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Keserű mosoly a diktatúrában 

 

Három GULAG fogoly beszélget. Megkérdezi az első a másodikat: - Te 

miért vagy itt? 

A második válaszol: - Azért, mert azt mondtam Lenin bebalzsamozójára, 

Borisz Zbarszkíjra, hogy ő egy forradalmár. 

Nagyon vicces – mondja az első – én meg azért vagyok itt, mert azt 

mondtam, hogy Zbarszkíj egy ellenforradalmár. 

Ez érdekes – mondja a harmadik – én azért vagyok itt, mert Borisz 

Zbarszkíj vagyok. 

 

* 

 

- Tudják azt, hogy a kommunista párt mivel jutalmazza azokat, akik új 

tagokat léptetnek be? 

- Aki egy új tagot szerez, annak egy évig nem kell tagsági díjat fizetnie.  

Aki kettőt szerez, az jutalomból kiléphet a pártból.  Aki pedig hármat, az 

kap egy igazolást arról, hogy sohase volt párttag. 

* 

 

A Fülöp-szigeteki kommunista Huk-lázadást leverő rendszer képviselője 

Carlos Romulo mondta: 

„A tegnapi gyarmatbirodalmak, amelyekről azt szokták mondani, hogy a 

Nap sohasem nyugszik le felettük, visszavonulóban vannak Ázsiából.  

Amitől most félünk azonban, az az új kommunista birodalom, amelyről 

tudjuk, hogy ott a Nap sohasem kel föl.” 

 

* 

Jól ismerjük a marxi tételt: „a kommunizmusban mindenki a képességei-

nek megfelelő tevékenységet végez, és a tömegtermelésnek köszönhetően 

mindenki a szükségleteinek megfelelően részesül az anyagi javakban.” 
A valóságban azonban a kommunista rendszerekre az áruhiány volt jel-

lemző. Sokan a Nyugaton élő rokonaiktól tudtak csak beszerezni hiány-

cikknek számító dolgokat. Ezért a mondat második felét a vicces kedvű-

ek keserűen átalakították: a kommunizmusban mindenki a nagybácsi la-

kóhelyének függvényében részesül az anyagi javakban. 

 A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE  

1956-os HAGYOMÁNYŐRZŐI  ÉS AZ 1956 ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY 

2016-ban 

Irodalmi, történelmi pályázatot hirdetnek magyarországi és határon túli diá-

kok részére 25 éves korig  két kategóriában 

I. Téma: Velünk élő forradalom 

 Készíts interjút egy, az 1956-os forradalom és a szabadságharc eseményeit, dicső 

napjait, leverését megélt személlyel. 

 Kérdezd meg az emlékeiről, a forradalom és a szabadságharc – az illető számára – 

legmeghatározóbb pillanatairól. 

 Faggasd arról, mai életében mit jelent 1956 emléke. 

A megkérdezett személy lehet rokonod, ismerősöd, szűkebb és tágabb környezeted olyan 

személyisége, akinek koránál fogva emlékei vannak 1956-ról.  A megszólaló lehet olyan 

civil személy, aki aktívan – forradalmárként – nem vett  részt az  eseményekben, ám  kitö-

rölhetetlenül  benne élnek 1956 napjai. 

Az interjú párbeszédes forma, konkrét kérdésekre adott konkrét válaszokat tartal-

mazó dolgozat. Terjedelme: 5-10 oldal.  

II. Téma: Fájdalmas ébredés – Élet a levert szabadságharc után  

 Írj egy novellát, esszét, mesét vagy verset arról, hogy milyennek gondolod a forrada-

lom és a  szabadságharc leverését követő mindennapok életérzését.  

 Képzeld magad az akkor élő emberek helyébe, akiknek a vesztett ügy után is újra kell 

kezdeni mindennapjaikat.  Vajon mit éreztek, mit élhettek át, miként néztek a jövőbe?  

 Versben vagy fikciós történetben érzékeltesd azt az emberi drámát, amelyet 1956 

után átélt az akkori generáció. 

Prózai munka esetében a terjedelem: 3 -10 oldal. Vers esetében terjedelmi korlát 

nincs. 

D I J A Z Á S 

díj: 70.000,- Ft 

díj: 50.000,- Ft 

díj: 30.000,- Ft 

Beadási határidő: 2016. szeptember 19. hétfő 

A pályázat további részleteiről – a dolgozatok beadásának határidejéről, az ered-

ményhirdetés pontos dátumáról, a pályázati nyereményekről – a közeljövőben a 

POFOSz Hagyományőrzőinek és az 1956 Öröksége Alapítvány honlapján - 

http://www.pofosz.inf.hu/  - lehet bővebben tájékozódni.  

http://www.pofosz.inf.hu/

