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Nemzete legélőbb lelkiismerete volt 
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    Alapítva 1973 

 Obersovszky, a mesehős… 
 

Halálakor 2001-ben egy nekrológban így jellemezték. 
Az Igazság, majd az Élünk című lapot szerkesztette 
Gáli Józseffel, a legjobb barátjával, és hozzájuk csat-
lakozott a cinikus idealista Eörsi is. Fő bűnük talán 
az volt, hogy a szovjet invázió dacára sem akarták 
abbahagyni a forradalmat. 
Tőlük indult ki a nőtüntetés szervezése, amely érzéke-
nyen, ingatag morális alapon támadta azt a „forra-
dalmi munkás-paraszt” hatalmat, melynek politikai 
rendőrségét a forradalom napjaiban a Parlament pin-
céjében megbúvó, gyávaságát kegyetlenséggel palás-
toló Hollós Ervin, a bukott Farkas Mihály egykori 
jobbkeze vezette… A nőtüntetés híre bejárta a vilá-
got: gyászruhás asszonyok és lányok álltak szemben, 
mint akik temetésre jöttek, némán a lövésre kész 
szovjet páncélosokkal. Első fokon a két fiatal írót 
Obersovszkyt három, Gálit egy évre ítélték, másodfo-
kon pedig halálra, és kegyelmi kérvényüket elutasítot-
ták. Önön ártatlanságuk kábulata tudatában álltak a 
népbíróság előtt, és megpróbálták elképzelni, milyen is 
egy akasztófa.  
Életüket a nyugati értelmiség tiltakozása, és 
Hruscsov telefonja mentette meg: Kádár egy különle-
ges bírói tanács elé utalta az ügyet. Obersovszky élete 
mellett 5:4, Gálié mellett 7:2 arányban döntött a nép-
bírák különtanácsa, melyben ott volt Keresztes 
Sándor, a büntetésvégrehajtás ezredese, Rákosi ked-
venc börtönőre is.    
(Magyar Nemzet 2016. október 3. – Tamáska Péter) 
 
„Az életműved és annak alapját képező krisztusi 
szereteted, valamint a sok igazságtalanság mellett 
megmaradt emberi méltóságod ledönthetetlen már-
ványkő az utókor számára.” 

             dr. Schirilla György 
(Obersovszky Gyula egykori védőügyvédje) 

 
 

 
 

A Művészetbarátok Egyesületének kiadásában 2017-ben 
megjelent kötet címlapja. 
1956 hősének verseit, beszédeit, írásait, és kortársak vallo-
másait gyűjtöttük csokorba. Az igazság elkötelezett hívé-
ről vall többek között: Lőcsei Pál, Faludy György, 
Pomogáts Béla, Bőzsöny Ferenc, Bartis Ferenc, Raksányi 
Gellért, Pozsgay Imre és dr. Medvigy Endre.  
Obersovszky Gyula csalódott, haragos és türelmetlen volt, 

de hirdette az 1956-os igazságokat.  
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Obersovszky Gyula-díj 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 

                                                                                                                                
 
 
 

Az író, költő, főszerkesztő 2001. március 15-i halálának 
másnapján alakult a Művészetbarátok Egyesületének ke-
belében a nevét viselő emlékbizottság. A kis csoport úgy 
döntött, hogy akik művei tolmácsolásában, eszmei hagya-
tékának terjesztésében kiemelkedő érdemeket szereznek, 
azokat a nevét viselő díjjal ismerik el. Az ezt jelképező 
bronzplakettet Búza Barna tervezte. Azóta emléktábla 
őrzi hajdani lakhelyét a XIII. kerületi Keszkenő utcában, 
és az őrbottyáni családi házat is, ahol életének utolsó évei-
ben írásai születtek. Író és olvasó találkozók szervezése 
mellett a fővároson kívüli településeket is érintő versmon-
dó versenyeket is rendeztünk, és valamennyi résztvevő 
számára a névadó köteteiből összeálított ajándékcsomagot 
adtunk. Természetesen a helyezettek díjazása sem maradt 
el. A gondozásunkban megjelent Üvöltök fájón a kor ba-
jaival című kiadványból ötszáz példányt könyvtáraknak 
ajándékoztunk. Az örökösök jóvoltából  jelentős archív do-

kumentációt őriz az egyesület István utcai székhelye.     

