtemény)

A földosztás hivatalos megkezdésének helyszínén 
felállított emlékmű, amit még 2019. szeptember 21-én 
koszorúztunk meg. A szobor a fotón még eredeti helyén 
látható, azóta ugyanis az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpar-
kon belül áthelyzték. 
(Fotók: Balahó Zoltán)
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 Trianon ’100

1920.  június 4.

Balahó Zoltán

Felvidék: ma Szlovákia, de mondtuk Csehszlovákiának, sőt cseszkónak is. Veszteség 
1920-ban: 62 ezer km2 és 3 millió 600 ezer lakos, ennek 31 %-a volt magyar. Cseh-
szlovákia azon ritka képződménye a történelemnek, amit igazi „zöldmezős” beruhá-
zásként hoztak létre, politikai-nagyhatalmi döntéssel. Az ország ideológiai alapját 
az ún. csehszlovakizmus adta, a cseh és a szlovák nép- és nyelv közeli rokonsága. 
Igazi meglepetés volt a színmagyar Csallóköz és a Prágától oly távoli Kárpátalja 
bekebelezése. Ez utóbbi terület azóta át is vándorolt egy másik országhoz, először 
a Szovjetunióhoz, majd Ukrajnához. A képeslap felirata „Pozsony a magyar Strass-
burg”, utal a francia-német határvitákra. Pozsony, az egykori magyar koronázóvá-
ros az egyik legfejlettebb felvidéki város volt, elvesztése gazdasági és kulturális 
értelemben is tetemes volt, aminek hatásaként Észak-Dunántúlt szinte újra kellett 
iparosítani, elsősorban Győr központtal. Kassa és Ungvár is fontos városok voltak. 
(forrás: MNM Képeslap Gyűjtemény)

Erdély: ma Románia része. A név ma már nemcsak a 
történelmi erdélyi-medencét jelenti, hanem az Alföld 
folytatásaként is értelmezhető Partiumot (latinból 
magyarosan Részek), és az Al-Dunáig lenyúló Bánátot 
is. A veszteség itt volt a legnagyobb: 103 ezer km2 és 
5 millió 300 ezer lakos, ebből 32 % magyar. Az elcsa-
tolt terület nagyobb, mint Magyarország teljes meg-
maradt összterülete. Elvesztése szinte felfoghatatlan 
volt a kortársak számára. Gazdag történelmi múlja, 
felbecsülhetetlen építészeti emlékei és természeti 
sokszínűségének a hiányán túl ott volt még a magyar 
vallási és irodalmi életre gyakorolt hatása is, amik pó-
tolhatatlannak bizonyultak. Erdély megismerése és 
az ott élők megbecsülése nélkül a magyar történe-
lem gyakorlatilag megérthetetlen. Székelyföld, föld-
rajzi értelemben Budapesttől a legtávolabbi magyar 
többségű régió Európában. A két világháború közötti 
magyar irredenta propaganda fő iránya is Erdély volt, 
ahogy ezt a korabeli könyvjelző is mutatja. 
(forrás: Balahó Zoltán tulajdona)
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Délvidék: régebben a délszláv népek közös országát 
Jugoszláviának hívtuk, amiből volt királyi és kommu-
nista is, napjainkban független kisállamok alkotják: 
Szlovénia, Horvátország és Szerbia néven. A térség 
hangadó és meghatározó népe a szerb, akik nélkül Ju-
goszlávia sem jött volna létre. 21 ezer km2-et és 1 millió 
500 ezer lakost kebelezett be, ebből 30% volt magyar. 
A magyarok zöme Szabadkán és körzetében, valamint 
a Tisza mentén élnek (a történelmi Bácska). Horvátor-
szágban és Szlovéniában viszonylag kevés magyar élt 
és él napjainkban is, Eszék, illetve Lendva környékén. 
A veszteség súlyát növelte a bácskai terület értékes 
termőföldjének és a közvetlen tengeri kijáró, Fiume el-
vesztése is. Az emléklap mutatja, hogy Trianont a köz-
tudatban gyorsan összekapcsolták a mohácsi tragédiá-
val. A párhuzamra a mohácsi csata 1926-os évfordulója 
is jó alkalmat adott, igaz ekkor arra is lehetősége nyílt 
a magyar politikának, hogy megpróbáljon közeledni 
Jugoszlávia felé, egyfajta nyitási szándékkal. Az elszi-
getelt Magyarországnak erre Mussolini Olaszországán, 
majd Hitler Németországán kívül nem sok lehetősé-
ge nyílt. (forrás: MNM Igazolvány- és Oklevél Gyűjtemény)

Ausztria Burgenland tartománya: magyarosan Várvi-
dék, vagy Őrvidék, bár ezek a nevek nemigazán ter-
jedtek el a köznyelvben. Moson, Sopron és Vas várme-
gyék nyugati területeiből gyúrták össze, bécsi recept 
szerint, amiben a fő érv az ott élő nagyszámú német 
ajkú lakosságára való hivatkozás volt. Burgenland 
esete alapvetően más, mint a többi elszakított terü-
leté. Itt érte a legkisebb veszteség Magyarországot, 
alig 4 ezer km2, amin 290 ezer lakos élt, akik közül csu-
pán 9 % volt magyar, tehát az elcsatolását etnikailag 
akár még igazságosnak is gondolhatnánk, de az az er-
kölcsi kár, amit Ausztria ezzel a lépésével okozott, el-
fogadhatatlan volt a magyarok számára. Fel is lázad-
tak az emberek: diákok, gazdák, papok, volt katonák 
emeltek fegyvert a korábbi fegyvertárs osztrákokra, 
a sógorokra. Az ellenállás eredménye lett a soproni 
népszavazás, amit más helyeken nem engedtek meg 
és a képen látható 1922-es magyar-osztrák határkő, 
Fertőrákos és Fertőmeggyes határában. Hiszen ezt a 
határszakaszt jelölték ki utoljára. (Fotó: Balahó Zoltán)
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 JÚNIUS 16-A
A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványhelyzet tavaszi hulláma végén, rögtön két rossz példa a maszkviselés-
re. A háttérben a Jászai Mari tér hajléktalanjai „játszanak” a megemlékezés fák-
lyáival és ami nem látható, sajnos a kihelyezett virágokkal. (Fotó: Hass Péterné)

Csoportkép a megemlékezésen résztvevőkről. Budapest, 2020. június 15. (Fotó: Hass Péterné)

Debreceni emlékezők: az előtérben a korábbi elnökök, 
Erdélyi Márta és a 2020 nyarán 90. évét betöltő Mervó Zoltán  (Fotó: Andics Árpád)

Oláh László debreceni elnök emlékbeszédet tart Nagy Imre emléktáblájánál. Debrecen, 2020. június 16. 
(Fotó: Andics Árpád)

Balahó Zoltán
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 Archívum, 1953

Balahó Zoltán

Az 1953-as kormányprogram hatására íródott bizakodó hangvételű „hangulat” levelek 
Tatabányáról és Nagykanizsáról. A bányászok levelének külön bája, hogy Nagy Imre ne-
vét Nagy Ferencnek írták, majd a hibát kézzel kijavították. A korábbi kisgazda minisz-
terelnök ekkor már nyugati „száműzetésben” élt. Sorok között a lényeget meglátni. 
(forrás: MNM Iratgyűjtemény)
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Közgyulés

2020.  szeptember 5.

