
MAKAI AGNES 

A „NÉPPEL TÜZÖN-VIZEN ÁT" 

1956-os nemzetőr-dokumentumok 

Évtizedek óta őriz a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjteménye egy 1956-os 
ritkaságot. A mellre tűzhető jelvény ugyan a rendszerváltás óta nem teljesen ismeretlen 
(szerepelt a saját „13 nap..." című emlékkiállításunkon,1 másolata megtalálható a Terror 
Háza állandó kiállításán), de tudományos igényű publikálása mindeddig váratott magára. 

A közzététel késlekedése ugyanakkor gyarapodással is járt: az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulójához közeledve, 2006 tavaszán olyan, a jelvényhez szervesen 
hozzátartozó igazolványok kerültek egy egykori nemzetőrtől - ajándékképpen - a Múze
umba,2 melyekkel együtt sokkal hitelesebbé, értelmezhetőbbé és ezáltal értékesebbé válha
tott maga az ominózus tárgy: az 1956-os Nemzetőrség tagjai számára tervezett jelvény is. 

A tárgyegyüttes közgyűjteménybe kerülése a történet végét jelzi. Kezdete viszont az 
1956-os forradalom és szabadságharc napjaiba, a Nemzetőrség megalakulásának idejére 
nyúlik vissza. 

A Magyar Országos Levéltárban, a Nagy Imre-iratok között található egy jegyző
könyv, amely 1956. október 31-én a Forradalmi Karhatalmi Bizottságnak az akkori Kili
án György (régebben Mária Terézia) laktanyában megtartott alakuló gyűlésén készült.3 

A gyűlésen megjelentek a forradalmi felkelő csoportok küldöttségei; az irat szerkesztője 
külön kiemelte a honvédség, a rendőrség, valamint az értelmiség képviseletét. A rendez
vényt Maiéter Pál,4 az nap kinevezett honvédelmi miniszterhelyettes nyitotta meg, a be
számolót pedig Király Béla5 tartotta. 

Király leszögezte, hogy a forradalom vívmányait csakis összefogott erőkkel, egysé
ges vezetéssel lehet megvédeni. Hivatkozott arra, hogy a Minisztertanács nevében Nagy 
Imre a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot bízta meg a karhatalom egységes, központi 
vezetésének ellátásával. 

„13 nap..." Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1956. október 23.-november 4. időszaki kiállí
tás a Hadtörténeti Múzeumban, 1991. Rendezte B. Kalavszky Györgyi, Korsós László. 

Eckschmiedt György tulajdonából, akinek ezúton is köszönjük az értékes dokumentumokat.(L. még a 29. 
sz. jegyzetet.) 

Jegyzőkönyv. Felvéve a Kilián laktanya helységébe (sic!) 1956. október 31-én a Forradalmi Karhatalmi 
Bizottság alakuló gyűlésén. (Másolat.) Magyar Országos Levéltár, Nagy Imre és társai per iratai. XX-5-h. 
Operatív iratok 2. doboz 6. kötet 30-38. o. (a továbbiakban: MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31.). Köszönettel 
tartozunk Horváth Miklós hadtörténésznek a forrás rendelkezésünkre bocsátásáért. A jegyzőkönyvből részlete
ket közöl Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Budapest, 2003. (a továbbiakban: Horváth 1956) 307-310. o. 

Maiéter Pál (1917-1958) katonai vezető, 1956. november 3-án kinevezett honvédelmi miniszter. Nagy 
Imre miniszterelnök kérésére bekapcsolódott a Nemzetőrség szervezésébe. November 3-án a szovjetek letar
tóztatták. 1958. június 15-én a Nagy Imre-per ötödrendű vádlottjaként halálra ítélték, másnap kivégezték. 
1989-ben rehabilitálták. 

