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Bemutatkozás 

Sipos Maja Flóra vagyok, a József Attila Gimnázium 10. C. osztályos, humánszakos tanulója. 

Szegeden születtem, de 8 éve már Makón élek, szüleim eredetileg makóiak. Nagyon szeretek 

kutató és közösségi munkát végezni, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy a nyári 

szünidőben 64 katonasírt újítottam fel. A pályázatra készülődés minden egyes percét 

élveztem, hisz két fantasztikus embert ismerhettem meg, kedves feleségeikkel együtt. 

Elbeszéléseiket ajánlom minden fiatalnak, idősnek, férfinak és nőnek, de leginkább a 

korombelieknek, hisz ők már csak az idősektől hallhatnak a 60 évvel ezelőtt történtekről.  

 

Interjúalanyom egy roppant kedves, rokonszenves idős történész, Dr. Tóth Ferenc, aki 1928. 

január 4-én született Makón. Az 1956-os forradalom idején a makói József Attila Gimnázium 

magyar-történelem szakos tanára, később igazgatója. 

Még soha nem „játszottam” riportert, így nagyon izgultam, mikor Feri bácsit meglátogattam, 

de a szobába lépve szinte azonnal felengedtem. „A legmakaibb makainak” rengeteg könyve 

van, át is futott rajtam a gondolat és megjegyeztem: „Én itt jól ellennék”. Alighogy 

leültünk,elmondtam, mi járatban vagyok, feltettem első kérdésem, hogy pontosan mikor és 

mi történt Makón 60 évvel ezelőtt, Feri bácsi bele is kezdett emlékeinek felidézésébe.  

„Makón 1956. október 26-án indultak meg az események. Reggel 8-ra én is mentem órát 

tartani. Semmit nem tudtunk, hogy Pesten mi történik. Rádiót nem hallgattunk, újság lehet, 

hogy járt, de reggelente nem olvasták az emberek, én sem.” 

- Megosztaná velem tulajdonképpen milyen események indították el a Makón történteket? 

„Pesten, 1956. október 23-án a diákok az egyetemről kiindulva békés tüntetés keretein belül 

léptek fel Magyarország népének a sztálinista terrorja és a szovjet megszállása ellen.” 

„A tantestületben akkor ezt még senki nem tudta. A mindennapos rutin szerint 

megtartottam az első órámat a 2.B-ben. Óra közben egy fiú a hátsó padban nem figyelt rám, 

mert egy papírt olvasott. Megkértem, hogy hozza ki és tegye a katedrára. Csak óra végén 

láttam, hogy az egyetemisták röpcédulája az, rajta pontokba szedve a követeléseikkel. 

Bevittem a tanáriba, ahol kézről kézre járt, így került Kis Erzsébet orosz szakos tanárnőhöz, 

aki »kölcsönkérte« egy napra. Az ő édesapja szociáldemokrata politikus volt, de 

félreállították, mikor a két párt egyesült, mert nem volt hajlandó egyezkedni a 

kommunistákkal. Az 56-os forradalom alatt Makón Zombori Lajos asztalos és Kiss Ernő 

szociáldemokrata vette át a politikai irányítást. Mindkettő roppant becsületes ember volt, 

ennek ellenére később meghurcolták őket.” 

- Mit ért meghurcoltatás alatt? „Abban az időben nem beidézték bírósági tárgyalásra és 

kihallgatásra, hanem egyszerűen jöttek érte a pufajkások, és nem számított a megalázás, 

egyszerűen elvitték!” 
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„Az egyik tanítványom, Institoris Ildikó 26-án reggel, iskolába jövet találkozott az akkori 

rendőrkapitány fiával, Fazekas Lajossal. Mindketten értesültek a pesti eseményekről, Ildikó 

megosztotta Lajossal terveit, miszerint szervezni kellene egy »néma tüntetést«.  

- Akkor lehet azt mondani, hogy ők voltak az értelmi szerzői a megmozdulásoknak? „Igen, 

tulajdonképpen az ő fejükből pattant ki az ötlet.”  

„Lajos beszélt az édesapjával, hogy engedélyezze a felvonulást, Ildikó pedig Marczis Vilmos 

igazgató úrral egyezkedett ugyanerről. Mindketten rábólintottak, azzal a feltétellel, hogy 

rendesen, fegyelmezetten viselkednek. Innentől kezdve elindult a szervezkedés, 

felgyorsultak az események. Ildikó kérésére a Közigazgatási Technikum, a mai Návay 

szakképző iskola igazgatója is engedélyét adta diákjainak, a tüntetéshez való csatlakozáshoz. 

