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„Az újkori történelemben nem volt még egy olyan esemény, 
melyrôl annyit hazudtak, s amelyet annyira eltorzítottak és be-
szennyeztek, mint a magyar forradalom” írta Leslie Bain, ame-
rikai újságíró.

Valóban elgondolkoztató, hogy az 1956-os magyar forradalom 
világtörténelmi jelentôségét a rendszerváltás elôtti politikai 
vezetés hosszú ideig a hazugság tengerébe süllyesztette. A jól 
ellen ôr zött tömegtájékoztatásnak köszönhetôen nemzedékek 
nôttek fel tudatlanságban, agymosottan. Késôbb, a felemásra 
sikerült rendszerváltozás után sem ismerjük még dicsôséges 
történelmünk egyes örök érvényû részleteit. A forradalom 50 
éves évfordulójára kegyelettel emlékezünk azokról, akik éle-
tüket áldozták a nemzeti ügyünkért, és akik a megtorlás áldo-
zataivá váltak. Az emberiség nagy erénye a megbocsátás, de 
nem moshatja ki a gyászt, vagy halványíthatja el az emléke-
zést. Közös fô haj tás ra buzdít, megeleveníti a múlt fájdalmas, 
meg ren dí tô képsorait, amelyek számadásra kényszerítenek. 
Függetlenségünk vértanúinak emlékét mindenkor úgy kell meg-
ôriz ni, hogy a megtorlókat, a gyilkosokat sem felejthetjük el. 
Az utókornak hiteles emlékezéssel kötelessége tisztelegni e fe-
lejthetetlen korszak hôsei elôtt, de erkölcsi kötelessége, hogy 
megtisztítsa a forradalom emlékét az évtizedek során rárakó-
dott szenny tôl, és méltó, az ôt megilletô helyre tegye a magyar 
és a világtörténelem könyvében.

Vajon a forradalom emléknapján emelt fôvel állhatunk-e a hô sök 
emléke elôtt? A válasz nem egyértelmû.

A forradalomban a magyar orvosok, az egészségügyi dolgozók 
és a men tôk példás helytállással, hôsiesen, olykor életük felál-
dozásával teljesítették feladatukat. A tûzvonalból mentették a 

sebesülteket, függetlenül attól, hogy melyik oldalon harcoltak. 
Nagy idôk eszményivé növelték személyüket. Áldozatvállalá-
suk, hazaszeretetük, örök példává nemesült. A sokarcú forra-
dalomban, emberfeletti munkával fegyvertelenül harcoltak a 
meg ment he tô életekért. A Semmelweis Egyetem belsô klinikai 
tömbjében álló márvány emléktábla neveiket örökíti meg. Nem 
mindenki volt az egyetem hallgatója, vagy alkalmazottja, de 
életüket az egyetem környékén a magyar szabadságért vagy a 
sebesült embertársaik életének megmentéséért veszítették el. 
A forradalom leverését követô megtorlás és a forradalom alatt 
önként vállalt se gí tô munka áldozatainak száma mai ismere-
tünk szerint tizenhat.

KIK VOLTAK ÔK NÉV SZERINT?

A MÁRTÍROK:

Békési Béla  orvostanhallgató
Dr. Péch Géza  orvos
Tóth Ilona, Gizella  orvos
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Kecskés Sándor  ápoló
Kormos Zoltán  orvostanhallgató
Dr. Kovács Ferenc  orvos
Dr. Lakos Károly  orvos
Magyar Katalin  mentô
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Nagy György  orvostanhallgató
Puskás Sándor  orvostanhallgató
Dr. Rónafalvi Ödön  orvos
Vida Sarolta  orvostanhallgató
Záhonyi Zoltán  szigorló orvos

Büszkék lehetünk rájuk, meghajtjuk fejünket elôttük, ôk a példa-
képeink. Nevüket, örök idôkre, a hálás utókor méltán aranyozza 
be. Az emlékezéshez méltóak Illyés Gyula „Gyászinduló” cí mû 
versrészletének sorai:

„Üdvözlet néktek kik harcoltatok, 
Harcoltatok és halni tudtatok.
Dicsôség nektek kik meghaltatok,
Halálotokkal példát adtatok.
Ti felkelôk, ti bátran elesôk
Ti bírák elôtt büszkén eredôk.”