Király Béla (1912-) katonai vezető, hadtörténész. Az 1956 októberi forradalom során a Forradalmi Kar
hatalmi Bizottság elnöke, a Nemzetőrség főparancsnoka, Budapest katonai parancsnoka. A szovjet invázió, a 
forradalom és szabadságharc vérbefojtása után, 1956 november végén emigrált, az Egyesült Államokban élt, 
több amerikai egyetemen oktatott. 1989-ben, a rendszerváltást követően, hazatért. 
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Az október 31-i gyűlés programjában a Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakulá
sa, feladatainak körvonalazása, Operatív Bizottságának létrehozása, illetve a Nemzetőr
ség megalakításának deklarálása szerepelt. A Nemzetőrséget - amely a jegyzőkönyv 
megfogalmazásában „a győzelmes nemzeti demokratikus forradalom vívmányainak res
taurációs és reakciós kísérletek ellen való védésére alakult önkéntes fegyveres szolgálat, 
illetve fegyveres alakulat" - „[...] mint a magyar nemzet fegyveres testületét a harcok
ban részt vett egységekből, a munkás és ifjúsági osztagokból, munkásőrségekből" kíván
ták létrehozni.6 Király Béla kiemelten hangsúlyozta beszámolójában, hogy minden olyan 
fegyveres egységnek, amely nem tartozik a honvédséghez vagy a rendőrséghez, a gyűlés 
napján, nemzetőrségként, egységes fegyveres testületté kell válnia, „hogy az a gigászi 
erőfeszítés és hősi helytállás, amit önök eddig egymástól elszigetelve vittek véghez, [...] 
hatalmas egységes erővé a magyar nemzetőrséggé egyesüljön."7 Hivatkozott arra is, 
hogy a megalakuló új nemzetőrség „a dicsőséges 1848-as magyar forradalom és szabad
ságharc örököse, hagyományainak letéteményese," de a 48-as hagyomány mellett „az 
egész világ által elismert fényes, saját hazai győzelmekkel is rendelkezik."8 

A nemzetőrség létrehozása kapcsán szó esett a beszédben a kidolgozandó szervezeti 
szabályzatról: konkrétumok hangzottak el a nemzetőr alakulatokról, a vezetési és szerve
zési egységekről, valamint egyebek mellett a szervezet „jelvényeiről" - ezek között je
lölték meg a csapatzászlót és a pontosabban nem körvonalazott, bizonyára mellen visel
hető jelvényt -, illetve igazolványairól. 

Minden nemzetőr a szervezet jelvényét viseli majd - olvashatjuk a szövegben -, ame
lyet a Forradalmi Karhatalmi Bizottság „a forradalmi ifjúság iparművészeivel" valósíttat 
meg, s amelyben szerepelnie kell a Kossuth-címernek is. A Bizottság felelt azért is, hogy 
a jelvények minél hamarabb elkészüljenek és rendeltetési helyükre, a nemzetőrséghez el
jussanak.9 

A beszéd részletesen foglalkozott az alakulatok és tagjaik okmányokkal igazolható 
legalitásával: „Minden nemzetőr alakulat működését a Forradalmi Karhatalmi Bizottság 
Operatív Bizottsága által irányított írásbeli okmány alapján kezdi meg. Ez okmány birto
kában a megalakuló nemzetőr alakulat nemzetőreit az operatív bizottság által kiállított 
személyazonossági igazolványokkal ellátja. [...] A honvédséghez és a rendőrséghez nem 
tartozó személyek fegyvert csak nemzetőr alakulat által kiállított személyazonossági iga
zolvánnyal viselhetnek."10 Ehhez a joghoz számítható az is, hogy a testülethez nem tar
tozó polgári személyektől a fegyvereket a nemzetőrség volt hivatva bevonni. 

Király Béla a jelenlevőknek, bajtársainak ígéretet tett arra, hogy „Napokon belül a 
Kossuth címeres díszes és megtisztelő nemzetőr jelvény fogja díszíteni melleteket [...] 
és rövidesen nemzetőri személyazonossági igazolvány fogja fegyveres jelvényviselési 
jogotokat igazolni."11 

6 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 31-32. o.; Horváth 1956. 302., 308. o. 
7 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 32. o. 
8 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 31. o. 

MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 32-33. o. A szövegnek ez a része csaknem azonos a Forradalmi Karha
talmi Bizottság megalakításának Előkészítő Bizottsága által október 30-án kidolgozott szervezeti szabályzat
tervben írottakkal. Ezt közli Horváth 1956. 303-304. o. 

10 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 33. o., Horváth 1956. 304. o. 
11 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 34. o. 
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Mindezek az intézkedések a felelőtlen zavarkeltőktől és a jogtalan fegyverviselőktől va
ló megkülönböztetést szolgálták, amire a nyugtalan időszakban igen nagy szükség volt. 

