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BEVEZETES

Újra kell írni a történelmünket, bár ennek elkerülése érdekében 
( inelt szót 1994-ben a mai (1997.) kormányzó párt vezére. Azzal 
már egyetértenek az 1989-től csak a haladást gátló akadályokat 
i;yártó "elvtársak" is, hogy a "szocialista, demokratikus" rendszert 
meg kellett dönteni. Ha igaz, hogy ők erre ráébredtek és "oroszlán-
I cszt" vállaltak ebből, akkor az is érthető, hogy ezt nagyon ügyesen 
le plezték, miközben az ország vagyonát megkaparintották és ma 
( 1998.), amikor a fél ország éhezik, nyomorog, arról beszélnek, 
hogy a történelem újraírása megengedhetetlen.

Ez ugyanolyan hamisan hangzik, mint az 1945-1990-ig hirdetett 
niarxista-leninista ideológia, melynek minden tétele megbukott az 
egész világon. Szerintük tehát nem ajánlatos újraírni a történelmet, 
mert, ha megírjuk az igazat, az emberek, a volt elvtársak és a pár- 
tonkívüliek ráébredhetnek, hogy a próféták egyetlen ígérete, jósla
ta, egyetlen szava sem volt igaz, és ma is hadilábon állnak az iga
zsággal.

Még hogy nem írhatjuk újra a történelmet? Miért? Igaz volt, amit 
1917-ről, a Nagy októberi szocialista forradalomról írtak? Valóban 
dicsőséges volt a Magyar Tanácsköztársaság, mely soha ki nem he
verhető romlásba sodorta az országot? Mitől lett dicsőséges? Fel
szabadulást vagy új rabigát hozott nekünk 1944-ben és '45-ben a 
szovjet Vörös Hadsereg? Nyomort, elnyomást, visszaesést, emberte
lenséget, hitetlenséget, teljes erkölcsi romlást, sok-sok szenvedést 
hozott, amellett hogy kirabolták az országot, elvitték a nemzet erek
lyéit, rabigába döntötték az országot, miközben demokráciáról be
széltek a népnek, s a világnak.

Igaz talán, hogy a Rákosi rendszer áldozatai elsősorban kommu
nisták voltak? Nem, nem igaz. A büntetett előéletű emberek száma 
1956-ra több millióra tehető. Annak a néhányszáz kommunistának 
az ügye, akit szintén elért Rákosi bosszúja, csak aláhúzza a rendszer 
embertelen voltát, melyet a hatalmon lévők humánusnak mondtak. 
1954-ben, 1955-ben kiszabadultak a börtönökből a kommunisták és 
a szociáldemokraták. Várta őket a berendezett lakás, a zsíros állás, a 
3-4 hetes szanatóriumi beutaló "gyógykezelés" céljából. Hány kulák.



hány "osztályídegen" és demokráciaellenes, nem kommunista sze
mélynek jutott a fentiekből valami? Maradjon tehát ez is úgy, ahogy 
Rákosi és Kádár történészei leírták?

Igaz, hogy a szocialisták 1989 februárjában az egykori MSzMP 
történelemfeltáró munkája alapján helyére tették 1956-ot? Nem 
igaz! Ellopták a forradalmat azoktól, akik megv ívták és győzelemre 
vitték azt. Ugyanaz történt, mint 1849-ben, melyről így írt a halha
tatlan költő, Petőfi Sándor "A márciusi ifjak" c. költeményében:

Kik nem voltak a csatán, a 
Diadalhoz jöttenek,
S elszedték a koszorúkat.
Mert a szóhoz értenek.

Az '56-osok helyett azok koszorúzzák a hősök emlékművét, azok 
mondanak ünnepi beszédeket és azok tesznek egyenlőségjelet a 
forradalmárok és az őket támadók között, akik a szabadságharc el
nyomásáért ragadtak fegyvert. Bezzeg a szocialisták elődei 1956 
után nem tettek egyenlőségjelet a barikád két oldalán elesettek kö
zött. A barikád szabadságharcos oldala megmaradt a "hazaárulók, a 
gyilkos bitangok" oldalának.

Az 1956-osok ma a legszegényebbek, a legelhanyagoltabbak. 
Vagy átírták már a forradalomról szóló Hollós-Lajtai szennyirodal
mat? A Fehérkönyvek helyett megszülettek már az igazságot feltáró 
központi és megyei gyűjtemények, amelyekben nem csavargó bi
tangok, nem gyilkosok és lumpenek, nem hazaárulók a szabadság- 
harcosok, hanem hazafiak? Nem! A2 egyetemeken, a közép- és az 
általános iskolákban még mindig az MSzxMP '56-ról írott "tanai" fer
tőzik a fiatalok lelkét. A diákoknak halvány fogalmuk nincs a sza
badságharcról, arról, hogy ki volt és mit tett Nagy Imre és a másik 
oldalon Kádár, a "nemzetmentő hazafi".

A történelmet tehát nem újra kell írni, hanem a ferdítéseket, az 
1945-ben létrehozott kegyetlen, elnyomó rendszert éltető, a sza
badságharcot pedig szapuló tankönyvek és írások helyett meg kell 
írni végre az igazat, mert az embereket félrevezető történelmet írt 
(íratott) az MDP és az MSzMP. A negyvenévnyi "alkotó munkáról" is 
meg kell írni, hogy hamis történelmet írtunk. Azt állítottuk a 
totalizmusról, hogy az demokrácia, az el sem kezdett dolgokról,



liMny már befejeztük azokat, a gödröt ásó, megnyomorított munká
ikról azt állítottuk, hogy munkásosztályunk az eget ostromolja, 

miközben évtizedekkel maradtunk el más nemzetektől. Ezt kell 
iiK gírni! Arról pedig, hogy kik írják a történelmet, megegyezik a vé
limenyem Pongrácz Gergelyével, aki azt vallja, hogy: "... a történel- 
IIK t egyes háziig történészek hamisítják meg politikai beállítottsá
guk szerin t..."

Én arra tettem kísérletet, hogy megírjam az 1956-os szabadság- 
liarc néhány eseményét, néhány személyt pedig az események se
gítségével bemutatok az olvasóknak. Hősöket és árulókat mutatok 
l)c, megtörtént eseményeket írok le, ragaszkodva az igazsághoz, 
liogy az olvasóban kialakuljon egy - a valóságnak megfelelő kép a 
lorradalomról. 1997-ben egy barátomtól kaptam egy igen vaskos 
.uvaijteményt, melyet Orbán Éva készített a forradalomban részt vett 
személyekkel. Igaz történetek. E gyűjteményből néhányat forrás
anyagként felhasználtam, és egy-egy eseményt lerövidítve beépítet
tem az általam összegyűjtött események közé, így a dokumentum- 
ízű történeteim szárazsága kissé oldottabb lett.

Hosszú évek munkája eredményeként állt össze e könyv. Az itt 
leírt események átfogják az egész országot.

A Budapesten található levéltárak mellett ugyanis felkerestem a 
megyeieket is. A párt utasítására megírt megyei, városi, járási fehér- 
köny\^ek mellett áttanulmányoztam az MSzMP központi és megyei 
archívumait is. Bátran merem állítani, hogy kivételt nem találtam a 
megyei vezetők között. Valamennyien igazodtak az MSzMP Köz
ponti hitéző Bizottsága tagjainak a forradalmat az egész világ előtt 
tudatosan besározó módszereihez és bár közülük egynek sem esett 
bántódása, égbekiáltó bűnöket szórtak a városok, falvak lakóira.

