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Két mártír a történelem sodrában 
Szilágyi László és Tomasovszky András

A kommunisták által 1958. május 6-án reggel meggyilkoltatott, és aznap éjjel a nyíregy-
házi Északi temetQ leggazosabb parcellájában szadista perverzitással titokban elföldel-
tetett Szilágyi László és Tomasovszky András – az utóvédharcot folytató állampárt helyi 
képviselQinek vonakodását, akadékoskodását és gáncsoskodását elhárítva – 25 évvel ez-
elQtt, 1989. október 6-án kapta meg az európai civilizációban minden embernek kijáró 
végtisztességet. A magyar nép sorsával az idQk végezetéig összefonódott mártírságukra 
emlékezik ez szándékaikat és tetteiket felelevenítQ írás.

Bereg vármegye Thököly és Rákóczi korában, Szatmár a kálvinista hit terjedésekor, 
II. József halálát követQen és Kölcsey fQjegyzQsége idején, Szabolcs lakossága azon-
ban mindig függetlenségi és forradalmi lázban égett, amikor idegen hatalmak sérelmet 
okoztak a magyarságnak. Nyíregyháza azonban 1956-ig felt_nQ csendességével t_nt ki. 
Paraszti mentalitású város volt. A történelem is úgy forgott körülötte, hogy lakói inkább 
a pénzgy_jtésre kényszerültek, semmint a társadalmat megváltó forradalmi láz éleszt-
getésére. A másodrajzással Nyíregyházára szegQdött békési evangélikus tótok inkább 
szorgalmukkal és takarékosságukkal, semmint a szokásrendet felforgató nyugtalansá-
gukkal t_ntek ki. A gróf Károlyi família engedte, hogy a betelepedQk szuverén közös-
séggé szervezzék magukat, és földesúri tartozásaikat pénzzel váltsák meg. Arról pedig a 
betelepülQk döntöttek, hogy a határukban egy kötélalja (10-12 hold) földnél kevesebbet, 
hat kötélaljánál (60-72 hold) pedig többet egy gazda se birtokolhasson. Ez a regula a job-
bágyfelszabadításig élt. 1848-ig a spekulánsokat, uzsorásokat, a zsidókat, görögöket és 
örményeket, a pénzkölcsönzQket és az idegen pálinkamérQket kitiltották a településrQl. A 
kézm_veseknek és kereskedQknek megtiltották, hogy szántóföldet birtokoljanak. A ren-
diség utolsó periódusában jól szervezett, paraszti értékrend_, rendezett tanácsú várossá, 
Szabolcs megye gazdasági életének centrumává nQtte ki magát a település.

Az idQk múltával két-, illetve háromarcúvá formálódott a város társadalma.
A Proudhon álmaihoz leginkább hasonlító módon tagolt, szociológiai értelemben parasz-

ti kistulajdonos beköltözQkre – az evangélikus tirpákokra – a dualista államhatalom ráte-
lepítette a szintén középréteghez tartozó városi, járási és megyei hivatalnokokat, a magyar 
református és katolikus dzsentrit. A település társadalmának harmadik arculatát a városban 
hosszabb ideig tartózkodó, de egy-két-három évenként ritmusosan cserélQdQ katonák raj-
zolták. Trianon elQtt a magát kitüntetett szerepben érzQ honvédhuszárság. Pk Trianon után 
kiegészültek a szintén nemzeti érzelm_ gyalogsággal. A második világháborúban felszámolt 
huszárságot az orosz-szovjet páncélosok megszálló egységei váltották fel.

A megye lakóinak sorsa, társadalmi tagozódása – történelme és mentalitása is – eltért 
a városétól. Szegényebb, szociális feszültséggel terheltebb, elégedetlenebb, önpusztítóbb, 
karakteresen magyarkodóbb, revolúcióra mindig hajlamosabb volt. 

Ezért felt_nQ, hogy a megtelepedésüktQl a földdel, állataikkal és az idQjárással bíbelQdQ 
tirpákok, illetve a beköltözésüktQl 1944 márciusáig a nyílt politikai színvallástól eltiltott 
közszolgák és katonák jelenléte ellenére 1956. október 26-a után olyan forradalmi láz 
kerítette hatalmába Nyíregyháza lakosságát, ami nemcsak Szabolcs, hanem az 1950-ben 
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hozzácsatolt csonka Bereg, a megharmadolt Szatmár, illetve egy községnyi néppel a régi 
Ung vármegyére emlékeztetQ térségek népességének a nyugtalanságát is felülmúlta.

Ennek egyik oka – de nem magyarázata – a település megyeszékhely voltából adódott. 
Nyíregyházának a szerves történelmétQl és kapcsolatrendszerétQl megfosztott megyei tér-
ségeknél háromszor-négyszer fejlettebb közlekedési és hírközlési infrastruktúrája volt. A 
kor technikai követelményeihez igazodó középfokú oktatási intézményeinek tanulói és ta-
nárai is szervezettebbek, informáltabbak voltak a környékbelieknél. Néhány élelmiszer-, 
vendéglátó-, építQipari, ruházati, faipari és energiaszolgáltató üzem dolgozói is jobban 
össze tudták hangolni szándékaikat és tetteiket, mint a határban magára utalva szántóvetQ, 
Qszi betakarítást végzQ parasztok. A nyíregyháziak az átlagosnál jobban megszenvedték a 
gyarmattartókkal kollaboráló kommunistáknak a társadalmat pQrére vetQztetQ, hiányok-
kal és jegyrendszerrel éheztetQ mohóságát. Az evangélikusok sem az erQltetett lakosság-
cserét, sem azt nem felejthették el, hogy Luther fellépése óta elQször vezényelt gyüleke-
zeteik élére kommunista diktátor – Rákosi ~ Rosenfeld Mátyás – püspököt.

Az elégedetlenséget egymásra halmozó egyéni és közösségi fájdalomból táplálkozó 
forradalmi elszánás tetté formálódása elé azonban – Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár 
megyében – október 23-a után is odatolakodott Varga Sándor MDP megyei párttitkárnak 
és Fekszi István megyei tanácselnöknek a Rákosi szította, 1954 tavaszától egyre durvább 
formában megnyilvánuló Nagy Imre elleni gy_lölete. Az idegenbQl, fQleg nehézipari üze-
mekbQl és bányákból ide plántált, a lakossággal csak hivatalnoki kényszerbQl érintkezQ 
közigazgatási apparátusnak a pártfüggQsége.

A pesti fejleményekkel azonosulók aktivitását visszafogta az is, hogy Varga párttitkár 
és Fekszi tanácselnök a Benczúr téri pártházban október 24-én létrehozta a Honvédelmi 
Tanácsot. Az MDP országos központja ennek a Tanácsnak a hatalma alá rendelte a 
Damjanich laktanyában szállásoló magyar katonaságot, a városi és megyei rendQrséget, 
azt a 40 ávóst, akik három tehergépkocsi lQszerrel, fegyverekkel és élelemmel befészkel-
ték magukat a rendQrség központi épületébe. Nekik engedelmeskedett az a tucatnyi párt-
iskolás is, akik az itteni rádióadó berendezéseit fegyverrel védték. FelsQbb parancsra az 
itt szállásoló szovjet-orosz páncélosoknak is teljesíteniük kellett Fekszi elvtársnak a „népi 
demokratikus államrend védelme céljából” elQterjesztett kéréseit.

