
Kanyó Bertalan 
mártíromsága 

Ha nem jön a Rákosi-rendszer, Kanyó 
Bertalan és Vas Rozália minden bizonnyal a 
szüló'falujukban (a szatmári Fülpös, illetve 
Kocsord községekben) házasodnak össze, 
gazdálkodnak és gyermeket nevelnek. A 
kollektivizálás űzte el őket a hagyományos 
gazdálkodásból, ingázó ipari munkások let-
tek. Végül Ózdra költöztek. 

Az eddigieken túl 1948 óta már osztályel-
lenség is volt Kanyó Bertalan, s ezután jött 
még az „ózdi megmozdulás" 1949-ben. 
Amikor 1957. április 27-én 1956-os megtor-
lás címén Miskolcon felakasztották, csupán 
az osztályellenség elleni, „érthető" bosszú-
ról volt szó, bírósági ítéletbe csomagolva. El-
földelése után 38 évvel hozathatta haza szü-
lőföldjére az özvegye.1 

Szabolcs-Szatmár megyében, illetve Nyír-
egyházán a lényegesebb forradalmi cselek-
mények csak háromnapos késéssel, 1956. ok-
tóber 26-án (pénteken) kezdődtek. A Ma-
gyar Dolgozók Pártja (MDP) megyei szerve-
zete, a közigazgatás tanácsi hálózata és a 
fegyveres elnyomó szervezetek (ÁVH, nép-
hadsereg, rendőrség) kártyavárként omlottak össze, s a népből jött, amatőr politikusok, Szil-
ágyi László a Megyei Munkástanács elnöke és forradalmár társai három nap alatt az egész 
megyében át tudták venni a hatalmat.2 

A központi, fővárosi irányítás híján az itteni forradalmárok kapcsolatot kerestek elsősor-
ban Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc), továbbá Hajdú-Bihar megye (Debrecen), Buda-
pest, sőt Győr forradalmi bizottságaival és vezetőikkel. A nyíregyházi Szilágyi László elnök, 
megyeházán lévő irodáját állandó külön telefon, ún. K-vonal kötötte össze Miskolc, Debrecen 
és Budapest munkástanács-elnökeivel. Nem eléggé ismert, hogy megyénk forradalmi esemé-
nyeiben meghatározó szerepük volt az ún. „fekete vonatok" utasainak, az ingázásra kény-
szerített szabolcsi munkásoknak és a szolgálatból hazaérkező vasutasoknak. A sztrájkok mi-
att nagyon sok szabolcs-szatmári munkás hazatért a falujába a nagy ipari központokból (Mis-
kolc, Diósgyőr, Ózd, Kazincbarcika, Tiszapalkonya stb.), s nem csupán friss és tényszerű híre-
ket hozott, hanem felvonulásokat szervezett, követeléseket állított össze, és élen járt a kom-
munista jelképek (ötágú csillagok, szobrok, feliratok) lerombolásában. 

Szabolcs-Szatmár megye és a borsodi iparvidék forradalom alatti szoros kapcsolatát jól ér-
zékelteti Kanyó Bertalan segédmunkás sorsa is. Paraszti családban született, 1903. március 
l-jén a szatmári Fülpös községben (1955-től Ököritófülpös). Fiatalabb éveiben harcos kom-
munista volt, s 1932-ben Debrecenben nyolc hónapi börtönre ítélték az Internacionálé éneklé-
se miatt. Az 1945 utáni években azonban látva az ideológia és a valóság ellentmondásait és ta-
pasztalva a parasztságon elkövetett önkényeskedést, fokozatosan kiábrándult a pártból. 
Elannyira, hogy az 1948-as választások után MDP tagkönyvét az ózdi kaszinó épületében 
megtartott párttaggyűlésen nyilvánosan elégette (a kandallóba dobta). 

Segédmunkásként ugyan továbbra is dolgozhatott a Kohászati Művekben, azonban az 
1949. évi „ózdi megmozdulás" után (erről még a feleségének sem sokat beszélt) öt társával 
egyetemben tizennégy hónapra az ÁVH budapesti börtönébe került. Ezen hosszú időszak 

1 Fazekas Árpád: Végleg hazatért a mártír. Kelet-Magyarország, 1995. 247. sz. 7. old. 
2 Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban és a valóságban. Nyíregyháza, 1994.148. old. 

