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„ az embert illetően a legfontosabb, 

legpraktikusabb kérdés mégis csak az, 

mi a nézete a világegyetemről.”1 

I. Az ember szellemi világa 

A világirodalom mély gondolatú drámájában, Madách Imre: Az ember tragédiájában Lucifer így szól 

Ádámhoz: „… láss szellem-szemekkel!”. Ezzel azt akarta elérni, hogy Ádám a történelmi események mögött 

a luciferi út jövőképét lássa, mely szerint az emberiség egymást gyilkolva és pusztítva a vesztébe rohan. A 

tökéletességre törekvés illúzió. A jó és magasztos kezdeményezések téveszmékké torzulnak, a szenvedés és 

kínlódás világát hozzák el számunkra. Ezzel a jövőképpel akarta Lucifer öngyilkosságra rávenni Ádámot azért, 

hogy az ember szellemi világának megjelenését csírájában megakadályozza. Isten azonban megszólította 

Ádámot: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” 

Küzdenünk kell, mert a tudomány és a technikai eredményeit jóra és rosszra is fel lehet használni. Az 

atomenergia például nemcsak békés célokra, pusztításra is használható. Az Isten ellen küzdő Lucifer azt akarja 

elérni, hogy az ő jövőképe a pusztulás, halál, szenvedés valósuljon meg. Ezt nevezhetjük sátáni luciferi útnak, 

vagy baloldali ösvénynek, amelyen a Lucifert követő emberek haladnak, akik nem látnak túl önző világukon, 

rombolják a környezetet, és saját igazságtalan hatalmuk növeléséért züllesztik az egész társadalmat. 

Mi, keresztények, nem egymás kizsákmányolásának, leigázásának, megnyomorításának, pláne megölésének, 

sokkal inkább az együttműködésnek, a szeretetnek a hívei vagyunk. Hiszünk az isteni elgondolás 

győzelmében, a sátáni vonal követőinek bukásában. Ezt az utat Isten felé vezető útnak vagy jobboldali 

ösvénynek is nevezhetjük. 

Az Isten felé vezető úton, a jobboldali ösvényen haladó emberek, illetve emberi társadalmak – értelmi és 

erkölcsi szellemi világuk folyamatos fejlődésének köszönhetően – egyre igazságosabb, szebb és jobb világot 

teremtenek maguk körül. 

Keresztény szellem-szemekkel fogjuk megvilágítani a baloldali ösvényt, a hitleri nemzetiszocialista 

rasszizmus, a lenini proletárdiktatúra és a kizsákmányoló vadkapitalizmus, valamint az elfajult liberalizmus 

téveszméit, melyek veszélyesebbek a kígyóknál, skorpióknál. A megoldást a keresztényszocialista 

eszmerendszer megvalósításában látjuk. Hiszünk az isteni segítségben: 

„Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon járjatok.” (Lk 10, 19) 

Az emberiség szellemi világának három vonulata 

Az értelem, amely a létért való küzdelemben alakult ki, lehetővé tette, hogy az emberiség az állatvilág fölé 

emelkedve az anyagi világ erőinek egy részét saját szolgálatába állítsa. Az Isten felé vezető, jobb oldali úton 

haladók az értelmi képességekkel szerzett tudást az egész emberiség felemelésére, javára használják fel: 

például az orvostudomány eredményeit gyógyításra, a szenvedés csökkentésére. A luciferi, baloldali úton 

haladók ezt a tudást például Amerika meghódításakor az indián őslakosság kiirtására használták fel. Fogságba 

ejtett indiánokat halálos járványbetegséggel fertőzték meg, majd visszaengedték őket a társaik közé. A járvány 

megtizedelte az indiánokat, a legyengült betegeket pedig sátraikban könnyedén lemészárolhatták. 

Az erkölcs eszmerendszerét a társadalmi együttlét szabályai alkotják. Az emberiség nagy részének 

életminőségét ma már nagy részben környezetének erkölcsi rendszere és társadalmi viszonyai határozzák meg. 

A jobboldali ösvényen haladók az erkölcsösek, a baloldali ösvényt az erkölcstelenek járják. 

Az érzelem, mely összhangban és ellentétben is lehet az értelemmel, tetteinket jó és rossz irányba is 

irányíthatja. Ilyen a szeretet, a gyűlölet, a tudás, az igazság utáni vágy, harag stb. A jobboldali ösvényen járó 

ember érzelmi alapon azonnal, gondolkodás nélkül elutasítja az erkölcstelen cselekvéseket. Az ilyen embert 

belső indíttatású, erkölcsös embernek nevezzük. 

Fontos megemlítenünk, hogy megfelelő neveléssel, meditálással, imádsággal is elérhető az ösztönösen 

                                                      
1 G. K. Chesterton: Hagyományok és hazugságok 
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erkölcsös állapot. Ennek fordítottja is igaz. Szuggesztióval, különösen kábítószerrel kombinálva azt, 

elsősorban még kiforratlan, 12–14 éves gyerekek rávehetők erkölcstelen, társadalom- és életellenes tettekre. 

Az emberek elég nagy csoportja viszont csak azért tartózkodik az erkölcstelen tettek elkövetésétől, mert fél a 

társadalmi megtorlástól. Viszont ha úgy látja, hogy elmarad a számonkérés, akkor korrumpálható, csal, lop, 

erőszakoskodik, rabol, esetleg gyilkol is. Erre a csoportra az a jellemző, hogy csökevényes az agyuk 

homloklebenye, illetve alacsony szintű vagy téveszmés kulturális közegben nevelkedtek, ahol nem kaptak 

megfelelő erkölcsi nevelést. 

Az ember szellemi világának teremtése 

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) kiváló francia geológus, őslénytantudós, a Francia Tudományos 

Akadémia tagja, a Francia Geológiai Társaság elnöke, a kínai majomember, a Sinanthropus pekinensis 

felfedezőinek egyike, jezsuita szerzetes. 

Mint katolikus pap meggyőződéssel hitte, hogy a világot Isten teremtette, és Ő irányítja a fejlődését ma is. De 

milyen és hogyan jut előbbre ez a fejlődés? A kérdésre Teilhard de Chardin geológiai és őslénytani 

kutatásaival kereste, és az evolúció három szakaszának ismeretében kapta meg a választ 

Az első, a geológiai szakasz – az élettelen univerzum kialakulása – az ősrobbanással kezdődött, amikor a 

viszonylag kis méretre összezsúfolt anyag felrobbant. A világegyetem ma is tágul. Közben létrejöttek a 

galaxisok, a naprendszerek, és az egyik naprendszerben létrejött Földünk. 

Az élőlények megjelenése és evolúciója az Isten által irányított fejlődés második szakasza. Az első 

élőlények valószínűleg a tenger mélyén kitörő vulkánok közelében jelentek meg. 

A harmadik szakasz az emberszabású majmok ősi csoportjából kifejlődött ember megjelenésével 

kezdődött. Az emberi léleknek és az ember szellemi világának isteni teremtésével lelki-szellemi fejlődésünk 

szakaszába értünk. 

Teilhard de Chardin szerint az emberi lélek fejlődése – az univerzum léptékével mérve – igencsak kezdeti 

szakaszban van még. Az ész és tudás növekedése szükséges az emberhez méltó élethez, azonban mindez még 

nem biztosítéka az igazságos, boldog, kiegyensúlyozott társadalom létrehozásának. Ennek feltétele szerinte 

az, hogy az emberi lelkek fejlődési iránya Isten felé mutasson. A mi feladatunk, hogy a jobb ösvényen járva a 

„Teremtő munkatársai” legyünk. A feladat nagy, mert az emberek lelki állapota nagyon eltér egymástól. Élete 

során az ember nagy utat tehet meg a jó irányba, de mehet rossz irányba is. 

Ez megalapozza a baloldali és jobboldali ösvényen haladás keresztény értelmezését. 

Mindazok, akik önzetlenül Isten felé tartanak, vagyis Isten tervével összhangban munkálkodnak, az ún. 

jobboldali ösvényen haladnak. Azok pedig, akik a jó irányú fejlődéssel vagyis Isten tervével szembehelyezked-

nek, s csak saját önző céljaikért dolgoznak – akkor is, ha ezzel tönkreteszik fizikai és szellemi világunkat, az 

emberi társadalmat –, az ún. baloldali ösvényen mennek a semmi, a pusztulás felé. 

A fejlődés alacsonyabb fokain az önzés gyakori. Ennek anatómiai okai is vannak. Az emberi agy 

homloklebenye az erkölcsi elvek és eszmék székhelye. Ilyen homloklebenyük az állatoknak nincs, vagy igen 

csökevényes. Akinek fejletlen a homloklebenye, segítség nélkül képtelen önzésén uralkodni, nem tud 

ellenállni a korrupciónak, mivel a szellemi fejlődés alacsony fokán áll. 

Háborús tapasztalatok alapján tudjuk, hogy homloklebenyünk komoly sérülése esetén elveszíthetjük 

erkölcsi tulajdonságainkat, amit nehéz visszaszerezni. 

Tanulság: A fejlődés alacsony fokán álló, az önzéssel bilincsbe vert embereket nem szabad gazdasági vagy 

társadalmi vezetőnek kinevezni, illetve megválasztani. Az ilyeneket erőteljes társadalmi kontroll alatt kell 

tartani. 

A korrupcióellenes küzdelem akkor a leghatékonyabb, ha nem választunk meg, illetve nem nevezünk ki 

erkölcsinevelés-hiányos embereket. Választáskor ügyeljünk arra, hogy belső indíttatású embert jelöljünk! 

Ez azt jelenti, hogy akkor sem lop, ha úgy érzi, ezt büntetlenül megtehetné. 

Szellemi fejlődésünk fokozatai 

Az ember szellemi világának öt fejlődési fokozatát mutatjuk be, ahová besoroljuk az egyéneket és a hozzájuk 
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illő különböző társadalmi formákat. 

1.) Szellemi fejlődésünk első, legalsó szintje 

A legalacsonyabb szinten az ember tudata csupán fizikai testére vonatkozik. Az elvont gondolkodásról, 

és a tudat szárnyalásáról fogalma sincs, csak a fizikai világban való tevékenységre képes. Ezt az embert 

a saját teste, önzése irányítja. 

Ez egy állatvilághoz közeli, kezdetleges szint, amely közel áll a csimpánzokéhoz. Az állatok világában a 

fajtársak elpusztítása elég gyakori, de – sajnos – az embereknél is előfordul. Isten hiába mondja 

tízparancsolatában, hogy ne ölj, ne erőszakoskodj embertársaiddal, hanem szeresd felebarátaidat, mint 

tenmagadat, még napjainkban is ölnek, erőszakoskodnak azok, akik nem tudnak továbblépni az emberré válás 

szellemi fejlődésének első lépcsőfokáról. Pedig egyszerűen követhető lenne Isten akarata: egymás öldöklése, 

pusztítása helyett építsünk boldog, virágzó, igazságos emberi társadalmat. Ez mindnyájunknak jobb lenne. 

Ez az első, legalacsonyabb szellemi szint az erőszak, a „mindenáron megszerzés” szintje, amelyben élők 

embertársaikat eszközként használják fel saját céljaik elérése érdekében. Amíg a társadalom döntő többsége 

ilyen alacsony szellemi színvonalon él, addig népcsoportokra szakadva egymás ellen harcolnak, egymástól 

területeket hódítanak el, majd megerősödve létrehozzák a legalacsonyabb szellemi szintnek megfelelő 

társadalmi berendezkedést, a rabszolgatartó társadalmat. Az ókori Római Birodalmat a jól felszerelt és jól 

kiképzett halált osztó légiók tartották fenn. Hadjárataik során elrabolták a környezetükben élők munkáinak 

eredményeit, őket pedig rabszolgákká vagy adófizetőkké tették. Később az Egyesült Államokba hurcoltak 

négereket rabszolgának. 

Az emberiség általános értelmi és erkölcsi fejlődése azonban nem vitatható. Nem túl régen még elfogadott 

volt a rabszolgaság. Ma már ez túlhaladott, primitív társadalmi forma, akárcsak a jobbágyságra épülő hűbéri 

társadalom, ami a rabszolgaságnak egy enyhébb formája. Ebbe a csoportba esik a vadkapitalizmus 

munkásokat, munkavállalókat kizsákmányoló rendszere is. A nyomorgó proletárokat – ugyanúgy, ahogy a 

rabszolgákat és a jobbágyokat – szintén kizsákmányolták. Ezek a társadalmi formák szellemi világunk 

alacsony fejlettségi szintjére utalnak. 

Az egyének között azonban szellemi-erkölcsi fejlettség tekintetében igen nagy különbség lehet. Említettük, 

hogy még ma is élnek közöttünk igen nagy számban ilyen alacsony szellemi és erkölcsi színvonalú emberek. 

Tömegesen elkövetett rablásaikat, erőszakoskodásukat pl. a szovjet katonák bevonulásakor mi is 

tapasztalhattuk: a II. világháború alatt Magyarországon megerőszakoltak több százezer magyar nőt. Sztálin 

megengedte nekik ezt a „kis szórakozást”. Azok az orosz katonák éltek ezzel a brutális embertelenséggel, 

akiknek a homloklebenyük még igencsak csökevényes, erkölcsi nevelésük pedig negatív volt. Szinte csak 

rossz példákat láttak a sztálini Szovjetunió kegyetlen, erkölcstelen társadalmi légkörében. A nyugati, a német 

és a magyar hadseregben a nők megerőszakolása nagyságrendekkel kisebb volt, mint a szovjet hadseregben. 

„A II. világháború utolsó tavaszán pécsi lakásunkba szovjet tisztet telepítettek intelligens feleségével és 

kislányával együtt. Mivel édesanyám és az orosz asszony is jól tudtak németül, komoly barátság alakult ki 

közöttük. Amikor vége lett a háborúnak, és az orosz családnak vissza kellett utaznia a Szovjetunióba, a 

katonafeleség sírva-panaszkodva mondta nekünk, hogy mi el sem tudjuk képzelni, milyen borzalmas az élet 

náluk, a Szovjetunióban. Folyamatos gyanakvás és megfigyelés, ártatlan emberek internálása stb. Szavaiból 

egyértelműen kitűnt számomra, hogy a Szovjetunió vezetése a sátáni utat, a baloldali ösvényt követi.”2 

2.) Szellemi fejlődésünk második szintje 

A következő szellemi fokozatban élőknél már jelentkezik némi szellemi igényesség, de ők még 

érzelmektől sodort, könnyen félrevezethető állapotban vannak. 

Az ebbe a csoportba tartozó egyének is primitív tömeget alkotnak, és ma is előfordulnak. Nem képesek 

szellem-szemekkel világosan látni, gyakran saját téveszméik rabjai lesznek, és nem is akarnak látóvá válni. 

„Gondolod, hogy egy kapitalista akarja látni, mi a jó a kommunista rendszerben? Gondolod, hogy egy 

kommunista akarja látni, mi a jó és egészséges a kapitalista rendszerben? Gondolod, hogy egy gazdag ember 

akarja látni a szegényeket? Nem akarunk látni, mert ha mégis, akkor esetleg megváltozunk. Nem akarunk 

                                                      
2 Dr. Nemesszeghy György: Ősi magyar család a XX. századi diktatúrák árnyékában 
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látni. Ha valaki lát, akkor nem képes többé arra az életvezetésre, amellyel oly bizonytalankodva tartja össze a 

mindennapjait.”3  Így folytathatnánk ezt a gondolatsort: Gondolod, hogy a hajlékkal rendelkező akarja látni a 

fagyoskodó hajléktalanokat? 

Sokan hajlamosak a helytelen általánosításra, mert az számukra lényegesen kisebb szellemi erőfeszítést 

követel. 

A Benes-dekrétum, miszerint kollektív felelősségre vonás alapján minden szlovákiai magyar bűnös, nagyon 

egyszerű utasítás az alacsony intelligenciájúak számára: minden magyar vagyonát el lehet rabolni, őket 

magukat pedig át lehet tenni a Duna másik oldalára. Ilyenkor nem kell a valóságot felderíteni, nem kell az 

igazsággal törődni! Az alacsonyabb értelmi színvonalúak könnyen magukévá teszik ezt a tévhitet: nem akarják 

látni, hogy ezzel nagyon sok ártatlan, becsületes, jóakaratú embert rabolnak ki teljesen igazságtalanul. 

Értelmes ember nem fogadhatja el a kollektív bűnösség elvét. 

A marxi osztályharc elmélete is az alacsony értelmi színvonalra épít. Egyszerűbb azt mondani, hogy minden 

munkaadó ellensége a munkásosztálynak, mert azok a másik osztályhoz tartoznak. A valóság feltárása, hogy 

valóban ki zsákmányolja ki munkásait és ki nem, és a munkaadó milyen értékeket teremt a társadalom 

számára, az már túl bonyolult, ehhez kissé több értelem kellene. 

Ugyanígy, a holokauszt helyeslőinek szellemi színvonala addig terjed csak, hogy minden zsidó bűnös, tehát 

meg lehet őket ölni. Távol áll tőlük annak megértése, hogy ezzel – igazságtalanul és értelmetlenül – sok 

ártatlan embert ölnek meg. 

Az ilyen szellemi szintű emberek gyakran esnek téveszmék rabságába. 

Téveszmék hálójában 

Az I. világháború környékén a szabadság eszményéből kiinduló liberalizmustól várták a társadalmi problémák 

megoldását, azonban a nyugati liberális gondolkodásban rejlő téveszmék csalódást okoztak. A nincstelen 

tömeg problémáinak megoldása helyett legfeljebb csak annyit tudott nyújtani, hogy „mindenkinek szabad a 

híd alatt aludnia.” A kizsákmányolás elleni munkásmozgalmak azonban zsákutcába futottak, és 

téveszmerendszereikkel hátráltatták a kizsákmányolás igazságos megszüntetését, társadalmi visszafejlődést 

indítottak el. Legnagyobb hatású az alábbi két téveszme volt: 

- a hitleri nemzetiszocializmus eszménye – rasszista elképzelésekkel kiegészítve 

- a lenini proletárdiktatúra bolsevik rendszere. 

Ez a két téveszmerendszer szellemi visszalépést jelentett, mert mint tapasztaltuk azt, bizonyos mértékben 

visszatértek a rabszolgatartáshoz, tömeges öldöklést, népirtást hajtottak végre. Ezért veszélyesek, mint a kígyó 

és a skorpió. A megoldást a keresztényszocialista eszmerendszerek adják. 

A hitleri nemzetiszocializmus halálra ítélt rabszolgái 

A hitleri nemzetiszocializmus diktatórikus módszerekkel akarta megoldani a problémákat. Szerintük az emberi 

faj akkor fejlődik legjobban, ha a legmagasabb rendű népcsoport (értelmezésükben a német) uralkodik a 

világon. (Ezt tévesen nevezték német fajelméletnek, hiszen az egész emberiség egyetlen fajt alkot, külön német 

faj nem létezik.) 

Nem igaz az, hogy népcsoportok kiirtása előbbre vihetné az emberi faj fejlődését! Az emberi evolúció nagyon 

egyenetlen, ezért az elmaradt népcsoportokban szintén lehetnek szép számmal zsenik is. 

A hitleri rasszista gyakorlat a németeket sem kímélte. A körzeti orvosokat felhatalmazták arra, hogy ha olyan 

beteg egyént gyógyítanak, aki fogyatékosságát torzult génállományával szaporodáskor továbbadhatja, azt 

hivatali erőszakkal ivartalanítsák. A hiányos genetikai ismeretek miatt előfordult, hogy értékes német emberek 

szaporodási képességeit szüntették így meg. 

Hitler nemcsak Németországból, hanem a környező országokból is összegyűjtötte a zsidókat, és 

rabszolgaként dolgoztatta őket. A dolgozni már nem képeseket megölette. Arról nem hallottunk még az 

ókorból sem, hogy a munkaképtelen rabszolgákat megölték volna. 

„A zsidóüldözés időszakát gimnazistaként éltem meg, a pécsi jezsuita Pius Gimnáziumnak voltam a tanulója. 

                                                      
3 Anthony de Mello: Ébredj tudatára 
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Édesapám őrnagyi rangban a pécsi Zrínyi Miklós Hadapródiskolában tanított matematikát és fizikát, ezért 

dédszülőkig igazolni kellett, hogy bennünk nincs zsidó vér. Mivel a Nemesszeghy név régi nemesi családunk 

neve, a tatárjárásig megvan a családfánk. Nemesi címerünket a minden életet elpusztító tatár hordák elleni 

harcban szereztük. Ma is az élet hívei vagyunk, és Szent István királyunk a példaképünk, ezért szerintünk a 

holokauszt sátáni elgondolás. 

A gimnáziumban kettesével ültünk a padokban. Egyetlenegy pad volt csak, ahol egy évfolyamtársam ült: 

Schwartz István, akin meglátszott, hogy ő az osztály egyetlen zsidó tagja, ezért senki sem akart mellé ülni. 

Mikor az osztályunk létszáma eggyel növekedett, új társunk sem volt hajlandó – a zsidóellenes propaganda 

hatására. Osztályfőnökünk végül engem kért meg, hogy üljek Pista mellé. Mivel nem volt addig zsidó 

ismerősöm, kíváncsi voltam, milyenek lehetnek a zsidók. Visszahúzódó, szerény fiú volt. Özvegy édesanyjával 

szűkösen éltek egy kis lakáskában. Matematikából, amiben én jó voltam, nem jeleskedett, de néha-néha voltak 

szellemes megjegyzései és véleménynyilvánításai. Egyik alkalommal nem jött el az iskolába, így elvittem neki 

a számtan-házifeladatot. Mikor beléptem a szobába, háttal állt nekem, és az ablakon nézett kifelé. »Hát nem 

vagy beteg?« – kérdeztem csodálkozva. Mikor megfordult, mindent megértettem. Nagy sárga csillag volt 

kitűzve a zakójára. Első nap nem bírt így közénk jönni. Tudtam, hogy semmivel sem volt rosszabb osztályunk 

átlagánál. Akkor miért kellett ezt a jelet egész nap magán hordania? Nem volt normális, aki ezt kitalálta! 

Nemsokára édesanyával együtt elhurcolták és rabszolgaként dolgoztatták. Az anya hamarosan gázkamrába 

került, mert idős kora miatt nem volt jó munkaerő. Pista hazatért, és jó katolikus pap lett élete végéig. 

Mondjátok meg, mi értelme volt az édesanyja megölésének? Kinek volt ez jó?”4 

A Vörös Birodalom rabszolgái 

A lenini proletárdiktatúra azért téveszme, mert valódi megoldás helyett rossz úton járva olyan diktatúrával 

akarta megoldani a problémákat, melyben megint csak a társadalom egy része akart uralkodni az egész 

társadalom felett – az igazságos és kölcsönös együttműködés helyett. Saját bőrünkön tapasztaltuk a 

diktatórikus, imperialista jellegű szovjet katonai megszállás terheit évtizedeken keresztül. Ez is nyilvánvalóan 

luciferi út. 

A Szovjetunió utasítására a sváb parasztokat, proletárokat és nőket német származásuk miatt Oroszországba 

hurcolták dolgozni. Sokuknak, akik kint meghaltak, a gázkamra könnyebb halált jelentett volna. Lehet-e 

baloldalinak nevezni azt a rendszert, amely cselédlányokat, proletárokat dolgoztat rabszolgaként? 

A szegény, de becsületes és szorgalmas fiatal cselédlány, Lizi, ugyanúgy nem tehetett arról, hogy sváb 

származású, mint ahogy az ártatlan zsidók sem tehettek arról, hogy zsidónak születtek. A különbség csupán 

annyi, hogy a hasonlóan borzalmas sváb holokausztért még soha senkit nem vontak felelősségre. Henrietta 

visszaemlékezése a XX. Század Intézetnek benyújtott nyertes pályázati anyagból. 

„Lizi, a sváb származású fiatal cselédlány nálunk szolgált. Inkább családtag volt, mint beosztott. A Mama 

megtanította főzni, és reggeltől estig vele együtt dolgozott. Arra is emlékszem, hogy a Papa cipelte fel a szenet 

a pincéből, mert úgy gondolta, hogy ez túl nehéz munka a cselédlányunknak. A háború után sváb származása 

miatt Lizire nem tűztek ugyan horogkeresztet, amihez egyébként semmi köze sem volt, de az orosz »proletár 

internacionalisták« magyar inasaik közreműködésével a szintén proletár cselédlányt – sok ezer ártatlan 

társával együtt – a Szovjetunióba hurcolták. 

A Szovjetunióba internált fiatal lányokat az oroszok rendszeresen megerőszakolták. Lizin is annyiszor és 

annyian „mentek át”, ahányszor és amennyien csak akartak. A rabságban teljesen kiszolgáltatott nőket 

megfosztottak minden védekezési lehetőségtől. Az ingyenes robotolás mellet, még ingyenes prostitúcióra is 

kényszeríttették őket, eközben enni sem adtak nekik rendesen. Helyzetük sokkal rosszabb volt, mint az ókori 

rabszolgáknak. 

Lizi gyereket szült a fogságban. A szüléstől legyengült állapotában, a sok éhezés és nehéz bányamunka közben 

nem tudta gyerekét megfelelően táplálni, így kisbabája meghalt. Mindezt Lizi mesélte el nekem, miután teljesen 

összetörve, legyengülve hazaengedték. A munkás-paraszt szövetséget hangoztató magyar moszkoviták 

elrabolták családjának minden vagyonát, és rokonságával együtt egy szál ruhában kitelepítették őket – a 

                                                      
4 Nemesszeghy György visszaemlékezéseiből vett idézet 
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cselédeket, szegényparasztokat – Németországba.”5 

A szovjet és német internálótáborok borzalmas körülményei és a mindkét részről elkövetett gyilkosságok 

egyaránt szörnyűek és embertelenek voltak. Ma már körülbelül ismerjük a számszerű adatokat is. A 

nemzetiszocialista hitleri rendszer körülbelül 20 millió ártatlan ember haláláért felelős. A sztálini 

kommunizmus ártatlan áldozatainak száma pedig legalább 80 millió. 

Ma már minden értelmes ember látja a sztálini osztályharcos és hitleri rasszista téveszmék egyik 

legnagyobb hibáját. Az egyént nem szabad kizárólagosan osztályhoz, illetve népcsoporthoz tartozása 

alapján megítélni, üldözni, pláne meggyilkolni! Mindkét téveszmével kapcsolatban ez a legfontosabb 

tanulság. 

3.) Szellemi fejlődésünk harmadik szintje 

A harmadik fokozatra az elvakultság jellemző. Az embert valamilyen eszme tartja hatalmában. Lehet 

ez becsvágy, hatalomvágy vagy valamiféle eszmerendszer, amiért akár életét is hajlandó feláldozni. Csak 

az eszme értéke, annak igaz vagy hamis volta különbözteti meg az eszelőst a jobboldali ösvényen haladó 

mártírhőstől. A terroristák embertelen gyilkosságaikkal a baloldali ösvényen járnak. 

Keresztény szellem-szemekkel különböztessük meg a téveszméket a magasztos eszméktől! Az öngyilkos 

terroristák annyira magukévá teszik a hamis ideát, hogy szinte hipnotikus állapotba kerülnek, és készek 

ezért meghalni. Hősök és terroristák között az a különbség, hogy a hősök magasztos eszmékért lesznek 

vértanúk, a terroristák pedig hamis téveszmék áldozatai. Keresztény világnézetünk szerint Isten az emberi 

szívekbe véste az emberiség isteni törvényeit, ahol a lelkiismeret ítélkezik. A szabad ember a lelkébe vésett 

isteni törvények szerint cselekszik, és nem engedi, hogy mások rossz irányba eltérítsék, a téveszmék rabjaivá 

tegyék. Lássunk szellem-szemekkel és maradjunk szabadok! Platón mondta: „Senki sem süllyeszthet szolgává 

szabad embert, mivel a szabad ember még a börtönben is szabad.” A szabadság nem a külső körülményektől 

függ, hanem a szívedben lakik. Ha elérted már a bölcsességet, akkor ki volna képes szolgává tenni? Nézzünk 

szellem-szemekkel, ne engedjük elvenni szabadságunkat és ne hagyjuk, hogy a baloldali ösvényen haladók 

eszközként használjanak minket saját céljaik eléréséhez, vagyis ne legyünk a sátáni út szolgái és rabjai! 

Az iszlám és a kereszténység 

Az öngyilkos terroristákat az Iszlám Állam vezetői agymosással toborozzák. Azt mondják nekik, tekintsd 

nyomorúságos életedet, tegyél végre valami hatalmasat, valami maradandót, öld meg a hatalmas Allah 

káromlóit, a keresztény disznókat, majmokat, rohadékokat, és nagy jutalmat kapsz ezért a paradicsomban. Az 

ilyen biztatás hátterében az élet megvetése áll. A keresztény mártírok viszont a jobb, emberibb életért a halált 

vetik meg. Ez az egyik különbség. 

A másik különbség a két vallás istenképében van. Jézus sohasem mondta, hogy öljétek meg a hitetleneket. A 

Korán viszont azt írja, hogy ha szükséges, a hittérítéshez vedd elő kardodat. 

Az iszlámban a hit tárgya Allah egyedülisége. Allah „Egy”, senki nem osztozik vele uralmában, parancsaiban, 

nincs neki fia, se társa. Ezt azért hangsúlyozzák erőteljesen a muzulmánok, mivel ők a keresztényekre mint 

bálványimádókra tekintenek a Szentháromságban való hit miatt. A Korán szerint a „társítás” az egyik 

legnagyobb bűn: „Aki Allah mellé más isteneket társít – annak Allah megtiltotta a Paradicsomot, annak 

lakhelye majdan a Pokol tüze lesz.” Az iszlámhívők csak Allahhoz fordulnak segítségért és bűnbocsánatért, 

közbenjáró nélkül, a muszlim teológia ugyanis elutasítja Isten emberhez való eljövetelének minden formáját. 

Allah elkülöníti magát az emberektől, érzéketlen az emberi szükségek iránt, önkéntes leereszkedés és jóindulat 

jellemzi. Ha úgy tetszik neki, szeret, ha pedig úgy, akkor gyűlöl. A Korán szerint Allah nem szereti azokat, 

akik elutasítják a hitet (Korán 3, 32), vagy akik áthágják parancsait (Korán 7, 55). 

Az iszlám lényege abban áll, hogy a hívők engedelmeskedjenek, és alávessék magukat Allahnak, hiszen azért 

teremtette az embereket, hogy őt szolgálják (Korán 51, 56). Isma'il Raji al-Faruqi neves iszlámtudós szerint 

„Allah nem jelenti ki magát akárkinek akárhogyan. Allah csak az akaratát jelenti ki. Nem áll más mód a 

rendelkezésünkre, hogy megismerjük Allahot, csak az akarata, amelyet tökéletesen láthatunk a Koránban.” A 

Koránban Allahnak a következő nevei is szerepelnek, amelyek kevésbé humánus akaratáról árulkodnak: 

Al-Darr – az ártó, bánatot okozó; Al-Qahhar – mindenkit kényszerrel leigázó, megalázó; Al-Háfid – 

                                                      
5 Dr. Nemesszeghy György: Ősi magyar család a XX. századi diktatúrák árnyékában 
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megszégyenítő; Al-Mumit – halált osztó; Al-Muntaqim – a megtorlás ura, a bosszúálló. 

Az iszlám kettős arca Allah különböző neveiből is kitűnik, mivel a keresztény Bibliához hasonló 

jótékonykodás mellett megjelenik a Koránban az ember szellemi világának legalsó lépcsőfokához tartozó 

hódító gyilkosság és rabszolgatartás lehetősége. Maga Mohamed próféta is tartott, adott és vett rabszolgákat, 

és részt vett erőszakos hódításokban. 

Mohamed próféta iszlámterjesztése együtt járt a mekkai karavánok kifosztásával, ami kezdetben a 

vallásalapítónak és híveinek a megélhetési forrása volt. A rabló hadjáratok során nemcsak anyagi károkat 

okoztak, gyakran rendeztek vérfürdőt is. Volt olyan, hogy egyszerre több száz ember torkát vágták el, 

lefejezték vagy megcsonkították őket, a nőket megerőszakolták, egész törzseket irtottak ki. 627-ben az 

árulással vádolt zsidó Banu Kurajza törzs is áldozatául esett Mohamednek. A város ostroma után az összes 

zsidó férfit lefejezték, a nőket és a gyerekeket pedig eladták rabszolgának. A gyilkosságokban Mohamed is 

tevékenyen részt vett. 