A Honvédelmi Tanács – felsQbb sugalmazásra, vagy hatalmuk fitogtatása céljából 
– október 24-én orosz–magyar katonai kordonnal vetette körül a várost, megakadályo-
zandó idegen agitátorok és fegyveresek bejutását. 1956. október 25-én és 26-án az orosz 
páncélosok – akcióra élesített készültségben – átvonultak a városon. A tankokat kísérQ 
gyalogságot tehergépkocsi szállította. A vonuló osztagok mindkét alkalommal érintették 
az érdeklQdQ emberekkel zsúfolt fQteret.

A hadkiegészítQ parancsnokság decemberi jelentése szerint a páncélos konvojt a fQ-
téren ácsorgók október 25-én kQvel dobálták meg. Az egység parancsnoka a levegQbe 
leadott lövésekkel baj nélkül oszlatta a csoportosulókat. Az október 26-án tartott szemle 
alkalmával a tüntetQk megismételték a dobálást. Egy kQ az egyik gépkocsivezetQt találta 
el. A sofQr a fájdalomtól vagy riadalomból reflex-szer_en elrántotta a kormányt. A teher-
autó villanyoszlopnak ütközött. Egy orosz katona meghalt. Erre az egység parancsnoka 
golyószóróval kezdte oszlatni a civil lakosságot. A lövések halálra sebezték Gabulya 
Mihály 51 éves földmunkást, és súlyosan megsebesítettek öt embert. Dr. Fazekas Árpád 
helytörténész úgy tudja, hogy a golyószórózós oroszokat a Korona szálló padlásáról gép-
pisztollyal lövöldözQ ávósok támogatták. Ezen a napon terjedt el a városban az a hír is, 
hogy Pesten október 24-én az ávósok meggyilkolták a nyíregyházi születés_ Heged_s 
István öttusázó bajnokot.
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A városi lakosokra – a megyei párt- és tanácsi vezetQk kérésére – lövöldözQ orosz ka-
tonák halált és sebesülést okozó tette olaj volt a t_zre. A lakosság idegállapota pattanásig 
feszült. Délre a tüntetQk birtokukba vették a városházát. Amikor híre ment, hogy az oro-
szokat az ávósok géppisztolyt_zzel támogatták, a tüntetQk fegyvert követeltek. Október 
26-27 és 28-án egymást követQ csoportok vonultak a Damjanich laktanyába fegyverért. 
26-án este Rácz István, majd Tomasovszky András vezetésével. Hubicska Zoltán Qrnagy 
– laktanyaparancsnok – a civileknek nem adott fegyvert. Rácz és Tomasovszky – kísérQik-
kel együtt – ezt tudomásul vették. Még aznap, újólag félezernyi tüntetQ vonult – fegyvert 
követelve – a laktanyához. Két-háromszázan az udvarra is behatoltak. Az Qrnagy a föléje 
rendelt Fekszi Istvántól, a Honvédelmi Tanács elnökétQl kért utasítást. Fekszi István ok-
tóber 26-án este 19 órakor a tömeg fegyveres feloszlatására adott parancsot. Az indulatos 
tüntetQkkel a laktanya parancsnoka képtelen volt szót érteni. Szorult helyzetében „há-
rom-négy kézigránát dobatásával szorította ki” a laktanya területérQl a követelQzQket. A 
gránátok 10-15 embert megsebesítettek. Fazekas doktor 21 kórházi ápoltról tud. Sem az 
Q, sem a hadkiegészítQk beszámolója nem tesz említést azokról a könnyebben sérültekrQl 
– ha voltak ilyenek –, akiket regisztráció és nyilvántartás nélkül körzeti orvosok, ápolók, 
laikusok láttak el.

Az ávósok és az oroszok sortüzeirQl szállingózó híreket augusztus 26-án igazolták a 
Nyíregyházán történtek. A határ menti falvak forradalmi bizottságaitól, a történelmi ha-
diutakon közlekedQktQl, a vasutasoktól, postásoktól is egyre riasztóbb hírek érkeztek. Az 
Qszi csendet betöltötte a páncélosok hol felerQsödQ, hol távolodó zörgQ, csikorgó-morgó 
vonulásának a kísérteties hangja. A megye országútjain szinte megállás nélkül masíroztak 
a tankok, mintha valamiféle nagy világszemlére, vagy egy halálra ítélt nemzet elpusztí-
tására vonulnának. A régebben itt tartózkodó, a felkelQkkel fraternizáló, átállásra is rá-
beszélhetQ katonákat az orosz hadvezetés – Beregszász-Ungvár felé – vezényelte haza. 
Ukrajnából, belsQ Oroszországból a Vereckei-hágón át viszont özönlöttek az új, az ese-
ményekrQl még tájékozatlan hadosztályok Magyarországra. Ezek vissza is, ide is, mind 
átvonultak Szabolcs-Szatmár megyén. A szóbeszéd szerint ugyanis a román politikusok 
– félvén, hogy ottmaradnak – nem engedtek orosz katonákat országukba. Lengyelország 
felQl, az ott tomboló társadalmi láz miatt – ha a csehek és szlovákok engedték volna is 
– nem jöhettek. Az ingatag távozók és a tájékozatlan érkezQk csak a Szabolcs-Szatmár 
megyén átvezetQ utakat tiporhatták. A beérkezQ orosz legénység Fehérgyarmattól, 
Vásárosnaménytól, Mátészalkától Kisvárdától, Szolnokon át, majd Budapesten is hiá-
nyolta a piramisokat, a mecseteket, és a Dunáról sem hitték el, hogy az a Nílus. Mint 
késQbb kiderült, Kádár János és Münnich Ferenc biztatására 1956 október végén, nov-
ember elején az orosz páncélosok és csapatszállítók alaposan feltúrták Szabolcs-Szatmár 
amúgy is kátyús útjait. Vasutasok, civilek, a spontánul szervezQdQ munkástanácsok, nem-
zeti bizottságok, nemzetQrségek, kétségbeesett borzongással sürgönyözték Nagy Imrének 
a kommunista frázisok, az orosz ígéretek és a bolsevik propaganda felszíne alatt vonuló 
páncélosok számát és helyzetét. A PestrQl érkezQ hírek is borzalmasak voltak. A rádió 
Bródy Sándor utcai épületébQl október 23-án kifelé lövöldözQ ávósok, az Országház elQtti 
teret beborító kétszáz halott és félezernyi sebesült bizonyságot szolgáltatott arról, hogy a 
bolsevik diktatúra embert irtó ikertestvérei – az ávósok – mindenütt ott lappanganak. Mint 
a benzinnel locsolt száraz avart a futót_z, úgy gyújtotta fel a nyíregyháziak és szabolcsi-
szatmári emberek haragját a forradalmárok oldalára álló, vagy azokkal rokonszenvezQ 
orosz katonáknál gonoszabb orvlövész ávósokról keringQ, a PesttQl távoli provinciákban 
is megtapasztalt halálillatú borzalom.
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(A fordulat napja) A Nyíregyházán október 26-án tettlegesen a cselekvés mezejére lépQ 
forradalomárokhoz – központi irányítás hiányában – spontán módon társultak a járási 
székhelyek és a megye falvainak lakosai. Mátészalkán, Nyírbátorban, Baktalórántházán, 
Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Kisvárdán, Csengerben, Tiszalökön, Kemecsén, 
Nagyecseden, Ibrányban, Tiszavasváriban, szerte Szabolcs-Szatmár megye településein 
– mint a váratlanul érkezQ tavaszi áradás a Tisza árterületén – végigsöpört a forradalom. 
Itt is el kell mondani, hogy a forradalmárok, a felzendülQk, az immár egy évtizede „a 
szocializmus alapjait rakosgató, jószerével igás barmokként kezelt robotolók” az elszen-
vedett sérelmek visszatorlása helyett a jövQre koncentráltak. Cselekedeteiket minden-
ütt átszQtték az 1848-as forradalomból átöröklött gesztusok és tartalmak: a Szabadság! 
EgyenlQség! Testvériség! – lelket emelQ reménye. Az 1848-as formai szimbólumok, 
követelések és érzelmi kitörések is megelevenedtek. PetQfi versei és álmai költöztek 
mindenütt a szívekbe, elmékbe. A haza és a szabadság szeretetével telítQdtek az interna-
cionalizmus emészthetetlen szalmáján éheztetett lelkek. Vörös zászlók helyett nemzeti 
lobogók. Sarló és kalapács helyett Kossuth-címer. Kun Béla, Szamuely és Rákosi helyett 
PetQfi, Vasvári, Jókai és Kossuth, a legmerészebb magyar álmodók… És végigdübörgött 
az országon – Szabolcs-Szatmár megyén is – az 1849-es aradi mártír-gyártás megismét-
lésének elQfordulását elhárítani szándékozó akarat: a Ruszkik haza! – követelés.