Balahó Zoltán

˝

Orsolya „rendi” hölgyek (Fotó: Balahó Zoltán)

Nagy Imre emlékplakettet kaptak: Nagy Imre Alapítvány – átvette Jánosi Katalin, Széchenyi László 
(Budapest), Oláh László (Debrecen), Turbuk István (Tatabánya)
 (Fotó: Balahó Zoltán)

Küldöttgyűlés kicsit másképp. 
Elmenni a falig. 
Budapest, 2020. szeptember 5. 
(Fotó: Balahó Zoltán)

Gyűlésünk levezetése biztos kezekben 
(Fotó: Balahó Zoltán)

Nanovfszky György előadónk dedikál 
(Fotó: Balahó Zoltán)
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2020. október 17-én a badacsonyi Nagy Imre- 

emléktúra alkalmával tájékoztató tábla került 

kihelyezésre az egykori Bazalt Bánya Rt.-ben, az 

1950-1953 között működtetett kényszermunka-

tábor területén.

Valóban, ismert-e a mai társadalom előtt Nagy 

Imre élete? Nem vagyok történész. Csak szű-

kebb pátriám dolgai érdekeltek sokáig. Ilyen volt 

a kor, melybe beleszülettem. De a szülőfalum 

eseményei is sok adalékot adhatnak a témához. 

Volt ott egy kőbánya, ahova 1949-től embereket 

hoztak dolgozni kényszerrel. A kényszermunka-

tábor helyi elnevezése rabszállás. 1953-ban az 

akkori miniszterelnök rendeletére megszüntet-

ték, majd 1954-ben véglegesen bezárták. Lett 

belőle például: szabadtéri filmstúdió, ott forgat-

ták a hatvanas évek derekán a „Nyár a hegyen” 

című filmet Gyöngyössy Katalinnal, Mensáros 

Lászlóval és Tomanek Nándorral.

1954-ben, Badacsonytomajban, külső ráhatás 

nélkül a szőlősgazdák szövetkezetet próbáltak 

szervezni. Másfélét, mint a környéken dívott, 

úgy, hogy a föld a gazdák tulajdonában marad-

hasson, csak az értékesítés meg a beszerzés a 

közös. Akkor még nem sikerült. Hát igen, a pol-

gárosodási szándék. 1953-1954 fontos évszá-

mok a magyar vidék életében, természetesen. 

Apám is akkor döntött úgy, mégis telepít szőlőt. 

Hitet adtak néki ezek az esztendők, a kaukázu-

si hadifogoly évekből meg a Recskről hozott 

tapasztalatok ellenére is, mert élni kell. Persze 

volt, aki már 1950-ben tudta: „hol zsarnokság 

van: mindenki szem a láncban”. De mintha oldó-

dott volna 1954-ben a lét szigora.

Nem sokáig tartott mindez. Mégis tudni lehe-

tett, történhetnek a dolgok másként is. 1956 

elején, úgy a tél végén, még a szőlőmetszések 

előtt, egy badacsonyi vincellér, fájós ízülete-

it gyógyítgatta a hévízi tóban, ráismerni vélt a 

mellette úszkáló bajuszos emberre, mintha egy 

helyre vonultak volna be katonának az első há-

borúban. Nékem így mesélte Gizi néni, leánya 

annak a szőlősgazdának, akihez ezek után több-

ször is ellátogatott a volt miniszterelnök. Akkor 

ez is megtörténhetett, egyes vélemények sze-

rint badacsonyi szürkebarátot is lehetett kós-

tolni a nevezetes hatvanadik születésnapon az 

Orsó utcában, éppen az egykori kenyeres baj-

társ badacsonyi pincéjéből. Talán ezért ment le 

májusban Nagy Imre Zabóékhoz. Megemléke-

zik erről Kotnyek Antal fotográfus is. Más meg-

emlékezők is tudnak erről. Talán ekkor történt 

az őszi eseményre, a badacsonyi szüretre való 

meghívás. Persze, Teréz-nap utánra volt kitűzve, 

pont egy hétre rá, október 22-ére. Már ponto-

san tudjuk, az ismeretlen életű ember elment, 

mert tartotta a szavát, amit egykori bajtársának 

adott. Vajon a mai politikai elitből hányan isme-

rik meg egy fürdőzés közben egykori katonatár-

sukat? Vagy akkor is csak Nagy Imre volt ilyen?

Az egykori jelenlévők mondják, ebéd után az 

ölében lévő jegyzetfüzetbe írt hosszan, talán ezt 

lelte meg Rainer M. János? Érdemes végigolvas-

ni. Kotnyek úr jóvoltából nemcsak a fotók készül-

tek el, de fenn is maradtak a nevezetes szüret-

ről. Derűs, közvetlen emberi viszonyokat mutató 

képek. Beszélgető emberekről, csodaszép tájról. 

1956. október vége, már a szüretek után, ebben 

a faluban is megpezsdítette az ott élőket. Lett 

is egy-kettőre Nemzeti Bizottság, szinte mint 

48-ban, mert, ha nem is Kossuth, de azt üzente. 

Vagy nem is kellett üzenni, mindenki érezte.

Nagy Imre 
ismeretlen élete.

Avagy tájékoztató 
táblát kapott 

a rabszállás

Káloczi  Kálmán

A 2020. évi badacsonyi Nagy Imre emléktúra a járványhelyzet miatt meglehetősen felemásra és melankolikusra 
sikeredett. Összhangban a tájjal.
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Legyen világosság, és lőn világosság. A kőzú-

zó, a gyár kéményéről már az első napokban le-

került a csillag, meg a tanácsháza homlokfalá-

ról a Sztálin-kép. Ott bocorogtunk mi gyerekek, 

mindenütt, néztük a közeli kisvárosból teherau-

tón érkező diákokat, hallgattuk a szónoklatokat 

a templom előtti Hősök terén, valaki elmesélte 

azt is, hogy 22-én itt járt Zabóéknál Nagy Imre, 

még a Szőlészeti Kutatóba is elment, kezet fo-

gott az emberekkel. Milyen nagy dolog volt!

November 5-én már a falu határában egy tank 

zárta el az utat. Már esett a hó. A hideg tél hosz-

szú lett. December 15-én a falu apraja-nagyja 

még egyszer összejött, eltemettük Varga Im-

rét. Meghozták Pestről, még október 25-én 

halt meg egy géppisztolysorozattól a Vérme-

zőn. Most itthoni földben nyugszik.