„Norman Geisler keresztény apologéta szerint az iszlám prófétája hajlamos volt politikai eszközként használni 

a gyilkosságot, nem esett nehezére megszegni ígéreteit, amennyiben abból előnye származott, és bosszút állt 

azokon, akik gúnyolták őt. Amikor az utolsó zsidó települést, Khaybart is elfoglalták, Mohamed felszólította a 

törzs vezetőjét, Kinana ibn al-Rabit, hogy árulja el, hová rejtették el kincseiket. Amikor a törzsfő ezt 

visszautasította, megkínozták, lefejezték, és fiatal feleségét Mohamed maga mellé vette ágyasnak. Mindkét 

történet szerepel a hadíszban (iszlám vallási iratokban), bár iszlámhívők szerint a szerző ebben a két esetben 

zsidó beszámolókra hagyatkozott, amelyek eltúlozták a történteket.”6 Az iszlám terjesztésének fontos fejezete 

volt, amikor 630-ban Mohamed elfoglalta Mekkát, ahol a legtöbben áttértek az iszlám hitre. Ha valaki nem 

akart mohamedán lenni, azt megölték, vagy eladták rabszolgának, illetve egész népcsoportok meghódítása 

esetén adófizetőként élhettek iszlám uralom alatt. A leigázott magyarok is folyamatosan adót fizettek a török 

császárnak. Adóbehajtásban utánozták az ókori rabszolgatartó Római Birodalmat. Mohamed további 

területeket is meghódított Arábiában, és szövetséget kötött a beduinokkal. Jézus viszont azt mondta: „Aki 

kardot ránt az kard által vész el.” (Mt 26, 52) 

4.) Szellemi fejlődésünk negyedik szintje 

Ha az ember már tudatosan uralja a magasztos eszmét, akkor összpontosított lelkiállapotban van. 

Ekkor magunk választjuk meg célként a jobboldali ösvényen haladást, és saját akaratunkból 

ragaszkodunk az isteni igazsághoz. Ebben a negyedik fokozatban kezdünk hozzá az önneveléshez, amely 

haladásunkat meggyorsítja. Ez már a magasabb mentális világban való tevékenységnek felel meg. 

A negyedik fokozatot elért egyén elkerüli a téveszméket, a keresztényszociális szolidaritás jellemzi. 

Pápai enciklikákból átvett idézetekkel mutatjuk be, hogyan oldja meg a kizsákmányolás elkerülését a 

keresztényszocialista eszmerendszer. 

XIII. Leó pápa Rerum novarum enciklikájában a következőt írja: „Alapvető hibát követnek el a társadalmi 

kérdés tárgyalásában azok is, akik a két társadalmi osztályt eleve egymás ellenségének tartják, mintha a 

természet a gazdagokat és a szegényeket arra teremtette volna, hogy állandó harcban egymást irtsák. Ez 

annyira ellenkezik a józanésszel és az igazsággal, hogy pontosan az ellenkezője igaz. Ahogy ugyanis a testben 

a különféle tagok úgy illeszkednek egymáshoz, hogy ebből az egésznek az az összhangja keletkezik, amit joggal 

mondunk harmóniának, éppen úgy intézkedett a természet a társadalomról is, hogy a két osztály egyetértő 

kölcsönviszonyban álljon egymással, s megfelelő egyensúlyt tartva egészítse ki egymást. Hiszen teljes 

mértékben egymásra vannak utalva: sem a tőke munka nélkül, sem a munka tőke nélkül nem lehet meg.”7 

Hogyan biztosítható a keresztényszociális elvárások teljesülése a demokráciákban? A megoldás rajtunk múlik. 

A keresztényszociális elvek alapján biztosítani lehet a munkáltatók és munkavállalók együttműködésének 

összhangját a nemzet egészének harmonikus fejlődése érdekében. 

Szintén XIII. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája szerint kötelességei az államnak is vannak. Itt a pápa 

azokat a liberális elveket ítéli el, amelyek szerint elégségesek a piac öngyógyító erői, és ellenzik az állam 

szociálpolitikai kérdésekkel való foglalkozását, illetve amelyek elutasítják, hogy az állam beleavatkozzon a 

                                                      
6 http://www.ujexodus.hu/tortenelem/mohamed_erkolcse_es_az_iszlam_tanitasa  
7 XIII. Leó pápa Rerum novarum enciklikájából 

http://www.ujexodus.hu/tortenelem/mohamed_erkolcse_es_az_iszlam_tanitasa
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társadalmi folyamatokba. Az állam legfontosabb kötelessége, hogy „a közösség és az egyének jólétét 

szolgálja”, amelynek megvalósításában „a munkások tevékenysége különösen hatékony és szükséges”. 

„Sőt ezen a téren a munkásoknak olyan nagy a szerepük és jelentőségük, hogy valójában kizárólag az ő 

munkájukból származik az állam gazdagsága. A méltányosság tehát a munkások állami védelmét sürgeti, azt, 

hogy a munka közösségre háramló hasznából úgy részesüljenek, hogy szükségleteiket lakás, ruházat, 

táplálkozás és egészségügyi ellátás tekintetében fedezni tudják, s helyzetük ne legyen annyira nyomasztó. 

Ebből az következik, hogy az államnak támogatnia kell mindazt, ami a munkások helyzetén bármiképpen is 

lendít. Ez a gondoskodás nemcsak hogy nem lesz kárára senkinek, hanem ellenkezőleg, mindenkinek előnyére 

fog válni, mivel a társadalom elemi érdeke, hogy azok, akiktől oly igen szükséges javai erednek, ne 

nyomorogjanak.”8 

Világjelenség, hogy napjaink baloldali mozgalmai nem képesek az egész nemzet jólétét és közjavát szolgálni, 

mert nincs rálátásuk az egészre. Jó példa erre az ágazati szakszervezetek azon hibás tevékenysége, amely során 

a társadalom egy rétegét képviselve ellentétbe kerülnek a nemzet egészének érdekeivel. Ágazati sztrájkkal 

megbénítható az egész ország gazdasága, ezért az ezzel való fenyegetésekkel a dolgozók kikényszeríthetnek 

saját maguknak a többi ágazat munkavállalóihoz viszonyítva igazságtalanul magas munkabért. Ha az ágazat 

ennek biztosítása érdekében például felemeli az országon belül eladott termékeinek, illetve szolgáltatásainak 

árát (pl. a közlekedési ágazatban), akkor ezzel áthárítja az ország többi dolgozójára a saját munkavállalói 

aránytalanul magasabb életszínvonalának többletköltségeit. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a szakszervezetek 

egy részénél lehetőség adódhat arra, hogy a munkavállalók egyik csoportja igazságtalan előnyökhöz jusson a 

többi ágazat munkavállalóihoz képest. 

A keresztényszociális szolidarizmus teremthet igazságos egyensúlyt 

A globalizálódó világban keresztényszociális hozzáértéssel kell figyelni a világgazdasági jelenségekre is, mert 

ha ezt nem tesszük, előfordulhat, hogy a szakszervezetek által kiharcolt irreálisan magas munkabérek miatt az 

ország által termelt termékek árai annyira megemelkednek, hogy eladhatatlanná válnak, a gazdaság leépül. A 

megjelenő munkanélküliség végső soron nyomorba döntheti a nemzet munkavállalóit. 

A vezetők és munkaadók kötelességeit ugyancsak a Rerum Novarum foglalja össze a legjobban: 

„A munkaadók legfőbb kötelességei közé tartozik, hogy munkásaikat ne tekintsék rabszolgának; tisztelni 

tartoznak személyiségük méltóságát, hisz még inkább megnemesíti ezt az, amit »keresztény jellegnek« 

nevezünk. Értsék meg, hogy a kenyérkereső munka a keresztény bölcselet fényében nem lealázó, hanem 

felemelő, mert az emberi élet fenntartásának tisztességes eszköze; ellenben rút és embertelen dolog az 

embereket a haszonszerzés puszta eszközeiként használni fel s őket többre nem becsülni, mint amennyit nyers 

munkaerejük ér.”9 

Összefoglalva: A szociális problémák megoldásához állami beavatkozás szükséges, de nem diktatórikus, 

hanem igazságos, demokratikus, keresztényszociális formában. 

5.) Az ember szellemi fejlődésének ötödik, legfelső szintje 

Ha a belső életre összpontosítva fölülemelkedtünk az önös érdekű birtoklásvágyon, és a birtoklás már 

nem cél, hanem eszköz, akkor közeledünk az ötödik fokozathoz, melyben elérjük a teljes önuralmat, 

megállítjuk a vágyak és a gondolatok szétszóródását. Az első fokozatban a testünk uralkodott rajtunk, 

az ötödik fokozatban viszont már lelkünk uralkodik a testünk felett, és ezekkel a fejlettebb 

tulajdonságainkkal, valamint képességeinkkel munkálkodjunk a közjóért, az emberiség a 

felemelkedésén – a jobboldali ösvényen Isten felé haladva! 

Az ötödik fokozatot elért, tudással és szakértelemmel is rendelkező vezetők, munkaadók általános fellendülést, 

áldást hoznak az országra, a társadalomra, miközben a keresztényszociális eszmerendszer megvalósításán 

dolgoznak. 

Minden ember isteni segítséget kaphat az ötödik, legfelső fokozat eléréséhez a Megváltásban. 

Idézzük a Bibliából Szent Pál szavait, aki a mi Urunk Jézus Krisztusban találta meg a segítséget ahhoz, hogy 

                                                      
8 XIII. Leó pápa Rerum novarum enciklikájából 
9 XIII. Leó pápa Rerum novarum enciklikájából 
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az Istenhez közelítve a lelke uralkodjon a teste felett: 

„Tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi lény vagyok, a bűnnek rabja.” (Róm 7, 14) 

„Így tehát erre törvényt találok: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. A belső ember szerint 

örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye 

ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van. Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e 

halált hozó testtől? Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által!” (Róm 7, 21-25) 

II. Ötvenhatos forradalmunk és szabadságharcunk bennünk élő történelme 

(Visszaemlékezések a 60. évforduló alkalmából) 

A közelmúlt történetírása még hiányos és befejezetlen. A XX. század történelmi tankönyvei nem kiforrottak. 

Kísért a sztálini diktatúra hatása. A marxisták történetfilozófiája – a történelmi materializmus – a termelési 

viszonyokban látta azt az alapot, amelyre a történelmi folyamatok magyarázatai felépíthetők. Háttérbe szorult 

az emberi szabadság szerepe és az egyén erkölcsi mérlegelése. Fernand Braudel történész, a történelmi 

strukturalizmus atyja szerint a struktúrák determináló hatása szűk teret engedélyez az embernek. Ez 

iskolapéldája a világnézeti reflexiónak, mely szerint a történelemben hosszú távon személytelen erők, 

földrajzi, demográfiai, ökológiai, gazdasági struktúrák jelentik a mélyebb realitásokat. Ez a világnézet elmossa 

az egyén felelősségét és szerepét a történelem alakításában. Eszerint a hősök és gazemberek 

megkülönböztetésének a történelem szempontjából kicsi a jelentősége, mert az egyén szereplése csak rövid 

távú esemény. Fernand Braudel „szentjánosbogár-hasonlata” szerint a rövid távú események fölvillannak az 

éjszakában, de aztán nyomtalanul eltűnnek, nem hagynak maguk után világosságot. Ez a szemlélet elkendőzi, 

sőt, látszólag igazolja is a történelmi gonosztetteket, és leértékeli az áldozatok hősies viselkedéseit. 

Napjainkban nálunk is tapasztalható a hóhér és az áldozat közötti ellentét elkendőzésére törekvő 

történetszemlélet. Mi nem értünk ezzel egyet, szerintünk nincs igaza a „szentjánosbogár-elméletnek” sem, 

mert ezek a felvillanások összeadódva, példaképpé magasztosulva történelmi távlatokban is maradandó fényt 

sugároznak. Egyetértünk Lord Acton történésszel, aki szerint a történetírásnak a nemes eszméket követő 

emberek tettei adnak méltóságot, eleganciát és intellektuális értéket. A történelem attól kap erőt, hogy elénk 

tárja az emberek viselkedésének eszmei, erkölcsi hátterét – Simon Schama szerint – és nem pedig attól lesz 

drámai ereje, hogy hírek formájában szánkba rágják. A történelem poézisa abban a szinte csodálatos tényben 

van, hogy egyszer ezen a földön, ezen az ismerős földdarabon hozzánk hasonló valóságos férfiak és nők 

járkáltak saját gondolatokkal és saját szenvedélyekkel. Az oxfordi R. G. Collingwood mondta egyszer: Azért 

tanulmányozzuk, hogy mit csinált az ember, hogy megtudjuk, milyen az ember. A történettudomány az emberi 

önmegismerés nélkülözhetetlen formája. Az országok és közösségek ugyanúgy nem hagyhatják figyelmen 

kívül azt a sajátos tudást, amelyet múltjuk tanulmányozása nyújt, mint ahogy az egyén sem értheti meg 

önmagát, ha nem ismeri saját családja, saját ősei cselekedeteit és nézeteit! 

Cicero, a római filozófus írta, hogy a történelem nélküli nép csecsemő lelkületű marad, nem tudja, honnan jött 

és hová tart. Megismerni a múltunkat annyi, mint felnőni. A történettudomány hivatása tehát az, hogy az 

emlékezet tanúságának fényével megvilágítsa az emberi lényeget. 

Pályázatunkban ezt a történettudományi hivatást az 56-os forradalom és szabadságharc, valamint 

előzményeinek történetírásakor igyekszünk teljesíteni.  Ám az ilyen módon feltárt igazságok mindig is 

közelebb fognak állni a nagy regényekben vagy költeményekben föltáruló igazsághoz, mint a 

társadalomtudósok kutatta elvont, általános törvényszerűségekhez. 

A diákok üveges szemmel ülnek az olyan világtörténelmi tankönyvek előtt, amelyek nemcsak telefonkönyv 

vastagságúak, hanem körülbelül annyira érdekfeszítőek is. Ezekben a termékekben nyoma sincs a nagy 

történelmi elbeszéléseknek, amelyek meg tudnák mozgatni a képzeletet, ki tudnák elégíteni a történelmi 

drámák iránti sóvárgást, mely ott él szinte minden ifjú szemében. Személyes visszaemlékezésekkel igyekszünk 

ezt a sóvárgást kielégíteni. 

Az 56-os forradalom előzményei 

Terike története 

(Idézetek Terike naplójából dőlt betűvel) 
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Terike 1937-ben született Zala megyében, Pacsán, nem messzire a Hertelendy földbirtokos család 

nyaralójának épülettömbjétől. Szüleiről így írt naplójában: 

Édesapám elszegényedett földbirtokos fia volt. A sok gyermek is közrejátszott, hogy szétesett a birtok! Apám 

már csak fél házat, pincét és egy darab szőlőt örökölt, amit nagyon szép dimbes-dombos panoráma vett körül. 

Szép időben még a Balatont is lehetett látni. Hegyre menet soha nem mulasztottam el visszanézni és 

gyönyörködni a távoli víz csillogásában. Vágyakozva néztem a vizet. Sokszor gondoltam arra, de jó lenne a 

habjai között fürödni. 

Egyszer az apámmal ott álltunk a hegy tetején. Szétnézve, körbemutatva a tájat, azt mondta: 

– Látod lányom, ez valamikor mind a miénk volt! – Némi szomorúság volt a hangjában. 

Édesanyám félig német, félig magyar származású. A nagyapját Németországból gazdának hozatta ide a 

faluban levő uradalom intézője. Itt megnősült, letelepedett, családot alapított. Az egész család az uradalom 

alkalmazottja volt. Édesanyám is náluk dolgozott – varrt és nagyon szépen kézimunkázott. Amikor 

megesküdtek apámmal, beköltöztek az édesapám által örökölt fél házrészbe. A másik felét apám testvére lakta 

a családjával. 

Terike szülei a második világháború alatt átköltöztek a Pacsa melletti Andorházára, ahol Terike édesapja 

vincelléri állást kapott az uradalmi szőlőbirtokon. Az andorházi családi ház, ahol laktak, az uradalomé volt. 

Ezeket a házakat a földbirtokos építtette az uradalomban dolgozók családjainak. 

Négy gyereket neveltek: Terikét és nővérét, valamint bátyját és öccsét.  Az oroszok bejöveteléig viszonylag 

jól éltek. Ekkor azonban Terike édesapja elvesztette vincelléri állását, mert Hertelendyék külföldre 

menekültek. Édesanyja sem kereshetett már pénzt varrással, hímzéssel. Szerencsére az uradalmi birtokból a 

gyerekek után három hold földet, összesen 12 holdat kapott a család. Nemsokára azonban a 12 hold földet be 

kellett adniuk a termelőszövetkezetbe. 

A majort ellepték az agitátorok. Folyton jöttek, állandóan azt hajtogatták, milyen nagyszerű dolog a TSZCS. 

Sokkal jobb és könnyebb dolguk lesz a gazdáknak, ha belépnek. Nagy nehezen egy-két gazdával megalakult, 

apám is köztük volt. Beadta a szekeret, ekét, szerszámokat, állatokat – mindent. Földhöz jutáskor eladták a fél 

házukat, apám annak árából vette ezeket. Minden ott is maradt. A gazdákat sokat kellett agitálni, míg végül 

beadták a derekukat. Nagyon nehezen léptek be. Örültek, hogy sajátjukban dolgozhatnak. „Hisz egész 

életünkben az uradalom földjét túrtuk. Miért adnánk be a közösbe? Nekünk így jó, ahogy van.” Folyton ezt 

hajtogatták. Olyan nagy volt a nyomás, a prés, hogy mégis kénytelenek voltak belépni. Rákosiék megtalálták 

a módját, hogyan tegyék lehetetlenné az egyéni gazdálkodást. Megnövelték a beszolgáltatást, és egyéb 

furfangos dolgokat találtak ki. A TSZCS azonban rosszabbnak bizonyult, mint a 12 hold egyéni megművelése. 

Pénzt alig látott a család. Az elvégzett munkáért munkaegységet adtak, erre kellett volna fizetést kapnunk, de 

nem volt miből. A megtermelt dolgokból osztottak szét valamit, épphogy éhen ne haljunk. Éhezni nem éheztünk, 

arra nem emlékszem. De arra igen, hogy mi ebédelünk az asztalnál, anyám tesz-vesz a tűzhely körül, apám 

pedig többször hívja: 

– Gyere te is enni! Miért nem jössz? 

– Jó-jó, csak egyetek majd jövök 

Igen, azt hiszem most visszagondolva, hogy csak miután mi jóllaktunk, jött oda anyám, és ette meg a 

maradékot. Egyre lejjebb és lejjebb csúsztunk! 

Anyánk nagyon szépen járatott minket a Horthy-rendszer alatt. Uradalomtól kapott ruhákból szép dolgokat 

varrt nekünk. Most viszont nem volt senki, aki segítsen rajtunk. A mi családunk teljesen elszegényedett! Nem 

volt pénz semmire: se ruhára, se cipőre. Mezítláb jártunk kora tavasztól késő őszig. A talpunk úgy megedződött, 

hogy még a tarlón is mezítláb szaladgáltunk. Iskolába is cipő nélkül mentünk egész késő őszig. 

Nagyon sokszor már deres volt a fű: azon gyorsan átszaladtunk és mentünk tovább. A tél beköszöntével nehéz 

helyzetbe kerültünk a téli cipő miatt. Ha kinőttem a tavalyit, és nem tudtak a szüleim újat venni, akkor a 

nővérem cipőjében mentem el valahogy az iskolába. Sokszor nagy volt, ilyenkor papírt tömtem az orrába. A 

bátyám, ha nem tudtak új cipőt venni neki, akkor nem mehetett iskolába. A nővérem kinőtt cipőjét nem vehette 

fel, mert nem volt jó neki. Épphogy a betevő falatot meg tudták termelni a szüleim. 
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Ötödikes lehettem, amikor az egyik tanító néni bejött az osztályba és a következőket mondta: 

– Néptánccsoportot szervezek, aki szeretne részt venni, tegye föl a kezét! 

Én boldogan nyújtogattam a kezem. Kihúztam magamat, hogy jól látható legyek! Sajnos az én nevemet nem 

írta föl. Amikor odaért hozzám, rám nézett, nem szólt semmit, ment tovább. Nagyon sajnáltam! 

Iskola után egy közeli üres teremben próbáltak. Minden alkalomkor arra sétáltam és vágyakozva néztem be a 

nyitott ajtón. Úgy szerettem volna köztük lenni! A padtársamat jelölték, és én megkértem, hogy tanítsa meg 

nekem is a lépéseket. Attól kezdve minden szünetben az udvaron gyakorolgattunk. Egyik alkalomkor arra járt 

az a tanító néni, aki tanította a táncot. Figyelt minket, odajött, majd szólt nekem: 

– Nagyon ügyesen táncolsz, holnap várlak téged is a próbára! – de látva, hogy mezítláb vagyok, hozzátette: 

– Cipőben gyere, légy szíves! 

Nagy örömmel mentem haza. Az volt az első, hogy a nővérem cipőjét fölpróbáltam, hátha jó nekem. Kicsit 

nagynak tűnt, de tudtam benne menni. Másnap boldogan mentem iskolába. Hát menni tudtam a cipőben, de 

táncolni nem. Minduntalan leesett a lábamról. Majd’ elsüllyedtem szégyentől! A ritmusból kiesve mindig 

elölről kellett kezdeni. Ez így ment kétszer-háromszor. A tanító néni megelégelte az egészet, és szólt, hogy álljak 

ki, majd közölte: 

– Ha nem tudsz másik cipőben jönni, akkor holnap ne gyere a próbára! 

Hát én nem tudtam másik cipőben menni, mert nem volt másik cipő. El voltam keseredve! Most fájt először a 

szegénység, de nagyon! Szomorúan mentem haza. Otthon mélyen behúzódtam a bokrok közé, és egész délután 

ott sírdogáltam. Nem mentem játszani, nem akartam senkivel találkozni. Estefelé hazavánszorogtam, anyám 

mérgesen szólt hozzám: 

– Hol voltál? Egész délután kerestelek, sehol nem találtalak! 

Amikor rám nézett, ijedten kérdezte: 

– Hogy nézel ki, mi van veled? Jézusom, te beteg vagy! 

Én nyöszörögtem valamit. Gyorsan megmosakodtam, majd lefeküdtem. 

Nem vacsoráztam semmit, nem volt étvágyam. Sokáig nem tudtam elaludni. Anyám többször bejött hozzám, 

figyelt, nézte, van-e lázam. Nem szóltam a problémámról, nem akartam még ezzel is terhelni őket. A sok munka, 

erőfeszítés, küszködés ellenére láttam a nincstelenségüket. Soha nem voltam követelődző, erőszakos, soha 

semmit nem akartam kiharcolni magamnak. Igyekeztem jó kislány lenni. Nem szerettem volna helytelen 

viselkedésemmel is tetézni a bajunkat. 

A cipőhiányból adódó sok hiányzása évvesztéssel járt. Terike kinőtt az iskoláskorból, ezért az általános iskola 

hatodik osztályának elvégzése után nem kötelezték arra, hogy végigjárja a hetedik és nyolcadik osztályt. Az 

iskola folytatása helyett a TSZCS-be ment dolgozni, hogy segítsen családja eltartásában. 

Borzalmas évek következtek nekem, a 14 éves gyereknek. Míg élek, nem felejtem el! Itt bandában kellett aratni, 

kapálni – iszonyatos volt. Sokkal, de sokkal nehezebb volt, mint egyénileg. Nem voltak ott a szüleim – ők 

máshova lettek beosztva –, akik kapáláskor a sor végén besegítettek, vagy aratáskor ebéd után egy kis lazítást 

engedélyeztek volna. Reggeltől estig, kevés ebédszünet kivételével megállás nélkül, nagy iramban folyt a 

munka. Éjszakánként úgy elzsibbadt a karom, hogy időnként egy lavór hideg vízbe kellett mártogatnom, csak 

úgy tudtam elaludni. Ezt az orvos ajánlotta. 

Ott volt a repcearatás! Azt hajnalok hajnalán kellett vágni, mert melegben kipattognak a szemek. Pirkadatkor 

már a mezőn voltunk, és csak addig lehetett dolgozni, amíg ki nem melegedett az idő. Hazamentünk, 

reggeliztünk, majd folytattuk a munkát a búza- vagy rozstáblán. 

A cséplés egyénileg csak egy-két napig tartott, de itt majdnem egy egész hónapig. Nagy melegben, hatalmas 

porfelhőben dolgozni huzamosabb ideig – emberfeletti volt! Talán lett volna értelme, ha megfizetik ezt a sok 

munkát, de nem! Éhbérért dolgoztunk! A vezetők meggazdagodtak, mi meg gürcöltünk reggeltől estig jóformán 

a semmiért. Ez teljesen elvette a kedvét mindenkinek. 

Mivel a TSZCS nem fizetett rendesen, más munka után kellett nézniük. Először Terike nővére utazott fel 

vidékről Budapestre dolgozni, majd 1953-ban Terikénk is munkába állt 16 évesen Budapesten. A textiliparban 
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orsózónak vették fel. Egész nap fülsiketítő zajban kellett szaladgálnia. A hallást károsító túl zajos gépekhez 

nem adtak fülvédőt. A nyugati kapitalisták jobban teljesítették a dolgozók munkavédelmi és bérigényét! Terike 

hiába igyekezett, többször lett sztahanovista, mégsem tellett neki albérletre sem. Fiatal lánymunkatársával egy 

idős, nyugdíjas házaspárnál, szobakonyhás lakásban ágybérlettel kellett megelégednie. A ház egyetlen 

szobájában négyen aludtak: ők ketten és az idős házaspár. A WC kint volt a kertben. 

A házaspárnak igen kevés volt a nyugdíja, ezért a szobában télen sem fűtöttek, csak a konyhai tűzhelyben égett 

tűz, ahol főztek. Esténként a jéghideg ágyba csak úgy tudtak lefeküdni, hogy vacsora után tűzhelyen 

előmelegített cserepet tettek a dunna alá. Munkaerejét itt éppen úgy kizsákmányolták, mint falun. 

1956 tavaszán a Bánki Donát Gépipari Technikum oktatóműhelyében tanító technikusok úgy nyilatkoztak, 

hogy a két világháború között jobban éltek, jobban megbecsülték őket, mint a Rákosi-rendszerben, mivel ekkor 

már nem a szakmai hozzáértés, tudás és szorgalom volt a mérvadó. 

A diktatúráknak az általános emberi gyöngeségeket kell kihasználniuk. Könnyebb elfogadtatni a negatív 

programot (vetélytársak iránti gyűlöletet), mint bármilyen pozitív küldetést. Ha a párt vezetőinek érdekei úgy 

kívánták, akkor a párttagoknak értékes, ártatlan embereket kellett kuláknak, kitalált nyugati kémnek 

kikiáltaniuk, támadniuk és gyűlölniük. A hitleri és sztálini totalitárius diktatúrák alatt az egyéni 

előmenetel nem kis mértékben attól függött, hogy meddig volt valaki hajlandó elmenni az 

erkölcstelenségben. 

A kegyetlenkedések emberi háttere 

(A jezsuita Tüll páter megpróbáltatásai) 

Az elnyomásra épülő diktatúrák az elnyomás fokozása érdekében gyakran alkalmaztak, pénzeltek primitív, 

fejletlen erkölcsű embereket, akiket társadalomellenes cselekedetükért jól megfizettek, és akik jelenleg is 

nyugodtan élvezik magas nyugdíjukat. 

Köztudottan ilyen volt az ÁVO tagjainak nagy része, akik saját szórakozásukra is kegyetlenkedtek. 

Tibor unokatestvérem Horthy vezérkari tisztje volt, katonai tanulmányokat végzett sikeresen. Jó tanuló volt, 

aki a tanulmányai miatt a harcokban sem vehetett részt. A háború után családjával együtt kitelepítették a 

Hortobágyra. Mindenüket elvették, és budapesti lakásukból két gyerekével, feleségével együtt egy szál 

ruhában egy vidéki disznóólban kaptak helyet. Hiába súrolták azt napokig, a bűz csak megmaradt. Mivel WC 

nem volt, a ház tövében kellett elvégezniük a dolgukat. A géppisztolyos ávós őrök messziről figyelték őket. 

Amikor a lányokra került a sor, az őrök azzal szórakoztak, hogy melléjük eresztettek egy-egy sorozatot. 

A golyóktól felverődött földdaraboktól megijedt nők nem fejezhették be dolgukat. Elszaladás közben nem 

mindig sikerült bugyijukat rendesen felrángatni és a szoknyájukat elsimítani. Az ávósok ezen röhögtek. Jól 

tudták azt, hogy ha néha egy nőt vagy kislányt eltalál a géppisztolyuk golyója, abból nekik semmi bajuk sem 

lesz. Azt hazudhatták, hogy a szerencsétlen meg akart szökni. 

Köztudottan ilyen volt a verőlegények nagy része. Saját szadista élvezeteik fokozására gondoltak ki 

magánszorgalomból különböző kínzásokat. 

Miért volt szükség tejhatalmú ÁVH-ra és betegesen szadista verőlegényekre? 

Ha valaki elfogadja, hogy az egyén eszköz csupán valami magasabb egység, a párt szolgálatában, akkor a 

totalitárius rendszerek minden szörnyűsége szükségszerűvé válik. A másként gondolkodókkal szembeni 

erőszak, intolerancia, brutális elnyomás, besúgás, megtévesztés, az egyén boldogsága, léte iránti teljes 

közömbösség fontos, elkerülhetetlen. Ehhez szilárd meggyőződés nélküli, alakítható és könnyen rászedhető 

jellemeket kell a diktátoroknak keresni, akik könnyebben elfogadják a kész értékrendet, ha azt hangosan és 

sokáig sulykolják a fejükbe. Az ilyen, gyengébb intelligenciával rendelkező, hűséges párttagokat nevezték ki 

vezetőknek is. A szovjet blokk technikai és gazdasági lemaradása ennek a következménye. Mikor 

nyilvánvalóvá válik a vezetők alkalmatlansága, akkor kegyetlen terrorral, megfélemlítéssel igyekeznek 

embertelen uralmukat fenntartani. Ezzel biztosítják, hogy bármilyen erkölcstelenséget megtehessenek. 

A Mérleg folyóirat 93/1 számának 18. oldalán Joseph Ratzinger írja Tudomány, lelkiismeret és szabadság című 

cikkében: „… a kommunista diktatúra nem ismert el önmagában véve rossznak és mindig erkölcstelennek 

tartott tetteket. Mindazt, ami a mozgalom és a párt céljait szolgálta, jónak tartotta, bármilyen embertelen 

volt is.” 
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A keresztény álláspontja ellentétes az ilyen kivételezéssel: 

„Az olyan erkölcsi normákkal szemben, amelyek tiltják a bensőleg rosszat, senki számára sincsenek se 

kiváltságok, se kivételek; semmit sem számít, ha valaki a világ ura vagy a föld összes lakóinak 

legnyomorultabbja: az erkölcsi követelményekkel szemben valamennyien teljesen egyenlők vagyunk.”10 A 

mindenkire vonatkozó erkölcsi egyenlőség hirdetése volt az egyik oka annak, hogy „népi 

demokráciákban” a vallást üldözték. Az ifjúságot igyekeztek távol tartani az igazságtól, helyette a 

dialektikus materializmust sulykolták beléjük. A világnézeti reflexió tragikus megjelenése volt az, hogy a 

szocialista realizmus irányzatát a sztálinizmus alatt eltorzították, mindenkinek előírták, illetve kommunista 

nevelésre használták azt. A történelmi materializmus tételeiből kiindulva csak a rendszerük mindenhatóságát 

hirdető, mindent a pártérdekek alá rendelő, egyéni érzelmeket, szabadságvágyat elnyomó szemléletet 

engedélyeztek. 

Az így nevelt fiatalok jelentős részének nincs elég széles látóköre, nem érzékeli az emberi lét nagyságát és 

kicsinységét. A vasfüggönyön keresztül nem juthattak el hozzájuk kellő mértékben az emberiség évszázadok 

során összegyűjtött szellemi kincsei. Így sokszor nincsenek tisztában önmagukkal, sokszor nincs helyes 

értékrendjük és erkölcsi szilárdságuk. 

Mindezzel ellentétes volt az ifjúságot jóra, erkölcsös életre nevelő keresztény papok tevékenysége, ezért 

felsőbb parancsra különös kegyetlenséggel kínozták meg elsősorban a szerzetes tanárokat. 

A pécsi Pius Gimnázium jezsuita igazgatóját, P. Tüll Alajost is ezért kínozták meg és tették élete végéig 

nyomorékká. 

Dr. Sárdi Jenő „Föllebbezés a magyar néphez” címmel adta ki könyvét, melyben ismerősei és saját 

megpróbáltatásairól ír. Ebből a könyvből közöl részleteket a Jezsuita Intézmények Diákjai Egyesületének 

híradója, a Mecsekalján 2001-es száma. A 17. és 18. oldalról idézzük az alábbiakat: 

„P. Tüll Alajost 1948. decemberében bízták meg a jezsuita provincia vezetésével. 1949 augusztusában ezért 

letartoztatták az ávósok, és az Andrássy út 60. alatti épületbe szállították. Szeptember 20-a táján volt a 

tárgyalás, melyen 4 évre ítélték tiltott határátlépésben való segítségnyújtás címén. A felső bíróság az évek 

folyamán 2 és fél évre mérsékelte a büntetést, de nem bocsátották szabadon, hanem internálták Kistarcsára, 

majd új pert indítottak ellene titkos eljárással, és hétévi fegyházbüntetésre ítélték. 

