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A túlélőknek kötelességük 

átadni 1956 örökét 

„Életre ítélve sem könnyű, 

hiszen a múlt bennünk él” 

 

Óriási a magyar történelem, s ennek egyik legtisztább és legdicsőbb eseménye 

az 1956-os forradalom és szabadságharc – mondta a POFOSZ hagyományőr-

zőinek októberi találkozóján Wittner Mária.  A szabadságharcos – akit az 1956

-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték – úgy 

érzi: nem elsősorban a barikádok, hanem a börtönévek és a szabadulást köve-

tő küzdelmes idők nevelik az embert igaz forradalmárrá. 

Bár jelenkorunkban barikádokra és fegyverekre nincs szükség, de forradalmi szívre 

s a magyar hazáért rajongó és tenni akaró elszántságra annál inkább – hangsúlyozta 

Wittner Mária.  Hiszen látható, hogy hazánk folyamatosan a Nyugat kritikáinak és 

ellenszenvének középpontjában áll, s intézkedésiért, a nemzeti érdekek mellett kiál-

ló politikájáért „keresztre feszítik”.  Holott jól látható, hogy a mai képmutató nyu-

gati politika „nagy stratégiája” nem más, mint megteremteni a problémákat, majd – 

miután zűrzavarossá váltak a viszonyok – felajánlani a problémák megoldását.  Így 

volt ez 1956-ban, és így van ez ma is.  Ám a történelmet nem lehet sokáig elhazud-

ni.  Az igazság – ha lassan is de – megmutatkozik, s ebben nagy segítséget jelente-

nek mindazok az írásművek, emlékezések, amelyek 1956 dokumentálására, szemé-

lyes történeteinek felfejtésére vállalkoznak.    

Wittner Mária – aki nyolc hónapot töltött a siralomházban, s csak 1970-ben szaba-

dult – arról is mesélt, hogy a börtönéveket és az áldozatokat soha de soha nem lehet 

elfelejteni.  Olyan sebek ezek, amelyeket nehéz begyógyítani, ha egyáltalán begyó-

gyulhatnak.  De akik átélték az akkori eseményeket, azoknak kötelességük továb-

badni 1956 örökségét, világossá kell tenni igaz történetét, s eszméiért ma is küzdeni 

kell – szellemi síkon és a példaadás erejével.  Hiszen sok olyan példakép van, akik-

nek a sorsa megmutatta, hogy a hazáért nagyszerű tettekre képes az ember.  A bör-

tönben Wittner Mária is megfogadta, hogy ha kikerül a falai közül, nem fog hall-

gatni; elmondja 1956 igazságát.  S elmondja azt is, hogy „életre ítélve sem könnyű, 

hiszen a múlt velünk van.  De éppen ez ad erőt, hogy 1956-ról beszéljünk, s őrizzük 

példaadó emlékét.” 

V. É.   

Szárnyakat adni a diákok képzeletének 

 Tóth Nándorné: A gyermeki érdeklődés felkeltése 

a legszebb feladat 

 A diákok nyitottak 1956 üzenetének befogadására, 

de csak akkor, ha van honnan és van kitől megismer-

niük a forradalom és a szabadságharc igaz történetét 

– mondja Tóth Nándorné, nyugalmazott iskolaigaz-

gató.   A POFOSZ hagyományőrző közösségének tag-

ja úgy véli: 1956 emlékének megőrzésében a család-

nak és az iskolának egyaránt megvan a felelőssége és 

a sajátos feladata.  

A magyar- és idegennyelv-szakos tanárnő – aki 2004-ben vonult nyugdíjba a tizenkét 

évfolyamos Álmos Vezér Gimnázium éléről – több évtizedes pedagógusi tapasztalta 

alapján állítja: a gyermeki érdeklődés felkeltése a legszebb, egyszersmind a legnehe-

zebb feladat.  Be kell látni, egy történelmi esemény puszta tényeinek felsorolása, kro-

nológiájának listázása száraz lecke, egyszerű tananyag marad a gyermek számára.  

Csak akkor érinti meg a múlt, ha azt személyes történeteken keresztül, fantáziájára, 

empátiájára és kíváncsiságára alapozva tárják fel előtte.  Ez a módszer – mondja a 

tanárnő – az iskolai oktatás keretében ma még nem általános, azonban ha a történel-

met oktató tanár kreatív – s persze meg akarja ismertetni diákjával 1956 hiteles törté-

netét –, akkor megtalálja azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel  
„szárnyakat” adhat a tanuló képzeletének.  Erre szolgálnak a túlélő forradalmárok 

által tartott rendhagyó történelemórák, a forradalom egykori helyszíneire szervezett 

közös kirándulások, a kegyhelyek felkeresése vagy a témában rendezett filmek, szín-

darabok megtekintése.  Mindig az a legfontosabb, hogy az általános helyett az egyedi-

vel találkozzon a gyerek.  A száraz tények nem érintik meg, de Tóth Ilonka vagy 

Mansfeld Péter sorsa bizonyosan.      

 – Ma már számos jó kezdeményezéssel lehet találkozni, hiszen iskolai vetélkedők, 

1956-os pályázatok adják hírül, hogy vannak iskolák, ahol komolyan gondolják a for-

radalom szellemének megőrzését, s ez hatalmas és örömteli fejlődés a korábbiakhoz 

képest – emlékeztet Tóth Nándorné.  – Ugyanakkor azt is be kell vallani – teszi hozzá 

– hogy a diktatúra évtizedeinek sok-sok hazugsága nem múlt el nyomtalanul, s köz-

vetlenül a rendszerváltozás után csak a felszínen, de nem a szívekben bomlott ki 1956 

méltó emlékezete.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1lb%C3%BCntet%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89letfogytiglan

