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SAJTÓSZEMLE
KONFERENCIA AZ 1956. OKTÓBER 25-I SORTŰZ EMLÉKÉRE

ELŐZETES


TELEFONINTERJÚ – HORVÁTH MIKLÓS, EGYETEMI TANÁRRAL KARCFM

TUDÓSÍTÁSOK, CIKKEK


1956 - LATORCAI JÁNOS: AZ 1956-OS FORRADALMÁROK
SZABADSÁGOT ÉS JELZŐ NÉLKÜLI DEMOKRÁCIÁT AKARTAK MTI



1956 - KONFERENCIA A KOSSUTH TÉRI SORTŰZ ÁLDOZATAINAK
TISZTELETÉRE - MTI



AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA SZAKMAI KONFERENCIÁT
RENDEZETT A HATVAN ÉVVEL EZELŐTTI KOSSUTH TÉRI SORTŰZ
ÁLDOZATAINAK TISZTELETÉRE - M1



1956. OKTÓBER 25. – A FORRADALOM LEGVÉRESEBB NAPJA - M1,
HÍRADÓ



AZ ELKÖVETŐKET A MAI NAPIG NEM VONTUK FELELŐSSÉGRE, ÉS
A HALOTTAK SZÁMÁT SEM ISMERJÜK PONTOSAN A KOSSUTH
TÉRI SORTŰZZEL KAPCSOLATBAN, ERRŐL BESZÉLT SCHMIDT
MÁRIA - KOSSUTH RÁDIÓ - REGGELI HÍREK



AZ 1956-OS FORRADALOM LEGVÉRESEBB NAPJÁRA EMLÉKEZTEK
OKTÓBER 25-ÉN ORSZÁGSZERTE - DUNA TV - REGGELI HÍRADÓ



AZ 1956. OKTÓBER 25-EI KOSSUTH TÉRI SORTŰZ ÁLDOZATAINAK
TISZTELETÉRE RENDEZTEK KONFERENCIÁT AZ ORSZÁGHÁZBAN
- ECHO TV



A HATVAN ÉVVEL EZELŐTTI KOSSUTH TÉRI SORTŰZ
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK MA A PARLAMENTBEN - M1



HATVAN ÉVE DÖRDÜLT EL A SORTŰZ - RTL KLUB
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ÜGYNÖKÖKRŐL, DRÓNOKRÓL BESZÉLTEK A HÁZBAN - MAGYAR
IDŐK



EURÓPÁNAK ŐRIZNIE KELL ÖNAZONOSSÁGÁT - MAGYAR IDŐK



KÖVÉR LÁSZLÓ: ÖRÖK HÁLA 1956 VELÜNK ÉLŐ HŐSEINEK MAGYAR HÍRLAP



A KOSSUTH TÉRI SORTŰZ ÉVFORDULÓJÁN AZ ÁLDOZATOKRA
EMLÉKEZÜNK - MAGYARHÍRLAP.HU



SZAKMAI KONFERENCIÁN EMLÉKEZTEK A SORTŰZ
ÁLDOZATAIRA - HIRADO.HU



A MAI NAPIG NEM ISMERJÜK PONTOSAN A HATVAN ÉVVEL
EZELŐTTI KOSSUTH TÉRI SORTŰZ ÁLDOZATAINAK SZÁMÁT,
MONDTA SCHMIDT MÁRIA - KOSSUTH RÁDIÓ



1956 MAGYARJAI ÜZENNEK - ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

ELŐZETES
Részletek

Telefoninterjú – Horváth Miklós, egyetemi tanárral
KARCFM – 2016. 10. 25.
Megszólalók:


Horváth Miklós, egyetemi tanár, Pázmány Péter Tudományegyetem
Vissza a tartalomjegyzékhez
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*
TUDÓSÍTÁSOK, CIKKEK
Részletek

1956 - Latorcai János: az 1956-os forradalmárok szabadságot és jelző nélküli
demokráciát akartak
MTI – 2016. 10. 26.
Budapest, 2016. október 25., kedd (MTI) - A forradalmárok szabad, független
Magyarországot és jelző nélküli demokráciát akartak 1956-ban - mondta Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke a 60 évvel ezelőtti Kossuth téri sortűz áldozatainak
tiszteletére rendezett szakmai konferencia megnyitóján, kedden az Országházban.
„Azokra emlékezünk, akik a 20. század egyik legnehezebb történelmi pillanatában
cselekedtek hazájuk függetlenségéért” - fogalmazott a KDNP-s politikus.
Hangsúlyozta: 1956. október 25-étől az állampárt megtorló jelleggel alkalmazta a
sortüzeket, a következő napokban csaknem félszáz volt, a társadalom azonban ennek
ellenére tovább követelte az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) feloszlatását, a párt
egyeduralmának felszámolását és a szovjet csapatok távozását. A kegyetlen megtorlás
mély sebeket ütött a magyar társadalmon, de az 1956-os forradalom mégsem volt
kudarc - tette hozzá Latorcai János.
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa előadásában elmondta: a nép
felkelt a természetellenes zsarnokság ellen, mert normális életre vágyott.
Leegyszerűsödött minden: „aki magyar, velünk tart”, hangzott 1956-ban a jelszó.
Az 1956-os forradalom a marxizmus eleven cáfolata, hisz az emberek elsősorban nem
anyagi követelések, életkörülményeik miatt, hanem emberi méltóságuk, identitásuk,
nemzeti függetlenségük védelmében vállalták a harcot az elnyomó kommunista
rendszerrel. A forradalom az egész világ számára leleplezte a kommunizmus valódi
természetét, hogy a szabadság, emberi méltóság esküdt ellensége. A szovjet hadsereg
hiába győzött, mert közben a rendszer elvesztette arcát.
A kormánybiztos megjegyezte: bocsánatot kell kérni azért, hogy több évtizedes
elhallgatás, hazudozás után a rendszerváltást követően sem vonták felelősségre a
Kossuth téri sortűz elkövetőit, jószerével még csak meg se nevezték őket.
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Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak - zárta előadását Schmidt Mária az
emlékév mottójával.
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke előadásában
emlékeztetett arra, hogy a diákság már a forradalom kitörése előtt elkezdett
szerveződni. A munkás és szegényparaszti származású fiatalok elvileg a rendszer
elsőszámú támogatói voltak, ám éppen származásuknál pontosan érzékelték a
rendszer visszáságait - mondta.
Vidéken nem a harc, hanem az önszerveződés volt a legfontosabb. A tanácsrendszer
pillanatok alatt összeomlott, a hatalmi vákuum azonban nem vezetett anarchiához. A
helyi közösségekben hamar előkerültek azok a rátermett emberek, akik felsőbb
beavatkozás nélkül is képesek voltak megszervezni az ellátást, az életet. Ezek a helyi
vezetők a rend, a törvények megtartására törekedtek, nem leszámolásra - mondta a
történész.
A konferencián elhangzott: a Kossuth téri sortűznek mintegy 70 áldozatát
azonosították, de jóval többen is lehettek, a sebesültek száma pedig több száz volt. A
Magyarországot 1956 november 4-én megszálló szovjet hadsereg rengeteg iratot vitt
magával, melyek jelentős részét még mindig nem vizsgálhatták magyar kutatók.
Történészek szerint ÁVH-sok, és feltehetően szovjet katonák lőttek a fegyvertelen
tömegre 1956. október 25-én a Kossuth téren
Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai
konferenciát

az

Országgyűlés

Hivatala

Közgyűjteményi

és

Közművelődési

Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezte.
Vissza a tartalomjegyzékhez

