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Az idő kerekét vissza kell forgatni egy csoda szép őszi délutánra! 
 

Október 23-án a Ferencziek téri Egyetemi könyvtárban készültünk a csütörtöki államvizsgára. Itt 
kaptuk a hírt, hogy mi az Eötvös Lóránt tudomány egyetem (jogi szakos ) hallgatói is felvonulunk a 
Petőfi térre tüntetni a szovjet és a hazai kommunista terror ellen. Vidáman, büszkén az igazságunkban 
bízva hallgattuk Sinkovits Imre szavalatát „Talpra Magyar"-t, majd össze ölelkezve,, Ruszkik haza" 
kiáltással vonultunk rendezett sorokban Bem apó szobrához. Már ekkor csatlakoztak hozzánk 
fővárosunk munkásai -fiatalok és idősek - valamint több lengyel fiatal is. 
A szobor előtt lengyel zászlók is feltűntek és itt vágtuk ki először a magvar lobogóból a vörös csillagot. 
Tildy Zoltán lelkesítő beszéde után a Szentkirályi utcán keresztül a Rádióhoz vettük utunkat. A Bródy 
Sándor utcában viszont már nem fordulhattunk be, mivel innét tűzet nyitottak ránk. A forradalom békés 
tűntetésének első hatottai - akik akkor még fegyvertelenek voltak- itt estek el. Ezen az ÁVH barbár 
embertelen cselekedetén felháborodva a Kilián laktanyához vonultunk, amelynek nagy kapuja tárva 
fogadott bennünket. Az ott szolgálatot teljesítő katonák az udvarra kihozták a faládákat, amelyekben új, 
még bezsírozott Mauser puskák voltak becsomagolva. Mindenki magához vett egyet és csillogó 
szemekkel kezdtük meg ezek tisztítását. Itt töltényt nem kaptunk, de amikor fegyverrel a vállunkon 
kiléptünk az Üllői útra, ahol teherautók sora várt ránk, nemzeti zászlóval feldíszítve, kaptuk meg a 
felvilágositást, hogy töltényeket a Fradi pálya melletti kaszárnyába kapjuk meg. Így felszerelve 
indultunk első bevetésünkre - magunkat a sofőrre meg az ott benn ülő vezetőre - Jancsira - bízva. Első 
utunk a Dózsa György útra majd a Köztársaságtéri párt központhoz a Rákóczi útra és a Kossuth térre 
vezetett. Az öreg Mauser nem hagyott cserbe bennünket. 
A november 4-gyászos, események és a hősi halált halt barátom Bali Imre sírjánál a temetésen 
elmondott beszédem után, félve a következményektől - elhatároztam , hogy „ olajra lépek". 
November 26-án a Vígadóban Nagy Lacival és Domokos Palival megbeszéltük az elutazásunkat  
(menekülésünk ) részletes tervét. A búcsú italt a Pipacsban fogyasztottuk el, ezzel köszöntünk el 
Budapesttől és az otthon maradt rokonainktól, barátainktól. Legyen vigasztalás számukra, hogy..szép. 
helyen... történt meg a válás! 
 

1956 október 23 november - november  4  

- Két hét remény és bizakodás - 
 

Van egy ország Európába szívében amelynek lakói - a történelem hosszú során - talán 
legtöbbet szenvedtek ezért! 
Ez az ország Mapvarország, ahol kelet és nyugat találkozik. 
Török megszállás több száz éven keresztül, az 1948-as forradalom leverése, a Habsburg 
dinasztia uralma, az első világháború borzalmai, a német bekebelezés, amely a második 
világháború kegyetlen és véres harcaiba rántotta be országunkat. Ennek elvesztése után a 
megtorlás, a kirabolás, a terror évei jöttek 1945-ben. 
A győztes Szovjetunió büntetett és megfosztotta Magyarországot a szabadságától, 
önállóságától. 

1956 október  23  

Ezen a napsütéses szép őszi délutánon a szabadság szele érintette meg Magyarországot. Akkor 

 

 



amikor a szovjetek és a hazai kommunisták véres uralmát megelégedve -ezek ellen kelt fel a nép 
!  

Két hét ami - október 23 - november 4 - reményt és bizakodást adott a sok sebtől vérzett 
nemzetünknek. Azt a reményt, hogy végre békében és szabadon élhessünk, bizakodást hogy 
függetlenek leszünk. 
Mit is akartunk mi akkor? 
SZABADSÁGOT! 