Izgalmas volt még 1957 márciusa. Márci-

us 27-én mégiscsak létrejött a Szőlősgazdák 

Hegyközség Szakszövetkezete. Úgy, ahogy ter-

vezték, a gazdáké maradt a birtok (a rendszer-

váltásig, meg még két évig, aztán jöttek az új 

urak). Gondolom, a közbeni eseményeknek is 

volt ebben némi szerepük, meg annak is, hogy 

március még közel volt októberhez. Meg tán 

annak is, hogy Nagy Imre mégiscsak vitatta a 

mezőgazdaság átszervezési módszerét, s az 

emberek, ha a hatalom belső berkeiben dúló 

vitákról nem is tudtak, de a Petőfi Körben zaj-

ló, mezőgazdaságot érintő beszédeket ismer-

ték. Ki innen, ki onnan. Az alaphangot szintén 

a később kimondani nem szabad nevű minisz-

terelnök első miniszterelnöki, 1953-as beszéde 

alapozta meg. Hatvanötben már nem beszél-

tünk hangosan arról, mi lett a tíz halimbai bá-

nyásszal, pedig több is a falunkból való volt. A 

falumbeliek közül az egyiket tíz évre ítélték, a 

másikat felakasztották. Egy orosz katonai vo-

nat felrobbantására készültek, de az utolsó 

vagon után robbant csak a töltet. Mindegyikük 

vádirata 1956-os szerepükkel kezdődik. Nem 

sikerült őket rehabilitálni máig sem, a törvé-

nyek nem engedik, írták a hivatalosak. 1969-től 

1989-ig okkupácija, ott leledzett a munkásőrki-

képző- és oktatási bázis, röviden a Bázis. Aztán, 

1989-ben ők el.

És jött 1990. Emléktáblát avattunk a Za-

bó-háznál, rá van vésve: „Itt töltötte utolsó 

békés, polgári napját 1956. október 22-én, egy 

badacsonyi szüreten, Nagy Imre, a forradalom 

miniszterelnöke, a szabadságharc mártírja.” 

Születésének centenáriuma óta minden évben 

nem csak az emléktáblánál van megemlékezés. 

A rabszállás egyik egykori lakójának kezdemé-

nyezésére a Nagy Imre-emléktúra résztvevői, 

köztük mind több és több fiatal járja végig a 

Nagy Imre nevéhez kapcsolódó helyeket és 

más nevezetességeket a Badacsony oldalán. 

2006-tól a szőlőtáblában, ahol akkor, 1956-ban 

szüreteltek, egy emlékkő is áll.

Nem hiszem, hogy egy torzan megfestett kép 

a mártíromságot vállaló embertől bennünket 

elfordítana. Õ az útját megjárta. A halált értünk 

vállalta, az elkövetkező generációkért, azok sza-

badságáért, hazája majdani függetlenségéért.

De a kíváncsiság furdal, igaz-e még mindig 

Illyés Gyula megállapítása:

„mert ott áll

eleve sírodnál,

ő mondja meg, ki voltál,

porod is neki szolgál.”

A túra résztvevői a Zabó-szőlőben a Nagy Imrés szüretre emlékező molinóval, 2020. október 17.

Rabaszállást bemutató tájékoztató táblánk. Átadás helyett tábla-simogató.
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A békéscsabai események sora, hasonlóan a 

budapesti és az országos történésekhez, a gyű-

lölt Rákosi-rendszer helyi vezetőinek félreállí-

tásával, a rendszer jelképeinek megsemmisíté-

sével (vörös csillag eltávolítása az épületekről, 

szovjet hősi emlékművekről, a címer kivágása 

a nemzeti zászlókból) kezdődött. Mindezek til-

takozó tömegtüntetések keretében történtek. 

Legelőször a megyében október 26-án Vész-

tőn, majd Békéscsabán, Gyulán voltak forradal-

mi megmozdulások.

Békéscsabán a színházból indultak az ese-

mények, tömegtüntetésen fogadták el, majd 

kinyomtatták a város 12 pontos követelését, 

amely a budapestihez hasonló tartalmú volt. 

Október 27-től a leváltott régi vezetők helyett 

a városok, falvak irányítását a forradalmi bizott-

ságok vették át. Békéscsabán a városi, majd a 

megyei forradalmi bizottság elnöke Fekete Pál 

lett. A forradalmi bizottságok higgadt, előrelátó 

vezetői mindenütt igyekeztek megakadályozni, 

hogy a tüntető tömeg atrocitásokat kövessen 

el a régi vezetőkkel, rendőrökkel, ÁVH-sokkal 

szemben. Október 28-án a párt Békéscsabán is 

puccskísérletet hajtott végre a forradalmi bi-

zottságok ellen. Az itt állomásozó katonaság pa-

rancsnoka utasítására, néhány bizottsági tagot 

letartóztatott, végül átállt a forradalom oldalára 

a megyei rendőrkapitányhoz hasonlóan. A párt-

funkcionáriusokat, tanácsi vezetőket, ÁVH-sokat 

Békéscsabán, Gyulán, Orosházán letartóztatták, 

hogy a tömeg haragjától megvédjék őket. Be-

tiltották a Viharsarok Népét, helyette október 

28-a és november 1-e között a Kossuth Népe, 

majd november 1-e és 4-e között a Független 

Újság volt a forradalom megyei sajtóorgánuma.

November elsején szólalt meg először Békés-

csabán, Féja Géza szózatát közvetítve a Szabad-

ság Rádió. Október 29-én megalakult Békéscsa-

bán, Orosházán a forradalmi nemzetőrség, tagjai 

vastag nemzeti színű karszalagot viseltek. No-

vember elsején már közeledtek a szovjet csapa-

tok Békéscsabához. Fekete Pál tárgyalt parancs-

nokaikkal, döntés született, hogy nem fognak 

ellenállni a támadóknak. Mindenesetre riadóz-

tatták a honvédséget, november 4-én a városban 

levő laktanyára támadtak az orosz csapatok. Fe-

kete Pálnak sikerült elérnie, hogy élete kockáz-

tatásával megmentse a várost a tüzérségi tűztől. 

Így is a főtéren leadott orosz géppuskatűznek 

két vétlen áldozata lett. November 4-e és de-

cember közepe között kettős hatalom működött 

a megyében is. A forradalmi bizottságok helyett 

központi munkástanácsok alakultak, szervezték a 

Kádár-kormány elleni sztrájkokat, tüntetéseket.

November 8-án megalakult a kommunista kar-

hatalom, tagjai, a „pufajkások” megkezdték a 

forradalom szereplőinek letartóztatását, mint 

Fekete Pálét, november 10-én. December első he-

teiben Csabán, Gyulán, Dévaványán, Battonyán a 

tömeges tiltakozást kifejező tüntetéseket a szov-

jet csapatok vagy a karhatalmisták oszlatják szét. 