A szabolcsiak, szatmáriak nem akartak sokat. Megelégedtek volna azzal, hogy távozzanak 
az országból a gyarmatQrzQ oroszok: katonák és tanácsadók…, és folytatódjék a Nagy Imre ál-
tal 1953 júniusában meghirdetett program. Ennek kinyilvánítása végett hol több, hol kevesebb 
tüntetQ minden település fQutcáján végigsétált ezekben a napokban. A Himnuszt mindenütt 
elénekelték, a Nemzeti dalt is elszavalták… Forradalmi…, Nemzeti Bizottságokat, máshol 
Munkástanácsokat választottak. Megszervezték a közcsendre és a vagyonbiztonságra ügyelQ 
nemeztQrséget. FüggQen a helyiek bátorságától és megfontoltságától, hol sikeres, hol kevésbé 
eredményes kapcsolatot teremtettek a járási és megyei forradalmi szervekkel.

Az idegenbQl szakadt, véres szájú bolsevikok, a korábban hangoskodó demagógok, a 
hóhér mentalitású ávósok a nép dühe elQl a Kárpátaljára menekültek. A rendQrök, az ott-
hon honos kommunisták, a önkényeskedéstQl mentes jegyzQk, irodai alkalmazottak átáll-
tak. A „jöttment párttitkárok, erQszakos tanácselnökök, a se Istent, se embert nem ismerQ 
adót- és beszolgáltatást behajtók, a padlásseprQk” tanyákon, padlásokon, pincékben, 
rokonoknál, csQszházakban, szalma- és szénakazlakban lapultak. Varga és Fekszi elvtár-
sakat október 30-án – amikor híre kelt, hogy az orosz csapatok kivonulnak az országból 
– a forradalom prominens megyei vezetQi (élükön Szilágyi Lászlóval) a népharag elQl a 
megyei börtönben rejtették el.

Csak véletlenszer_en fordult elQ, hogy egy-egy felzendülQ a gyermekei szájából kirabolt 
párkilónyi lisztet, zsáknyi krumplit, kosárnyi babot, szilkényi zsírt, féloldalnyi szalonnát 
„pofonnal torolt vissza” a PetQfi megénekelte „helytartótanácsi urakhoz” hasonlóan „sá-
padozó és reszketni méltóztató” párttitkárokon és tanácselnökökön. Több pofon az 1956-os 
forradalmároktól az egész megyében nem csattant el, mint ahányat az 1949–1951-es erQsza-
kos tsz-szervezéskor Kádár János belügyminiszter bármelyik ávósa egy nap alatt egyetlen 
falu tanácstitkári irodájában kiosztott a „szövetkezetbe belépni vonakodóknak”.

Ne most számoljuk meg, hogy hány ávós forgolódott 1948–1956 között a megyében. 
Ne most szóljunk arról, hány papot aláztak meg, vertek gumibottal, mert nem átkozta el 
Mindszentyt, és nem dicsérte prédikációiban, szentbeszédeiben Rákosit. Azt se firtassuk, 
hogy hány napig tartotta az ÁVH körbezárva Pócspetrit, és hány ávós ütötte-verte napo-
kon át hajnaltól sötétedésig válogatás nélkül 16-tól 60 éves korig a falu férfi lakosságát, 
mert egy vigyázatlan rendQrparancsnok az egyik szolgálatos rendQrnek olyan puskát 
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adott, ami a legkisebb ütéstQl is elsült. Inkább valljuk be, hogy testi bántalmazás helyett 
az erQszakos demagógokra, kollaboránsokra, munkájuk helyett csak a bolsevizmusukból 
élQkre úgy hullott a szidalom, mint a mezQn tartózkodókra a hirtelen leszakadt nyári 
zápor. De csontja egynek sem tört, kórházi ápolásra sem szorultak a Szabolcs-Szatmár 
megyében 1956 elQtt regnáló kommunisták.

(A törvényesség és törvénytelenség küzdelme) Rágondolni is borzalom, hogy mi történt 
volna az ország északkeleti csücskében, ha a történelemtQl ajándékba kapott szabadság 
néhány napját a lakosság az elszenvedett sérelmek és igazságtalanságok megbosszulására 
használta volna.

A népfelkelés résztvevQi a felelQsségüket azzal bizonyították, hogy az 1944 október 
végétQl 1956 nyaráig elszenvedett sérelmek, az emberiesség ellen elkövetett b_nök meg-
ítélését a majdani politikai hatalomtól független bíróságra kívánták bízni. Így követelte 
azt az Aranybulla megjelenése óta törvényszer_ jogfejlQdés. 1944-ig a magyar társada-
lom – néhány önkényeskedQ Habsburg uralkodó, Kun Béla, Szamuely, Szálasi, Rákosi és 
Kádár országlásától eltekintve – az európai keresztény ~ keresztyén értékrendhez iga-
zodva szocializálódott. A forradalmárok gondolni sem akartak arra, hogy az igazságszol-
gáltatás szereplQi – ügyészek, bírák, ügyvédek, fogalmazók és hivatalsegédek, postázók 
és portásak – mindannyian felesküdtek a bizánci cezaropapizmus hagyományait adaptáló 
pánszláv bolsevik fQtitkár vágyainak teljesítésére. Az október 23-ától november 4-ig tartó 
néhány nap kevésnek bizonyult az európai civilizációban kötelezQ „bírói karakánság és 
becsület” visszahonosítására. Az életnek ez a szférája elbújt a forradalom elQl. Az ügyé-
szek és vérbírák kuksoltak megzápult, szagot terjesztQ ítéleteiken.

