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Az ősz is, mintha nekünk kedvezett volna, meleg és napfényes volt.

1956-ről nem tudok személyes emlékek, élmények nélkül szólni. Nem tudok, mert
abban a szerencsés helyzetben zajlottak életem történései, hogy - egyetemistaként -
részese, közreműködője lehettem a felemelő, eufórikus pillanatoknak: az 1956-os
eseményeknek és (mily öröm volt!) nemzeti ünneppé nyilvánításának, az első, szabadon
megválasztott magyar parlament országgyűlési képviselőjeként. 1956. október 23. és
1991. március 5. Micsoda történeti ív húzódik e két dátum között! Az előbbi a magyar
forradalom és szabadságharc kezdete a világuralomra törő orosz bolsevizmus ellen, az
utóbbi - kegyetlen terror, majd három évtizedes „puhuló" diktatúra után - annak
törvénybe iktatása, hogy nem ellenforradalom, nem gaztett történt 1956. október 23. és
november 4-e között, hanem nemzeti történelmünk legszebb lapjait írták akkor (így benne
a világét is): diákok, munkások, parasztok, polgárok, értelmiségiek. Nem igaz, hogy akkor
- az események szent lázában - tévedtünk volna. Csak a nemzetközi körülmények, a
nagyhatalmak politikai játszmáit nem értettük, mert nem tudtuk, nem tudhattuk, ki, miben
egyezett meg a másikkal. Nem tudtuk, nem reméltük, hogy Magyarország odavetettként,
magára hagyottként fog vérezni és szenvedni a Szovjetunió elleni egyenlőtlen harcban.
Bíztunk a külső támogatásban (Ausztria példáját láttuk magunk előtt). Ebben volt végzetes
illúziónk. Sírtunk az örömtől. Boldogok voltunk nagyon, hogy Magyarország végre
szabad, hogy demokratikus, semleges, hogy megszűnt a gyűlölt zsarnokság. Az ősz is,
mintha nekünk kedvezett volna, meleg és napfényes volt.

Akkori egyetemista igazunk bizonyságtétele legyen az alábbi — immár dokumentum
értékű - levélrészlet, melyet szüleimnek írtam Debrecenből, 1956. október 23-án. Egy 18
éves fiatalember így rögzíti az eseményeket: „... Mozgalmas napokat élünk. Az emberi
igazságtalanság, a dogmatizmus, a szektarianizmus mély mocsarából kilépve követel az
egyetemi ifjúság. Igazi demokratizmust, igazi népuralmat akarunk. Határozottan
elutasítjuk Sztálin és Rákosi helytelen politikáját. A mély hazaszeretettől, a
demokratizmus szellemétől fűtve végre a maga lábára akar állni az egyetemi ifjúság - de
én azt hiszem, az egész szenvedett magyar nép is. A napokban érkezett meg a hír hozzánk,
hogy a szegedi egyetemen az ifjúság memorandumot intézett a kormányhoz, s a többi -
így a pécsi, debreceni, budapesti - egyetemre is, amelyben kifejti követeléseit. Többek
között a következőt: vezessék be a fakultatív nyelvoktatást, rendezzék a katonai ügyet az
egyetemen, Rákosit állítsák bíróság elé, a szovjet csapatok hagyják el hazánkat, csak
egyenjogú szerződéseket kössünk az egyes országokkal, így elsősorban a Szovjetunióval,
hozzák nyilvánosságra a titkos szerződéseket ... stb. Mindezt nálunk is elfogadták, sok