Gyulán december 17-én a letartóztatott fiatalok 

kiszabadítását követelő tüntetőket karhatalmis-

ták verik szét, Mány Erzsébet és Farkas Mihály 

Gyulaváriban a határőrségtől szerzett fegyve-

rekkel igyekszik megakadályozni, hogy oda is 

behatoljanak a karhatalmisták. Végül a támadás 

elmaradt, a fegyverek visszakerültek a határőrök-

höz. A két főszervezőt később mégis letartóztat-

ták, statáriális eljárással a katonai bíróság halálra 

ítélte őket. 1957. február 2-án a békéscsabai Ka-

zinczy utcában levő „kislaktanyában” kivégezték 

őket, majd a Berényi úti temetőben temették el 

mindkettőjüket. A megtorlás során megyénkben 

1959-ig 300 politikai perben 1500 embert ítéltek 

el. Békéscsabán elrettentésül a városháza nagy-

termében folytatták le több, forradalmi vezető 

büntetőperét.

Békéscsaba 1956-os vonatkozású emlékhe-

lyei és emlékjelei 2019-ben bekerültek a Békés-

csabai Értéktárba. 

Békéscsaba 
1956-os emlékei

Ugrai  Gábor

1956-os emlékmű (Aradi vértanúk liget) 

Az emlékművet Szelekovszky László készítette. A felavatásra 2006-ban került sor. Az emlékmű két egymás mellett álló 
kopjafa. Az egyik nem véletlenül tört ketté, hanem eredetileg is így készült el, jelezve ezzel a fiatal, kettétört életeket.
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Békéscsaba 1956-os emlékei
A fotókat Ugrai Gábor és Nagy Baksa készítette

Forrás:
Jároli József: Békéscsaba rövid története a kezdetektől nap-
jainkig. Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, 
2014.

A BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma épületével szemben található felirat (Deák utca 6.) 

„Aki Amerikát várja, térdig nőhet a szakálla” A felirat valószínűleg 1956 novembere után kerülhetett a 
téglafalra. A mondat arra utal, hogy a „Nyugat” sohasem fog segíteni a magyar szabadságharcosokon.

A BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma épületével szemben található felirat (Deák utca 6.) 

„Helyet a nőknek a közéletben!” Az iskola Deák utcai oldalán még a kilencvenes évek elején is több olyan jelmondat 
volt olvasható, melyeket az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után festettek fel. Évekkel ezelőtt eze-
ket a feliratokat lekaparták, csak egy maradt meg, de az is nehezen olvasható.

A rendőrség egykori operatív osztálya helyén álló emléktábla (Szabadság tér 2. az emléktábla az épület József Attila utcai 

falán található) 2016-ban, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából több emléktábla elhelyezésére 
került sor a településen. Ezek egyike a rendőrség volt épületére hívja fel a figyelmet és az ott ártatlanul meghurcolt 
szabadságharcosokra.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve (Szabadság tér) Az alkotás egy falak közé beszorított, 
tekintetét égre emelő embert ábrázol, a kommunizmus elnyomó hatalmát jelképezve. Az emlékművet 
Széri-Varga Géza készítette, 2003. október 23-án avatták fel.
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Emléktábla a Fegyveres Erők Klubja 
falán (Szabadság tér 6.) 

Kovács Zoltán honvéd alezredes em-
léktábláját 1995. október 23-án avat-
ták fel, ott, ahol az alezredest 1956. 
november 4-én, a szolgálati helye, a 
hadkiegészítő parancsnokság közelé-
ben halálos lövés érte.

Szabadság Rádió emléktáblája (Szent István tér 3.) 

A rádió ötlete 1956. október 28-án merült fel a Forra-
dalmi Bizottság tagjaiban, majd október 31-én szólalt 
meg először. A Szabadság Rádió utolsó adása 1956. 
november 3-án este volt. Másnap hajnalban ágyúlö-
vedék szakította át a stúdió falát.

Emléktábla a Kereskedelmi és Hitelbank falán 
(Szent István tér 5.) 

Ezen a helyen esett el 1956. november 4-én reggel a városra támadó szovjet tankok tüzétől a téren kapuőrségben 
álló Harmati Imre rendőr szakaszvezető.

Golyónyomok (Szent István tér 5.) 

A Harmati Imre életét kioltó gyilkos golyónyomok a 
mai napig láthatóak az épület kapurácsán, illetve a rács 
mögött, a házban található lépcső díszítésén. 
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Békéscsaba díszpolgárait felsoroló emléktábla a Városházán  (Szent István tér 7.) 

Fekete Pál, az 1956-os Megyei Forradalmi Bizottságnak volt az elnöke. November 4-én, a városba bevonuló szovjet 
csapatokat sikerült meggyőznie, hogy nincs ellenállás, ne lőjék a békés, még alvó várost. A forradalom leverése 
után letartóztatták, megjárta az ország szinte valamennyi börtönét. Békéscsaba város 1956 után Fekete Pálnak 
adományozta elsőként a Békéscsaba díszpolgára címet.

Emléktábla az ÁVH volt épületének falán (Munkácsy utca 4.) 

2016-ban, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából több emléktábla elhelyezésére került sor a 
településen. Ezek egyike az ÁVH, majd politikai rendőrség volt épületére hívja fel a figyelmet és az ott ártatlanul 
meghurcolt áldozatokra.

Lőcsei Pál emléktáblája (Irányi utca 2.) 

Lőcsei Pál (Lerner Pál) 1922. január 21-én született Békéscsabán kispolgári zsidó családban. Képes volt revízió alá 
venni, megtagadni kommunista nézeteit. Ebben rejlett történelmi, politikai, emberi és szakmai nagysága. Az 1956-
os forradalomban vállalt szerepe miatt a Kádár-rendszerben megbélyegzett, kitaszított lett. Nagy Imre eszméi 
mellett élete végéig kitartott, ezért 8 év börtönbüntetésre ítélték. 
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Nagy Imre szobor (Nagy Imre tér) 

Nagy Imre újratemetése után 5 évvel avatták fel a mellszobrot, 1994 júniusában. Barabás Tibor Munkácsy-díjas 
szobrász alkotása a mártír miniszterelnökről készített első köztéri alkotás volt Magyarországon.

1956-os Emlékszoba (Csaba utca 1.)

2011. október 23-án az 1956-os békéscsabai megemlékezési program során nyitották meg a gyűjteményt. Nap-
jainkban 3 szobában található Fekete Pál és Vánsza Pál gyűjteménye. A békéscsabai ’56-os emlékház a harmadik 
’56-os múzeum Magyarországon.

Forradalmi Harci Csapat emléktáblája (Petőfi utca 1.) 

2016-ban került átadásra a Forradalmi Harci Csapat hősiessége előtt tisztelgő emléktábla. A Forradalmi Harci Csa-
pat 1956. november 2-án a Petőfi Utcai Általános Iskolában alakult meg. Az orosz tankok ágyúcsöveiket az iskola 
épületére fordították, de lövés nem dördült el. A fiatalok többszöri felszólítást követően végül feltett kézzel, fegy-
ver nélkül hagyták el az iskolát.