1956 - Konferencia a Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére
MTI – 2016. 10. 26.
Budapest, 2016. október 25. Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa
előadást tart az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére
rendezett szakmai konferencián az Országház Felsőházi termében 2016. október 25-
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én. A konferenciát az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága rendezte.
1956 - Latorcai János: az 1956-os forradalmárok szabadságot és jelző nélküli
demokráciát akartak.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Az Országgyűlés Hivatala szakmai konferenciát rendezett a hatvan évvel ezelőtti
Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére
M1 - MA DÉLUTÁN - 2016.10.25. 12:45:33
Szereplő: Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Kapcsolódó videó:
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2016-10-25-i-adas/
Vissza a tartalomjegyzékhez

1956. október 25. – A forradalom legvéresebb napja
M1, HÍRADÓ – 2016. 10. 25.
Szereplők:

Latorcai János, az Országgyűlés Alelnöke
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa

Kapcsolódó videó: 00:02:45-től
http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-2100-2016-10-25-i-adas/
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Az elkövetőket a mai napig nem vontuk felelősségre, és a halottak számát sem
ismerjük pontosan a Kossuth téri sortűzzel kapcsolatban, erről beszélt Schmidt
Mária
KOSSUTH RÁDIÓ - REGGELI HÍREK - 2016.10.26. 08:02:53
Mv: Az elkövetőket a mai napig nem vontuk felelősségre, és a halottak számát sem
ismerjük pontosan, mondta az 56-os Emlékbizottság kormánybiztosa az 56-os Kossuth
téri sortűz áldozataira emlékező konferencián az Országházban. Schmidt Mária
kijelentette, az elmúlt évtizedekben nem voltunk elég elszántak ahhoz, hogy
felelősségre

vonjuk

az

elkövetőket,

amiért

bocsánatkéréssel

tartozunk

az

áldozatoknak.
(...)
Vissza a tartalomjegyzékhez

Az 1956-os forradalom legvéresebb napjára emlékeztek október 25-én
országszerte
DUNA TV - REGGELI HÍRADÓ - 2016.10.26., 07:03:36
(...)
R: A Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferencián

az Országgyűlés alelnöke azt mondta, a kegyetlen megtorlás mély sebeket ütött a
magyar társadalmon, de az 1956-os forradalom mégsem volt kudarc.
Latorcai János: A sortüzek áldozatai nem hiába adták életüket, mert a szabadság
szelleme parázsként tartotta a forradalom tüzét a szocializmus hamuja alatt, majd
onnan kiszabadulva győzedelmeskedett az elnyomás felett.
(...)

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Az 1956. október 25-ei Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendeztek
konferenciát az Országházban
ECHO TV - ESTI HÍRADÓ - 2016.10.25. 20:03:24 (00:02:16)
Mv: Az 1956. október 25-ei Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendeztek
konferenciát az Országházban. Az eseményen az áldozatok leszármazottai is jelen
voltak. Az 1956-os Emlékév kormánybiztosa azt mondta, bocsánatot kell kérni azért,
mert az elkövetőket a mai napig nem vonták felelősségre.
R: Véres csütörtök. 1956. október 25-én, a forradalom 3. napján békés büntetők
vonultak az Astoria Szálló elől a Kossuth térre. A forradalmárok szabad, független
Magyarországot és jelző nélküli demokráciát akartak 1956-ban, mondta az
Országgyűlés alelnöke.
Latorcai János (KDNP), alelnök, Országgyűlés: A sortüzek bár vitathatatlanul növelték
a félelmet és olykor az elkeseredettséget, de nem tudták megtörni a magyarságot. A
bevonuló szovjet alakulatok a szabadságharcot ugyan leverték, a kegyetlen
megtorlások súlyos sebeket ejtett a magyar társadalmon, de 1956, szándékaik ellenére
mégsem lett kudarc.
R: A több ezer fős tömegben szovjet harckocsik akadtak el.
Szakolczai Attila, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára: Az '56-os fegyveres harcnak
mindvégig fontos eleme volt a fegyveres harc fegyvertelen támogatása. Tüntető
csoportok számos alkalommal akadályozták meg katonai egységek mozgását, sikerült
visszafordulásra kényszeríteni őket.
R: A tüntetők békés beszélgetésbe kezdtek a szovjet katonákkal, majd a magyar
államvédelmi és a szovjet katonai alakulatok tüzet nyitottak a Kossuth téren lévőkre.
A vérengzés mintegy húsz percen keresztül tartott. Aznap este a nemzeti színű mellett
a gyász lobogója is ott volt minden házon.
Schmidt Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért
felelős kormánybiztos: Nem a visszaélések, a hibák, a túlzott keménység és a
nélkülözés ellen vonultak az utcára a magyarok legjobbjai azon a hatvan évvel ezelőtti
napon, hanem a kommunista rendszer ellen, mely ellehetetlenítette a szabadságot,
szolgává akarta aljasítani nemzetünket.
R: Schmidt Mária azt mondta, bocsánatot kell kérni azért, mert az elkövetőket a mai
napig nem vonták felelősségre, jószerével meg sem nevezték őket. A Kossuth téri
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sortűz áldozatainak pontos száma kapcsán napjainkig folynak kutatások, eddig 71
személyt azonosítottak.
Vissza a tartalomjegyzékhez

