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Nem szólva arról, hogy a családok sem beszéltek 1956-ról.  A diktatúra éveiben 

azért, mert hallgatni kellett, napjainkban pedig azért, mert a családok elfelejtették 

a szavakat, amelyekkel 1956-ról mesélni lehet.  Ezért is van nagy szerepe minda-

zoknak a civil szerveződéseknek, amelyek az 1956-os történések és ezek szellemi 

hagyatékának ébrentartását szolgálják. 

 – Van tehát remény – mondja a tanárnő – még akkor is, ha pályafutásom alatt, 

igaz, még a 80-as években, több megdöbbentő élmény ért.  Nem egyszer tapasztal-

tam, hogy még történelemtanárokból is kibuggyant az ellenérzés, ha a forradalmá-

rok tettei kerültek szóba.  Egyszer például egy kolléga azt mondta a salgótarjáni 

sortűz áldozatairól, hogy helytelenül cselekedtek, hiszen leverték a vörös csillagot.  

Ez persze régen volt és sokat változott a világ.  S a magam eszközeivel én is igye-

keztem hozzájárulni e szemléletet megváltoztatásához. Annak idején felvettem a 

kapcsolatot a Történelmi Igazságtétel Bizottsággal, s a tanároknak előadásokat 

szerveztem.  És hónapról hónapra olyan előadókat sikerült megnyernem, akik igaz 

képet festettek 1956-ról. Majd – a POFOSZ hagyományőrzőihez csatlakozva – 

diákoknak szervezetünk számos programot, rendhagyó történelemórákat, kirándu-

lásokat – s kezdeményezésemre – irodalmi-történelmi pályázatot írtunk ki évről 

évre.   A szervezethez azért csatlakoztam, mert tudom: minél több teret kell kinyit-

ni ahhoz, hogy az igaz szavak eljussanak a címzettekhez – a következő generáci-

ókhoz –, s minden lehetőséget ki kell használni ahhoz, hogy a még elő tanúk hal-

lathassák a hangjukat.   

S van még egy komoly indok arra, amiért Tóth Nándorné a hagyományőrzőkhöz 

csatlakozott.  Jóllehet ő kamaszlány volt 56-ban, mégis van néhány felemelő em-

lékképe az eseményekről.  Ám ennél is meghatározóbb, hogy férje, néhai Tóth 

Nándor, a forradalom leverése után – egy egyetemistákból és munkásokból álló 

csoport tagjaként – részt vett a fiatalok szervezkedésében, melynek célja az volt, 

hogy újra elszórják a forradalmi gondolat magvait.  A röpiratok terjesztéséért és a 

titkos találkozókon való részvételért öt és fél évet töltött börtönben.  Ő is azon fia-

talok egyike volt, akit hívott a történelem, és aki elfogadta e hívást.  Tóth Nándor-

né büszke volt rá. És büszke a mai napig. 

V. É.  

 

    Diákok sikere pályázaton és   ve-

télkedőn 

 

Szívből fakadó, elkötelezett 

érdeklődés a  forradalom iránt 

 

Szombati Zsófia a díjátadáson 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezések sorában kitüntetett figyelmet érdemelnek a fiatalok közre-

működésével rendezett programok.  Az ifjú generáció ünneplései – és az alka-

lomhoz illő egyéb rendezvényei – azt jelzik: a diákok szívből fakadó érdeklő-

déssel fordulnak a magyar nemzet történelemformáló eseményei felé. 

Mint ismeretes, a POFOSZ 1956-os Hagyományőrző Tagozata 2015-ben is kiírta 

diákok számára az irodalmi-történelmi pályázatot.  E nemes versenyben az I. díjat 

Szász-Kovács Réka, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem kézdivásárhelyi kirendelt 

tagozatának III. éves hallgatója nyerte el.  A második helyezett Szombati Zsófia, a 

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának első éves gazdaság-

informatikus hallgatója lett, míg a zsűri különdíját Duka Tímea-Ildikó, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatója kapta meg.  Az ünnepélyes díját-

adásra október 22-én, a Vakok Általános Iskolájában, a vak  diákok felemelő, 1956

-os ünnepségén került sor.  

Ugyancsak örömteli és kivételes élményben lehetett részük mindazoknak, akik je-

len lehettek a Budapest XVI. kerületi általános iskolák történelmi vetélkedőjén.  A 

hét oktatási intézmény nyolc csapatának felső tagozatos tanulóinak közreműködé-

sével – a kerületi önkormányzat házasságkötő termében – szervezett versengés té-

mája 1956 volt.  A diákok teszteket oldottak meg, majd Tóth Ilona 56-os forradal-

már, kivégzett hős bírósági perét dolgozták fel szabad, a tanulók fantáziájára bízott 

adaptációban.   A nagy empátiával és tárgyi tudással előadott prezentációk nem-

csak a gyermekek lelkesedéséről, de történelemtanáraik elhivatottságáról és felké-

szítő munkájuk eredményességéről is tanúbizonyságot tettek.  Mint a zsűri elnöke, 

vitéz lovag Palla László, a XVI. kerületi POFOSZ elnöke a díjátadás alkalmával 

mondta: felemelő volt látni azt az elköteleződést, amellyel tanár és diák megőrzi, 

ébren tartja és továbbadja a magyar forradalom és a szabadságharc örökségét.   


