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Ügyfélfogadás, összejövetelek 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a POFOSZ Hagyományőrző Tagoza-

tának 2016-tól átalakul az ügyfélfogadási rendje. Barátainkat és tagtársainkat 

előzetes egyeztetés után – bármely hétköznapon – várjuk a tagozat székhe-

lyén: Budapesten, a XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 155. számú irodánk-

ban.  Kérjük, hogy látogatási szándékát előre jelezze Ámon Antalnál – a ta-

gozat elnökénél – a 06-30-814-9917 vagy a 06-1-257-0190-es telefonszámon. 

Az előzetes bejelentkezés Vasvári Évánál, a hagyományőrzők elnökhelyette-

sénél is jelezhető a 06-20-428-7351 vagy a 06-1-781-3674-estelefonszámon. 

A havonkénti találkozók rendje nem változik, azaz tagjainkat és pártolóinkat 

minden hónap első szerdáján délután 15 órakor várjuk zuglói irodánkban. E 

baráti összejöveteleken – 1956 szellemiségének megőrzése jegyében – elő-

adások hangzanak el, majd kötetlen beszélgetésekre kerül sor. A 2016. év 

első találkozójára 2016. február 3-án, délután 15 órakor kerül sor. 

Lenin elvtárs 1919. augusztusában, táviratban határozta meg a pártvona-

lat: Minden kétséges egyént zárjatok be a város szélére telepített koncent-

rációs táborba!  Ahogy Szolzsenyícin később megjegyezte, már itt felme-

rül, hogy a „bűnösök” mellett az is elzárandó ellenség, akikről a bolsevi-

kok csupán kétségességet, a követendő doktrína iránti bizonytalanságot 

állapítottak meg.  Az Arhangelszk melletti kolmogori tábor olyannyira 

halálos volt a fogvatartottak számára, hogy elnyerte az első „haláltábor” 

elnevezést.  A koncentrációs táborok lakóit általában nem bírósági ítélet 

juttatta halálközelbe, hanem egyszerű adminisztratív döntés a helyi kom-

munista hatalom részéről. 

1920 végére, csupán az Orosz-köztársaságban, 43 megyei székhelyen 84 

tábor működött, majd 1922-re már 132 táborba lehetett embereket hurcol-

ni.  Ha egy tábor kicsinek bizonyult a tervteljesítéshez képest, a régi fog-

lyokat tutajokra rakták és elsüllyesztették, például a fagyos Dvinába.  Így 

tettek az említett kolmogori és a pertominszki koncentrációs táborok 

„kiszolgált” lakóival. 

(Rummel: Lethal Politics, Soviet Genocide an Mass Murder since 1917 

(Halálos politizálás, szovjet népírtás és tömeggyilkosság 1917 óta), 

Transaction, 1990, 41-42.old.) 

Az adatokat összegyűjtötte:  

Ámon Antal 

 

 

 

 

A közbeszéd részévé kell tenni 1956-ot 

Ki-ki megszenvedte a történelmi időket 

 

Amíg a tanúk köztünk vannak, kérdezni kell őket.  S amíg erőnk engedi, a 

közbeszéd  részévé  kell tenni  az 1956-os forradalom történéseit – mondta     

Kő András író, publicista a hagyományőrzők évzáró, decemberi ülésén. 

A Kossuth tér 1956, a Tököl 1956, a Levelek Rákosihoz s a Hazáért éltek, haltak! 

című könyvek társszerzője arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy a forradalom 

és a szabadságharc eseményeinek rekonstruálása és dokumentálása a jövőnemze-

dék iránti felelősség miatt is kötelességünk.  A felnövekvő generációknak tisztán 

kell látniuk a magyar történelem e kiemelkedő korszakának hátterét, az esemé-

nyek menetét és a következményeket, hiszen jelenkorunk is akkor érthető meg, ha 

értjük múltunkat.   

A szerző nagy tisztelettel emlékezett meg könyvei társszerzőjéről, Nagy J. Lam-

bertről, aki – mint mondta – információk sokaságával járult hozzá, hogy megnyíl-

janak azok a kapuk és utak, amelyek 1956 eseményeinek felfejtéséhez elvezethet-

tek.  Számtalan személyes kapcsolatra és dokumentumra volt szükség ahhoz, 

hogy hiteles írások születhessenek 1956-ról, s ebben Nagy J. áldozatos és elhiva-

tott  munkával segítette Kő Andrást.  De más is kellett a művek létrejöttéhez – 

jelesül a Gondviselés.  Gyakorta előfordult, hogy véletleneknek tűnő események 

sorozata segítette a szerzőt egy-egy tanú megtalálásában vagy dokumentum meg-

lelésében, ám ez nem a véletlen műve volt.  Az olykor érthetetlen és különös kö-

rülmények nagyon is célszerű, a dolgokat rendszerbe illesztő vezérelvek szerint 

működnek, ha kitartó és szorgalmas a munka, s tisztesség motiválja a szándéko-

kat.  A szerző szerint köszönet jár a sorsnak, mert számára megadatott, hogy író-

ként és újságíróként 1956-ról, a magyar forradalomról maradandót alkothatott. 

Lengyel János, a POFOSZ elnöke hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy a for-

radalomban részt vett akkori fiatal generáció megszenvedte a történelmi időket. 

Ki a börtönt, ki a száműzetést vállalva bebizonyította, hogy a nemzetéért kész az 

áldozatra.  De hinnünk kell abban – s hiszünk is, hangsúlyozta az elnök –, hogy a 

mai fiatalok épp úgy helyt állnának, ha a történelmi helyzet azt követelné.  

V. É.  

 