Szó esett még a gyűlésen a frissen megalakult nemzetőrség egységes ruházatáról, 
amelyen helyet kap majd az új jelvény: a jegyzőkönyv utolsó oldalának tanúsága szerint 
ez munkaruha, azaz „overál" lett volna.12 

Nem tartozik szorosan a témához, de a hangulatot mindenképpen érzékelteti, hogy a 
gyűlés folyamán a helyszínre érkeztek az írószövetség küldöttei is, a magyar írók támo
gatásáról biztosítva a Forradalmi Karhatalmi bizottságot és a munkásosztályt. Tamási 
Lajos költő ezt követően felolvasta „az elmúlt napokban írt versét": a „Piros vér a pesti 
utcán"-t.13 

A gyűlésen hozott határozatok, kiosztott feladatok végrehajtása bámulatos intenzitás
sal indulhatott meg, bár a szereplők nem sejthették, hogy a munkára már csak három 
napjuk marad. 

A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztálya Vizsgálati Osztályán 1957. jú
lius 23-án végbement kihallgatás jegyzőkönyvéből14 derült fény arra, hogy a Forradalmi 
Karhatalmi Bizottság 1956. október 31-én délben tartott gyűlése után - többek között - a 
nemzetőr jelvények készíttetésének ügyintézésével Földvári Attilát, a Ganz Vagongyár 
dolgozóját bízták meg. Az akkor 26 éves orvos-felcser - aki nős volt és Budapesten, a 
IX. kerületben, a Mester u. 9-ben lakott - a gyár nemzetőrségének parancsnok
helyetteseként, küldöttként vett részt az eseményen, s Király Béla jelölte ki arra, hogy a 
Forradalmi Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottságában az üzemőrségek képviselője
ként tevékenykedjen. Horváth Miklós a Király Béla törzsének tagjaként megjelölt Lantos 
József őrnagy helyetteseként említi Földvári Attilát a nemzetőrök bérezésének intézése 
kapcsán.15 

Földvárit az 1957 júliusi kihallgatáson elsősorban Kopácsi Sándorra16 vonatkozó in
formációkért faggatták. A jegyzőkönyv szerint elmondta, hogy Kopácsi Sándorral októ
ber 31. és november 4. között minden nap találkozott, hiszen, Király Béla helyetteseként, 
Kopácsi az ő elöljárója is volt. Két esetben - hangzott a vallomás - „a nemzetőr jelvé
nyek elkészítésének állásáról jelentettem neki, utasított a jelvények elkészítésének to
vábbi intézésére [...]."17 Földvári egyébként nemzetőr csoportok fegyverrel történő ellá
tásában is közreműködött. 

A jelvény tervezésének és a mintadarabok gyártásának részleteire a kihallgatási jegy
zőkönyv sajnos nem tért ki. 

11 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 38. o. 
13 MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 34. o. Tamási Lajos (1923-1992) költő, könyvtáros, szerkesztő, a for

radalom idején az írószövetség tagja. Ez a költeménye akkoriban, a forradalom riadójaként, sokszorosítva ter
jedt a lakosság körében, bár újságban is megjelent. 

Jegyzőkönyv Földvári Attila kihallgatásáról. Budapest, 1957. július 23-án. MOL Nagy Imre és társai ira
tai XX-5-h 21. doboz, 30. k., 135-138. o. (a továbbiakban: Kihallgatási jkv. 1957.) Horváth Miklós hadtörté
nész szíves közlése. 

15 Horváth 1956. 357. o. 
16 Kopácsi Sándor (1922-2001) rendőrtiszt, 1956 október 31-től a Forradalmi Honvédelmi Bizottság tagja, 

november 3-tól a nemzetőrség helyettes parancsnoka. 1958. június 15-én a Nagy Imre-per hatodrendü vádlott
jaként életfogytiglanra ítélték. 1975-től Kanadában élt. 1989-ben rehabilitálták és hazatelepült. 