A szabadságharcot a párt, az MSzMP folytotta vérbe a Szovjet
unió Kommunista Pártjának segítségével, így bármennyire is igye
keztem, nem voltam képes a pártpolitikától mentesen megírni az 
eseményeket. Szerintem egyébként ez lehetetlen. Ebben az ország
ban a párté és a párttitkároké volt minden hatalom és ez behatárol
ta az ország minden lakosának életét. Hogyan lehetne hát ettől a 
mindenre és mindenkire kiható politikától mentesen leírni az or
szág történetét? Az lenne igazán a történelem hamisítás. Bár az 
MSzMP mai elnöke kijelentette, hogy senkinek nem kell szégyellnie 
az MSzMP-s múltját. De ez nem igaz. Szégyellnie kell minden ma



gyarnak, közöttük nekem is, hogy tagjai voltunk egy olyan pártnak, 
amely megnyomorította a magyar népet és vérbe fojtotta annak 
forradalmát. Marad tehát a ragaszkodás a meztelen igazsághoz. 
Mindenkinek meg kell tiidnia, hogy a párt eladta a hont és idegen 
fegyverek segítségével irtotta a nemzetet, mert szabadságra vágy
tunk. Kádár így hálálkodott a nagy "testvérnek" a gyilkos segítségért: 
"Mély hálát érzünk szovjet testvéreink iránt a magyar népnek a ne
héz időkben nyiijtott segítségért. Ez a segítség döntő szerepet ját
szott abban, hogy a magyar nép szétzúzza az ellenforradalmat, s ma 
szilárdan és magabiztosan halad előre a szocializmus útján". Meg 
kei! ezeket írni? Igen!



Kiss Dénes:
VELÜNK VAGY ELLENÜNK

Döntsd cl magyar, mondd ki a szól!
Itt visszalépni nem lehet!
Az ifjúság acél-szíve 
a forróságiól megreped! -
Döntsd el magyar, döntsd cl diák, cs fonjuk lánccá a kezünk! 
Döntsd cl, ki élsz itt e honban 
velünk jössz-e? Vagy ellennünk?

íbredj magyar! Ma aludni 
gyalázat! Vakondok-szerep!
Jöjj el közénk égő sziwel 
s emeld fel büszkén a fejed!
Birka-fejjel gyávák járnak!
Napba-néző a mi szemünk!
Ne várj tovább! Ma határozz!
Velünk jössz-c? Vagy ellenünk?

Felg)Tjjtottuk a szíveinket, 
szemünkben villámfény lobog, 
hozzátok szólunk fásult falvak, 
ébredő magyar városok!
Mi lettünk ma a vérkeringés, 
új indulókat ver szívünk.
Tudni akarjuk, még ma! Tudni!
Ki van velünk cs ellenünk?

Utódai a mártíroknak - 
mi döntsük el a holnapunk!
Bitófák nőnek virágok közt, 
ha nem merünk, ha hallgatunk! - 
Kiégetik a lelkeinket, 
férgek marják az életünk!
Holnap késő már! Ma kiáltson:
Ki van velünk és ellenünk!

1956. október 22. Megjelent október 24-én.



"Verjék le a vörös csillagot

Gyönyörű idő volt. Még az ég is rámosolygott a százezernyi tün
tetőre. Mintha ott fent is érezték volna, hogy valami új kezdődik 
Magyarországon. Valószínű, hogy a sohasem tüntető agyában és szí
vében is ezek az érzések kavarogtak. Sokan töprenghettek azon, 
hogy 12 éw el előbb, 1944 őszén, 1945 elején szintén változásra 
várt a magyarság. Mindenki úgy érezte, hogy egy jobb világnak kell 
jönnie. És 1949-ig valóban szebb, reménytelibb volt az élet. Egy ki
csikét mindig jobb lett és az emberek hitték, hogy ez a javulás egy
szer felgyorsul. Csalódtunk. Csalódtak az emberek. 1948 végén, 
1949-ben valóban fordult a világ, de nem úgy, ahogy a nép várta. Az 
életszínvonal romlott, háborús hisztéria lett úrrá. Az MKP és a Szo
ciáldemokrata Párt egyesülése (1948. június 12.) után az MDF vette 
át az ország irányítását. A Párt lett az állam. A kegyetlen, terroriszti- 
kus rendszert demokráciának, szocialista rendszernek nevezték. 
Kettős elnyomás alatt nyögött az ország. És elérkezett 1956. októ
ber 23. A Bem téren több mint százezer boldog ember kiáltotta, 
hogy "Esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk." 
Emberek tolongtak, hogy segítsenek megtisztítani a magyar zászlót 
az idegen címertől. Végül egy zsebkés segítségével sikerült kivágni 
azt, és a zászló hatalmas lyTJkkal a közepén teljes nagyságában mu
tatta magát. A százezer tüntető egy része a Sztálin bálványhoz, a má
sik része a Parlament elé vonult. A Margít-hídról lekanyarodva, a 
menet az ÁVH központja, a "Fehér Ház"" mellett haladt el. Vörös 
zászlók, a pártot és a rendszert éltető táblák tömege maradt utánuk 
az épület melletti járdán.

A Parlament előtti Kossuth tér is megtelt emberekkel. Jelszavak, 
kívánságok hangzottak el. Nagy Imrét akarták látni és hallani. A tün
tetőknek tetsző követeléseket a tömeg átvette és az végig hullám
zott a téren. És ekkor erőteljes hangon valaki így kiáltott: "Először is 
verjék le a vörös csillagot a Parlamentről!" Mint egy parancsszóra, 
mindenki, aki ezt hallotta, meghökkenve fordult a kiabáló irányába. 
És ott állt két ÁVH-s tiszt. Egy százados és egy főhadnagy. Kék paro
lival és vállappal, valamint nagy, ötágú vörös csillaggal a sapkáju
kon. Meghökkenve nézték a két tisztet, majd egymást. A térnek



( /.cii a részén mindenki hallgatott. A követelést, senki nem isniétel- 
ic meg. Az emberek bizalmatlanul néztek egymásra. Valami érthe- 
H ilen félelem vett erőt azon a néhányszáz tüntetőn, akik az ávóst 
hallották. Ilyen még nem hangzott el. A tüntetés békésen indult. 
Ilyenre ekkor még senki nem gondolt. Nem mertek még gondolni 
sem a csillagverésre, nem hogy hangosan követelni azt. Fel sem fog
iák a követelés igazi jelentőségét. Nem tudták, hogy az ávós gúnyt 
fiz belőlük, vagy komolyan gondolja azt, amit kimondott, vagy csak 
provokálja a tömeget, hogy aztán lőhessenek. Rossz érzésük támad 
és féltek. Menjünk innen - suttogták egymásnak és a két ávós körül 
néhány perc múlva senki nem volt. Lassan, sunyi tekintetüket min
den irányba forgat^"a, a "Fehér Ház" felé lépkedtek. Még nagyon ma
gabiztosak voltak.



A "bálvány" megcsókolta a pesti utca aszfaltját

Október 23-án 12 óra 53 perckor hangzott el a Rádióban Piros 
László belügyminiszter közleménye, mely szerint: "A közrend zavar
talan biztosítása érdekében a Belügyminisztérium nyilvános utcai 
gyűléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez. 
Az intézkedés mindössze másfél óráig tartotta magát. A helyzetet 
egyáltalán nem ismerő vezetés elkapkodott, irodában hozott élet- 
képtelen intézkedése volt ez, amelyet 14 óra 23 perckor a "Piros 
László belügyminiszter a kiliirdetett utcai gyülekezési és felvonulási 
tilalmat feloldja" szöveg váltotta fel. Megtört a jég. 12 év óta ez volt 
az első eset, amikor a magyar népnek sikerült a sarokba szorítania 
gyűlölt vezetőit és akaratát rákényszeríteni azokra. Tízezrek léptek 
az utcára. A Bem térre már százezernél is több ember érkezett 16 
órára, de a város minden részéből jöttek az újabb ezrek. Innen a 
tüntetők nagy része a Margit-hídon a Parlament felé vette az útját. A 
tüntetők egy része a Hősök tere felé igyekezett, hogy szembe néz
zen a magyar szabadság és a magyar nép legkegyetlenebb elnyomó
jának, Sztálinnak bronzba öntött másával, mely 16 méter magasból 
nézett le a vörös imperializmus által rabláncon tartott 9,5 millió 
magyarra.