1956. november 1-jén a szabadságharcos felkelők szabadították ki a gyűjtőfogház kórházából, és szállították 

el a Péterfy utcai kórházba mint teljesen tehetetlen embert, aki a maga lábán nem tudta a szabadságát 

visszakapni. 

Az orosz tankok segítségével újra hatalomra jutott kommunista »urak« három ízben akarták visszavitetni a 

büntetés letöltésére a fogházba, de az orvosok közbelépésére nem hajtották végre a parancsot. 

Tüll páter visszaemlékezéseiben – sok egyéb közt – így mondta el legsúlyosabb megpróbáltatásait: Sajnos egy 

nagyon szigorú büntetésnek az emlékét hordozom ebből az időből. Az intézet parancsnoka szemünkre vetette, 

hogy mi papok butítottuk a népet, és ezért meg kell bűnhődnünk. Erre, mintegy jó példát adva, mindhármunkat 

alaposan megpofozott. Erőteljesen a lábunk közé rugdosott, szóval nagyon megalázott. 

Azokon a napokon, amelyeken fél koszton éltünk, esténként hat órára kikötöttek bennünket. A kikötés abból 

állt, hogy törökülésbe ültettek, vaslánccal a jobb csuklónkat a bal bokánkhoz kötözték és fordítva. 

Az emberek a fájdalomtól rettenetesen ordítottak, de úgy este tíz óra tájban már általános csend volt, mert 

négy óra múltával visszaengedték a szerencsétlen rabokat a cellájukba. 

Velünk, papokkal azonban kivételt tettek, mert hat órára vertek minket béklyóba. Minket ez a büntetés tizenhat 

alkalommal ért. A kikötés fájdalmainak növeléséért még ránk is térdeltek, hogy a lánckötés minél szorosabb 

legyen.” 

Páter Tüll Alajos, aki mindenkivel csak jót tett, mintaszerű, erkölcsös életet élt, nagyon jó tanár és igazgató 

volt, halála napjáig viselte megkínzott gerincének terhét. A tettesek pedig magas nyugdíjjal, háborítatlanul 

élvezhették az életet halálukig. Ez az emberi igazságszolgáltatás teljes csődjét jelenti! 

                                                      
10 II. János Pál pápa: Veritatis splendor kezdetű enciklika 
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Hogyan éreztek és gondolkodtak az emberek a forradalom alatt? 

1956 október 23. délutáni hangulata Budapesten 

(György naplója dőlt betűvel) 

György 1928-ban született ősi magyar nemesi család tagjaként. Neve megtalálható a két világháború közötti 

hivatalos nemesi névsorban. 1956-ban a budapesti Bánki Donát Gépipari Technikumban oktatott mint 

matematika–fizika szakos tanár. 

1956-ra a magyarok már tisztában voltak azzal, hogy a Szovjetunió által leigázott ország vagyunk, melyet a 

szovjet hadsereg tart megszállva. A baloldali értékek hangoztatása a Szovjetunióban és ennek következtében 

Magyarországon is csupán külső máz, álbaloldaliság. A vasfüggöny ellenére már minden értelmesebb 

magyar látta, hogy a nyugati országok – Svédország, Németország – jobban igazodnak a baloldali 

értékekhez, náluk jóval nagyobbak a szociális juttatások, erősebb a szociális háló, mint a 

Szovjetunióban és Magyarországon. Valóság viszont az egész magyar nép elnyomása, és ezen belül a 

magyar moszkoviták uralmának biztosítása. Kétségtelenné vált, hogy a magyar kormány politikáját 

Moszkvából irányítják, Moszkvában dőlt el, hogy ki legyen a magyar miniszterelnök. Magyarország a 

megszálló szovjet hadsereg árnyékában a Szovjetunióban folyó egyéni hatalmi harc játékszerévé vált. Sztálin 

halála után, mikor Hruscsov elkezdte a tragikomikusan istenített generalisszimusz kegyetlen és erkölcstelen 

tetteit a hatalmon lévő saját csoportja érdekében megpendíteni, nálunk Rákosit önkritikára kényszerítették. 

Felcsillant a remény, hogy Magyarország legalább részben visszanyerheti szabadságát. Minden magyarnak 

mondható hazafi kívánta a szovjet csapatok távozását. György naplójából idézünk: 

1956 október 23-án kora délután a belvárosban randevúztam Emmával. Utána ő hazament Albertfalvára, ahol 

lakott, én pedig bementem a Bánki Donát Gépipari Technikum esti tagozatára a Népszínház utcába, ahol 

megtudtam, hogy a tüntetések miatt nem lesz tanítás. Kiléptem az utcára, körülnéztem a Blaha Lujza téren. 

Feltűnően sok ember volt ott, beszélgettek, vitatkoztak. A délelőtti egyetemistafelvonulás hallatára lassan 

mérséklődött bennük az a hatalmas nyomás, ami a szólásszabadságot megbéklyózta. Olyanokról kezdtek 

beszélgetni, amit sokszor még szűk körben sem mertek kimondani, mert sohasem lehetett tudni, hogy ki a 

besúgó. Most viszont el merték mondani, hogy a Pécs melletti uránbányából szinte ingyen viszik el zárt 

kocsiban az uránércet. Elmondták, hogy Japán felajánlotta a magyar kormánynak egy személyautógyár 

Magyarországra telepítését, de Moszkva ezt nem engedte meg. Szóba hozták azt is, hogy az elátkozott nyugaton 

jobban teljesítik a munkavállalók követeléseit, mint nálunk. A szovjet csapatok magyarországi jelenléte 

mindenkit irritált. Érezték, hogy ez a megszállás biztosítja Magyarország szovjet kizsákmányolását. 

Majd lassan elindultak a Nagykörúton a Margit híd irányába. A nagy tömeg miatt nem jártak már a 

villamosok. Egyre kíváncsibb lettem arra, hogy hová tart a sok ember, ezért én is velük tartottam. Ahogy 

haladtunk, egyre többen lettünk, a sorok egyre tömörebbé váltak. A Híradó mozi után olyan épülethez értünk, 

melynek tetején vörös csillag volt. A tömeg erre egyre hangosabban, egyre erőteljesebben egyre 

határozottabban, ütemesen kiáltozta: „Le a vörös csillaggal, le a vörös csillaggal!” Aztán a kommunista 

kormány lemondását követelték. Azon gondolkoztam, hogy le fog-e mondani ezután a kormány – mindenestre 

illene ezt megtennie. Az utcát most már teljes szélességben elöntötte a tömeg. Méltóságteljesen, 

megállíthatatlanul mentünk előre. Összehangolt nagy egység parányi részének éreztem magam. A magyarok 

döntő többségét megalázták, megnyomorították a kommunista diktatúra alatt. Azok hömpölyögtek most itt 

velem együtt, akiket megtiportak, kiraboltak, megaláztak a Rákosi-uralom alatt. Nagyon meg tudtam érteni a 

velem haladókat, akik fegyelmezetten és elszántan nyomultak előre egészen a Parlament előtti térre. A 

mikrofonba először egy Erdei nevű kommunista szeretett volna a néphez szólni. 

Hangját elsöpörte a hatalmas erősségű, mindenhonnan szétáramló, viharosan zúgó kiabálás: „Nincs 

szükségünk a régi gazemberekre!” A tömeg Nagy Imrét szerette volna meghallgatni. 

Már sötétedni kezdett, mikor még folyt a huzavona arról, hogy ki beszéljen a néphez. Közben elindultam gyalog 

Pesterzsébet irányában hazafelé.  Útközben csoportosan érkező ifjúmunkásokkal és szakmunkás-fiatalokkal 

találkoztam, akik oktatójukkal együtt a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete felé tartottak, ahonnan már 

folyamatos lövöldözés hangja hallatszott. Így érkeztem el a Rákóczi útra. A Duna felé nézve az út jobb oldalán, 

a Blaha Lujza tér felől érkezett katonai teherautók álltak egészen a Múzeum körútig, fegyveres katonákkal 

megrakottan. Gondolom, azért rendelték ki őket, hogy segítsenek a Rádió épületét védő ávósoknak. 
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Parancsnokuk a teherautók mellett járkált föl-alá, vitatkozott a katonákkal. Több katonán látszott a vívódás. 

Nem szívesen segítettek volna az ávósoknak, akiket a magyar nép többsége – velem együtt – szívből utált. 

Látszott rajtuk, hogy nem akarnak lőni az ifjúmunkásokra, a magyar fiatalokra, az egyetemistákra, akiknek 

egyik csoportja fegyver nélkül agitálta a katonákat, tiszteket. Érezhető volt az egyetértés abban, hogy húzni 

kell az időt, inkább várjanak, ne avatkozzanak be. Folytatva az utam, késő este érkeztem haza Pesterzsébetre. 

A Gubacsi út környékén a Lámpagyárból forradalmárok hordták ki a fegyvereket. 

Október 25-én bementünk a fellobogózott városba. Ha olyan zászlót láttunk, melynek közepéből elfelejtették 

kivágni a vörös csillagos kommunista jelvényt, becsengettünk, és kértük, hogy tüntessék el a Rákosi-diktatúra 

szégyenteljes maradványát. Az egész úton rengeteg zászló között csak egy-kettő volt, amelyiket elfelejtettek a 

közepén kilyukasztani. Bent a városban egyre elszántabb tüntető csoportokkal találkoztunk. 

Benéztem a Népszínház utcai Bánki Donát Gépipari Technikumba, ahol tanítottam. Tanítványaim hősiesen 

helytálltak. Készítettem számukra plakátokat, amelyeket kiragasztottam. Ezt írtam rá: 

„A szovjet pusztít, rombol, gyilkol, de győzni nem tud!” 

Visszaemlékezve, kissé naivnak tűnik ez a bíztató lelkesedés. De talán mégsem tudott volna győzni, ha 

nincsenek olyan árulók, mint Münnich és Kádár. Hruscsov esetleg nem támadott volna Magyarországra 

november 4-én, ha nem érezte volna háta mögött az árulók támogatását. 

Sajnos, Hruscsov nem rendelkezett elegendő értelemmel ahhoz, hogy kiegyezett volna Nagy Imrével. Ez 

előnyös lett volna a Szovjetuniónak és Magyarországnak is. De ettől féltek leginkább a magyar, szolgalelkű 

moszkoviták. Ők nagyon aggódtak amiatt, hogy 56-os forradalmunk igazságos forradalom volt, senki nem 

akart ártatlanokon is mindenáron bosszút állni. A moszkoviták sortüzekkel, fegyvertelen tüntetők lövetésével 

igyekeztek felkorbácsolni az indulatokat. A parlamenti sortűz után már mindenki, a katonaság is, a gyilkos 

ávósokat kereste. 

Budapesti röplap és titkos feljelentés 

(Elemér naplója dőlt betűvel) 

Elemér 1889-ben született. A pécsi Zrínyi Miklós Hadapródiskolában tanított, így katonai rangot, alezredesi 

fokozatott ért el. Ezért, mikor hazatért négy évi orosz hadifogságából, Pécsett nem akarták tanárként 

alkalmazni. 

Orosz hadifogságában jól megismerte a szovjet rendszert. Látta azt, hogy az egész hazugságra épül, ezért 

ebben a rendszerben a hazugság nem bűn, hanem érdem. Fölutazott Pécsről Budapestre, ahol nem ismerték. 

Bemutatta matematika–fizika tanári diplomáját, és azt mondta, hogy eddig még nem tanított, a két világháború 

között magáncégnél dolgozott. Fel is vették kezdő tanári fizetéssel. A besúgók azonban nem pihentek. 

Feljelentették, de szerencsére akkor Nagy Imre volt a miniszterelnök. A feljelentés eredménye az lett, hogy 

felemelték a fizetését, mert beszámították neki a pécsi Zrínyi Miklós Hadapródiskolában tanított éveket. Az 

56-os forradalom alatt megtalálta a minisztériumban a feljelentés titkosított eredeti példányát, amit Ákos 

Barnabás írt alá. 

Október 22-én, hétfőn abbamaradt a napló, mert óriási, világtörténelmi események voltak. Most 

visszaemlékezve pótolom a kiesett napok leírását: 1956. október 23., kedd. Ezt a napot fel fogja jegyezni a 

világtörténelem, de különösen Magyarország története! Ifjúságunk hazaszeretete túlszárnyalta még az 1948-as 

márciusi ifjak hőstetteit is.  Milyen személyes élményeim voltak? Erről írok, mert ami történt, az úgyis benne 

lesz a történelemkönyvekben. 

23-án délután az egyik leány-magántanítványomnál voltam, és amikor elbúcsúztam, mondja az anyja: „Mi 

van Pesten!? Nagy tömegek járnak az utcákon nemzeti színű szalaggal és tüntetnek.” 

24-én egész nap hallottuk a lövöldözést. 

25-étől, csütörtöktől megmozdult a vidék. Véres harc volt Mosonmagyaróváron, megnyílt a határ, melyen 

keresztül nyugati újságírók is érkeztek. 

Egy hétig volt újra szabad a magyar: okt. 28. – nov. 4. Csodálatos volt a nemzeti összefogás, egymás önzetlen 

segítése, futkostak az autók nagy nemzeti zászlóval vagy vöröskereszttel vagy nagy felírással: Élelem. 

Fiataloktól kaptam az alábbi röplapot. 
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„NAGY IMRÉBEN A BIZALMUNK! 

Ez volt a jelszó még kedden, 23-án. Ez a bizalom két-három napra megingott, de most erősebb, mint valaha! 

Kiderült, hogy Nagy Imre két napig az ÁVO foglya volt. Géppisztolyokkal a háta mögött mondta el első 

rádióbeszédét. Legújabb nyilatkozatából kiderült, hogy a statáriumot és a szovjet csapatok beavatkozását nem 

ő rendelte el. Ezt csak a Rákosi-Gerő-féle gazemberek fogták rá, hogy megbuktassák. 

Mi tehát hiszünk Nagy Imrének. De féltve intjük, vigyázzon a nép bizalmára! Azonnal különítse el magát a 

hazaárulóktól! Azonnal takarítsa ki kormányából a régről itt maradt szemetet, azokat, akiket joggal vet meg 

és gyűlöl a nép. 

Intézkedjék, hogy a szovjet csapatokat vonják ki az országból! Intézkedjék, hogy az ávósok ne furakodjanak 

be az új rendőrségbe! 

Nagy Imre helytállását már eddig is sok helyes intézkedés igazolja! Sürgetve várjuk a többit is. Amilyen  

mértékben Nagy Imre teljesíti a nép jogos követeléseit, bizalmunk olyan mértékben fog benne növekedni. 

EGYETEMI FORRADALMI DIÁKBIZOTTSÁG” 

1956. október 30., kedd 

A harcok szünetében, délután volt Gyuri fiam esküvője a pesterzsébeti templomban. Üres volt a templom. 

Sokkal meghatóbb volt, mint az ünnepélyes esküvő. 

1956. október 31., szerda 

… Közben a győri rádió a balatonszabadi adóval különvált, majd Pesten is megszólalt a Szabad Kossuth 

Rádió. A forradalom előtti Kossuth Rádióról elmondta: 

„Hazudtunk reggel, délben, este, hazudtunk minden hullámhosszon…” 

Hangoztatta, hogy az alkalmazottak közül is leváltották a bűnösöket. 

Pestre mentünk Ervin fiamat meglátogatni. Hazafelé megnéztük a Kilián laktanyát. A Baross utcán mentünk 

végig. A körút borzalmasan nézett ki. Leomlott emeletek, összedőlt házak tele lövéssekkel. Nagy harcok 

lehettek. Kilőtt tankok, személyszállító autók hevertek az utcán. A Bakáts tér tele sírokkal. 

1956. november 1., csütörtök 

Jenő bátyámhoz mentem. … A Móricz Zsigmond téren még megvoltak az utcakövekből rakott barikádok. Éppen 

akkor mentek be a magyar tankok a Hadik (azelőtt Zalka Máté) laktanyába, magyar zászlóval. A tömeg szinte 

ünnepelte őket. A Műegyetem előtt is állt 5-10 magyar tank. Mikor az Erzsébet hídnál voltam, lövéseket és 

robbanásokat hallottam a pesti oldalról. Egy járókelő elmondta, hogy az ávósok magánlakásokban 

ellenállnak, és azok ellen folyik a harc. Elmondta, hogy a körúton egy ember megismert egy ávóst. Az illető 

tagadta, azonban a tömeg megragadta és megmotozta. Levelet találtak nála, melynek melléklete 70 ezer forint 

volt. A levélben biztosították, hogy jó búvóhelyet tudnak számára. A magas fizetésért fegyvertelen tüntetőkre 

lövő bérgyilkos ávóst megverték, közben júdáspénzét a szájába tömték, majd a nemzetőrök elvitték. 

Elmentem az Oktatásügyi Minisztériumba, ahol szabadon lehetett bemenni és válogatni az iratok között. 

Elhoztam a személyi dossziémat, benne az ellenem tett feljelentéssel. 

Hat vöröskeresztes osztrák autót láttam a Margit hídon, kiket a közönség lelkesen üdvözölt. 

A belváros lépcsőházaiban lövésre kész katonákat láttam, kik ávósokra várakoztak. 

Hazafias magyarok kitartó küzdelme az orosz álbaloldaliak tankjai ellen. 

1956. november 4., vasárnap 

Ágyúszóra ébredtem kora reggel 5-6 órakor. Támadtak az oroszok. 

Hétfőn, kedden pergőtűzszerű ágyúzás volt hallható Pestről. Ilyen messziről is félelmetes volt. Valószínűleg a 

Kilián laktanyát is lőtték, azután a Népliget környékét. Később Csepelt lőtték a Gellért-hegyről vagy Sas-

hegyről. 

Pesterzsébeten a szabadságharcosok szállása a Kossuth gimnázium volt. Gimnáziumunk udvara tele volt 

ágyúkkal, autókkal. Láttam, amint sebesülteket visznek teherautón. Éppen az OTI előtt voltam, amikor egy 

fejlövéses fiatalt két oldalról támogatva hoztak. A vér csurgott az arcán, de ő azt mondogatta: „Semmi az 
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egész.” – az arca azonban sápadt volt. Schneider István (IV. B.) ott segített vöröskeresztes köpenyben, és azt 

mondta, hogy puskával harcolnak tankok ellen. Az egyik munkásfiatal bokalövést kapott, és le kell vágni a 

lábát. 

A Soroksári út, a Határ út, a Nagykőrösi út csúnyán néz ki. Pesterzsébetet észak-, észak-keletről a 13-as 

villamos sínje mentén napokig hősiesen védték a szabadságharcosok, gimnazisták, szakmunkástanulók. Az 

oroszok a vöröskeresztes mentőautókra is lőttek. Ott volt vezetőjének sírja, mellette a vöröskeresztes zászló. 

Csepelen magyar katonák vívtak harcot az orosz katonákkal. 

1956. november 11., hétfő 

A szabadságharcosok körülbelül egyheti hősies védekezése után bevonultak Pesterzsébetre az oroszok. Két 

tank megállt a rendőrség előtt és ott is maradt. Csepel még tovább ellenállt. Magyar katonák harcoltak ott 

munkásokkal vállvetve mindaddig, amíg volt lőszerük, bebizonyítva ezzel hősies hazaszeretetüket. 

Gépágyújukkal egy orosz repülőgépet is lelőttek. 

(Csepel, vezesd a harcot, Pesterzsébet, felelj neki…) 

Forradalom Veszprémben 

(Tibor visszaemlékezése) 

1956 szeptemberében a megszokottól eltérő hangulatban kezdtük meg a veszprémi Lovassy László 

Gimnázium IV. osztályát a Várban épült patinás, több száz éves épületben. 

Az egyre gyakrabban megjelenő kritikus hangok, a DISZ-en belül megalakult Petőfi Kör és a Magyar Írók 

Szövetségének 1956 szeptemberében megjelent nyilatkozatai felkeltették érdeklődésünket. 

Október 23-án az iskolában hallottam meg, hogy Budapesten kitört a forradalom. Nem lehet leírni azt az érzést, 

ami elragadott, így természetes volt, hogy megpróbáltam bemenni délután 3-kor a Petőfi Színházba a 

Vegyipari Egyetem által rendezett nagygyűlésre. Szerencsére sikerült bejutnom a karzatra, ahol szakmunkássá 

vált régi iskolatársaimmal is találkoztam. 

A gyűlésen az egyetem rektora elnökölt, valamint a Diákjóléti Bizottság is az elnökségben foglalt helyet. A 

téma az egyetemi autonómia, az oktatás szabadsága és a MEFESZ megalakítása volt. Az egyre radikálisabb 

követelések közepette szólalt meg a színház hangszórójából Gerő Ernő gyalázkodó, fenyegető beszéde, amely 

alapjaiban változtatta meg a közönség viselkedését. Ezt csak fokozta a soproni, majd a miskolci egyetem 

diákküldöttségének megjelenése, akik már nyíltan követelték a Rákosi-rendszer megbuktatását, új kormány 

megalakítását és az országos összefogást. 

A forradalmi hangulat ellenére, bár akadozva, folytatódott a tanítás iskolánkban, délutánonként mindig részt 

vettünk a spontán összejött csoportosulásokban. Amellett, hogy a város felbolydult, semminemű erőszaknak 

nyoma nem volt. 

Egyik nap értesítés érkezik az egyetemistáktól, hogy mindenki vonuljon ki az utcára, követeljük a tűzszünetet 

Budapesten és a szovjet csapatok kivonását az országból. A gimnázium több száz tanulója azonnal kitódul, az 

igazgatónk szabályos sorakozót rendel el, és maga áll az élére, majd megindulunk az egyetem felé.  Az utcákon 

a járókelők tömegesen csatlakoznak, végül szinte a várost elfoglaló tömeg vonul. A Kossuth utca sarkán 

megpillantom egyik osztálytársamat a járdán, akit szülei két oldalról fognak, szemeiből hullanak a könnyek. 

(Szülei a faárugyár pártvezetői). 

Óriási ovációval fogadjuk a Tűztorony csúcsáról az ötágú vörös csillag ledöntését, állítólag ugyanazok a 

munkások végzik, akik felszerelték valamikor. A menetben felváltva énekelünk Kossuth-nótákat, majd „Mars 

ki ruszki”-t skandálunk. Nagyot derülünk azon, hogy a belvárosban a járdán családosan sétálnak a 

szentkirályszabadjai szovjet légierő tisztjei. Senki nem köt beléjük. Ők kijelentették semlegességüket, még az 

élelmezésüket is biztosítja a város. 

A több tízezres tömeg elhalad a helyi ÁVO-s laktanya előtt, ahol zárt ajtókat, ablakokat látunk, csak egy őr áll 

békésen a bejáratnál. Az igazság az, hogy a tisztek szétszéledtek, elbújtak valamerre, a legénység maradt a 

kaszárnyában. A nép szidja őket rendesen, de atrocitás nem történik, a fegyverek zárolva vannak. 

Október 26-án alakult meg a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács, amelynek két tagja is tanárunk: dr. 

Brusznyai Árpád (latin–történelem) és a pályakezdő Monori Gyula (fizika).  Ki kell emelnem Brusznyai Árpád 
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klasszika-filológia szakos tanárunkat, aki nagyszerű egyénisége volt iskolánknak. Tekintélyt parancsoló 

megjelenése, rendkívül érdekes órái és az, hogy nekünk, diákoknak még a gondolatainkat is kitalálta, 

felejthetetlenné tette őt számunkra. A történelemórát azzal kezdte, hogy most tegyük félre a tankönyvet, mert 

az csak félrevezet. Saját jegyzeteinkből tanultunk. Mindenek felett magyarságra nevelt, például ahogyan 

feleltetett is, megróva, ha valamilyen nemzetközi történelmi eseményhez nem tudtuk azonosítani az akkori 

megfelelő magyar történéseket. Latinból a klasszikus irodalmat, antik retorikát olyan szinten tanította, hogy 

én később műszaki egyetemistaként gimnazistákat korrepetáltam. 

Az a tény, hogy Veszprémben vértelenül győzött a forradalom, nagy részben dr. Brusznyai Árpád nevéhez 

kötődik, aki a Forradalmi Tanács elnökhelyettese, majd október 31-től elnöke volt. Nem engedett semmiféle 

önhatalmú erőszakot, mindent a törvényes bírósági úton szándékozott megítélni. A Veszprém Megyei 

Forradalmi Tanács ennek érdekében az egész megyére elrendelte a statáriális bíráskodást a fegyveres vagy 

más erőszakos cselekmények ellen. A még szolgálatban lévő ÁVO-sokat – részben a nép bosszújától védendő 

– börtönbe záratta azzal, hogy ügyüket majd a bíróság fogja tárgyalni. Papp János munka nélkül maradt megyei 

párttitkárnak szakmájának megfelelő munkát ajánlott fel. (Bár ne tette volna!) 

Október végén már kialakult és jól működött az új összetételű közigazgatás, a szénbányák termelni kezdtek, 

az élet normalizálódott. November elején egyre aggasztóbb hírek jöttek a szovjet csapatok készülődéseiről. 

Felfegyverezték a Nemzetőrséget, a honvédségnél zárolt fegyvereket szabaddá tették. 

November 4-én, vasárnap hajnalban iszonyú robajra ébredtem, csak nehezen fogtam fel, hogy megtámadtak 

az oroszok. Mint kiderült, Veszprémbe két oldalról rontottak be a tankok, és lőttek mindenre, ami az útjukba 

került.  A város közepén találkoztak a Budapest és a Szombathely felől a 8-as úton érkező támadók, és a 

sötétben egy ideig egymást lőtték a városban. 

Ettől kezdve még hetekig tartott a fegyveres ellenállás a városban és környékén. Amikor az első nagy roham 

lezajlott, felmentem a Várba, ahol a következő kép fogadott: a Várba vezető kapu kövekből készült erős 

barikáddal elzárva, rajta sok vérrel, előtte a felfelé vezető kockaköves utca vastagon le volt öntve olajjal, hogy 

a tankok ne tudjanak feljönni a barikádig. A Várat végül gyalogsággal és repülőgépekkel ostromolták, míg el 

nem tudták foglalni. 

Jellemző az elhúzódó ellenállásra, hogy egyszer egy utcában rekedtem, ahol heveny tűzharc tört ki felettem. 

Később a Megyeháza előtt akadtam el, mivel a járdán egy orosz ágyú tüzelte az épület legfelső emeletén 

keresztül a padlást, ahonnan rendszeresen, minden ágyúlövés után más pontról géppuskáztak rájuk az 

ellenállók. 

Hihetetlen, hogy a felfegyverzett fiatalokat milyen nehezen és lassan tudták csak kiszorítani heves utcai 

harcokkal a városból! 

1957 tavaszán osztályunk, a megszokott gimnáziumi érettségiző szalagtól eltérően, nemzeti színű, fekete 

ráhímzett évszámú szalagot hordott, amelyet néha az utcán a karhatalmisták letéptek, de pótlásukról a lányok 

gondoskodtak. 

Az 56-os élmények kitörölhetetlenül élnek tovább szívünkben. 

Utóirat – a forradalom leverése után 

(György visszaemlékezései dőlt betűvel) 

Pufajkások riadalma Pacsán 

1956-ban a magyar szabadságért harcolók nagy része a munkásosztályhoz tartozott. A kegyetlen kádári 

megtorlás áldozatainak listáján sok munkás szerepel. Az 56-os forradalom leverését úgy is értelmezhetjük, 

hogy az álbaloldali Szovjetunió lerohanta a valódi magyar baloldalt azért, mert félt, hogy elveszítheti uralmát 

Magyarország felett. Még a pufajkások is tudták, hogy Moszkva nem a magyar munkásosztály megvédésére 

küldte csapatait ránk, hanem attól tartott, hogy Nagy Imre kormánya nem fogja minden utasításukat követni. 

Pedig ha Szovjetunió nem támad 1956. november 4-én, akkor nálunk megvalósulhatott volna a valóban 

baloldali politika. Némiképp közeledtünk volna a nyugathoz, de biztos, hogy nem árusítottuk volna ki nekik 

országunkat úgy, mint ahogy azt 1990 után tették a pufajkások és azok utódai Horn Gyula miniszterelnöksége 

alatt. 

Forradalmunk és szabadságharcunk leverése után az orosz szuronyokkal ránk erőszakolt Kádár-Münnich-



Lássunk keresztény szellem-szemekkel! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2016. decemberi kiadványa 
 

23/60 
 

diktatúra forradalmi munkás-paraszt kormánynak merte nevezni magát. Erre válaszul a Munkástanácsok 

felhívására az egész ország lebénult, munkások és parasztok nem voltak hajlandók az orosz tankokkal 

„megválasztott” kormánynak dolgozni. Országos sztrájkot azonban nem lehet túl hosszú ideig fenntartani. Ha 

elfogy a tartalék, az emberek honnan vegyenek élelmet? De így legalább nyilvánvalóvá vált, hogy a Kádár 

kormány hazugságra épült, és visszatért Magyarországra a szovjet „hazugságkorszak”. Megrögzött 

hazugokból álló nemzet, még ha együtt marad is, nem lehet jó társadalom, és ily módon nem felelhet meg 

az állam igazi céljainak sem. 

Mikor már kezdett megindulni a vonatközlekedés, elhatároztuk feleségemmel, Emmával, hogy meglátogatjuk 

Emma szüleit Pacsán, akikkel én még nem is találkoztam. Pacsa Keszthely és Zalaegerszeg között fekszik. A 

vonatok még csak Balatonszentgyörgyig közlekedtek, ahol kimentünk az országútra. Intésünkre csakhamar egy 

ponyvával befedett teherautó állt meg. Felvett mindkettőnket. A ponyva alatt heten-nyolcan ülhettek, akik 

Pacsán keresztül a nyugati határ felé utaztak. Bíztattak minket, hogy ne szálljunk le, ők tudják, hogyan lehet 

biztonságosan átjutni Ausztriába. Emma nem akart nyugatra menni, én pedig látni szerettem volna a szüleit. 

Így hát megállt a teherautó, és elbúcsúztunk a kedves, disszidáló magyaroktól, akik távozásukkal nyilvánítottak 

véleményt. 

Néhány napi pacsai tartózkodás után, az indulás előtti éjjel Emma bátyjával kerékpáron körbejártuk Pacsát, 

és a villanyoszlopokra kitűzdeltük a Bánki Donát Technikumban annakidején kiragasztott és onnan megmaradt 

plakátokat: „A szovjet gyilkol, rombol, de győzni nem tud!” 

(Megjegyzés: Évek múlva tudtam csak meg, hogy milyen nagy felfordulást okoztunk. Mozgósították a 

karhatalmisokat, fegyveres segítséget kértek stb.) 

Budapesten lassan megindult a munka. A Bánki Donát Technikum esti tagozatának igazgatója disszidált, így 

új igazgatót kaptunk. Mivel csak délután kellett a Bánkiban tanítanom, ezért délelőtt egy egészségügyi 

középiskolában fizikaórákat vállalhattam az 1957/58-as tanévben. Az egyik délelőtt alig tudtam bejutni, mert 

Kádár-különítmény szállta meg a középiskolát. Minden tanteremben rendőr tartózkodott, jelenlétük mellett 

kellett fizikaórát tartanom. Közben kint elásott fegyverek után kutattak fémkeresővel. Néha bejöttek és 

elhurcoltak az óráról egy-egy 16-17 éves tanulót vagy tanulólányt, akik brutálisan megfélemlítve tértek vissza.  

Az óraközi szünetben is közrefogtak minket a rendőrök. Az egyik kislány keservesen sírt, a többiek vigasztalták. 

A kislány barátját, tanulótársát elvitték a rendőrök. Lehetséges, hogy többé nem fogja viszontlátni. 

A Bánki Technikum esti tagozatán az egyik tanítványomról, egy fiatal munkásról azt mondták a többiek, hogy 

részt vett a Rádió ostromában. A pufajkások ezért jól megverték aztán elengedték. (Megjegyzés: A 

szerencsétlen azt hitte, ezzel az ügye el van intézve. Félév múlva újra elfogták és kivégezték szegényt.) 

Marxista oktatók Hruscsov sírjánál 

(György visszaemlékezései dőlt betűvel) 

Az ötvenhatos hősöket, többségükben baloldali gondolkodásúakat, felakasztották vagy börtönbe küldték. A 

„Szovjet Birodalom” az őket kiszolgáló moszkoviták közreműködésével uralkodott Magyarországon. Kádár 

Hruscsovnak lett kiszolgáló „inasa”. Közben egyre többen léptek be az MSZMP-be. Többségük azért, hogy 

előbbre jutásukat megkönnyítsék. Az MSZMP párttagjait aszerint lehetett megítélni, hogy miért léptek be a 

pártba és ott hogyan tevékenykedtek. A kiszolgálóknak, az „inasoknak” is van felelősségük abban, hogy kit és 

milyen eszmét követnek. Nem elegendő csupán azt figyelembe venni, hogy ezért jól megfizetik-e őket. 