A forradalmárok által „felvállalt, a felebaráti megbocsátást és türelmet, az emberköz-
pontúságot, a humanizmust is adaptáló” társadalomszervezési gyakorlat szorította most 
ki két hétre a tatárhordák pogányságával, a bolsevik kiválasztottság gQgjével, a szibériai 
átnevelQ táborokban az általuk évtizedekig szokásban tartott társadalomformáló módsze-
reket.

A jövQ ideális társadalmát – vallották a 20. század primitív egyenlQséget vizionáló fan-
tasztái, akiket terroristák helyett szalonképesebben bolsevikoknak vagy kommunistáknak 
nevez a társadalomelméleti szakirodalom – a hagyományos civilizációktól hermetikusan 
elzárva lehet csak felépíteni. Másként a polgári jólét eltorzítja az aszketikus jellemet, 
és fogyasztási vággyal fertQzi meg az embereket. Ezért a történelem sodrában kialakult 
államokat egymástól is, a világtól is aknazárral, szögesdrót kordonnal kerített lágerekké 
kell szervezni. Ezekben a lágerekben mindenért a táborparancsnok a felelQs. Parancsait 
teljesíteni, álmait követni tartozik mindenki.

Valahogy ilyen egyértelm_en és primitíven rendezhette el magában a Galilei Kör nagy 
tudású, de hiányos erkölcs_ tagjaként Rákosi a váratlanul ölébe hullott magyarság sorsát. 
Nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy a létezés számára is nélkülözhetetlen transz-
cendencia-igénye fordult-e nála önmagába?! Esetleg minden titkot, és a végsQ igazságot 
Sztálinban vélte megtalálni?! Lehet, hogy csak az 1850-es egyetemes szláv kiállítással 
hivatalosan is deklarált pánszláv célkit_zések ejtették rabul, és zavarta, hogy a szláv 
nyelv_ és ortodox görögkeleti hit_ népekkel patkó alakban körített magyarság ezer év 
óta sikeresen állt ellen a beolvasztási törekvésüknek, miközben a germánokkal szemben 
is kellQ távolságot tartott. Rákosi úgy érezhette, hogy Sztálinnal a háta mögött mindezek-
nél egymaga erQsebb. KettQs állampolgársága, mohó hatalomvágya, csak a korbácsot és 
kínzást ismerQ primitív társadalomszervezQ elvei, haláláig kísértQ bolsevik meggyQzQ-
dése egyik alternatívát sem cáfolják. Valahol ennek a végtelenül okos, m_velt, világot 
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járt, meggyQzQen érvelQ pártpolitikusnak a lelkét, elméjét valamiféle gyógyíthatatlanul 
beteges perverzitás tartotta függésben. Csak az tette boldoggá, ha tapsorkán közepette bi-
zonyosságot szolgáltattak arról kutyah_ség_ szolgái, hogy eleven embert kínoznak fasiz-
mus, kémkedés vagy a népi demokratikus állam elleni összeesküvés vádjával. Felt_nQen 
perverz, de mindennapos szokás volt ez Magyarországon 1948-tól 1953 júniusáig, és 
kezdett újraéledni 1954 tavaszától. 

1944 októberétQl 1989 nyaráig, decemberéig az országot, benne Szabolcs-Szatmár me-
gyét – 1953 júniusát követQ néhány hónapot és 1956 októberét kivéve – a Szovjetunió bi-
zánci civilizációba gyökerezQ bolsevik pártfQtitkárainak a pánszláv szeszélyeit mérlegelés 
nélkül kiszolgáló kommunista „pártelit” kormányozta. Szabolcs-Szatmár annyiban külön-
bözött az ország más térségeitQl, hogy provinciálisabban, diktatórikusabban és tehetségtele-
nebbül regnálták. Ide mindig a máshol alkalmatlannak bizonyult, fölöslegessé vált, renomé-
ját vesztett, a bugyutasága, készületlensége vagy az irritálóan szélsQséges balossága, ilyen-
olyan elhajlása miatt kiselejtezett tanácsi- és pártkádereket helyezték ki. A térségben honos 
hozzáértQket csak robotos alattvalóknak, de sohasem egyenrangú döntéshozóknak tekintette 
a mindenkori fQvárosi pártapparátus. Ez a két-, majd háromnev_ megye a Szovjetunió által 
végzetesen kizsigerezett országhoz viszonyítva is – 1944 QszétQl–telétQl – folyton lefelé 
csúszott a modernizációs, a kulturális és az emberies bánásmód lejtQjén.

(A kifosztott megye) 1944 Qszén – a német pusztítások és rombolások nyomába – a triano-
ni Magyarország ezen térségébe érkeztek meg legkorábban a pincéket, kamrákat feltörQ, 
a szárnyas jószágokat, sertéseket, juhokat válogatás nélkül kondérba, bográcsba, fazékba 
lövöldözQ hódítók. Itt tomboltak legkorábban az asszonyokkal, lányokkal férjük, vQlegé-
nyük szeme láttára gátlástalanul erQszakoskodók. A lakásokból minden mozdítható értéket 
itt harácsoltak el a vörös hadsereg harctéren edzett rablói. Innen hajtották számolatlanul a 
csordákat, méneseket, gulyákat lábon a Szovjetunióba. A „felszabadító seregek” politikai 
tisztjei innen indították „élQ kárpótlásként málenkij robotra” a 18 évestQl 50 éves korig 
összeterelhetQ civileket – férfiakat és nQket – a Donig, az Urálig, legtöbbször Szibériáig.

A háború utolsó fél évében ennek az igaerejétQl, állatállományától, mezQgazdasági esz-
közeitQl is megfosztott megyének a lakóit kötelezték – katonai rekvirálás módszerével – 
fél éven át százötvenezernél több harcoló orosz és román katona élelmezésére. A Trianon 
után is itt maradt csonka Bereg egészét, a hajdani Szabolcs és Szatmár megye egy-egy 
járását innen szándékoztak átcsatolni a Szovjetunió és Románia nagyobbításához a keleti 
gyQztesek. Hogy csökkentsék a helyiek ellenállását, elQbb – ahonnan tehették – „kicsi 
robotra” elhurcolták a cselekvQképes férfiakat.

Az osztályharcos indulattal és gy_lölettel felvértezett népbíróságok és bélistázók itt 
ritkították meg leginkább a közigazgatási apparátust, a bíróságokat és a falusi értelmi-
séget: jegyzQket, tanítókat, mert konszolidáltabb életük, a nyomor szintjén is kiegyen-
súlyozottabb jövedelmi viszonyaik miatt Qket dobhatták az ideológiai követelmények 
kívánta burzsoázia és kizsákmányoló társadalmi rétegek kötelezQen elQírt kategóriáiba. 
A szegények és felelQtlenek, a másokon élQsködni szeretQk zsidó-, német- és szlovák-, 
burzsoá- és tQkés-, majd katolikus-, végül mindenféle vallásellenes gy_löletét itt sikerült 
a Szálasi nyilaskereszteseit tömegesen a keblükre ölelQ bolsevikoknak és a mondvacsinált 
kommunistáknak 1945 és 1948 között legharsogóbbra szítani.

