
 
 

Interjú a Kontakt Rádióban 
 
A Szépen emberül, szépen magyarul mozgalom 1983-ban alakult, amely annakidején célul 
tűzte, hogy a csatlakozók, minél tisztábban képzett hangokkal, pontos szavakkal szóljanak: 
„ tömören igazat, fontosat jó akarattal” – jelmondatuk értelmében, amelyet a vezető, Kállai 
Eszter magyar-történelem szakos tanárnő, fogalmazott meg. Minden esztendőben két 
alkalommal tartanak felolvasó napot, ahová bárki elviheti, és felolvashatja kedvenc írója-
költője egy-egy művét.  
E hagyományos eseményre az idén, március 20-án, szombaton 10 és 18 óra között került sor - 
először a mozgalom történetében, élő adásban szólalhattak meg a résztvevők - , mégpedig a 
terézvárosi székhelyű Kontakt Rádióval történő együttműködés keretében. 
Erre a napra meghívást kapott Vennes Aranka, a POFOSZ kommunikációs- és PR-
tanácsadója, aki élve a lehetőséggel, a POFOSZ hagyományőrzését szerette volna 
megismertetni a hallgatókkal. Ezért ő is vendéget hívott: mégpedig a hagyományőrző tagozat 
vezetőjét és egy tagját. Természetesen úgy, hogy ők is felolvasnak egy, a szívükhöz közálló 
művet, a rendelkezésre álló félórás időkeretben a két vendégével interjút készített, amelyre az 
élő adásban fél 12 és 12 óra között került sor.  
Ennek során Szécsi István, a tagozat vezetője, röviden ismertette a POFOSZ 1956-os 
Hagyományőrzők létrejöttének történetét, célkitűzéseit, s a megvalósításra törekvő terveket. 
Majd elhangzott az általa hozott költemény: 
 Gérecz Attila: Alkony című verse. Gérecz Attila: Alkony 
 
Most hunyd le, Kedves fénymosott szemed, 
Pilládon bontva színörvényeket. 
Így ismerősnek tűnik énnekem: 
Terólad szól, cikázó fényeken. 
                      De csitt, figyeld a versem dallamát: 
Tó csobogása. 
                  S mintha hallanád… 
Fölöttünk nyírfák. Szél babrál puhán 
A kék uszályú, árnyas lombruhán. 
A nyugvó nap kifésült, dús haját 
Ezernyi rezgő gally kócolja rád 
S zsongítva lelked körül rajzanak 
Csókokba fúlt, becéző, halk szavak… 
Tilalmas szóval súgod még: „Eressz!” – 
De szádnak lassan asszony íze lesz, 
 S oly hátra riadt, félszeg nyelvedet 
Lazán, forrón csókodnak engeded. 
 
Ruhád majd lassan nászra oldozod, 
S öledre kúsznak bíbor csóknyomok, 
 S a föld, mert szűzi véred áldozat, 
Kigyúlt, pogány oltárrá változott, 
Felizzó rőt parázzsá festve meg, 
Ringó öledre kulcsolt testemet. 
S az alkony bársony imaszőnyegén 
Hegyekre lép az árny és könnyedért 



Égig emelve csókunk vérszínét, 
Megoldva s áldva szórja, hinti szét… 
 
Az éj a fák közül göngyölve szét,  
fölénk borítja hűvös köpenyét. 
De, mintha lopva sarkát tartaná, 
Mosolyra nyílik szád, amint alá, 
Egy felhőrongyba így bebújt a hold, 
S hogy piros arccal víz fölé hajolt 
- huncut mosolyú gatyás pórgyerek – 
Felénk kis fénykacsákat szöktetett. 
 
A dal, most halkul kék homályba vész, 
De bús visszhanggal egyre visszanéz, 
Hol tó tükrén az est, a barna fák 
Árnyékölében, úgy karolja át 
Derengő tested szelíd aranyát, 
Mint álmom fonja rád az éjszakát 
                                                         Kisfogház,1954. október 
 
 
 
A beszélgetés végén, Szécsi István átadta a Rádió szerkesztőségének az 1956-os 
Hagyományőrzők Csatlakozási Felhívását s kérte terjesszék a tartalmát az éter hullámain. 
D. Szűcs Lászlóné, POFOSZ-tag, hagyományőrző, ismertette a honlap - www.pofosz.inf.hu – 
való elérhetési lehetőséget. Ezt követően megemlékezett férjéről, a PEST Megyei POFOSZ 
néhai tagjáról, D. Szűcs László íróról akit 21 évesen ítélték a vérbírók 10 évi letöltendő 
börtönbüntetésre. Két könyvében és több ezer oldalas kézirataiban állított emléket a Szent 
forradalmi napoknak. Regényben örökítette meg a véres megtorlás időszakát Alkony história 
címen, amelynek a német fordítása kiadásra készen áll.  Szabadulása után haláláig, ami 2008-
ban következett be, másodrendű állampolgárként kezelte a többi 56-os Bajtársával egyött, ez 
az ország. Mint D. Szűcs Lászlóné fogalmazott: Mert 1956 értékeit mai napig sokan nem 
becsülik és nincs méltó helye napjainkig Hazánkban. 
 
 majd felolvasta f 
Férje Ars Poétikáját: 
 
„Az emberek esztelenek és következetlenek 
            És magukba fordulnak, 
         MÉGIS SZERESD ŐKET! 
Ha jót teszel megvádolnak, hogy önzés és 
 Hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, 
              MÉGIS TÉGY JÓT! 
Ha sikeres vagy hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, 
                    MÉGIS TEDD A JÓT! 
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, 
 MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYILT! 
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, 
                MÉGIS ÉPÍTS! 
Az embereknek szükségük van segítségre, 



     De ha segítesz támadás érhet, 
          MÉGIS SEGÍTS! 
A legjobbat add a világnak, amid csak van, 
         S ha verést kapsz cserébe, 
MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN!” 
 
 
 
 
 
 