Lukács Mátyás emléktáblája (Andrássy út 56., az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium) 

Lukács Mátyás, kárpátaljai magyarként a szovjet hadsereg tagjaként vezényelték 1956-ban Békéscsabára. Novem-
ber 3-én megszökött alakulatától és megpróbálta figyelmeztetni a csabaiakat a szovjet támadásra. Terve nem si-
került, a szovjetek elfogták és elítélték. Emléktáblája annak az épületnek a falán található, amelynek pincéjében 
fogva tartották. Az emléktáblát 2011-ben avatták fel.
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Mezőmegyeri emléktábla (Békéscsaba – Mezőmegyer, Október 23. tér) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező alkotás a település egyik terén, mely az áldozatokra emlé-
keztet. 2001-ben állították. 

Mány Erzsébet és Farkas Mihály emléktáblája (Kazinczy utca 31/b.)

A forradalom és szabadságharc után ártatlanul elítélt két fiatalt ebben az épületben végezték ki 1957. február 2-án. 
A kirendelt kiskatonák megtagadták a parancsot, ezért a karhatalmisták adták le a végzetes lövéseket. Az emléktáb-
lát 1991-ben állították.

Mány Erzsébet és Farkas Mihály sírja (Berényi úti evangélikus temető) 

A két mártírt a kivégzésük után a Berényi úti köztemető félreeső részén temették el. 1995-ben, Békéscsaba és 
Gyula városa, valamint a Politikai Foglyok Szövetsége állítatott számukra méltó síremléket.

Potocska János sírja (Berényi úti evangélikus temető) 

Az 1. Számú Általános Iskolában alakult meg a Forradalmi Harci Csapat három százada. A sírfelirat szerint Potocska 
János ennek a szervezetnek volt a hadnagya. 
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Zsíros Mihály sírja (Berényi úti evangélikus temető) 

Zsíros Mihály 1956-ban sorkatona volt Aszódon. A november 4-i szovjet támadás után is harcolt a magyar sza-
badságért. Budapesten a szovjet katonák lőszert találtak nála, ezért agyonlőtték. Ideiglenesen a Dob utcai te-
metőben temették el.

Koszna János sírja (Lipták András utcai katolikus temető)

Koszna János 1956. november 4-én halt meg Veszprémben. Telekgerendáson utcát neveztek el róla.

Szovjet katonai temető (Temető sor) 

Az emlékművön található felirat szerint ide temették az 1945-ben és az 1956-ban elesett szovjet katonákat.
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Emklékezés a forradalomra
 

Budapest ,  2020.  november 4.

Balahó Zoltán

Maszkos megemlékezők gyülekezője az Etele út 21. előtt

László Imre, Újbuda polgármestere beszél

Karácsony Gergely főpolgármester megkoszorúzza Nagy Imréné emléktábláját



58 59

A Nagy Imre Társaság Győr és Környéke Szer-

vezetének alapítója, a NIT egyik országos alel-

nöke 86 éves korában elhunyt, 2019. december 

28-án. Nagy tiszteletnek örvendő barátunkra, 

egyesületünk kiemelkedő tagjára emlékezünk 

pályafutása és Nagy Imre emlékezetének meg-

őrzésért végzett tevékenysége fontos momen-

tumainak felidézésével.

Sanyi bátyánk Győrben végzett gimnáziumi 

tanulmányai után történelem-földrajz szakos 

tanári oklevelet szerzett az Eötvös Lóránd Tu-

dományegyetemen. Tanári pályáját Szombat-

helyen kezdte, ahol érdeklődőként, majd az 

izgatott légkörben tüntető tömeget – kollégá-

jával együtt nem sok eredménnyel mérsékelni 

igyekezve lett részese a helyi ötvenhatos ese-

mények első nagy tüntetésének. 1957-ben az-

tán megkapták ezért a szokásos büntetést, el-

bocsájtották őket állásukból. Ezután Győrben 

taníthatott egyik általános iskolában egy-két 

évig, majd az egyik középiskola tanára, később 

sikeres igazgatója lett. Hamar bekapcsolódott 

a szakszervezeti munkába, így lett 1966-ban 

a Pedagógus Szakszervezet megyei szerveze-

tének előbb titkára, 1991-től elnöke, majd az 

1993-ban átalakult megyei szervezet elnöké-

nek is megválasztották. Pedagógusi és korai 

szakszervezeti munkájának legfontosabb el-

ismerése, hogy évtizedeken keresztül vezető 

tisztviselője volt a megyei szakszervezeteknek.

Az 1956-os élmények, a pedagógus közösség 

érdekben végzett munka tapasztalatai is hoz-

zájárultak Nagy Imre és a forradalom emléke-

zetének ápolása iránti vonzódásához. 2012-ben 

írt Ő maga arról, hogy egyetemi diáktársával, a 

NIT-tag Dobszai Károllyal való találkozása adta 

a közvetlen ösztönzést, ugyanis neki köszön-

hetően kereste meg őt Földvári Rudi bácsi, aki 

a társaság vidéki szervezését végezte nagyon 

eredményesen. Gergely Sanyi rögtön hozzá-

fogott barátai, kollégái és ismerősei között az 

alapító tagság szervezéséhez.

A NIT Győr és Környéke Szervezete 1996. 

március 1-jén alakult meg. Eredményesen hasz-

nosította kapcsolatait, melyek közül kiemel-

kedett Balogh József polgármesterrel való jó 

viszonya. Neki és az önkormányzati támogatás-

nak köszönhető, hogy szinte rögtön, Nagy Imre 

születésének 100. évfordulóján felavathatták 

a mártír sorsú miniszterelnök emléktábláját a 

róla elnevezett utcában. Megjegyezzük – nem 

zárójelben, hogy ezt egy újabb, színvonalasabb 

táblával cserélték ki néhány éve. Az ünnepsé-

gen több kiváló előadás hangzott el a forrada-

lomról és Nagy Imréről.

Sanyi bácsi, mint elnök kezdeményezte és 

megszervezte az írásos pályázatot ugyanabban 

az évben minden diákkorosztály számára az 

első, majd a forradalom és szabadságharc 50. 

évfordulóján a második pályázatot. Mindkét si-

keres pályázat alkotásaiból válogatva könyvet 

jelentettek meg. Hasonlóan sikeresen szervez-

te meg tanár kollégáival együtt az első diákve-

télkedőt, amelyen több mint 30 iskola diákjai 

vettek részt. Ezek a programok közel vitték a 

tanulókhoz a forradalom és Nagy Imre emléke-

zetének témáit, és a szervezet talán legsikere-

sebb rendezvényének bizonyultak az általában 

két évente megrendezett vetélkedők. Ugyan-

csak a fiatalok „megszólítását” szolgálta/szol-

gálja, hogy a győri szervezet 2001-től minden 

évben elvitte a vetélkedő diákokat és tanárai-

kat a badacsonyi Nagy Imre Emléktúrára.

