
„A magyar vér oly nagy 

értéke Európának és a 

szabadságnak, hogy óvnunk 

kell minden cseppjét.” 
Albert Camus (1957) 

A Kodolányiban ismét egy színvonalas megemlékezésnek lehettünk 

tanúi az ’56-os forradalom emléknapján. Hagyományunk szerint 

minden tanévben a tizedik évfolyam A-s osztályának diákjai kapnak 

lehetőséget egy megemlékező műsor összeállítására, előadására. 

Inspirációt irodalmi alkotásokból, megemlékezésekből, s nem 

utolsósorban tanáraink szavaiból, gondolataiból meríthettünk. Az 

iskolaújság egy korábbi számában például Békefi Győző tanár úr 

fogalmazta meg, hogy mit is jelent a magyarságnak az ’56-os 

forradalom.  

„Azzal szeretném kezdeni, hogy körülbelül két hete megjelent 

Kertész Ákos Kossuth-díjas írónk egy cikke az Amerikai 
Népszavában /2011.augusztus 29. Amerikai Népszava, a 
szerk./,ahol a magyarságról nagyon lesújtóan vélekedett, többek 
között – nem szó szerint idézem -: A magyarság szeret a 
diktatúrában dagonyázni, és mindig is szolgáló nép volt. Ez az 
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója előtt különösen 
érzékenyen érint mindenkit, aki ezt olvasta vagy hallotta: 
legmélyebb érzéseinkben sértett meg ez a nyilatkozat bennünket. 
1956 akkor, a magyarságnak –ne felejtsük el, tizenegy évvel 
vagyunk a vesztett világháború után, mintegy nyolc évvel a nyílt 
kommunista diktatúra után, amiben a magyarság soha nem látott 
megaláztatást szenvedett el, mind nemzeti szimbólumaiban, mind a 
mindennapi létben, mind a társadalmi helyzetében. Ez a felkelés 
1956-ban az emberi létezésért, a magyar szabadságért és a 
boldogabb életért történt. Akkor a magyar társadalom minden 
rétege, de elsősorban az ifjúság, amely kezdeményezte és vitte, s a 
legtöbb áldozatot hozta: ma még pontosan nem tudjuk, hány ezren 
haltak meg a pesti utcákon,vagy utána a kínzásokba és a 
börtönökben, de azt viszont tudjuk, hogy körülbelül negyedmillió, 
főként fiatal ember hagyta el az országot. Ezzel a magyar jövő egy 
része is elment, és ezt a mai napig érzi a magyar társadalom, 
ezeknek a tehetséges és szerető fiataloknak a hiányát.” 

Azt hiszem, mi diákok,de nagyon sok magyar ember, aki minden 

évben fül- és szemtanúja ezeknek a műsoroknak, elmondhatjuk, 

hogy minden évben egy kicsikét többet tudunk meg erről az 

eseményről a történelmünkben,minden megemlékezés alkalmával 

egyre jobban átérezzük az akkori 

Magyarország helyzetét, az akkori 

magyarság érzéseit. Mégis, azt 

hiszem, a legjobban talán akkor 

ízleljük meg ezt a múlt-képet, amikor 

magunk készülünk fel arra, hogy egy 

iskolányi diák és tanár elé kiálljunk, 

és megértessük velük az esemény 

fontosságát, szerepét a mára 

vonatkoztatva: hogy társadalmunk 

tanulhasson rég elkövetett hibákból, 

vagy erőt merítsen múltbéli tetteiből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012-13-as tanévben egy nem 

mindennapi műsorral készültek 

iskolánk diákjai. Egy napjainkban 

lejátszódó színi előadás keretében 

fogalmazták meg azt, hogy ezek az 

emberek, akik oly sok áldozatot 

hoztak a hazáért, milyen 

háttértörténettel rendelkeznek. Volt-e 

családjuk, szerelmük, céljuk, álmuk? 

A műsorban egy nagymama meséli el 

kíváncsi unokájának, hogy ő és 

szerelme, a nagyapa miként élték meg 

a forradalom eseményeit. Néhány 

tökéletesen passzoló verssel csak még 

jobban fokozták az érzelmeket, s a 

történet végül visszakanyarodott a 

jelenkorba: 

„Ezek az utolsó gondolatok, a díszlet 

egyszerűségével és hitelességével 
együtt mindenkinek könnyet csal a 
szemébe.” 



Idén pedig én is részese lehettem annak a buzgóságnak, 

amely megtöltötte a Kodolányi osztálytermeit. 

Osztályommal és Tar Patrícia tanárnővel, illetve 

osztályfőnökünkkel, Feketéné-Sántha Anikóval készítettük el 

műsorunkat. Az előadást két felvonásban adtuk elő az iskola 

diákjainak és tanárainak.  

A nagy napot természetesen előmunkálatok is megelőzték.(A 

próbákat nem számítva.) Az osztály néhány tagja egyik este 

készített egy videót, amelyben mécsesekből rajzoltuk ki az 

56-os számot. 

Megpróbáltuk megeleveníteni az eseményeket olyan verseket 

választva, melyek érthetőek anélkül, hogy bonyolult verselemzésbe 

kezdenénk magyartanárainkkal. Egy videórészlettel tarkítottuk a 

megemlékezést Vajna Szabadság szerelem című filmjéből.  
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