(A neobolsevikok) 1945-tQl – a Függetlenség Front és a Nemzeti Bizottságok életre hí-
vásától – itt is kötelessége volt mindenkinek pártot választani. A szovjet haderQ politikai 
tisztikarának támogatottsága, ezáltal az egzisztenciális elQnyhöz jutás sorrendjében elsQ 
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helyen kommunistának, azt követQen 1947-ig szociáldemokratának „volt jó lenni”. 1947 
decemberéig, 1948 januárjáig a két „munkáspárti” h_séget felvállalókból a közélet bein-
dításakor szervezQk, irányítók, adóbehajtók, rekvirálók, igazságosztók, beszolgáltatást el-
lenQrzQk, a templomba járókat besúgók, a kulákokat gúnyolók, a vallásos embereket meg-
szégyenítQk és feljelentQk, csasztuska brigádokat szervezQk, a búcsúkat megzavarók, hit-, 
egyház- és papgyalázók, az orosz hadsereg politikai tisztjeinek a parancsait gátlástalanul 
végrehajtók – illesse tisztelet a kivételeket – verQlegények lettek. Pantallós–cipellQs gaz-
emberek! A patrónusaik többnyire irodai munkakörrel honorálták burzsoázia- és egyház-
ellenes elkötelezettségüket. A gyári munkaerQ hiányában Qk lettek Szabolcs-Szatmárban 
a „proletáriátus öklei”. A kedvezések ellenére – kezdetben – olyan kevesen voltak, hogy 
pártjukba édesgették – történelmi és politikai b_nbocsánat gyakorlásával – Szálasi nyilas-
kereszteseit. A korábban még pángermán kollaboránsokat. A munkáspártoktól ugyanis – a 
világi elQnyöket kínálgató csábításaik ellenére – az akkori Szabolcs, Szatmár és csonka 
Bereg zömmel paraszti lakosságát visszatartotta a szociáldemokratáknál mozgalmi szo-
kásrenddé vált, a bolsevikoknál a paranccsal kötelezett ateizmus.

A m_helyben, a nagyvárosok gyárcsarnokaiban, a pártirodán, a raktárakban nem je-
lentett kuriozitást az ateizmus. A zártkör_, sz_k térben végzett munka, a lakótér négy 
fala közé szorított köznapi élet kockába dobozolta a lelkeket. Kalitkába zárta a csapongó 
képzeletet. A mezQn dolgozó szántóvetQ, a pásztor, a gyümölcsösre, erdQre vigyázó csQsz 
lelke és elméje azonban éjjel-nappal a végtelen mindenség megfoghatatlanul tág terével 
élt együtt. A logikailag megfejthetetlen szeszélyeivel, villámaival, elnyúló dörgéseivel-
morgásaival, ágyúdörgésnél hangosabb csattanásaival, jégveréseivel, aszályaival, korán 
jött dérharmataival, késQi tavaszodásaival, kikeleti és Qszi áradásaival, természeti csapá-
saival, a megfejthetetlen, az ok-okozati láncra fel nem f_zhetQ esztétikai szépségeivel a 
Természet és a Mindenség nemcsak bámulatba ejtette a lelkeket, hanem szerénységre, a 
Mindenható iránti alázatra is intette. Több volt ez a panteizmusnál, mert minden káosz és 
kiszámíthatatlanság ellenére, az önmagát korrigáló természet végül mindig biológiai és 
kozmológiai harmóniát teremtett. Olyan rendet, ami a kozmoszból és az embert körbeöle-
lQ természetbQl átsugárzott a halandó lelkébe. Ez a folyton újjászületQ harmónia hiányzott 
a kommunista és mindenféle munkáspárti mitológiából.

A kommunisták gy_lölettQl f_tött hite szerint – némi túlzással – két burzsoát kellett 
meggyilkolni, legalább négyet testileg-lelkileg megnyomorítani, öt-hat családot szétverni, 
hogy „a messianisztikus lelkület_ bolsevik boldog hivatástudattal élhessen”. Az embertQl 
független, a szubjektum által b_ntelenül meg nem zavarható természeti és társadalmi rendet 
a kommunisták 1917-tQl, és Qket utánozva a fasiszták 1933-tól felcserélték az ideológiai és 
a politikai zsarnoksággal. Brutális fizikai kínzásokkal. Ezzel párhuzamosan a tiltások ket-
recébe zárták az embereket. Ezt tetQzte Rákosi a magyar nemzet kollektív fasisztázásával.

Azzal, hogy a hatalom csúcsán álló vezetQ politikusok (öten-heten) kettQs állampolgársá-
gú (orosz – magyar), és a vallási identitásukat, transzcendentális mitológiájukat megtagadó 
zsidók voltak, és a „szocialista államhatalmat szadista kínzásokkal védQ ÁVO, majd AVH 
tisztikarának” zöme is a „munkaszolgálatos zsidókból toborzódott”, a történészek körülte-
kintQ, a sértést és a gyanúsítgatást, az antiszemitizmus vádját is elhárító elemzéssel még 
nem is próbálkoztak. A tényt – méltatlan drasztikussággal – Hruscsov vágta Rákosi szemé-
be. Azóta is – hasonló tapintatlansággal – csak az ultra radikálisok feszegetik a témát. Ennek 
tudható be, hogy elkerülhetetlenül megfogalmazódott az ítélet: kettQs célja és magyarázata 
volt a fizikai erQszaknak és a gyarmati alávetettség fenntartásának. Egyrészt a német kon-
centrációs táborokban elszenvedett zsidóirtás megbosszulása. Másrészt a szláv etnikummal 
és ortodox görögkeleti államvallású országokkal kerített magyar nemzet elsorvasztása. Ezt 
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a hitet – mert az írástudók félnek szembenézni vele – felerQsítette az a tény, hogy Rákosi 
~ Rosenfeld Mátyás, GerQ ~ Singer ErnQ, LQwy Herman ~ alias Farkas Mihály, Révai ~ 
Lederer József, Eisenberger Benjámin ~ alias Péter Gábor totálisan kisajátították az ország 
vezetését. Mohóságukban a kaposvári református moszkovita Nagy Imrét is minduntalan 
elverték a hatalom közelébQl. Nemcsak Qt. 1956 elQtt börtönnel sújtották a nemzeti identi-
tását megtagadó Kádár Jánost. A halált vállaló mértékig gyötörték testileg és lelkileg Rajk 
Lászlót. Majdnem minden nap agyonverettek egy nekik nem tetszQ szociáldemokratát, kis-
gazdát… Mindezek bizonyossága mellett lehetetlen volt kételkedni a históriai perverzitás 
azon változataiban, amiket közemberekkel, – a nemzetközi sajtó figyelmét elkerülQ – ci-
vilekkel szemben alkalmaztak az ÁVO, majd az ÁVH vallató celláiban, kínzókamráiban.

