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1990-ben a város képviselőtestülete az 1956. október 26-ai sortűz napját Városi Gyásznappá nyilvá-
nította. Már ebben az évben ötvennégy kopjafát állítottak fel az emlékezők. Németh Alajos és Horváth 
Gábor fafaragók, az 1989-ben elkészített harangláb elé négy sorban helyezték el az áldozatok nevét fel-
tüntető emlékoszlopokat. 1991-ben került sor Rieger Tibor Golgota című emlékművének felavatására. 
1992-ben a volt határőrlaktanya előtti területet hivatalosan 56-os Emlékparknak nevezték el, a helyiek 
azonban - a tragédiára való utalásként is - Gyásztérnek hívják az emlékhelyet. A kollégisták minden 
évben lefestik a kopjafákat, a haranglábat és rendbe teszik a területet. A gyásznapi megemlékezéseken 
minden évben intézményi szinten a kollégiumi diákok koszorúznak, meggyújtják az emlékezés mécse-
seit, tanáraik pedig megemlékező beszédeket tartanak. 

Mosonmagyaróváron, 1997 óta a Hunyadi Szakképző Iskola keretén belül Bérci Csaba tanár úr 
szervezi az '56-os kaszinó és történelmi játék című népszerű városi történelmi vetélkedőt. A 2007-ben 
alapított Mosonmagyaróvári Városi Kollégium kezdettől híven őrzi és ápolja városunk ötvenhatjának 
emlékét, csapata ettől az évtől vesz részt a találkozókon. Kezdetben a harmadik helyezést érte el, de a 
következő évben már első lett, sőt a Hansági Múzeum különdíját is kiérdemelte. A csapatot minden év-
ben Varga Bálint történelem szakos tanár készíti fel. 

Az emlékezet megőrzése a digitális világban 
A Mosonmagyaróvári Városi Kollégium a Nemzeti Emlékhely és a Kegyeleti Bizottság megalaku-

lásának tizedik évfordulója alkalmából, Anatole France gondolatának: „Az ősök sírjai avatják az orszá-
got hazává" szellemiségében hirdetett honlap-készítő pályázati kiírására készítette el a www.emlekhely 
1956-movar.egalnet.hu című weboldalát. Az intézmény a honlapot a Magyar Telekom „Internettel az 
egyenlő esélyekért" elnevezésű programja segítségével hozta létre és 2009. április 17-én aktiválta. Az 
eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra 2009. november 6-án, a budapesti Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeumban megrendezésre kerülő VIII. Kegyeleti Konferencia keretében került sor. Az orszá-
gos pályázatra beérkezett harminckét pályázatból a Mosonmagyaróvár, 1956 című pályázat az első he-
lyezést érte el. Az emléklapot a kollégium képviseletében Simon Zsuzsanna igazgató és Kaschik Mari-
on kollégista Boross Pétertől, a Kegyeleti Bizottság elnökétől vette át. 

A honlap a mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak, a tragédia sebesültjeinek, 
túlélőinek, a megtorlások mártírjainak, valamint a községek forradalmi eseményeinek és hőseinek em-
lékére készült. Létrehozása a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium diákjai, pedagógusai, munkatársai, 
a helyi levéltár szakembere, Beregszászi Balázs, valamint a környékbeli falvak polgármesterei, helytör-
ténészei és tanárai együttes tevékenységének köszönhető. A honlap képanyagának összeállításában sok 
segítséget kaptak Szentkuti Károlytó\, a Hansági Múzeum igazgatójától (archívum, gyűjtemények, „In 
memóriám 1956"). Az ajánlott irodalmak, a különböző újságcikkek összegyűjtésében, a Huszár Gál 
Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének vezetője, Kimlei Péter segített. A honlap létrehozásá-
val az volt a cél, hogy bemutassák a város múltjának legtragikusabb eseményét, a sortűz áldozatait, a 
sebesülteket, a túlélőket, a megtorlások mártírjait, az emlékhelyeket, a volt járás területén lezajlott for-
radalmi eseményeket. 