17 Kihallgatási jkv. 1957. 136. o. 
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A Fővárosi Főügyészség illetőleg a Fővárosi Bíróság iratanyagában is található több 
összeállítás Földvári Attila forradalom alatti tevékenységéről. Ezekben is olvasható, 
hogy „Megbízást kapott a nemzetőr jelvények elkészíttetésére és ezért többször is járt a 
Pénzverdében."18 

A nemzetőr jelvény közgyűjteménybe jutásának hátterét a Hadtörténeti Múzeum irat
tárában található két korabeli levél képezi. Az egyiket 1956. december 21-iki keltezéssel 
a Hadtörténelmi Múzeum Parancsnokságáról küldték az „Állami Pénzverde Vállalat 
Igazgatóságának" a következő szöveggel: „Kérem az Állami Pénzverde által készített 
»Nemzetőri jelvény« 1 példányát múzeumi megőrzés végett a Hadtörténelmi Múzeum
nak átadni." A levelet Dr. Csillag Ferenc alezredes, parancsnok19 írta alá, s december 22-
én továbbították.20 

í, ; AéC-t&H 

K3Z? 124/1956. 
Budapest, 1956.december 21. 

Állami Pénzverde Vállalet 
Igazgatóságának 

Tár^: H.-«et.Tri jelvény ' V I I I . M ^ Í 0 2 . 

Kérem az Állami Pénzverde által készített "Nemzetőri jelvény" 1 példá
nyát múzeumi megőrzés végett a Hadtörténelmi Múzeumnak átadni. 

/dr.Csillag jľeŕenc Silezredee/ 
parancsnok 

18 
Budapest Fővárosi Levéltár (BFL) Fővárosi Főügyészség, Titkos ügykezelésü (TUK) iratok, XXV, 60. 

e.; BFL Fővárosi Bíróság, TÜK iratok, XXV. 4. f. Részlet Földvári Attila tevékenységének leírásából: „1956 
10. 23-án a Ganz Vagon és Gépgyárban dolgozott. Részt vett a gyárban összehívott gyűlésen, amelyen követe
léspontokat állítottak össze. 1956. 10. 29-én a gyárban megbízták a nemzetőr zászlóalj megszervezésével. Ké
sőbb az ideiglenes munkástanács megbízásából az ideiglenes üzemőrség parancsnok-helyettese lett. 1956. 10. 
31-én részt vett a Kilián laktanyában tartott értekezleten. Király Béla kijelölése alapján bekerült a forradalmi 
karhatalmi bizottság operatív bizottságába. A Budapesti Rendőrfőkapitányságon ellátott feladata során hatás
körét sok esetben túllépve fegyver és egyéb kiutalásokat írt alá." A Fővárosi Bíróság 8082/1958. sz. ítéletével 
Földvári Attilát elítélte. Az adatokat Laczovics Erika segédlevéltárosnak köszönjük. 

Dr. Csillag Ferenc (1907-1989) honvédtiszt, fegyvertörténész, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa, 
majd parancsnoka. 

20 
Hadtörténelmi Levéltár Saját irattár. A Hadtörténeti Múzeum iratai(a továbbiakban HL HTM) 124/1956. 
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A válaszküldemény példás gyorsasággal érkezett az Állami Pénzverőből: „Hivatko
zással 1956. december 21-én kelt 124/1956 szám alatt vállalatunkhoz intézett megkere
sésükre, csatoltan átszármaztatunk 1 db. 00002 sorszámú »nemzetőri jelvény«-t a Had
történelmi Múzeum részére. Budapest, 1957. január 10." „ÁLLAMI PÉNZVERŐ" 
bélyegzés és Csont (?) nem egyértelműen azonosítható aláírás.21 A lap hátoldalára ceru
zával jegyezték föl, hogy „Tervezte Iván István tervező-művész".22 Alább Csillag Ferenc 
aláírása igazolta az átvételt: „növedékbe vettük 1957. január 24. 0890/É sz. a." Ez a 
szám valójában a jelvény leltári száma, amelyen ma is szerepel a hivatalos nyilvántartás
ban, de előzetesen az új szerzeményezést beírták az úgynevezett Növedéki Naplóba, ott 
is van nyoma.23 

A tárgy törzslapján (hivatalos nyilvántartó lapján) is ott szerepel a tervező Iván Ist
ván, valamint a készítő vállalat neve, továbbá a gyártás időpontja (1956. október vége). 
Az idézett írásos forrásokban ezt megelőzően sehol sem található adat - bizonyára szó
beli tájékoztatás, hogy „Az Állami Pénzverő közlése szerint mindössze 3 példány készült 
belőle" - is ezen a kartonon bukkan fel először. 

