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Igaz magyarságért kitüntetés 
 

Rácz Sándornak 1956 hősének 
 

 
A Miskolci Bölcsész Egyesület (MBE) rangos elis-
merésben részesíti Rácz Sándor 56-os hõst, az ’56-
os Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnökét. 
Gyárfás Ágnes, az egyesület elnöke a HunHír. Hu-
val közölte, olyan igaz magyarok kaphatják meg ezt 
a díjazást, akik életmûvükkel, tevékenységükkel 
egyértelmûen bebizonyították hazafias elkötele-
zettségüket, és emberi tisztességüket. 
 
Gyárfás Ágnes elmondta, hogy szabadtéri ünnep-
ség keretén belül adják át 26-án délután Miskol-
con Rácz Sándornak a kitüntetést, ezért minden-
kit várnak 15 órára a Petőfi térre. Lesz itt ünnepi 
program, kulturális műsor és természetesen az 
esemény fénypontja, az 56-os hős kitüntetése. 
Gyárfás Ágnes közölte: a MBE és az általa veze- 

tett, fenntartott Nagy Lajos Király Magánegyetem 
nem csak mint a hiteles magyar őstörténet kutatá-
sának legfontosabb magyarországi fóruma, de az 
intézmény foglalkozik a jelen és a közelmúlt ese-
ményeinek feldolgozásával is. 
 
Úgy ismerhetjük meg igaz valónkat, ha tiszta előt-
tünk múltunk, mert így léphetünk át a jövőbe, fo-
galmazott Gyárfás Ágnes, és leszögezte: a szemé-
lyes emberi példák, a hit, az elkötelezettség és a 
hazafiság olyannyira fontos irányok a jelenlegi 
összekuszálódott világban, hogy akiknél ez meg-
van, erkölcsileg és szellemileg vezethetik a népet. 
 

G. Kirkovics István 
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TOLLAS TIBOR 
 

Sose szabadulva 
 

Rácz Sándornak – hitéért és hűségéért 
 

Rab emlékeid, éhes farkasok, 
éjszakánkint vissza-visszatérnek. 
Feledni akarsz rémes árnyakat, 
de nyomon követnek börtönévek. 
Hiába hív a szárnyas szabadság, 
ajtó csapódik, fogoly vagy újra, 
belép az őr, torkod kiáltana, 
szabadon, de sose szabadulva. 
 
Ne még - sikoltod - élni akarok! 
Álmodban öklöd vered a falba, 
sajgó fájdalomtól ha fölébredsz, 
nem ismersz már elveszett magadra. 
Két part közt vergődsz öntudatlan, 
fojtó félelemtől fuldokolva, 
űzött vadként nyugalmat nem találsz, 
szabadon, de sose szabadulva. 

Megbocsátasz a gyilkosoknak is, 
kik nem bocsátják soha meg neked,  
hogy ártatlanul ők ítéltek el, 
hamis vádjukat hordja gyermeked. 
Életfogytig rabjuk így maradsz, 
bosszújuknak nincs mentő tanúja,  
nincs kegyelem, a múltat cipeled,  
szabadon, de sose szabadulva. 
 
Kiáltanod kell nap-nap azokért, 
kiket megöltek elnémítottak. 
Így hiteles megbízó leveled, 
õk írták alá, a némák, a holtak. 
Munkások vére üt rá pecsétet, 
hallgató föld lett szavuknak súlya, 
fölemelt fővel ők vezessenek, 
szabadon, de sose szabadulva. 
 

Bern, 1987. június 