A hatvan évvel ezelőtti Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek ma a
parlamentben
M1 - HÍRADÓ M1 - 2016.10.25. 12:03:59 (00:01:17)
Mv: Október 25-e van. Hatvan évvel ezelőtt ez volt a forradalom legvéresebb napja.
1956-ban ezen a napon délelőtt több ezer ember tüntetett békésen, fegyvertelenül a
Parlamentnél, amikor a környező épületek tetejére kivezényelt karhatalmi erők
belelőttek a tömegbe. A mai napig nem tudni pontosan, hányan halhattak meg. Egyes
források szerint legalább kétszázan. Ma Budapest több pontján is hatvan évvel ezelőtt
történtekre emlékeztek.
R: 1956. október 25-én délelőtt békés tüntetők vonultak a Kossuth térre. Nagy Imrének
szerették volna elmondani követeléseiket. A Parlamentet addigra már szovjet
harckocsik vették körbe. A tömeg barátkozni is próbált a szovjet katonákkal, amikor
váratlanul lövöldözés kezdődött. A mai napig nem tudni, hányan haltak meg, de egyes
források szerint legalább kétszázan. Ez volt a forradalom legvéresebb budapesti
eseménye. A sortűz áldozataira az Országház előtt kialakított emlékhelyen
emlékeztek.
Boross Péter, volt miniszterelnök: Biztos kiszámított volt az a sortűz, hogy
megrettentse az országot.
R: Az eseményen Boross Péter, volt miniszterelnök kiemelte, az emberekben a sortűz
nem rettegést és félelmet váltott ki, hanem még inkább fegyverre kapott a nép, mert
nem ismert bennünket az akkor hatalom.
Boross Péter: Ez a sortűz, és ezek az áldozatok nem fegyverletételre, hanem a harc
szélesítésére buzdították a nemzetet. Az itt elesettek szinte megtermékenyítették azt
az érzelemvilágot, amely utcára szólította és fegyverragadásra késztette azt az ifjú
generációt, amely egykor mi voltunk.
R: Boross Péter kiemelte, kötelességünk az emlékek megőrzése és a gesztusok a még
elő egykori áldozatoknak.
8. oldal

Kommunikációs és Informatikai Főosztály
Latorcai János (KDNP), alelnök, Országgyűlés: Független, szabad és demokratikus
Magyarországot akartak. Jelzők nélküli demokráciát.
R: A Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferencián
az Országgyűlés alelnöke azt mondta, a kegyetlen megtorlás mély sebeket ütött a
magyar társadalmon, de az 1956-os forradalom mégsem volt kudarc.
Latorcai János: A sortüzek áldozatai nem hiába adták életüket, mert a szabadság
szelleme parázsként tartotta a forradalom tüzét a szocializmus hamuja alatt, majd
onnan kiszabadulva győzedelmeskedett az elnyomás felett.
R: Az elkövetőket a mai nem vontuk felelősségre és a halottak számát sem ismerjük
pontosan, erre hívta fel a figyelmet az '56-os Emlékbizottság kormánybiztosa. Schmidt
Mária úgy fogalmazott, bocsánatot kell kérni azért, hogy több évtizedes elhallgatás,
hazudozás után a rendszerváltást követően sem vonták felelősségre a Kossuth téri
sortűz elkövetőit.
Schmidt Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért
felelős kormánybiztos: Kádár és cinkostársai több mint három évtizeden keresztül
azon mesterkedtek, hogy '56-ot eltagadják, meghamisítsák, elhazudják, meg nem
történtté tegyék. Forradalom helyett ellenforradalommá bélyegezték. A mai
generációknak szinte lehetetlen elmagyarázni, hogy ezen az ellenen, ezen múlott
akkor szinte minden. Élet és halál, börtön, sorsok, életpályák, állások, munkahelyek, a
jog a továbbtanuláshoz.
R: Felvonulással emlékeztek a hatvan évvel ezelőtt történtekre a mentőszolgálat
munkatársai. Kovács Gábor volt mentőápoló ma is, és hatvan évvel ezelőtt is ott volt
a Kossuth téren.
Kovács Gábor, volt mentőápoló: Itt jöttek énekelve, tüntettek, amikor egyszerre két
oldalról megszólalt a sortűz, és vitte az embereket egymás hegyén-hátán, vérbe
fagyva, meg vérben úszva, és válogatnunk kellett, hogy melyiknek van több esélye az
életben maradáshoz, hogy azt vigyük el. Nagyon kicsi kocsink volt, két fekvő meg két
ülő beteg fért bele. Akiket ültetni lehetett hát az szerencsés volt, de a többiek... Olyan
fájdalmas volt itt hagyni, hogy nem tudtunk segíteni mindenkin. Fordultunk vagy
kétszer, háromszor, de aztán már csak a fekete kocsi tudott jönni.
R: A mentőautók a Markó utcai mentőállomástól indultak a Parlament elé, ahol néma
főhajtással és virágokkal, majd szirénaszóval tisztelegtek az áldozatok és egykori
bajtársaik emléke előtt.
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Hasonló tartalommal:
-

KOSSUTH RÁDIÓ - DÉLUTÁNI KRÓNIKA - 2016.10.25. 15:01:42 (00:01:17)

-

DUNA TV - DÉLI HÍRADÓ - 2016.10.25. 12:04:01 (00:01:17)

-

DUNA TV - ESTI HÍRADÓ - 2016.10.25. 18:00:38 (00:04:01)
Vissza a tartalomjegyzékhez

Hatvan éve dördült el a sortűz
RTL KLUB –2016. 10. 25., RTL HÍRADÓ Esti kiadás
Szereplők: Horváth Miklós, egyetemi tanár, Pázmány Péter Tudományegyetem
Vissza a tartalomjegyzékhez

Ügynökökről, drónokról beszéltek a Házban
MAGYAR IDŐK - 2016. 10. 26.
Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP képviselője napirend előtti felszólalásában arról
beszélt,

hogy

a

gyermekellátás

rendszerében

hiányosságok

vannak,

ami

összefüggésbe hozható az otthonokban történt bántalmazásokkal.
Arra szólította fel a kormányt, vizsgálja felül a gyermekvédelmi ellátás rendszerét, és
erről nyújtson be jelentést az Országgyűlésnek. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy 2012 óta az Eurostat
adatai szerint 663 ezerrel csökkent azok száma, akik a szegénység kockázatának ki
vannak téve.
Hadházy Ákos, az LMP képviselője szerint kevés méltatlanabb dolog történhet az
1956-os forradalommal annál, hogy pártjának immár tizenharmadik alkalommal kell
benyújtania az Országgyűlésnek az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényjavaslatot.
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Völner Pál igazságügyi államtitkár válaszában leszögezte: az alaptörvény szerint a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága tárja fel a kommunista diktatúra hatalmi működését.
A

kormány

kezdeményezésére

a

reintegrációs

őrizet

alkalmazhatóságának

kiterjesztéséről és új kártalanítási eljárás bevezetéséről döntött az Országgyűlés. A
jogszabály szerint az elítéltek szélesebb körét vonják be a reintegrációs őrizetbe, ami
hozzájárul a büntetés-végrehajtási intézetek telítettségének részbeni enyhítéséhez.
Az Országgyűlés két olyan ellenzéki népszavazási kezdeményezést is elutasított,
amelyben a kezdeményezők nem érték el a referendum automatikus kiírásához
szükséges 200 ezer aláírást, de 100 ezernél több támogatót gyűjtöttek, így a
parlamentnek mérlegelnie kellett ügyüket. A képviselők elutasították a független Kész
Zoltán kérdését, hogy az állami vállalatok vezetőinek fizetését maximalizálják-e bruttó
2

millió

forintban.

