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• 1957. december 30-án Budapesten az 
Országházban

• 1957. december 31-én Győrött a • 1957. december 31-én Győrött a 
börtönben



Gulyás Gulyás LajosLajos
(1918(1918. február 4 . február 4 –– 1957. december 31)1957. december 31)



Gulyás Lajos életútjaGulyás Lajos életútja

• 1918. február 4-én született 
Kisújfalun (Felvidék) 



TanulmányaiTanulmányai

• Elemi iskola – Kisújfalu

• Gimnázium – Érsekújvár

• Teológusévek

• Losonc – 1937

• Pápa – 1939



A lelkészi pályánA lelkészi pályán

• Felsőgellér – 1942. február végén 

• Balatonszepezd – 1942. szeptember 
15-től

• Levél – 1948. május 15-től



A politikai A politikai pályánpályán

• A Független Kisgazda Pártban 
politizált.

• 1947. szeptember 3. - országgyűlési • 1947. szeptember 3. - országgyűlési 
pótképviselő

• 1948. július 26-án – lemond az 
országgyűlési képviselői tisztéről



1956 1956 MosonmagyaróvárottMosonmagyaróvárott

• 1956. októberi eseményei egy 
világot megrázó nemzeti 
forradalomban tör ki

• 1956. október 26-án 
Mosonmagyaróvár – sortűz a Mosonmagyaróvár – sortűz a 
békésen tüntető tömegbe



1956 1956 MosonmagyaróvárottMosonmagyaróvárott

• A feldühödött tömeg bosszúból 
meglincselte, felakasztotta a 
főhadnagyokat

• Egyedül Máthé Lajos főhadnagy 
menekült meg Gulyás Lajos 
segítségével



A letartóztatás A letartóztatás 

• 1956. december 19-én házkutatás a 
levéli parókián

• 1957. február 5-én letartóztatják• 1957. február 5-én letartóztatják



A győri koncepciós perA győri koncepciós per

• 1957. június 10 - A Győr Megyei 
Bíróság 3. rendű vádlottjaként 
halálra ítélik

• 1957. december 21-én – A 
Legfelsőbb Bíróság Katonai 
Kollégiumának különtanácsa
másodfokon jogerőre emeli az 
ítéletet



„Elvégeztetett!”„Elvégeztetett!”

• 1957. december 31-én hajnalban a 
Győri Megyei Bíróság udvarán három 
társával egyetemben Gulyás Lajos 
földi élete véget ért



Rehabilitáció, újratemetésRehabilitáció, újratemetés

• 1990. március 29-én -
Gulyás Lajost 
rehabilitálták

• 1990. őszén földi 
maradványaitmaradványait
exhumálták 
(Sopronkőhida)

• 1991. május 11-én 
Levélen helyezték 
örök nyugalomra



Tisztelgés Tisztelgés emléke előttemléke előtt

• Gulyás Lajos élete és halála úgy 
hitbeli elkötelezettségben, mint népe 
iránti szeretetében, 
magyarságtudatában hatalmas példa magyarságtudatában hatalmas példa 
előttünk



„De mi nem a meghátrálás „De mi nem a meghátrálás 
emberei vagyunkemberei vagyunk,,
hogy hogy elvesszünkelvesszünk,,
hanem hanem a a hitéi,hitéi,hanem hanem a a hitéi,hitéi,

hogy hogy életet nyerjünkéletet nyerjünk.”.”

(ZsidZsid. 10,39. 10,39))