  Gergely Sándorra 
emlékezünk 

(1932-2019)

Szántó László

Gergely Sándor elnök gondot fordított arra 

is, hogy az évfordulós megemlékezések alkal-

mával színvonalas történészi előadásokon is-

merkedjenek meg a szervezet tagjai és a város 

más érdeklődő polgárai 1956 eseményeivel, 

történelmi jelentőségével, valamint Nagy Imre 

szellemi és politika munkásságával. Ezt a célt 

kívánták szolgálni Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc Győr–Moson–Sopron megyében 

című bibliográfia elkészítésével, amelyet meg-

bízásuk alapján készítettek el a helyi levéltáro-

sok, és 2011-ben jelent meg.

Sanyi bácsi 1997-től tagja a Nagy Imre Tár-

saság országos elnökségének, 2009-től pedig 

mint egyik alelnökünk vett részt élete végéig 

a vezetőség munkájában. Az elnökségi ülése-

ken szinte minden alkalommal részt vett. Vé-

leményével, javaslataival és ötleteivel, gyakori 

hozzászólásaival kivette részét a vezetőségi 

munkából. A győri szervezet tevékenységében 

megvalósult javaslatai többünknek példaként 

szolgáltak, ösztönöztek „utánzásra”.

Amikor megemlékezünk örökre elvesztett 

barátunkról, munkatársunkról, írni kell arról is, 

hogy élete során mennyiben ismerte el mun-

káját a társadalmi közeg, amelyben élt és dol-

gozott.

Pedagógusi munkáját a Művelődésügyi Mi-

nisztérium: Oktatásügy Kiváló Dolgozója 

(1966); Győr-Moson-Sopron Megye Tanácsa: 

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Díja 

(1985) adományozásával; míg a Nagy Imre Tár-

saság: Nagy Imre Emlékplakettel (2006) ismer-

te el tevékenységét.
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Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és már-

tírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, 

ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért 

vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvános-

ságba a múlt héten, 97. évében Párizsban el-

hunyt Méray Tibor. 

„Tanár úr kérem, én nem készültem” – for-

dította visszájára Karinthy Frigyes örökbecsű 

mondását Méray Tibor 2014 áprilisában, ami-

kor barátai és tisztelői egy meglepetéskönyv-

vel – kilencvenen, kilencven írással – ajándékoz-

ták meg a 90. születésnapján. A Petőfi Irodalmi 

Múzeum videófelvételének tanúsága szerint 

az ünnepeltnek legalább másfél-két percébe 

tellett, míg magára, szavaira talált, de aztán 

frappáns szónoklatot rögtönzött élete utolsó 

nyilvános szereplésén.

A következő hónapokban, években, hol las-

sabban, hol felgyorsulva lettek hozzá hűtlenek 

a – mind gyakrabban nem talált – szavak. Az 

élő- és írott szó nagymestere a sors ezen mél-

tatlanságát érzékelve, a rá korábban is jellemző 

konok elszánással ítélte magát némaságra. A 

baráti társaságban parádésan anekdotázó író, 

lapszerkesztő ugyanis gyűlölte a felkészület-

lenséget, a „szómágiás hablatyot”. Nyilvános 

megszólalásai – máig ellenőrizhető – bizonysá-

gok erre. 1989. június 16-án, Nagy Imre és már-

tírtársainak egész napos budapesti gyászün-

nepén ugyan „illetlenül” hosszú, ám fajsúlyos, 

történelmi számvetést és az ország távlati le-

hetőségeit felvázoló sírbeszédet mondott. De 

ezt, ahogy a többi szónokot és szónoklatot a 

kurzushistorikusok – a szovjeteket „kiűző” Or-

bán szerepét felnagyítva – nyomtalanul próbál-

ják kitörölni a jeles nap eseménytörténetéből.

Igaz, a „nagyimrista” Méray Tibor nem a Hősök 

terén, hanem a 301-es parcellánál, Nagy Imre 

koporsója mellől mondta el – a televízióban a 

délelőtti eseményhez hasonlóan szintén egye-

nesben közvetített – mintegy negyvenperces, 

nagyívű búcsúztatóját. Ennek szövegén a Pá-

rizsban élő, s a magyar emigráció legfontosabb 

orgánumát, az Irodalmi Újságot szerkesztő író, 

publicista csupán két hétig szöszmötölhetett – 

akkor döntötte csak el, hogy emigrálása után 

harminchárom évvel hazalátogat. 1958 júniu-

sában, Nagy Imre kivégzésének hírére ugyan-

is esküt tett önmagának, hogy nem lép addig 

magyar földre, amíg Magyarország törvényes 

miniszterelnökének gyilkosa, Kádár János ha-

talmon van, a Szovjetunió megszállva tartja 

hazáját, s a justizmord áldozatait nem rehabi-

litálják.

Az 1989-es mámoros és reményteli esztendő-

ben azonban minden naponta változott, s Nagy 

Imre lányának, Nagy Erzsébetnek „mélysége-

sen megindító és megtisztelő” felkérésére má-

jus végén mégiscsak beadta a vízumkérelmét, 

s a temetés előtt három nappal (feltételeinek 

megvalósulását megelőlegezve) Budapestre 

érkezett.

A kádári hatalom szemében nem véletlenül 

volt három évtizeden keresztül az imperializ-

mus csatlósává szegődött renegát kommunista 

közellenség. Ezekért a titulusaiért valóban so-

kat tett (lásd Jóvátétel című írásunkat). „Köz-

veszélyesként” kezelését jelzi az is, hogy 1989 

  MÉRAY TIBOR    
 IRODALMI ÚJSÁG 

A MAGASBAN -
SZÁMVETÉS 

– Nem magáért 
beszélt* 

Murányi  Gábor

Méray Tibor 25 évvel beszéde elhangzása után, a Nagy Imre Társaság tagjaival együtt emlékezik Nagy Imre sírjánál. 
Budapest, 2014. június 13.
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nyarán külön, úgymond központi engedéllyel, a 

törvényben előírt 30 helyett csak 10 napra szólt 

a tartózkodási engedélye, a rászabadított besú-

gók pedig „rendkívül fontos, államérdeket szol-

gáló” feladatul kapták, hogy szerezzék meg tőle 

sírbeszéde szövegét. Volt egykori kolléga, barát, 

aki „csak” kíváncsiskodott, volt újságíró, aki a 

lapzártára hivatkozott – a sokat tapasztalt Méray 

azonban állítólag még Nagy Erzsébetnek sem 

mutatta meg a kéziratot. Teljes terjedelmében 

a szöveg nem sokkal később – A sír, hol a nemzet 

nem süllyed el címmel – az akkor már Budapes-

ten is szabadon terjeszthető, megvásárolható 

Irodalmi Újság utolsó előtti lapszámában jelent 

meg. A „hivatását betöltő”, a harcát megharcolt 

lap ugyanis az év végén, óvatos fogalmazással, 

„felfüggesztette” időszakos megjelenését.