Nem

támogatták

Gőgös

Zoltán

(MSZP)

népszavazási

kezdeményezését sem, amely az állami termőföldek eladásának tilalmáról kívánt
törvényt alkotni.
A jövőben a légügyi hatóság mellett a rendőrség is bírságot szabhat ki a szabálytalanul
drónozókra, ha a képviselők elfogadják a légi közlekedési törvény módosítását, a
javaslat tárgyalását tegnap kezdték meg a Házban.
A közigazgatási rendtartásról és perrendtartásról szóló javaslatok vitájában Völner Pál
igazságügyi államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a módosítás az ügyfelek jogköreit
szélesíti ki. Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló szerint meg kell teremteni az
állami hatóságok esetében a nemzetiségi nyelvhasználatra való képességet.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Európának őriznie kell önazonosságát
MAGYAR IDŐK - 2016. 10. 26.
A szocialisták nem a Parlamentben ünnepeltek
Ünnepi

ülésen

emlékezett

az

Országgyűlés

az

1956-os

forradalomra

és

szabadságharcra, amelyen külföldi közjogi méltóságok is fejet hajtottak a hatvan évvel
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ezelőtt történtek előtt. Az ülésen az MSZP frakciója nem vett részt, amivel a Fidesz
szerint a szocialista párt kiírta magát a jóérzésű demokratikus közösségek sorából.
Az ünnepi ülésen Kövér László házelnök arról beszélt, hogy az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc megkerülhetetlen tanulsággal szolgált a korabeli
Európának, hiszen a nagyvilág felismerhette a kommunizmus igazi arcát. „A
forradalom és szabadságharc tanulsága napjainkban pedig arra figyelmeztet, hogy a
saját önazonosságának, önrendelkezésének és önbecsülésének fenntartása és védelme
nélkül egész Európa, az egész Európai Unió tragikus vesztese lehet az Európán kívüli
nagyhatalmi erők és az államok fölötti, demokratikus felhatalmazás és ellenőrzés
nélkül működő háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítésének” – mondta Kövér
László. Szerinte „1956 magyarjai azt üzenik a 21. századnak, hogy a nemzeti
önazonosság, önrendelkezés és önbecsülés soha nem veszélyforrás, hanem mindig
erőforrás egy közösség számára. Egy olyan globális versenyben, amelyben az identitás
egyre inkább politikai és gazdasági versenyképességi tényezővé válik, Európa nem
állhat helyt a közös keresztény civilizációs alapokra épülő, sokszínű nemzeti kultúrák
alkotta európai identitás nélkül.” Az ünnepi ülésen mások mellett részt vett Áder
János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, 1956-os szervezetek
képviselői, az ’56-os események szemtanúi, politikai üldözöttjei, a külhoni magyar
közösségek képviselői, a magyar történelmi egyházak képviselői. Marek Kuchcinski,
a lengyel szejm elnöke arról beszélt, hogy a magyarok 1956-ban felvállalták a harcot a
demokráciáért, és áldozatuk nem volt hiábavaló. Stanislaw Tillich, a német Bundesrat
elnöke pedig azt hangoztatta, hogy azok, akik 1956-ban feláldozták életüket a
kilátástalan küzdelemben, a 20. század hősei közé tartoznak.
Nem volt hajlandó együtt ünnepelni az Országgyűléssel az MSZP frakciója.
A szocialisták tüntetőleg az emléküléssel egy időben, a II. kerületben, a Forradalom
lángjánál tartottak megemlékezést. Tóth Bertalan frakcióvezető kijelentette, nem
ünnepelnek együtt olyan kormánnyal, párttal, amely nemzeti egységet hirdet, de a
többséget kirekeszti.
A Parlamentben az ünnepség végén ügyrendben kért szót Kósa Lajos, a Fidesz
frakcióvezetője, aki jelezte: szeretné, ha a jegyzőkönyvbe belekerülne, hogy „az 1956os forradalmat szovjet segítséggel vérbe fojtó Magyar Szocialista Munkáspárt
utódjaként megalakult Magyar Szocialista Párt frakciója” az ünnepi ülésen nem vett
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részt. A Fidesz-frakció közleménye szerint távolmaradásával az MSZP „kiírta magát a
jóérzésű demokratikus közösségek sorából”. – A forradalmárok szabad, független
Magyarországot és jelző nélküli demokráciát akartak 1956-ban – mondta Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke a 60 évvel ezelőtti Kossuth téri sortűz áldozatainak
tiszteletére rendezett szakmai konferencia megnyitóján az Országházban. Földváryné
Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke előadásában emlékeztetett
arra, hogy a diákság már a forradalom kitörése előtt elkezdett szerveződni.

Hasonló tartalommal:
pestisracok.hu - Megerdemelte-volna-szabadsagot-ez-buszke-nagy-multu-orszag-azoktober-25-ei-sortuz-aldozataira-emlekeztek/
Vissza a tartalomjegyzékhez

Kövér László: Örök hála 1956 velünk élő hőseinek
MAGYAR HÍRLAP - 2016. 10. 26.
A magyar forradalom és szabadságharc eszményei arra köteleznek, hogy olyan
Európai Uniót és benne egy olyan magyar államot építsünk, amely szolgálja, és nem
kiszolgáltatja az európai és a magyar polgárokat – mondta a parlamentben tartott
emlékülésen Kövér László házelnök. Szerinte „önrendelkezésének fenntartása és
védelme nélkül egész Európa tragikus vesztese lehet a háttérhatalmak gátlástalan
érdekérvényesítésének”.
KÓSA LAJOS: AZ 1956-OS FORRADALMAT SZOVJET SEGÍTSÉGGEL VÉRBE
FOJTÓ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT UTÓDJAKÉNT MEGALAKULT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT FRAKCIÓJA AZ ÜNNEPI ÜLÉSEN NEM VETT
RÉSZT
A RENDSZERVÁLTOZÁSSAL SOK MINDEN VÁLTOZOTT, DE ANNAK AZ
ÁTKOZOTT NÉGY ÉVTIZEDNEK A MENTALITÁSBELI HATÁSÁT HOSSZABB
IDEIG KELL GYÓGYÍTGATNI – MONDTA BOROSS PÉTER
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EURÓPÁÉRT IS HARCOLTAK, S A HUSZADIK SZÁZAD HŐSEI KÖZÉ
TARTOZNAK, AKIK 1956-BAN FELÁLDOZTÁK ÉLETÜKET – FOGALMAZOTT
STANISLAW TILLICH, A BUNDESTAG ELNÖKE
EURÓPÁBAN NEMZETEK ÉLNEK EGYÜTT, NEM PEDIG EGY ETNIKAILAG ÉS
KULTURÁLISAN EGYSÉGES NÉP – HANGSÚLYOZTA MAREK KUCHCINSKI, A
LENGYEL SZEJM ELNÖKE
Kövér: Nem adjuk fel az 1956-os eszméket
ÜNNEPI