A Felsőfokú Távközlési Technikum Természettudományi Tanszékének voltam egy évtizedig a vezetője. Szobánk 

ajtaja a Marxista Tanszékkel közös előszobára nyílott. A Marxista Tanszék dolgozói jó véleményüket 

hangoztatták Hruscsovról, akinek volt némi érdeme abban, hogy először kezdte Sztálint kritizálni, de 

mégiscsak ő szervezte meg 56-ban Magyarország lerohanását. 

Hruscsov halála után, a Kádár-korszak alatt az iskola tanári kara Moszkvába látogatott. A Lenin-mauzóleum 

látogatása kötelező volt. A Marxista Tanszék dolgozói azonban Hruscsov sírját is mindenáron fel akarták 

felkeresni. 

56-os forradalmunk leverése miatt a magyarok szemében Hruscsov mégis gazember. 

Mit keresnek a marxista oktatók Hruscsov sírjánál? Kíváncsi voltam erre és elmentem velük. 

Jelentéktelen temető félreeső sarkában találtuk meg Hruscsov sírját, amit néhány öregasszony gondozott 
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csupán. Csodálkoztam a marxisták méltatlankodásán, hogy Hruscsov sírjával ennyire nem törődik a szovjet 

vezetés, és elkezdték rendbe tenni a sírt. Nem gondoltak a legyilkolt, kivégzett magyar mártírokra? Legjobban 

akkor döbbentem meg, mikor azt kifogásolták, hogy miért nem temették Hruscsovot a nála is jóval nagyobb 

gazemberek, Sztálin és társaik mellé a Kreml falába. Szerintem nekik, Hruscsov szolgáinak örülniük kellett 

volna, hogy jelentéktelen sírba temették őt, mert ez arra utal, hogy mégsem volt olyan nagy gazember, mint a 

Kreml falában nyugvók. 

Hősök, gazemberek és a gazembereket kiszolgáló inasok 

A centralizált, központi utasításos egypártrendszer hívei és vezetői lebecsülik az egyének szerepét, akaratát, 

eszméit, cselekedeteit és szabadságát. Pedig a központi utasításokat helyi, alacsonyabb szinten lévő egyének 

hajtják végre, akik hősies vagy inas lelkületű, illetve törtető magatartásukkal befolyásolhatják az egész 

társadalom sorsát. 

Részleteket közlünk Gertrude Himmelfarb: Hősök, gazemberek és inasok c. tanulmányából, melynek alcíme: 

A történetírás lényege: megörökíteni a közélet nagy eseményeit és az egyszerű emberekre gyakorolt hatásait. 

„… a demokratikus hajlamokkal igazán nem vádolható Hegel is jelentősebb szerepet tulajdonított az 

átlagembernek. Még a mindennapi életük partikularitásában elmerülő emberek is, mondja Hegel, 

hozzájuthatnak az egyetemeshez: részei lehetnek azáltal, hogy ők alkotják az államot, melynek törvényei és 

intézményei kiemelik őket a partikularitásból, szerepet adnak nekik a történelem fejlődésében.”11 

„Akarat nélkül, egyének nélkül hősök sincsenek. De gazemberek sem. Márpedig a gazemberek eltussolása 

ugyanolyan megalázó, mint a hősöké. Nagyjából az idő tájt, amikor Condé hercege megjegyezte, hogy »Senki 

sem hős inasa szemében«, egy másik francia híresség, La Rochefoucauld kimondott egy másik fontos 

igazságot.  A két igazság ötvözhető: »Senki sem hős és senki sem gazember inasa szemében«. Az inas szemében 

a gazdája ugyanolyan ember, mint a többi – valaki, akinek le kell húzni a csizmáját, akit ágyba kell segíteni, 

aki szereti a pezsgőt. Sok egyebet is tudhat róla az inas, például hogy jó vagy rossz gazda-e, jó vagy rossz apa 

és férj-e. Csak azt nem fogja soha megtudni, hogy hős-e vagy gazember – nagyszerű államférfi vagy filozófus-e 

vagy éppenséggel zsarnok, netán sarlatán.”12 

„A történelem inas-szemlélete nemcsak a nagyságot és hősiességet, hanem az egyéniséget és a szabadságot is 

lebecsüli.”13 

„A történetírás legszentebb feladatának tekintem – írja Tacitus –, hogy egyetlen méltó cselekedetet se hagyjon 

említetlenül, s az utókor rosszallásával sújtsa a gonosz szavakat és cselekedeteket. Trilling nem volt történész. 

Annál inkább tudatában volt saját kora történelmének, a nácizmusnak és sztálinizmusnak. Bámulatos 

érzékenységgel ismerte föl az intellektuális divatokat, például a modern történészek vonzódását a távlati 

perspektívához – ahhoz a perspektívához, amely Trilling gyanúja szerint elkendőzi, sőt igazolja is a történelmi 

gonosztetteket: Bizonyos érzékenységgel megáldott elme számára a »távlati perspektíva« a lehető 

leghamisabb történelmi szemlélet, mert hangsúlyozásának pontosan az a célja, hogy eltompítsák az 

érzékenységet – kellő távolságból nézve a hullák és a levágott végtagok már nem olyan rémesek, sőt végül 

talán lassacskán tartalmas mintává állnak össze. Trilling, akárcsak korábban Tocqueville, a korábbi 

történetírást részesítette előnyben, vagyis a hősökről, a gazemberekről és mellettük a közemberekről is szóló 

történetírást, amely – mint Tacitus mondta – alkalmas rá, hogy megemlékezzék a méltó cselekedetekről és 

rosszallásával sújtsa a gonosz szavakat, cselekedeteket. Az effajta történetírás nem fér össze a távlati 

perspektívában rejlő determinizmussal, azokkal a Tocqueville-említette általános okokkal, amelyek tagadják 

a szabad akaratot, és lebecsülik az emberi szabadságot. 

Akarat és szabadság nélkül pedig nem lehet erény és gonoszság sem. Erény és gonoszság nélkül pedig nem 

lehetnek sem hősök, sem gazemberek, csak szolgák lehetnek, akik nem ismerik fel sem a hősök nagyságát, sem 

a gazemberek aljasságát, és nem veszik észre a történelmi sorsfordulókat sem. Ha az inas-mentalitás 

diadalmaskodna, semmibe venne mindannyiunkat, a leghétköznapibbakat éppúgy, mint a 

legkiemelkedőbbeket. Az emberi szellem szerencsére nem tűri sokáig az ilyen megaláztatást. Miután most 

                                                      
11 Gertrude Himmelfarb: Hősök, gazemberek és inasok 
12 Gertrude Himmelfarb: Hősök, gazemberek és inasok 
13 Gertrude Himmelfarb: Hősök, gazemberek és inasok 



Lássunk keresztény szellem-szemekkel! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2016. decemberi kiadványa 
 

25/60 
 

Kelet-Európában tanúi lehettünk a szabadság és az akarat fantasztikus kirobbanásának, lassan talán 

remélhetjük, hogy előbb-utóbb az iskolai tanítás okulására és jobbulására szolgálnak ezek az események – 

ezek a nagy történelmi események, a maguk hőseivel, gazembereivel és inasaival.”14 

 „A történészeknek el kell fogadniuk, hogy igenis létezik nagyság, zsenialitás, rendkívüliség, hogy az emberek 

helyesen teszik, ha magasztalják az erényeket, és törekszenek megszerzésükre, hogy vannak fajtánál, nemnél, 

osztálynál magasabb rendű igazságok, s hogy mindenki osztozhat ezekben az igazságokban, és nemesebbé 

válhat tőlük.”15 

„Egészen őszinte igazság: a dologi valóság nélkül nem élhet az ember, de aki egyedül ezzel él, az nem 

ember.”16 Mindez kihat a fejlődésre. „Az egyik kultúra, a konzervatívabb, azt tartja, hogy a jogrendnek és a 

politikának összhangban kell lennie az igazságosság és az erkölcs transzcendens, Istentől származó rendjével, 

s szabad nemzetként való fennmaradásunk feltétele a közerkölcs ápolása.”17 

III. Társadalmi fejlődésünk következő lépcsőfoka a szolidarizmus 

„A posztmodern (modern utáni) egyre nagyobb figyelmet fordít a modernizáció belső ellentmondásaira, illetve 

kétértelműségeire. A vidéken szétszórt, illetve a nagyvárosokba verődött tömegek nagy része korántsem a 

testvériség vagy a szolidaritás megvalósítói és élvezői, hanem elidegenedett, magányos embertömegek, 

amelyeket új hatalmi mechanizmusok – különösen a reklámok és a médiák – a fogyasztói társadalom elvakult 

alattvalóivá tettek. Az ipari fejlődés nem egyszerűen általános jólétet idézett elő, hanem továbbnövelte az igen 

gazdagok és igen szegények közötti távolságot. Ugyanakkor a természet meghódítására irányuló 

átgondolatlan igyekezet a természet és az emberi életkörnyezet puszta létét is veszélybe sodorta.”18 

A modern demokrácia nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sokan annyira elszigetelődtek, hogy 

demokratikus jogaikat nem gyakorolják. Ugyanakkor jelentkezik a másik véglet: már nemcsak a politikában, 

hanem a civil társadalomban is alakulnak csoportok, amelyek igazságtalan előnyöket, érdemtelen anyagi 

javakat, milliárdokat igyekeznek szerezni maguk számára, a közjó kárára. Ők az együttműködés, illetve az 

igazságos verseny helyett törvényesnek álcázott erkölcstelen módszerekkel szeretnének meggazdagodni, 

illetve a társadalmi tisztségviselés területén hazugságok, rágalmazások terjesztésével próbálják megelőzni 

azokat, akik náluk jobban, értelmesebben tudják megoldani a problémákat. Ennek következménye az erkölcsi 

és szakmai területeken a kontraszelektált réteg szélesedése, és az ezzel együtt jelentkező korrupció, valamint 

a rossz értelemben vett spekuláció terjedése. 

Meggyőződésünk szerint a keresztény világnézetű szolidarizmus hivatott a modern demokrácia 

kiigazítására, ez tud megfelelni a posztmodern kihívásoknak. 

Ha nem ügyelünk, nem vigyázunk, akkor a demokrácia felmorzsolódik az önző egyéni és a csoportérdekek 

ellentmondásaiban – a szolidaritás, a keresztény értékrend hiánya esetén. Bibliai intelem szerint: „Fölösleges 

kérdéseken és szavakon nyargalnotok, amiből csak irigykedés, veszekedés, káromlás, rosszhiszemű gyanúsítás 

és zavart eszű, igazság híján lévő emberek torzsalkodása származik” (P. Tim 6, 4-5) 

Az egyén és a társadalom 

Életünk minősége és lehetőségeink attól függnek, hogy milyen a társadalmi struktúránk, és a velünk élő 

emberek hogyan viselkednek, milyen a viszony az egyén és társdalom között. Az egyén viselkedése az 

elsődleges, mert a csupa „angyalokból” álló társadalom csak jó lehet. 

XI. Pius írja Divina Redemptoris kezdetű apostoli levelében: „… a társadalom olyan természetes eszköz, 

melyet az ember célja eléréséhez felhasználhat, és fel is kell használnia. Az emberi társadalom van az emberért 

és nem fordítva.” 

Ugyanakkor a rossz társadalmi struktúra (berendezkedés) lehetőséget ad a gazembereknek, hogy büntetlenül 

                                                      
14 Gertrude Himmelfarb: Hősök, gazemberek és inasok 
15 Gertrude Himmelfarb: Hősök, gazemberek és inasok 
16 Buber: Das dialogische Prinzip 
17 Avery Dulles SJ: Vallás és a politika alakítása (Mérleg folyóirat 93/3 száma, 183. oldal) 
18 Terdik Sebestyén görögkatolikus teológus: Gyenge gondolattól a gyöngéd gondolatig (Mérleg folyóirat 2006/1 száma) 
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hajtsák végre gaztetteiket. A rabszolgatársadalom ilyen szempont szerint rossz társadalmi struktúra, mert 

engedélyezi a rabszolgatartónak, hogy kénye-kedve szerint kínozza, esetleg meg is ölje rabszolgáját. (A 

keresztény világnézet a rabszolgatartókat is Isten jó képmásává akarja tenni.) Fentiek értelemében ugyancsak 

rossz az a struktúra, melyben sokaknak azért kell embertelen körülmények között dolgozniuk és tengődniük, 

hogy kevesek igen hatalmas gazdagságban élhessenek. 

„Lám a munkabér, amelyet a földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók 

jajszava a seregek Urának fülébe jut. Ti a földön bőségben éltetek és dőzsöltetek, de a levágatás napjára 

hizlaltátok szíveteket.” (Jak 5, 4-5) 

Különösen a liberális, vadkapitalista társadalomban vált nyilvánvalóvá, hogy a munkaadók egy része visszaél 

helyzetével, kizsákmányolja a munkásait. Megszületnek a szociális kérdésekkel foglalkozó pápai körlevelek. 

II. János Pál Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklikája kifejti: „A szolidaritás segít bennünket abban, hogy a 

másik emberben személyt lássunk, és ne valamiféle eszköznek tekintsük, akinek munkaképességét és testi erejét 

csekély bérért kizsákmányoljuk, és magára hagyjuk, ha már nem hajt hasznot. Lássuk őt hozzánk hasonlónak 

mint segítőtársat.” 

Tehát ne hagyjuk az utcán megfagyni, ha munkaerejére már nincs szükség! A szolidarizmus elismeri az élethez 

való elsődleges természetjogot, és előír olyan erkölcsi követelményeket, amelyek a jogi paragrafusok felett 

állnak. Hamis állítás az, miszerint bírói döntés etikai értékelésen nem alapulhat. A jog belső kötelezettsége 

éppen az, hogy essen egybe a természetjoggal és az erkölcsi parancsokkal. 

Centesimus Annus c. körlevelében II. János Pál pápa rámutatott arra a veszélyre, amely Magyarországot a 

moszkvai szocializmus bukása után fenyegeti. 

Ennek a veszélynek a lényege abban áll, hogy a történelmi küzdőporondon győztesként a kapitalizmus 

gazdasági rendszere maradt, nemcsak előnyeivel, hanem hibáival, hátrányaival is. Ez veszélyt jelent a 

nyugati világra is, mert a moszkvai szocializmus bukását saját rendszerük egyoldalú győzelmeként 

fogják fel, ezért nem törekednek annak szükséges korrekciójára. 

A szükséges korrekció: a szolidarizmus, mégpedig a keresztényszociális szolidarizmus építése. Ez 

határozottan különbözik a szocialistának nevezett, magukat szolidárisnak feltüntetett társadalmi 

eszmerendszerektől. 

A szocializmus megvalósításának próbálkozásai közül hármat mi, magyarok is közvetlenül átéltünk, illetve 

napjainkban is átélünk. Ezek mind távol álltak és állnak a szolidarizmustól. 

1. Sikertelen volt a tudománytalan rasszista elméletre épített német nemzeti szocializmus kegyetlen 

világuralmi törekvéseivel együtt. 

2. Ugyancsak alkalmatlannak bizonyult a társadalmi problémák megoldására az osztályharcra épített 

orosz bolsevik szocializmus, melynek embertelen diktatúráját maga az orosz nép döntötte meg. 

Mindkét szocializmus a pszichológia szemszögéből nézve valójában a közepes és gyenge képességű, az 

átlagnál jóval erkölcstelenebb emberek egypártrendszerű összefogása volt a hatalom és az ezzel járó előnyök 

megszerzésért – maffiákra jellemző tulajdonságokkal. 

3. A harmadik szocializmust napjaink MSZP pártja képviseli. Az MSZP kétszeres választási ciklusa alatt 

a „jóléti rendszerváltás” hirdetésével egyszerre növelte a létminimum alatt élők széles táborát és a 

bankok hatalmas nyereségét, amely a nyugati kapitalista világ profitját is megközelítette. A hibás 

túlköltekezés miatt a károsan nagymértékű államadósság pedig egyre csak növekedett. A kormányzó 

MSZP magyar szocializmusa azért volt sikertelen, mert szövetségre lépett az SZDSZ-szel, és így 

megtalálhatók voltak benne a helytelen liberális elképzelések a lélekölő kábítószereket pártoló 

szabadossággal együtt, a hajléktalanok tömegéről nem is beszélve. 

Ma már tudjuk, hogy mindhárom említett szocializmus zsákutca, és csak eltorzult félmegoldásokkal tud 

szolgálni: Egyik se vette, és most sem veszi észre, hogy az embernek nemcsak teste, lelke is van. Nem törődtek, 

illetve nem törődnek az ember szellemi igényeivel, az igazságossággal, az emberi személy méltóságával. A 

keresztény szolidarizmust pedig éppen a test és lélek harmóniája teszi kerek egésszé, ezáltal tud teljes értékű 

megoldást, jó értékrendet nyújtani. 
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Az emberiség fejlődésében kétezer évvel ezelőtt fordulópont történt, ami megváltoztatta a világot. Nem 

fegyverekkel, nem erőszakkal, hanem azáltal, hogy az emberszámba sem vett keresztény rabszolgák és a 

hétköznapok egyszerű keresztényei magasabb színvonalú szellemi és erkölcsi életet sugároztak maguk körül, 

mint az uralkodó világi hatalmasságok. Keresztény hagyományok alapján a keresztény szolidarizmus azt 

hirdeti: itt az ideje annak, hogy elkezdődjön az emberiség felemelése magasabb, igazságosabb, emberibb 

társadalmi szintre. Ezért emberközpontú és szolidáris. Nemcsak osztogat a rászorulóknak, hanem segítséget is 

nyújt ahhoz, hogy felemelkedjenek. A gazdaságot úgy szervezi meg, hogy legyen miből adni, de ugyanakkor 

határt szab a test kimeríthetetlen anyagi mohóságának, és a lelket magasabb rendű szellemi és erkölcsi értékek 

felé irányítja. 

Ha a lelki élet nélkül bolyongó és ezért depressziós, illetve a test rabjává vált, kábítószeres, iszákos vagy 

hajléktalanná tett, nyomorba döntött emberek megmentésén és erkölcsi színvonalunk emelésén 

tevékenykedünk, illetve olyan társadalmat építünk, amelyben az egyén úgy érheti el saját célját, hogy értéket 

teremtve a közjót szolgálja, akkor egyúttal az egész emberiség boldogabb jövőjéért is dolgozunk. 

A keresztények a lelkek fejlődésén is dolgoznak, ezzel elősegítik a jobb, igazságosabb, emberibb társadalom 

kibontakozását. Mert Madách Imre Az ember tragédiája c. színművében művészien megfogalmazott 

mondanivalója szerint: Hiába változtatjuk a külső kereteteket, hiába változtatunk társadalmi struktúrát, 

hiába lesz diktatúrából demokrácia, ha az emberi lelkek mélyén semmi sem változik, akkor a primitív, 

önző lelketlenek és az erkölcstelen ügyeskedők úgyis mindent elrontanak. 

A szolidaritás és a szolidarizmus 

Kifejezetten a szolidaritás elvéről először II. János Pál beszélt: „Ez nem holmi szánalom és bizonytalan 

irgalmasság vagy fölületes részvét annyi szenvedő ember iránt, hanem ellenkezőleg: eltökélt akarat és állandó 

gondoskodás a közjóért, azaz mindenkiért külön-külön és összességében, mert mindnyájan felelősek vagyunk 

egymásért.”19 

A szolidarizmus olyan eszmerendszer, amely az egyént összeköti a közösséggel, a közösséget az egyénnel és 

ezen keresztül az egyéneket egymással. A szolidarizmus lényegéhez tartozik ez a kölcsönös viszony. Ez azt 

jelenti, hogy az igazságos társadalom érdekében legyünk szolidárisak, de megfelelő követelményeket kell 

teljesíteniük azoknak is, akik iránt szolidárisak vagyunk. 

Az elmondottakat a jezsuita szerzetes Muzslay István professzor Gazdaság és erkölcs című könyvéből vett 

idézettel egészítjük ki: 

„A szolidarizmus az evangéliumból sarjadt ki és fejlődött tovább a középkor keresztény bölcselőin keresztül a 

keresztény társadalombölcselet rendszerévé. Korunkban a szolidarizmus társadalmi és gazdasági 

rendszerének legjelentősebb teoretikusa a jezsuita Heinrich Pesch (1854–1926). Alapvető munkája: Lehrbuch 

der National-ökonomie, I–V., 1922–1926.” 

A szolidarizmus eszmerendszerének alapelve az ember és a közösség szolidaritása, kölcsönös felelőssége és 

egymásrautaltsága, valamint a szubszidiaritás (kisegítés) elve. 

A szolidaritásnak része a karitatív viselkedés és az egyház társadalmi tanítását megvalósító keresztényszociális 

gondolkodás, az együtt érző segítségnyújtás. Mindezeket a szolidarizmus fogja össze egységes rendszerbe az 

egyén és a közjó viszonylatában. Foglaljuk össze az igazságos, valóban emberi társadalom három alaptételét 

az elmondottak szerint: 

1. A szolidarizmus jelentőséget tulajdonít a családi adórendszernek, a szülési és gyermeknevelési 

pótlék nagyságának. Részesüljenek megfelelő támogatásban a szolidaritás célzatú társadalmi 

szervezetek, valamint a produktív szociálpolitika, mely azt segíti, aki saját tevékenységével 

hozzájárul saját felemelkedéséhez! Legyen igazságos nyugdíjrendszer, megfelelő 

egészségbiztosítás! Fontos a Vöröskereszt hatásos működése, az önkormányzatok szociális 

szolgáltatása, hajléktalanszállók építése és fenntartása. Működjenek jól a civil karitatív egyesületek, a 

szakszervezetek, az állampolgárok jogait védő egyesületek stb.! A munkahelyteremtés legyen állami 

és önkormányzati kötelesség! Építsük ki a produktív szociális gazdaságot a közmunka 

                                                      
19 II. János Pál Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklikája (1987) 
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továbbfejlesztésével is! Hozzunk létre minél több szociális szövetkezetet, mely nonprofit, és kiváltja a 

munkanélküli segélyezést! 

2. Legyen olyan a társadalmi struktúra, hogy az egyén akkor érhesse el saját célját, ha értéket 

teremtve a közösséget, a közjót szolgálja! Tehát a közösségnek segítenie kell az egyént, hogy 

kibontakoztassa saját képességeit és tehetségét, viszont az egyén által létrehozott értékek – a saját 

gyarapodás mellett – váljanak a közösség javára. 

3. Minden munkaképes egyén olyan arányban részesüljön a javakból, amilyen értéket teremtett a 

társadalomnak, illetve amilyen mértékben előmozdítja a közjót. E szerint a szolidarizmus elítéli és 

igazságtalannak tartja a spekulánsok által szerzett milliárdokat, ha ezért a társadalom számára nem 

végeztek ezzel egyenértékű munkát. A Gaudium et spes kezdetű pasztorális konstitúció a közjót így 

határozta meg: „azon társadalmi életfeltételek összessége, melyek mind a csoportoknak, mind az egyes 

tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket”20. 

A szolidarizmus olyan társadalmi, politikai struktúrát tart helyesnek, amely gátolja, illetve lehetetlenné teszi 

a haszontalan pénzügyi és egyéb látszattevékenységeket, melyekkel érdemtelenül lehet milliárdos vagyont 

szerezni. 

A szubszidiaritás elve azt kívánja, hogy mindazt, amit az egyes ember vagy pedig egy kisebb közösség 

céljának megfelelően meg tud valósítani, azt a nagyobb közösség vagy az államhatalom ne sajátítsa ki 

önmagának. Ha ezt tenné, megsértené az ember személyi szabadságát, felelősségtudatát, és lehetetlenné tenné 

az öntevékenységet. Az államhatalom támogassa azonban az embert és a kisebb közösségeket, amennyiben 

erre rászorulnak, és tevékenységük megfelel a közjó érdekeinek! 

Az államhatalom elsődleges feladata a jogrend védelme, a közbiztonság és a közjó szolgálata. Ez azt jelenti, 

hogy teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek és a közösségek 

képességeiket a lehető legjobban kibontakoztathassák önmaguk és az egész társadalom javára. 

A szolidaritást azonban ne tévesszük össze a bűnös összefogással! Ily módon elítélendő az, ha a pártérdekeket 

az ország érdeke elé helyezzük. Ezt ne nevezzük pártszolidaritásnak. Ha a párttagok érdemtelenül és 

igazságtalanul nagyobb előnyöket élveznének, mint amennyi megilletné őket, akkor ez nem szolidaritás, 

hanem maffiarendszer! 

Jövőnk záloga – ifjúságunk – nevelése a szolidarizmus eszménye szerint 

Az ifjúság egyre növekvő drogfogyasztása erőteljesen jelzi a posztmodern kiigazítás szükségességét, a 

keresztény értékrend megbecsülését. Fiatalságunk viselkedésében, értelmetlen falfirkálásaiban, 

drogliberalizáció-követelésében a csak materiális szemléletű, erkölcs nélküli fogyasztói társadalom csődje, a 

nevelés tehetetlensége tükröződik. Posztmodern társadalmunkból már nem zárható ki a keresztény világnézet 

mint a modernség továbbfejlesztése. Ezt bizonyítják az egyházi iskolák nevelési sikerei. 

Az ember személyisége akkor bontakozik ki, ha van miért lelkesednie, vannak példaképei. Az egyházi iskolák 

Jézus életét és tetteit mutatják be példaképnek. Ez egyik oka eredményességüknek. Életem tanári működése 

során tapasztaltam, hogy a tanár személyisége akkor hatásos a nevelésben, ha önmagának is vannak 

példaképei, és lelkesedik valamilyen igaz, jó és tiszta ügyért – például a szolidarizmus minél tökéletesebb 

társadalmi megvalósításáért. Ennek érdekében javasoljuk a nevelési tervbe az alábbiakat: 

1. Szolidaritásra nevelés 

2. Erkölcsös magatartására nevelés 

3. A kalitkába zárt lelkek kiszabadítása. 

Szolidaritásra nevelés 

Említettük, hogy a szolidaritás egyszerre érinti az ember személyiségét és társadalmiságát. Ez kölcsönös 

összetartozást és kötelezettséget jelent. Az emberi kapcsolatokat a szolidaritásra kell építeni, és tisztelni kell 

az emberi méltóságot. A közösség pedig a szerint becsülje meg az egyént, hogy milyen mértékben növeli 

a társadalom értékgazdagságát. A szolidaritásra nevelt tanulóktól elvárható, hogy közreműködjenek az 

                                                      
20 II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes kezdetű pasztorális konstitúció, 26. (A közjó előmozdítása) 



Lássunk keresztény szellem-szemekkel! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2016. decemberi kiadványa 
 

29/60 
 

agresszív diáktársaik által igazságtalanul bántalmazottak megvédésében. 

Erkölcsös magatartására nevelés 

Az erkölcsi magatartásra nevelés azt jelenti, hogy a tudatos erkölcsi normák automatikusan működő 

tudatalattivá formálódnak. Ilyen belső indíttatású ember akkor sem károsít meg másokat vagy a közvagyont, 

ha erre törvényes lehetősége van. Törvényes, de erkölcstelen tettek akkor lehetségesek, ha a törvények 

megalkotásánál tudáshiány van, illetve ha azokat előre megfontoltan így fogalmazzák meg. Avery Dulles SJ 

írja Vallás és a politika alakítása című cikkében: „Az egyik kultúra, a konzervatívabb, azt tartja, hogy a 

jogrendnek és a politikának összhangban kell lennie az igazságosság és az erkölcs transzcendens, Istentől 

származó rendjével, szabad nemzetként való fennmaradásunk feltétele a közerkölcs ápolása.”21 Napjainkban 

tanúi vagyunk egyes országok gazdasági felemelkedésének, mások viszont egyre jobban lemaradnak, még 

akkor is, ha ugyanolyan objektív körülmények között élnek, hasonló termelési és társadalmi viszonyok hatnak 

rájuk. Az elemzés azt mutatja, hogy egyéb tényezők hatásai mellett fontos szerephez jut az oktatás-neveléssel 

befolyásolt és a jogrendben megjelenő tipikus erkölcsi nézet és az ezzel kapcsolatos pszichológiai 

tulajdonságok. Felemelkedésünk alapjait az iskolákban kell minél előbb leraknunk! 

A kalitkába zárt lelkek kiszabadítása 

A fiatalok kalitkába zárt lelkét nekünk kell minél előbb kiszabadítanunk. Őket a fogyasztói társadalom 

túlságosan materiális légköre, a drogliberalizációt követelők mentalitása fogja be és zárja az értéktelenség 

kalitkájába. Őket a silány, hamis délibáb foglalja le nap mint nap. Ha az iskolában nem kapnak követendő 

eszményképeket, nem tudnak magukkal mit kezdeni, és mivel nincs helyes értékrendjük, jobb híján például a 

falakat firkálják. Beszűkült látóhatárukkal észre sem veszik a kalitkájukon kívül fekvő világegyetem, élővilág, 

az emberi szellem alkotásainak megdöbbentő nagyszerűségét. Igaz, sokuknak még szárnya is alig van a kalitka 

elhagyásához. Rabságuk megelőzése, illetve kiszabadításuk szolidáris követelmény, egyúttal iskolai feladat is. 

Keresztényszociális eszmerendszerrel, a szolidarizmussal, kinyithatjuk az áldozatok vasrács nélküli 

börtönének ajtajait. Felemelkedésükhöz az említett belső indíttatású honfitársakra van szükség. Legyen ez 

nevelésünk egyik központi feladata! 

A szolidarizmus filozófiai alapja, a perszonalizmus – a Biblia és pápai enciklikák 

nyomán 

(Avagy hogyan építhetünk igazságos, emberséges, békés társadalmat) 

A szolidarizmus az igazságosabb, emberségesebb, boldogabb társadalom képét vetíti elénk, perszonalista 

filozófiára épülve. 

A perszonalizmus Isten személyisége alapján hangsúlyozza az emberi személy méltóságát, hirdeti a dialogikus 

(párbeszédes) gondolkodást. A jó irányú dialóguskészség alapja a felelősségnek, a szolidáris gondolkodásnak, 

a nyitottságnak és az együttműködésnek. Így oldhatjuk meg az emberiség közös kérdéseit. 

A modern ember az anyagi tárgyak bírásának túlzott vágyától szegényedik el. A rossz irányban 

deformálódott társadalomban nem az emberi személyt becsüljük meg, hanem a beosztását, illetve azt a 

funkcióját nézzük, amelyet a társadalomban betölt. A hivatali rang, foglalkozás, a vagyon alapján 

ítéljük meg az embereket. Pedig nem ezek a személyiség fokmérői! 

Becstelenséggel is lehet sok pénzt szerezni, magas rangot elérni. Sokakat elkápráztat az anyagiasság délibábja. 

Az ember csak úgy bontakoztathatja ki saját személyiségét, ha értékes személyiségek fejlődését segíti, és nem 

követi az értéktelen, silány személyiségű, sokszor nagyhangú embereket még akkor sem, ha nekik magas 

rangjuk van. 

Jellegzetes perszonalista Emmanuel Mounier (1905–1952), aki a negyvenes években nagy feltűnést keltő 

kijelentést tett, miszerint az európai műszaki technika fejlődését a keresztény társadalomszemlélet 

mozdította elő. A „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” parancs dialektikája magában foglalja mind az 

egyén, mind a közösség javát. Ezért előztük meg előrehaladásban a többi civilizációt. 

A perszonalizmus szembefordul mind az individualista, mind a kollektivista ideológiával. A nyáj-kollektivitás 

                                                      
21 Avery Dulles SJ: Vallás és a politika alakítása (Mérleg folyóirat 93/3 száma, 183. oldal) 
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egymásmellettiségét a perszonalista szemtől-szembe viszonynak kell felváltania. A másik személy 

megbecsülése, a dialogikus kapcsolat kiépítése határt szab az individualizmusnak. Az emberi személyiség 

tiszteletben tartása viszont a kollektivizmusnak szab határt. A perszonalisták a marxistákkal szemben azt 

állítják, hogy a tulajdonviszonyok megszüntetése nem szünteti meg az elidegenülést. Alapvető hibának róják 

fel, hogy a marxizmusban nincs funkciója a szeretetnek, holott csak a szeretet képes biztosítani azt, hogy 

egyetlen embert se kezeljenek tárgyként. 

A bürokrácia elhatalmasodása igazolja Mounier szavait: „Félnünk kell attól…, hogy az emberi viszonyok 

kormányzását a dolgok adminisztrálása fogja felváltani. Egy ilyen világban – ha ez életképes lenne – az embert 

hamarosan tárgyként kezelnék.”22 

Az embereket tárgyként kezelő bürokraták burjánzása napjainkban is tart, ők az emberiség rákos 

sejtjei. 