'HL HTM 13/1957. 
22 Iván István (1905-1968) iparművész, ötvös, vésnök, a Magyar Állami Pénzverő tervező művésze. (Zá-

dor Anna - Genthon István ffőszerk.]: Művészeti Lexikon. Budapest, 1981. II. k., 480. o.; Gosztonyi József-
dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei. Budapest, 2000. 66. o.) 

23 Hadtörténeti Múzeum, Növedéki Napló I. 1948-tól. 5789. sz. 
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A fenti iratok kapcsán felmerülhet a kérdés, mi módon jutott Csillag Ferenc tudomá
sára a jelvény létezéséről szóló információ, hiszen ő kezdeményezte a tárgy megszerzé
sét. Netán nyújtott-e a Múzeum a jelvény tervezéséhez valamilyen szakmai segítséget? 

A Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjteményét akkor Halápi László hadnagy, 
művészettörténész vezette. Visszaemlékezése szerint a forradalom napjaiban a Nemzet
őrség képviseletében néhányan megkeresték a Múzeumot, s az általa kiválogatott kitün
tetések, jelvények - köztük a 48-as szabadságharc anyaga - tanulmányozása révén gyűj
töttek ötleteket a nemzetőr jelvény tervezéséhez. Arcokra, nevekre volt kollégánk már 
nem emlékszik, de arra igen, hogy a sok kereszt és csillag nemigen nyerte meg az érdek
lődők tetszését.24 Halápi közlése pótolja a hiányzó láncszemet és magyarázza Csillag al
ezredes gyűjtemény-gyarapító ténykedését, egyúttal rávilágít arra, hogy a Hadtörténeti 
Múzeumnak is jutott szerep a jelvény létrehozásában. 

Mindez azért rendkívül érdekes, mert megkeresésünkre a Pénzverő még meglévő, kora
beli adminisztrációjában, illetve raktáraiban végzett kutatások során megtalálták a jelvény 
gyártásához szükséges, itt látható verőtövet. Szakmai vélemény szerint a munkálatok gyor
sítása érdekében, a vezérszerszám elhagyásával, rögtön verőtő készülhetett, „az időszak 
használatos technológiájával, úgynevezett pantografálással.25 Erre utalnak a jelvényen a le
kerekített betűvégződések."26 Hivatalos feljegyzés, tervrajz egyelőre nem került elő, sőt va
lószínűnek látszik, hogy a munkálatokat az idő rövidsége miatt akkor nem dokumentálták, 
később pedig már, a sorozatgyártás elmaradása okán, a dolog jelentőségét veszítette. 

Z4 Halápi László (1928-) nyá. alezredes, művészettörténész szóbeli közlése. 1952-1985 között dolgozott a 
Hadtörténeti Múzeumban tudományos munkatársként. Vezette a Képzőművészeti Gyűjteményt, majd a Kiállí
tási osztály, utóbb a Gyűjteményi osztály vezetője volt. Köszönjük szíves segítségét. 

Vezérszerszám: acélba vésett pozitív minta. Verőtő: acél negatív minta. Pantográfálás: lemezre történő 
gépi vésési eljárás. 

Köszönettel tartozunk Bánki Sándor, a jogutód Metal-Art Nemesfémipari Zrt. műszaki igazgatója, és 
munkatársai készséges segítségéért. 
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A fekvő téglalap alakú fém jelvény voltaképpen kétszeresen visszahajtott, nemzeti
színű szalagcsokor, amelynek középrészét bronz színű, lekerekített sarkú, csúcsára állí
tott négyzet képezi. A négyzet mezejében színes Kossuth-címer van, alatta beütött 
„00002" sorszám és, a négyzet két alsó oldalvonalával a sarkot kivéve párhuzamosan fu
tó, kidomborodó „NÉPPEL TŰZÖN VIZÉN ÁT" felirat27 olvasható. A jelvényt piros, 
fehér és zöld zománcfestéssel színezték, ami már lekopott, hiányos. A felületen a festék 
alatt a színek heraldikai jelöléséhez hasonló vonalkázás látható, ami - a fémszalag sze
gélyét figyelembe véve - zománcágynak tűnik. A préseléssel előállított darab hátlapjára 
cinforrasztással került a felerősítésre szolgáló, drótból hajlított tű és kampó. A jelvény 
mérete 78 x 51 mm, anyaga tombak (rézötvözet).28 

