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A verset a szerzõ egy lakodalomban
mondta el, melyen 60-70 ember
lehetett. A jelenlévõk megrendülten
hallgatták a verset, majd elénekelték
a magyar Himnuszt. 

„(…) PUSKÁS ATTILA, aki a horthysta
rendszerben különbözõ felelõs beosz-
tásokat betöltõ tanár édesapjától nacio-
nalista és soviniszta nevelést kapott,
míg 1950–1954 között a kolozsvári Bo-
lyai Egyetem diákja volt, több, naciona-
lista-soviniszta jellegû verset szerkesz-
tett, amelyeket az egyetemisták között
terjesztett azért, hogy a népi demokrá-
ciával ellenszegülõ álláspontot alakítsa-
nak ki. Mivel nem talált híveket, az
egyetem elvégzése után, Puskás Attila
vádlott kérte, hogy a Magyar Autonóm
Tartományba nevezzék ki tanárnak, ar-
ra gondolva, hogy ott folytathatja ellen-
séges tevékenységét.

1956 októberében a vádlott tanári
beosztásban dolgozott a csíkszeredai
vegyes középiskolában és mindjárt a
Magyar Népköztársaságbeli ellenforra-
dalom kirobbanása után Október 23
címmel a szocialista lágerrel szembeni
mélyen nacionalista és ellenséges ver-
set alkotott. Ezt a verset a vádlott azzal
a céllal terjesztette a tanárok között,
hogy bennük is ellenséges érzelmeket
keltsen. A valóságban Bereck Lajos,
Lõrinczi János, Palczer Károly és Ko-
vács Gyula megismervén ennek a vers-
nek a tartalmát, ellenségesen tárgyalták
a Magyar Népköztársaságban végbe-
ment eseményeket, ugyanakkor bírál-
ták és rágalmazták a szocialista lágert,
különösképpen a szovjet csapatokat,
amelyek a magyar munkás-paraszt kor-
mány kérésére az ellenforradalom fel-
számolásáért és az államrend helyreállí-
tásáért léptek közbe.

Mivelhogy valamennyi vádlott tanár
nacionalista-soviniszta és a népi de-
mokratikus rendszerrel szembeni ellen-
séges érzelmeket táplált, az iskola kere-
tében reakciós kört alakítottak (kieme-
lés tõlem – B.L.) és a letartóztatásukig
továbbra is ellenségesen tárgyaltak a
népi demokratikus rendszerrõl.

Puskás Attila vádlott a többi vádlottal
együtt az imperialista rádióállomások
híreit hallgatta, és azokat a szocialista
lágerre vonatkozóan rosszindulatúan
kommentálta.

A magyarországi ellenforradalom le-
verése után Puskás Attila vádlott a töb-
bi vádlottal együtt azzal érvelve, hogy a
szovjet hadsereg a magyar nép ellen

harcolt, elhatározta, hogy mind õk,
mind a tanulók többé nem néznek
szovjet filmeket.

1956 novemberében (ez november
4-én történt) a vádlottat Lõrinczi János
vádlott lakodalmára hívták meg, amely-
re magával vitte Október 23 címû versét
is, amelyet a mulatság résztvevõi elõtt
elszavalt, s ezután valamennyien egy
néma percet adóztak a harcokban el-
esett ellenforradalmárok emlékére.

Annak ellenére, hogy a vádlottnak
tudomása volt arról, hogy a fasiszta re-
bellisek kommunistákat akasztottak fel
és bántalmaztak, azért, mert gyûlölte a
kommunistákat, továbbra is a rebellisek
mellett állt, egyetértve a Varsói
Szerzõdés felbontásával, és teljesen el-
fogadva Nagy Imre programját.

1957. március 15-én a díszgyûlés al-
kalmából Puskás Attila vádlott fél-
revezetõen beszélt a diákoknak e nap
jelentõségérõl.

Nacionalista és soviniszta érzelmeket
táplálva, Puskás Attila vádlott beszerez-
te a horthysta rendszerben, 1943-ban
kiadott Gábor Anton (így: Anton! – B.L.)
címû színdarabot, amelyet átadott a di-
ákoknak, hogy azt színre vitel végett ta-
nulmányozzák. Az iskola vezetõsége
errõl tudomást szerzett, és a darab naci-
onalista, valamint a jelenlegi rendszer-
rel szembeni ellenséges tartalma miatt
letiltotta elõadását.

Ellenforradalmár tevékenységében
a vádlott a Román Népköztársaság ha-
ladó íróit rágalmazta, ugyanakkor a
burzsoá írókat dicsõítette. A pártot és a
kormányt szidalmazta, amiért úgy-
mond nem engedélyezi a magyar írók
szabadságát, mert nacionalista szel-
lemben írnak.

1958-ban Sántha Imre és Vorzsák Já-
nos vádlottak több, nacionalista-sovi-
niszta tartalmú verset mutattak be neki
(ti. Puskás Attilának – B.L.), amelyeket
a vádlott teljes egészükben elfogadott,
és a velük folytatott beszélgetések so-
rán azt a feladatot adta, hogy még job-
ban készüljenek, ha azt akarják, hogy a
magyar népet verseik által lokálpatrióta
és nacionalista szellemben neveljék.

Ellenforradalmi tevékenységének
köszönhetõen a vádlottnak sikerült a di-
ákok között reakciós szellemiséget ki-
alakítania, a munkások gyermekeinek
pedig nehézségeket okozott és megala-
pozott ok nélkül megbuktatta õket.

Valahányszor lehetõsége adódott, a
reakciós véleménynyilvánítás mellett a
vádlott mindig elénekelte a magyar és a
székely himnuszt azért, hogy ébren tart-
sa a nacionalizmust és a sovinizmust.

(…) [A Kolozsvári Katonai Törvény-
szék] PUSKÁS ATTILA vádlottat elítéli
20 (húsz) év kényszermunkára, 8
(nyolc) év társadalmi lefokozásra a tár-
sadalmi rend ellen elkövetett összees-
küvésért (…) és 10 (tíz) év javítóbörtön-
re tiltott kiadványok terjesztéséért. (…)”

Kutatta: Leipold Árpád

Egy vers és következménye

Puskás Attila

Október 23

A népek Dávidja Góliátra támadt,
megrázta ólmos szolgaláncait,
a holt bálványra sújtott, s robajjal
zuhant hazug tekintély, „hála”, „hit”.
Akit temettek, tudta-e sorsát?
(Az elgázolt kislány már halott…)
Rejtett-e szívében (alvadt vére már)
a diák egy gyáva szólamot?
Óh, nem, nem, csodálat népe,
a halottak arca elsimult…

De itt csak a képzelet mereng,
és fegyvertelen a forrt indulat,
sóhajtva foszlik vágyunk, s a gyõztes
gyötrelmeinken mulat.
Testvéreim! Ránk tekintsetek,
hitványabb anyag mi sem vagyunk!
Ma üdvözlet néktek, bátor magyarok,
mert holnap, holnap
talán már nem szólhatunk.
De most minden némuljon el,
a méltatlan ne köpje átkait,
vackába bújjon szétrohadni,
akit a szent tûz nem hevít.
Ezer évig urát szolgálja…
Tûrjön, mert tûrni tud,
ne lássa messzebb, mint önmaga,
ne érdekelje, hogy hova jut.