A kollégium nevelőtestülete kötelességének érzi, hogy minden kollégista diák tudjon a város tragé-
diájáról és az ártatlan hősök emlékét őrizze. Ezért az almenük tartalmaznak olyan pontokat is, melyek 
az intézmény eddig végzett tevékenységétjövőbeni terveit mutatja be ('56-os kaszinó, Pályázatok, Ta-
nulmányok). További kutatásra és ismeretek bővítésére is alkalmasak az Ajánlott irodalom, a Hasznos 
linkek és a Tanulmányok című menüpont alatt található dolgozatok. De saját készítésű képeiket is be-
mutatják a különböző fotógalériákban (Emlékmüvek, emléktáblák, Gyásztér, Gyűjtemények, Síremlé-
kek). Szintén a múlt iránti tisztelet fejeződik ki az In memóriám 1956 című menüpont alatt található 
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versek bemutatásával, melyek mosonmagyaróvári költök alkotásai. A menüpont különlegessége, hogy 
különböző képzőművészeti alkotásokat is bemutat. Kiemelten fontosnak tartják a város és környéke 
emlékmüveinek, emléktábláinak, síremlékeinek, közterületi elnevezéseinek felkutatását, és azok bemu-
tatását a honlapon. Külön figyelmet fordítanak a Hansági Múzeum és egyéb gyűjtemények képes be-
mutatójára a Gyűjtemények menüpontban. Tanulságos az időrendi sorrendben egymás után következő 
Megemlékezések szónoklatait, sajtóhíreit olvasni, fotóit nézegetni, illetve a Visszaemlékezések menü-
pontot megtekinteni. 

Az 1956. október 26-ai események feltárásában, az emlékezet megőrzésében nagy szerepe volt/van 
a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesületnek. A szervezetet külön menüpont mutatja be. Több évtizedes 
elhallgatás után kezdődhetett meg a Sortűz per dr. Zétényi Zsolt ügyvéd képviseletével. A honlap ki-
emelten foglalkozik még a város Gyásztere és a laktanya épülete emlékhellyé válásának történetével is. 

Az egyes menüpontok sorrendjét az abc határozta meg. A weboldal további információkkal, menü-
pontokkal folyamatosan bővül. A honlapon kívül a kollégium különböző prezentációk elkészítésével is 
igyekszik az ötvenhatos emlékeket megőrizni, azokat az interneten bemutatni. Ezek a videók a 
www.youtube.com című portálon tekinthetők meg, varosikollegium feltöltő név alatt, illetve az 
interneten az alábbi linken: http://www.emlekhelyl956-movar.egalnet.hu/object.62FC2AC2-55DA-
4900-A63E-CECF6191 D56F.Í vy 

Ugyanezt a célt szolgálják a helyi illetékességű www.duoinfomovar.hu című közösségi portálra fel-
töltött képgalériák, valamint a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közala-
pítvány www.magyarforradaloml956.hu weboldala, 1956 Forradalom és szabadságharc almenüjén ke-
resztül elérhető A forradalom emlékezete menüpontban található fotógyűjtemény, melyre harminchat 
emléktábla, emlékmű képét töltette fel a kollégium. 

Tanulmányok 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az 1956. október 26-ai mosonmagyaróvári sor-

tűz 54. évfordulójára tanulmánykötet jelent meg a mosonmagyaróvári Városi Kollégium gondozásában 
Az 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak sírjai a mosoni temetőben címmel. A tanulmány egy 
2009-ben indult sorozat második része, amelynek célja, hogy a dokumentumok, ismeretek felkutatásá-
val és történeti igényű rendszerezésével hozzájáruljon Mosonmagyaróvár forradalmi napjainak jobb 
megismeréséhez, valamint a forradalom örökségének megőrzéséhez. A tanulmány nemcsak összegyűj-
teni igyekszik a kapcsolódó dokumentumokat és ismereteket, hanem új területeket is nyit Mosonma-
gyaróvár 1956-os történetének kutatásában. 

