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Súlyos veszteség érte társaságunkat.
Néhány nappal 85. születésnapja után 
méltósággal viselt súlyos betegség következtében  elhunyt Berényi Ferenc, társaságunk alapító, örökös tagja, tiszteletbeli
elnöke.
Berényi Ferenc élete a XX. század viharos fordulatokban gazdag, embert
próbáló éveire, évtizedeire esett. Egyszerû
család gyermeke, pesti srác volt. Életének
elsõ évtizedeit, még az általa annyira szeretett József Attila versének gondolata jellemezte: Ezer esztendõ távolából, hátán kis
batyuval kilábal a népségbõl a nép fia, hol
lehet altiszt, azt kutatja  Igaz, korán kitûnt életrevalóságával, ami egész életében
jellemeze. (Akik napi kapcsolatban voltunk
vele, tanúsíthatjuk, milyen hihetetlen hittel
ragaszkodott az élethez, küzdött az általa
is tudott végzettel )
Tehetségét legkorábban a sport területén kamatoztatta. Sikerei voltak például
az atlétikában. Még pár évvel ezelõtt is
fürgébben járt  mit járt, szaladt  az utcán
vagy éppen az úttesten, mint sokan nála
jóval fiatalabbak. A sport azonban számára
nemcsak testedzés volt, hanem az emberi
kapcsolatok sokaságát is jelentette. Sok
sporthírességhez fûzték baráti szálak, sokukról megkapó emberi melegséggel tudott
beszélni. (Akik betegsége idején látogattuk, tudjuk, kérdésünkre, mit vigyünk, mindig ez volt a válasza: Semmit, csak Nemzeti Sportot.)
Emberi beállítottsága, kapcsolatteremtõ
képessége  osztályhelyzete mellett  nagy
szerepet játszott abban, hogy korán otthonra talált a munkásmozgalomban. Egyik
életelme volt a szakszervezeti mozgalom.
Legutolsó beszélgetésünk alkalmával is
lelkemre kötötte: a társaság jövõje a szakszervezetekhez való viszonytól függ.
A második világháború a katonasorsnál
is megalázóbb  munkaszolgálatos  hely-

zetbe sodorta. Benne azonban a megpróbáltatások nem a lemondás, a belenyugvás
vonásait erõsítették. Életrevalósága csak
még jobban kibontakozott. Számára életelvvé vált: a kizsákmányolás, a háború
kegyetlen viszonyaiból van kiút, lehet más
a világ. S ezért, egész hátralevõ életében,
személyesen is minden lehetõt elkövetett.
Aktív szerepet játszott a partizánmozgalomban, a Szlovák Nemzeti Felkelésben.
Volt módunk tapasztalni, hogy egykori
szlovák és szovjet bajtársai milyen tisztelettel övezték az egykori talpraesett, találékony magyar katonát. Aktív szerepet vállalt a MEASZ tevékenységében, éveken át
a Kelet-Európai Tagokat elnökeként.
A felszabadulás a nép fia számára más
lehetõséget is teremtett, minthogy altiszt
lehessen. Berényi Ferenc is élt a lehetõséggel. A honvédség, a néphadsereg, a Belügyminisztérium kötelékében szolgált.
Számára ez valóban szolgálat és nem rangszerzési alkalom volt. A jó eszû fiatalember azt is megértette, hogy tanulás nélkül
nem lehet helytállni az új világban. Ezek
az évek a sikerek mellett megpróbáltatásokat is hoztak: Pálffy György közeli mun-