A szobornál már sokan voltak és elhangzottak a követelések is. 
"Ruszkik, haza!", "Le a kommunizmussal", majd egyszer valaki han
gosan ezt kiáltotta; "Le a Sztálin szoborral!" Az ekkor már sokezres 
tömeg megismételte ezt a követelést. Ezrek kiáltották: "Le a Sztálin 
szoborral!" A fiatalok egy része a szobor mögé rohant, ahol egy ki
vágott fa törzse hevert. Felemelték és azt faltörő kosként alkalmaz
va, a vasajtónak rohantak vele. Mert ugye a szobrot körülvevő emel
vényre a vasajtón át, az onnan induló lépcsőn lehetett feljutni a 
bennfenteseknek. Végülis az ajtó betört és vagy 20 nem bennfen
tes, tehát "illetéktelen" berohant a szobor alatti szobába, ahol Ren
dező gárdát alakítottak és úgy döntöttek, hogy kordont kell vonni a 
szobor köré. A rendezők kimentek és intézkedtek a kordon létesí
tésére, mások pedig felmentek a szobor előtti emelvényre, ahonnan 
a nagyobb ünnepek alkalmával a "magyar nép bölcs vezére" és bű
nös társai integettek az őket üdvözlő, dolgozó felvonulóknak. Most



a Sztálin-ellenes emberek is tapssal, kiabálással üdvözölték az emel
vényen megjelent fiatalokat, akik csodálkozva emelték szemüket a 
bálványra, majd a magyarság hóhérját tartó oszlopra, melyen úgy 
2,5 m magasságban hatalmas betűkkel íi*va ez állt: "SZTÁLIN"

A tartó oszlop kb. 3 méter magas lehetett a bálvány csizmája tal
páig. Három fiatal - egymást segítve, húzva, felkapaszkodott oda és 
azt kiabálták, hogy adjanak fel kalapácsokat és más szerszámokat. A 
kalapáccsal Schwarcz Gusztáv, egy 18 éves bozontos, fekete hajú fiú 
leverte a betűket. Guszti erős, fizikai munkás, árukihordó volt. A ve
le lévő két diák a lábánál fogva, illetve azon ülve tartotta, 6 pedig 
deréktól fejjel lefelé lógva, ütötte-verte a betűket. A nézők minden 
ütésnél bíztatták őket; "Hurrá, hurrá!" Egy-egy betű lehullásánál a 
hangerő megtriplázódott.

Közben voltak, akik a munkahelyeikről vagy a lakásukról kötele
ket hoztak, amelyeket Schwarczék a szobor kezére próbáltak do
bálni, mint a lasszót. Hosszú ideje kísérleteztek már, amikor a kötél 
megakadt a bálvány egyik ujján. Nem tudták, hogy megbízható-e, 
ezért Schwarcz megpróbálta. Lelógott a kötélen, majd felmásztak 
mind a hárman, de Sztálin kezére nem sikerült kimászni, mert a 
szobor méretei hihetetlenül nagyok voltak és csúszott minden ré
sze. Végül Guszti hanyattfekve fogta a kötelet, felkúszott a szobor 
kezére és lábaival átkulcsolta a szobor csuklóját, majd ráfordult ar
ra. A két diák is kimászott a szobor tenyerére. Egyik fiú ott maradt, 
Guszti pedig a könyökhajlatban helyezkedett el. A hatalmas szobor 
kabátráncaiba kapaszkodtak. Guszti ezeket lépcsőnek használta, 
amint közelített a szobor fejéhez. Sztálin feje kb. 2 méter magas 
volt, így csak nagy nehézségek és halált megvető bátorság árán sike
rült elérnie a feje búbját, ahol a két ujja részére kapaszkodót is ta
lált. Közben a hajógyáriak vastag hajóköteleket hoztak és feladták 
azoknak, akik az erkélyen álltak, azok pedig a szobor tenyerén álló 
illáknak, az pedig a könyökhajlatban állónak, végül az felnyújtotta 
Schwarcznak, aki a szobor vállán állt. A sok segítség egy idő után 
csak nehezítette a feladat megoldását. Schwarcz keze véres lett a 
kötélből kiálló vékony drótszálkáktól, melyek százával lyukasztották 
á( a tenyerét. Elejtette a kötelet. Feladták újra. Schwarcz ott állt kb. 
()-8 emelet magasságban és újra a kötél után nyúlt, amely a sok feles
leges segítő kéztől érintve a levegőben himbálózott. Guszti félreté
ve a félelmet, két kézzel ragadta meg a kötelet és ráhúzta azt a szo



bor nyakára. Az első kötelet másik kettő is követte. Ezekkel már 
könnyebb dolga volt, mert az elsőt kapaszkodóként használhatta.

A tüntetők kiabáltak, hogy jöjjön le. Lejött. Azt hiték, hogy ezu
tán már könnyen lerántják a szobrot. Autóbuszhoz, tehergépko
csikhoz kötözték a köteleket és húzták azokat több irányba. Két kö
tél óriási csattanással elszakadt. A művelet kezdődött élőiről. 
Schwarcz ismét felmászott a még meglévő kötél segítségével, a két 
elszakadt kötelet újra a szobor nyakára helyezte és lejött. A kötelek 
pedig ismét elszakadtak. Schwarcz harmadszor is felmászott Sztálin 
vállára. Egy hegesztő munkás vágni kezdte a diktátor csizmáját a Ha
jógyárból hozott hegesztőpisztollyal. A szobor nyakára erősített kö
tél újból elszakadt. A szobormászó fiatal elfáradt. Nem mászott fel 
újra, hanem kiabálni kezdett, hogy hozzanak egy létrát. Hoztak. A 
létra Sztálin nyakáig ért. Schwarz most már a létrán mászott fel, de 
az eldőlt, mert a sokaság rángatta a kötelet. Az eldőlt létrát szeren
csére az emberek által kifeszített kötél tartotta meg. Gusztáv pedig 
ismét a kötél után nyúlt és negyedszer is Sztálin nyakára helyezte 
azt. Ez alatt a hegesztő mester körbevágta az egyik csizmát. Megin
dultak a kötelet húzó autók. A kötél nem bírta még így sem. 
Schwarcz ötödször is felvitte a köteleket, miközben a szobor inogni 
kezdett, mert a hegesztő a munka végéhez közeledett. A kötél még 
így is elszakadt és Gusztáv hatodszor is megsimogathatta a hóhér 
haját. Már mindkét csizma körbe volt vágva és a szobor megdőlt 
Schwarcczal együtt. A nők sikoltoztak és a férfiak is féltek, hogy a 
fiú lezuhan, mivel a bronztömeg kilengése már igen nagy volt. 
Amikor Schwarcz lejött, egy férfi elővette az orosz gyártmányú órá
ját, letette a földre és azt mondta: "Na fogadjunk, hogy a szobor 
most lejön az óráért és fel fogja venni!" A közelben lévők hangosan 
nevettek, miközben a szobor jobbra-balra billent, majd a jobb lába 
megroggyant és dőlni kezdett, úgy mintha le akarna nyúlni az órá
ért. A keze azonban merev volt és az órát nem tudta megfogni, de 
megnyomta azt. Az óra örökre megállt. 21 óra 35 percet mutatott. A 
szobor több órai kemény munka után ledőlt és ajkával érintette a 
megalázott magyar földet. A tömeg megrohanta Sztálint. Felmásztak 
rá. Schwarczot felkapták és körbe hurcolták. Rászolgált.

A három szobordöntő és az őket segítők az emelvényről szemlél
ték a hullámzó embertömeget. Az emberek örömükben táncoltak, 
egymást ölelgették, és mindenki megpróbált felmászni a bronz óri



ásra. Ekkor valaki megjelent az emelvényen egy címeres zászlóval és 
kitűzte azt. Valaki elkezdte szavalni a "Nemzeti dal" c. verset. A több 
tízezres tömeg egyszerre kiáltotta; "... esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok tovább nem leszünk!" Ekkor valaki azt kiáltotta, hogy; "Vágjá
tok ki a címert!" A zászlót kifeszítették. Schwarz Gusztáv ismét fő
szereplővé lépett elő. Egy bicskával körbevagdosta a cím ert Cikk
cakkos lett a lyuk, de a gyűlölt címer eltűnt. Schv^^arcz ismét felmá
szott a szobor 3 méter magas tartó oszlopára és a zászlórudat a bál
vány bal csizmájába helyezte. Felhangzott a Himnusz. Ezzel lezárult 
a magyar történelem legsötétebb, 12 éves időszaka. Egyre több 
fegyver szólalt meg a szabadságharcosok kezében, hogy véget ves
senek az elnyomásnak.