A perszonalista alapú szolidarizmus eszméjének magyarországi továbbfejlesztésén az ötvenes években Dombi 

József és Bálint József jezsuita atyák munkálkodtak. Erről a besúgók értesítették a moszkovita szocialistákat, 

akik elkobozták írásaikat, és őket börtönbe vetették. Szerintük a perszonalista szolidarizmus három 

összetevője a következő: 

1. A szolidaritás eszmerendszere 

2. A szolidaritás gazdasági és társadalmi rendezési elve 

3. A szolidáris erkölcsi magatartás. 

A szolidaritás eszmerendszere 

A szolidarizmus eszmerendszerének célja a békés, kiegyensúlyozott, igazságos evilági élet 

kibontakoztatásának elősegítése. Éppen ezért épít a társadalmi együtt élést is megjavító, felemelő újszövetségi 

törvényekre, melyeknek oly nagy volt a hatásuk az emberiségre, hogy keletkezésük idejére helyezzük 

időszámításunk kezdőpontját. 

Amikor Jézus eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett, szokás szerint bement szombaton a zsinagógába és 

olvasásra jelentkezett. Izaiás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet, és arra a helyre talált, ahol ez van írva 

(Lk 4, 16-24): 

I. Az Úr lelke rajtam: 

Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, 

Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, 

Szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, 

Hogy szabadulást hirdessek az elnyomottaknak, 

Hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét és bosszújának napját. 

A sok közül idézzünk egy olyan új törvényt, amely nagy lépést jelentett a békés emberi társadalom 

megvalósulása felé (Mt 5, 17): 

Hallottátok a régieknek szóló parancsot: ne ölj. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsátok törvényszék 

elé, aki haragot tart. Aki felebarátját butának mondja, állítsák a nagytanács elé. Aki pedig istentelennek 

mondja, méltó a Gehenna tüzére… 

A Gehenna héber szó, a Jeruzsálem mellett húzódó Hinnom-völgyet jelenti, amit szemétégető helynek 

használtak. Az isteni értékítélet elégetendő, értéktelen szeméthez hasonlítja azokat, akik a társadalom békéjét 

felebarátaik igazságtalan becsmérlésével mérgezik. 

Az effezusiakhoz írt levélben ez áll (Ef 5, 9): 

Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és 

egyeneslelkűségben mutatkozik meg. 

Mondanunk sem kell, hogy mennyivel boldogabb, nyugodtabb és szebb volna a világ, ha az emberi szívekben 

                                                      
22 Emmanuel Mounier: Le personnalisme, Paris 1949. 
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az Isten országát építő világosság fiai többen lennének. 

Lukács evangéliumában ez olvasható (Lk 17, 20): 

A farizeusok megkérdezték Tőle, mikor jön el az Isten Országa. Ezt válaszolta: „Isten Országa nem jön el 

szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézd, itt van vagy amott. Isten országa bennetek van.” 

Isten Országát építsük bölcsességgel (Jak 3, 17-18): 

Az a bölcsesség azonban, amely fölülről származik, először is ártatlan, aztán békeszerető, szerény, engedékeny, 

irgalommal és jótékonysággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó. 

Az igaz élet magját békében vetik el a békeszeretők. 

A szolidaritás társadalmi, gazdasági rendezési elve 

Az Isten országának földi építéséhez szükséges gazdasági, társadalmi rendezési elveket a szolidarizmus 

szolgáltatja azzal, hogy sajátos, új jellegű megállapításokat tesz az ember és a társadalom viszonyáról. Ezek 

nagy része megtalálható a pápai enciklikákban. 

A szolidarizmus szerint helytelen, ha a gazdaságban egyetlen, kizárólagos cél a minél nagyobb haszonszerzés. 

Vegyük figyelembe az emberközpontú perszonalizmust! 

II. János Pál Centesimus Annus kezdetű enciklikájában ez áll: 

De mégsem a haszon a vállalkozás egyetlen fokmérője. Előfordulhat ugyanis, hogy a gazdasági számítások 

helyesek, de a vállalkozás legértékesebb vagyonát jelentő embereket méltóságukban megalázzák és megsértik. 

Ez erkölcsileg nemcsak megengedhetetlen, hanem nagy valószínűséggel a vállalkozás hatékonyságának is 

kárára van. A vállalkozás célja ugyanis nem kizárólag haszonszerzés, hanem cél maga a vállalkozás mint 

emberek közössége… 

Teljes joggal beszélhetünk az ellen a gazdasági rendszer ellen vívott harcról, amely abszolút elsőbbséget 

biztosít a tőkének, a termelőeszközök és a föld birtoklásának az emberi munka szabad, személyes 

jellegével szemben. 

Eszerint a szolidarizmus egyaránt elítéli a kapitalizmus vadhajtásait, valamint a bolsevik államkapitalizmust 

vagy más néven a moszkovita szocializmust. 

A szolidarizmus az egyéneken túlmenően a népeket is védi. Az Európai Unióhoz csatlakozás miatt különösen 

megszívlelendő VI. Pál üzenete. Tegyünk meg mindent kultúránk megőrzése érdekében! 

VI. Pál Populorum progressio kezdetű enciklikájában ez olvasható: 

Legyen gazdag vagy szegény, minden népnek megvan a maga őseitől öröklött kultúrája, vagyis vannak 

intézményei az anyagi szükségletek kielégítésére, és vannak szellemi életének magasabb rendű – művészi, 

tudományos és vallási – megnyilvánulásai… Súlyos hiba volna az utóbbiak feláldozása anyagi értékek 

kedvéért. Ha volna nép, amelyik ebbe beleegyezik, legjobbik énjét veszítené el, s azt áldozná föl a jobb 

megélhetésért, amiért egyáltalán érdemes élni… A szegény népek sohasem lehetnek eléggé óvatosak azzal a 

kísértéssel szemben, amely a gazdag népek felől bukkan föl. 

Az 1971-es püspöki szinódus még ennél is határozottabban fogalmaz, és felveti a gazdag nemzetek 

felelősségét a De iustitia in mundo kezdetű záródokumentumában: 

Érthetetlen, hogy a gazdag nemzetek hogyan merhetik egyre inkább kisajátítani maguknak az egész világ 

anyagi értékeit, míg ugyanakkor a többi népek nyomorba süllyednek, magának a földi életnek az alapjait pedig 

pusztulás fenyegeti. 

Ha a kis népek vezetői behódolnak a nagy államok gyarmatosító követeléseinek, akkor katonai megszállás 

nélkül is lehetnek gazdaságilag kiszolgáltatott országok. Ma is nyögjük állami vagyonunk 1990 utáni 

elherdálását, melyből korrupt vezetőségünk és külföldi vállalatok húztak hasznot. 

Fogadjuk meg XXIII. János tanácsait, melyeket Pacem in terris kezdetű pápai enciklikájában fejt ki: 

A keresztényszociális tanítás előtt célként egyfajta rendstruktúra lebeg, amely az igazságban gyökeredzik, az 

igazságosság irányelvei szerint épül fel, az élő szeretet tölti ki, és végül a szabadságban valósul meg. Az egyes 

emberek közötti kapcsolatokat a szeretet határozza meg és nem a félelem. Ugyanis a szeretetnek mindenekelőtt 
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az a sajátja, hogy az embereket őszinte, sokrétű együttműködésre ösztönzi, amiből tömérdek anyagi és szellemi 

jó sarjad ki. 

A szolidáris erkölcsi magatartás 

A szolidarizmus lényegéhez tartozik a szolidáris (solidare = szorosan összeilleszteni) erkölcsi magatartás. Ez 

együttérzésben, tevékeny szeretetben nyilvánul meg. Ha valaki szolidáris a mások igazságával, akkor azonosul 

vele, és igyekszik valamit tenni is érte. 

A szolidarizmus jól körülírt erkölcsi magatartás is, amely a keresztény etikára épül. 

A keresztényeket örök isteni törvények irányítják, és ha az emberi törvények ezzel ellentétesek, akkor az 

előbbieket követik. A Rákosi-rendszerben olyan törvények voltak érvényben, melyek alapján ártatlan 

embereket lehetett törvényesen agyonverni, kivégezni. Ma olyanok vannak, amelyekkel törvényesen, de 

erkölcstelen módon, a közösség kárára, igazságtalanul és érdemtelenül lehet meggazdagodni. 

Ahol ilyen törvények vannak, azt nem szabadna jogállamnak nevezni. Az ember által alkotott törvényeket 

mindenek fölé helyezni – a modern bálványimádás egyik fajtája. Ezek az erkölcstelen bálványimádások a 

keresztényszociális gondolkodással ellentétesek. 

II. János Pál Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklikája rámutat: 

Nem kétséges, hogy a szolidaritás keresztény erény. Hiszen már az eddig mondottakból is kitűnik kapcsolata 

a szeretettel… A hit fényében a szolidaritás arra törekszik, hogy felülmúlja önmagát, hogy a sajátos keresztény 

értékrendet elfogadja. 

Az immanens, evilági szolidaritás szükségességének ismertetése után elérkeztünk a transzcendens, a túlvilági 

indíttatású szolidaritáshoz, melynek annyi szép példáját találjuk az Újszövetségben. Ilyen az irgalmas 

szamaritánusról szóló példabeszéd. A bibliai gazdag nem volt szolidáris a koldus Lázárral, aki szívesen 

jóllakott volna az asztaláról lehulló morzsákkal. Akkor még kukák sem voltak, amiben turkálhatott volna. 

Múltkor a metró Örs vezér téri végállomásán beléptünk a szinte üres kocsiba, melynek egyik sarkában egy 

fiatalember mélyen aludt. Láthatóan hajléktalan volt. Két marcona őr nehezen tudta felrázni mély álmából, 

mikor kikergették őt a fagyba, a hidegbe. Az egyik közben még meg is jegyezte: „Ráadásul még büdös is!” 

Hogy ne lenne büdös, mikor nincs hol megmosakodnia, a hajléktalanszállók akkor éjjel már megteltek. Jézus 

a legteljesebb szolidaritással szinte azonosul az ártatlanul megalázottakkal: 

Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25, 40) 

Miután az enciklikák nyomán elénk tárult a követendő út, amit az Egyház már két ezredév óta hirdet, meg kell 

jegyeznünk, hogy nem sokat valósítottunk meg belőlük. Magyarázatképpen az 1900-as években Angliában élt 

G. K. Chesterton könyvének Hevesi Sándor által írt előszavát idézzük: 

„Chesterton fejtegetéseinek magva az, hogy a régi keresztény tradícióval szemben a modern gondolkodók és 

modern irányzatok sokkal tökéletlenebb, gyöngébb és egyoldalúbb reformokat ajánlanak. A modern ember 

nagy tragikomikus válsága, nem utolsó sorban, abban nyilvánul meg, hogy felül a néhány évtizedes 

szólamoknak, és retteg a kétezer éves igazságoktól. 

A keresztény igazságok, akármilyen régiek, ma is csak olyan forradalmiak, mint voltak kétezer évvel ezelőtt, s 

ezek nélkül az igazságok nélkül nincs haladás, nincs jövő. Chesterton katolicizmusa életküzdelem eredménye. 

A katolicizmust ő nem tanulta, hanem felfedezte. Azt hitte, valami új, valami forradalmi eszmére bukkant, s 

csak utána vette észre, hogy a kereszténység mindenben megelőzte, s az Egyház mindent felfedezett, jóval 

előbb. Erről ő maga így írt: »Munkám egész történetén fonálként vonul végig a mulattató szomorúság. 

Minduntalan kirohantam az építészeti szobámból új torony tervével, s csak akkor hökkentem meg, midőn ott 

állt a torony napfényben ragyogva, tündökölve, ezerévesen.«”23 

  

                                                      
23 G. K. Chesterton: Hagyományok és hazugságok (Hevesi Sándor fordítása, Kairosz, Budapest, 2013) 
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A szolidarizmus magyarországi iránymutatásait tíz pontban foglaltuk össze 

A jelenlegi magyar viszonyok továbbfejlesztéséhez tíz pontból álló alapkövetelményt állítottunk össze. Erre 

építve lehet kidolgozni a szolidarizmus egyre erőteljesebb megvalósításért folytatandó politikát. 

 

KERESZTÉNY SZOLIDARIZMUST MAGYARORSZÁGON, KERESZTÉNYSZOCIÁLIS 

GONDOLKODÁSSAL! 

 

A KÉSZ Bp. XVI. Csoport keresztényszociális tíz pontja 

 

1. Mindennél fontosabb az ember, tehát fontosabb a tőkénél, a vagyonnál, a hatalomnál, az államnál, a 

szabályoknál. Ezért ne a tőke, hanem a munka legyen a gazdasági rend alapja! 

2. A magántulajdon jogos, de vannak korlátjai. Az állam joga és kötelessége, hogy megfelelő 

intézkedésekkel biztosítsa: a magántulajdon joga ne fajuljon mások kizsákmányolásává és kirívó 

társadalmi egyenlőtlenségek forrásává. 

3. A féktelen birtoklásvágy igazságtalanságot, elégedetlenséget és viszályt szül. Határozottabban kell 

fellépni nemcsak a korrupció, hanem az értéktelen látszattevékenységek nagy összegű díjazása ellen 

is. 

4. Az etikát elsőbbség illeti meg a társadalmi, gazdasági és pénzügyi folyamatokban. Ha a technikát etikai 

meggondolásoktól függetlenül alkalmazzák, akkor környezetrombolás, végromlás fenyegeti az 

emberiséget. 

5. Igazságosság nélkül nincs tartós béke és nincs emberhez méltó élet. Ami igazságtalan vagy 

erkölcstelen, az ne lehessen törvényes! Erkölcstelenséggel, hazugsággal szerzett hatalmat vagy 

tisztséget még a parlament sem legitimálhat. 

6. A keresztény humanizmus szellemében működő társadalomban mindent meg kell tenni a családok 

védelméért, az egészséges és tartós házastársi viszony ápolásáért, a gyermekek neveléséhez szükséges 

idő és anyagi segítség biztosításáért. 

7. Új közszellemre van szükség, hogy minden szinten működőképes demokratikus közösségek 

szülessenek. A keresztény szolidarizmus egyik célja, hogy ilyen közösségek működése által az igazság, 

az igazságosság, a szeretet és a szabadság négyes pillérén nyugvó társadalmat teremtsen. 

Keresztényszociális államban a társadalmi segítség alkotmányos kötelezettség. 

8. A szolidarizmus egyik alapvető tétele a szubszidiaritás elve. E szerint azokat a feladatokat, amelyeket 

az egyén vagy a család jól el tud látni, ne vállalja más, nagyobb közösség, azokat a feladatokat pedig, 

amelyeket kisebb autonóm közösségek jól meg tudnak oldani, ne vállalja magára az állam! A nagyobb 

méretű közösség csak ott és annyiban lépjen közbe, ahol és amennyiben az egyén vagy kisebb 

közösségek nem tudnak megbirkózni valamely feladattal! 

9. Mindent meg kell tenni a népcsoportok, kisebbségek értékeinek és kultúrájának megőrzése érdekében. 

A magyar nyelv, amelyből csodálatos irodalom született, magyarságunk egyik legnagyobb kincse. 

Értékes termőföldünk gazdasága táplálja a minden vihart kiálló népünk életerejébe vetett hitet! 

10. Nekünk, magyaroknak fáj, hogy sok magyar testvérünk kisebbségi sorban él, de a határok 

megváltoztatása háború nélkül lehetetlen. Olyan Európát akarunk, amelyben az országhatárok már nem 

sorompók, minden nemzet megőrizheti szuverenitását és kultúráját, valamennyi kisebbség 

nemzetközileg elismert jogokkal rendelkezik, és minden nép tiszteli, egyenlőnek tekinti, támogatja 

egymást. 
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Útjelzőtáblánk 

A KÉSZ Bp. XVI. Csoportja az alábbi vers Útjelzőtábláját követi: 

 

Útjelzőtábla 

Bódás János református papköltő verse 

 

Vigyáz a falvak szélén, s ott áll 

 A szétfutó keresztutaknál. 

 Vigyáz, mindig útfélen állva, 

 S utat mutat mellén a tábla. 

 

 Lábára indák tekerőznek, 

 A barmok hozzá dörgölőznek, 

 Vállára galamb, varjú száll, 

 Az útról ráfröccsen a sár, 

 Nap fakítja és veri zápor, 

 Megrepedez a tél fagyától, 

 Kölykek vágnak belé sebet, 

 Beszennyezik kósza ebek, 

 De jó s balsorsban egyaránt 

 Áll és mutatja az irányt! 

 

 Mellette bölcsek és bolondok 

 Cipelnek álmot, vágyat, gondot, 

 Jönnek és mennek ifjak, vének, 

 Nászmenetek és temetések, 

Ő áll és tűr, s nem válogat, 

 Mindenkinek utat mutat. 

 

 Útjelzőtábla lettem én is, 

 Ott, hol az út Isten felé visz. 

 Embersorsok útfelén állva 

 Mutatok mindig-egy irányba: 

 Krisztus felé… Nap szúr, ver zápor, 

 Didergek a közöny fagyától, 

 Bűn-indák reám tekerőznek, 

 Rút vágyak hozzám dörgölőznek, 

 Vállamra néha varjú száll, 

 S fülembe azt kiáltja: kár, 

 Az élet sara rámfrecseg, 

 Megsebeznek gonosz kezek, 

 De jó s balsorsban egyaránt 

 Állok, s mutatom az irányt, 

 Akik mellettem elhaladnak, 

 A tévedt tékozlófiaknak. 

 

 Mellemről Isten lángírása 

 Beragyog ködbe, éjszakába, 

 S szinte kiáltja: emberek, 

 Mindnyájan erre menjetek, 

 Bűnösök, bénák, betegek, 

 A Krisztus jár előttetek, 

 Csak a nyomába lépjetek, 

 Nála lesz békességetek, 

 Csak bízzatok és higyjetek 

 S szeressetek, szeressetek!  

1935 

 

IV. Három karácsonyi kívánság 

Advent a karácsonyi várakozás ünnepe. Ki vagy mi után és miért vágyakozunk? Valakit várunk, aki 

megszünteti a becsületesen élők kiszolgáltatottságait, melyek okait három csoportba rendeztük: 

1. Élettelen természeti erők: földrengés, árvíz stb, valamint az élővilág betegségeket okozó 

mikroorganizmusaitól kezdve az élősködőkön át egészen a bennünket megtámadó ragadozókig. 

2. Embertársaink támadásai: rablók, gyilkosok, csalók, tolvajok, maffiózók stb. Társadalmi 

igazságtalanságok rossz törvényekkel, politikai börtönökkel, koncepciós perekkel. 
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3. Szellemi világunk hamis, hazug eszméi, félrevezető álprófétákkal együtt. 

Ebben a három pontban összefoglalt tényezők akadályozzák az élet kiteljesedését, vagyis hogy Földünkön 

virágozzon az élet. Életellenes viselkedéséről ismerjük meg a gonosz embert. 

Voltaire francia filozófus (született 1694-ben), mikor hallott a nagy spanyolországi földrengésről, lelkesen 

nyilatkozott arról, hogy íme, a bizonyíték: nincs Isten. Abban az időben az volt az általános vallásos felfogás, 

hogy a természeti csapásokat Isten küldi a romlott emberek büntetésére. Voltaire viszont tudta, hogy az 

áldozatok között sok jóakaratú, istenfélő, vallásos ember is volt. Isten őket nem mentette meg, szerinte ezért 

nem létezik. 

Mi úgy gondoljuk, hogy az ártalmas természeti erők ellen értelmünkkel és tudományos ismereteinkkel kell 

felvenni a küzdelmet. Ez az emberiség egyik feladata, amit Isten kér tőlünk. Nekünk kell tehát alkalmazkodni 

a természet törvényeihez, nem pedig fordítva! Ha erre nem vagyunk tekintettel, a következményekért mi 

vagyunk a felelősek. A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola keretei között havonta azért jöttünk össze, hogy 

keressük egészségünk megőrzésének módjait és eszközeit. Egészségünk elvesztése sok szenvedéssel és 

kínlódással jár. 

Első karácsonyi kívánságunk 

Első karácsonyi vágyakozásunk, hogy legyünk egészségesek, testben és lélekben. Minél kisebb mértékben 

legyünk kiszolgáltatottak az élettelen és élő természeti tényezőknek. Erre saját magunknak is törekednünk 

kell. Jézus a Biblia szerint sok beteget meggyógyított, megvédett és megtérített. 

Elérkezettnek látjuk most az időt arra, hogy a KALOT Népfőiskola szövetkezzen a KÉSZ Bp. XVI 

Csoporttal. 

A fenti első vágyakozásunk csupán az érem egyik oldala, mivel nemcsak baktériumok, vírusok, gombák, 

élősködők támadhatnak meg bennünket, hanem saját embertársaink, valamint az eltorzult, igazságtalan 

társadalmi csoportok, államok is árthatnak nekünk. Nyitott szemmel kell az emberiség történetét 

áttekinteni. Már a Római Birodalom évszázadon át katonai légiókkal rabolta el a környező népek munkájának 

gyümölcseit, és rabszolgának hurcolta el munkaképes tagjait. Már az ősi vadembercsoportok is egymás ellen 

harcoltak. Az indiánok Észak-Amerikában egymást skalpolták. Dél-Amerikában szertartásosan kitépték a 

hadifoglyok szívét. A spanyolok azért győzhettek Dél-Amerikában, mert a fellázadt indiánok többezres tömege 

harcolt velük. A spanyol hódítók őket is elnyomták, rabszolgaként dolgoztatták, aranyaikat elrabolták. 

Az észak-amerikai fehér telepeseknek hatásos módszere volt, hogy a foglyul ejtett indiánokat fertőző 

baktériumokkal, illetve vírusokkal oltották be, majd visszaengedték őket társaikhoz. Az indiánok számára 

ismeretlen betegségekre még nem alakult ki megfelelő immunvédekezés. Miután az indiánok nagy részét 

kiirtották Észak-Amerikában, Afrikából hoztak be feketéket rabszolgának. 

Földünkön az ember az egyetlen olyan emlős, amely társait sem kíméli. Napjainkban is az életellenes, lelketlen 

emberek, illetve csoportok modern fegyvereket megszerezve gyilkolnak, népirtásokat hajtanak végre. 

Afrikában a ruandai népirtásban a négerek egymást gyilkolták. „Ruandaiak százezreinek szervezett 

legyilkolása volt 1994-ben. A népirtást főleg két hutu milícia követte el kb. 100 nap alatt, 1994. április 6-tól 

július közepéig. Legalább 500.000 tuszi és több százezres nagyságrendű mérsékelt hutu vesztette életét. Más 

becslések szerint a halottak száma 800.000–1.000.000 között volt (ebből kb. 10% hutu)”.24 Mindez véres 

etnikai konfliktusnak tekinthető, melyben a többségben levő hutu milíciák a hutu többségű kormánnyal 

karöltve etnikai tisztogatást hajtottak végre a kisebbségben levő, de hagyományosan vezető szerepet betöltő 

tuszik és a mérsékelt, a népirtással egyet nem értő hutukkal szemben. De a népirtások gyakoriak voltak a 

civilizáltnak nevezett országokban is. A ruandai népirtáshoz hasonló, ugyanabba az eszmeiségbe sorolható a 

német nemzeti szocialisták zsidó fajirtása. A hasonlóság feltűnő. Hasonlatos az indíték is. Szintén elfajult 

szellemiségű, erkölcsileg fejletlenek hajtották végre a bolsevik népirtásokat, köztük az ukrajnai halálra 

éheztetést, a hadifogoly lengyel tisztek legyilkolását, a boszniai népíratásokat, a szerb partizánok 

                                                      
24 Wikipédia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ruandai_n%C3%A9pirt%C3%A1s   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ruandai_n%C3%A9pirt%C3%A1s
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délvidéki népirtásait stb. 

Sokan nemcsak faji hovatartozási indokkal gyilkolnak. Az iszlám szunniták és síiták most is ölik egymást. Ne 

feledjük, Európában is voltak vallásháborúk valamikor, de mi ezt remélhetőleg már „kinőttük”! 

Napjainkban is ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy békésen sétálva az utcán, váratlanul olyanok lövöldöznek 

ránk, úgy találomra, akiket sohasem bántottunk, sőt nem is ismerjük őket. Ez is a második csoportba tartozó 

kiszolgáltatottság, amelynek megszüntetése érdekében össze kell fognunk. Az öngyilkos terroristákat 

önfeláldozásuk miatt az iszlamisták vértanúknak nevezik, pedig élet-pusztítók ők is. Keresztényi gondolkodás 

számára teljesen elfogadhatatlan az ártatlan emberek leöldöklése. Ez élet- és természetellenes. Nem létezhet 

olyan cél, amelynek érdekében ezt meg lehetne tenni! A kereszténységnek sok vértanúja van, de ez a 

vértanúság nem az élet, hanem a halál megvetése a magasabb rendű célok eléréséért, a társadalmi 

feltámadásért. 

Értelmünk a létért való küzdelemben fejlődött. Ezt nemcsak a természet erői ellen, hanem embertársaink és 

rabló társadalmak ellen is meg kellett vívnunk. Miután magasabb szellemi szintre érkeztünk, meg kellene 

változnunk! Az egymás elleni örökös harc helyett most már előnyösebb lenne a közös együttműködés. A 

mások kihasználása helyett előbbre vinne bennünket egymás megbecsülése és segítése, úgy ahogy ez a 

Bibliában meg van írva. Így nagymértékben csökkenne kiszolgáltatottságunk. Ennek ellenére a II. világháború 

alatt a magyar nők ki voltak szolgáltatva a szovjet katonák brutalitásának. Több százezret erőszakoltak meg. 

Még mindig a kiszolgáltatottság eltűnése után sóvárgunk és vágyakozunk. Pedig a kapitalista társadalomban 

a kegyetlen véletlenek összeesése miatt hajléktalanok lehetünk. A hajléktalanoknál az a legszörnyűbb, hogy 

a társadalom kiveti őket magából. Az éjjeli menedékhelyen hidegebb időben sokaknak csak a folyóson jut 

hely. A háromemeletes ágyon alvó tömegek társadalmi légköre nem emberhez méltó. Nappalra kihajtják őket 

innen is az utcára, és nincs hová menniük. Tisztálkodási hely, nappali melegedő sokszor csak a szomszéd 

kerületben van. Lenézik őket, mert büdösek, noha erről nem ők tehetnek. Életük sokszor rosszabb lehet, mint 

a szerencsésebb római rabszolgáké. 

Második karácsonyi kívánságunk 

Embertársaink igazságtalanul ne használjanak ki, ne raboljanak ki, ne öljenek meg minket, és a társadalom ne 

tegyen bennünket se rabszolgává, se hajléktalanná! Mi sem akarunk másokat bántani. Karácsonyi 

ajándékokkal fejezzük ki egymás iránti tiszteletünket. Közösen védjük meg egymást a többszörös 

kiszolgáltatottságtól! 

Boldogságunkhoz nem elég a testi és lelki egészség, az igazságos társadalmi környezet, az erkölcsi rend, a 

barátságos, nem ellenséges emberek társasága. Szükségünk van arra, hogy legyen olyan helyünk, ahol 

meditálhatunk és foglalkozhatunk szellemi világunkkal, saját gondolatainkkal, terveinkkel. Privát tartózkodási 

hely kialakítására hajléktalanok számára a viszonylag olcsón nagy mennyiségben felépíthető műanyag 

konténerház jelenthetné a megoldást. 

Ugyanakkor a szellem világában meg kell védeni az embereket a hamis prófétáktól, akik hamis téveszméikkel, 

illetve hazugságaikkal félrevezetnek bennünket. Például a Szovjetunió a baloldali értékek hangoztatásával a 

nagyhatalmi törekvéseiről akarta elterelni a figyelmet. Nem azért rohanta le a Szovjetunió Magyarországot 

56-ban, mert féltette a baloldali értékek érvényesülését, hanem attól tartott, hogy Magyarország vissza 

akarja szerezni függetlenségét. Ronald Regen amerikai elnök észrevette, hogy a Szovjetunió álpróféta. Ezért 

nem munkás jóléti, hanem fegyverkezési versenyre hívta Szovjetuniót – aki nem törődve a baloldali 

értékekkel, munkásainak életszínvonalával – belement a nagyhatalmi fegyverkezési versengésbe. A szovjet 

tankok már készülődtek egész Nyugat-Európa lerohanására. Ettől való félelmükben Franciaország és 

Németország lemondott évszázados egymás elleni küzdelméről, és összefogtak, majd létrehozták az Európai 

Uniót. A Szovjetunió gazdasága azonban nem bírta el a fegyverkezési költségeket. Álbaloldaliságra épített 

nagyhatalmi mániája megroppantotta a Szovjetuniót. Megszűnt Magyarország katonai megszállása és az ezzel 

kapcsolatos kiszolgáltatottságunk is. 
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Harmadik karácsonyi kívánságunk 

Harmadik karácsonyi vágyakozásunk a szellemi felemelkedés: „Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok!” 

(Mt 5, 48) Lássuk, milyen a helyes értékrend, az igazságos társadalom! Ne hagyjuk magunkat áleszméktől, 

álprófétáktól félrevezetni! Küzdjünk a kiszolgáltatottság ellen, akárhonnan jön! 

Vegyük azonban észre a világ, az élet csodálatosságát, tegyünk mindennap valami jót a javítására! Távol-

Keleten szokás, hogy kalitkába zárt madarakat árulnak azért, hogy a vevő kinyissa a kalitka ajtaját. A 

szabadságnak örvendező madarat látva érezze, hogy ma is tett valami jót a világegyetemért. 

Viszont sok ember saját magát zárja be a kapzsiság, a hatalomvágy, illetve az irigység vagy depresszió 

kalitkájába. Sokan észre sem veszik a körülöttük lüktető élet-csodákat. Azt is várjuk a karácsonytól, hogy ők 

is vegyék észre: ketrecük ajtaja nyitva van. Csak ki kellene lépniük rajta, hogy meglássák és élvezzék az élet 

és az emberi szellem világának nagyszerűségét. Az alkotás öröme boldoggá tesz! Ugyanakkor harcoljunk a 

kiszolgáltatottságok ellen! Ne menjünk a jégre, ha nem elég vastag! Törődjünk testi, lelki egészségükkel, 

szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat, kerüljük a farizeusokat és az életet nem becsülő, másoknak ártó 

embereket! 

Életünk minősége attól is függ, hogy milyen emberek vesznek körül, és milyen társadalomban élünk. 

Az interneten található egy kép ruandai áldozatok koponyáiról. Ez a kép vádirat az életpusztítók ellen. Ha van 

szemed, akkor LÁSD: A koponyákon vágások, lövések és az erőszak egyéb jelei láthatók. 1994-ben néhány 

hónap alatt közel egymillió néger lakost öltek meg a néger hutu törzs milíciái. Azért gyilkolták le őket 

(férfiakat, nőket, gyerekeket), mert a néger tuszi törzs tagjai voltak. A hutu törzs tagjai közül pedig azokat 

ölték meg, akik ellenezték ezt az értelmetlen, élet- és lélekellenes, ezért megbocsáthatatlan vérontást. Az önző, 

hatalomra törekvő kegyetlenek – ha érdekeik úgy kívánják – gyilkolják embertársainkat, pusztítják az 

állatokat, a növényzetet és környezetünket is. Védjen meg minket tőlük a karácsony gondolatvilága! Az 

emberiség lépjen feljebb a szellemi fejlődésében, miközben ők lassan majd eltűnnek a Föld színéről, mert a 

Biblia szerint: Aki kardot ránt a kard által vész el. (Mt 26, 52) 

V. Függelék 

Adolf Hitler Mein Kampfja és a magyarok 

Carl Jung 1939-ben Berlinben találkozott Hitlerrel, így alkalma volt megfigyelni a viselkedését. F. L. Coolidge 

és D. L. Segal, a Colorado Egyetem személyiségpszichológusai írják, hogy „Jung szerint Hitler soha nem 

nevetett, úgy tűnt, mintha rossz hangulatban duzzogna. Jung hidegnek és embertelennek látta, akinek egyetlen 

célja, hogy létrehozza a Harmadik Birodalmat, a németek misztikus és mindenható nemzetét, amely képes úrrá 

lenni az összes Hitler által érzékelt fenyegetésen és bosszút állni a Németországot ért sérelmeken. Jungban 

Hitler csak félelmet tudott kelteni.” 

Hitler Mein Kampf (Az én harcom) című könyvében magát nem politikusnak, hanem programadónak 

ábrázolta. Alkalmassá akarta tenni pártját a tömegek megnyerésére. Ehhez azonban le kellett egyszerűsítenie 

programját egyetlen közös ellenségre összpontosítva, hogy könnyen megértsék, és így nagy tömegek 

kövessék. Ezt az egyetlen közös ellenséget a zsidóságban találta meg, amelynek végletekig eltorzított 

alakjába belefoglalta a marxizmust, a munkásmozgalmat, a polgári baloldalt, a humanizmust, az 

európai jogrendet egyaránt. Emellett úgy mutatta be addigi politikai pályáját, hogy ő a pártjával a zsidóság 

elleni összefogás legalkalmasabb vezére. 