„Nagy Imre, Magyarország törvényes minisz-

terelnöke – négy évtizede, Nagy Ferenc szám-

űzetésbe kényszerítése óta, az első és az egyet-

len, akit 1956-ban nem külső parancs és belső 

diktatúra, nem előre meghamisított választás, 

hanem a nép akarata emelt tisztébe –, Magyar-

ország szabadságának és függetlenségének 

mártírja, eljöttünk ide, hogy még egyszer talál-

kozzunk Veled és búcsút vegyünk Tőled” – kezd-

te a pátoszt és a higgadt elemzést megrendítő 

erővel elegyítő beszédét Méray. Hosszasan 

indokolta, miért is nevezte régóta a kádári Ma-

gyarországon évtizedeken át leellenforradal-

mározott, árulóként kiátkozott Nagy Imrét a 

kommunisták közül egyetlenként kimagasló ál-

lamférfinak. „Mert egy államférfi ott kezdődik, 

ahol a legtöbb politikus véget ér: azzal, hogy 

saját érdekeit alá tudja rendelni népe érdekei-

nek, azzal, hogy – ha kell – nemet mer mondani 

a nála hatalmasabbaknak is, azzal, hogy nem a 

népet tekinti szolgának, hanem magát a nép 

szolgájának; államférfi az, akinek az életműve, 

mint a Tiéd, a halálával sem ér véget.”

A nemzetközi konferenciák szigorú időkor-

látain pallérozódott szónok természetesen 

tisztában volt azzal, hogy visszaél hallgató-

sága „türelmével”, de a történelmi eseményt 

szabályt erősítő kivételnek, a televízió nyújtot-

ta országos nyilvánosságot pedig vissza nem 

térő lehetőségnek tekintette. „Méltatlanok 

volnánk Hozzád, ha bosszúállást vagy gyűlöle-

tet hirdetnénk” – fejtegette például, és Marx 

alapigazságával üzent a Szovjetuniónak, no 

meg a szomszédos államoknak, az akkor még 

a „faluromboló” Ceausescu uralta Romániának: 

„Nem lehet szabad az a nép, mely más népeket 

elnyom”, illetve, hogy „a föld nem csak azé, aki 

megműveli – a föld azé, aki rajta él. Ahol több-

ségükben magyarok élnek, az a föld – magyar.”

És volt kemény, illúziómentes szava arról a 

Nyugatról is, amelyik a megelőző két évtized-

ben már melegen szorongatta Nagy Imre gyil-

kosainak kezét, s a garázda vezetés zsebébe 

anélkül tömte a dollármilliárdokat, hogy meg-

nézte volna, kinek adja a hiteleket, van-e rájuk 

fedezet, és mire használják fel azokat.

Újabb harminc év után pedig meglehetősen 

keserű olvasmány az a váteszi figyelmezte-

tés, amelyet Méray a beszéde végére hagyott: 

„Nagy Imre és mártírtársai – lettek légyen bár 

kommunisták, nem kommunisták vagy anti-

kommunisták – nem olyan Magyarországért ad-

ták az életüket, és a túlélők sem olyan Magyar-

országért vettek részt a forradalomban, ahol a 

máris többmilliónyi szegények még szegényeb-

bek lesznek, s ahol pöfetegen hivalkodhatnak 

a könnyű pénzszerzés ügyeskedői. Márpedig ez 

a veszély fennáll – ki tudja, nem ez-e a legna-

gyobb veszély?”

Jóvátétel

„Azt, hogy mit gondolok egykori sztálinista 

önmagamról, nem most és nem Párizsból mon-

dom el” – felelte 1989 júniusában az évtizedek 

utáni első hiteles hazai megszólalásakor az ak-

kor még igen fajsúlyos napilapnak, a Magyar 

Nemzetnek adott interjújában Méray Tibor. 

Kezdő újságíróként kétely nélkül szolgálta a 

kommunista pártot, Észak-Koreáról zengett 

hősi éneket, a Sztálin halálát követő eszmélés 

után viszont a politikai vakságukat önmaguknak 

megbocsátani nem tudó, „a jóvátehetetlent jó-

vátenni” igyekvő revizionisták „szóvivője” lett, 

a pártlap Szabad Nép egyik lázadójaként 1954-

ben (majd másfél évvel később, a Petőfi Kör 

sajtóvitáján is) elengedhetetlennek mondta a 

szellemi „tisztító vihart”, a sajtó és az ország 

teljes szabadságát.

A forradalom leverése után családjával és 

jóbarátjával, Aczél Tamással együtt emigrált, 

utóbbival azonnal munkához látott, s Tisztító 

vihar címmel papírra vetették töredékes emlé-

kiratnak aposztrofált írói naplójukat a forrada-

lom előzményeiről. A második tervezett köny-

vük megírása már Mérayra maradt (Nagy Imre 

élete és halála). E két kötet nemcsak első kró-

nikája volt a forradalomnak, hanem máig meg-

kerülhetetlen forrása az 1956-tal foglalkozó, 

immár könyvtárnyira duzzadt szakirodalomnak. 

A legendás ikerkönyvek először angolul, majd 

számos idegen nyelven jelentek meg, a magyar 

nyelvű kiadások példányai az 1970-es évek óta 

szellemi csempészáruként keltek át a határon. 

A magyar szamizdatkészítők erkölcsi köteles-

ségüknek tekintették e művek közreadását, s 

1988-ban egy új magánkiadó százezer (szétkap-

kodott) példányban „hivatalosan” is megjelen-

tette Méray Nagy Imre-biográfiáját.

A szerző nevéhez azonban nem csupán e köte-

tek tapadnak, élete szétszálazhatatlan az 1957 

óta Nyugaton megjelenő – s általa 28 éven át 

1956 „nemzetegyesítő” szellemében (fő)szer-

kesztett – Irodalmi Újsággal. Amelyet nem emig-

rációs, hanem kényszerűen külföldön szerkesz-

tett magyar lapnak tekintett, vigyázó szemét 

minduntalan Budapestre vetette. És elsősorban 

neki köszönhető, hogy a francia főváros neveze-

tes temetőjében, a Pere-Lachaise-ben a magyar-

országi temetetlen halottak jelképes síremléket 

kaptak 1988 júniusában.