Az 1989 után meginduló és az 1990-es évek első felében kiteljesedő kutatások központi célja az ok-
tóber 26-ai terrorsortüz előzménycinek, körülményeinek feltérképezése, a katonai szereplök (elsősor-
ban Dudás István laktanyaparancsnok) szerepének és felelősségének megítélése, valamint a sortüzben 
elhunyt áldozatok számának lehetőleg minél pontosabb összeírása. Nem utolsósorban felül kell írni és 
objektíven tisztázni mindazokat a koncepciózus, politikával átitatott ferdítéseket és felreértéseket, me-
lyek a hallgatás évtizedei alatt körbefonták a Mosonmagyaróváron történteket. Mivel ma már alapvető-
en jól tudjuk körvonalazni mind a békés tüntetés, mind a gyilkos sortűz körülményeit, a 2009-ben indult 
tanulmánysorozat elsősorban a sortüzben elhunyt mosonmagyaróvári lakosoknak igyekszik emléket ál-
lítani. 

A tanulmánysorozat első, 2009 őszén megjelent Hunyadis áldozatok a mosonmagyaróvári sortüz-
ben című része arról a hat ipari tanulóról: Kardos Miklósról, Meszlényi Istvánról, Őri Lászlóról, Paár 
Jenőről, Tolnay Lászlóról. Wilhelm Mihályról emlékezik meg, akik a mai Hunyadi Mátyás Szakképző 
és Szakközépiskola jogelődjének számító Ipari Iskola diákjai voltak. A néhai diákokról készült tanul-
mány a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatán 111. helyezést érte el. A pályamű 
megjelent A hőseink voltak című tanulmánykötetben, amely az alapítvány gondozásában látott napvilá-
got, és az 56-os Szövetség (www.56osszovetseg.hu) I líradó című kiadványában is közlésre került. 

A második, 2010 őszén megjelent tanulmány azokat az áldozatokat veszi sorra, akiket a sortüzet kö-
vetően október 28-án a mosoni temetőben helyeztek örök nyugalomra. Jelenlegi ismereteink alapján bi-
zonyíthatóan kilenc áldozatot: Bárdics Tihamért, Ferenczi Lajost, Domonkos Antalt, Gyécsck Istvánt, 
Hornyák Bélát, Paár Jenőt, Wachtler Lajost, Wilhelm Mihályt és Wojnesitz Istvánnét temették el a 
mosoni temetőben. A tanulmány külön foglakozik a mosoni temetőben található szimbolikus síremlék 
történetével is. 

Mindkét tanulmány gazdagon illusztrált, nemcsak az ismert korabeli archív fotókat és az áldozatok-
kal kapcsolatos dokumentumokat használja fel. hanem a kutatás során a családok által felajánlott, eddig 
ismeretlen képeket és az összes áldozat arcképét is tartalmazza, sírjaik fényképével és helyrajzi számá-
val együtt. 
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Megemlékezések a Városi Kollégiumban 
A tragédiáról a kollégium minden évben megemlékezik. Előadásokat szervez, emlékfaliújságot állít 

össze, illetve részt vesz a városi megemlékezéseken. Október 26-a Városi Gyásznappá nyilvánításának 
20. évfordulója tiszteletére a kollégium nevelőtestülete úgy döntött, hogy a jubileum alkalmából rend-
hagyó történelemórát rendez és ajánl a város lakossága figyelmébe, valamint könyvbemutatót tart és ki-
állítás létrehozásával emlékezik a sortűz áldozataira. 