Az azóta elhunyt szerző írása közzétéve: Kisújszállás '56 . A kisújszállási '56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
kiadványában. Felelős szerkesztő: dr. Szabó Lajosné. Megjelent: Kisújszállás, 2006 október
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más fontos dolgokkal együtt... Az egyetemünkön nagygyűlést hívtak össze, ahol a rektor
kihirdette a minisztérium egyes reformjait. így a tanárképzés 5 éves lesz, az oroszt nem
kötelező tanulni, de valamilyen más nyelvet tanulni kell, melyből vizsgát kell tenni. A
továbbiak folyamán felolvasták az egyetemünk memorandumát is. Mindent ami rossz,
nem helyes, ami nem kell és ami kell a magyar népnek. Beszolgáltatás csökkentése, menza
javítása, a talpnyaló, szószátyár, demagóg vezetők leváltása, Farkas Mihály és társai
felelősségre vonása, Nagy Imre visszahelyezése a központi bizottságba stb. Megpezsdült
az erekben a vér. Egy-egy dolog felolvasása, illetve elhangzása után óriási volt a taps, a
lelkesedés. Igazán örültek, lelkesedtek az emberek. Mindezt kiegészítették a fontos,
lényeges hozzászólások. 25-én nagygyűlés lesz az egyetemen, amelyen itt lesz a Magyar
Nemzet főszerkesztője, de talán lehet, hogy Nagy Imre is. Az 1848-as hagyományok,
eszmék, napok jutnak az eszembe, amikor a lelkes egyetemi ifjúság: Petőfi, Vasvári, Jókai
és társai, száz meg száz hazafi - kiálltak nyíltan és merészen a nép igazáért. Hazát akarunk
mi is teremteni, egy jobb hazát, mely szebb a réginél. Nem kell már fogdosni az embereket
a gyűlésekre, mindenki megy, mert tudja, a saját érdekéről, a hazájáról van szó. Csúnyán
írok, de szépet. Reméljük, ezek a követelések a legrövidebb időn belül megvalósulnak. Ha
nem, leáll az egész egyetem. Minden esetre mi ezt akarjuk. Úgy legyen!..."

Időközben 45 év pergett le a történelem nagy homokóráján. Négy városban végzett
változatos és tevékenységben sokrétű tanári-igazgatói pályám véget ért, de közéleti és
kutatói munkásságomat - amíg tudom csinálni - folytatom. A Kisújszálláson eltöltött 27
tanév vegyes emlékei közül gyakran felidéződik bennem a felejthetetlen kollégiumi élet,
amikor fiatalon bátrak voltunk és mertünk alkotni. Politikai illúzióim csapdájában élve itt
kerültem rendőrségi megfigyelés alá és kényszerültem arra, hogy - „illegális politikai
anyag gyűjtése és terjesztése miatt" szigorú megrovás büntetést kapva - szülővárosomban,
Kunhegyesen találjak egzisztenciális menedékre. Ám semmit sem adtam fel elveimből.
Büszke vagyok arra, hogy 56-ról diákjaimnak mindig az igazat tanítottam és érettségi
vizsgán senki nem felelt az u. n. „ellenforradalomról", mert - módot találva rá -
kicsempésztem a történelem tételek közül. Ugyanakkor nem felejtem a 60-as évek első
felének március 15-i „tanítás nélküli munkanapjait" sem, amikor diákjaink március idusán
kötelezően takarították és tisztították az osztálytermeket, ablakokat. Mi pedig az
igazgatóinktól kapott feladatokat végeztük. Nem felejthető el az sem, amikor tilos volt a
Himnusz és a Szózat éneklése a gimnáziumi rendezvényeken. Arra is volt példa, amikor
október 23-án - géppisztolyos munkásőr ellenőrzése mellett - kukoricát törtünk a
Nagykunsági Állami Gazdaságban.

Azóta - minden tiltás és titkolás ellenére - újabb ismeretekkel bővült az 1956-os
kisújszállási kép. Tudjuk, hogy 56-os forradalmi cselekedetükért diákokat is bántalmaztak
a rendőrök (köztük Bakondi Jánost, Baunok Árpádot, Lómén Endrét, Sipos Töhötömöt
...). A gimnáziumi tanárok közül pedig Kennyei Zoltán szenvedett bántalmazást és a fiatal
Katsányi Sándornak kellett állásából és a városból kitiltottként végleg elmennie.

Hamis állítás, hogy a helyi forradalmi eseményekről nem maradtak fenn írásos
feljegyzések. Ellenkezőleg: vannak elemezhető dokumentumok, amelyek megmutatják
nekünk, hol keressük és találhatjuk meg az igazságot. Kedves fiatalok! Ebben az
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igazságkeresésben és tárgyilagosságban legyetek kérlelhetetlenek. Csakis így, együtt
lehetünk méltóak 1956-hoz, s hűek szelleméhez, amelyre nagy-agy szüksége van a sorjázó
generációknak, nektek tisztáknak, különösen.

Az 1991. VIII. törvény (márc.5.) 1 §. c) bekezdése pedig így szól: „Október 23-a, az
1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989.
évi kikiáltásának napja". Nagy nemzeti ünnepünkön gondoljunk a hősökre és áldozatokra.
Emlékezzünk és tanuljunk a múltunkból, hogy jobban értsük a jelent, s mindezek
birtokában - reménnyel teli - felvértezettebben vállalhassuk és építhessük jövőnket, a
magyar jövőt. Ezáltal válhatunk emelkedő nemzetté az európai népek és nemzetek
egyenrangú, nagy családjában.
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