Tizenkét nap szabadság után elérkezett november 4. és megkez
dődött a magyar történelemben a példátlan megtorlás.

Schwarcz Gusztáv a Sztálin szobor ledöntésében "vétkes" fiatal
ember is a határ irányába vette az útját. Pestről két volt politikai fo
gollyal indult Jugoszlávia felé. Nem tudták, hogy Jugoszláviának 
egyezsége van az oroszokkal és Magyarországgal a határsértők visz- 
szaadására. November 19-én értek a határ közelébe, majd át is lép
ték azt. Bár a határra merőlegesen lőni minden határőrségnek tilos, 
a magyar határőrök a három szökevény után lőttek. Schwarcz talá
latot kapott a lábán. A lövedéket egy vajdasági magyar paraszt em
ber távolította el. A hatóságok egy disszidens csoporthoz csapták a 
fiút és 20-án visszaadták a magyaroknak. A Határőrség szegedi pa
rancsnokságára vitték őket. A fiú az elfogása után egész éjjel a for
radalomról "szónokolt" a határőröknek, akik úgy tettek, mintha nem 
is tudtak volna róla. Kérésre nem engedték el őket, menekülni pe
dig nem mertek, mert megmondták, hogy a menekülőket lelövik. 
Sok volt a halott. Gusztávot a sebesülése ellenére gyalog kísérték be 
a központba. Az ebédlő tele volt emberekkel. A hosszú asztalok 
mellett a szolgálatból leváltott és az oda készülődő határőrök ültek. 
Mintegy fél óra telt el, amikor néhány ávós is belépett a terembe. Az 
egyik Schwarczhoz lépett és így szólt; "Az anyád istenit! Hol dobtad 
el a fegyveredet? Hány embert öltél meg?"

- Egyet sem - felelt a fiú.



- A kui-va anyádat. Még hazudozni is merészelsz? És ököllel az ar
cába vágott. A fiú az asztalra esett és métereket csúszott azon, majd 
leesett róla.

- Na, gyertek csak, jó madarak! Szálljatok be a teherautóba!
Beszállás után újabb parancsot adtak.
- Leguggolni!
A sebesült fiú mellett volt egy mentőláda. Úgy gondolta, hogy 

ráül arra. Az ávós meglátta a cselt. Összerugdosta és ráordított.
- Meg ne mozdulj, míg oda nem érünk!
A foglyok nem tudták, hogy mit jelent az "oda". Az autó a Csillag 

börtönben állt meg, melynek ebben az időben egy orosz ezredes 
volt a parancsnoka, az őrök és a vallatók pedig az október 28-án fel
oszlatott ÁVH tisztjei voltak.

1956. november 20-án óriási mennyiségű hó esett az országra és 
nagyon hideg volt.

- Ugrás le! - ordított az ávós tiszt. Lenyitották a kocsi ajtaját, de a 
foglyok nem bírtak talpra állni. A guggolás és a hideg miatt meg- 
gémberedtek az izmaik. Az ávósok segítettek. Egyszerűen lerugdos
ták őket a hóba. Időbe tellett, amíg fel bírtak állni. Belökdösték és 
berugdalták őket egy tágas előtérbe, ahol már voltak néhányan. Egy 
sorba állították őket. Kb. húszán lehettek összesen. Egy civilruhás 
ember lépett be, aki néhányszor elsétált előttük, a szemüket, az ar
cukat vizsgálgatva. Az egyik még alig felnőtt fogoly előtt megállt és 
így szólt:

- Na, te hány rendes embert öltéi meg?
- Én egyet sem. Én csak ruszkikat és ávósokat - válaszolta a kérde

zett, szinte egyszuszra.
A civil meghökkent és elsápadt. Szó nélkül elővette a pisztolyát 

és a fiatal fiú fejéhez nyomta azt. A fiú felütötte a pisztolyt, mely ab
ban a pillanatban elsült. A lövedék a falba csapódott. A pisztolyos 
intett az ávósoknak, akik megragadták a gyereket és elvitték. Más
nap vitték vissza a többihez, de a felismerhetetlenségig tönkre volt 
verve. Nem bírt megállni a lábain. A füle és az orra is fel volt tépve, 
össze volt vagdosva és a verés okozta lila hurkák borították minden 
részét. A talpa egy dagadt húscsomó volt.

Schwarczot bedobták egy cellába azzal, hogy Szibériába viszik 
málenkij robotra (egy kis munkára). Két hétig volt a Csillagban. Ek
kor visszaadták a magyar rendőrségnek, ahol december 19-ig tartot



ták, majd azzal engedték szabadon, hogy Pesten mondja el mások
nak is; ne akarjanak szökni, mert a határ le van zárva és elfogják 
őket.

1956. december 24-én Ausztria felé menekülve mégis elhagyta 
az országot. 1994-ben ki akarták tüntetni, de nem fogadta el. Akik 
harcoltak a szabadságért, azok ma senkik - vallja Schwarcz. Igazat 
mondott.

Miénk a Rádió!

Október 23-án 16 óra 30-kor már a Rádiónál is megjelentek az 
egyetemisták. El akarták érni, hogy követeléseiket olvassák be. A fi
atalok tömege egyre nőtt, mivel a 16 pont beolvasását követelők 
nem tágítottak, az ÁVH pedig egyre durvább eszközökhöz folyamo
dott, hogy eltávolítsa a tüntetőket.

18 óra után a Rádió őrségének megerősítésére friss erők érkez
tek. A Parlament erkélyén elmondott Nagy Imre beszéde után a Rá
dióhoz özönlött emberekkel 19 óra 30 percre megtelt a Bródy Sán
dor utca teljes hosszában. Ekkor már ezrek és ezrek ordították, 
hogy "Vesszen G erő!"," Halál az ÁVÓ-sokra!" stb. Az ÁVO 19 óra 45 
perc körül adta le az első riasztó lövéseket. Később Kádárék azt állí
tották, hogy a tömegből lőttek először. Ekkor azonban a tüntetők
nél még nem volt fegyver. 20 órakor került sor a Gerő-beszéd köz
vetítésére, melyet kihangosítottak ugyan, de mivel már folyt a felke
lők és a védők dulakodása, csak kevesen figyeltek az első titkár be
szédére. A Gerő-beszédről ma is állítanak olyanokat, ami nem felel 
meg a valóságnak, de az nem tagadható, hogy annak hangneme 
nem felelt meg az akkori körülményeknek.

A tömegeket semmibevevő, pökhendi beszéd felháborította 
azokat is, akik addig reménykedtek a vezetés józanságában. Gerő 
demokratikus szabadságról beszélt. Ellenséges elemekről, naciona
lista kútmérgezésről ordítozott, miközben feltette a kérdést az el
nyomott, megnyomorított magyarságnak, hogy demokráciát akar
nak-e, vagy alá akarják ásni a munkás-paraszt szövetséget? Igen, de
mokráciát akartak, de nem sztálinista diktatúrát. A beszéd közben



kirendeltek a Rádióhoz egy rendőr zászlóaljat. A HM őrzászlóaljától 
maga Bata miniszter küldött oda 40 főt. Lőszerük nem volt, de be
jutottak a hátsó bejáraton a stúdióba. Húsz órakor a Rádió környé
ke feketéllett a tömegtől, amikor az ÁVH tüzet nyitott annak ellené
re, hogy sok rendőr és BM karhatalmista volt a tömegben.