Majd’ 97 esztendeje alatt több emberre ele-

gendő életművet hozott létre. Nemzetközi 

szinten magasan jegyzett politológiai szakértő-

je volt a kínai–szovjet kapcsolatoknak. A Catch 

Me a Spy (Fogjál nekem kémet) című regényéből 

készült vígjáték 1971-ben Kirk Douglas fősze-

replésével lett kasszasiker a világ mozijaiban, 

leszámítva persze Magyarországot. Ahol koráb-

bi, 1956-os forgatókönyvével, A csodacsatárral 

hiába írta be magát kitörölhetetlenül a magyar 

filmtörténetbe, mert az 1957-ben néhány újra-

forgatott jelenettel bemutatott opus stáblistá-

járól az éber cenzorok (vagy a találékony ren-

dező, Keleti Márton) kitakarták a nevét. Oda 

visszaírni még az azóta felújított kópiákra sem 

sikerült – úgymond technikai okok miatt.

*Murányi Gábor újságíró soraival emlékezünk az 

elhunyt Méray Tiborra, a Nagy Imre Alapítvány 

kuratóriumának a tagjára és a Nagy Imre Társa-

ság tiszteletbeli elnökségi tagjára. Megjelent a 

HVG 2020/47. számában, 2020. november 19-én.
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Minden településnek vannak jellegzetes alak-

jai, akik személyiségük és munkásságuk révén 

meghatározó szerepet játszanak az ott élő em-

berek életében. Ilyen meghatározó személyi-

ség volt Jászjákóhalmán és a Jászságban Fodor 

István Ferenc is, akit nemcsak a szülőföldjén, de 

az elszármazott jászok településein, az ország 

számos megyéjében, valamint a hagyományőr-

ző és szakmai szervezetekben is jól ismertek.

De milyen kegyetlen tud lenni a sors! Az el-

múlt év februárjában még a 70. születésnapja 

alkalmából méltattam őt a Jász Múzeumban, 

most pedig itt állok a ravatala előtt, és szomo-

rúan keresem a búcsú szavait. Senki sem gon-

dolta, hogy ilyen váratlanul magához szólítja 

őt az Úr! Hiszen soha nem panaszkodott és 

tele volt tervekkel, amit még szeretett volna 

megvalósítani.

1949. február 26-án született Jászapátin. 

Gyermekkorát Apátitól 12 km-re, a jákóhalmi 

határ legtávolabbi részén, Varjason, vagy aho-

gyan ő mondta, Varnyason töltötte. Hetedikes 

koráig a varjasi iskolába is járt. Pista mindig 

nagyon büszke volt tanyai életére, s írásaiban 

gyakran felidézte gyermekkorának történése-

it, a parasztember szorgosságát, kitartását és 

jász kamukérós humorát. A 8. osztályba már a 

belterületi iskolába járt, majd a gimnázium első 

két osztályát a helyi közigazgatású általános 

iskolában és gimnáziumban végezte. A gimná-

zium megszűnése után a jászberényi Kállai Éva 

Gimnáziumban folytatta középiskolai tanul-

mányait. Ezt követően a nyíregyházi főiskolán 

könyvtárosi, Budapesten, az ELTE-n szociológu-

si diplomát szerzett.

Fodor István egész életében Jászjákóhalmán 

élt. Munkáját a jákóhalmi Művelődési Ház igaz-

gatójaként kezdte, majd öt évig az ÁFÉSZ-nál 

dolgozott, később pedig a jászberényi Városi 

Könyvtár munkatársa lett, ahonnan 1990-ben 

visszajött Jákóhalmára, hogy a település rend-

szerváltás utáni első polgármestere legyen. 

Három cikluson át vezette a települést, s mű-

ködése alatt jelentősen fejlődött, gyarapo-

dott Jákóhalma.

Nagy szerepe volt a helytörténeti gyűjte-

mény új helyre költöztetésében, az országosan 

védett népi műemlék, a jákóhalmi tüzelős istál-

ló, valamint a Kakasos Jézus műemléki felújí-

tásában. Emellett számos emléktábla, köztéri 

emlék felállításának megvalósítója volt.

Fodor István nemcsak nagy hozzáértéssel ku-

tatott, de kitűnően írt is. Írásait sajátosan ízes, 

jó stílusú írásmód jellemezte. Szakszerű, de 

olvasmányos írásai révén vált széles körben is-

mertté Jászjákóhalma történelmi múltja, népé-

lete és humora. Egy ideig ő maga is szerkesztett 

lapot, Jákóhalmi Polgár címmel. Számos lapnál 

volt külső munkatárs, mint a Turista Magazin, 

a Természet Világa, a Szolnok Megyei Néplap, 

majd az Új Néplap.

Nemcsak jó író, de nagyszerű előadó is volt. 

Előadásait mindig olyan népies ízzel, választé-

kos szófordulatokkal fűszerezve tartotta, hogy 

teljesen lebilincselte hallgatóit. De a hagyo-

mányőrzés terén is elévülhetetlen érdemeket 

szerzett. 1989-ben az ő kezdeményezésére a 

Jászságban Jákóhalmán emlékeztek meg el-

sőként a Jászkun Redemptio-ról. Egyik szerve-

zője volt a Tavaszi emlékhadjárat jászsági ese-

ményeinek, a szakköröseivel 2006-ban szintén 

elsőként elevenítették fel a Jánoska eresztés 

egykori szokását, amely kezdeményezéshez 

Jászdózsa, Jásztelek, majd Jászberény is csat-

lakozott.

  Búcsú 
Fodor István 

Ferenctol*
(1949-2020)

Hortiné dr.  Bathó Edit

˝
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Honismereti és hagyományőrző munkájá-

nak egyik fontos pillére volt a közösségterem-

tés és a közösségépítés. Megszámlálhatatlan 

társadalmi szervezetben és civil közösség-

ben dolgozott. Alapítástól tagja volt a Jászok 

Egyesületének, elnökségi tagként működött 

a Honismereti Szövetségben, a Magyarország 

Felfedezői, a Tájak-Korok-Múzeum Országos 

Szövetségében, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Tudományos Egyesületben, de tagja volt 

a Magyar Újságírók közösségének és 2017. ja-

nuár 26-tól haláláig, 2020. április 21-ig a Nagy 

Imre Társaság Jászberényi Szervezetének.

Nagy tudását, sokrétű munkásságát, a szülő-

földje iránti szeretetét széles körben elismer-

ték, és számos díjjal jutalmazták. Birtokosa 

volt IPOSZ, valamint a Lant és Toll Díjaknak. 

„A Jászságért” Alapítványtól kilencedikként 

kapta meg a Jászságért Díjat, amit ő nevezett 

el a jászok Nobel Díjának. Kiérdemelte a Ma-

gyar Kultúra Lovagja címet, s 2019-ben pedig 

a Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozat 

állami kitüntetéssel ismerték el elkötelezett 

honismereti munkásságát.

Kedves Pista! A Jászságban élő és az elszárma-

zott jászok, a honismereti és a hagyományőrző 

közösségek és intézmények nevében búcsúzom 

most tőled. Az Isten áldjon, nyugodj békében!

*A búcsúztató elhangzott 2020. május 21-én a 

jászjákóhalmi temetőben, itt annak rövidített 

változata olvasható.