EMLÉKÜLÉST

TARTOTT

A

PARLAMENT

A

FORRADALOM

HATVANADIK ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE, A SZOCIALISTA KÉPVISELŐK
TÁVOL MARADTAK
A népakaratot és a nemzeti szuverenitást emelte ki az 1956-os forradalom hatvanadik
évfordulója kapcsán a parlamentben tartott emlékülésen Kövér László házelnök.
Hangsúlyozta, ezek nélkül a demokrácia leépülése, anarchia és alávetettség vár
Európára, melynek demokratikus felhatalmazás és ellenőrzés nélkül működő
háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítésével kell szembenéznie.
Félreismeri és lebecsüli a magyarokat, aki napjainkban úgy gondolja, hogy cukorral
vagy korbáccsal, hazugsággal, nyomásgyakorlással és fenyegetéssel rávehetők
leszünk 1956 örökségének megtagadására, történelmi eszményeink és elveink
feladására – jelentette ki Kövér László házelnök az Országgyűlés tegnapi, ünnepi
ülésén. Annak idején a forradalom és szabadságharc megkerülhetetlen tanulsággal
szolgált a Nyugatnak, „napjainkban pedig arra figyelmeztet, hogy a saját
önazonosságának, önrendelkezésének és önbecsülésének fenntartása és védelme
nélkül egész Európa tragikus vesztese lehet az Európán kívüli nagyhatalmi erők és az
államok

fölötti,

demokratikus

felhatalmazás

és

ellenőrzés

nélkül

működő

háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítésének”.
Az ötvenhatos hősök azt üzenik: a nemzeti önazonosság, önrendelkezés és önbecsülés
soha nem veszélyforrás, hanem mindig erőforrás egy közösség számára. Korunk
globális versenyében Európa nem állhat helyt a közös keresztény civilizációs alapokra
épülő, sokszínű nemzeti kultúrák alkotta, közös identitás nélkül. A magyar
forradalom és szabadságharc eszményei és értékei arra köteleznek, hogy olyan
Európai Uniót, és benne egy olyan magyar államot építsünk, amely szolgálja, és nem
kiszolgáltatja az európai és a magyar polgárokat – hangsúlyozta.
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Utalt arra is, a kommunista rendszernek Magyarország nem önszántából lett része, a
második világháború után a nyugati nagyhatalmak és a Szovjetunió közötti
geopolitikai játszmák áldozataként „lökték oda rabnak”.
A forradalom leveréséről szólva kiemelte, 1956. november 4-én több harckocsival
támadtak Magyarországra, mint 1939-ben Hitler Lengyelországra.
Több mint háromezer halott az utcákon, húszezer sebesült, húszezer koncepciós per,
több mint kétszáz végrehajtott halálos ítélet, ezer elhurcolt magyar ember,
tizenháromezer internált belföldön, kétszázezer szülőföldjét elhagyni kényszerülő
menekült, és egy több mint harminc esztendőre újra berendezkedő, hazaárulásban és
emberölésben fogant, nemzetellenes és velejéig gonosz kommunista diktatúra –
részletezte Kövér a magyar népre mért büntetést.
A házelnök továbbá hangsúlyozta, kegyelettel emlékeznek a kommunizmus minden
magyar, lengyel, német és más nemzethez tartozó áldozatára, a kommunizmus elleni
harc minden mártírjára. Az ünnepi ülésen elnöklő Latorcai János – az MTI beszámolója
szerint – külön köszöntötte Áder János köztársasági elnököt, Orbán Viktor
miniszterelnököt, az 1956-os szervezetek képviselőit, az ’56-os események jelen lévő
szemtanúit, politikai üldözötteket, a jelen lévő volt közjogi méltóságokat, a külhoni
magyar közösségek képviselőit, a magyar történelmi egyházak képviselőit, a magyar
EP-képviselőket, valamint Stanislaw Tillichet, a német parlament felsőházának
(Bundesrat) elnökét és Marek Kuchcinskit, a lengyel szejm elnökét.
Az MSZP azonban, a parlamenti pártok közül egyedüliként, távol maradt, mondván,
a kormány kirekesztő politikát folytat. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti
államtitkára, Dömötör Csaba szerint ez szégyen, úgy fogalmazott, jó lehetőség lett
volna ez az alkalom arra, hogy tisztázzák az utódpárt 1956-hoz fűződő viszonyát is.
Emlékezés a sortűz áldozataira
„EGY MÁSIK ORSZÁGOT AKARTAK, A VÉRÜKKEL SZENTELTÉK MEG A
KOSSUTH TERET”
Kiszámított volt a sortűz, hogy megrettentse az országot, de a történtek
következménye más lett, s a nép még inkább fegyverre kapott – hangoztatta tegnap a
véres csütörtökre emlékezve Boross Péter volt kormányfő.
A Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére szakmai konferenciát is tartottak az
Országházban.
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Aznap sokan mentek a Kossuth térre, és biztos kiszámított volt a sortűz, hogy
megrettentse az országot, rettegést és félelmet váltson ki – ám a hatalom nem ismert
bennünket, így a félelem helyett az ország még inkább fegyverre kapott – mondta
tegnap