"... A Gerő-beszéd után megérkezett még 200 sorávós katona ... a 
főbejárati kapu már recsegett a tömeg nyomásától, mire parancs 
jött, hogy a védő karhatalom használja a könnyfakasztó gránátjait. 
Ez 20 óra tájban valóban megtörtént. A tüzelést a tömeg ekkor már 
megkezdte. Közben a Rádió elé érkezett 5 magyar harckocsi, mi
közben a Múzeumkert felől erős tüzelés indult meg ... eg}" honvéd
őrnagy (Kovács László - Sz.) egy harckocsi tetejéről üdvözlő beszé
det intézett a tömeghez. Parancsomra egy sorávós lelőtte a beszédet 
tartó őrnagyot..." Mester János áv. százados visszaemlékezése annyi
ban tér el az igazságtól, hogy a 20 óra körül elkezdődött tüzelés 
megnyitásával a tömeget vádolja, pedig az ő egyik katonája adott le 
elsőként egy sorozatot a Múzeumkert irányába. Ez történhetett vé
letlenül, félelemből, parancsra, vagy bármi más miatt.

Ebben az időben az ÁVH gépkocsikkal szorította vissza a töme
get. A tüntetők felgyújtották a gépkocsikat - írja egy rádiós vissza
emlékező. „Az égő kocsik eloltására kivonult egy tűzoltó autó, de a 
tömeg elvette a tűzoltóktól a fecskendőt és a Stúdió ablakain kez
dett belocsolni ... Ekkor azt mondták, hogy megismétlik Nagy Imre 
beszédét ... Beszéd helyett az épület 3. emeletéről megindult a 
könnyfakasztó bombazápor. Ekkor szólalt meg a stúdió Múzeum
kert felőli oldalán az első géppisztolysorozat. A tömeg pár pillanatra 
tétovázva megállott, majd nekiindulva, a Stúdió előtt felsorakozott 
rendőrök kezéből kicsavarta a lőfegyvereket. Ezután már felfegyve
rezve megkísérelték a benyomulást a Múzeum oldaláról, mire az 
ÁVH riasztó lövéses sortüzet adott le. Az ÁVH ekkor adta le az első 
célzott sortüzet, melynek következménye 2 súlyos sebesült volt. Az 
ÁVH folytatta a tüzelést, a sebesültek száma egyre növekedett..."

20.30-21.00 óra között a támadók betörték a Bródy Sándor utcai 
kaput. Itt vízsugárral tartották és szorították vissza őket, 21 óra kö
rül pedig ködgyertyákat használtak a védők. Egy tűzoltó így ír erről 
az eseményről: "A tömeg fel akarta borítani a tűzoltó gépkocsit. Ek
kor már az ÁVO könnyfakasztó kézigránátokat dobált. Ez időben 21 
óra lehetett... A puska- és géppisztolytüzet egy tehergépkocsi meg

lő



jelenése váltotta ki, amely a Guttenberg tér felől érkezett. Felkelő
ket és fegyvereket hozott. A lövöldözés megkezdésekor a tömeg, 
velük együtt a tűzoltók és a rendőrök beszaladtak a házak kapui 
alá." Egy - a Rádió ostromában részt vett - felkelő elbeszélése: "Az 
Országház téren lezajlott események után határoztuk el magunkat, 
hogy a Rádió elé vonulva követeljük a l ó  pont beolvasását. Amikor 
a gépkocsink a Rákóczi útra ért, szembetalálkoztunk a tüntetők egy 
csoportjával, amely a Rádió felől érkezett és izgatottan kiabálta, 
hogy az ÁVO-sok a stúdiónál könnyfakasztó gránátokat dobálnak ... 
Láttuk, hogy a fel nem robbantakat a diákok visszadobják az épü
letbe. Este 8 órakor ... az ÁVH szuronytámadással, de még vérontás 
nélkül kiszorította a tömeget a Múzeum körútra ... a tömeg vissza
jött ... az ÁVH újból megindult szuronyt szegezve. Ez az ide-oda hul
lámzás még háromszor megismétlődött." A szemtanú nem tudja, 
hogy ebben részt vett a 20. önálló híradó ezred is, amely 19 óra 55 
perckor kapott parancsot a kivonulásra.

Előbb 150, majd 250 katona kísérelte meg kiszorítani a tömeget 
az utcából kordont alkotva, szuronyos puskákkal. A kordonon átha
ladt két odaérkezett harckocsi és a katonák késlekedtek ismét zárni 
azt, így a tömeg a páncélosok után tódult. A katonák látva, hogy ke
vesen vannak a feladathoz, eltávoztak. Kirendeltek viszont egy 
újabb alakulatot. A 43- híradó ezred 20 óra 20 perckor kapta a riadó 
parancsot és 21 órakor indult a Rádióhoz. Az oszlopot Móricz alez
redes, a parancsnok vezette. A parancs az volt, hogy puskatussal 
oszlassák szét a tömeget. A 210 fős oszlop éle 21 óra 20 perckor ér
kezett a Bródy Sándor utcához és a Múzeum körút sarkán megállt. 
Azt írják, hogy az egység megérkezésekor ... a stúdió felől lövöldö
zés hallatszott. Az ezred megállt, a katonák a gépkocsikon maradtak 
ülve.

Az ostromban részt vett személy így folytatja: "A tüntető tömeg ... 
célja v o lt ... fegy\^erek szerzése, a tisztek leválasztása a legénységtől, 
... lőszert osztogattak a legénységnek és erős agitációt folytattak 
azon irányban, hogy a megjelent legénységet rábírják arra, hogy az 
ÁVH-sok ellen menjenek harcolni ... Amikor a tömeg látta, hogy a 
katonák a fegyvereket nem adják át és nem csatlakoztak a tömeg
hez, újabb jelszót hangoztattak; "nyírjátok ki a tisztjeiteket és gyer
tek velünk!" Parancsot kaptak: Az őrséget a gépkocsiknál 2 fő lássa 
el, a többi szálljon le a járművekről és nyomuljon be a Bródy Sándor



utcán keresztül a Rádióig és onnan a tömeget visszafelé - a Múzeum 
körút felé - szorítsa ki.

A parancsot az egység nem tudta végrehajtani...
A Politikai Bizottságnak jelentették a helyszínen lévők, hogy vál

ságosra fordult a helyzet és nem vezet eredményre a fecskendő, a 
könnygázgránát, a kézitusa. 21 óra körül már több halottról tettek 
jelentést.

A Petőfi Politikai Tiszti Akadémia 150 tisztje 20 óra 30 perc után 
érkezett a Múzeum körül és a Bródy Sándor utca sarkához, ahol kö
rülfogták, köpködték és szidalmazták őket. Puska volt mindenkinél 
és 40-40 db lőszer, de parancsot kaptak, hogy lőni nem szabad. Az 
utat eltorlaszolták előttük és Trizna alezredest, a parancsnokot üt
legelni kezdték. Látva, hogy nem tudnak mit tenni, elvonultak. 
Trizna alezredes jelentette a sikertelen akciót, de határozott paran
csot kapott az Akadémia parancsnokától (Pesti Endre), hogy a tisz
tekkel menjen be a Rádió épületébe. A tisztek a parancs elhangzása 
után pisztolyt és kézigránátokat kaptak, majd a nemzeti színű zász
lókkal feldíszített gépkocsikra szálltak. A Szabadság-hídnái gépko
csikról szálltak és a zászlók alatt gyalog haladtak a Rádió felé. A tö
meg előbb utat nyitott nekik, mert Kossuth-nótákat énekeltek és azt 
hitték, hogy az ÁVÓ ellen mennek. A tiszteket a Rádió hátsó bejára
tánál várták, de mivel a főbejárathoz érkeztek, az ávósok a lobogók 
láttán és a Kossuth-nóták hallatán vízfecskendővel, füst- és könny
gázgránátokkal fogadták őket. így csupán 30-35 tiszt jutott be az 
épületbe. A kí\niilrekedteket megverték és elvették a pisztolyaikat, 
gránátjaikat. A piliscsabai ezred - mely 18 óra körül kapta a felké
szülésre a parancsot a Honvédelmi Minisztériumtól - egy gépesített 
és egy harckocsi zászlóaljjal indult a fővárosba 20 óra 15 perckor. A 
Bécsi úton, a Margit-hídon, a Marx téren át, a Bajcsy-Zsilinszky úton 
haladva megközelítette a Bródy Sándor utcában lévő Stúdió épüle
tét és annak környékét, amelyet meg kellett volna tisztítania a tün
tetőktől, megakadályozni - fegyverhasználat nélkül - hogy azok be
hatoljanak a stúdióba. A Marx téren a menetoszlop végén lévő lő- 
szeres kocsikat eltérítették és azok a Lenin körúton haladtak to
vább. 22 órakor érkeztek a Stúdióhoz. A Stúdió épületének védelme 
és környékének megtisztítása nem kezdődhetett meg, mert bemen
tek a tömeg kellős közepébe és amikor a Múzeum kertjében harc
kocsiról, gépkocsira szálltak, minden egyes katona mellé kb. 6-8



polgári egyén került. Előbb üdvözölték, csókolták őket, majd vita 
kr/clődött a katonák és a civilek között, és kezdték clszedni a fegy- 
\ ( r c i k e t d e  a katonák nem adták át azokat.