Felvették a kapcsolatot a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár makói üzemével és a DISZ-

esekkel, akik jelezték részvétüket a felvonuláson.” 

- Kik voltak azok a DISZ-esek? „Ők a Demokratikus Ifjúsági Szövetség.”  

„A tömeg a gimnázium udvarán gyülekezett. Marczis Vilmos azt kérdezte, hogy nincs-e 

nálam a fényképezőgépem, mert a tantestületben rajtam kívül csak Raffai Szilárdnak volt. 

Vilmos kérésére hazajöttem a gépért, tettem bele egy ORWO tekercsfilmet és visszasiettem 

a gimnáziumba. Nemcsak én fényképeztem, voltak hivatalos fotósok is, sőt Antal Imre 

főorvosnak volt egy 8 mm-es filmfelvevője. Ezeket a felvételeket az enyéimen kívül mind 

elkobozták. Én a fotók nagy részét a második emeleti ablakból készítettem, illetve a 

felvonulás elején, akkor még nem nagyon figyeltek ki készít felvételeket.” 

- Mi volt az elkobzás célja? „Az, hogy a kommunista vezetők meg tudják állapítani, kik 

döntötték le a szovjet emlékművet.” 

„Még Enyedi Zoltán kért valakitől egy fényképezőgépet, és csinált néhány képet. A fotókat 

még aznap én magam hívtam elő és nagyítottam ki, majd a tanáriba is bevittem. Amikor a 

diktatúra visszaállt, én a padláson rejtettem el a filmtekercset, de emlékszem: kétszer is 

álmodtam olyat, hogy egy autó megáll előttünk, és elviszik a képeket. Ezeket a fotókat 

néhány kivétellel a múzeumnak adományoztam. „ 

„De visszatérve a gimnáziumi gyülekezőre. Körülbelül délre verbuválódtak össze, és 

elindulhatott a menet. Ildikó ötlete volt, hogy csináltatni kellene egy Kossuth címert, mert 

akkor csak szocialista címer létezett. Ildikó édesapja főkönyvelő volt a Vegyesipari Javító 

Vállalatnál, hozzá ment, aki féltőn megkérdezte: »Jól meggondoltad lányom?» Gyorsan jött a 

válasz: »Igen«. Erre azt mondta neki: »vannak itt idős asztalosok, menj be hozzájuk. « Ezek 

megcsinálták, szépen le is festették. Emlékszem, amikor a gimnáziumba áthozták, még nem 

volt teljesen száraz, kicsit ragadt még. A virágüzlettől kértek koszorút, kaptak is, persze 

ingyen.” 
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„A felvonulás tehát a gimnázium oldalától, a József Attila utcától indult a Bérpalotáig, majd a 

főtéren keresztül a Kossuth szoborhoz.” 

- Feri bácsi szerint mekkora lehetett ez a tömeg? „Nem tudom, de az biztos, hogy a 

felvonuláson még kevesebben voltunk, a ledöntésnél viszont sokasodtunk.” 

„A címert Institoris Ildikó vitte, a koszorút Raffai Sára és Berényi János, a zászlót pedig 

Kelemen János tartotta. Amikor elindultak, a zászlóval mentek elől, utána Ildikó a címerrel, 

majd a koszorú, utána a kerisek koszorúja. Tehát elöl a felső osztályosok osztályfőnöki 

vezetéssel, majd a többiek szépen felsorakozva. Tényleg, ott rendzavarás nem volt, egy rossz 

szó, egy köhintés se. Valaki azt mondta, énekeltek, ilyen hazafias éneket, de én nem 

emlékszem ilyenre. Az viszont feltűnt, hogy Bábonyi Tóth István biológiatanár egy nagyon 

széles nemzetiszín szalagot viselt a karján, de ezt nemcsak én vettem észre, hanem a 

fényképészek is. Úgyhogy másnap már ki is volt téve a Bolygó fényképész műtermének 

kirakatában a kép. Amikor megérkeztek a szoborhoz, Ildikó letette a címert a szobor 

talapzatához, és akkor a fiúk mondták neki: »segítünk, lépj föl«. Föllépett, és gyújtó hangon 

elszavalta a Nemzeti dalt, mert kitűnően szavalt. Jól emlékszem, a refrént minden diák 

együtt skandálta. Abban az időben a művelődési házban voltak szakkörök, többek között 

irodalmi szakkör is, ezeket Szabó Mihályné és Vida Nelli vezette. Szabó Mihályné úgy 

nyilatkozott Institoris Ildikóról, hogy soha nem volt olyan tehetséges szavalója, mint ő, pedig 

elég régóta tanít már.” 