Bár a könyv Hitler szándékai szerint sem tekinthető összefoglalt programnak, benne számos olyan elem 

szerepel, amelyek a későbbiekben Hitler és a náci mozgalom programjának legfontosabb alkotórészei közé 

kerültek. Ezek a következők: 

– Az egyesülés követelése Ausztriával 

– Hitler antiszemita meggyőződését alátámasztotta azzal, hogy a zsidók egy világméretű összeesküvés 

révén térdre akarják kényszeríteni Németországot és az egész világot. A marxizmust és a 
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szociáldemokráciát egyaránt zsidó világnézetnek jelölte meg, és emiatt is megsemmisítendőek, 

csakúgy, mint a szovjetunióbeli bolsevizmus és az amerikai kapitalizmus. A zsidó összeesküvés 

elméletének tárgyalásakor „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” című, a cári titkosszolgálat által 

hamisított dokumentumra támaszkodott, ami először 1919-ben jelent meg Németországban. 

(Napjainkban is él ehhez hasonló világösszeesküvés-gondolat, valamilyen megfoghatatlan 

„háttérhatalom” formájában, amely most is irányítja az egész világot. Azonban keresztény 

világnézetünk szerint a mi „háttérhatalmunk”: a mi Istenünk. Hitünk szerint az Ő akarata fog 

beteljesedni, az Ő Nevével fogunk győzni, ha Hozzá fordulunk segítségért, és keresztényekhez méltó 

módon küzdünk) 

– A német munkások megnyerése az osztályharc helyett a „fajok” közötti harc számára 

– A szovjetunióbeli bolsevizmus felszámolása, valamint az ország meghódítása a „szűk helyre 

beszorított” germán faj számára szükséges élettér növelése érdekében 

– A kétfrontos háború elkerülése az első világháború keserű tapasztalatai alapján, szövetség Angliával 

és a fasiszta Olaszországgal 

– A parlamenti demokrácia elvetése, amit germán Führer-állammal kell felváltani, mely utóbbi híven 

képviseli majd a „népközösség” érdekeit 

Hitler „fajelmélete” 

A „fajelmélet” elnevezés téves, mert ma már tudjuk, hogy az egész emberiség egyetlen fajhoz tartozik. Ennek 

ellenére megtartjuk Hitler szóhasználatát, de idézőjelek közé tesszük azt. 

Hitler a Mein Kampfban a társadalom működésének alapját az úgynevezett természeti törvényben találja meg. 

A Teremtő, a természet eszerint létrehozta a különböző „fajokat”, utána pedig távolságtartóan szemléli 

egymással folytatott küzdelmüket. A természet a tiszta „fajokat” részesíti előnyben, a „fajok” keveredése 

mindig gyengébb minőséghez vezet. Az ilyen „faji” romlás végeredménye a degradálódott „fajok” 

pusztulása. 

A Mein Kampf szerint háromféle emberi „faj” létezik a Földön: kultúrateremtő, kultúrahordozó és 

kultúraromboló. Kultúrateremtésre kizárólag az árják képesek. (Hitler nem fejti ki, kiket sorol az árják 

körébe.) Az általuk teremtett kultúrát néhány más „faj” (ezek sincsenek közelebbről meghatározva, de 

példaképpen a japán ide tartozik) tovább hordozhatja. Az európai népek közül mindenesetre a germán 

származásúak automatikusan az árják köré sorolódnak. A kultúraromboló „fajok” alapvetően a zsidók, illetve 

az említés szintjén itt szerepelnek a négerek is. A könyv jelentős része a zsidók eredendő bűneit és 

alantasságukat részletezi. „A vég azonban az lesz, hogy egy ilyen néptől elveszik a létezés jogát a világon... 

Egy erősebb »faj« a gyengéket elűzi, mivel az életre való törekvés végső formájában mindig szét fogja törni 

az úgynevezett humanizmus minden nevetséges kötelékét, hogy helyére engedje lépni a természet 

humanitását, amely megsemmisíti a gyengét, hogy helyet adjon az erősnek.” 

(Ez a gondolat már az ókori görög Spárta államban is megjelent, amikor a gyengécske csecsemőket ledobták 

a Taigetosz-szikláról. Eközben biztosan sok zseniális képességűt is elpusztítottak, mert fogalmuk sem volt 

még a csecsemők génállományának értékéről. Hitler torz elmélete alapján, a náci utasítás szellemében lelőtték 

például munkaszolgálatos, tehetséges magyar költőnket, Radnóti Miklóst. Értelmetlen, buta módon másokat 

is meggyilkoltak, veszteséget okozva ezzel az egész emberiségnek.) 

A Mein Kampf szerint a zsidókkal való keveredést még a zsidókérdés végleges megoldása előtt meg kell 

akadályozni. Emellett azonban az árja „fajokban”, a németek között is vannak gyengék, satnyák, betegek, 

akiknek a szaporodása káros a népre. Ezért „itt is a legkeményebb és legmélyebbre ható elhatározásokra kell 

jutni.” 

(A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy ha a kerületi orvos örökölhető hibát talált valamelyik betegénél, akkor 

hatalmat kapott ahhoz, hogy hatósági közreműködéssel erőszakkal ivartalanítsa az illetőt.) 

A Mein Kampf szerint az árja „faj” nemesítésében elsősorban a testi erőre kell hangsúlyt fektetni. „A 

tudósok népe, ha ráadásul testileg degenerált, akaratgyenge és gyáva pacifista, nem fogja meghódítani az 
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egeket, sőt még csak a földön való létezést sem tudja majd magának biztosítani… Az árja tömegekből is ki kell 

választódnia egy szűk elitnek és ez a kicsiny százalék az összlétszám urává emelkedik fel. A világtörténetet 

kisebbségek csinálják akkor, ha e kisebbségben megtestesül az akarat és az elhatározó erő többsége.” 

A Mein Kampf és Hitler tetteinek kritikája 

70 év után, 2016. január elsejével megszűnt a Mein Kampf, Hitler 1945 után betiltott könyvének jogi 

védettsége. A szerzői jogokat a bajor kormány birtokolta, ezek lejáratával a második világháború óta első ízben 

bárki újra kiadhatta Hitler hírhedt irományát. Az új kiadásra azonban szerencsére a józan kritika szellemében 

került sor Németországban, „Hitler: Mein Kampf – Kritikai kiadás” címmel. 

Mi több, a Német Pedagógusok Szövetsége és a szociáldemokraták indítványozták a könyv felvételét a 

nemzeti tantervbe. Céljuk és elgondolásuk szerint a középiskolások számára kötelezővé téve Hitler – 

kiegészítő magyarázatokkal ellátott – antiszemita irományát, megelőzhetnék a náci eszmék terjedését. 

A Mein Kampf ismertetése és Hitler tettei alapján az alábbi kritikai észrevételeket tehetjük: 

– Hitler a nyers fizikai erőt az ember szellemi képességei elé helyezte, pedig az emberiség nem fizikai 

erejével, hanem szellemi képességeivel emelkedett az állatvilág fölé. 

– Mein Kampfban a háromféle emberi „faj” megkülönböztetése értelmetlenség. A kultúra a népek 

szellemi evolúciójának megnyilvánulása, illetve fokmérője. Az evolúció folyamatában az emberi 

„fajok” pillanatnyi jellemzésére az átlagos génállomány minőségét választjuk. Ennek megfelelően, 

hitleri módon nem szabad „fajokat” halálra ítélni. 

– Nem igaz az, hogy csak a tiszta „fajok” az életképesek. A „fajok” keveredése különleges zseniket 

hozhat létre. 

– A világtörténetet nem valamiféle különleges „faj” kisebbsége csinálja, hanem a különleges tehetség. 

Egy népcsoport előrehaladása attól függ, hogy a megszületett tehetségeiket elnyomják-e, vagy hagyják 

érvényre jutni. Hitler kortársai között is voltak szép számmal olyan németek, akik irányításával 

Németország felvirágozhatott volna az összeomlás helyett. Azonban őket a hitleri vezetés elnyomta, 

vagy halálba küldte, mint Rommel tábornokot. 

– A természet humanitására hivatkozás eltorzítja a valóságot. A fajon belüli küzdelmek az állatvilágban 

azt a célt szolgálják, hogy az erősebb szaporodjon. Nők és gyermekek, valamint fegyvertelen férfiak 

népirtása viszont közönséges gyilkosság. Ennek semmi köze sincs a természetes kiválasztódáshoz. 

– Hitler sikerének és bukásának oka is elméletének primitívségében rejlett. Primitív néptömegek az 

egytényezős megoldás miatt követték és követik ma is. Nem volt nehéz azt beléjük sulykolni, hogy 

mindenért a zsidók a felelősek. Az egytényezős megoldás titkát a Mein Kampfban maga Hitler árulja 

el, amikor elmondja, hogy véleménye szerint a széles néptömegeknek csak egyetlen ellenséget szabad 

megmutatni, mert sok ellenség esetén – a megfelelő intelligencia hiánya miatt – megzavarodnak. Akkor 

is ezt kell tenni, ha a valóságban sokkal több ellenséggel kell szembenézni. Ez annyira félrevezető 

primitívség, hogy ez okozta Hitler bukását is. Végül is nem a zsidók győzték le őt, hanem az általa 

megtámadott nemzetek katonái. 

Németország sorsa a II. világháborúban gyakorlatban bizonyította a hitleri „fajelmélet” elfogadhatatlan 

tévedéseit. A Führer-állam elbukott. A „legmagasabb rendű árja fajból” kiválasztódott vezetői csoport élére 

egy beteg lelkületű ember, Hitler került, akit pszichológiai képességei alkalmatlanná tették a II. világháború 

megnyerésére. 

A Business Insider magazin egyik cikke szerint a második világháború ideje alatt az Office of Strategic 

Services – a CIA elődje – felbérelt egy amerikai pszichológust, hogy elemezze és előrejelezze Adolf Hitler, a 

legbrutálisabbnak tartott zsarnok viselkedését. 

Henry Murray pszichológus összeállított egy 229 oldalas jelentést Adolf Hitler személyisége címmel, amely 

kimutatta, hogy a német vezető szkizofrén, paranoiában szenvedő ember, aki képtelen normális emberi 

kapcsolatokat fenntartani és létrehozni. 
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Murray megjósolta, hogy Hitler mentális instabilitása saját vesztét fogja okozni. „Előre el lehet mondani 

teljes bizonyossággal, hogy a náci vezér mentális problémáinak gyakorisága és időtartama növekedni fog, 

vezetői képessége pedig csökken” – írja a jelentésben Murray. 

A skizofrénia 

A skizofrénia (schizophrenia) vagy hasadásos elmezavar kóros állapotra, a gondolatok, érzések és 

cselekedetek közötti összhang felbomlására utal. 

Maga a szó a görög „skizo” (hasítani) és „phren” (lélek) szavakból származik. Emiatt a skizofréniát a köznyelv 

néha tévesen a disszociatív személyiségzavarral azonosítja. A valóságban a skizofrénia nem azonos a 

többszörös személyiséggel. A személyiség szétesése néha lassan alakul ki, máskor viszont hirtelen, heves 

zavarodottsággal, érzelmi nyugtalansággal kezdődik. Általában a serdülőkor táján jelentkezik, de kialakulhat 

későbbi életkorban is. Nők esetében kritikus a gyermekszülés és a változás kora. Gyakori az asszociációk 

felbomlása, az önmagukban értelmes, de összefüggésükben értelmetlen szavak használata. Sokszor 

jelentkeznek vonatkoztatási és üldöztetési téveszmék, észlelési és koncentrációs zavarok, (elsősorban 

akusztikus) hallucinációk, bizarr motoros aktivitások. Az érzelmi eltompulás mögött belső nyugtalanság 

feszül, amely olykor dührohamok formájában tör a felszínre. 

Miben különbözik a skizofrénia a tudathasadástól? 

A tudathasadás pontatlan, köznapi kifejezés, melyet egyaránt használnak a skizofrénia, és a disszociatív 

személyiségzavar (többszörös személyiség) tünetegyüttesének jelölésére. 

Vannak skizofériának korai tünetei? 

A betegséget megelőzheti egy „szakasz” (1-12 hónap): ilyenkor jellemző lehet a tanulmányi vagy 

munkaképesség csökkenése, a szociális visszahúzódás, szociális normák figyelmen kívül hagyása, a személyes 

higiénia elhanyagolása, furcsa, megváltozott beszédstílus, viselkedés és gondolkodásmód, az általános 

érdeklődés és motiváció csökkenése, reménytelenség érzése. A betegséget megelőző szakaszt nem feltétlenül 

követi skizofrénia kialakulása. 

Ezeket mi is észlelhetjük magunkon, vagy csakis a környezet? 

A skizofrénia – természetéből fakadóan – nem az a betegség, amelyben a beteg idővel magától orvoshoz fog 

menni. Skizofréniás beteg számára a téves eszmék és a hallucinációk valódiak, és nagyon gyakran a beteg 

nem hiszi, hogy szükség van orvosi beavatkozásra. 

Ha valamelyik családtagunk vagy barátunk úgy érzi, hogy nálunk a skizofrénia lehetséges tünetei észlelhetők, 

akkor előfordulhat, hogy nekik kell majd orvoshoz vinni minket a megfelelő vizsgálatra. A skizofréniás 

betegek gyakrabban követnek el öngyilkosságot, éppen ezért fontos, hogy a családtagok mielőbb 

szakemberhez forduljanak. 

Igaz, hogy fiatal korban alakul ki? 

Igen, serdülő vagy fiatal felnőtt korban. 

Férfiak esetében általában korábban, mint nőknél, a paranoid (üldöztetéses) skizofrénia kezdete általában 

későbbre tehető, a tünetek 30 éves kor után kezdődnek. A tünetek nem egyszerre jelentkeznek, gyakran 

jelennek meg először a negatív tünetek, majd később a pozitív tünetek, és ezek között akár 5 év is eltelhet. 

Gyógyítható? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor miért? 

Régebben gyógyíthatatlan betegségnek tartották, a modern antipszichotikus gyógyszerekkel azonban a 

pszichotikus tünetek visszaszoríthatók vagy meg is szüntethetők. Gyógyszer nélkül, kizárólag 

pszichoterápiával a betegség nem gyógyítható, ugyanakkor nagyon fontos a pszichiátriai kezelés. 

Kezelése még nem megoldott és többszintű: gyógyszeres és pszichoterápiás (ez többnyire támogató, 

felvilágosító). 

Vannak fokozatai a betegségnek? Esetleg több típusa? 

A skizofrénia nem egységes kórkép, a betegség tünetei sokfélék, nem mind egyszerre fordul elő, hanem 
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különböző kombinációkban, és altípusait ezek alapján határozzák meg. 

A tünetek osztályozásával kapcsolatban sokféle modell létezik, ezek közül a legelterjedtebb Timothy Crow és 

Nancy Andreasen felosztása (1991): 

Pozitív (pszichotikus) tünetek: hallucinációk, téveszmék, bizarr viselkedés és beszéd. 

Negatív tünetek (hiánytünetek): az érzelmek és a kommunikáció elszegényedése, gondolati elakadások, a 

motiváció hiánya, anergia, apátia, anhedónia, a szociális és szexuális aktivitás csökkenése, a figyelem zavara. 

A tüneteknek legalább 6 hónapig fenn kell állniuk, kezeléssel minimum 1 hónapig ahhoz, hogy 

diagnosztizálható legyen. 

A paranoid skizofrénia jellemzői 

Vonatkoztatásos, üldöztetéses, nagyzásos téveszmék, gyakran hallucinációk kísérik. Gyakori a düh, szorongás, 

zárkózottság. Általában 30 éves kor után kezdődik. (Ezek Hitlerre jellemzőek) 

2007-ben Coolidge és Segal öt szakértőt kért fel, hogy értékeljék Hitlert a pszichopatológiai tünetek és 

személyiségzavarok tekintetében. A szakértők konszenzusra jutottak abban, hogy Hitler nagyon magas 

pontszámot ért el a következő személyiségzavarok kapcsán: paranoid, antiszociális, narcisztikus és szadista. 

A Hitlerről nyert személyiségprofil alapján megállapítható, hogy állapota már skizofrén, elmekóros 

tendenciákat is mutat, beleértve a megalomániát és az aberrált gondolkodást. 

A megalománia 

A megalománia túlzó téveszme, illetve nagyzási hóbort. A túlzó téveszme lelki-zavarodottság, amelynek 

következtében az ember a saját személyét, tulajdonságait alaptalanul túlbecsüli. Egy megalomániában 

szenvedő elmebeteg a valóságtól eltérően annyira nagy államférfinak tartja magát, hogy figyelmen kívül 

hagyja a jogos és értékes véleményeket is. 

Nagyzási hóbortjának beteges hajlama parancsolgatásra, illetve a helyzet adta hatalom önkényes kiélésére 

irányul. 

Hitler vesztét megalomániája okozta. Nagyzási mániája megnyilatkozott például abban, hogy a német katonai 

vezérkart arra utasította: a poroszok mintájára a tízszeres túlerő ellen is győzzenek. Tehetséges tábornokait 

később sorra leváltotta, és ő maga személyesen vette át a hadműveletek irányítását. Ettől kezdve – 

tehetségtelen hadvezetése miatt – sorra kerítették be, semmisítették meg a német haderőt. Személyiségének 

irracionalitása már korábban előrevetítette a Harmadik Birodalom (Németország) bukását. Ezért is tucatnyi 

merénylettel próbálták megállítani, de valahogy véletlenszerűen mindig megúszta ezeket. Ez megerősítette őt 

abban, hogy küldetése van a német világuralmi törekvések megvalósításában. Addig hajszolta egyre 

lehetetlenebb katonai hadműveletekbe hadseregét, míg az túlhúzott óraként Sztálingrádnál elpattant, és ezután 

már nem tudott magához térni. 

A megalomániás Hitler úgy gondolta, hogy japán segítség nélkül, egyedül is legyőzheti a Szovjetuniót. 

Pedig a kétoldali támadást a Szovjetunió biztos, hogy nem tudta volna kivédeni. Japán pedig a Szovjetunió 

összeomlása után is elindulhatott volna az Egyesült Államok ellen, dél felé. Mivel ezt nem tették meg, az 

Oroszország keleti határairól a japán támadást váró, amerikai segítséggel felfegyverkezett, pihent szovjet 

katonai erőket keletről nyugatra szállították. Ezzel a túlerővel kerítették be és morzsolták fel a német 

hadosztályokat. Ezt nyugodtan megtehették, mikor megtudták, hogy Japán nem Oroszországot, hanem 

értelmetlenül és bután az Egyesült Államokat támadta meg. Hitlernek Japánnal együtt két oldalról kellett volna 

megtámadnia Oroszországot. Hitler azonban úgy gondolta, hogy egyedül is le tudja győzni. Alkalmatlan 

vezetőként a reális viszonyokat nem tudta felmérni, ezért veszített. Ezt Horthy Miklós kormányzónk is látta, 

mikor megpróbálkozott a fegyverletétellel. 

Magyar vonatkozások 

1944 karácsonyán az orosz hadsereg körülzárta Budapestet. Horthy Miklós kormányzó már letette a fegyvert, 

a németek ezért letartóztatták és elvitték Németországba. A magyar hadsereg szétesőben volt. A magyar 

katonák igyekeztek civil ruhát szerezni és megszökni. A nyilasok és a németbarátok viszont azt mondták, hogy 
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nem szabad német szövetségesünket a legnehezebb időszakában elhagyni. A katonai parancsnokság utasítást 

kapott, hogy az elfogott katonaszökevényeket lőjék agyon. 

Kit kell elítélni, ki volt a magyarellenes? Aki katonaszökevény lett, vagy azt, aki agyonlövette a 

katonaszökevényt? A magyar katonák Horthy Miklós fővezérre esküdtek, és mivel a kormányzó letette már a 

fegyvert, nekik, magyar katonáknak sem szabadna tovább harcolniuk. Aki ezért őket kivégezteti, gyilkos? 

Erről szólnak a Dr. Nemesszeghy György: Budapest ostroma gimnazista szemmel c. írásából vett alábbi dőlt 

betűs részletek.25 

Mivel 1928. június 15-én születtem, 1944-ben lettem 16 éves. A 16 éves leventéket besorozták katonának, ezt 

Budapesten plakátokon is közzétették. Mikor 1944 decemberében családommal együtt Budapestre kerültem, 

felmerült a kérdés: mi a helyes és becsületes dolog? Ha kiképzetlenül is harcolok a hazánkat megszállva tartó 

németek oldalán a szovjet veszedelem ellen, és jelentkezem a katonai parancsnokságon, vagy igyekszem 

életben maradni és elkerülni katonai besorozásomat? A sorozást a nyilas hatalom rendelte el. A nyilasok pedig 

a magyar nép árulói, ők a magyar szabadságot németeknek eladó csatlósok, ezért nem szabad nekik 

engedelmeskednünk. Az orosz hadsereggel körbezárt Budapesten családunk három „katonaszökevény” tagja 

nem akart Hitler oldalán harcolni. A beteglelkű, alkalmatlan vezér mellett a győzelem amúgy is lehetetlen. 

Azért sem szabad csatlakozni hozzá, mert ez már nem igazi harc lenne, hanem a magyarokat is elpusztító 

mészárszék. 

Menekülés: Pécs, Sopron, Budapest – 1944. október, november 

Közeledtek az orosz csapatok pécsi lakásunk felé. A papám, aki matematikát tanított a pécsi Zrínyi Miklós 

Hadapródiskolában, hazajött Feledről, ahol a hadapródokkal erősítették a védelmet, katonai árkokat ástak. 

Veresegyházon keresztül jött azzal a hírrel, hogy rövidesen áttelepítik a pécsi Hadapródiskolát Sopronba, és 

neki velük kell mennie. Tanakodtunk: Elmenjünk? Ne menjünk? Először úgy döntöttünk, hogy itt maradunk, és 

bevárjuk az oroszokat. Ki tudja, mi lesz Sopronban, ami úgyis tömve van menekültekkel. Sopront is nemsokára 

elfoglalják az oroszok, és a Papát Németországba viszik tovább. Németországban közvetlenül a háború 

elvesztése után nagyon rossz lesz, és németgyűlölő oroszok és angolok velünk is úgy fognak bánni, mint a 

németekkel. Mama is így szólt: „Egészen megnyugodtam, bevetjük a kertet, és szépen megélünk.” Mi gyerekek 

is Pécsett szerettünk volna maradni. Azonban ahogy közelgett a hétfői indulás, Mama egyre szomorúbb lett. 

Az iskolákat is bezárták. 

Vasárnap Mama egész nap sírt, mivel Papának másnap délelőtt kellett indulnia. A könnyei belepotyogtak Papa 

holmijai közé, amint csomagolt. Este hét-nyolc óra körül megszólalt a papám: „Hát, ha folyton sírsz, 

Györgyikém, akkor gyertek inkább velem!” 

Elképzelheti mindenki azt az őrült pakolást, ami egész éjjel folyt. Én és Ervin hiába mondtuk: „Ha az egész 

lakás üresen marad, először a németek, azután az oroszok fogják kifosztani.” Papa most már hajthatatlan 

maradt. Henrietta húgom addig sírt, hogy itt kell hagyni azt a házat, ahol született, amíg Papa rá nem kiabált. 

Én teljesen lehetetlennek tartottam, hogy másnap délelőtt 10 órára elkészüljünk. De sikerült 4–5 nagy ládát 

leszögezni, további csomagokat elkészíteni. Pontosan tíz órakor jött a kocsi, amely levitte azt, amit össze 

tudtunk pakolni. Igaz, sok minden ott maradt. A házunkat nagy rendetlenségben, összevissza hagyva lementünk 

az állomásra. A mellékvágányon állt néhány személykocsi, oda kellett beszállnunk. Hatan egy másodosztályú 

fülkét kaptunk, mellettünk a többi fülkékben is egy-egy tiszti család utazott. Nemsokára teherkocsikat 

kapcsoltak hozzánk a hadapródiskola felszerelésével, és elindultunk Sopronba. 

Két éjszakát töltve a vonaton megérkeztünk a soproni katonai intézetbe. Gyakran volt légiriadó és sokszor 

hallottuk bombázások zaját is. Az intézet parkjában sétálva egy magyar altiszttel ismerkedtünk meg. Elmondta, 

hogy mióta Horthy Miklós letette a fegyvert, a magyar hadsereg szétesőben van. Hiányos a hadfelszerelésük, 

és rossz az ellátásuk. Most az a divat, hogy a magyar katonákat az SS átcsábítja a saját alakulatába. Az SS a 

német katonaságtól különválasztott hadsereg. Mindenfelé plakátokon olvasható a felhívás, hogy minden felnőtt 

férfi, akármilyen nemzetiségű is, lépjen be hozzájuk. Modern fegyvereket és jó élelmezést ígértek. „Pár nap 

                                                      
25 A XX. Század Intézetnek benyújtott pályázati írás 
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múlva én is SS katona leszek” – fejezte be mondanivalóját a magyar altiszt. Mi másképp gondolkoztunk, a náci 

erőlködést a háború megnyerésére értelmetlen dolognak tartottuk. Már minden világosan látó ember tudta, 

hogy ezt a háborút a németek nem nyerhetik meg. Nem is kellett sokat várni. Körülbelül egy hét múlva utasítást 

kaptunk, hogy a hadapródiskolával együtt menjünk mi is Németországba. Sokat tanakodtunk, hogy mit 

csináljunk. Mi magyarok vagyunk, és nem szívesen hagyjuk el országunkat. Az döntötte el a kérdést, hogy 

megjelent Szálasi új rendelete, mely szerint minden 16 év feletti fiúnak jelentkeznie kell a katonai 

parancsnokságon. Mivel néhány hónappal azelőtt lettem 16 éves, nekem is jelentkeznem kellett volna, így 

elszakítottak volna a családomtól. Közben Elemér bátyám, akit már besoroztak katonának, megérkezett 

hozzánk, Sopronba, pár napi szabadságra. Ő sem akart idegen érdekekért harcolni. Ezért a papám elhatározta, 

hogy kér pár napi szabadságot, és az egész család visszautazik Budára, ott várjuk be az oroszokat, akik már 

Pest nagy részét elfoglalták. Édesapámnak a budai Rózsadombon volt a szülőháza, itt szándékoztunk mi 

hárman: a papám, a bátyám és én, most már mint „katonaszökevények”, Mamával, Ervin öcsémmel és Heni 

húgommal együtt megbújni, míg a magyaroktól idegen vihar el nem vonul felettünk. Már megint gyorsan kellett 

csomagolni, már megint nem tudtunk mindent magunkkal vinni, mert nem lehetett teherárut feladni, csak 

személypoggyászt, személyenként egy mázsát. Soproni lakásunk tulajdonosa, Rauch bácsi, kölcsönadta kis kézi 

kocsiját, és Ervin öcsémmel együtt eltoltuk a csomagokat az állomásra A papám az állomáson alezredesi 

egyenruhában nagy nehezen rávette a vasutasokat, hogy vegyék fel a varrógépünket is. A vonaton a 

fáradtságtól hamar elaludtunk. Fékcsikorgásra ébredtem. Kinéztem: egy Budapesthez közeli állomáson állt 

meg a gyorsvonatunk, mert német katonák rakodtak. Teherautókat, hadifelszereléseket szedtek le a vagonokról. 

Mellettem idősebb asszony ült, szegénynek egy légitámadástól kicsit meghibbant az esze. Győrben kint kapált 

a kertjében, mikor feje felett füstkarikát látott, majd borzalmas szőnyegbombázás kezdődött. Míg a kertjében 

hasalt, a háza összedőlt. 

Kint, mellettünk most zökkent le egy teherautó a vagonról. 

– Ügyes fiúk ezek a németek. Hopp, már lent is van az autó! Éljen Hitler! Éljen Szálasi! – a vége felé már 

kiabált a bolondos asszony. Mi csak mosolyogtunk rajta. Úgy látszik, manapság Hitlert és Szálasit csak a 

bolondok éltetik. 

Már este volt, mire Budafokra értünk. Az emberek a délkeleti ablakokhoz tódultak, ahonnan messzi 

villanásokat, ágyútoroktüzeket lehetett látni. A figyelés nagy csöndjébe bele-beleszólt egy-egy távoli durranás. 

– Már a Csepel-szigeten vannak, onnan ágyúval ide is lehet lőni – jegyezte meg valaki. 

– Ugyan, ne mondjon ilyet! Itt félénk nők is vannak. Mit ijesztget bennünket! – szólaltak meg egyszerre többen 

is. Mire elcsendesedtek, az esti homályban lassan megindult a vonat Kelenföld felé. 

Budapest engem az utcasarkokra kiragasztott plakátjaival fogadott. Azt volt rájuk írva, hogy jelentkeznie kell 

a katonai parancsnokságon minden l928-ban született leventének. 

Mivel 1928 júniusában születtem, eleinte azt hittem, hogy hiába menekültem meg a soproni katonai behívótól, 

most Budapesten kell jelentkeznem a katonai parancsnokságon. 

De apám hamar feltalálta magát, és ezzel megmentett a szinte biztos haláltól. 

– Ez csak azokra nézve veszélyes, akik mint leventék itt Budapesten nyilván vannak tartva. – mondta okosan 

az apám. 

Papámnak voltak megérzései, és kockáztatni is mert. 

Mivel a lakásbejelentőket még nem töltöttük ki, gyorsan odaírtuk a megfelelő rovatba, hogy 1929-ben 

születtem 1928 helyett, és Ervin öcsémét 1929-ről 1930-re módosítottuk. Azon igazolványokat, melyeken rajta 

volt az 1928-as születési dátumom, elégettük. Szerencsémre a pécsi vöröskeresztes ápolói igazolványomba 

tévedésből az öcsém 1929-es születési évét írták be. Akkor még nem tudtam, hogy ennek milyen hasznát fogom 

majd venni. 

Mama nagyon meg volt ijedve: 

– Elemér, hogy tehetsz ilyet?! Még a végén bajod lesz belőle! – szidta Papát, ő végül ideges let,t és szinte 

kiabálva, kissé ingerülten válaszolt: 
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– Megölik, Györgyi, hát nem érted! Megölik! Ezt akarod?! 

Apámnak lett igaza. Senkinek sem lett baja. Okosnak kell lenni, nem szabad külföldi érdekekért magyarokat 

feláldozni. A Budapesten összeszedett leventéket Budapest körülzárása után különösebb kiképzés nélkül egy 

puskával és néhány tölténnyel bevetették Budapest védelmébe. Legnagyobb részük – körülbelül 80% – elesett, 

az élve maradottakat pedig orosz hadifogságba vitték, ahonnan csak kevesen tértek haza. Miért kellett 

értelmetlenül meghalniuk? A semmiért. Apám áldozatos, bátor tettével megmentette az életemet. Azóta is 

mindig hálával és szeretettel gondolok Rá. 

Pár nap múlva kaptuk a hírt, hogy távozásunk után Sopront hatalmas légitámadás érte, sok civil lakos is 

meghalt. Az a ház is összedőlt, amiben mi laktunk. A vaságyak, amin aludtunk, a nagy légnyomástól 

összegörbültek. Ha ott maradunk, valószínűleg meghalunk. A halál árnyékában élünk, sikerül-e továbbra is 

megmenekülnünk? 

Katonatanári becsületesség 

Mikor fellazul a társadalmi ellenőrzés, mikor nem működik a rendőrség, és nem kell tartani a felelősségre 

vonástól, akkor derül ki, hogy az emberben mi lakozik. A katonatanár családfőbe otthon és az iskolában 

belenevelték a becsületességet. 

1944 karácsonyán teljesen bezárult Budapest körül az orosz ostromgyűrű. A következő napon a németek 

visszaszorították a nyugatról támadó oroszokat, így csendesebb napok következtek. Aznap reggel lassan tisztul 

az ég, fent a magasban néha meg-megjelenik egy-egy köröző gép tovatűnő alakja. Rádöbbenünk, hogy milyen 

kevés élelmünk van, és nem tudjuk, meddig tart az ostrom. Élelmiszert kell szerezni. Ervinnel és a szomszéd 

Kreutz úrral megyünk élelmiszert keresni. A Margit körúton senki, csak néha hallatszik egy-egy nyilaskereszt-

karszalagos katona lépéseinek kopogása. Most megy el az összevissza töredezett édességbolt előtt. 