A civilek helyzetét megkönnyítette, hogy a Kilián laktanya kato- 
niii elvegyülve a tüntetők között, szintén a feg>^^eres katonákhoz 
i( i kőztek. Megtudták, hogy lőszerrel nem rendelkeznek és segítet- 
u k a piliscsabaiak lefegyverzésében. A Kiliánból egyesek szerint 
kh, százan, mások szerint többen tevékenyen részt vettek a Rádió 
( lleni támadásban. A laktanyából kihordták az ott elhelyezett - nem 
sok - fegyvert, majd csatlakoztak a Lámpagyár támadóihoz, valamint 
segítséget nyújtottak a Rádióhoz érkezett katonák lefegy'verzésé- 
licz. Közben beérkeztek a lőszerszállító kocsik. A Múzeum körúton 
cs a Múzeumkertben a zászlóalj sok katonájától elszedték a fegy- 
\ ért, ezért - és mert a lövöldözés miatt az életük is veszélybe került -
24 órakor kivonták őket a Puskin utcába. 24-én 01 órakor kiosztot
ták a lőszert a zászlóaljnak. 23-án 23 óra 45 perckor a támadók be
törték a Puskin utcai kaput és behatoltak a stúdióba. A védők 24-én
0 óra 30 perckor kaptak engedélyt a tűz megnyitására. A vezetők 
úgy viselkedtek, mintha nem tudták volna, hogy az ÁVO 20 órától 
lőtt, 22 órától pedig szabályos tűzharcot vívtak a felek. A fiatalok 
végigjárták a lőszert és fegyvert gyártó üzemeket, a raktárakat és 
fegyvert szereztek. 24-én két órakor már a Szentkirály utcai oldalról 
is megindult a támadás, majd a Pollách Mihály tér felől is. Öt órakor 
minden oldalról lőtték az épületet, mely 8-9 óra között elesett. A ha
lottakat 150-200 főre becsülték az ottaniak, míg a sebesülteket 100 - 
ra. 24-én hajnali két órakor Budapest utcáin megjelentek a szovjet 
tankok, amelyek gyalogság által kísérve vonultak a felkelők ellen, 
hogy elfojtsák a felkelést.



Egy hősködő ávós a Rádiónál

A Rádió 24-én a reggeli óráiíig tartotta magát, de végülis 08 óra 
táján a felkelők betörték az ajtókat és bejutottak az alagsorba, szinte 
minden oldalról. Az ÁVH-sok megadták magukat. Az egyetemisták 
és a többi támadó sorfalat képezett és a népharagtól megvédték a 
kéksapkásokat. Annyi bűnért és a töménytelen könnyért, amit 
okoztak a nemzetnek, az emberek agyon akarták őket verni. Volt az 
AVH-sok között olyan, aki jajgatott, vagy sírt és szinte valamennyien 
könyörögtek. Az egyik szobában 10-12 ávós állt feltartott kezekkel. 
A támadók leszedték a vállapokat, a parolit, a sapkákról a vörös csil
lagot. Egy alacsony főtörzsőrmester viszont azt mondta, liogy csak a 
holttestén keresztül adja a jelvényeket, mert azt ő a párttól, a néptől 
kapta. Egy erős testalkatú felkelő kivezette a szobából az udvarra, 
ahol megkérte a főtörzsőrmestert, hogy vegye le a jelvényeket és 
elmehet a többiekkel együtt. A kis ember vihogott, ugrált, kakasko
dott és nemet mondott. A felkelő ráfogta a pisztolyt és még három
szor felszólította a főtörzsőrmestert, és felajánlotta, hogy ő leveszi 
azokat. "Ha így mész ki, kint agyonvernek" - mondta neki a fiatalem
ber. "Csak akkor, ha agyon lősz!" - ordította a kis ember. És ebben a 
pillanatban véletlenül vagy akarattal, elsült a pisztoly. Bár a fiú nem 
célzott a fegyverrel, a találat halálos volt. A főtörzsőrmester össze
rogyott. Bent a többiek leszedték a jelvényeket és a felkelők sorfala 
között átfutottak a Treffort utcai rendelőbe, ahonnan tovább en
gedték őket. A sorfalat állók azt kiabálták, hogy "Népbíróság fog 
ítélkezni fölöttük, ne verjétek agyon őket. Mi nem vagyunk gyilko
sok, ezeket Népbíróság fogja elítélni."



Az ÁVH "önvédelmi sortüze" Debrecenben, 
október 23-án

A forradalom kitörése utáni első sortűz Debrecenben dördült el
23-án este 19-20 óra között, és itt vertek le elsőként a csillagos jel
vényeket az épületekről. A sorlűzről később alig esett szó, szinte 
írás is alig maradt róla.

Október 23-án az egyetem aulájában diákgyűlést rendeztek, 
amelyen képviseltette magát a pártbizottság cs a tanács VB is. Az 
ÁVH a nappal történt zavargások miatt több egyetemistát lefogott, 
amiért a lakosság egy része a rendőrség épülete elé ment tüntetni. 
"Engedjétek ki a foglyokat" - követelték a tüntetők. "Az ügyelet veze
tője, Lakatos József rendőr hadnagy az Újházi Ede utcai kapunál 
próbálkozott a tömeg megnyugtatásával, de sikertelenül. Téglák re
pültek feléje. A kapu bezárult ... A tömeg, s főleg a hangadó prosti
tuáltak, bűnözők egyre fenyegetőbben léptek fel. Végül a belső 
karhatalom segített" - írják egy rendőrségi jelentésben. Hogy mi
ként segítettek és volt-c áldozat, csak sejteni lehet. Aliol az ÁVH "se
gített", ott a tüntetés megszűnt.

A megyék által készített rendőrségi monográfiák is lakonikus 
rövidséggel intézik el azokat az eseményeket, melyekben ők vagy 
más hatalmi szervek elmarasztalhatók lennének. A Hajdú-Bihar me
gyéről készült összefoglaló (B.M T.I. V-150.370) például íg)' írja le az 
eseményt; "... Október 23-án délelőtt az egyetemen gyűlés volt. 11 
órakor az MDP megyei székliáza előtt elénekelték a Himnuszt, majd 
Görbe János elszavalta a Nemzeti dalt, beolvasták a 20 pontos köve
telést.

Este ismét gyűlés volt az egyetem aulájában, ahol kiegészítették 
az Egyetemi 10-ek bizottságát. Míg az aulában tartott a gyailés, addig 
este 19 30 órai kezdettel az utcán összeverődött többezres tömeg, 
melyben túlnyomó részt lumpenproletárok, huligánok és volt 
horthysta erőszakszer\ ek tagjai vettek részt, a rendőr-főkapitányság 
épülete elé vonultak ... A belső karhatalom tüzet nyitott a tüntetők
re. Három halott."