Az őrbottyáni alkotóház, melynek falára minden év  
március 15-én és október 23-án virág kerül. (fotó: G.B.H.) 

 

A kitüntetés birtokosai 

Faludy György 
Raksányi Gellért 

Rohm Sándor 
Rost Andrea 
Koltay Gábor 
Vigh Kristóf 

Pomogáts Béla 
Pósa Zoltán 

Csete Örs 
Béres L. Attila 

Dr. Herzum Péter 
Dr. Medvigy Endre 
Kereskényi János 

Ürmös Péter 
Udvarhelyi András 

Dévai Nagy Kamilla 
Radó Gábor 

 
 
 
 
 

 

Obersovszky Gyula 
URAM ADJ RÁNK 

szebb új évet 
                              ételt ruhát békességet 
 
                              s békét 
                                        a békesség alján 
 

        Márianosztrai börtön (1959) 
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 Erzsébetváros 56-díj 

 

                                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obersovszky Gyula 

HÁT LEHETSÉGES EZ 
 

Lehetséges 
                     hogy szégyen legyen az érdem 

s a tetvek csípése 
                               az életrevalóság dicsérete 

Hát lehetséges ez 
Lehetséges 

                     hogy szíven döfjék az alig-halottat 
és sírjához hívják  

                                 dicsőülni gyilkosát 
 

AZ UTOLSÓ VAGYOK 
 

                                       a legeslegutolsó 
                    Jönnek utánam még 

                                       ifjak 
                    merész tekintetűek 
                    Ám akasztófa nélkül valók 

                                       hiteltelenek   
                    Így fogjatok kezet velem 

                                       ha búcsúzom 
                    és hátrahagyom nektek 

                                      legnagyobb invenciómat 
                    a haragos-boldog életet 
 

 

Ürmös Péter, Szűcs Balázs és Geröly Tibor  

a díjátadás után a Rózsák terén (fotó G.B.H.) 

Az Erzsébetváros 56-díjat azok a személyek, illetve szerve-
zetek kapják, akik, vagy amelyek munkásságukkal segítik 
megőrizni a kerületben élő polgárok, és a jövő nemzedékei 
számára 1956 emlékezetét, és szellemiségét, illetve azt mél-
tóképpen ápolják. Ezt az elismerést a magyar forradalom és 
szabadságharc 65. évfordulóján a Művészetbarátok Egyesü-
lete vezetőinek Niedermüller Péter, a kerület polgármestere 
és Szűcs Balázs alpolgármester adta át. Az ünnepség zárá-
saként a résztvevők R. Törley Mária szobrászművész An-
gyal-szobor alkotásánál helyezték el a tisztelet virágait.   
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Ferenchegyi szilveszter 
 