2010. október 21-én a nagyszámú érdeklődő közönséget és a kollégista diákokat Simon Zsuzsanna 
igazgató és Farkas László, az 56-os Szövetség alelnöke köszöntötte. A hallgatóság Nády Mária, 
Böröndi Lajos és Cser Zoltán költők alkotásait hallgathatták meg, majd Konrád Szilvia kollégiumtitkár 
által készített vetítettképes előadásban tekinthették meg a sortűz áldozatainak eddig felkutatott sírját, 
valamint egy prezentációt, a marispusztai 56-os múzeumról. Ezután Varga Bálint tartott kiadványaján-
lást a sortűz mosoni temetőben nyugvó áldozatairól. Ezt követően & Mosonmagyaróvár, 1956 című em-
lékkiállítást Nagy István polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg. A megemlékezők '56-os 
emlékkitűzőt és emlékképeslapot is átvehettek a kollégium jóvoltából. 

Az emlékkiállítás a Hansági Múzeum, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Elel-
miszertudományi Kara, a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület, a Győr-Moson-Sopron Megye Levéltá-
ra Mosonmagyaróvári Részlege, a Városi Kollégium és magánszemélyek gyűjteményeiből került 
összeállításra. A kiállításnak a kollégium teljes földszinti területe adott helyet. 

A bejáratnál Mosonmagyaróvár város neve és a magyar forradalom és szabadságharc évének gyász-
keretes felirata fogadta a látogatókat. Alatta Gondár Zsuzsa, helyi művész nagyméretű festménye: a 
magyar zászlókkal lefedett halottak sokasága a gyászolók tömegével. Az előtéren áthaladva az '56-os 
Magyarok Világszövetségének zászlaja volt látható, majd következtek a 2010-ben előkerült archív fel-
vételek felnagyított képei, melyeket a közönség először itt tekinthetett meg. Külön falitáblára kerültek 
azok az oklevelek, emléklapok, amelyek a Városi Kollégium emlékmegőrző munkájának elismeréseit 
mutatták be. Mellettük a Flesch Károly Nonprofit Kft. által készített nagyméretű plakát, az 56-os városi 
megemlékezések programjaival és az erre a kiállításra készült meghívóval. 

A következő rész a magyaróvári Mezőgazdasági Akadémia áldozataira emlékezett. Bemutatta a hat 
akadémista hallgató: Szalai István (Veszprém), Wesztergom Imre (Lébény), Nagy Árpád (Sarrod), Hor-
váth Gyula (Szany), Pintér Gizella (Iván), Varga Erzsébet (Töltéstava) síremlékeinek, emléktábláinak 
fotóit és a balatonföldvári Bognár József, volt akadémiai hallgató visszaemlékezését egy díszkeretes 
oklevél formájában, melyben az eredeti nemzetiszínű szalagjának egy darabját is elhelyezte. Az emlék-
falat Gondár Zsuzsa, a Magyaróvári Várról és Várkapuról készített festményei keretezték. 

Ezután két eredeti - vér- és rozsdanyomot viselő - zászló következett, melyek a Városi Kollégium 
címeres díszzászlóját fogták közre. Egy korabeli fénykép nyomán készült festmény, Gondár Zsuzsa al-
kotása, a határőr laktanya oldalát ábrázolja, mely előtt az emberek összetörik a levert ötágú vörös csilla-
got. 