Az ellenforradalom tényei Hajdú-Biharban című helyi Fehér 
könvA’ szerint az ÁVH "jogos önvédelemből" használta fegy\^erét. A



tüntetők két halottat hagytak maguk után. Sebesült? A könyv 8. ol
dalán gúnyosan idézik a későbbi Forradalmi Bizottmány jegyző
könyvéből, hogy "A nép október 23-án gyűlölt vezetőit elzavarta és 
szabadon, demokratikusan megválasztotta azokat, akik hivatva van
nak a vezetésre." Egy jelentésben azt írják, hogy "23-án az ÁVH épü
lete előtt 19 órakor belelőttek a tömegbe. 2 halott és 6 sebesült az 
áldozatok száma. A városban igen feszült volt a hangulat". Felelős, 
parancsadó személy a jelentésekben nem szerepel.

Egy munkás káderből lett őrnagy, avagy 
Paks, október 27.

Senki sem publikálta, soha nem esett róla szó, a Tolna megyei 
Levéltárban sem találtam róla írást, mégis igaz, hogy Pakson, ebben 
az isten háta mögötti kis faluban (1956-ban - B.M.) is aratott a halál.

A faluban járási kiegészítő parancsnokság működött Dévai Lajos 
őrnagy parancsnoksága alatt. Tudni kell, hogy a Hadkiegészítő Pa
rancsnokságokon nem a tisztikar krémje szolgált. Elkötelezettsé
gük, a párthoz való hűségük és a rendszer örökkévalóságába vetett 
hitük éppen a butaságukban gyökerezett. A legtöbbjük rendíthetet
len volt. Közéjük tartozott Dévai is, aki október 24-én felfegyverez
te a kommunistákat. Azok nem hittek annyira a rendszer megdönt- 
hetetlenségében, mint az őrnagy, és az első rémhírre, miszerint 
harckocsikkal megerősített egység közeledik Paks felé, gyorsan le
adták fegyvereiket és elhagyták a rájuk bízott épületeket (pártbi
zottság, tanácsháza). Dévai mindenkit megkeresett, hogy segítséget 
kérjen. A 25-én Sztálinvárosból - 5 db tehergépkocsin - odaérkezett 
150-180 fiatal zömét lefogatta és a szekszárdi, valamint a paksi bör
tönbe záratta. Bizonyosan meglepődött, amikor megtudta, hogy az 
ügyészség elengedte őket.

A kéregetés eredménnyel végződött és 26-án a tolnai egységtől 
kapott egy szakasz katonát. Az este kezdődött tüntetést szétzavar
tatta velük. Október 27-én szervezett tüntetés kezdődött, és a tö
meg a járási pártbizottság elé vonult, majd érintették a tanácsházát, 
ahol az iratok egy részét kiszórták. A következő állomás a rendőrség



I pülete volt. "Ekkor mi (Dévai - B.M.), a járási pártbizottság és Ta- 
IIKIS főliadnagy (a szakasz parancsnoka - B.M.) úgy döntöttünk ..." -
II ja Dévai később hogy szétzavarják a tüntetőket. Ha rosszindulatú 
U iinék, azt mondanám, hogy a tüntetők kitalálták Dévai gondolatát 
( s megelőzték őket, de inkább azt állítom, hogy nem írnak igazat. A 
H'lentés szerint ugyanis, mikor ók elhatározták a túzcsapást "... a 
iiintetők soraiból egy kézigránátot dobtak feléjük. Egy katona és két 
rendőr megsebesült ..." Szerintem az egyik rendőr vagy katona
1 ikozta a balesetet, mert a kézigránátot nemigen ismerték a tüzérek 
( s a rendőrök. Szóval az ilyenfajta időzítés szinte lehetetlen. A foly- 
laiás azonban már egyszerű volt.

íme a jelentés:"... Erre a katonák a levegőbe lőttek a géppisztoly- 
lyal, riasztólövést, valamint egy pár kézigránátot is a tömeg felé 
dobtak, amelynek az lett az eredménye, hogy kb. 15-20 sebesült lett. 
lirre a tömeg gyorsan széjjel oszlott ..." Ügye, milyen értelmes jelen
íts? Mintha nem is gyilkos kézigránátokról, hanem banánokról len
ne szó, amelyeket nem a tüntetők közé, hanem "felé" dobták. És az 
"eredmény"? "Csak" 15-20 fő. Nem számít, hogy hány. A kommunis- 
lákból álló első Nemzeti Bizottság által a Nemzetőrségbe jelölt "...
25 személyből 23 jórészt nemrég leszerelt államvédelmi katona 
\ olt. Ezek azonban nem vállalták ..." - írja Dévai. Október 29-en má
sokat jelöltek helyettük, de azokat az őrnagy nem szerelte fel.

Dunaföldvárról Pikó százados vezetésével érkezett egyeteniis- 
lákból álló szakasz katonái felismerték a helyzetet és kijelentették: 
"Ezeket a rákosistákat nem védjük." Dévai azonnal visszaküldte őket. 
Október 31-én a Nemzeti Bizottság leváltotta Dévai őrnagyot, de ő 
nem hagyta el a helyét. A parancsnokságon maradt mindvégig. No
vember 4. a felszabadulást jelentette neki. A korlátoltságára jellem
ző, hogy november 4-én két tisztet küldött a dunaföldvári laktanyát 
szétlövő oroszoklioz és felajánlották nekik a segítséget. Azok nem 
értették, vagy nem tudták kellően értékelni Déva "nagylelkűségét" 
és a két "parlamentert" lefogták, majd 5-én a kiegészítő parancsnok
ságot is lefegyverezték. Ezt Dévai nem volt képes megérteni és sé
relmének orvoslására a tolnai oroszokhoz rohant. November 7-én 
behívott 10 tartalékos tisztet és megalakították a járási pártbizottság 
pufajkás csoportját.



Egy magyargyűlölő orosz tábornok

P.N. Liscscnkó 1956-ban altábornagyként a Magyarországon ál
lomásozó 2. különleges hadtest parancsnoka volt. 1989-ben cikket 
írt a Vojenno-lsztoricseszkij Zsurnál 9- számában. Ekkor már liadse- 
regtábornok volt. Soraiból még mindig a 33 évvel előbbi izzó gyű
lölet érződik és megpróbálja megmagyarázni a számára örökké 
megmagyarázhatatlant: a magyar ifjúság hazaszeretetét, hősi helytál
lását, a teriiletrabló, idegen csapatok gyűlöletét. 1953-ban a berlini 
felkelés idején az ő páncélosai megjelenésére szétfutottak a láza
dók. Azt hitte 1956-ban, hogy ez Budapesten is megismétlődik. Té
vedett. Itt ők futottak a puskás, karabélyos magyar fiatalok elől a 
tankjaikkal, iszonyatos veszteségeket elszenvedve. A szégyen ott élt 
benne egy életen át, mely vad, magyar gyűlöletbe csapott át. Ez az 
oka, hogy tudatosan vagy csak a gyűlölettől hajtva elferdíti a ténye
ket, írásában mindvégig hazugságokat tár a világ elé, hogy védje az 
orosz mundér becsületét. írásából álljon itt egy részlet, mely bizo
nyítja az általam állítottakat.