katársaként megélhette, hogy csak a szerencse mentette meg a letartóztatástól.
Nem egyszer került olyan helyzetbe,
amikor emberfeletti feladatot kellett megoldania, de számára a mozgalom nem az
emberek felett lebegõ valami volt. Bár nem
mindig volt könnyû egyeztetni a közösség
szolgálatát a személyes gondok megoldásával, sohasem feledkezett meg családjáról.
Segített fiának, amiben csak tudott. Odaadóan ápolta második feleségét, annak
haláláig. Sohasem tolakodott személyes
problémáinak sorolásával, de hacsak alkalma volt rá, büszkén emlegette unokáit, dédunokáit.
Berényi Ferenc számára a mozgalom
az emberek élõ kapcsolata, az emberség
próbája is volt. Számára a mozgalom eredendõ része volt a háború borzalmaiban
nyomtalanul eltûnt édesapja, akinek sorsába soha nem tudott belenyugodni. Számára
a mozgalom voltunk mi is, mindannyian.
Mi, akiknek szerencsénk volt vele dolgozni, sokat tanulhattunk tõle: helytállást, emberséget. Nehéz helyzetekben, súlyos vitákban (amikor az érvek tekervényein egymásnak estünk és elakadtunk) mindig volt
néhány bölcs mondata, emberi szava, amivel oldotta a feszültséget. Valami természetadta és társadalom-formálta derû sugárzott
lényébõl. A szó nemes értelmébentársasági ember volt. Akkor érezte jól magát, ha
segíthetett másokon. Akkor érezte jól magát, ha  itthon vagy külföldre  kirándulásokat szervezhetett, ha minél többeknek
megmutathatta az általa már megismert tájakat, embereket. A betegsége alatt ezekrõl
szõtt terveit már örökre magával vitte.
Berényi Ferenc egész életében egy
jobb, igazságosabb világért harcolt. Élettapasztalatát abban fogalmazta meg, hogy
eddig a szocializmust nem sikerült megvalósítani, de nem lehet lemondani a szo(folytatás a 2. oldalon)
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Részlet Berényi Ferenc ügyvezetõ titkár zárszavából
a Münnich Ferenc Társaság I. Országos Gyûlésén,
1989. szeptember 3-án
A fontosabb kérdések közül még szólni
kell arról, hogy néhány hónappal korábban
elkezdtük tárgyalásainkat különféle társadalmi, politikai szervezetekkel egy széleskörû baloldali összefogás érdekében. Meg
kell gyorsítani ennek a szervezetnek a létrehozását, amelynek laza, minden szervezet
önállóságát tiszteletben tartó, de tevékenységét, akcióképességét koordináló szervezetnek kell lennie, amely azoknak a céloknak az érdekében mûködik, amelyek itt
(folytatás az 1. oldalról)
cializmus céljairól. 1956-ban nem a rendszer hibáinak védelmére, hanem a jobb, emberségesebb szocializmus érdekében fogott
fegyvert. Ez  hazánk szocialista megújulásának célja  vezette társaságunk kezdeményezõi, alapítói közé. Nincs még egy
ember, akinek neve annyira összenõtt volna társaságunkkal, mint Berényi Ferencé.
Társaságunkban mindvégig vezetõ tisztségeket töltött be. Nagy szerepe volt I. Országos Gyûlésünk megszervezésében. Társaságunk fõtitkáraként  akkori Intézõ Bizottságunk döntése és megbízása alapján
 Õ írta alá a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalások Egyezményének szövegét. (Mindig
hangsúlyozva saját álláspontunk fenntartását.)
Berényi Ferenc társaságunktiszteletbeli
elnöke volt. Tiszteletbeli volt, de nem dologtalan. Ötleteivel, munkájával mindvégig
segítette a társaságot. Tevékeny szerepet
vállalt társaságunk alakulásának 15. évfordulójáról megemlékezõ rendkívüli Országos Gyûlés elõkészítésében, vagy a Május
Elseje Veteránklub munkájában. Alig várta, hogy súlyos mûtétje után bejöhessen, és
részt vegyen a szokásos megbeszélésen.
Berényi Ferenc elõtt a Fáklya e különszámával is tisztelgünk. Ebben szemelvények láthatók korabeli nyilatkozataiból.
Ezek teljes szövegét közöljük Társaságunk a korabeli sajtó tükrében c. összeállításunkban.
Amíg társaságunk létezik, a vele együtt
közösen kialakított elgondolások szerint
dolgozunk. Társaságunk alapító tagjai,
amíg élünk, tisztelettel ápoljuk Berényi
Ferenc emlékét!
Aggod József

