
 

50-es évek … Rákosi – korszak… a szenvedő Magyarország … idegen megszállás … munkáshatalomnak 

hazudott kommunista diktatúra, egy szűk pártelit őrjöngő hazudozása; a nép igényeinek 

semmibevétele, a majd 1000 éves keresztény egyház üldözése, az evangélikus – református – 

katolikus egyházfők bebörtönzése; besúgók hálózata, letartóztatások; szólásszabadság, 

sajtószabadság, gyülekezési szabadság eltiprása, megfélemlítés, terror…  

1950-es évek… Rákosi- korszak: a csöndben szervezkedő írók, a némaságra kárhoztatott, de azért 

titkon lázadó sorokat papírra vető költők, a pécsi, budapesti egyetemisták kora, az egyenes 

gerincűek, a fájdalmas emigrációt választók kora, a zsarnokságban túlélők, a börtönben sínylődők 

kora. 

Emlékezzünk nemzetünk a történelmének vészterhes időszakaira! Emlékezzünk a bátrakra, akik 

beszélni mertek, lázadni mertek, szólni mertek, szembeszállni mertek, akik értünk, a jövőért 

szenvedtek … 

Megemlékezésünk, ünnepi műsorunk középpontjában ebben a tanévben az 50-es évek világa áll. 

Szeretnénk, ha kicsit megértenétek, ha kicsit beleborzongnátok, ha kicsit belehelyezkednétek abba a 

korba. Ebben segíthet az irodalmi összeállítás két alapműve: Illyés Gyula költeménye 1950-ből, az Egy 

mondat a zsarnokságról, illetve Déry Tibor novellája, a Szerelem című írás, 1956-ból, melynek 7 év 

után börtönből szabaduló főhőse, B. lép színpadunkra a megidézett jelenetekben.  

Közben a Rákosi–korszakbeli filmhíradók részleteit követhetitek a kivetítőn, látva a fájdalmas 

kontrasztot: miközben milliók rettegtek–szenvedtek– gyötrődtek az országban, a képkockák jókedvet, 

boldogságot, derűt hazudnak; miközben a félelem, a szorongás, a „neszóljszám!” parancsa uralkodott 

szerte hazánkban, a film a kommunista vezér jóságos arcát, barátságos kézmozdulatát, az őt üdvözlő 

tapsvihart hazudja-hazudja-hazudja!!!  

S a műsor végén gondolatban folytassátok a történteket: egy bátor nép talpra állt, egy bátor ifjúság 

kart karba öltve felvonult, egy bátor magyar közösség felsikoltott: RUSZKIK HAZA, megszálló orosz 

hadsereg, takarodjatok országunkból! Mi szabadok akarunk lenni! 1956. október 23-án Illyés Gyula, 

Déry Tibor s a többiek, névtelen százezrek is már nyíltan kimondták: Legyen végre Magyarország 

önálló és szabad ország, s építsen olyan jövőt, amilyet maga tervezett! Tisztelet a hősöknek, tisztelet 

a szenvedők emlékének! 

Következzék a vácisok irodalmi színpadának előadása. Rendező: Zsák Anikó tanárnő. 

Közreműködik iskolánk énekkara, Bialkóné Horváth Krisztina vezényletével.  
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