(A parasztok forradalma) Szabolcs-Szatmár megyében felsQoktatási intézmény nem volt, 
Nyíregyházán kívül gimnáziumos település is kevés volt. Nagyüzemi, gyári munkásság 
még kevesebb. Nem itt épült a vas és acél országa. Itt lassabban mozdultak a gondolatok 
és a tettek. Itt parasztok kényszerültek rá, hogy a debreceni lövöldözés, a rádió Bródy 
Sándor utcai épületébQl kilövöldözQ ávósok által megölt-megsebesített civilek, a Kossuth 
téri vérfürdQ 200 halottja, az ávósok mosonmagyaróvári sort_zének 108 halottja okozta 
nemzeti és sorstársi fájdalom miatt a történelembe kiáltsák: Elég volt!

Az Qszi betakarítással és „életvetéssel” párhuzamosan vált meggyQzQdésükké, hogy 
a lakosságot kaszáló orosz golyószórók, az ávós sortüzek után, a lerombolt Regnum 
Marianum helyére állított Sztálin-szobor ledöntését követQen nekik is számon kell kérni 
Prohászka püspök szobrának felrobbantását… Mindszenty bebörtönzését, Ravasz László 
szám_zését a szószékrQl… Fiaiknak, rokonaiknak Recskre hurcolását, Hortobágyra tele-
pítését, internáló táborokba kényszerítését… A kulákok listázását… A malenkij robotba 
belepusztultakat… A Szibériában megfagyottakat… Az asszonyaik, gyermekeik éhezte-
tését… Háromnegyed millió állampolgár bebörtönzését… A hóhérokra, verQ brigádokra 
pazarolt adóforintokat… A csontig soványított testek, a hitehagyásra kárhoztatott lelkek 
Dante vizionálta jégtömbökbe fagyasztását Szibériában… A magyar nemzetnek Sztálin 
hagymázos álomból fakadó, osztályszempontú szelektálását, kínzását, a korbácsos-gumi-
botos átneveléseket… Az állami hóhérok sokszorozta özvegyek és árvák fájdalmát…

A tisztázatlan identitás körüli problémák, és a fizikai terror drasztikus tombolása 
mellett Nagy Imrét és a nyíregyházi mártírokat, minden 56-os forradalmárt harcostárssá 
kovácsolt az anyagi kizsákmányolásnak az az elviselhetetlen mértéke, amihez hasonló ál-
lami elvonással és kollektív rablással Sztálin korábban 6-7 millió ukrán parasztot küldött 
halálba. Hitler krematóriumra ítélt áldozatain kívül hasonlókat a középkori Párizs külvá-
rosi lakói, és a törökök által a sivatagban masíroztatott örmények éltek meg, mint amiket 
a magyar parasztok 1944 és 1953 között elszenvedtek.

A kényre-kedvre kisajátított lakások, az orvosolhatatlan bélistázások, az osztálygy_-
lölet jegyében gyakorolt népbírósági ítéletek, a kényszerítéssel szövetkezetesített apró 
boltok és kisipari m_helyek, az erQszakos tsz-esítések, az Qrületig fokozott vallásüldözé-
sek zendítették fel az ország lakosságát. Sokan szeretik Pestre korlátozni a forradalmat. 
Szabolcs-Szatmár a példa rá, hogy az október 26-án bekövetkezett fordulat után alig 
maradt egy-két tanya, kommunisták nem lakta aprócska falu, ahol a forradalom ne szaba-
dította volna fel a lelkeket, ne _zte volna el néhány napra a szorongást, és ne vetett volna 
ágyat a nemzeti önállósodás és felemelkedés reményének.

Szabolcs-Szatmár megyében október 28-án a Nyíregyházán állmásozó magyar kato-
nák, a megyei rendQrség, és a nemzettel együtt érzQ közigazgatási apparátus is átállt a 
forradalom oldalára. Szilágyi Lászlót megválasztották a Megyei Forradalmi Bizottság 
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elnökévé. MegkezdQdött a települések közötti kapcsolatrendszer kiépítése. Gondoskodtak 
a közszükségleti cikkek szervezett beszerzésérQl, a téli háztartási energia biztosításáról. 
Segítséget nyújtottak az ipari városok lakosságának élelemmel való ellátásához. Állandó 
ügyeletet szerveztek az orosz katonai egységek mozgásának figyelésére. Ezt a tevékeny-
séget irányította Tomasovszky András. A pártház közvetlen telefonvonalainak használatba 
vételével kapcsolatot teremtettek a pesti és a nagyobb városok forradalmi központjaival. 
Megkezdték a többpárti demokratikus választás elQkészítését, részben az 1947-es pártok 
újjászervezésével, új pártok alapításának az engedélyezésével. Csak az igazságszolgálta-
tás hamis vádakon kotló ügyészei és vérbírái maradtak némák.

A megyei Forradalmi Bizottság nevében Szilágyi László megegyezett az itt állomásozó 
orosz katonaság parancsnokával, hogy mozgásukkal nem idegesítik a civil lakosságot. A 
helyzet rendezQdésének látszatát keltette, hogy az oroszok a városból külsQ laktanyába 
húzódtak. Varga és Fekszi „elvtársak” beszüntették a Honvédelmi Tanács m_ködését, és 
búvóhelyet kerestek. Mivel nem akadt, aki a felháborodást kiváltó személyüket befogadta 
volna, Szilágyi László javasolta, hogy a családtagjaik szabad bejárásának biztosítása mel-
lett a megyei börtönben húzzák meg magukat, amit mindketten elfogadtak.

A magyar katonai alakulatok, a forradalom oldalára állt rendQrök, az önkéntes civilek 
megszervezték a megyére kiterjedQ nemzetQri szolgálatot.

(A kommunisták hazafisága) Az október 29–31. közötti vajúdást követQen Kádár János elsQ 
titkárrá választásával az MDP megújulást ígért. Nemzeti elkötelezettséget és emberközpon-
tú politizálást. A párt nevét MSZMP-re változtatták. Nagy Imre miniszterelnök vezetésével 
újjászervezték a kormányt is. Ennek tagja lett Kádár János és Münnich Ferenc is.

A politikai szféra és a köznapi élet – országosan is, Nyíregyházán is átlépte a konszo-
lidáció küszöbét. 

Az ország lakóinak azonban csalódniuk kellett. A bolsevikok, élükön Münnich 
Ferenccel és Kádár Jánossal – mint mindig – most is kettQs játékot _ztek. Miniszterré 
történt kinevezésükkor – október 30-án – mindketten letették az esküt a magyar nép szol-
gálatára. Másnap azonban már nem jelentek meg a hivatalukban. November elsején hiába 
tették értük t_vé az országot. Csak november 4-én hajnalban derült ki, hogy a kormányt 
is, a magyar nemzetet is elárulták. Az orosz csapatok élén hadüzenet nélküli háborút in-
dítottak Magyarország ellen.