A vélhetőleg nagy sietséggel tervezett jelvény konstrukciója a szakembert óhatatlanul 
az 1848-49-es magyar szabadságharc idején, Kossuth Lajos kezdeményezésére alapított, 
de csak ideiglenes viselésre szánt jelvényekre emlékezteti - a Magyar Katonai Érdem
rend vízszintes selyemszalagra csatként húzott koszorú formájában adományozott II. és 
III. osztályára. Figyelemre méltó Petőfi verssorának jelmondatul választása is: minden 
bizonnyal célzottan utal ugyanarra az 1848-49-es nemzeti forradalmi hagyományra, 
amelyet a Rákosi rendszer magának igyekezett kisajátítani. 

Az elkészült mintadarab - a cikkünkben közölt, fent látható jelvény - gyűjteményünk 
féltve őrzött értékei közé tartozik. Egyedi tárgyként kezeljük, mert bár nincs okunk ké
telkedni a Pénzverő egykori nyilatkozatában, miszerint három példánya készült el, egy
előre a másik két jelvény sorsáról semmit sem sikerült kideríteni. Egyiküket talán bemu
tatásra küldte a megrendelőhöz a Pénzverő, s így elkallódhatott, lefoglalhatták, meg
semmisíthették. A múzeumi példány esetében az azonnali nyilvántartásba vétel, leltá
rozás garanciát jelentett arra nézve, hogy biztosan megmarad. 

Ennek az unikális forradalmi emléktárgynak a közzétételével, reményeink szerint, 
elősegítjük a másik két lappangó darabra vonatkozó ismeretek bővülését, jó esetben ma
guknak a tárgyaknak a napvilágra kerülését. 

Petőfi Sándor A XIX. század költői című, programadó költeményének egyik verssora. 
Hadtörténeti Múzeum, Numizmatikai Gyűjtemény, leltári száma 0890/É. 
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A kapcsolódó dokumentumok - mint már utaltunk rá - a jelvény után csaknem 50 
évvel kerültek gyűjteményünkbe.29 

Közülük - általános életrajzi vonatkozásai miatt - elsőként a személyazonossági iga
zolványt ismertetjük.30 Az 1935. július 12-én született Eckschmidt György (Győző) (Anyja 
Győri Anna, apja Eckschmidt János) részére állította ki a Belügyminisztérium Budapesti 
Főosztálya 1954. április 14-én. Abban az időben az ifjú tulajdonos gimnáziumi tanuló volt, 
Budapesten, a IX. kerület, Mester u. 15.sz., majd a Ferenc körút 33. sz. alatt lakott. A 12 x 
8,5 cm nagyságú okmány érvényessége 1959. április 14-ig szólt, de egy benne található, 
1956. december 5-i, angliai bélyegzésből megtudható, hogy Eckschmidtnek akkorra már el 
kellett hagynia szülőhazáját. Ez az okmány azért fontos, mert hitelesítette a csak vele 
együtt érvényes dokumentumokat. 

A következő irat a Budai Egyetemi Albizottság Igazolványa.31 

Eckschmiedt György, az ajándékozó -kérésünkre küldött önéletrajza szerint - 1956-ban a Mezőgazda
sági Gépészmérnöki Főiskola hallgatója volt. Október 23-tól részt vett a forradalom eseményeiben. Marián Ist
ván alezredes ajánlatára lett tagja a nemzetőrség Budai Egyetemi Albizottságának. (V. ö.: Horváth 1956. 335. s 
köv. o.) November 4. után a várható megtorlás elől Ausztriába menekült, majd Angliába került, végül Kanada 
fogadta be. Ott dolgozhatott, tanulhatott. Több diplomát szerzett, majd minőségi mérnökként futott be eredmé
nyekben gazdag életpályát. Az értékes dokumentumokat - amelyek megszerzéséhez pártoló segítséget kaptunk 
Czink Pétertől, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Vancouveri Csoportjának vezetőjétől - a Múzeum Kéz
iratos Emlékanyag Gyűjteményében őrizzük. Az iratokat közlésre Szoleczky Emese gyűjteményvezető főmu-
zeológus bocsátotta rendelkezésünkre, amelyet ez úton is köszönünk. 