Puskatusával kitöri a kirakat még megmaradt üvegét, hogy kényelmesebben kivehessen egy doboz csokoládét, 

majd befordul a mellékutcába. A péknél nincs kenyér. Bánatosan, korgó gyomorral indulunk hazafelé. Az ég 

már teljesen kitisztult, és egyre több repülőgép jelenik meg. Hopp! Itt van egy ajtó nélküli üzlet. Bemegyünk, 

és kérdezzük, hogy mit lehet itt kapni. Többen vannak bent, az egyikük éppen babot önt a zsákjába: 

– Majd hagyok maguknak is – mondja, mikor melléje lépünk. A csodálkozástól szóhoz sem jutva öntjük 

hátizsákunkba a maradék babot: 

– Hol kell itt fizetni? – kérdezzük magunkban. 

Bejön megint valaki, és elkeveredik a polcokon kotorászó emberek között. 

– Úgyis elviszik az oroszok! – mentegetőznek, ha megkérdezzük, hogy mit keresnek. Mi is keresgélni kezdünk: 

fogpiszkáló, cipőfűző, citrompótló hever összevissza, ezekből is veszünk, és kutatunk tovább: piros paprika, 

mustár. Most nyilaskeresztes karszalagos katona lép be. Körülnéz, aztán ő is elkezd kutatni a polcokon. A 

velünk jött Kreutz úr nagy mohossággal turkál mindenfelé, és mint a héja csap le a pénztárszékben található 

pokrócra és ülőpárnára. 

– Menjünk már, menjünk! – sürgetjük őt, annál is inkább, mivel egymásután zúgnak el az üzlet felett a gépek, 

és tra-tra-tra – szól gépágyújuk. Már mindenki eltűnt, csak mi maradtunk bent. Kreutz úr azonban a 

pénztárfülkét nézegeti, pénzt keres. Fú, bumm! – levágódunk a földre. Repülőgép lőtt az épületre. Szerencsére 

a ház emeletes, és a felső szintje felfogta a lövést. Most már Kreutz úr is elhatározta az indulást. Kinézek az 

ajtón: pontosan felettem gép száll igen alacsonyan, szapora villogást látok a szárnya alatt, fülhasogató 

kerepeléssel lő. Visszahúzódok, és amikor a gép elment, megindulok futva a fal mellett. Visszanézek. Látom, 

hogy a repülőgép bombát dob le, és a Statisztika tér másik oldalán, mögöttem körülbelül tíz–húsz méterre, 

hatalmas koromfekete füsttenger emelkedik fel lassan, méltóságteljesen. Tetején nagy gerendadarab táncol. 

Megremeg az épület, újra érzem az erős légnyomást a fülemben. Meghajolva rohanok a fal mellett. A remegő 

házról vakolat, por, üveg- és ablakdarabok hullnak rám. Már szinte önkívületben, gondolkodás nélkül rohanok, 

és az első kapun hirtelen befordulok. Szerencsére az nyitva volt. Megmenekültem! 

Már a Rét utcában megyünk. Fiatal magyar hadnagy jön velünk szemben: 

– Fiúk, nektek nem a fronton kellene lennetek! – mondja. 
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– Mi még túl fiatalok vagyunk – válaszoljuk. Elővesszük az igazolványokat. 

Újra segít rajtam a vöröskeresztes igazolvány, melyre tévedésből egy évvel későbbi születési dátumot írtak be. 

Nézegeti, forgatja. 

– Más igazolvány nincs? – kérdezi. 

– Sok magyar katona próbál szökni civil ruhában, és szerez hamis papírokat – folytatja. Megmutatom a 

lakásbejelentőm, amire szándékosan irtunk egy évvel későbbi születési dátumot. Alighogy kezébe veszi, újra 

gépzúgás hallatszik. Hirtelen beugrik a legközelebbi kapualjba, és integet, hogy mi is menjünk. 

– A repülőgépektől nagyon félek! – ismeri be. Gyorsan visszaadja a papírokat, Ervin öcsémet nem is 

igazoltatja. Mi otthagyjuk a kapualjban a „nagy harcost”, aki jobban fél a repülőgépektől, mint mi, és mégis 

frontra szeretne küldeni mindenkit, akit csak lehet. 

A papám nagyon felháborodott, amikor otthon megmutattuk mindazt, amit az üzletből összeszedtünk. 

– Ez közönséges lopás – mondta. 

– Vigyétek vissza most, azonnal! 

Nem hatotta meg az érvelésünk: 

– Mások is ezt tették, mert úgyis elviszik az oroszok. 

Szerencsére, igen erős ágyúzás és bombázás kezdődött, így mondhattuk, hogy most nem lehet. Később pedig, 

már ha akartuk volna, akkor sem vihettük volna vissza ezeket az apróságokat, mert az üzlet közben romba dőlt. 

Ma már őszintén megértem apámat, a katonatisztet, akibe az első világháború előtt és után belenevelték a 

mindenkori becsületességet. Csak így tudott az első világháború után a megcsonkított kifosztott Magyarország 

a Horthy-rendszer alatt külső segítség nélkül megerősödni. 

Több területen – elektroncsőgyártással, gépiparunkkal, valamint mezőgazdasági termékeinkkel – elértük a 

világszínvonalat. A korrumpálhatókat, sikkasztókat kidobta magából az akkori magyar vezetőréteg. Csak 

olyan ember maradhatott katonatiszt vagy tanár, akinek úgy a vérében volt a becsületesség, mint az apámnak. 

A korrupciót hazaárulásnak tekintették. 

Egy magyar katona siralmai 

A háború folytatása Horthy Miklós kormányzónk fegyverletétele után a magyarok többsége szerint már csak 

reménytelen és felesleges próbálkozás. A náci–magyar ellentétet csak fokozta, hogy még most is éreztették 

velünk alárendeltségünket. 

1945. január 26. Aztán újra hullani kezdett a hó. A véres földet, a romokat újra beborítja a fehér hólepel. 

Téglával rakom be a földszinti lakás ablakát, hogy újra fent tudjak aludni. Tompa reccsenésre leszek figyelmes. 

Kelet felé nézek, ahol a dombtetőn szép fehér emeletes ház áll. 

Most hatalmas koromfekete füst száll fel a közvetlen közelében, magasabbra, mint a ház. Azt hittem, összedőlt, 

de lassan eloszlik a füst, és a ház üres, tátongó ablakokkal, feketén – de áll tovább. 

A szomszédunk kéménye mellett a kéményseprőknek építettek kis kapaszkodót. Felhívott a bátyám, és kelet felé 

mutatott. A ködös távolból kibontakoztak az országház körvonalai, és tetején vörös zászló lengett, az oroszok 

lobogója. 

A Duna felől éjjel-nappal hangszóró hirdette: 

– Magyarok! Adjátok meg magatokat, ez nem a ti háborútok! 

Egy-egy szélroham elhalkítja a hangot, és bele-beleszól néhány lövéssorozat. Esténként világító rakéták 

röppennek fel, és jönnek közelebb, így egyre fényesebb lesz körülöttünk az éjszaka. 

Elfogyott a liszt és a tyúkok száraz kenyere, kenyér után kell néznünk. Megyünk a Zivatar utcai pékség felé. 

Útközben látjuk, hogy az Ady Endre utcai magyar parancsnokságról indulnak az őrjáratok a frontra. 

Géppisztolyos, kézigránáttal felszerelt magyar katonák találkoznak. Az egyik a nyilasok előírása szerint 

felemeli a kezét, mint a németek, és így köszön: 
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– Győzünk! 

A másik fel sem emeli a kezét, és úgy válaszol: 

– Futni! 

A pékség előtt hatalmas tömeg az erős lövöldözés miatt szétszóródva a kapuk alatt. A becsapódáskor 

önkéntelenül is összebújunk. Egyszer csak lélekszakadva jön egy asszony. Most tudta meg, hogy németek 

fosztogatják az üzletét. 

– Ki jön velem – kérdezte. 

Én voltam az egyetlen jelentkező, Ervin öcsém addig tartotta a sort. Alig lépek pár lépést a sarokig az üzlet 

felé, mikor szemembe tűnik a friss rombolás képe. Amíg mi sorban álltunk, tőlünk 40–50 méterre akna találta 

el a házat. A teteje beomlott, és az úton szerte-széjjel hevernek a cserép- és tégladarabok. Lassan tudtunk 

továbbhaladni, mert a Margit körút telis-tele volt magyar katonákkal, kocsikkal, lovakkal, aknavetőkkel. 

Pestről menekültek át, és a hidakat felrobbantották maguk után. 

Végre megtaláltuk a nagy saroküzletet, bejárata összevissza törve, és belül már üres volt. A magyar katonák 

azt mondták, hogy nem régen mentek el a németek megrakodva. Az asszony ott maradt, és a magyar katonák 

segítségével újra bedeszkázta az üzletét. 

Visszamentem a pékséghez, déli egy óráig álltunk ott, de hiába, mert az új rendelet szerint csak a házcsoportok 

szerint adhatnak ki kenyeret a pékek. Mi pedig másik pékséghez tartoztunk. Mérgesen, fáradtan mentünk haza. 

Az úton hazafelé mindenfelé katonaság, minden a fejetlenség, rendetlenség képét mutatta. 

Másnap újra megyünk kenyérért. Az utcákon hatalmas gödrök tátongnak, szanaszét döglött lovak hevernek, 

némelyiket már kezdték megenni az éhes civilek. A pékség is teljesen tönkre van lőve, kész csoda, hogy eddig 

nem dőlt össze. Bent az udvarban állunk sorba. Elég korán jöttünk, így kevesen vannak előttünk, de félóra 

múlva már hatalmas tömeg kígyózik mögöttünk. Végre megindul az osztás. A pékhelyiség tele van német 

katonákkal. A pékmester már egészen berekedt a folytonos kiabálástól, mivel a sokat nélkülözött emberek 

egymás előtt tolongva igyekeznek kenyérhez jutni. Egy frontra induló magyar katona is be akar jutni, de az ott 

álló tiszt nem akarja beengedni. A magyar katona ekkor elkeseredésében hangosan kipanaszolja magát: 

– Három napja vagyunk már őrségen, a legveszélyesebb helyen, és még száraz kenyerünk sincs, a németek 

pedig mindenféle csokoládékat, szalámikat esznek, és közben a magyarokat küldik a legveszélyesebb helyekre! 

Most egy kis kenyérért jöttem be, mert a társaim éheznek. 

Éppen arra gondoltam, hogy, nem lenne csoda, ha társaival együtt átállnának az oroszokhoz, amikor 

bejutottunk a pékhelyiségbe, és ránk került a sor. Leadtuk a házcsoportlistát, a fölragasztott jegyeket. Ekkor 

nyilas karszalagos férfi jött be, és cédulát adott át a péknek, amit a pék felolvasott: „A nyilaskeresztes párt a 

maga részére lefoglalja a kenyér- és lisztkészletet"”. Tehát nincs kenyér, nagy a zúgás-kiabálás. Jó étvágya van 

a párttagoknak, gondoltam, már megint eleszik előlünk és a magyar katonák elől a kenyeret. A pékmester 

belemerül a kiabálásba, de mivel tőlünk már elvette a jegyeket, két kiló kenyeret mégis kiad nekünk. Végre volt 

pár napra kenyerünk. A tömeg nem akar távozni, nem szűnik meg a zúgás-kiabálás, az egész pékség olyan, 

mint a felzúdított méhkas. Mi pedig sietünk haza. Pár nap múlva kaptuk a hírt, hogy ezt a pékséget találat érte, 

a pékmester és akik ott voltak, meghaltak. Szerencsénkre mi akkor éppen nem voltunk ott. 

Sztálin és a magyar moszkoviták 

Sztálin nélkül soha nem lett volna sztálinizmus: a zsarnok mindent maga irányított, személyesen rendelkezett 

a tömeggyilkosságokról, betegesen élvezte az erőszak orgiáját. Hol romlott el a kommunista kísérlet, hogy tud 

egy rablóbanda uralma alatt tartani egy egész birodalmat? 

Ma már világosan látjuk, hogy Sztálin abnormális pszichopata volt. 

Internetről vesszük át ennek a betegségnek a leírását.26 

                                                      
26 Dr. Veress Dóra pszichiáter: Pszichopata, szociopata, antiszociális személyiségzavar (WEBBeteg) 
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Pszichopata, szociopata, antiszociális személyiségzavar 

„A hétköznapi életben gyakran használjuk a pszichopata kifejezést, mégis kevesen tudnánk pontosan 

megfogalmazni, milyen emberekre is vonatkozik ez a megnevezés. A pszichiátriában hivatalosan 1980-ig 

használták a pszichopátia, és az ebből származtatott pszichopata szót, a későbbiekben a helyét az 

antiszociális vagy disszociális személyiségzavar váltotta fel. 

Az új névben szereplő antiszociális kifejezés nagyon megtévesztő, mivel a köznyelvben antiszociálisnak azokat 

az embereket szoktuk nevezni, akik kerülik a társasági életet, visszahúzódóak, gátlásosak. Szakszerűen 

azonban ezt az embertípust aszociálisnak kellene nevezni, az antiszociális elnevezést fenntartva azoknak, akik 

szembefordulnak a társadalmi normákkal, felrúgják a társadalmi együttélés szabályait, így képtelenek 

beilleszkedni a közösségbe. 

A pszichopata álarca 

Első megközelítésre az antiszociális személyiségzavarban szenvedő ember nagyon barátságos, elbűvölő, 

intelligens, mindig azt mondja és csinálja, amit elvárnak tőle. Általában magas pozíciót tölt be, a céljait mindig 

eléri, sikeres embernek nevezhető. Ha azonban jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy mindez csak a 

látszat, és a jólszituáltság maszkja mögött egy teljesen más ember lakozik. Az antiszociális ember végtelenül 

önző és egocentrikus, mindent azért tesz, hogy a saját céljait elérje. A mások feletti kontroll megszerzésére 

bármit hajlandó bevetni, legyen az a személyes kisugárzása, manipuláció, erőszakos viselkedés, szex vagy 

megfélemlítés. Az áldozatok sokszor csak késve ismerik fel, hogy az elbűvölő álarc mögött ki is lakozik 

valójában. 

A pszichopata nem érez 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az ilyen személyiségzavarban szenvedő ember nem érez. Nem érez 

megbánást, bűntudatot vagy lelkiismeret-furdalást a tettei miatt, sokszor elhárítja magáról a felelősséget 

mondván, az áldozata megérdemelte, amit kapott. Nem érez empátiát, nem tud együtt érezni másokkal, ezért 

gyakran tapintatlan, lenéző és érzéketlen más emberekkel szemben. A viselkedése sokszor távolságtartó, hideg. 

Noha mindig tudja, mit kell mondani, de a szavai mögött kevés a meggyőződés és a valós érzelem. 

A pszichopata nem szorong 

Másik jellemzője ennek az embertípusnak, hogy nem szorong. Mivel csak önös érdekeik vezérlik őket, ezért 

nem riadnak vissza a hazudozástól, álnévhasználattól, csalástól, mások becsapásától sem. Kölcsönöket 

vesznek fel, melyeket soha nem fizetnek vissza, a munkahelyüket igen gyakran váltogatják. Viselkedésük 

sokszor feszült, felelőtlen, kiszámíthatatlan, alkalmanként a saját magukra veszélyes cselekedetektől sem 

riadnak vissza. Nem képesek felismerni annak a következményeit, ha bűncselekményen kapják őket, sok 

esetben visszaesőként kerülnek az igazságszolgáltatás elé. 

Az antiszociális személyiségzavarban szenvedő nem tanul a hibájából 

A legnagyobb hibájuk, hogy nem tanulnak saját tévedéseikből és tapasztalataikból. Hiába kerülnek 

rendőrkézre, vagy börtönzik be őket, nem tanulnak a történtekből. Nem látják be, hogy hibáztak, és ennek 

megfelelően nem is változtatnak korábbi életvitelükön. Az ilyen ember számára nem megfelelő büntetés a 

bebörtönzés, mivel nem éri el célját, hiszen az illető képtelen tanulni belőle. 

A pszichopátiáért a gének a felelősek 

Becslések szerint a népesség 1%-a, azaz minden 100. ember szenved antiszociális személyiségzavarban. A 

kóros állapot kialakulásáért elsősorban örökletes tényezők tehetők felelőssé, csak kisebb szerep jut a 

környezeti hatásoknak. Kutatások azt mutatják, hogy az agyi központok közül az érzelmek kialakításáért 

felelős, illetve a viselkedés szabályozásában szerepet játszó agyterület érintett leginkább. Agresszív viselkedés 

esetén az említett központok és a környező struktúrák közti kapcsolat sérülése mutatható ki. 

Az antiszociális személyiségzavar jelen pillanatban nem gyógyítható 

Megoldást jelenthet a pszichoterápia a társadalomba való beilleszkedés segítésében, de az elért eredmények 

nem tartósak. 
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Szociopata és pszichopata 

A hétköznapi életben a pszichopata kifejezés mellett a szociopata megnevezés is igen gyakran előfordul. Egyes 

pszichiáterek szerint a két megnevezés közt nincs különbség, ugyanazt az embertípust jelölik, míg mások szerint 

ezek az antiszociális személyiségzavar két altípusát képviselik. A pszichopatának nevezett altípus örökli a 

betegséget, míg a szociopatákat a körülményeik, az elhanyagoló szülői magatartás, iskolai traumák, a 

szegénység vagy a rossz társaság viszi tévútra. Egy harmadik megközelítés szerint szociopata az a pszichopata, 

akinél a törvénnyel és a társadalmi szabályokkal való szembehelyezkedés dominál.” 

Sztálin tényleg pszichopata volt, annak minden borzalmas következményeivel. Ez elolvasható Jörg 

Baberowszki: Felperzselt föld – Sztálin erőszakuralma c. 2012-es, most már magyarul is megjelent 

könyvében. 

Ebből a könyvből az Index internetes portál segítségével kivett alábbi részletek igazolják, hogy az antiszociális 

Sztálin teljesen alkalmatlan volt a vezetésre, és a Szovjetunió álbaloldali, szadista diktatúra lett.27 

„A kilencvenes években addig elzárt levéltári források váltak kutathatóvá: a Központi Bizottság jegyzőkönyvei, 

levelek, Sztálin, Molotov és a többiek személyes papírjai, és sok minden más. Ezekből pontosan kiderül, hogy 

Sztálin és szűk köre nemcsak elrendelte, hanem részletekbe menően irányította is a tömeggyilkosságokat. Az 

1937–38-as, minden addigit és azutánit felülmúló terror idején ő adott pontos utasításokat a vidéki 

pártvezetőknek, ő határozta meg az irányszámokat is, hogy az adott régióban hány embert kell agyonlőni… 

A kérdés, hogy hogyan tud hatalomra jutni és aztán mindenkit a saját akaratának kiszolgálójává tenni egy 

pszichopata. Sztálin Baberowski értelmezésében ugyanis súlyosan beteg személyiség volt, akinek a személyes 

patológiája nélkül nem vagy nem úgy történhetett volna meg mindaz a szörnyűség, ami sok millió ember 

életébe került és többször annyi lelki megnyomorodásához vezetett a Szovjetunióban.” 

Sztálin a „szadista pszichopata és a megfélemlített, rettegő és rettegett sleppje öncélúan változtatta a nagy 

keleti birodalmat vérfürdővé, kihasználva a fásultságot, keserűséget, nyomort és bezártságot, hogy saját, 

borzalmas fantáziaképeit tegye valósággá, melyben az erőszak apokaliptikus orgiává hatványozódott… 

A csizmás, bőrkabátos forradalmároknak már a kezdeteknél, 1917-ben sem volt sok fogalmuk a marxizmusról, 

és azért kerülhettek ki győztesen a véres anarchiából, mert ők voltak a legdurvábbak és leggátlástalanabbak 

a mezőnyben.” 

„Lenin gonosz gyilkos volt, »az a fajta, aki íróasztal mögött ülve öl, és akinek az emberi szenvedés és 

nyomorúság semmit nem jelent«.” Ő adott parancsot az egész cári család kiirtására, gyermekeket is beleértve. 

„Sztálin – a csodálatos grúz, ahogy Lenin nevezte – számára viszont a háború legnagyobb álma beteljesülését 

jelentette: kedvére gyilkolhatott, és soha életében nem volt olyan boldog, mint ekkor. Eleinte senki nem vette 

igazán komolyan, a Lenin halála utáni hatalmi harcban úgy győzhetett, hogy a többiek összefogtak a 

karizmatikus Trockij ellen, ő pedig ügyesen kijátszotta egymás ellenriválisait. Nem volt nagy teoretikus vagy 

jó szónok, viszont veleszületett tehetsége volt az intrikához és a hatalmi játszmákhoz. Legjobban pedig ahhoz 

értett, hogyan használja fel, keverje bűntényekbe és tegye kiszolgáltatottá karrierista tettestársait.” 

Sztálin, „az egykori ortodox papi növendék kegyúri rendszerében főpapi szerepet kreált magának, amiben 

lehetetlen volt ellentmondani neki. A vezető bolsevikok pedig egyáltalán nem bíztak egymásban, ezért a színlelt 

barátság hazug rítusait kellett előadniuk, miközben mindenkin elhatalmasodott az üldözési mánia – ami 

hamarosan árulókereséshez és kémhisztériához vezetett. 

Ez teljesedett ki az 1937–38-as borzalmak hullámaiban: a párton belüli tisztogatásoktól a papok, a kulákok 

és a rabok módszeres lemészárlásán keresztül egész népek deportálásáig… 

A hatalom kénye-kedve szerint bélyegezhette és ölhette meg az embereket, és már a párt sem jelentett 

menedéket. A pártelitben csak néhányan élték túl a tisztogatások éveit, a Központi Bizottság majdnem minden 

                                                      
27 
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/07/27/sztalin_sztalinizmus_baberowski_felperzselt_fold_terror_tomeggyilkossagok
/  

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/07/27/sztalin_sztalinizmus_baberowski_felperzselt_fold_terror_tomeggyilkossagok/
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/07/27/sztalin_sztalinizmus_baberowski_felperzselt_fold_terror_tomeggyilkossagok/
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tagját kivégezték. A nagy leszámolások idején a legtöbben bármilyen rájuk szabott szerepet eljátszottak, hogy 

a diktátor meghagyja az életüket. Behódoltak és hóhérnak ajánlkoztak, volt vezető, aki azt írta Sztálinnak, a 

saját feleségével is végezne, csak meggyőzhesse lojalitásáról a diktátort. Más csak akkor omlott össze, amikor 

a csekisták a szeme láttára erőszakolták meg a lányát. Szokásos módszer volt, hogy túszként tartották, majd 

Szibériába deportálták az elítélt teljes rokonságát. 

Baberowski könyve maffiaszabályok szerint működő rablóbandaként írja le a sztálini vezetést. A keresztapa 

természetesen maga Sztálin volt, méghozzá a legveszélyesebb fajtából. Kevésbé elborult maffiavezérek 

legalább a saját hű embereiket megvédik, nála azonban senki nem lehetett biztonságban. Bizalmatlan maradt 

mindenkivel szemben, a túlélésért mindenkinek áldozatot kellett hoznia. 

A paranoia és a bizalmatlanság légkörében a zsarnok mindenkire rá tudta kényszeríteni az akaratát. Sztálin 

az erőszak megszállottja volt, aki tankönyvszerűen produkálta a pszichopata kórállapot jellemző tüneteit a 

beleérző képesség hiányától a manipulatív magatartáson át odáig, hogy a többi ember nem több számára 

puszta tárgynál. Az 1932-33-as nagy éhínség idején (a kollektivizálás eredményeként legalább három-, de 

inkább hétmillió ember halt meg) olvasta a beszámolókat a felpuffadt emberekről, akik már a temetőből ássák 

ki a bomló holttesteket, de mindez hidegen hagyta. Az ő szemében az együttérzés a burzsoá szentimentalizmus 

és gyengeség jele volt. 

A Kremlben lévő dolgozószobájából élőben követhette, ahogy a közelből lévő komplexumból – ahol a 

pártelitből többeknek volt lakása – az NKVD elhurcol egy-egy funkcionáriust, és ilyenkor elalszik a villany a 

lakásban. Élvezte, hogy élet és halál ura: időnként felhívta és telefonon bátorította a még szabadlábon lévő 

áldozatot, miközben már kiadta az utasítást az illető letartóztatására… 

Néha a kihallgatóhelyiségekből dolgozószobájába vitette a félholtra vert áldozatot, és utasításokat adott a 

további bántalmazásokat illetően. Élvezetét lelte az ilyesmiben… 

Ahogy a kegyetlenkedés Sztálin életformájává vált, az erőszak önjáró lett, elvált a kiváltó indítékoktól. »Az 

összes gyilkosságot abban a tudatban hajtották végre, hogy a zsarnok ott a Kremlben örömét leli benne.« A 

terror éveiben a helyi NKVD-k gyakorlatilag abból rendeztek munkaversenyt, hogy hány embert tudnak a 

legrövidebb idő alatt halálra ítélni és kivégezni. Területi kvóták voltak arra, hogy a szovjet állam hány 

ellenségét semmisítsék meg. Volt, ahol naponta ezer ember sorsáról döntöttek anélkül, hogy átnézték volna az 

ügyüket – félpercenként határoztak egy ember életéről… 

Sztálin nélkül nem lett volna sztálinizmus – mondja Baberowski. Erről árulkodik, hogy a terror gépezete rögtön 

a diktátor halála után leállt. A pártvezetők, akik addig bármikor képesek lettek volna megöletni egymást, 

azonnal kiegyeztek.” 

Magyarországi vonatkozások 

Magyarországra betörő szovjet katonaság magával hozta a sztálini rendszer rablási módszereit, brutalitását, 

magyar nők, többségükben munkás-paraszt lányok, kegyetlen megerőszakolását. Proletárok nemzetközi 

összefogását, osztályharcot és segítségnyújtást hirdetve rabolni és több százezer nőt megerőszakolni, olyan 

farizeusi cselekedet, amely egyértelműen bizonyítja, hogy Sztálin Szovjetuniója álbaloldali, szadista diktatúra 

volt. 

Dr. Nemesszeghy György: Budapest ostroma gimnazista szemmel c. visszaemlékezéséből vett, dőlt betűs 

részlettel mutatjuk be, hogyan raboltak 1945 februárjában, az ostrom befejezése után az orosz katonák.28 

Budapest lakói, mikor az ostrom végén elült a harci zaj, nem gondoltak arra, hogy az orosz parancsnokság – 

katonái kedvéért – szabad rablást engedélyezett. A család féltve őrzött kicsinyke, nyomorúságos, megmaradt 

értékei is veszélybe kerültek. A magyarok örültek a szabad mozgásnak, a csendnek, de csakhamar rá kellett 

döbbenniük, hogy a felszabadulás valójában „felszab” nélkül és hosszú „ú”- val értendő. Többségük ezután 

felszabadulás helyett „dúlás”-t mondott. A Vörös Hadsereg nemcsak rabolt, gyárakat szerelt le és vitt ki, 

hanem rabszolgának hurcolt el sok ártatlan magyart, miközben a nőket sorozatosan megerőszakolták. 

                                                      
28 A XX. Század Intézetnek benyújtott pályázati írás 
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Kirabolnak az oroszok – 1945. február 20. 

Elhatároztuk, hogy bedeszkázzuk az épen maradt szobánkat, befűtünk, és felköltözünk a lakásunkba az 

óvóhelyről. A megmentett ruháinkat, evőeszközeinket, hétköznapi tárgyainkat összecsomagoltuk és 

felszállítottuk. Már fent voltunk mind a négyen – mi hárman, gyerekek és az anyukánk –, mikor eszembe jutott, 

hogy valami apróságot még lent hagytam az óvóhelyen. Visszajőve be akartam lépni a lakásunk ajtaján, ekkor 

elém lépett két orosz katona rám szegezett pisztollyal a kezében. Az egyik teljesen elállta a lakásunkba vezető 

utat, jelezve, hogy nem mehetek be. Nagyon értetlen képpel bámulhattam rájuk, mert magyarázatképpen 

megszólalt az egyik a lakásunkra mutatva: „"Nyemetszki, germánszki!” Még inkább csodálkoztam. Értelmetlen 

butaság volna ilyenkor itt németeket keresni. Ervin öcsém szerint kifigyelhették az oroszok, hogy a civilek 

mikor költöznek vissza a lakásukba az óvóhelyükről. Szomszédaink nagy részét is ekkor rabolták ki. Mi is 

éppen mindent felhoztunk már, az asztalon minden ki volt rakva, hogy elrendezve eltegyük azokat. Pont ekkor 

lépett be két ronda pofájú orosz. A másik kettő kint őrködött a lakásunk bejáratnál, és senkit, még engem sem 

engedtek be. A benti két ronda pofájú németet keresett. A fiókokban, meg az anyukánk retiküljében pedig 

fegyvert. Közben minden értékesebb holmit elvettek: az anyukám karikagyűrűjét zsebre vágták. Mikor 

észrevették a szekrény tetején fekvő két üres bőröndünket, gyorsan leemelték, és minden értékesebb ruhát, 

szövetet, ágyneműt, pokrócot bepakoltak. Nagyon sajnáltuk azt az új szövetet, melyből bátyámnak szerettünk 

volna civil ruhát varratni a katonaruhája helyett. (Később sokat éheztünk azért, mert az elvitt értékesebb 

ruhaneműinket nem tudtuk élelmiszerre cserélni.) Közben kint várakoztam két nekem szegezett pisztoly között. 

Nemsokára kijött a lakásunkból a két orosz katona teletömött bőröndökkel a kezükben. Jó nehéz lehetett, mert 

lehúzta vállukat. Intettek társaiknak, akik eltették pisztolyukat, és végre bemehettem a lakásba, ahol a szoba 

közepén anyukám sírdogált az átélt izgalmak és az elvitt értékesebb holmik miatt. A bátyámat pisztollyal 

megfenyegették. Anyukám megijedt, hogy lelövik, ha nem segít az értékesebb holmikat összeszedni. Tudom, 

hogy ezt nyugodtan megtehették volna, semmi bajuk sem lett volna. 

Még aznap, de későbbi napokban is hol ebből, hol abból a házból hallatszott a kiabálás: „Patrul! Patrul!”, 

ami azt jelentette, hogy „Őrség! Őrség!” Az őrség rendszerint nem jött, de ha jött, akkor sem avatkozott be a 

rablásba. Az is előfordult, hogy az őrség tagjai is beszálltak a kiáltozó nő megerőszakolásába, így a 

szerencsétlen nőt az egész szakasz kipróbálta. Ha valamelyik családtag tiltakozott, azt egyszerűen lelőtték. 

Úgy látszik, az orosz hadvezetés Budapest bevételének megünneplésére szabad rablást és szabad 

erőszakoskodást engedélyezett. De hát az oroszok nemcsak Budapesten raboltak és erőszakoskodtak! 

Mi még szerencsésnek is mondhattuk magunkat, mivel az anyukám már túl idős, a húgom pedig még túl fiatal 

– nyolc éves – volt, így nem bántották őket. 

Hogy mi a helyzet a Szovjetunióban, arról a katonai rangja miatt orosz hadifogságba esett Elemér családfő 

személyesen győződhetett meg. Miután a háborúnak vége volt, a nyugaton fogságba esett magyarok 

hazatértek, reméltük, hogy az oroszok is elengedik a magyar hadifoglyokat. Nagy volt a megdöbbenés, hogy 

a XX. században ott tartják nagy részüket rabszolgának. Elemérnek csomagolópapír egyik oldalára ceruzával 

irt néhány sorát kapta meg a családja. Idézet dőlt betűkkel a XX. Század Intézet pályázati anyagából: 

Kedves Szeretteim.  Focsani, Lazareto kórház. 1945. IV. 13. 

Szomorú híreket kell közölnöm: Valószínűleg hosszabb ideig hadifogságban maradok (esetleg több évig). A 

szívemmel és a vesémmel pedig máris baj van; úgyhogy könnyen lehet, hogy nem bírja ki a szervezetem. Ezért 

már most rendezzétek be úgy az életeteket, mintha nem is volnék már. 

Édes Gyermekeim! Szeressétek egymást. Legyetek szorgalmasak, takarékosak, élelmesek. Legyen sok 

gyereketek. 

Édes Györgyikém! Köszönöm hozzám való végtelen jóságodat és irántam való szeretetedet. Ha nem jönnék 

vissza, menj férjhez újból, ebbe beleegyezem, és még az emlékemnek sem fogsz ártani. Legyetek boldogok. 

Álmaimban mindig Veletek vagyok, és sokszor csókollak. Elemér. 

A másik oldalán ez állt: 

Kérem feleségemhez, Nemesszeghy Elemérnéhez juttatni ezt a levelemet!!! 
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Szerencsére apám mégis kibírta a majdnem négyévi szovjet hadifogság poklát. Hazajövetele után mondta el 

orosz hadifogságának néhány eseményét. 

Egyik igen hűvös hajnalon a fogolytábor latrinájára mentem ki. A latrina szabadban, gödör fölé ácsolt rúdból 

állt. Mikor odaértem, igen erős vacogásra lettem figyelmes. Nem messze a pöcegödörtől, az egyik fához 

anyaszült meztelenre vetkőztetett német katona volt kikötve. Másnap megtudtam, hogy miért kötötték ki őt. 