hangsúlyosan kerültek szóba.
A több és gyorsabb tájékoztatásról szólt
már, de erre kérjük a vidéken élõ elvtársakat, hiszen velük nehezebb a kontaktus.
Ennek az oka, hogy nincs telefonunk. A
jövõ héttõl kezdve élõ távközlési lehetõség
is lesz, majd a számot a végén bemondja,
amelyen megtalálhatók vagyunk. Nagyon
kér mindenkit, hogy bármi olyan történik,
amiben segítségre, támogatásra vagy instrukcióra van szükség, hívjanak, keressenek
meg bennünket akár szóban, akár írásban.
A támogatásról biztosíthatunk mindenkit.
Külön is szeretne szólni a kerekasztalról, bár bevezetõjében tegnap már beszélt
errõl. Mi nem túl nagy szervezet vagyunk,
de érzése szerint most már  Szekeres
elvtárs ezzel kapcsolatos referátuma is bizonyította  jelentõs tényezõi vagyunk ennek a tárgyalásnak, különösen a részletkérdések megtárgyalásában. A televízió
elõtt lezajló, úgynevezett fórum már csak
egy politikai megjelenés, díszfelvonulás,
aminek külön jelentõsége nincs. A tárgyalások jelentõsége a két fõ tárgyalócsoportban  a politikai és a gazdasági bizottságban  dõl el. Több információnk van a politikai harcokról  sajnos  mint a gazdaságiról. Itt is azt szeretné aláhúzni, hogy azok
az urak, akikkel ott együtt tárgyalunk,
különösen az ellenzéki kerekasztal tárgyaló felei  negyedei, vagy kilencedei  nem
akarnak gazdasági kérdésekrõl tárgyalni, és
ez azt bizonyítja, hogy felelõsséget sem
akarnak vállalni.
Más  szerinte  felelõsséget vállalni
nem tud, mint az MSZMP, és éppen ezért
van szükség arra, hogy ennek a pártnak kialakuljon valamiféle arculata, amely képes
ezt a munkát elvégezni. Ezt sugallták a
hozzászólók.
Néhány dologra ezzel kapcsolatban
szeretne még kitérni. Münnichné elvtársnõ
felszólalásában arról beszélt, hogy Grósz
elvtárs, akivel mi többször tárgyaltunk,
rossz tanácsadó. Ehhez annyit, hogy ezeket
a tárgyalásokat az Ideiglenes Intézõ Bizottság által kiküldött bizottság folytatta.
Most is azt állítja, hogy ebben az MSZMPben nincs más olyan személy, akivel tárgyalhatunk, de ha valaki tud ilyet, szívesen
állunk szóba vele. Grósz Károlyhoz most
már hozzáteheti bizonyos értelemben azt,