FeltehetQen mindketten tudtak róla, hogy az orosz fél által diplomáciai egyeztetésre 
invitált Maléter Pált – a küldöttsége tagjaival együtt – Andropov nagykövet és Szerov tá-
bornok tQrbe csalta. November 3-án éjjel letartóztatták Qket. November 4-én virradatkor 
orosz csapatszállító repülQk, bombázók jelentek meg Budapest felett. Kádár János saját 
kez_leg aláírt kérésére az orosz tankok össztüzet zúdítottak a fQváros lakóira.

Ugyanezen napnak a reggelén, felszólítás és figyelmeztetés nélkül Záhonynál tüzet nyi-
tottak a „testvéri szovjet tüzérség ágyúi” a honvédlaktanyára. A 20-25 perces viszonzatlan 
összt_znek öt halottja (Virág Ferenc honvéd, Karácsony Imre QrvezetQ, Lengyel József 
szakaszvezetQ, Steigelmaier Géza hadnagy, Porjai Gyula fQhadnagy) és 29 sebesültje 
volt. Az orosz egységek 350 hadifoglyot ejtettek. Néhány vasutast is közéjük soroltak. 
58 foglyot a szovjet fennhatóság alatt lévQ vámházba kísértek. Közülük – a kihallgatásu-
kat követQen – 28 honvédet és 22 tisztet másnap visszakísértek a rommá lQtt laktanyába. 
Nyolc foglyot visszatartottak. Ezek közül egynek az életével máig sem számoltak el.

Szerov tábornok – mint 1944 októbere és 1945 májusa között a politikai tisztek – 
Szabolcs-Szatmár megyébQl, és az ország városaiból összefogdostatta a katonaruhás 
járókelQket és a Kádár kommunista hadapródjai (ávósai) által megjelölt civileket. Az 
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elfogottakat vagonokban, majd ponyvás teherautókon Ungvárra és a kárpátaljai kisvá-
rosok börtöneibe szállíttatta. Ott heteken át – tolmácsok közbejöttével – NKVD-s tisztek 
vallatták Qket.

A történészek által is többször lejáratott Nagy Imre, bízva a nemzetközi jog kényszerítQ 
erejében – a demokratikus világ közvéleményét formáló sajtónak, és az ENSZ-nek szánt 
november 4-i üzenetét („A kormány helyén van! Csapataink harcban állnak!”) – ilyen 
szituációban tette meg. Csak a szituációval és a szándékával szimbiózisban ildomos mél-
tatni, elemezni ezt a nyilatkozatot. Naiv volt! Azt hitte, hogy a közmegegyezéssel elfo-
gadott nemzetközi jog felülírja a nagyhatalmak efemer érdekeit. Az élete árán felvállalt 
nemzetével együtt csalódnia kellett.

1956. november 4-e után Pesten a harcot a felkelQk kézi fegyverrel, Molotov-koktéllal 
– Dávid Góliát ellen – még napokig folytatták a világ legerQsebb szárazföldi hadserege 
ellen. 

Szilágyi László és Tomasovszky András sorsa azonban már november 4-én megpecséte-
lQdött. Vasárnap volt. Virradatra az orosz hadsereg megszállta Nyíregyházát. Az október 
28-án Ungvárra menekült ávósok, és a jövQ emberei kísérték Qket: Benkei András, Oláh 
László, Fekszi István, Kuhár András, Murczkó Károly, Hajdú Sándor, Orosz Mihály… A 
megyeház nagytermében a Szilágyi László vezette Forradalmi Bizottságnak 8 óra után 
át kellett adnia a hatalmat a visszatért kollaboránsoknak. A megyeházból távozó forra-
dalmárok orosz katonák sorfala között hagyták el az épületet. A hatalom új birtokosai 
ujjal mutogatták az orosz politikai tiszteknek, hogy kiket kell letartóztatni, Ungvárra hur-
colni. 1956. november 6-án – elsQ büntetésként – ez a sors jutott osztályrészül Szilágyi 
Lászlónak, Kabai DezsQnek, Rácz Istvánnak, Dandos Gyulának, Lupkovics Györgynek és 
Pintér Istvánnak. Az Ungvárra hurcolt foglyokat – hazai és nemzetközi tiltakozásra – csak 
karácsony táján engedték haza. 1957 januárjában tiltott fegyverrejtegetésért Tomasovszky 
Andrást is letartóztatták és elítélték.

1957. április 23-án – ezúttal Szilágyi Lászlóval és másik 18 társukkal együtt – újra 
letartóztatták Tomasovszkyt. Tizennyolc társuktól eltérQen – akiket több évi börtönre ítél-
tek – kettejüket többé nem engedték szabadon. 1957. április 23-tól a politikai rendQrség 
állományába sorolt ávósok – megosztva fáradozásaikat – fogadott verQlegények közre-
m_ködésével vallatták Qket. A felvilágosodott Mária Terézia idején eltiltott tortúrázással 
csikartak ki tQlük, hazudtak össze róluk olyan állításokat, aminek következtében a debre-
ceni hadbíróság kötél általi halálra ítélte mindkettQjüket.

A formai követelmények – kötelezQ fellebbezés – betartása után az elsQfokú ítélet 
1958. április 28-án jogerQre emelkedett. A két forradalmárt a fogdaQrök átkísérték a sira-
lomházba. A túlterhelt hóhér munkarendjét, a Nyíregyháza és Budapest között oda-vissza 
megforduló posta menetrendjét, és azt is kalkulálva, hogy az Elnöki Tanács elnöke nem 
szuverén annyira, hogy Kádár Jánossal, az MSZMP Politikai és Központi Bizottságával 
dacoljon, a két forradalmár ítéletének a végrehajtását 1958. május 6-ára t_zték ki.

(„A halál bekövetkezett”) Az újonnan szervezett MSZMP azzal kezdte a megyei társada-
lom konszolidációját, hogy kivégeztetett két hQst, és politikailag inspirált bírói ítélettel 
sújtott a megyében félezer embert. Így üzente meg mindenkinek, hogy aki a kommuniz-
mus felé vezetQ ösvényrQl lelép, hasonló bánásmódra számíthat. Történt ugyanis 1958. 
május 6-án, hogy Barta Kálmán (alezredes) büntetQtanácsi elnök, hadbíró; Kispál Pál 
(ezredes) katonai ügyész; Kató Gábor (alhadnagy) börtönparancsnok; Somlyai Miklós 
(fQtörzsQrmester) jegyzQkönyvvezetQ, dr. Bíró Béla és dr. Bartha István orvos-szakér-
tQk jelenlétében a börtönQrök által elQvezetett Szilágyi Lászlón reggel 7 óra 16 perckor, 
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Tomasovszky Andráson 7 óra 18 perckor a hóhérok végrehajtották az ítéletet. A megújult 
MSZMP közpénzen tartott ítéletvégrehajtója 7 óra 20 perckor jelentette: az ügyész követelte, 
a hadbíró szentesítette gyilkossággal két ember életét megkurtította. A jegyzQkönyv precíz 
és könyörtelen, mint a fasiszta és kommunista elsQ- és fQtitkárok akarata. 7 óra 36 perckor 
a két orvos-szakértQ jelentette Barta Kálmánnak: „a halál mindkét elítéltnél bekövetkezett.”

