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E L E S E T T  H Ő S E I N K É R T 
Ima 1956 novemberéből 

- elhangzott az ’56-os ünnepségen - 

 

„Urunk, ki láttad őket az utcai sortüzek előtt, s 
a tűzzel telt ég alatt: Te láttad szívüket is, és 
tudsz és lemérsz mindent, ami első eszméléseik 
óta megtöltötte e fiatal szívek poharát.  

Kérünk, vedd a Te örök fényességedbe őket éppen 
ezekért, a pillanatokért, amelyekben oly dicső 
önzetlenséggel meghozták életük legnagyobb áldo-
zatát. Tisztítsd meg és szenteld meg őket az örök 
életre. Tedd a szívünket tevékennyé az értük való 
imádságra, és az ő áldozatukért cserébe való ön-
megtagadásokra. Tedd a szívünket erőssé, hogy en-
geszteljünk Téged azért is, amik miatt a nemzet 
felelőssége is részes: az ő halálukban.  

Bűnbánó szívvel járulunk eléd, és azt is ígérjük, 
hogy méltóak akarunk lenni haláluknak erre az ál-
dozatára. A nemzet életéért mentek halálba - add 
nekünk, Urunk, kegyelmedet, hogy haláluk által 
tisztább legyen a nemzet élete. Ámen.” 

 Ijjas Antal imájának részlete volt ez 1956 novemberé-
ből. Az utolsó félmondatra szeretném felhívni a figyel-
met Urunk, add kegyelmedet, hogy haláluk által tisztább 
legyen a nemzet élete.  

Mi történt 56 után? 

- Üldözés, felelősségre vonás, börtön, rögtön-
ítélőbíróságok, halálbüntetés ártatlanok sokaságára, 
ennek következtében sok árva, özvegy és nincstelen em-
ber. 

- Majd jött a Kádár korszak ingyen cirkusz, amikor be-
tömték a nép száját kenyérrel, már volt mit enni, mi 
voltunka legvidámabb barakk, jöttek a május 1-jei fel-
vonulások meleg sörrel és hideg virslivel. 

- Keresztényüldözés megfélemlítések, oszd meg és ural-
kodj elve még az egyházon belül is. 
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- Közben az egyház beszorult a sekrestyébe és várta a 
várva várt szabadságot, aminek meg kellett történnie. 

- 1988. az elvtársak kérik az egyházak segítségét az 
ifjúság megmentéséhez 

- Az 1990-es módszerváltás után a szerzetesrendek újra 
indulhattak, élt a gyökér az öregek a lelkiséget még 
tovább tudták adni. 

- Nyíltak meg sorban a felekezeti iskolák, de kezdeti 
lelkesedés után jött a hidegzuhany a 94 –és visszaren-
deződés, sokan visszafordultak a damaszkuszi úton 

- A kommunizmus helyett a neoliberalizmus kezdet el el-
uralkodni, majd jött 4 évnyi remény, aztán 8 évnyi re-
ménytelenség és kilátástalanság, gazdasági és erkölcsi 
válság. Kiszivárgott a hírhedt öszödi beszéd, majd jött 
a TV-ostrom és ebben a légkörben ünnepeltük a forrada-
lom 50. évfordulóját, ami a szó szoros értelmében véres 
ünneplés volt. Fájdalmas és méltatlan volt. 

- Kiimádkoztuk a változást, a kétharmados többséget, 
ami szúrja a szemét balról az itthoniaknak, de a kül-
földieknek is. 

- Megszületett az új alkotmány, ami miatt nekünk zúdult 
az unió balliberális fele, bizonygatnunk kellett az 
igazunkat, pedig a baj csak az volt, hogy az alkotmá-
nyunk nemzeti imádságunkkal, az Isten nevével kezdődik, 
és benne van a kereszténység, mint értékhordozó. 

- Ezért a Vatikántól a köztársasági elnökünk kitünte-
tést kapott, mert védjük az életet, a házasságot és a 
családot. 

- A családról nem mindenkinek van világos fogalma, pe-
dig elsős gyerek a katolikus iskolában megmondta, hogy 
a család: apa, anya és gyerekek. Ami ettől eltér, az 
lehet más, de nem család. 

- Ma megint lesz békemenet Budapesten, hogy megerősít-
sük kormányunkat, mert csak nekünk nem fogadják el a 3% 
alatti hiánycélt sem, míg másoknak lehet több, és a 
múltban más színű kormányainknak lehetett a 3-szorosa 
is. Itt tartunk ma 2012-ben a forradalom 56. évforduló-
ján. Bízunk abban, hogy a nemzeti és keresztény eszme, 
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amiért az 56-osok életüket adták, tovább fennmarad és 
semmiféle álígéretek, nem tudják majd ledönteni, mert 
csak akkor van értelme az 56-osok vércseppjeinek, ha 
szárba szökken az elhintett mag, amiért vérüket ontot-
ták 56-os hőseink. 

Hála értük: Adj Uram Örök nyugodalmat nekik… Ámen 

Bacsmai László 
Plébános 