akivel a legutóbbi napokban közösen ismét
tárgyaltak, Nyers Rezsõt, aki egyértelmûen
közeledett gondolatában Grósz Károlyhoz.
Ennek az az egyszerû oka, hogy elhatárolódott jobban  és ezt bizonyította a felszólalásaival és a sajtóban megjelent nyilatkozataival  Pozsgaitól. Ha elhatárolódott az
egyiktõl, akkor kicsit közeledett a másikhoz. Ezzel most nem azt akarja mondani,
hogy mindennel meg vagyunk elégedve, de
az igazsághoz ez is hozzátartozik, és az is,
hogy a napokban, amikor felkeresték Nyers
Rezsõt, akkor õ a neki megküldött Állásfoglalás-tervezethez nagyon konstruktívan,
azzal egyetértõen, és néhány kérdésben
pozitívan szólt hozzá. Tehát nekünk azért
politizálni tudni kell, és ha mi mindent elvetünk, akkor kivel tárgyaljunk?
Megszakítani a tárgyalásokat az MSZMP-vel  úgy gondolja  nem lehet, ezzel
azt hiszi, mindannyian egyetértünk. Jelenleg ez van, és ez egy kicsit a régebbi idõszakok káderpolitikájának szegénységére mutat. Szegény ember vízzel fõz, mondja a
közmondás, ez a helyzet, tudomásul kell
venni. Ezt csak azért mondta el, mert nem
kívánja magára vállalni azt a nagy felelõsséget, ami ma ránk is hárul, mert együttesen többedmagával  eztAggod és Széchy
elvtársak is igazolhatják  konstruktív tárgyalásokat folytattak a vezetõ elvtársakkal.
Ez nem mond ellent annak, hogy a legfelsõbb vezetés egy-két tagja rendszeresen
és állandóan, mint ma az õsbolsevikok
megjegyzéssel, újabb és újabb jelzõket aggat ránk és másokra is, megkülönböztetett
bennünket, és el kíván tántorítani bennünket az MSZMP-tõl. Ez nem fog sikerülni,
mert mi úgy, ahogy vagyunk, a szocializmus hívei vagyunk, kommunisták vagyunk.
Ettõl bennünket senki el nem tántoríthat.
(Taps)
Egyetért a többi felszólalóval, hiszen
megerõsítették mindazt, amit mi magunk
is leírtunk, vagy elmondottunk. Azzal fejezi be, amit Beke elvtárs, az IIB tagja,
Baranya megyei küldöttünk mondott, hogy
alulról szervezõdõ mozgalmakat nem lehet felülrõl megszüntetni. Úgy érzi, hogy a
mi társaságunk nagyon alulról, a legmélyebbrõl szervezõdött, ezt megszüntetni
nem lehet! (Taps.)
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Búcsú Berényi Ferenctõl
Drága Ferink, bajtársunk, felejthetetlen barátunk, elvtársunk!
Karácsonykor, sokunk szívszorongva hallgatta szélesebb családunk szerettei között a fenyõfa alatt
bölcs szavaid. Tudtuk, hogy nagy
beteg vagy: szinte búcsúzó intelemnek éreztük meggondolt mondandóid. Veteránjaink között már Te
lettél a senior, miként több évtizedre visszatekintõ közösségünkben is
a Tiszteletbeli Elsõ.
A munkásmozgalmi dinasztia
sarja, az újpesti Egyesült Izzó ifjú
mûszerésze, a reményteli elsõ osztályú fiatal futóbajnok, apáddal
együtt megjártad a poklok poklát:
apád ott tûnt el a kegyetlen elnyomó rendszer ukrajnai mozgó vesztõhelyei büntetõszázadában. Te
kitörve lázadtál: szlovák, cseh, ruszin, német, magyar bajtársaiddal
kivetted a részed a legendás besztercebányai felkelésben, nem hiába
lettél a magyar antifasiszták keleteurópai tagozatának fáradhatatlan
vezetõje, s mint igaz hazafi internacionalista a nagy veszély közeledtén,
késõbbiekben is Társaságunk elõrelátó kezdeményezõje.
A fasizmus megpróbáltatásából
visszatérvén az ifi-mozgalomban az
elsõ sorokban harcoltál a munkásegység, az ifjúsági egység megteremtéséért. Majd képességeidet többször is igénybe véve ott voltál nem
egy ízben a fegyveres testületek szolgálatainak legkritikusabb szakaszain. A sors nem kényeztetett el:
az ügyünknek oly sokat ártó rossz
Téged is meggyötört a torzulások
árnyékában. A koncepciós gyanakvások vissza-parancsoltak eredeti
szakmádba. Majd az igazságtevõ rehabilitálás pártmunkásként Sza-

bolcsba vetett vezetõ poszton a paraszti szövetkezetek szervezésébe.
Mikor újra ránk törtek az ordas eszmék: elvhûséggel, rendíthetetlenül
ott álltál köztünk az õrhelyeden.
Nyugdíjba menve új világnyelvet
tanultál és használtál, elsajátítottad
az új idõk technikáját, a kompjuter
szakmát.
A restaurációs veszély közeledtével elsõnek szorgalmaztad, hogy
népfront keretekbe egyesülve munkásbrigádok, ifjak, az antifasiszta
harcban kipróbáltak mielõbb tömörüljünk, mentsük a menthetõt, tudjunk megújulni. A rendszerváltás nehéz tárgyalásain Te vezetted küldöttcsoportunkat, s szembe szálltál bátran és okosan még a baloldal sorai-

ban is elõretörõ megalkuvókkal,
nem nézve rangot és nagy hangú
kaméleon sunyiságokat.
Bár a legszûkebb vezetõség oszlopa voltál, nem restellted a hétköznapi teherhordást. Mélységesen
tiszteltük és megõrizzük családszeretetedet, s a jövõben bízó, a szegények ügyéért odaadó optimizmusodat, vidámságodat, lankadatlan szorgalmadat. Mint méltán kiérdemelt
örökös tag változhatatlanul velünk
maradsz, ügyedet tovább ápoljuk az
elpusztíthatatlan májusi munkásszolidaritás eszméjében elkötelezett
veterán társaid.
Széchy András

Fájdalommal értesültünk arról, hogy 85 éves korában,
hosszantartó betegség után elhunyt

BOCSI JÓZSEF,
a Május Elseje Társaság alapító, örökös tagja,
a Társaság Budapest, XI. kerületi szervezetének elnöke.
Búcsúztatása a család kívánsága és intézkedése szerint történik.
Emlékét kegyelettel õrizzük.
Május Elseje Társaság
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