A pánszláv kollaboránsok osztályharcos fiziológiai és lelki elégedettséggel eltelve, aláír-
ták a napidíj és az útiköltség felvételét igazoló bizonylatokat, és indultak haza, az irodájuk-
ba, vagy újabb osztályellenségre vadászni. Külön kasztot alkottak a kommunisták minden 
társadalomban, mint a Hitlernek engedelmeskedQ SS-ek, vagy Szálasi nyilaskeresztesei. 
Lelkükben, értékrendjükben, másokhoz való viszonyukban szemernyit sem különböztek 
egymástól. Csak a ruhájukon viselt jelképek voltak különbözQek. Egyébként minden tettü-
ket gy_lölet vezérelte, és mélyre ásott titok fedte. A kommunistáknak ilyen gy_lölt áldoza-
tuk volt Szilágyi László és Tomasovszky András. A meggyilkoltak tetemét nem merték kiad-
ni a családnak. Sötétedés után vitték a temetQbe, ahol a legszigorúbb esküvel titoktartásra 
kötelezett sírásókkal a leggazosabb parcellában kapartatták el kih_lt testüket.

(Kesernyés vigasz) A magyar állampolgárok adóforintjaiból a foglalkoztatottak átlagánál 
kétszer-háromszor jobban fizetett kollaboránsok 1958. május 6-tól 1989 augusztusáig 
nem árulták el a két áldozat családjának, hogy hova rejtették a tetemeket. Tudták, hogy 
a lelküket a pánszláv bolsevizmusnak kínálgató kéjelgQkön kívül akkor sem, azóta sem 
hiszi senki, hogy a kivégzetteket jogosan gyilkolták meg. Ezt a s_r_n és kedvvel osztoga-
tott hasonló ítéletek miatt csak 1989 januárját követQen lehetett megfogalmazni. Akkor is 
csak a kiszámíthatatlan következmények vállalása mellett.

Kádár utolsó nyilvánosságra került beszédének Ágnes asszonyi szindrómája tanúsítja, 
és a haldokló elsQ titkár könyörgésére a Németh Miklós miniszterelnök által az ágyához 
kísért gyóntatópap feloldozására vágyó ember lelki igénye erQsít, hogy evilági ébrenlété-
nek utolsó perceiben Kádár rádöbbent az emberi lét spirituális misztériumának mélysé-
geire. Ezzel együtt az általa erQltetett társadalmi értékrend és politika totális kudarcára. 
TQle ezután sem Pozsgayt, sem Nagy Imrét, sem Szilágyit, Tomasovszkyt, sem azt a 290-
300 általa kivégeztetett áldozatot nem kellett félteni. Szembenézett elhibázott moszkvai 
útjával, és rádöbbent, hogy kudarcba fulladt hatalomgyakorlása másfél-két nemzedék 
emberi lehetQségét pazarolta el. Legalább három évtizedig erQszakosan késleltette a ma-
gyar nemzet felzárkózását Európához. CsQdbe torkolló életének záróakkordja – kisiklott 
modernizáló szándéka, és hamis népboldogító reménye – II. Józsefnek a halálos ágyán 
átélt kudarcával vethetQ össze.

A Kádár helyére álló, a csepeli munkásgy_lésen fehérterrort vizionáló, a rádió 168 
óra cím_ m_sorában a kivégzett miniszterelnököt újólag is megrugdosó Grósz Károly 
viselkedése („Nagy Imrét törvényesen és joggal ítélték halálra,” és csak „az okmá-
nyok áttekintése… jelzi, hogy a kiszabott ítélet nincs tényekkel alátámasztva.”) azonban 
nem zárta ki, hogy ha biztatást kap Moszkvából, Nagy Imre sorsára juttatja Pozsgayt. 
Bizonytalankodásai nem erQsítik, csak megengedik feltételeznünk, hogy Grósz civilizáci-
ós értékrendjébe belefért a Nagy Imre, Szilágyi László, Tomasovszky András végzetéhez 
hasonló politikai megoldás. Ezt a gyanút erQsíti, hogy a megölt miniszterelnök iránti 
gy_lölettQl tüzelve, az elsQ világháborús közös hadseregnek és honvédeknek oroszországi 
hadifoglyai között addig hajkurásztatta az NKVD szimatolóit és hamisítóit, amíg rá nem 
bukkantak egy Nagy Imre nev_ legényre, akire – a gy_lölet mámorától hevülve – ráfog-
hatta az új elsQ titkár, hogy azonos „a bolsevik pártot eláruló miniszterelnökkel”, aki a cári 
család tagjait átlövöldözte a túlvilágra.
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Meg kellett idéznünk a vonakodó Grósz Károlyt, mert az általa pengetett ellenforradal-
mas-fehérterroros gyanú körüllengte Szilágyi, Tomasovszky és társaiknak a rehabilitáció-
ját is, mint a nyíregyházi provinciálisan késleltetett rendszerváltoztatást is. Ezt igazolja a 
Nagy Imre újratemetésén elmondott Orbán-beszéd fogadtatása az MSZMP~MSZP részé-
rQl, aminek legelutasítóbban Horn Gyula akkori külügyminiszter adott hangot.

(Szubjektív megjegyzés) Személyesen is részese voltam annak a politikai és emberi 
küzdelemnek, aminek eredményeként a brutálisan meggyilkoltatott, és barbár módon 
három évtizedre az emlékezés elQl is elrejtett mártírok 1989. október 6-án megkapták 
az európai civilizációban minden halottnak kijáró végtisztességet. Ezért – ebbe az ér-
demeiket méltató visszaemlékezésbe – nem ildomos beleszQni az MDF-fel és a vele 
együtt küzdQ szervezetekkel, emberekkel szemben éreztetett és tettlegesen gyakorolt 
provinciális gQgöt, kommunista lenézést, kéréseink elutasítását, teljesítésének késlel-
tetését. Zárjuk inkább visszaemlékezésünket egy 1956-os nyíregyházi és egy 1989-es 
pesti pillanat felvillantásával. Ez a pillanat akkor is, azóta is, ha Nagy Imre, Szilágyi 
László, Tomasovszky András és 290-300 társuk esztelen meggyilkolására gondolok, 
mindig felrémlik elQttem: 

Az egyik: Nyíregyházán 1956. október 26-án az Irodaházról leverik a vörös csillagot, 
helyébe magyar lobogót t_znek. Ezernyi ember indul a Kossuth Gimnázium felé, és a 
torkukból felszakad a nemzet óhaja: Ruszkik haza! 

A másik: 1989. június 16. HQsök tere. Végtisztességre váró halottak! Két-három-
négyszázezer (?!) ember! Szónokok sora, s a végén egy még majdnem kamasz fiatal-
ember, Orbán Viktor: És végül ki kell mondanunk, oroszok menjetek haza!

Ha többet nem is, annyit a kollaboránsoknak és örököseiknek is el kell ismerniük: 
emberhez méltóbb függetlenségben és szabadon élni, mint nagyhatalmak által gyar-
matosított ország kollaboráns lakójaként alázattal lesni és teljesíteni idegen hatalmak 
parancsait.