„Miután Ildikó elszavalta a Nemzeti dalt, elénekelték a Szózatot, majd elhelyezték a 

koszorúkat. Megindult a tömeg visszafelé és úgy félúton jártunk, amikor valaki a tömegből 

azt mondta: »Lesz itt még szobordöntés is!«. Mikor visszaértünk, Marczis azt mondta, akinek 

van még órája, menjen vissza a diákokkal a tantermekbe tanítani, azzal pedig bezárta a 

kapukat.” 

„….És tényleg lett szobordöntés! A szovjet emlékmű ledöntése, hát nem volt egyszerű, mert 

rendkívül jól meg volt alapozva maga a főemlékmű. Hiába kötöttek rá kötelet, az 30 férfi 

húzására meg se mozdult. A Hagymakutató állomás egyik traktorja éppen arra ment, 

megállították, hogy segítsen, de hiába kapcsolták rá, az első kerekek felemelkedtek, az 

emlékmű meg se mozdult. Azután Tóth Gyula, aki a Makói Ipartestületnek huszonéven 

keresztül elnöke volt, rájött, hogy nem az aljára, hanem a tetejére kell kötni a kötelet. A 

gimnáziumban volt két létra, amiket könnyedén össze lehetett illeszteni, úgy, hogy egy nagy 

létra legyen, ezt odatámasztották az obeliszkhez, és így már a csúcshoz közel tudták kötni a 

kötelet.” 

- Mi történt azokkal, akik főszereplői voltak a ledöntésnek? „Később ezért Gyula a 

rendőrségre került, de megígértették vele, hogy nem mondhat semmit, ami ott történt, de 

tény, az egyik veséje leszakadt, és emiatt meghalt, úgy is mondhatnánk, ő áldozata lett az 
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eseményeknek.” - Voltak más sérültjei, vagy, ahogy ön fogalmazott, áldozatai a 

megmozdulásoknak? „Nem, én nem tudok másról.” 

„A ledöntés tehát sikeresen megtörtént, de utána nem tudtak mit kezdeni az emlékműnél 

lévő bronz domborművel. Hívattak egy emelődarut, és kínkeservesen leemelték a 

talapzatról. A domborművet a Csanád vezér téri méhtelepre vitték, ma pedig a múzeum 

kertjében van. A méhtelepen maradt mindaddig, míg Gajdos Dezső segítségével el nem 

vitték onnan. Ő azt mondta, hogy csak azért vett rész a ledöntésben, hogy ne sérüljön 

nagyon, és vissza lehessen majd állítani. Így azt mondták: »Te majd vissza fogod állítani 

nemcsak technikailag, hanem anyagi vonatkozásban is.« 1957. február 23-án felavatták újra, 

illetve koszorúzták. Még ezen a napon 9-től magyar órám volt Institoris Ildikó osztályában, 

ahol 5 pufajkás karhatalmista jelent meg a gimnáziumban, több terembe benéztek, oda is 

ahol én tartottam órát, Institoris Ildikó is ott volt. Körbenéztek, Ildikót kiállították, majd 

bevitték a rendőrségre. Én később megkérdeztem Ildikót, hogy sokat szenvedett-e, azt 

mondta: »Csak egy pofont kaptam«,”  

- És tényleg csak egy pofon csattant ott el? „Hát, ki tudja mi történt valójában.” 

„Később megint minden terembe bementek a pufajkások, és a gyerekeknek mindent ki 

kellett tenniük az asztalra, ami a táskájukban és a zsebükben volt. Két diáknál találtak 

röpcédulát, háromnál pedig olyan verset, amit ők maguk írtak a forradalomról. Őket szintén 

elvitték. Felsőbb utasításra a folyó tanévből kizárták Institoris Ildikót, Kerek Máriát, 

Gombkötő Katalint, Vidra Józsefet.” 

- Mit tud a rendőrfőkapitány fiáról, vele mi történt? „Az események után Fazekas Lajos, a 

kecskeméti gimnáziumba ment tanulni, mert eredendően is kecskeméti származású, így ő 

elkerülte a felelősségre vonást és a kicsapást.”  

