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 (2013. október 9.) „Javaslatot tettem 2006-ban, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján, hogy Schiffer János tanár urat 
vegye fel Mór városa tiszteletbeli polgárai közé. A döntés sajnos mind a mai napig nem 
született meg”- emlékezik Polgár Péter Antal móri helytörténész, aki táncsicsos végzős 
diákok előtt beszélt az 1956-os móri eseményekről. Pedig Schiffer János, gimnáziumunk 
volt német-magyar szakos tanára jelentős szerepet játszott az ötvenhatos móri 
eseményekben, amelyből, tanáraik kezdeti óvaintése ellenére, kivették részüket az akkor 
a mai Radnóti általános iskola épületében működő középfokú intézmény diákjai is.   
 
A móri események megszokott forgatókönyv alapján zajlottak: a budapesti történéseket 
néhány nappal követték a vidéki tüntetések, megmozdulások és sok esetben személyes 
leszámolások, amelyek a Fejér megyei többnemzetiségű településen a sváb-telepes 
ellentétekre is visszavezethetők voltak, számolt be Polgár Péter. Az új társadalmi 
rendnek, amely október végére kezdett kialakulni, lett az egyik vezető személyisége 
Schiffer János: részt vett a Nemzetőrség és Móri Nemzeti Bizottság megalakulásában, és 
fegyvereket is szerzett az új karhatalmi erőknek. Kollégája, Petró József ezzel szemben 
még az akkori Állami Gimnázium (a későbbi Táncsics) diákjait is felfegyverezte volna, 
mint Polgár kutatásai mutatják. Ezt azonban a tartalékos százados Schiffer elutasította.  
 

  



 
 
Mégis, a forradalom leverése után Schiffer Jánost kiáltotta ki a régi-új hatalom 
főbűnösnek. A mérce kettős volt: a volt járási másodtitkár, Klujber László például a 
forradalom napjaiban a nemzeti bizottság tagja lett és ennek ellenére november 4-e után 
első párttitkárrá avanzsált, mondta a helytörténész. Schiffert a székesfehérvári 
alakulatok bevonulása után letartóztatták, majd kiengedték. Végső őrizetbe vétele 1957 
nyarán történt meg, elítélése után két évet töltött börtönben. Tanári állásából 
elbocsátották, csak fizikai munkát végezhetett. 1963-ban hunyt el. 
 
1956 emlékezete, amely magában foglalja a személyes történelem máig kevésbé ismert 
mozzanatait – ez volt a „Rendhagyó történelemóra” célja, melyet immáron harmadik 
alkalommal szervezett Horváth Zsuzsanna tanárnő. Mint a diákok visszajelzései 
mutatják, nagy sikerrel. Nem is csoda, hiszen a helyi vonatkozású történelmi események 
megismerése segíthet abban, hogy a diákok megértsék a nagypolitika történéseit – és 
nem csak a történelmi múlt szemszögéből. 
 

   