Boross

Péter

volt

miniszterelnök

az

Országház

egyik

korábbi

szellőzőalagútjában kialakított emlékhelyen.
Az MTI beszámolója szerint felidézte, sajátos nap volt 1956. október 25-e, azt mondta
be a rádió, mindenki foglalja el a munkahelyét, a városban pedig a tankos legények
barátkoztak a civilekkel.
Csaknem mindenki tisztában volt azzal, alapvető változások történnek, de ma már
joggal feltételezzük, hogy valamiféle altatás volt ez.
Boross Péter kiemelte, azok az emberek, akik egy másik Magyarországot akartak, a
vérükkel szentelték meg a Kossuth tér földjét. Hangsúlyozta, nem lehetünk
közömbösek azon értékek iránt, amelyeket a szovjet megszállás időszaka és a velük
kollaboráló hazai árulók igyekeztek eltüntetni.
A megemlékezésen Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására részt vett
Marek Kuchcinski, a lengyel szejm elnöke és Stanislaw Tillich, a német Bundesrat
elnöke is.
A forradalmárok szabad, független Magyarországot és jelző nélküli demokráciát
akartak 1956-ban – mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a sortűz
áldozatainak tiszteletére rendezett parlamenti szakmai konferencián.
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa előadásában arról beszélt, a
forradalom a marxizmus eleven cáfolata, hisz az emberek elsősorban nem anyagi
követelések, életkörülményeik miatt, hanem emberi méltóságuk, identitásuk, nemzeti
függetlenségük védelmében vállalták a harcot az elnyomó kommunista rendszerrel
szemben.
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke emlékeztetett, a
munkás és szegényparaszti származású fiatalok elvileg a rendszer első számú
támogatói voltak, ám éppen származásuk miatt pontosan érzékelték a rendszer
visszásságait.
Vidéken a hatalmi vákuum azonban nem vezetett anarchiához, hiszen a helyi vezetők
a rend, a törvények megtartására törekedtek, nem leszámolásra – fogalmazott.
Elhangzott az is, hogy a sortűznek mintegy hetven áldozatát azonosították, de jóval
többen is lehettek, a sebesültek száma pedig több száz volt. Történészek szerint ÁVH-
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sok, és feltehetően szovjet katonák lőttek a fegyvertelen tömegre, ám csak akkor
lehetne tisztán látni, ha tudnánk, mit rejtenek a szovjet csapatok által elvitt iratok.
,,A forradalom a marxizmus eleven cáfolata, az emberek nem anyagi követelések,
hanem emberi méltóságuk miatt léptek fel.”
Nem volt hiábavaló a küzdelem
LENGYEL ÉS NÉMET MÉLTATÁS A SZABADSÁGHARCNAK
Az 1956-os forradalmat szovjet segítséggel vérbe fojtó Magyar Szocialista Munkáspárt
utódjaként megalakult Magyar Szocialista Párt frakciója távol maradt az üléstől – ez a
mondat is jegyzőkönyvbe került fideszes javaslatra.
Az emlékülésen Marek Kuchcinski, a szejm elnöke kiemelte, Európában nemzetek
élnek együtt, nem pedig egy „etnikailag és kulturálisan egységes nép”, és KözépEurópában mindenki érti: bár különbözőek vagyunk, ebben rejlik a legnagyobb erőnk.
Mi is megerősíteni, megújítani akarjuk Európát, de a magyar–lengyel barátság is
bizonyítja, a különbözőségek megőrzése mellett lehetséges az együttműködés –
hangsúlyozta a távirati iroda beszámolója szerint. Megjegyezte, az EU gyors
reformjának a hívei. Kitért arra is, a lengyel és a magyar sors összefonódik, aminek
oka, hogy népeink mindig is közös értékeket vallottak, szolgálni akarták a hazájukat,
mindkét országban a kereszténység határozta meg a legfontosabb értékeket.
Stanislaw Tillich, a Bundesrat elnöke hangsúlyozta: azok, akik 1956ban feláldozták
életüket a kilátástalan küzdelemben, a huszadik század hősei közé tartoznak,
áldozatuk nem volt hiábavaló, mert nemcsak a saját országukért, hanem egész
Európáért harcoltak. A forradalom jelentőségét méltatva kitért arra is, Európa jövőjéről
beszélve emlékezni kell arra a hosszú és nehéz útra, amely a szabadsághoz vezetett,
emlékezni kell a közös európai értékeinkre, képesnek kell maradnunk a párbeszédre,
a kihívásokat a másik szemszögéből is látnunk kell, és nem szabad elfeledni, mennyi
mindent éltünk már át együtt.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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A Kossuth téri sortűz évfordulóján az áldozatokra emlékezünk
MAGYARHÍRLAP.HU – 2016. 10. 25.
Boross Péter: Rettegést és félelmet akart a hatalom kiváltani - Az áldozatok tiszteletére
konferenciát rendezett az Országház
Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek az Országház előtt
kialakított emlékhelyen, kedden.
Az

eseményen

Boross

Péter

volt

miniszterelnök,

a

Szabadságharcosokért

Közalapítvány elnöke beszédében kiemelte: aznap sokan mentek a Kossuth térre, és
„biztos kiszámított volt a sortűz”, hogy megrettentse az országot, rettegést és félelmet
váltson ki. De „nem ismert bennünket a hatalom", mert nem az lett a következménye
a történteknek, hogy egy ország megrettent, hanem még inkább fegyverre kapott fogalmazott.
Az egy korábbi szellőző alagútban, a tér déli részén kialakított emlékhelyen a volt
kormányfő felidézte: sajátos nap volt 1956. október 25., azt mondta be a rádió, hogy
mindenki foglalja el a munkahelyét, a városban pedig a „tankos legények” barátkoztak
a civilekkel. Furcsa állapot alakult ki az országban, csaknem mindenki tisztában volt
azzal, hogy alapvető változások történnek, és ugyan itt-ott volt fegyverropogás, de
valami mást sugallt ez a nap - mondta. Hozzátette: ma már joggal feltételezzük, hogy
„valamiféle altatás” volt ez.
Boross Péter kiemelte, azok az emberek, akik egy másik Magyarországot akartak, a
vérükkel szentelték meg a Kossuth tér földjét.
Úgy vélte, a rendszerváltozással sok minden változott, de „annak az átkozott négy
évtizednek a mentalitásbeli hatását hosszabb ideig kell gyógyítgatni”. 26 év után
ennek a gyógyító munkának megvan a gyümölcse, mert nincs olyan helyiség, ahol
kegyeletes rendezvénnyel ne gondolnának a harcokban elhunytakra, a kivégzettekre,
a börtönviseltekre - mutatott rá.
Hangsúlyozta: nem lehetünk közömbösek azon értékek iránt, amelyeket a szovjet
megszállás időszaka és a velük kollaboráló hazai árulók igyekeztek eltüntetni. Fontos
hagyomány és erőforrás a nemzeti érzés és a nemzeti érdek - hangoztatta.
Boross Péter arra is kitért: kötelességünk az emlékek megőrzése és a gesztusok a még
élő egykori áldozatoknak.
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A megemlékezésen Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására részt vett
Marek Kuchcinski, a lengyel szejm elnöke és Stanislaw Tillich, a német Bundesrat
elnöke.
Az Országház előtt október 25-én délelőtt, a forradalom harmadik napján több ezres
békés, fegyvertelen tömeg tüntetett. A környező épületekből és szovjet harckocsikból
nyitottak tüzet a tömegre, az áldozatok pontos száma nem ismert, de száznál többre
tehető. A vérengzés híre fontos szerepet töltött be abban, hogy az ország és Budapest
a forradalom, a fegyveres harc oldalára állt. Ez volt a forradalom legvéresebb fővárosi
eseménye.
Az áldozatok tiszteletére konferenciát rendezett az Országház
A forradalmárok szabad, független Magyarországot és jelző nélküli demokráciát
akartak 1956-ban - mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a szakmai
konferencia megnyitóján. „Azokra emlékezünk, akik a 20. század egyik legnehezebb
történelmi pillanatában cselekedtek hazájuk függetlenségéért”- fogalmazott a KDNPs politikus. Hangsúlyozta: 1956. október 25-étől az állampárt megtorló jelleggel
alkalmazta a sortüzeket, a következő napokban csaknem félszáz volt, a társadalom
azonban ennek ellenére tovább követelte az Államvédelmi Hatóság (ÁVH)
feloszlatását, a párt egyeduralmának felszámolását és a szovjet csapatok távozását. A
kegyetlen megtorlás mély sebeket ütött a magyar társadalmon, de az 1956-os
forradalom mégsem volt kudarc - tette hozzá Latorcai János.
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa előadásában elmondta: a nép
felkelt a természetellenes zsarnokság ellen, mert normális életre vágyott.
Leegyszerűsödött minden: „aki magyar, velünk tart”, hangzott 1956-ban a jelszó. Az
1956-os forradalom a marxizmus eleven cáfolata, hisz az emberek elsősorban nem
anyagi követelések, életkörülményeik miatt, hanem emberi méltóságuk, identitásuk,
nemzeti függetlenségük védelmében vállalták a harcot az elnyomó kommunista
rendszerrel. A forradalom az egész világ számára leleplezte a kommunizmus valódi
természetét, hogy a szabadság, emberi méltóság esküdt ellensége. A szovjet hadsereg
hiába győzött, mert közben a rendszer elvesztette arcát. A kormánybiztos
megjegyezte: bocsánatot kell kérni azért, hogy több évtizedes elhallgatás, hazudozás
után a rendszerváltást követően sem vonták felelősségre a Kossuth téri sortűz
elkövetőit, jószerével még csak meg se nevezték őket. Ahol a hősöket nem felejtik,
mindig lesznek újak - zárta előadását Schmidt Mária az emlékév mottójával.
19.
oldal