Nehéz idők voltak ezek, de Feri bácsi arra a kérdésemre, hogy gondolt-e arra valaha, hogy 

elhagyja az országot, határozott „Nem”-mel felelt, mint ahogy arra is, hogy – bár abban az 

időben gyakran előbb ütöttek, aztán kérdeztek – érzett-e félelmet. 

Institoris Ildikó az események egyik mozgatórugója. Mint oly sokan abból az időből sajnos 

már nincs közöttünk, pedig igazán kerek, csak az ő és társai elbeszéléseitől lenne a történet. 

Viszont Feri bácsi által is megemlített Gajdos Dezső Gusztávval sikerült találkoznom. Dezső 

bácsi 1924-ben született, kőfaragó mester, a Városépítő egyesület volt elnöke. 1956-ban ő is 

jelen volt a szovjet emlékmű ledöntésénél, és, ahogy már akkor is „megjegyezték”, ő volt az, 

aki 1957 februárjában visszaállíttatta azt, anyagilag is támogatva a munkálatokat. Gajdos 

Dezső, idén augusztus 20-án a Makó város díszpolgára kitüntető címet vehette át. 
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„92 éves vagyok, ezt a kort megérni könnyű, de megélni művészet” – kezdi nekem adott 

interjúját Gajdos Dezső. 

„1956-ban azon a bizonyos napon a gépgyár építésvezetőjeként dolgoztam, de éppen 

szabadságon voltam itthon, és betűket véstem, amikor is megszólalt a telefon, Tóth Feri 

barátom hívott és azt mondta: »Gyere, most van a felvonulás, gyere te is közénk«. 

Feleségemmel együtt elvitt minket a kíváncsiság, elmentünk. Látjuk azt a hatalmas tömeget 

és hallottam, ahogy Institoris Ildikó gyönyörűségesen szavalja a »Talpra magyart«, és volt ott 

egy idős férfi, Zombori Lajos, aki igyekezett mérsékelni a tömeg indulatait. Én meg 

emlékszem, a futballisták egy csoportjával arról beszéltünk, mi lesz most a csapattal, akkor 

éppen NB II-ben játszottunk.” 

- Nagy focista volt Dezső bácsi? „Igen, nagyon szerettem.” 

„Mikor vége lett a megmozdulásnak a Kossuth szobornál, oszolj volt, ment mindenki a 

dolgára, a gépgyári dolgozók vissza a gépgyárba, a diákok az iskolába. Én a feleségemmel a 

gimnázium fele jöttem haza, mert már akkor is laktunk a Kálvária utca közepén, látjuk, ott is 

hatalmas tömeg veszi körül a szovjet emlékművet. Úgy emlékszem rá, hogy folyamatosan 

kiabálták:»Levele, levele…!«.  

 

- Ön is kiabált? „Nem, én csak csendes megfigyelő voltam.” - mondja kicsit elmosolyodva.  

 

„Látom, hogy igyekeznek ledönteni az emlékművet, különböző eszközöket hoznak, nagy és 

erős köteleket, de csak nem sikerül, még a traktornak is csikorognak a kerekei a betonon, de 

az emlékmű nem mozdul. Ekkor értem oda én, odakiabáltam nekik: »Ezt nem így kell 

csinálni!«,  

 

- Miért, hogyan kellett volna, milyen tanácsokkal látta el őket? „Mondtam, hogy a magassága 

miatt nem itt lent, hanem sokkal feljebb kell megkötni.” 

 

„ Akkor aztán egy Marjai nevű férfi kerített egy létrát a gimnáziumból, Tóth Gyula meg adott 

még köteleket az udvaráról, mert a meglévőek kevésnek bizonyultak. Na így már fel tudtak 

mászni az obeliszk tetejéhez. Közben a tömeg még mindig kiabálja: »Levele, ledönteni!«. 

Ekkor már Marjai kellő magasságban tudta megkötni a kötelet, alig ért le és lépett le a 

létráról, a tömeg máris húzni kezdte a kötelet, és sikerült nekik ledönteni úgy, hogy a kb. 8 

elemre széthulló emlékmű darabjai senkit sem sértettek meg.” 