30 Száma: AU-I. 962682. HTM Kéziratos Emlékanyag Gyűjtemény, 2006.210.1./KE. 
31 HTM Kéziratos Emlékanyag gyűjtemény, 2006.209.1./KE. 

— 826 — 



1956. november l-jén állították ki és az „Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye
tem" feliratú körbélyegzővel hitelesítették. Bizonyítja, hogy „Eckschmidt György bajtárs 
a fenti bizottság munkatársa. Ennek megbízásából jár el. Jelen igazolvány csak a 
962682. számú személyi igazolvánnyal együtt érvényes. Tulajdonosa fegyverviselésre és 
igazoltatásra jogosult." A 10,6 x 7,6 cm nagyságú lapon a bal felső sarokból kiinduló át
lós nemzetiszínű csík húzódik. 

Az igazolvány egybecseng a fentiekben idézett, október 31-i gyűlés jegyzőkönyvének 
egyik bekezdésével: a hozzászólások között „Beszéltek továbbá arról, hogy az egyetemi 
forradalmi tanács albizottságának 15 000 (sic!) fegyverese van, akik könnyen szervezhe
tők," hiszen diákotthonokban laknak, és esküt tesznek arra, hogy „mindvégig kitartanak 
eszméjük mellett."32 

Témánk szempontjából talán a harmadik dokumentum a legfontosabb: 

„07577 Nemzetőrségi igazolvány Eckschmidt György (1935. VII. 12., anyja neve 
Győri Anna) nemzetőr részére, aki fegyverviselésre és nemzetőri jelvény viselésére jo
gosult. Pu. DG 8211 sz. fegyver részére kiadva." A Budapesten, 1956. november 3-án 
kelt igazolványon a nemzetőrzászlóalj-parancsnoki rubrikában Kopácsi Sándor aláírása 
szerepel, s a „Nemzetőrség Főparancsnoksága" feliratú körbélyegző hitelesíti, amelynek 

MOL FKB Jegyzőkönyv, okt. 31. 34. o. 
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közepén két babérággal ékesített Kossuth-címer helyezkedik el. Ezen a 8,5 x 11,5 cm 
nagyságú dokumentumon bal alsó sarkától jobb felső sarkáig nemzetiszínű csík húzódik.33 

Ez az az igazolvány, amelyről - a jelvénnyel egyetemben - már az alakuló értekezle
ten intézkedés történt, voltaképpen vele együtt vált legitimmé a jelvény (és a fegyver) vi
selése. A kis kartonlapon olvasható sorszám pedig minden bizonnyal rákerült volna tu
lajdonosajelvényére, ha az igényelt több ezres mennyiség elkészül. 

Az igazolványok gyártásáról egyelőre nem rendelkezünk információval, igénylésük 
módjáról viszont tudósít Horváth Miklós: „Október 31-től a Forradalmi Karhatalmi Bi
zottságtól a kerületi, üzemi és ifjúsági forradalmi bizottságok megbízottai sokszorosított 
űrlapokon igényelhettek igazolványokat és fegyvert a nemzetőr-alakulatok, illetve a 
gyárőrségek részére. Az űrlapokat az illetékes kerületi, üzemi, hivatali forradalmi bizott
ságok elnökei írták alá. A beérkezett kérvényeket Kiss rendőr alezredesnek vagy Vári 
őrnagynak kellett láttamoznia ahhoz, hogy az azon feltüntetett mennyiségű igazolványt 
és fegyvert a kérelmezők megkapják. Ez a rendszer november 2-ig létezett", akkor 
felfüggesztették.34 Horváth Miklós hadtörténész kollégánk számítása szerint a Forradalmi 
Karhatalmi Bizottság Szervezési Osztálya összesen 18 362 darab igazolványt adott ki.35 

A nemzetőrségi igazolvány konkrétan nem a mi jelvényünkhöz tartozik ugyan, de 
elvben kapcsolható hozzá, létezése, adatai pedig - éppúgy, mint a másik két dokumen
tuméi - alátámasztják és megerősítik a levéltári forrásokban írottakat. 