Kommunikációs és Informatikai Főosztály
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke előadásában
emlékeztetett arra, hogy a diákság már a forradalom kitörése előtt elkezdett
szerveződni. A munkás és szegényparaszti származású fiatalok elvileg a rendszer
elsőszámú támogatói voltak, ám éppen származásuknál pontosan érzékelték a
rendszer visszáságait - mondta. Vidéken nem a harc, hanem az önszerveződés volt a
legfontosabb. A tanácsrendszer pillanatok alatt összeomlott, a hatalmi vákuum
azonban nem vezetett anarchiához. A helyi közösségekben hamar előkerültek azok a
rátermett emberek, akik felsőbb beavatkozás nélkül is képesek voltak megszervezni az
ellátást, az életet. Ezek a helyi vezetők a rend, a törvények megtartására törekedtek,
nem leszámolásra - mondta a történész.
A konferencián elhangzott: a Kossuth téri sortűznek mintegy 70 áldozatát
azonosították, de jóval többen is lehettek, a sebesültek száma pedig több száz volt. A
Magyarországot 1956 november 4-én megszálló szovjet hadsereg rengeteg iratot vitt
magával, melyek jelentős részét még mindig nem vizsgálhatták magyar kutatók.
Történészek szerint ÁVH-sok, és feltehetően szovjet katonák lőttek a fegyvertelen
tömegre 1956. október 25-én, a Kossuth téren. Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz
áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferenciát az Országgyűlés Hivatala
Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
szervezte.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Szakmai konferencián emlékeztek a sortűz áldozataira
HIRADO.HU - 2016. 10. 25.
Szabad, független Magyarországot és jelző nélküli demokráciát akartak a
forradalmárok 1956-ban - mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a 60 évvel
ezelőtti Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferencia
megnyitóján, kedden az Országházban.
“Azokra emlékezünk, akik a 20. század egyik legnehezebb történelmi pillanatában
cselekedtek

hazájuk

függetlenségéért”

–

fogalmazott

a

KDNP-s

politikus.

Hangsúlyozta: 1956. október 25-étől az állampárt megtorló jelleggel alkalmazta a
sortüzeket, a következő napokban csaknem félszáz volt, a társadalom azonban ennek
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ellenére tovább követelte az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) feloszlatását, a párt
egyeduralmának felszámolását és a szovjet csapatok távozását. A kegyetlen megtorlás
mély sebeket ütött a magyar társadalmon, de az 1956-os forradalom mégsem volt
kudarc – tette hozzá Latorcai János.
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa előadásában elmondta: a nép
felkelt a természetellenes zsarnokság ellen, mert normális

életre vágyott.

Leegyszerűsödött minden: “aki magyar, velünk tart”, hangzott 1956-ban a jelszó.
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa előadást tart az 1956. október 25i Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferencián az
Országház Felsőházi termében 2016. október 25-én. MTI Fotó: Kovács Tamás
Az 1956-os forradalom a marxizmus eleven cáfolata, hisz az emberek elsősorban nem
anyagi követelések, életkörülményeik miatt, hanem emberi méltóságuk, identitásuk,
nemzeti függetlenségük védelmében vállalták a harcot az elnyomó kommunista
rendszerrel. A forradalom az egész világ számára leleplezte a kommunizmus valódi
természetét, hogy a szabadság, emberi méltóság esküdt ellensége. A szovjet hadsereg
hiába győzött, mert közben a rendszer elvesztette arcát.
A kormánybiztos megjegyezte: bocsánatot kell kérni azért, hogy több évtizedes
elhallgatás, hazudozás után a rendszerváltást követően sem vonták felelősségre a
Kossuth téri sortűz elkövetőit, jószerével még csak meg se nevezték őket.
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – zárta előadását Schmidt Mária az
emlékév mottójával.
Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke,
Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, M. Kiss
Sándor történész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatóhelyettese és Horváth Miklós hadtörténész (b-j) az 1956. október 25-i Kossuth téri
sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferencián az Országház
Felsőházi termében 2016. október 25-én. MTI Fotó: Kovács Tamás
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke előadásában
emlékeztetett arra, hogy a diákság már a forradalom kitörése előtt elkezdett
szerveződni. A munkás és szegényparaszti származású fiatalok elvileg a rendszer
elsőszámú támogatói voltak, ám éppen származásuknál pontosan érzékelték a
rendszer visszáságait – mondta.
Vidéken nem a harc, hanem az önszerveződés volt a legfontosabb. A tanácsrendszer
pillanatok alatt összeomlott, a hatalmi vákuum azonban nem vezetett anarchiához. A
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helyi közösségekben hamar előkerültek azok a rátermett emberek, akik felsőbb
beavatkozás nélkül is képesek voltak megszervezni az ellátást, az életet. Ezek a helyi
vezetők a rend, a törvények megtartására törekedtek, nem leszámolásra – mondta a
történész.
A konferencián elhangzott: a Kossuth téri sortűznek mintegy 70 áldozatát
azonosították, de jóval többen is lehettek, a sebesültek száma pedig több száz volt. A
Magyarországot 1956 november 4-én megszálló szovjet hadsereg rengeteg iratot vitt
magával, melyek jelentős részét még mindig nem vizsgálhatták magyar kutatók.
Történészek szerint ÁVH-sok, és feltehetően szovjet katonák lőttek a fegyvertelen
tömegre 1956. október 25-én a Kossuth téren.
Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai
konferenciát