 

- Dezső bácsi is húzta? „Nem.” 
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„Na, szóval megtörtént, ledőlt az obeliszk, de ott maradt az a hatalmas bronz gyűrű, amelyen 

szovjet fegyveres katonák voltak megmintázva. Jöttek a mesteremberek, vésővel meg 

kalapáccsal, de nem tudták szétverni, akkor mondta valaki, hogy a munkahelyemen, 

Újvároson, van egy BRUND típusú daru, azt kellene elhozni. Alighogy ezt kimondta, már jött 

is egy teherautó, ugráltak fel rá az emberek, volt, aki fel sem fért rá, és mentek a daruért. 

Mikor az odaért, a rendelkezésre álló kötelekkel körülcsavarták a bronzgyűrűt és leemelték a 

talapzatról a földre. Mindenki azt kiabálta: »Vigyük a Maroshoz és gurítsuk bele!«, mondom 

az embereknek: »Az istenért, nem szabad, ez hatalmas érték, nem szabad ezt a Maros 

árhullámaira bízni!«.  

 

- Az anyagi értéket látta benne, ugye? „Igen, hisz én sok szobrot készítettem, tudtam milyen 

értékes az a bronztömb.” 

 

„Végül is úgy sikerült az embereket irányítani, hogy a Bencze család udvarán üzemelő 

ócskavas telepre vitték a bronzgyűrűt. 2-3 nap múlva egy bizottság összeült, és az ülésen 

nekem is részt kellett venni. Azt kérdezte a vezető ülnök: »Maga ott volt a ledöntésnél, 

irányítaná-e a helyreállítási munkákat is?« Hát, körülnéztem: jobbra is pufajkás, balra is 

pufajkás; nyilván azt válaszoltam, ha kapok hozzá megfelelő segítséget, akkor igen. Majd 

újabb néhány nap elteltével, a megjelölt helyen, a szobor környékén gyülekeztek az 

emberek, különböző szerszámokkal, eszközökkel a kezükben. Volt olyan üzem, mint a pékség 

meg cipész, akiknek a dolgozói odajöttek, körülnéztek, ha nem látta őket senki, hozták az 

embereiket, ugyanis a ledöntésnél megsérült néhány elem, ennek a helyreállításához 

emberek, eszközök és persze pénz kellett. Nos így aztán azok az emberek, akik ott voltak a 

ledöntésnél, jelen voltak a helyreállításnál is. Hozták magukkal a kis primitív eszközeiket, 

amik segítségével állványokat barkácsoltak, majd jött a daru, ami visszaemelte az elemeket. 

Mikor a csillaghoz értek, azt kellett volna a csúcsra emelni, már nem fértek hozzá, mert nem 

volt olyan magas az állvány és ekkor nem volt mit tenni, egymás vállára állva toldották meg 

az állványt. 

Ott voltam a mostani Halászcsárda előtti placcon, akkor ott egy hirdetési iroda működött. 

Ahogy huppant a csillag a helyén, felraktak lemezen valami indulót és ki is hangosították.”  

„A történtek után elgondolkoztam, hogy vajon mi történik majd velem, hisz ott voltam a 

ledöntésnél. Jó néhány hónap eltelt, már éppen kezdtük elfeledni a történteket, amikor is 

volt egy bírósági tárgyalás. Na, azon a tárgyaláson sok embert kihallgattak, többek között az 

a fiatalembert is, akinek az udvaráról hozták a kötelet, és aktívan közreműködött a 

ledöntésben. Ő volt Tóth Gyuszi, őt akkor úgy megverték, hogy vesesérüléseket szenvedett, 

és kisidő múlva belehalt a sérüléseibe. A kihallgatáson volt egy építőipari vezető is, akitől azt 

kérdezte a bíró: 

- Mondd fiam, mit csináltál te ott? 

- Fogtam a kötelet, de csak egy kézzel. 
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- Miért mondod, hogy csak egy kézzel?  

- Hát, mert nem fértem hozzá két kézzel. 

Ugye annyian voltak ott, hogy alig lehetett hozzáférni. De csak férfiak, nők egy sem.” 

 

- Miért nem voltak nők, a férfiak nem engedték? „Nem, nem azért, ők féltek.” 

