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A Kossuth Klub Vezetősége nagyon sok szeretettel köszönt minden kedves 

Kossuth Klub Tagot és Barátot a hosszú nyári szünet után.  

Egyházi híreink: 

Október 3.-án du. 2-kor a Sarasotai Magyar Keresztény Egyház magyar nyelvű ökomenikus 

Istentiszteletével kezdjük őszi programunkat.Ft. Bodor Péter Pál püspökhelyettes fog 

Istentiszteletet tartani a Pine Shores PresbiteriánusTemplomban. Ez alkalommal 

megemlékezünk az 1848-49 szabadsagharc aradi vértanúiról, az ’56-os forradalomról  és a 

Reformációról.  

November 13-án lesz a következő Magyar nyelvű Római Katolikus Szentmise Fülöp Atyával 

(Dr. Philippe Schweda, JCL) délután 1:30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee Ridge 

Road, Sarasota). ( novemberig nincs Római Katolikus Szentmise) 

A Kossuth Klub meghívására ismét Sarasotába fog látogatni Dr. Mátrai Márta az Országgyűlés 

Háznagya és B.Nagy Péter New Yorki Konzul. Szombaton részt fognak venni a Magyar 

Fesztiválon. Vasárnap  pedig a Kossuth és a Petőfi Klubtagokkal  találkoznak.  

A Petőfi Klubban 2022.október 16-án vasárnap 11-órától. Ft. Bodor Péter Pál 

püspökhelyettesünk fog egy rövid fohászt mondani, majd Dr. Mátrai Márta és B.Nagy Péter 

emlékeznek meg az októberi forradalomról. Ezután nagyon finom ebéd és kötetlen beszélgetés 

lesz a vendégekkel. Sok szeretettel várunk mindenkit.  

Október 23.-án vasárnap délután 2 órától  Krasznai Tünde zongoraművésznő ad koncertet az 

1956-os forradalom emlékére  a csodálatos akusztikáju Pine Shores Presbiteriánus 

Templomban (6135 Beechwood Ave., Sarasota) A Kolozsvárott született művész eddig többször 

adott nagy sikerű koncertet Sarasotában. Közkívánatra kértük fel a Kossuth Klub 1956.-os 

forradalom emlékhangversenyére. A világhálón www.prodigypianist.com címen olvashatnak 

sikeréről és munkásságáról. 

Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából az okt.25-én a Parlament előtt történt véres 
csütörtökről teszek közé információt. A Wikipédiában található történelmi leírást röviden 
megpróbáltam összefoglalni. Gyerekeinknek és unokáinknak feltételenül adjuk tovább a lehető 
legtöbb a valóságban megtörtént eseményt, melyet a kommunisták okoztak a magyar 
embereknek. Tudniuk kell, hogy a napjainkban az ismét hatalmi vágyban szenvedő, és egyre 
jobban terjedő kommunista eszmék követői és képviselői milyen  kegyetlenkedésekre képesek.                                      

Mind a mai napig sűrű homály fedi, hogy személy szerint pontosan ki volt a felelős az 1956-os 
forradalom után történt kegyetlen megtorlásokért. A véres csütörtökként emlegetett Kossuth 
téri vérengzés is  évtizedeken át tabutémának számított. Soha senkit nem vontak felelősségre. 

 

 

    



Sortűz a Parlamentnél. Véres csütörtök 1956.október 25. 

 

 

1956. október 25-én reggel a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségének (KV) tagjai 

válságtanácskozásra gyűltek össze az Akadémia u. 17. szám alatti pártközpontban. Gerő Ernő, 

a KV első titkára, valamint Hegedüs András miniszterelnök más pártvezetők társaságában a 

„szovjet elvtársak” a Kreml küldöttei, Anasztaz Mikojan és Mihail A. Szuszlov politikai bizottsági 

tagok, valamint a már október 23. óta Budapesten tartózkodó nagy hatalmú KGB-főnök, Ivan 

Szerov hadseregtábornok megérkezésére vártak.                                       