Ma már tudjuk, hogy az 1956-os forradalom a világ egyik leg-
tisztább célú, legemelkedettebb és legerkölcsösebb forradalma 
volt. Október 23-án egy kis népben, a magyar nemzetben olyan 
rettenetes szabadságvágy és elszántság feszült, amit megállítani 
akkor sem lehetett már, annak ellenére sem, hogy – mint törté-
nelmünkben annyiszor – a fiatalság forradalma magára maradt. 
A lángoló vágy és a már-már vakmerô akarat úgy vitte harc-
ba ôket, hogy a tankokkal is szembeszállva hitték, Dávidnak 
gyôzni is lehet a Góliáttal szemben. Akkor a forradalom ifjúsá-
ga bizonyította a világnak, hogy fel kell készülnie a kommunis-
ta szovjet hatalom és parancsuralom felszámolására. A forrada-
lom megmutatta a magyar felemelkedés egyetlen nagy titkát, a 
nemzeti egységet. Az ifjúság fegyverrel, hittel és lelkesedéssel 
akarta megváltoztatni a világot. A szabadságért, a nemzet füg-
getlenségéért képes volt életét is feláldozni, hogy eltûnjön az a 
hazug világ, mely átalakíthatatlanná vált. A magyarság talpra 
állt, megtisztult, és visszanyerte nemzeti méltóságát. Októ-
ber 23-án az európai és a világtörténelem is Magyarországon 
íródott: egy kis nemzet forradalma hazája függetlenségéért és 
önállóságáért, a kommunizmus elleni szabadságharccá nôtt. 
Az igazak, a megalázottak, de az erôs jellemûek forradalma 
is volt. A nemzet olyan értékei nyilatkoztak meg, melyekrôl 
már sokan úgy hitték, hogy elvesztek. A magyarság küzdelme-
it, védelmi harcait függetlenségéért megpróbálta töretlen kö-

vetkezetességgel megharcolni, majd a büntetô önkényuralom 
évtizedeit méltósággal elviselni. Bármely hatalom a történelem 
színpadán, amely felszámolni igyekszik a forradalom vérbefoj-
tásának örökségét, megvetésre ítéltetett, mint az az elnyomó 
hatalom, amely a forradalom becsületét és tisztaságát akarta 
sárba tiporni. A zsarnokság nemtelen bosszúja, az aljasul elkö-
vetett kivégzések, a mondvacsinált bírósági tárgyalások a jog-
rend megcsúfolása volt. Emlékezzünk rá, hogy ez soha többé 
ne történhessen meg.

Az emlékezés a forradalom évfordulójára üzenet: a magyar 
nép mindenkor képes a megtisztulásra, újból nemzetté válás-
ra. A forradalmat szívükben és lelkükben legmélyebben ôrzô 
túl élôk és krónikások erkölcsi kötelessége az emlékek tiszta-
ságának megôrzése. Szomorú, hogy még napjainkban is talál-
kozunk 1956 hivatalos értékelésében torz, önmagát magyará-
zó, ügyes ke dô értelmezésekkel. A forradalom szellemisége 
és tanulságai az egész magyar nemzeté, azok nem sajátíthatók 
ki és kizárólagossággal sem birtokolhatók, mert ahogy 1848, 
úgy 1956 is az egyetemes magyar történelem dicsô és szerves 
része. A megszállók és a forradalom leverésében tevékenyen 
részt vállaló párt- és kormányszervezetek sehol és soha, még 
közvetve sem igazolhatók. Büszkék vagyunk forradalmunkra, 
amely elôtt az egész világ akkor méltán hajtott fejet. Gloria 
Victis! Örök emlékeztetô maradjon számunkra is Albert Camus 
gondolata: „A magára maradt Európában csak úgy maradha-
tunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol nem áruljuk el, 
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol – még 
közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.”

Az utókor kötelessége, hogy igazságot szolgáltasson az 1956-os 
forradalomnak.

A MAGYAR FORRADALOM ÜZENETE

A magyar nép mindenkor képes a megtisztulásra, újból nemzetté válásra.

Sótonyi P
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