„Persze engem is kihallgattak, de hogy-hogy nem, felmentettek. A feleségem többször is 

mondta, valaki áll mellettem, nem tudjuk, kinek, vagy minek köszönhetem. Talán annak, 

hogy segítettem helyreállítani, nem tudom. Szóval megúsztam, itthon vagyok. De az oroszok 

már itt voltak, a Szép utca tele volt tankokkal. Jobbnak láttuk a nejemmel, ha kidolgozunk 

egy menekülési stratégiát. Hátul a színben, össze voltak nekem csomagolva a 

legszükségesebb dolgok, a szomszédokkal meg volt beszélve, ha csengetnek és jönnek 

értem, ők hátul a kerten át kiengednek, és disszidálok Svájcba. De már akkor is tudtam, ha 

nem jönnek értem, soha nem hagyom el az országot. Ezt volt, aki értékelte, volt, aki nem.” 

 

- Tudja, Dezső bácsi én ilyen fiatalon azt mondom, értékelem, hogy maradt! „Köszönöm 

kedves!”- Láttam, amikor ezt mondta kicsit megkönnyezett!  

 

Dezső bácsi ugyan elhagyta az országot, de csak felfedező útjai idejére. Összesen 62 

országban járt, és mindenütt a szépet és jót kutatta. Volt, ahova a felesége is elkísérte, volt, 

ahova nem. Dezső bácsi a japánoknál szeretett a legjobban, mert ők, ahogy mondja, „olyan 

fegyelmezettek, becsületesek és vendégszeretőek”. 
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Anyai nagypapámmal nagyon sokat beszélgetek történelmi dolgokról, a riportjaimat is 

megmutattam neki, vele összegeztem 56 történéseit. Próbáltam saját magammal is 

megértetni mit és miért tettek anno, ebben nyújtott nekem segítséget tata. 

Világos számomra, hogy bár a pesti október 23-i egyetemista tüntetés is alapvetően 

„békés”szándékú volt, a résztvevők hittek a rendszer „javíthatóságában” ugyanakkor 

tisztában voltak a diktatórikus vezetés minden aljasságával. Véleményem szerint ezért 

vonultak kar-karba öltve, végig az utcákon, hogy idegen, provokátorok ne férkőzhessenek 

közéjük, az egymásba karolók mind ismerték egymást. Különösen szembetűnő ez a békés 

szándék a makói megmozdulásban. A tanárok mindvégig fegyelmezettségre szólították fel a 

diákokat. A gimnazisták még a gépgyári DISZ-esekkel is kapcsolatot találtak. (nyilván ott is 

voltak a rendszer javíthatóságában hinni tudók.) 

Az események ismertek: október 23.-án este a rádiónál már dörögtek a fegyverek. Október 

25.-én a Parlament előtt – máig tisztázatlan körülmények között- belelövettek a 

fegyvertelenül, békésen tüntető tömegbe. November 4.-én a kormány által kiküldött 

tárgyaló delegáció ellenére, egy idegen hatalom hadüzenet nélküli háborúja, elsöpörte a 

forradalmat. A megtorlások utáni konszolidációja (Kádár féle „gulyáskommunizmus”) ismét a 

szocializmus megjavíthatóságának illúzióját keltette, 1989.-ig, amikorra gazdaságilag került 

az egész világrend olyan helyzetbe, hogy történelmileg példátlan módon egyetlen puskalövés 

nélkül összeomlott. Egyenes következménye lehet ez annak, amikor egy rendszer 

eszmeisége, a valahol mégis minden jó dolog eredendőjének számító vallásosságot tagadja, 

sőt üldözi, a gazdaság motorjának számító verseny helyett, a munkahelyeket a szociális 

gondolkodás színterének tekinti. Végcél nem az egyéni teljesítmény szerinti elosztás, hanem 

a „mindenkinek a szükségleteinek szerinti” szint (kommunizmus) elérése. Egy ilyen rendszer 

bukása kétségkívül, csak idő kérdése. 

Persze a mai életünk is tele van ellentmondásokkal (hatalmaskodás, korrupció stb), de ez a 

rendszer működik (több száz éve) szemben a szocializmussal, melynek viszonyait talán 

legjobban a korabeli vicc tükrözi: 

„- Mi a különbség a létező és a működő szocializmus között? – A létező szocializmus nem 

működik, a működő viszont nem létezik!” 
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Gyülekeznek a szobordöntéshez (fotó: Tóth Ferenc) 

 

 

 

 

„Néma tüntetés” (fotó: Tóth Ferenc) 
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Szaval: Institóris Ildikó (fotó: Tóth Ferenc) 
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Dr. Tóth Ferenc 
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Az Obeliszk bronzgyűrűje és zászlótartói 
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Gajdos Dezső 