23 

Kanyó Bertalan, 1956-os mártír. 



alatt semmit sem tudtak róla a hozzátartozói! Szabadulásakor a korábbi 104 kg helyett, 47 kg 
volt a testsúlya. 

N e m tudunk jelenleg semmi különösebbet Kanyó Bertalan „1956-os tetteiről" azon kívül, 
hogy sokan jártak a lakására, s ő is gyakran volt távol és várta a forradalmat. Az csak magától 
értetődő, hogy a megtorláskor mint „régi ismerőst" már 1956. november 22-én letartóztatták. 
Ezután már nem szabadult. Még átolvasni is megrendítő, amiket a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróság az özvegy kérésére 1990. november 9-én igazolt: „Kanyó Bertalant, aki 
Fülpösön 1900. május 1-én született, anyja neve: Vass Emília, a miskolci Megyei Bíróság 1957. 
február 27. napján.. . szervezkedés bűntette miatt halálra ítélte. Ezt az elítélést az 1989. évi 
XXXVI. törvény 1. paragrafusában írt rendelkezése folytán semmisnek kell tekinteni. A halá-
los ítéletet 1957. év április hó 27. napján végrehajtották." 

Ismeretes Szakolczai Attila tanulmányából,3 hogy a forradalmat követő megtorlás bírósági 
ügyvitele rendkívül hanyag volt. Ennek legfőbb okai: az ügyek rendkívül nagy száma és a 
rendelkezésre álló személyek csekély szakértelme. Ezekre vezethető vissza a bírósági igazolás 
két jelentős tévedése: az 1900. május 1-jei szülési dá tum és a hibásan írott anyai név: Vass. 

Az már széleskörben ismert, hogy a megtorlás bírósági aktáiból nem az derül ki elsősor-
ban, hogy az elítélt 1956-ban mit csinált, hanem, hogy miért ítélték el. Az ítélkezésben súlyos-
bító tényezőnek minősült: a baloldali (kommunista) elkötelezettségű családból való szárma-
zás, osztályának tudatos elárulása és az osztályidegenség. A szerencsétlen Kanyó Bertalan 
mind a három elmarasztaló szempontnak megfelelt. 

Átnézve mármost a Miskolci Megyei Bíróság külön tanácsának B 182/1957. 4. szám alatt 
gyorsított eljárásban meghozott 30 oldalas ítéletét, kitűnik, hogy Kanyó Bertalant szándékos 
emberöléssel és szervezkedéssel vádolták. Ugyanis Ózdon, 1956. október 29-én (hétfőn) há-
rom személy (Horning Ferenc megyei ügyészségi nyomozó, Horváth József áv. hadnagy és 
Cs. Nagy Zsigmond rendőr százados) népítélet áldozata lett. Itt nyomban utalok arra, hogy a 
lincselés (országosan harmincegy esetben történt: Ózdon három, Mosonmagyaróvárott há-
rom, Miskolcon hét és Budapesten tizennyolc személy) a forradalom hordaléka volt, amelyet 
a szabadságharcosok mélyen elítéltek. 

Az tény, hogy Kanyó Bertalan jelen volt Horning Ferenc bántalmazásának helyszínén. A 
III. rendű vádlott Kanyó Bertalan tagadta, hogy Horning Ferencet fokossal megütötte volna. 
Sőt, a tárgyaláson volt bátorsága elmondani, hogy a rendőrségi vallomás felvételekor bántal-
mazták! De időbenileg sem vehetett részt a népítéletben, mert éppen akkor egy sérültet kísért 
a gyári orvosi rendelőbe. 

A fülpösi Kanyó Bertalan és a kocsordi Vas Róza 1956. augusztus 11-én Ózdon kötött há-
zasságot. Csupán két és fél hónapig élhettek együtt boldogan, mert fiuk 1957. február 27-i 
megszületésekor már elkezdődött a férj pere. A kivégzésről a feleség csak egy hónap késéssel 
szerezhetett tudomást. Sőt, az özvegy megismétlődő érdeklődését állampolgári engedetlen-
ségnek minősítették, s mivel nem tett eleget a rendőrségi felkérésnek, férjezett nevét nem volt 
hajlandó megváltoztatni, 1959. december 1.-1960. február 3-a között egyszerűen Tökölre in-
ternálták. 