Szegény nagyon éhes volt, mert a hadifoglyok nagyon kevés és rossz élelmet kaptak. Ezért mikor kivitték 

munkára, valamelyik ruhadarabját élelemre cserélte. „Biztos melege van, ha nem kell neki a ruha” – mondták 

a hadifogoly-parancsnokságon. „Mi majd gondoskodunk róla, hogy ma éjjel biztosan ne legyen melege!” Azt 

nem tudom, hogy kórházba szállítása után éltben maradt-e a német katona, aki egyébként a munkásosztály 

tagja volt. A bolsevik központi vezetés viszont egyetértett ezzel a szadista módszerrel. 

A hadifogolytábor körül sok éhező csavargó, hontalan gyerek mindenkitől ennivalót kunyerált. Ha 

megkérdezték ezeket az orosz gyerekeket, hogy mik szeretnének lenni, ha megnőnek, a többségük erre azt 

válaszolta: „Hadifogoly”. A hadifogolynak van hol aludnia. Igaz, hogy tetvektől, poloskától hemzsegő a 

fapriccs, melyen olyan szorosan alszanak, hogy egy sor csak egyszerre fordulhat meg. De valami mégiscsak 

van. Ezenkívül enni is kapnak a hadifoglyok. Igaz, hogy rendszerint legalább két hétig ugyanazt az egy tál 

kukoricakását. De valamit mégis kapnak. Az élősködök ellen úgy védekeztem, hogy benedvesített rongyokkal 

ágyaztam körül magam. Mivel tiszt voltam, cigarettaadagot is kaptam, amit kenyérre cseréltem el. Tiszt létemre 

nem volt kötelező a munka. Így csak akkor mentem dolgozni, ha kolhozokban kellett almát vagy krumplit 

szedni. Mindkettőt munka közben, nyersen ehettük. 

Az egész ország az erkölcsi züllés mélypontján van. A Szovjetunióban a lopás dicsőség dolga, amiért jutalom 

jár. A hadifogolytáborban mindenkit biztattak, hogy ha terménybetakarításon dolgoznak, akkor a hadifoglyok 

onnan minden lehetséges módon, minél többet lopjanak. Aki lop, az jutalmat, több ennivalót, még egy kanál 

levest kap a fogolytábor konyháján vacsorára. 

Sokat gondolkodtam, azon miért van ez a nagy elmaradottság. Hiszen a Szovjetunió nemcsak a hadifogoly 

közlegényeket, hanem az elhurcolt civil lakosságot is rabszolgaként dolgoztatta. Megnyerte a második 

világháborút. A lengyelek és keletnémetek gyárait leszerelte és kiszállította Szovjetunióba. Azonban a 

kiszállított gyárakat legnagyobbrészt csak ócskavasnak használták. Mikor másik fogolytáborba szállítottak, a 

vonatról csodálkozva láttam, hogy a hatalmas mezőn, ameddig a szeme ellát, német vegyipari gyárak 

berendezései feküdtek és rozsdásodtak a földön. Nem voltak a Szovjetuniónak olyan emberei, akik össze tudták 

volna rakni a kihurcolt gyárakat. Miért nem tudta kihasználni és népének felemelkedésére fordítani a 

Szovjetunió a hadizsákmányt, valamint földjének gazdagságát? Miért? Ma már tudom a választ erre a 

kérdésre. 

A sztálinizmus alatt a proletárdiktatúra jelszavával a gyárvezetéséhez egyáltalán nem értő kádereket neveztek 

ki. A tudományt és technikát fejleszteni hivatott intézmények vezetői sem voltak tehetségesek és szakmai 

szempontból kiválóak. Kinevezéseknél elsődleges szempont a párttagsági hűség volt. A tehetségtelen és 

szakmailag tudatlan vezetőknek kényelmetlenek voltak az olyan beosztottak, akik náluk sokkal jobban tudták 

volna az ő munkakörüket betölteni. Ez olyan szelektálási folyamatot indított el, melynek következtében az 

értelmes, rátermett emberek vagy börtönbe kerültek, vagy külföldre menekültek. 

A szovjet vezetés – látva egyre fokozódó elmaradottságukat, a disszidálók növekvő számát – lezárta a 

határokat. Ez az elszigetelődés továbbnövelte az elmaradást. Ennek az lett az eredménye, hogy a 

kapitalizmusban a munkások jobban éltek, mint a Szovjetunióban. A szovjet birodalom jólétet csak annak a 

kiváltságos csoportnak – a pártelitnek – tudott nyújtani, amelyiknek helytelen humánpolitikája hátráltatta a 

gazdasági növekedést. Szakmai hozzá nem értésükkel károkat okoztak, mégis pozíciójukban maradtak. Azt is 

mondhatjuk, hogy a kiváltságos bolsevik politikai elit elárulta a Szovjetuniót, mert láthatóan rosszul végzett, 

eredménytelen vezetési tevékenységük ellenére erősen ragaszkodtak a hatalomhoz, és az átlag feletti anyagi 

jóléthez. Gyakran előfordult a Rákosi-rendszerben, hogy a gyár tönkre ment, de a gyárigazgató jutalmat és 

magasabb beosztást kapott. Vagyis ennek a csoportnak a tagjai – egymást támogatva, összetartva – a saját 

zsebükre dolgoztak. Ők voltak a jó káderek, akiket inkább szolgalelkületű inasok gyülekezetének vagy inkább 
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pártmaffiatagoknak kellene nevezni. 

A hitleri és sztálini rendszer a gyenge, közepes képességű és az átlagnál jóval erkölcstelenebb emberek 

összefogása volt a hatalom és az ezzel járó anyagi előnyök megszerzése érdekében. 

Részletek Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz című írásából. 

„Hitleri és sztálini totalitárius diktatúra alatt, illetve a párton belül az egyén előmenetele nem kis mértékben 

attól függött, hogy meddig volt valaki hajlandó elmenni az erkölcstelenségben.”29 

„Akkor szolgálja valaki hasznosan a totalitárius államot, ha minden pillanatban készen áll az összes morális 

törvény áthágására. Az egypártrendszerű nácizmusban és sztálinizmusban óriási lehetőségek nyíltak meg a 

gátlástalanok és könyörtelenek előtt.”30 

A Rákosi-rendszer 

Rákosi mindig Sztálin leghűségesebb követőjének vallotta magát, átvette pszichopata példaképének 

módszereit. Ennek bemutatására dőlt betűkkel részleteket közlünk Dr. Nemesszeghy György: Ősi magyar 

család a XX. századi diktatúrák árnyékában című pályázatából, mely ÁVH-fogságáról szól. 

Ervin öcsém kiszabadulása. 

1950. május vége felé elérkezett a vizsgaidőszak. A harmadéves kémia–fizika szakon nagy volt a riadalom. 

Közeledett számunkra Erdey-Grúz Tibor fizikai kémia tantárgy szigorlata. Az egész tanulócsoport úgy 

határozott, hogy együttesen elhalasztjuk a júniusi szigorlatot őszre, mert az túl nehéz anyag. Én viszont 

szerettem volna túl lenni a szigorlaton, még a nyári szabadság előtt. Ezt valahogy megtudta a tanulócsoportom 

pártpolitikai ellenőrzésére az iskolai pártszervezet által kijelölt tanulótársam, Hegedűs Sándor. 

– Igaz, hogy Te nem vagy a Kommunista Ifjúsági Szervezet tagja, de a közelgő Diákifjúsági Világtalálkozó 

tiszteletére felajánlhatnád azt, hogy ezt a szigorlatodat nem ősszel, hanem júniusban leteszed. A felajánlásokat 

továbbítjuk pártbizottságunk országos központjába is. Rajtad kívül az egész évfolyamon erre csak egy személy 

vállalkozott. Jobb lenne, ha ketten lennétek! 

– Rendben van, én úgyis mindenképp júniusban szeretnék szigorlatozni – válaszoltam. – Írd meg a jelentést 

úgy, ahogy gondolod! 

Sikeresen tettem le vizsgáimat, már csak a fizikai kémia szigorlat volt hátra. Közben megtudtam, hogy a 

jezsuita papnövendék Ervin öcsémet Jászberényben a ferencesek rendházába internálták a többi jezsuita 

szerzetessel együtt. Elhatároztam, hogy meglátogatom, és megpróbálom kiszabadítani. Hónom alá csaptam 

Erdey-Grúz Tibor vastag Fizikai kémia című könyvét, és a reggeli vonattal elutaztam Jászberénybe. Úgy 

gondoltam, hogy még aznap visszaérek. 

Megérkezve a ferences szerzetesek rendházát kerestem. 

– A ferences szerzeteseket pár napja elhurcolták – mondta egy idős bácsi. 

Először nappal akarták elvinni őket, de gyorsan elterjedt a híre, hogy a szerényen élő, kedves testvéreket el 

akarják vinni. Nagyon nagy tömeg gyűlt össze. Voltak olyanok is, akik a munkájukat ott hagyva, kaszával, 

kapával a kezükben érkeztek a rendház elé. A hatalmas tömeg nyugtalankodni kezdett, ezért az ávósok akkor 

elálltak az elhurcolástól. Pár nap múlva azonban eljöttek csöndben, titokban, az éjszaka leple alatt, és elvitték 

a ferenceseket, helyettük pedig más papokat hoztak. 

Mikor elmondtam, hogy az én jezsuita öcsémet is idehozták, akkor nagyon kedves lett, megkínált szalonnával, 

és pontosan elmagyarázta az utat a szerzetes rendház felé. A rendházat magas téglafal vette körül, csupán a 

kertet határoló folyó mentén nem volt kerítés. A folyón átúszva végül is sikerült az öcsémmel beszélnem, és 

rávennem arra, hogy szökjön meg. Átvettem tőle a csomagját, és délután egy órára találkozási időpontot 

beszéltünk meg. Addig én tájékozódtam arról, hogy merre és mikor kell gyalog elindulnunk, hogy Budapest 

felé a Jászberény utáni legközelebbi állomáson elérjük a budapesti vonatot. Öcsémnek és társainak is a folyón 

                                                      
29 Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz 
30 Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz 



Lássunk keresztény szellem-szemekkel! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2016. decemberi kiadványa 
 

 
 

53/60 
 

átúszva sikerült megszökniük, de igazoltatástól félve gyalog azonnal elindultak a Jászberény utáni 

vasútállomás felé, engem nem vártak meg. (Szerencsésen hazaértek.) 

Hiába érkeztem a megbeszélt időnél valamivel korábban, az öcsémet és társait már nem találtam ott. Biztonság 

kedvéért várakoztam abban reménykedve, hogy késnek. Várakozás közben megnéztem a rám bízott csomagot. 

Alsóneműk voltak benne hímzett „SJ” (Sociatate Jezus, Jézus Társasága) monogrammal. Trikók között 

fémsodronyból készített övet találtam, melynek belseje tele volt hegyével visszahajlított tűkkel. Kipróbáltam az 

övet ingem alatt, eddig ilyet még nem láttam. 

Ervinék nem jöttek, az öv kellemetlenül szúrt, csakhamar rájöttem, hogy vezeklő öv van rajtam. Így hát 

vezekléssel töltöttem el vagy húsz percet, akkor levettem, és elindultam a jászberényi vasútállomásra egyedül. 

A várakozás miatt annyi időm már nem maradt, hogy legyalogoljak egy megállót. Úgy gondoltam, hogy erre 

most nincs is szükség, hiszen egyedül vagyok, és én tudom magam igazolni. 

Minden baj nélkül haza is érkeztem volna. Azonban a rendház területét körülzáró magas téglakerítés mellett 

menve, az egyik eléggé elhagyatott helyen látom, hogy egy fiatal férfi mászik ki a legalább kétméteres kerítésen. 

Egészen jó teljesítmény volt. Mikor leért, tétován körülnézett, és várt addig, míg odaértem, majd megszólított: 

– Ugye, a vasútállomás felé megy? 

– Igen, a budapesti személyvonat nemsokára indul – válaszoltam. 

– Jezsuita vagyok, P. Bencsiknek hívnak. Megengedi, hogy magával tartsak? Én is Budapestre szeretnék utazni. 

– Rendben van – mondtam – az én öcsém is jezsuita, ő is meg akart szökni. Nem tudná megmondani, hogy bent 

van-e még a rendházban? 

– Igen ismerem az öccsét – válaszolta – de ma délelőtt nem találkoztam még vele, így nem tudom azt, hogy hol 

van. A szerzetesek közül elég sokan megszöktek már, lehet, hogy az öccse is. 

Izgatott volt. Az állomás előtt újságot vett, kinyitotta, és így menet közben félig eltakarta az arcát. Együtt 

léptünk be az állomás épületébe. A hangosbemondó éppen akkor mondta be, hogy a budapesti személyvonat 

öt perc múlva indul. A vonat felé igyekezve, még a bejárat közelében beleütköztünk két igazoltató rendőrbe. Az 

egyik engem igazoltatott. Mondtam, hogy egyetemista vagyok, mindent rendben talált, visszaadta a papírokat. 

Alig tettem pár lépést a vonat felé, amikor a másik rendőr, aki P. Bencsiket igazoltatta, utánam kiáltott: 

– Álljon meg, jöjjön vissza! 

Ugyanis P. Bencsiknél nem volt semmiféle igazolvány, és én vele léptem be az állomás épületébe. 

– Maguk ketten együtt jöttek. Ismerik egymást? – kérdezte. 

– Az állomás előtt véletlenül találkoztunk, egyébként nem ismerjük egymást – mondtam az igazat. A másik 

rendőr is elkérte az igazolványomat, nézegette, majd így szólt: 

– Most már úgyis lekéste a budapesti vonatot. Rendőrségi autóval mindkettőjüket bevisszük a kapitányságra, 

ott majd mindent tisztáznak. Addig várakozzanak kint az állomás előtt! 

Hogy nehogy egymással beszélgethessünk, külön-külön őrizet mellett kikísértek bennünket az utcára. Mikor 

megérkezett a rendőrautó, közepes rangú őrmesterféle rendőr szállt ki belőle, odalépett hozzám, a bal kezével 

beletúrt a hajamba, a jobb kezével pofon vágott. Valamiféle szitkokat sziszegett a fogai között. P. Bencsiket 

nem bántotta. Pedig nem én voltam a pap, úgy látszik szadizmusa kiélésére engem talált alkalmasabbnak. 

Beültettek az autóba, és külön-külön kihallgattak. Volt nálam olyan fénykép, amelyen fizika–kémia szakos 

tanulótársaimmal voltam lefényképezve. Kérdezték egyetemihallgató-társaim nevét is. Negyedórai vallatás és 

telefonálgatás után visszaadták az igazolványaimat, és elengedtek. Mikor kiléptem a kapitányság kapuján 

szembe jött velem sietve papi civilben egy férfi. Jól megnéztem, mert rossz előérzetem támadt, de azért 

elindultam a vasútállomás felé megnézni, mikor indul a legközelebbi vonat Budapestre. Félúton lehettem, 

amikor kerékpáron rendőr jött utánam. Mikor utolért leszállt a kerékpárról, és gyalog visszakísért a 

rendőrségre. Már kezdett sötétedni, mire visszaértünk, ahol nem szóltak, nem magyaráztak meg semmit, hanem 

levezettek a földszinti kétszemélyes zárkába, ahol viszontláttam P. Bencsiket. Ő legalább tudta miért van itt. 
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Enni, inni nem adtak, illemhelyre is csak reggel engedtek ki. Vacsoraidő előtt P. Bencsiket körülbelül félórára 

elvitték. 

– Mi volt, talán adtak vacsorát? – tréfálkoztam. 

– Dehogyis, a kapitányság vezetője kívánt velem beszélni. Érdeklődött a jezsuiták iránt. Kérdezte, hogy mit 

csinálunk. Válaszaimmal Isten felé tereltem a beszélgetést, igyekeztem őt megtéríteni. – válaszolta. 

– Na, és sikerült valamit elérned? – kíváncsiskodtam. 

– Most nem, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. Lehet, hogy később eszébe jutnak majd a mostani szavaim, és 

talán meg fog térni – felelt lelkesedve. 

Ma sem tudom pontosan, hogy miután elengedtek a kapitányságról, miért küldtek utánam kerékpáros rendőrt. 

Később kinyomoztam azt, hogy az a férfi, akivel másodszori elengedésem után a kapuban találkoztam, és 

akinek arcára még ma is jól emlékszem, a jászberényi rendház rendőrség által kijelölt főnöke volt. Őt bízták 

meg az odahurcolt szerzetesek őrzésével. Mikor megtudta, hogy szökdösnek a papok, ellenőrzést tartott, és az 

eltávozottak névsorát éppen akkor vitte be a kapitányságra. Ebben a névsorban szerepelt az öcsém, 

Nemesszeghy Ervin neve, engem pedig Nemesszeghy Györgynek hívnak. 

Ezért úgy gondolhatták a rendőrségen, hogy az ügy részletes kivizsgálása már az ávóra tartozik. 

Másnap reggel megint nem adtak sem enni, sem inni. Visszaadták viszont iratainkat és pénztárcámat. Tudatták 

velünk, hogy átkísérnek minket a közeli ávós laktanyába. Elindításunk a szokásos formaságokkal történt. A 

kísérőnk katonás tisztelgéssel búcsúzott a kapitánytól. Közölték velünk, hogyha szökni próbálunk, akkor 

fegyverüket fogják használni. A jobb kezemet P. Bencsik bal kezével összebilincselték, és levittek minket a 

vasútállomásra. Az állomáson a kísérő rendőr belenyúlt a zakóm zsebébe, kivette a pénztárcámat, és a benne 

lévő pénzemmel megváltotta vonatjegyemet az ávós laktanyáig. P. Bencsikkel is ugyanezt tették. Ezután így 

összebilincselve, fegyveres rendőri kísérettel beültettek minket az utasok közé. Útközben illemhelyre csak 

együtt tudtunk menni. Mikor P. Bencsik végezte a dolgát, kinyújtotta a nyitott ajtó felé a bal karját, én pedig 

befelé nyújtottam a jobb kezemet. Ezután mindezt megtettük fordítva, hogy én is sorra kerüljek. 

Megérkezve az ávós laktanyába a rendőrségtől élesen elütő kép fogadott. A rendőrségen volt némi katonás 

fegyelem és rend, feljebbvaló–beosztott viszony, tisztelgés és bizonyos formaságok betartása. Az ávósoknál 

egészen más volt a légkör. A kapuőr nem állva őrizte a bejáratot, hanem széken ülve, mindkét lábát feltéve az 

előtte álló asztalra, valamilyen könyvet vagy füzetet olvasott. Ha többcsillagos feljebbvalója jött arra, vagy 

oda se hederített, mert el volt merülve az olvasásban, vagy esetleg ujja hegyével megbökte ávós sapkáját, de 

volt, akiknek integetett. A minket kísérő rendőrrel is úgy beszélt, hogy lábát nem vette le az asztalról. Valamit 

morgott, hogy hova kísérjenek minket, aztán olvasott tovább. Az udvaron ávósok járkáltak összevissza, olyan 

magabiztosan, mint akik jól tudják, nekik mindent szabad. Bevezettek mindkettőnket valamelyik folyósóra. Két 

széket állítottak a fal felé fordítva, közvetlenül a fal mellé. Leültettek úgy, hogy a lábunkat nemhogy kinyújtani, 

de megmoccantani sem tudtuk. Mögénk puskás ávóst állítottak, aki figyelmeztetett minket: ha mocorgunk, 

puskatussal fejbe vág minket. Reggeltől késő délutánig így kellett ülnünk étlen, szomjan, illemhelyre is csak 

egyetlenegyszer engedtek ki minket, ahová alig tudtam kimenni, mert a lábam annyira elzsibbadt már. Végre 

üres szobába vezettek be, a lenyugvó nap ferde sugarai bevilágítottak az ablakon. 

Lehúzták a redőnyt, felkapcsolták a villanyt, adtak egy pohár vizet, és papírt, ceruzát tettek elém. Szomjas 

voltam, de nem ittam meg az egész pohár vizet, mert orvosságos íze volt. Arra gondoltam, hogy valamiféle 

akaratgyengítő vegyszer lehet benne. Miután megírtam a részletes önéletrajzot, levezettek a picébe. Már a 

lépcsőn lefelé megcsapott a pince hűvös levegője. A pincébe vastag deszkából ácsolt, különálló magáncellák 

sorakoztak. Az egyiknek kinyitották az ajtaját. Szembe az ajtóval, attól fél méterre keresztben szélesebb fapad 

volt, amire le lehetett feküdni. Nem adták oda tavaszikabátomat, és pokrócot sem adtak. Leültem a fapriccsre, 

kívülről az ávós őr léptei hallatszottak. Néha-néha nyögések, nyöszörgések hangja szűrődött be, valamelyik 

frissen megkínzott rab lehetett a sok közül. Az őr ilyenkor bekopogott hozzá: ha nem hagyja abba a jajgatást, 

akkor újabb adagot kap. 

Mikor magamra maradtam a szűk hideg cellában, lelkemet megcsapta a torz pokol lehelete. Úgy éreztem, hogy 
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a pokol tornácára jutottam. Körülöttem megkínzott, néha nyöszörgő emberek sokasága. 

(Politikai foglyok kezelésére Rákosi ilyen utasításokat adott: „Verjék meg úgy, hogy ropogjanak a csontjai!” 

Ezt az ő szadista gazemberei élvezettel túl is teljesítették, de a jó magyar közmondás szerint mégis: „Fejtől 

büdösödik a hal.”) 

Ledőltem a priccsre, de a kabátomat elvették, pokróc meg nem volt, ezért a nyirkos, hideg pince levegője 

átjárta csontjaimat. Ez is része volt az ördögi módszereknek. Ha a fogoly ezt nem bírja, szerintük annál jobb, 

nem kell vele többet bajlódniuk. Számukra a halott fogoly a legjobb fogoly. Az ajtó és a fapad közötti szűk 

helyen ugrálni, mozogni kezdtem, hogy felmelegedjek. Az őr azonban kinyitotta a kémlelő nyílást, benézett 

rajta, hogy hagyjam abba, ezért újra lefeküdtem. A magánzárkában a külvilágtól teljesen el voltam zárva, 

napfény nem jutott be sehol. Nappal van, vagy éjjel? – azt nem lehetett tudni. A hideg ellenére a kimerültségtől 

és az átélt izgalmaktól kifáradva elaludtam. Néhány órát aludhattam, mikor cellámban felkapcsolták a 

villanyt, és felráztak az álmomból. A hidegtől vacogva mentem utánuk a lépcsőn. Kínt teljesen sötét volt, az 

egyik faliórán már éjjel egy óra is elmúlt. Bevezettek az egyik terembe, ahol két kihallgató tiszt ült velem 

szemben. Azzal kezdték, hogy tudom-e, hogy itt meg szokták verni a foglyokat, és akár agyon is verhetnek, ezért 

őket senki sem fogja felelősségre vonni. 

– Olvastuk az önéletrajzát. – folytatták – Mondja meg, mit keresett Jászberényben! 

– Megtudtam, hogy az öcsémet idehozták, eljöttem meglátogatni – válaszoltam. 

– Tudja-e, hogy a jezsuita növendék öccse megszökött a rendházból? – kérdezték. 

– Nem tudom. 

– Ki volt az a férfi, akivel együtt belépett az állomás épületébe? 

– Az illetőt akkor láttam életemben először, csak véletlenül találkoztunk ott. 

– Tudja-e, hogy akármeddig itt tarthatjuk, internálhatjuk, nekünk ezt nem kell megindokolnunk. 

Ekkor eszembe jutott a vizsgafelajánlásom. 

– Itt maradhatok addig, amíg akarják, de kérem, adják vissza a fizikai kémia tankönyvemet, amit elvettek tőlem, 

hogy a cellámban tanulhassak. Egy hét múlva szigorlatoznom kell belőle. Kérem, erre engedjenek el, mert ez 

a felajánlásom a Diákifjúsági Világszövetség kongresszusára. 

A nagyobb nyomaték kedvéért hozzátettem: 

– Tudtommal felajánlásomat Sztálin elvtársnak is továbbítják. 

Mikor Sztálin nevét meghallották, kicsit megzavarodva egymásra néztek: 

– Mindent ellenőrizni fogunk. 

Ezzel befejezték a kihallgatást, és visszakísértek a cellámba. Enni, inni továbbra sem adtak, illemhelyre sem 

mehettem, de azért újra elaludtam. 

Teljesen elveszítettem időérzékemet. Nem tudom mennyi idő, de egy nap is eltelhetett, mire újra felkísértek: 

– Itt van a könyve, és tűnjön e!. Arról senkinek se szóljon, hogy itt volt! 

– Mivel magyarázzam távollétemet? – kérdeztem. 

– Találjon ki valamit, ezt magára bízzuk, de ha eljár a szája, azt mi úgyis meg fogjuk tudni, és akkor 

visszahozzuk ide. 

Mikor kiléptem az ajtón, még mindig szép tavaszi idő volt. Belemarkoltam dús fekete hajamba, sok hajszál 

maradt a kezemben. Nem mentem vissza Jenő bácsiékhoz aludni, mert azt a címemet ismerték az ávósok. A 

szigorlatig Újpesten lakó másik rokonunkhoz kéredzkedtem be pár napra. Mosolygós másod-unokatestvérem, 

Anna nyitotta ki az ajtót, mikor becsöngettem. Nagyon kedvesek voltak, ott maradhattam addig, míg 

leszigorlatoztam fizikai kémiából 1950. június 30-án jelesre. 

P. Bencsik jezsuita fogolytársam és az én vasúti menetjegyem árát, amit a pénztárcámból vettek ki a 

jegyváltáskor, nem adták vissza nekem. 
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Páter Bencsiket hat év múlva, 1956-ban a szabadságharcosok szabadították ki, aki azonnal Svédországba 

menekült. Ervin öcsémet családunk sikeresen bújtattatta. Ő 1956-ban Angliába disszidált. Én 1956-ban 

nősültem, négy fiam van és kilenc unokám. 

Lássuk szellem-szemekkel a magyar moszkovitákat! 

Átlagos intelligenciával rendelkezők hamar rájöhettek arra, hogy az álbaloldali Szovjetuniót Sztálin 

személyében antiszociális egyén irányítja. Ezt láthatták a magyar moszkoviták is, akik Moszkva utasításainak 

magyar végrehajtói voltak. Alapvető kérdés most már az, hogy ennek ismeretében a magyar és a többi 

moszkovita miért maradt meg mégis moszkvai szolgának, és tett úgy, mintha a munkáshatalmat támogatná, 

nem pedig a Szovjetunió világhatalmi törekvéseit? 

Különösen élesen felvetődik ez a kérdés az 56-os szabadságharc leverése utáni megtorláskor, mikor Kádár és 

társai viselkedésének pszichológiai problémáit kutatjuk. Kádár és társai a pufajkásokkal együtt jól tudták, hogy 

a Szovjetunió nem azért rohanta le tankokkal Magyarországot, mintha féltette volna a magyar munkásosztály 

sorsát. Sokkal inkább azért, mert nem akartak lazítani Magyarország közvetlen leigázásán. Kádár János mint 

Nagy Imre kormányának tagja tudatában lehetett annak, hogy a magyar munkásmozgalom komoly sikereket 

érhetne el, ha lazítani tudna a moszkvai elnyomáson. A magyar moszkovitákon és társaikon azonban 

eluralkodott a „társadalmi drogozás” és kontroll nélkül, vakon követték Moszkva parancsait, kivégeztették 

munkás testvéreiket. 

Társadalmi „drogfüggőség” 

Idézünk Anthony de Mello jezsuita szerzetes: Ébredj tudatára c. 1999-ben kiadott könyvének Elveszítve a 

kontrollt című fejezetéből: 

„Ha meg akarod érteni a kontrollt, akkor gondolj olyan gyerekre, akivel megízlelték a kábítószert. Amint a 

szer átjárja a gyermek szervezetét, létrejön a rászokás, a kötődés. A gyerek egész lénye a kábítószerért kiállt. 

Szer nélkül lenni oly kibírhatatlan gyötrelem, amelynél még a halál is kívánatosabbnak látszik. Gondolj erre 

a látványra, a test hozzászokott a droghoz. Nos, pontosan ezt tette veled a társadalom… 

Ízelítőt kaptunk tehát különféle (társadalmi) kábítószerekből: helyeslésből, figyelemből, sikerből, csúcsra 

kapaszkodásból, presztízsből, »írt rólunk az újság!«-ból, hatalomból, főnökösdiből. Megízleltettek minket 

olyasmikkel, mint hogy milyen érzés csapatkapitányának lenni, együttes vezetőjének lenni stb. A kóstoló 

nyomán kialakult a kötődésünk, és megjelent a rettegés, hogy elveszítjük a drogokat… 

Így kerültél gyáva függőségbe másoktól, elveszítetted a szabadságod.” 

A magyar moszkoviták tudták, hogy Moszkvának hatalmában áll őket boldoggá vagy nyomorulttá tenni. Ezért 

veszítették el képességüket arra, hogy pontosan olyannak lássák moszkvai parancsolóikat, köztük Sztálint, 

mint amilyenek, és megfelelően reagáljanak. A róluk alkotott felfogásukat befelhősítette a szükség, hogy 

megkapják tőlük „társadalmi” drogjaikat. 

Lássunk keresztény szellem-szemekkel! Aki nem tud megszabadulni a kémiai drogoktól, idővel elveszítve 

emberi tulajdonságait „biológiai szemétté” válhat. Aki a „társadalmi drogok” rabja marad, abból „társadalmi 

szemét” lehet. „Társadalmi drogokért” gonoszságot követő, gazembereket kiszolgáló végrehajtóvá süllyedhet. 

Ezért uralkodhatott felettük, és irányíthatta őket a pszichopata Sztálin. 
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VI. Zárszó 

A siker nem kötelező 

 

A Lássunk keresztény szellem-szemekkel! c. kiadványunk az ember szellemi világát ismerteti, és 

visszaemlékezések „példabeszédeivel” érzékelteti, terjeszti a keresztény világnézet szükségességét. Rávilágít 

arra, hogy még napjainkban is miért folytatódik a madáchi Ember tragédiája. Napjaink materialista, földhöz 

ragadt tanulmányai nem tárgyalják sikertelenségünk szellemi okait. Nem tudják megérteni, hogy miért nem 

szüntethető meg például a korrupció, és hatalmas anyagi ráfordítások ellenére miért sikertelen az 

elmaradottság felzárkóztatása. Az emberek szellemi világának ismerete nélkül mindez nem is lehetséges. 

Hiába fordítunk százmilliókat az elmaradás felszámolására, ha a szakmai, szellemi és erkölcsi színvonal olyan, 

hogy képtelenek vagyunk ezeket a pénzeket értelmesen felhasználni. Ezenkívül az ügyintézők egy része nem 

tud ellenállni ezen összegek egyéni célú megcsapolásának, így ennek nagy része – számottevő eredmény 

nélkül – szétfolyik. 

Napjainkban tanúi vagyunk egyes országok gazdasági felemelkedésének, mások viszont egyre inkább 

lemaradnak, még akkor is, ha ugyanolyan objektív körülmények között élnek, hasonló termelési és 

társadalmi viszonyok hatnak rájuk. A szellemi tényezőket is figyelembe vevő elemzés azt mutatja, hogy 

egyéb tényezők hatásai mellett fontos szerephez jut a népcsoport tipikus erkölcsi nézete és az ezzel 

kapcsolatos pszichológiai tulajdonságai. (Tanulmányunk foglalkozik például Hitler és Sztálin pszichológiai 

tulajdonságaival is.) 

A minőség hangsúlyozása és a homogenitás (miszerint minden ember egyforma) föladása óhatatlanul 

felveti az emberi tényező kérdését. Ha az emberek nem egyformák, ez egészen más fényt vet a 

növekedésre! 

Kiadványunk azt indítványozza, hogy a fejlődés értelmezésére irányuló próbálkozásoknak jelentős szerepet 

kell tulajdonítaniuk az emberi tényezőnek. Ráadásul, mivel az általános és szakmai képzettség színvonalán túl 

a magatartási és kulturális tényezőket is figyelembe kell venni, nemcsak olyan változásokat kell bevezetni, 

amelyek nehezen mérhetők – tehát a közgazdászok és tervezők számára nem rokonszenvesek –, hanem 

tetejében nehezen változtathatók meg és nehezen adhatók át. Ez pedig gyökeres változást jelent a fejlődés 

folyamatának felfogásában. Valódi, igaz szellemi fejlődésünk Isten felé mutat, ezért legyünk Isten 

munkatársai! „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5, 48) 
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Terdik Sebestyén: Gyenge gondolattól a gyöngéd gondolatig (Mérleg folyóirat 2006/1 szám) 

Mecsekalján (Jezsuita Intézmények Diákjai Egyesületének híradója, 2001-es szám, szerkesztőség: 7632 Pécs, 

Maléter Pál u. 86.) 
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