Talán a legszomorúbb részt a falra szegeit lyukas zászló körül a néhai Ipari Iskola áldozatainak sírjai 
mutatták, akik tizenévesen haltak mártírhalált. A következő falrészlet, a mosoni városrész temetőjében 
nyugvó áldozatok sírjai és arcképei fotóival állított emléket. E folyosórész a mosonmagyaróvári '56-os 
emlékpark, a Gyásztér monumentális emlékmüvének képeivel zárul. A bejárattól balra, az épület eme-
leti szárnyára vezető lépcsők előterében, három nagyméretű paravánon folytatódott a kiállítás. Az elsőn 
különböző újságcikk címek szerepeltek fekete szegéllyel, mintegy gyászjelentések. Ezt követte a Ma-
gyarok Világszövetsége által kiadott. Fekete Pál szegedi történész - nem lezárt - kutatásai alapján ké-
szült Sortüzek Magyarországon 1956 című térképe, melyen hatvanhárom vidéki helyszínt jelölt meg a 
budapestieken kívül. A falrészletet négy helyi költő megrendítő versei és prózai alkotásai zárták. Itt 
kaptak még helyet a 2006. évi, 50. évforduló nagyméretű színes plakátjai, a Magyarok Világszövetség-
ének „Az élő '56-osok emlékezete a hőseinkre a 30l-es parcellában" című emléklapja, a Corvin köziek 
és a Baross tér emlékezetére Mindszenthy József, Szabó bácsi, Pongrácz Gergely és Nagy Imre arcké-
peivel. 

A sort a folyosón keresztbeállított könyvszekrény zárta, mely négy polcon kínálta az 56-os Szövet-
ség Híradó című lapjának számait, a Szövetség által állított budapesti emlékmű fotóit, a mosonmagya-
róvári '56-os eseményekkel foglalkozó könyveket, Reisinger Attila irodalmi alkotásait, Székelyhídi 
László volt országgyűlési képviselő parlamenti felszólalás-gyűjteményét, melyben az 1956-tal foglal-
kozó beszédei is megtalálhatók, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület dokumentum-gyüjtemé-
nyét az Emlékmű Kuratórium működéséről, valamint a kollégium különböző cikkgyűjteményeit. A fo-
lyosón mintegy harmincöt asztalból álló egybefüggő soron, üveglapok alá helyezve következtek az ere-
deti és másolt dokumentumok, életrajzok és fényképek. Az asztalok mögött nyolc paravánon tizenkét 
eredeti képzőművészeti alkotás volt látható, melyeket a kollégium egységes, fekete keretbe foglalt. 
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Az első asztalokon főként levéltári dokumentumok, határozatok, megemlékezésekre szóló különbö-
ző díszes meghívók kaptak helyet. Ezután sorban következtek a magyaróvári '56-os események külön-
böző emlékhelyeiről, emlékműveiről, emléktábláiról készült fotók. A sor a magyaróvári és a vidéki te-
metőkben nyugvó sortűz áldozatok sírjairól készült képek bemutatásával folytatódott. Tizenegy név pe-
dig gyászkeretbe foglalva volt olvasható, akiknek sírjai ez idáig sem ismeretesek. Majd következtek az 
un. Földes-perben, 1957-ben elítélt és 1957-ben, illetve 1958-ban kivégzettek arcképei, életrajzuk és 
sírjaik: a magyaróvári Czifrik Lajos, Kiss Antal, Weintráger László, a dunaszigeti Zsigmond Imre, Föl-
des Gábor, Budapest 30l-es parcella, Tihanyi Árpád Győr, nádorvárosi temető, Szigethy Attila, Kapu-
vár és Gulyás Lajos református lelkész, Levél község. 

A többi asztalon a Városi Kollégium 2010. évi 56-os kiadványának: A mosonmagyaróvári 1956. ok-
tóber 26-ai sortűz áldozatainak sírjai a mosoni temetőben című, képanyagban rendkívül gazdag tanul-
mánya volt laponként olvasható. A folyosó végén két zárt tárlóban kaptak helyet a különböző relikviák, 
korabeli külföldi újságcikkek, naplórészletek, egy kézírással megírt temetési búcsúbeszéd, valamint 
emlékérmék, kitüntetések, emléklapok. A kiállítótér legvégét egy archív fotósorozat zárta, melyben 
már helyet kaptak az ötvennégy év után inkognitóban beadott, eddig publikálatlan megrázó fényképek 
is. A gyászfalra kerültek még a mosonmagyaróvári halotti anyakönyvi kivonatok, amelyek döbbenetes 
súllyal közölték a tényeket, hogy ki, hol, mikor, hány évesen, és milyen sérülések következtében hunyt 
el. 