Az október 24-én kihirdetett statárium ellenére sem szűntek meg a rendszerellenes 
megmozdulások. A súlyos belső meghasonlottsággal küzdő Gerő-féle pártvezetés kezéből 
kicsúszott az irányítás és az események feletti kontroll. Amíg az MDP és a kormány vezetői az 
Akadémia utcában tanácskoztak, az Astoriánál kora reggel óta gyülekező tömeg hangadói 
kiadták a jelszót, hogy vonuljanak át a Kossuth térre, a Parlament elé. A tömegben elterjedt a hír, 
hogy Nagy Imre fog beszédet mondani. Noha ennek nem volt semmi valóságalapja, az álhír 
hallatán sokan csatlakoztak a Tanács körúton (ma Károly körút) meginduló tömeghez. 
Az Astoria és a Kossuth utca sarkán posztoló szovjet harckocsi – amelynek személyzetével az 
emberek összebarátkoztak – a felvonulók élére kanyarodva vezette fel a tömeget. A Tanács 
körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Parlament felé hömpölygő tömeghez egyre nagyobb 
számban csatlakoztak a tömegközlekedés megbénulása miatt munkahelyükre el nem jutott 
emberek.                                                                                                                                                
A felvonulók mellett három lezárt tornyú T-54-es szovjet harckocsi és egy BTR-152 típusú 
páncélozott csapatszállító  dübörgött el, hangos lánctalpcsörömpöléssel. Senki sem tudhatta, 
hogy a páncélosokkal Szuszlov és Mikojan, illetve az események miatt felpaprikázott 
hangulatban lévő rettegett KGB-főnök, Ivan Szerov, továbbá a magyarországi szovjet haderő 
főparancsnoka, Mihail Malinyin hadseregtábornok tartanak az Akadémia utcai pártközpontba. A 
hangulat nem vált kedélyesebbé akkor sem, amikor a szovjet delegációt szállító katonai konvoj 
megérkezett a pártszékházhoz. Szuszlov éles hangon kérdőre vonta és távozásra szólitotta fel 
Gerőt a kibontakozó „ellenforradalmi lázadás”, illetve a pártvezetés tehetetlenkedése miatt. 
Helyére – ugyancsak szovjet „javaslatra” – Kádár Jánost választották meg.                     
Döntés született a héttagú Katonai Bizottság felállításáról is, amelynek élére Apró Antalt 
nevezték ki. Apró Antal teljes felhatalmazást követelt: „Elvtársak, én a megbízást elvállalom 
azzal a felhatalmazással, hogy a Központi Vezetőség az intézkedéseinket tudomásul veszi. Azzal 
a felhatalmazással, ahogy a határozat megszövegezi. Nem szeretném, hogy komolyabb akció 
után a felelősség kérdése úgy merülne fel, hogy miért ezt meg ezt tette, miért adott ilyen vagy 
olyan intézkedésre parancsot. Teljes felhatalmazást kérünk!”  
Ezt a felhatalmazást meg is kapták, amely az „ellenforradalmárok” elleni fegyverhasználat 
elrendelésére is kiterjedt. A kora reggeli órákban a pesti rakparton déli irányból szovjet T-54-es 
harckocsikból álló páncélosalakulat érkezett a Parlamenthez. A tankok az Országház 
főbejáratánál, valamint az Akadémia, illetve Báthory utcánál és a rakpart vonalában álltak fel. A 
Kossuth tér és környékének harckocsikkal való lezárása minden bizonnyal az Akadémia utcai 
pártközpont, illetve az oda érkező szovjet pártvezetők biztosítását szolgálta.  
 
Mindeközben a tömeg is megérkezett a Kossuth Térre, mely az Astoriánál gyülekezett. Az 
Astoriánál a menethez csatlakozott szovjet harckocsi példájától felbátorodva az emberek a 
Parlament főbejárata elé vezényelt hét T-54-es személyzetével is barátkozni kezdtek. Az oroszul 



tudó diákok tolmácsolásával beszélgettek a szovjet katonákkal, közölve velük, hogy a tüntetők 
nem fasiszták, és békések a szándékaik.  
A tömeg küldöttséget választott, hogy menjenek be a Parlamentbe, és adják át írásba foglalt 
követeléseiket. Ám a sebtében megválasztott delegáció bejutását a kormányőrök és a 
Honvédelmi Minisztérium karhatalmi ezredének helyszínre vezényelt százada megakadályozta.                                                                                                                                   
A Kossuth téri gyülekezés hírére Szerov délelőtt tizenegy óra után pár perccel otthagyta a 
Központi Vezetőség tanácskozását, hogy megszemlélje a téren zajló eseményeket. A KGB-főnök 
szovjet és magyar tisztek kíséretében, valamint egy harckocsi fedezete mellett kisétált a Kossuth 
tér széléig. Amikor meglátta, hogy a Parlament előtt álló tankokra civilek másztak fel, és a 
személyzettel beszélgetnek, riasztólövés leadására adott parancsot. Szerov kísérői által a 
géppisztolyból levegőbe lőtt sorozatra – mint egyfajta jeladásra – elszabadult a pokol.                   
 
A köztudatban legjobban elterjedt vélemény szerint  a Földművelésügyi  Minisztérium padlásáról 
érkezett az első sorozat. Erre utal többek között, hogy a Parlament főbejárata előtt álló tankok 
közül az egyik szovjet T-54-es – miután legénysége lezárta a torony fedelét – gránátot lőtt a 
Földművelésügyi Minisztérium épületére.  
Azt, hogy a F.M. tetőteréből dördult el az első sortűz, Malasenko tábornok                                                        
az 1956 októberében Budapesten állomásozó szovjet haderő parancsnoka is alátámasztotta 
Gosztonyi Péter hadtörténésznek, aki Moszkvában készített a tábornokkal interjút. Malasenko 
szerint a Földművelésügyi Minisztériumból nemcsak a tömeget, hanem a Parlament előtt 
állomásozó  szovjet harckocsizókat is sortűz érte.  
 