Tekintettel arra hogy a 13 nap eseménytörténetéhez különösen kapcsolódó műtár
gyak, dokumentumok fennmaradása meglehetősen szórványos, a jelvény és az igazolvá
nyok, tárgyegyüttesként, jelentős történeti-muzeológiai értéket képviselnek és gazdagít
ják a Hadtörténeti Múzeum 1956-os anyagát. 

33 HTM Kéziratos Emlékanyag Gyűjtemény, 2006.208.1./KE. 
24 Horváth 1956.356.0. 

Horváth 1956. 312. o. A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő, 13158. sz. igazolványról színes 
képet közöl Izsák Lajos (főszerk.), Stemler Gyula (szerk.): Krónika 1956. Budapest, 2006. 155. o. 
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Agnes Makai 

"WITH THE PEOPLE THROUGH FIRE AND WATER" 

Documents of the 1956 National Guard 

Summary 

The study deals with the insignia of the National Guard of the 1956 revolution, designed by 
medallist István Iván and manufactured by the Hungarian National Mint in Budapest after 31 Oc
tober 1956. The badge is a unique relic of the revolution, as the only copy known to exist out of 
the three specimens that were originally made has been preserved by the Hungarian Military His
tory Museum. Back then, the Museum obtained this item, because the staff had provided profes
sional assistance in the planning. The relating documents were donated to the public collection in 
2006. The badge and the certificates together represent significant historic value. 

Agnes Makai 

«VAINCRE TOUS LES OBSTACLES AVEC LE PEUPLE» 

Documents de la garde nationale datant de 1956 

Résumé 

L'article présente l'insigne de la garde nationale de la révolution hongroise de 1956, conçu par 
l'orfèvre István Iván, fabriqué après le 31 octobre par la Monnaie de Budapest. Il s'agit d'un sou
venir unique de la révolution : parmi les trois pièces types réalisées seul l'exemplaire conservé au 
Musée d'Histoire militaire est connu. Le musée a su s'en procurer un, car ses collaborateurs ont 
contribué à la conception de l'insigne. Les documents connexes ont été offerts à la collection en 
2006. L'insigne et les pièces d'identité représentent ensemble une valeur historique et muséologi-
que importante. 

Agnes Makai 

„MIT DEM VOLK DURCH DICK UND DÜNN" 

Nationalgarde-Dokumente des Jahres 1956 

Resümee 

Die Studie stellt das Abzeichen der Nationalgarde der ungarischen Revolution von 1956 vor, 
das auf Grund des Plans des Goldschmiedkünstlers Iván István nach dem 31. Oktober in der 
Ungarischen Staatlichen Münzanstalt in Budapest hergestellt wurde. Es ist ein unikales Andenken 
der Revolution, denn von den drei fertig gestellten Musterstücken ist zurzeit lediglich das im 
ungarischen Museum für Militärgeschichte verwahrte Exemplar bekannt. Das Museum hatte 
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dieses damals deshalb erhalten, weil seine Mitarbeiter bei der Planung behilflich waren. Die 
Dokumente im Zusammenhang mit dem Abzeichen kamen 2006 als Geschenk in die Sammlung. 
Das Abzeichen und die Zertifikate stellen zusammen als Einheit einen bedeutenden historisch-
museologischen Wert dar. 

Агнеш Макай 

„С НАРОДОМ СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ" 

Документы национальной гвардии 1956 года 

Резюме 

В статье показывается значок-эмблема национальной гвардии венгерской революции 
1956 года, который выпускался после 31 окктября по проекту ювелира Иштвана Иван буда
пештским Государственным Монетным Двором. Это уникальный рпамятник революции, 
ибо из изготовлнных всего трех значков в настоящее врмя известен только экземпляр, со
хранившийся в Военно-Историческом Музее. Этот экземпляр Музей получил за то, что ра
ботники Музея оказали содействие в проектировании значка. Связаные с этим документы 
попали в коллекцию в виде подарка. Этот значок и удостоврния представляют собой значи
тельную историко-музологическую ценность как оригинальный ансамбль экспонатов. 
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