Amelyben több párt irányítja az országot a szabad és titkos választások után. A cenzúra 
eltörlését. Szólás - sajtó és gyülekezési szabadságot. A titkos rendőrség azonnali 
felszámolását, többek között. 

SEMLEGESSÉGET! 
Október 23- a délutáni és kora esti óráiban békés tüntetések, felvonulások voltak Budapesten és 
több vidéki városban is. Hittünk abban, hogy ez a tömeges megmozdulásunk megingatja a 
kommunista vezetőket és lemondva, elhagyják majd az országot. ( Milyen naivak is voltunk ). De 
ezek félelmükben és elvakult gyűlöletükben a Rádiónál - amikor követeléseinket akarták beolvasni 
- tüzet nyitattak a fegyvertelen küldöttekre. 

Az itt elesett - hősi halált halt bajtársaink - lehet az is mondani, hogy ezek brutális lemészárlása -
indította el azt a folyamatot, hogy mi is fegyvert fogjunk. Ekkor lett világos előttünk, hogy csak 
fegyverrel lehet megdönteni ezt a terrorra és a Szovjetunió támogatására épült kommunista rendszert. 

 
Ez a fegyveres fellépése és elszántsága népünknek megingatta ( pillanatnyilag ) és 
menekülésre kényszeritette az ÁVH és a szovjetek katonáit is. 

Sok halottja volt ezeknek az első napi fegyveres ütközetnek, de a meglepő és bátor forradalmi 
támadásokat most siker koronázta. Két hétig ünnepeltünk és tervezgettünk a szebb jövőre. 

1956 november 4 vasárnap hajnali 4 óra 
 

A Szovjetunió hadserege 1400 tankkal és 180000 katonával alattomosan - KÁDÁRÉK KÉRÉSÉRE 
- gyilkos és kegyetlen romboló támadást indított Budapest harcoló forradalmi erői ellen. 

A harc - a túlerővel szemben - elveszett. 
Folyt a vér a Pesti és Budai utcákon, tereken. A Molotov koktél sok páncélost és katonát tett 
harcképtelenné, de sajnos a felkelők is nagy személyi veszteséget szenvedett. 

 
November 7. Széot ____ F~. 

A SZABAD MAGYAR RÁKÓCZI RÁDIÓ segítséget kérő szavait sugározza az éter hullámi 
Európa és a világ vezetői felé. 
„ Minden becsületes magyar ember nevében kérjük a világ minden országainak lakóit, hogy 
segítsenek nekünk! Nincs lőszerünk, kötszerünk, a kenyér elfogyott. A Kilián laktanyának nincs 
utánpótlása. 
A nagy világhoz, Európa szabad országaihoz az USA-hoz az ENSZ-hez kiálltjuk segítő kérő 
szavainkat. Segítséget kérünk! Rövid az idő! Segítséget Magyarországnak! Segítsetek, hogy 
megvédhessük a szabadságot a Duna mentén! Segítség! Segítség! Segítség! S.O.S S.O. S. S.O.S 

A következő órákban egy nemzet élete vagy halála felett fogtok dönteni. Amíg a Ti fiataljaitok 
békében és boldogan élnek, addig mi magyar fiatalok a szovjet tankok tűzében halunk meg. 
Segítségért fordulunk hozzátok, ne hagyjatok elvérezni bennünket. Ti a szabad világban, Ti 
vagytok az utolsó remény számunkra! S.O.S. S.O.S. és ezzel -fegyver ropogás közben - 
megszakadt a rádió adása. 
SEGÍTSÉG NEM JÖTT! 
Az USA-nak az Egyiptomi olaj megszerzése többet jelentett akkor, mint a magyar 
forradalom. Európa pedig félt az akkor erős Szovjetuniójától, ők sem mertek segíteni! 
Magyarország és a forradalom egyedül maradt! 

 

 

November 8 csütörtök reggel  

Megszűntek a harcok Budapesten. Elesett a Kilián laktanya meg a Corvin köz is. Hiába volt 
minden, hiába harcoltunk szabadságunkért, ontottuk vérünket -egyedül maradtunk a 
kommunizmus elleni harcunkban. 
A forradalom leverése után azonnal megindult a könyörtelen leszámolás a forradalom otthon 
maradt és elfogott katonái és az ebben résztvevő és velük együtt működő honfitársainkkal 
szemben. Kádár hadbírósága gyors kirakat-perben, titkos tárgyalás után több száz forradalmi 
harcost ítélt halálra és több éves börtön büntetésre az ÁVH kínzásaival egyetemben. A 
megtolástól és az üldöztetéstől tartva 200;000-en menekültek el az országból új, szabad hazát 
keresve az igazi haza útón! 