Nem kis munkájába került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Temetkezési Vállalatnak és a 
miskolci Büntetésvégrehajtási Intézetnek, amíg 1991. május 22-én közölhették a jeltelen exhu-
málás adatait: Miskolci Régi Köztemető, III. parcella, 5. sor, 7. sír (1977-ben lezárták). Kanyó 
Bertalanné a kivégzés 38. évfordulójára 1995. április 7-én a TIB megyei szervezete segítségével 
hazahozatta Kocsordra szeretett férje hamvait. A temetésen az 1956-osok nevében én búcsúz-
hattam a mártírtól. Készségesen rendelkezésemre bocsátotta most ismertetett iratait, féltett 
dokumentumait és fényképeit az özvegy, akiben nagy hazafit ismerhettem meg. Özvegy 
Kanyó Bertalanné még ma is őrzi férje cenzúrázott búcsúlevelét. Idézek röviden az emelke-
dett lélekre valló sorokból: „Drága aranyos Feleségem! Búcsúzom Tőled. Nagyon kérlek, ne 
haragudj reám, hogy így történt az elválás és búcsúzás, nagyon kérlek légy erős... légy a gyer-
mekemnek hűséges gondviselője... Soraim azzal zárom, hogy légy erős és nyugodj meg min-
denben, amit Isten rendelt. Búcsúzom kedves feleségem tőled és a kis drága fiamtól szerető 
férjed Bertalan."4 

3 Szakolczai Attila: A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. 1956-os Évkönyv III. 1994. 
237-256. old. 

4 Fazekas Árpád: Búcsúlevél. Egy 56-os mártír sorai. Kelet-Magyarország, 1999. 247. sz. 9. old. 
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A Megyei Bíróság igazolása az 1957. április 27-i 
akasztásról, illetve az ítélet 1990. november 9-i 
megsemmisítéséről. 

Születési anyakönyvi kivonat. 
>. kiadmány hltalúüli 

Látjuk tehát, hogy az 1956-os megtor-
lás „igazságszolgáltatásának" a doku- - -»• -
mentumai olykor még a személyi adatok 
tekintetében is pontatlanok. Sok esetben a 
félretájékoztatás érdekében torzították el. 
Ezennel kiigazítjuk „A Honismeret évfor-
dulónaptár, 2000" hibás adatait: Kanyó Bertalan 1903. március l-jén született és 1957. április 27-én 
végezték ki!5 A meghamisított adatok nyilvánvalóan megzavarják a mártírok hiteles kultuszát. 

Az igazság az, hogy megyénkben ennél sokkal kirívóbb ávós okirat-hamisításra is van két-
ségtelen bizonyíték.o így az akkor már teljesen árva Dandos Gyula, 19 éves nyíregyházi diák-
vezér halála (1957. február 10.) után négy hónappal, a Kossuth Gimnázium anyakönyvébe 
egy ávós hadnagy (a nevét is tudjuk) bejegyeztette a következő képtelenséget: „A mai napon 
szülei kívánságára kimaradt. Más gimnáziumba felvehető." Szerencsére olykor még a doku-
mentumok eltüntetése (elégetése, kiselejtezése) sem tudja meggátolni az igazság napfényre 
kerülését. így a hírhedt nyíregyházi kulákper áldozatának Kádár Gábor, 51 éves gyulaházi 
gazdálkodónak (felakasztották a nyíregyházi börtönben 1951. július 13-án) bírósági iratai is 
egyszerűen „eltűntek". Nem gondolhatták a rossz lelkiismeretű emberek, hogy egy jogász 40 
évig megőrzött egy másodpéldányt, s így 1993-ban mégis megismerhettük ezen justizmord 
(politikai gyilkosság) hiteles történetét.7 

Meggyőződésem, hogy a magyarországi 1956-os felkelés, forradalom, és szabadságharc 
valóságos történetét csakis ilyen hiteles megyei adatok, feldolgozások összesítése után lehet-
ne és kellene elkészíteni. Amíg nem késő. 

Dr. Fazekas Árpád 

5 Honismeret, 1999. A Honismeret évfordulónaptára, 2000. 4. sz. 120. old. Összeállította: Mezey László 
Miklós. 

6 Fazekas Árpád: i.m. 1994. és Fazekas Árpád: Rácz István emlékezete. Forradalom Nyíregyházán (megje-
lenés alatt). 

7 Fazekas Árpád: i. m. 1994. 
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