az

Országgyűlés

Hivatala

Közgyűjteményi

és

Közművelődési

Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezte.
http://www.hirado.hu/2016/10/25/szakmai-konferencian-emlekeztek-a-sortuzaldozataira/
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
gondola.hu - Félárbócon a Magyar Köztársaság zászlója - 2016-10-25
hir.ma - Latorcai János: az 1956-os forradalmárok szabadságot és jelző nélküli
demokráciát akartak - 2016-10-25
ringmagazin.hu - Az 1956-os forradalmárok szabadságot és jelző nélküli demokráciát
akartak - 2016-10-25
szegedma.hu - Latorcai János: az 1956-os forradalmárok szabadságot és jelző nélküli
demokráciát akartak - 2016-10-25
magyaridok.hu - Latorcai János: az 1956-os forradalmárok szabadságot és jelző
nélküli demokráciát akartak - 2016-10-25
lokal.hu - A Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek - 2016-10-25
Vissza a tartalomjegyzékhez
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A mai napig nem ismerjük pontosan a hatvan évvel ezelőtti Kossuth téri sortűz
áldozatainak számát, mondta Schmidt Mária
KOSSUTH RÁDIÓ - 2016. 10. 25., ESTI KRÓNIKA
Mv: Az elkövetőket a mai napig nem vontuk felelősségre és a halottak számát sem
ismerjük pontosan, mondta az '56-os Emlékbizottság kormánybiztosa, az '56-os
Kossuth téri sortűz áldozataira emlékező konferencián az Országházban. Schmidt
Mária kijelentette, az elmúlt évtizedekben nem voltunk elég elszántak ahhoz, hogy
felelősségre

vonjuk

az

elkövetőket,

amiért

bocsánatkéréssel

tartozunk

az

áldozatoknak. A kormánybiztos bámulatosnak nevezte 1956 októberének forradalmi
eseményeit.
Schmidt Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért
felelős kormánybiztos: A hatalom ellen mag a nép kelt fel, vallási, származási, osztály
és politikai különbségeiket félretéve. Mert elegük volt a fedezet nélküli utópikus
ígérgetésekből, a mindent elborító terrorból, a kilátástalanságból és a folyamatos
zaklatásból. A nemzeti és kulturális identitásunk ellen viselt, szűnni nem akaró
támadásokból. A magyar emberek normális életre vágytak, olyanra, ami
gyökereiknek, szokásaiknak, sajátosságaiknak megfelel. Akik ellen felkeltek, azok
Moszkva kommunista helytartói voltak. Morális ürességük undort és megvetést
váltott ki minden magyar emberből.

A hatvan évvel ezelőtti Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek ma a
fővárosban
-

M1 - HÍRADÓ M1 - 2016.10.25. 19:30:48 (00:05:04)

-

KOSSUTH RÁDIÓ - KÉSŐ ESTI KRÓNIKA - 2016.10.25. 22:04:23 (00:02:32)
Vissza a tartalomjegyzékhez

23.
oldal

Kommunikációs és Informatikai Főosztály

1956 magyarjai üzennek
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - 2016. 10. 26., 2. OLDAL
A hatvan évvel ezelőtti forradalomra emlékezett az Országgyűlés.
BUDAPEST. Kövér László szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc tanulsága
napjainkban arra figyelmeztet, hogy a saját önazonosságának védelme nélkül Európa
és az Európai Unió tragikus vesztese lehet az Európán kívüli nagyhatalmi erők és az
„államok fölötti, demokratikus felhatalmazás és ellenőrzés nélkül működő
háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítésének”.
A kommunizmus igazi arca Az Országgyűlés elnöke erről a parlament keddi ünnepi
ülésén beszélt. A házelnök szerint az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
megkerülhetetlen tanulsággal szolgált a korabeli Európának, hiszen a nagyvilág
felismerhette a kommunizmus igazi arcát, de épp oly fontos az üzenete a mai európai
generációk számára. Úgy fogalmazott: „A forradalom és szabadságharc tanulsága
napjainkban

pedig

arra

figyelmeztet,

hogy

a

saját

önazonosságának,

önrendelkezésének és önbecsülésének fenntartása és védelme nélkül egész Európa, az
egész Európai Unió tragikus vesztese lehet az Európán kívüli nagyhatalmi erők és az
államok

fölötti,

demokratikus

felhatalmazás

és

ellenőrzés

nélkül

működő

háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítésének”.
Továbbá hozzátette: „1956 magyarjai azt üzenik a 21. századnak, hogy a nemzeti
önazonosság, önrendelkezés és önbecsülés soha nem veszélyforrás, hanem mindig
erőforrás egy közösség számára, így Európa és az Európai Unió számára is. Egy olyan
globális versenyben, amelyben az identitás egyre inkább politikai és gazdasági
versenyképességi tényezővé válik, Európa nem állhat helyt a közös keresztény
civilizációs alapokra épülő, sokszínű nemzeti kultúrák alkotta európai identitás
nélkül”.
Cukorral vagy korbáccsal Kövér László hozzátette: a magyar 1956 azt üzeni a 21.
századnak, hogy a népakaraton nyugvó állami szuverenitásokból sem a népakarat,
sem az állam, sem annak szuverenitása nem vonható ki, mert ellenkező esetben a
demokrácia leépülése, anarchia és alávetettség vár Európára.
Az ünnepi ülésen, amely a történelmi zászlók bevonulásával, valamint a Himnusz
eléneklésével kezdődött, a házelnök úgy vélte: az 1956os magyar forradalom és
szabadságharc eszményei és értékei arra köteleznek, hogy olyan Európai Uniót, és
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benne egy olyan magyar államot építsünk, amely szolgálja és nem kiszolgáltatja az
európai és a magyar polgárokat.
Megjegyezte: félreismeri és lebecsüli a magyarokat, aki napjainkban úgy gondolja,
hogy „cukorral vagy korbáccsal, hazugsággal, nyomásgyakorlással és fenyegetéssel”
rávehetőek leszünk 1956 örökségének megtagadására, történelmi eszményeink és
elveink feladására. Örök hála Kövér László hangsúlyozta: kegyelettel emlékeznek a
kommunizmus minden magyar, lengyel, német és más nemzethez tartozó áldozatára,
a kommunizmus elleni harc minden mártírjára. „Örök hála 1956 velünk élő hőseinek.
Köszönet lengyel és német barátainknak, köszönet mindazon szabadságszerető
polgároknak, akinek segítségére mindig számíthatunk a magyar és az európai
szabadság érdekében” – zárta beszédét.
Jelző nélküli demokráciát
A forradalmárok szabad, független Magyarországot és jelző nélküli demokráciát
akartak 1956-ban – mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a 60 évvel ezelőtti
Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferencia
megnyitóján kedden, az Országházban. „Azokra emlékezünk, akik a 20. század egyik
legnehezebb történelmi pillanatában cselekedtek hazájuk függetlenségéért” –
fogalmazott a KDNP-s politikus.
Azonos tartalommal megjelent további összefoglalók:
-

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ - 2016. 10. 26. (2. OLDAL)

-

KELET-MAGYARORSZÁG - 2016. 10. 26. (2. OLDAL)

Vissza a tartalomjegyzékhez
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