Mindez felveti azt a kérdést, hogy vajon ki és kiket vezényelt a minisztériumi padlásokra. Az is 
elgondolkodtató, hogy amikor a Kossuth teret pásztázó gyilkos tűz elől az emberek egy része a 
Földművelésügyi Minisztérium árkádjai alá menekült, a halálra rémült emberek könyörgése 
ellenére sem engedték be őket a Minisztérium udvarára. Természetesen a szovjetek is lőtték a 
Kossuth téren összeverődött tömeget, de az kizárható, hogy az öldöklésre mintegy jelt adó és az 
FM padlásáról érkező sorozatot szovjet alakulat adta volna le.  
A lövésektől pánikba esett emberek az FM árkádjai alatt, illetve a Kossuth téren álló Rákóczi-
szobor mögött kerestek menedéket. Amikor a menekülők a szobor felé futottak, a Báthory utcából 
kihajtott szovjet tank már célzott lövést adott le a Rákóczi emlékmű mögött fedezéket kereső 
tömegre. A T-54-ből kilőtt felrobbanó repesz-romboló gránát iszonyatos pusztítást végzett, véres 
holttestek és nyöszörgő sebesültek maradtak a nyomában.  
A szovjet harckocsi ezután a Ságvári térre (ma a Vértanúk tere) helyezte át lőállását, és újabb 
repeszgránátokat lőtt ki. A Parlament főbejárata előtt álló harckocsikból géppuskával is lőtték a 
tömeget.  
A vérengzés után a teret lezárták, a halottakat a kivezényelt katonák gyűjtötték össze egymásra 
fektetve, majd késő délutántól elkezdték a holttestek teherutókra pakolását és elszállítását. Egyes 
szemtanúk tizenkét teherautóra való holttestről emlékeztek meg.  
Két nappal a vérfürdő után, az Igazság című újság október 27-i lapszámában jelent meg először 
az a széles körben elfogadottá vált állítás, mely szerint ay ÁVH emberei lőttek az FM és a 
környező épületek padlásáról. Erre azonban nincs forrásértékű bizonyíték.  
Jóval valószínűbbnek tűnik, hogy a Honvédelmi Minisztériumban sebtében felszerelt „vegyes 
alakulat”, a Partizánszövetség tagjai, civilben lévő vagy a szervezettől leszerelt ávósok, a kemény 
sztálinista vonal képviselőiből verbuválódott gárda vonulhatott át a Honvéd utcából a Kossuth téri 
minisztériumi épületekbe, segédkezni a „törvényes rend” fenntartásában.  
A véres csütörtök mind a mai napig megválaszolatlan kérdése, hogy kik lőhettek a Kossuth teret 
övező épületekből a tömegre.  
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The Kossuth Club directors wish all our members and friends a welcome back after 
the long summer. We plan to have another eventful year of informative programs 
and hope to have active participation of our members and guests. 
October is an especially active month as we remember and honor our Hungarian countrymen and 
women who gave their lives in both 1848 and 1956.  
 
On October 16. starting at 11:00 am at the Petofi Club, we will be having a memorial for the 1956 
revolution. Our distinguished guests will be Dr. Mátrai Márta parliamentarian from Hungary and 
and B. Nagy Péter, New York consul who will say some words of remembrance for the revolution. 
On October 23. Tünde Krasznai will perform a remembrance piano concert at 2pm at Pine 
Shores Presbyterian Church 6135 Beechwood Ave., Sarasota. 
 
There have been many heroics and, unfortunately tragic events during the 1956 revolution, and 
one that stands out in particular was the events of Thursday October 25, 1956 when tens of 
thousands of peaceful demonstrators converged on the Parliament building in Kossuth square to 
demand some basic democratic human rights. Some of the demonstrators even went to the 
Russian tank crews to speak to them and offer a hand of friendship. They were met with gunfire 
from some of the rooftops and hundreds of unarmed demonstrators were indiscriminately mowed 
down. This of course added to the growing fury of the populace which had already taken up arms 
in other parts of Budapest and other towns. After this tragic event the revolution was in full swing 
and ended with thousands dying and hundreds of thousands fleeing the country. 
 
News from our churches: Oct. 2nd at 2pm will be the next Ecumenical services at Pine 
Shores Presbyterian Church 6135 Beechwood Ave., Sarasota. Led by Rt. Rev. Péter Pál Bodor, 
auxiliary bishop  
 
The next Roman Catholic mass will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, 

JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) will be on 

November 13th at 1:30 p.m.  

 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276A Hírmondó korábbi számai 1994-ig 

visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában olvashatók 

http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

Hirdetés: Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA 

irodájához, 7061 S.Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099. 

Angolul és magyarul beszél! 

http://epa.oszk.hu/darasota