 



1989 a fordulat éve! 

Meggyengült a hatalmas Szovjetunió! 
A kommunizmus erős fala Moszkvába - Budapesten és Kelet-Berlinben is repedezni kezdett. 
A szovjeteknek a nyugati kapitalisták üzleti támogatására volt szüksége és hogy ehhez jó 
pontot szerezzenek, egy ravasz és jól kigondolt stratégiát alkalmaztak. Burgonyin és Hrutshov 
Londonba utaztak tárgyalni és baráti kapcsolatot kiépíteni. 
 

Majd megengedték Magyarországnak a sasfü öny" megnyitását és Kelet-Berlinnek pedig a „Berlini 
fal" lebontását. 
Mindhárom taktikai - húzásuk nagyon eredményes lett; mivel azután a piac az USA, Anglia és a többi 
nyugati szabad államok felé megnyílt és onnét is hathatós támogatást kaptak! A kommunizmus 
találkozott a xvűlölt" kapitalizmussal! 
IttNmeg', jegyezni, hogy a magyar kommunistáknak a vasfüggöny megnyitásába csupán —
bábszerepük" volt, amelyet a szovjetek támogatás nélkül soha nem tudták volna eljátszani! 
Úgyhogy ne nagyon büszkélkedjenek ezzel a tettükkel, hanem maradjanak „farkukat 
behúzva" csendben! 

 
1989 október 23 
 

A kommunista Népköztársaságból ( a Szovjetunió jóváhagyása után ) Köztársasággá alakult át 
az ország! 

És megszületett végre a nagyon várt szabadság! 
A szabadság, amellyel tudni kell élni és ezen belül a politikában és a gondossftgbtrmeg a civil 
életben is becsületesen dolgozni. És ezekben a kérdésekben van a jelenlegi Magyarországban - 
külföldi vélemények után - a legnagyobb probléma. 
 
1956 - 50 év távlatából 

Az 1956-os két heti szabadság után 1989-iig kellett várni arra, hogy sokat szenvedett hazánk 
szabad legyen a kommunista és a szovjet elnyomás és terror alól. Szabadság! 
Végre szabadon lehetett több pártra szavazni. Nem kellett suttogva, félve beszélni és társalogni, 
véleményt nyilvánítani, templomba lehetett menni -visszatért a vallás szabadsága is. Az újságok, a 
rádió és a tv cenzúra nélkül dolgozhatott. Nyugatra is megnyitotta kapuit az ország - szabadon 
lehetett utazni. 
Szabadság? 
Sokan - főleg volt kommunista párttitkárok, KISZ titkárok, szakszervezeti vezetők - hogy csak róluk 
emlékezzünk meg - azonnal, mintha nem is történt volna rendszerváltás - vezető és irányító állást 
tölthettek be és még ma is töltenek be. 
Hol vannak az 56-ok és ezek utódai?! 
A szabadon választott első kormány ( Antal ) azonban két nagy hibát követett el, amelynek gyászos 
következménye még a mai napon is árnyékként kíséri országunkat. Az első: 

Nem vonta felelősségre azonnal azokat a kommunistákat akik 56-ot leverték, ennek vezetőit 
halálra ítélték és sokat súlyos, több éves börtönbüntetéssel sújtottak. Sajnos még a mai napon is a 
Nap Keltében az egyik leghírhedtebb vezetője ennek a kornak ( Horn Gyula ) ,l szerepel a Tv-ben és 
ő értékeli országunkat. Szégyen és gyalázat ez -megcsúfolása , 
forradalmunknak, amelynek leverésében ő is vezér szerepet játszott. 1956-ot nem lehet lezárni addig 
amíg a most is közéletben szereplő kommunistákat a KISZ vezetőket nem vonják felelősségre és 
nem ítélik el ezeket - ha bűnösök voltak- tetteikért. Ha majd letöltik börtönbüntetéseiket majd akkor, 
azután lehet talán megbékülésről beszélni, habár ezt én kétlem, mivel sebek még mindig nem 
hegedtek be, amelyeket ezek okoztak. Bűnűk soha nem évülhet el! 