2000. december utolsó napjának délelőttjén telefonon je-
lentkezett Obersovszky Gyula.  
- Holt töltitek a szilvesztert? – érdeklődött.  
- Mi itthon, csendesen – válaszoltuk.  
- Ha nincs ellene kifogásotok, csatlakoznék hozzátok. 
Így történt, hogy a késő délutáni órákban vártuk őt a 
buszmegállóban, és kedves meglepetésünkre Bakos 
Istvánnal (a Magyarok Világszövetsége korábbi főtitká-
ra) együtt érkezett. Rövid utcasarki beszélgetés után in-
dultunk otthonunkba.  
Az est témája a könnyed terefere és szerény borozgatás 
mellett a Vagyok című lap életben tartása, de főképpen 
terjesztésének gondja volt. Nagy hangsúlyt kapott egy 
alapítvány létrehozásának gondolata is, – ami hónapok 
óta foglalkoztatta – mely megőrizné és közkinccsé tenné 
történelmi hagyatékait. Megnyugvással várta január má-
sodikát, miután megállapodás született arról, hogy Zs. 
(korábbi párja) napi gondoskodására számíthat élettársá-
val megromlott viszonya és egészségi állapotának romlása 
miatt.  
Az Új Esztendő örömébe vetett hittel vártuk az éjfélt. A 
jóízűen fogyasztott „vasi túró” héjában sült krumplival 
elnyerte Gyuszi tetszését is, és úgy éreztük, hogy egy kis 
időre feledtették vele életét gyötrő gondjait.  
Néhány órai pihenés után villásreggeli, az Őt köszöntő 
73. évi születésnapi gratulációnk, majd ünnepi ebéd kö-
vetkezett. Hazaindulása előtt Gyuszi saját telefonrögzí-
tőjét kívánta meghallgatni. Megdöbbentő volt az a pilla-
nat, amikor azonosult a ténnyel: egyetlen üzenetet sem 
rejt a készülék. Szomorúságát nem titkolva indult Kesz-
kenő utcai lakásába, és hazaérkezése után telefonon el-
mondta, hogy a Lehel téri aluljáróban elveszítette tájéko-
zódó képességét. Másnap kórházba került…              G.T.                        
 

Lakóháza is a forradalmár emlékét őrzi 

 

 

 
 
 

fotó: Béres L. Attila 

Lakóháza falára halálának és a magyar forradalom és szabad-
ságharc évfordulójának alkalmából minden esztendőben koszo-
rúk és a megemlékezés virágai kerülnek. Ez év októberében a Bu-
dapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő Testü-
letének nevében dr. Puchner Gábor alpolgármester, a Művészet-
barátok Egyesülete nevében Geröly Tibor, az Obersovszky Gyula 
Emlékbizottság nevében Béres L. Attila helyezett el koszorút. A 
2021-ben 56 hősének nevét viselő díjban Radó Gábor részesült, 
aki szintén koszorú elhelyezésével tisztelgett az emléktáblánál. 
Az őrbottyáni alkotóháznál a helyi önkormányzat, és a civil 
szervezetek képviselőin kívül a Művészetbarátok Egyesülete ne-
vében Geröly Tibor, a hajdani munkatársak megbízásából Béres 
L. Attila újságíró koszorúzott. Oros Zsuzsa virágcsokrot helye-
zett el az emléktáblán. 
 

 Obersovszky Gyula 
LOBOGVA JÖTTEM 

 
üszkösen távozom 
Rövid utat jártam 
s hogy voltam 

                                 azt se mondhatom 
              Lenni akartam 

                                Fényleni 
mint sokszín görögtüzek 
amint az égről le 

                                a földre ömlenek 

 
         

 

Vélemények Obersovszky Gyuláról 

 Mindenki tudja, hogy a Magyar Vezúv nevet én 
adtam neki a hallatlan indulatú költészetéért 
(Regőczi Nagy László) 

 Mindig nagy tisztelője voltam az 56-os forradalom 
és szabadságharc győzelme érdekében tanúsított 
helytállásáért, aki még a forradalom leverése után 
is harcolt lapjával az ÉLÜNK-kel. Jómagam csak 
annyit tudtam segíteni, hogy lelkes terjesztője 
voltam a VAGYOK-nak. (Murai Konrád) 

 Az emberi állhatatosságnak, a szűkebb és tágabb 
közösségeiért vállalt szolgálat teljesítésének példa-
képe volt, melyet sorsának terhére is szenvedélyesen 
és hűséggel vállalt. (Réthei Prikkel Lajos)  

 Nekem Te a túlélő őserő vagy, a keresztre feszített 
remény, az örökké parázsló, mindig lobbanásra 
kész IGAZSÁG vagy és leszel mindörökké. 
Hiányzol a mai életből. Nincs a nemzetnek hozzád 
hasonló élő lelkiismerete. (Dévai Nagy Kamilla)  

              