A folyosó végén visszafordulva, a másik oldalon voltak láthatók a Sopronköhida-Jánostelepi rabte-
mető területén 1989-ben kialakított '56-os emlékhely kopjafáiról készült képek, ahol a kivégzetteket 
hantolták el. Ez a hely a kőhidai 301-es parcellaként is ismert. Visszafelé sétálva, befejezésként az 1991 
óta működő Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület életéről voltak fotók, melyeken koszorúzásokat, tag-
gyűléseket, kirándulásokat örökítettek meg. 

A rendhagyó történelemóra és a kiállítás színvonalas létrehozásában valamint a tanulmány kiadásá-
ban Mosonmagyaróvár Önkormányzata és a Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat anyagi támo-
gatásban részesítette a kollégiumot. Az Aqua Kft. palackozott Friss Ivóvizével, a Török Virágbolt dísz-
csokraival, asztali díszeivel segítette a rendezvényt. A tárlat összeállításában és kivitelezésében kima-
gasló munkát végzett Beregszászi Balázs levéltáros és Hoskó János kollégiumi portás kolléga. A kiállí-
tás először 2010. november 30-ig lett volna látogatható, de egy pápai diákcsoport bejelentkezése miatt 
december 4-ig meghosszabbította a kollégium. Az eltelt időszakban magánszemélyek, közművelődési 
intézmények vezetői, szakemberei, családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, több százan tekintet-
ték meg a kiállítást. A kihelyezett vendégkönyvben olvasható bejegyzések és szóbeli megnyilvánulások 
alapján az emlékkiállítás méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. év-
fordulójáról. 

Kapcsolatok 

A sortűz körülményeinek feltárása, az ötvenhatos emlékek összegyűjtése és méltó megőrzése érde-
kében 1991-ben alakult meg a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület. A húszéves múltra visszatekintő 
szervezetbe a kollégium 2010-ben kérte felvételét. Belépésük után közös látogatást szerveztek a 
Bács-Kiskun megyei Kiskunmajsa közelében. Marispusztán található 56-os múzeumba, Budapestre a 
Rákoskeresztúri Újköztemetőbe, a 300-as és a 301-es parcellák megtekintésére, a sopronkőhidai volt 
rabtemető területén kialakított 56-os emlékhelyre, valamint a vidéki temetőkben nyugvó áldozatok sír-
jainak felkutatására. 

Az intézmény részt vesz az egyesületi üléseken és segít a megemlékezések, programok szervezésé-
ben. Támogatásukkal az egyesület önálló standdal részt vett a XI. Mosonmagyaróvári Civil Napon is. A 
kollégium kapcsolatban áll még a város valamennyi közművelődési intézményével, több civil szerveze-
tével, az országos 56-os Történelmi Alapítvánnyal, valamint teljes jogú tagja az 56-os Szövetségnek. 

Az elért eredmények alapján a kollégium többféle elismerésben részesült. A történelmi vetélkedő-
kön, a különböző pályázatokon elért díjak mellett 2010. október 21-én az 56-os Szövetség az intéz-
ménynek - 1956 eszméinek az ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként - Kósa Pál pla-
kettet adományozott, a kollégium igazgatóját pedig 1956-os Emlékérem kitüntetésben részesítette. 

A kollégium tevékenységéről, eredményeiről mind a helyi, mind az országos média rendszeresen tu-
dósít. Az intézmény a jövőben angol nyelvű sajtótermékek és szakirodalmak fordításával folytatja kuta-
tómunkáját, továbbá újabb kiadványt tervez megjelentetni, melyben megemlékezik a húszéves jubileu-
mát ünneplő Mosonmagyaróvári '56-os Egyesületről és a húsz éve felállított Golgota emlékműről is. 
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