Ennek példájaként - mint több alkalommal is hivatkoztam erre - a zsidók eredményes 
felderítő - nyomozó munkájukat említem meg. Ők még ma is - 2005 decemberében - a 
világ minden tájágy és országában is megtalálják azokat akik őellenük bűnt követtek el és 
bíróság elé állítják a tetteseket. Itt van az Ausztráliában élő Zentai Károly esete, akit azzal 
gyanúsítanak, hogy 1944-ben egy zsidó fiatalt ölt meg Budapesten és ezért 2006-ban kérik 
kiadatását Ausztráliától. 

Kérdésem: 
Miért lehetséges a zsidóknak ez az eredményes munkájuk, hogy megtaláliák a bűnösöket és a 
bűntető eljárást el tudják indítani ellenük? 
Miért lehetetlen Magyarországon az 56-os bűnözőket - őket ismerik jól otthon -bíróság elé állítani 
és elítélni forradalmunk hóhérait? 

Mi áll e mögött a rejtélyes titoktartás mögött!?! 
Erre a kérdésre jó lenne választ kapni a jelenlegi vagy maid újra választott kormánytól! 
Hogy lehet azt elfogadni, hogy 50 év elteltével senki sem emelte fel tiltakozó - vádoló 
szavát. Vagy ha tette is valaki -ez süket fülekre talált. 
MI ÖTVENHATOSOK NEM ILYEN MAGYARORSZÁGOT AKARTUNK  
ahol a személyes anyagi érdek irányítja a politikát, ellenőrzés nélkül ahol 



félremagyarázzák a szabadság és a demokrácia értelmét ahol a korrupció titkos 
állami támogatással virágzik 
ahol a parlamenti etika, a parlament nyelve botrányos 
ahol nem a család állV központban 
ahol az országot két részre osztották és a gyűlölet veszi át a főszerepet 

ahol nemzeti ünnepeinket - március 15 és október 23 - a pártok volt kommunista vezetői 
méltatják 

és még sok- sok olyan kérdés van, amelyekben mi nem értünk egyet a mai politikával. 
MI OLYAN MAGYARORSZÁGOT AKARTUNK, AKARUNK... 

ahol az ország vezetői - a demokratikus -szabad választás eredményeként -az országot, a 
magyar népet képviselik és szolgálják 
ahol a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében Magyarország jó hírnevének helyreállításában 
munkálkodnak 

ahol megszűnik a magyar - magyar elleni gyűlölködés 
ahol az 56-oé ellen elkövetett bűntettekért felelőségre vonják azok elkövetőit 

ahol a volt pufajkások, párttitkárok, KISZesek nem szerepelhetnek vezető beosztásban és a 
kommunista pártot betiltják 

ahol március 15-ét és október 23-át a nép együttesen ünnepli meg 
 
ahol 1989 után: 

Nem Gyurcsányok, Orbánok hanem új Deákok, Kossuthok, Széchenyié és a mai Dávid 
Ibolyák adják vissza Magyarországunk tisztaságát, erkölcsét és megbecsülését 

 
ahol a józan demokratikus szellemben gondolkodó tiszta múlttal rendelkező becsületes 
honfitársaink veszik át országunk irányítását ahol az utókor megismerheti 1956 és 1989 
igaz történelmi szerepét ahol a még élő 56-os hősöket jobban megbecsülik és 
támogatják ahol minden erővel küzdenek a korrupció ellen ahol a spiclik ( besúgok ) 
nevét nyilvánosságra hozzák és elítélik ezeket is 
ahol megszűnik a társadalmi osztályok közötti hihetetlen nagy távolság, de a tehetségnek 
nem állítanak fel akadályokat 

ahol biztosítják a munka lehetőségeket, a tudást értékelik 
ahol olyan országban élünk, ahol mindenki boldog és megelégedett -senki nincs egvedül. 

Ötven év! 
 

Sokan már nincsenek közöttünk, azok akik 1956-ban harcoltak azért ami 1989-ben valósult 
meg. Amikor most 56-ról emlékezünk meg - gondoljuk rájuk köszönettel és tisztelettel. Bízzunk 
abban, hogy 50 év tanulsága megvilágosítja nézeteinket - otthon és itt külföldön is - és így 
Magyarország szebb és boldogabb jövőjéért dolgozunk együttesen! 

ISTEN ÁLD MEG A MAGYART! 
 

írta Móré Imre 
 

Móré Imre 1956-óta él Svédországban Järna nevû városban de a magyarországi Cecében 
született. Munkássága, tevékenysége ismert nem csak a Södertäljei Magyar Egyesület tagjai 
közt, de Svédország szerte.  