"1956. második felében Magyarország tragikus események szín
terévé vált. Budapesten és más városokban, valamint a nagyobb la
kott településeken néhány héten át folyt a harc. Az ellenforradalmi 
lázadás szervezésével a nyugati országok felderítő széniéi - sőt, 
kormányszervei is - aktívan foglalkoztak. Ezzel egyidejűleg Angliá
ban fol̂ T; az egyenként többszáz főből álló ellenforradalmi oszugok 
feltöltése, azzal a céllal, hogy Magyarországra küldjék őket. Francia- 
országban úgyszintén kiképeztek felfegyverzett csoportokat. A kü
lönleges Hadtest szovjet csapatai a Magyar Népköztársaság kormá
nyának kérésére már jóval az ellenforradalmi zendülés kezdete 
előtt ideiglenesen az ország területén különböző városokban he
lyezkedtek el; Budapesten nem tartózkodtak. A hadtest egységei 
szigorúan a terv szerint a harc- és politikai kiképzéssel foglalkoztak. 
A szovjet és a magyar katonák, valamint a lakosság között baráti 
kapcsolatok alakultak ki. A szívélyes jó kapcsolatok 1956 nyaráig 
maradtak meg. Ezután már kezdtük érezni a lakosság és a magyar 
hadsereg személyi állománya körében az ellenséges propaganda 
bomlasztó hatását, bonyolultabbá váltak kapcsolataink egyes ma-



uyar katonai egységekkel is. Ismeretessé vált előttünk, hogy a "Pető- 
li Kör" Budapesten vitákat folytat a Magyar Dolgozók Pártja elleni 
kirohanásokkal, az ifjúságot pedig kormányellenes tevékenységre 
szólítja fel. A sajtóban olyan cikkeket közöltek, amelyek rágalmazták 
a fennálló társadalmi rendet, aláásták a kormány tekintélyét, az el
lenséges erőket államellenes megmozdulásokra buzdították. A kü
lönleges hadtest parancsnoksága arról értesült, hogy az amerikai és 
az angol katonai attasé Ausztriába utazott, hogy kapcsolatot terenit- 
•sen a nyugati magyar emigráció képviselőivel, továbbá arról is, 
hogy a "Szabad Európa" rádióállomás magyar nyelvű adásaiban és az 
általa szervezett - propaganda anyagot szállító - léggömbfelbocsátás 
segítségével a magyar köztársaság elleni akcióra szólít fel.

Október 23-án reggel (12 óra 53 perckor - Sz.) a rádió és a sajtó 
közölte, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya betiltotta a diá
kok tüntetését, déli egy órakor (14 óra 23 kor - Sz.) azonban egy 
újabb közlemény jelent meg, miszerint a kormány engedélyezi a 
tüntetést, a Magyar Dolgozók Párja pedig felszólította tagjait, hogy a 
felvonuláson vegyenek részt. így azután 1956. október 23-án 2 óra
kor Budapesten megkezdődött a tüntetés, amelyen körülbelül 200 
ezer ember vett részt. A tüntetők többsége diák volt és értelmiségi, 
egy részük munkás, továbbá párttagok és katonák. A tüntetés foko
zatosan kormányellenes jelleget öltött. A tüntetés leple alatt beindí
tották tevékenységüket a fegyveres ellenforradalmi különítmények. 
Az ellenforradalmi elemek megtámadták a Magyar Néphadsereg ka
tonáit és elvették fegyvereiket, majd pedig a banditák támadást in
dítottak a rendőrőrszobák, a laktanyák, a fegyverraktárak és a fegy
vergyárak ellen. A felfegyverzett ellenforradalmi különítmények 
Budapesten már a diáktüntetés után két órával megkezdték a leg
fontosabb katonai és állami objektumok elfoglalását. Budapest utcá
in és terein teherautók jelentek meg, amelyekről fegyvert és lőszert 
osztogattak. A magyar néphadsereg felfegyverzett katonáit szállító 
gépkocsik nem voltak képesek utat törni a belváros felé. Bizonyos 
fasizálódó elemek lefegyv'erezték a katonákat, s ez utóbbiak nem 
egyszer csatlakoztak a lázadóklioz. Mint később ismeretessé vált, az 
ellenforradalom főkolomposai már előzetesen felkészültek a fegy
veres megmozdulásra. Október 23-án este kb. 8 órakor a terroristák 
Budapesten azt a rémhírt terjesztették, hogy "a Rádiónál diákokat 
gyilkolnak". Ez végképp felkavarta a lakosságot. A Rádiót őrző ál-



lainbiztonsági dolgozók valójában nem lőttek, bár a fegyveres fa
siszta banditák el akarták foglalni az épületet, sőt lőttek is a védők
re. Csak éjfél után, amikor már a Rádió őrségének tagjai közül sokat 
megöltek és sokan megsebesültek, kapott parancsot az őrség a tüze
lésre.

Október 23-áról 24-re virradó éjjel az ellenforradalmárok táma
dást indítottak a központi pártújság - a "Szabad Nép" - szerkesztősé
ge, a telefonközpont, a budapesti rendőr-főkapitányság és a kerületi 
rendőrkapitányságok, a fegyverraktárak és fegyvergyárak, lakta
nyák, bázisok és garázsok, teherszállító telepek ellen. Megszállták a 
Dunán átvezető hidakat. A Margit-hídon csak olyan gépkocsik köz
lekedhettek, amelyek utasai ismerték a megadott jelszót: "Petőfi". Az 
ellenforradalmárok előzetesen jól felkészültek és saját katonai irá
nyító központtal rendelkeztek.

Az október 23-án és 24-én éjjel történt események teljesen nyil
vánvalóan bebizonyították, hogy Budapesten a diáktüntetés leple 
alatt ellenforradalmi lázadás tört ki. Október 24-én hajnalban Nagy 
Imre lett a kormányfő és bekerült a Magyar Dolgozók Pártja Köz
ponti Bizottsága Politikai Bizottságába, hívei pedig fontos beosztá
sokat kaptak az állami és a pártapparátusban. Ugyanezen az éjsza
kán tartották meg a Magyar Dolgozók Pártja Központi bizottságá
nak rendkívüli ülését, amelyen javasolták, hogy vegyék igénybe a 
Varsói Szerződés értelmében az országban tartózkodó szovjet csa
patok segítségét, hirdessék ki a rendkí\TLÍli állapotot.

Ebben a helyzetben a Magyar Népköztársaság kormánya és a 
Magyar Dolgozók Pártjának Központi Bizottsága kénytelen volt a 
Szovjetunió kormányához fordulni, hogy a szovjet csapatok segít
ségével állítsák helyre a törvényes rendet Magyarország fővárosá
ban.

1956. október 24-én a Szovjetunió Fegys^eres Erőinek Vezérkara 
utasítást adott a csapatok Budapestre vezénylésére. A Különleges 
Hadtest egységei Kecskemét, Cegléd, Székesfehérvár és más váro
sok térségétől még ezen a napon megkezdték a bevonulást Buda
pestre. (24-én 02-03 óra között már Budapest belső kerületeiben 
voltak - Sz.) A Különleges Hadtest parancsnoka a törzs hadműveleti 
csoportjával (a parancsnok P.N. Lascsenkó volt. B.M.) Székesfehér
várról Budapestre érkezett (már 23-án 21 óra táján - Sz.) A többiek 
24-én 02 órakor érkeztek meg. Az oszlop személygépkocsikból, rá



dióállomásokból, néhány páncélozott szállító járműből és harcko
csiból állt. Amikor a csoport a városba érkezett, az utcákon a "késői 
órák ellenére (a hajnali órákról van szó) is élénk mozgás volt. Min
denfelől lövések, géppiiskasorozatok éles hangja hallatszott. A Ma
gyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztériumának épületét a bel- 
\árosi utcákon nem lehetett megközelíteni. A Különleges Hadtest 
parancsnokának harcálláspontja a Honvédelmi Minisztérium épüle
tében helyezkedett el. A Honvédelmi Minisztériumban ideges pá- 
nikliangulat uralkodott, az eseményekről, a magyar alakulatok és a 
rendőrség tevékenységéről szóló adatok ellentmondásosak voltak.

Mihelyt a Különleges Hadtest megérkezett az MNK Fegyveres 
Krőinek vezérkarához, a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Bi
zottsága, azzal a kéréssel fordult a parancsnokhoz, hogy erősítse 
meg a fontosabb objektumok védelmét, vegye védelmébe a kerületi 
pártbizottságok, a rendőrkapitányságok épületeit, a laktanyákat, a 
különböző raktárakat, sőt egyes személyek otthonát is, a Parlamen
tet, a Külügyminisztériumot, továbbá biztosítsák a Honvédelmi Mi
nisztérium őrzését, fegyverezzék le a lázadókat és adják át azokat a 
magyar rendőrségnek.

A városba érkezéskor alegységeinkre a zendülők lövészfegyve
rekből tüzeltek és kővel dobálták őket, a külvárosokban már bari
kádokat emeltek. Egységeink menetből harcba léptek és megtisztí
tották a lázadóktól a "Szabad Nép" szerkesztőségének épületét, a te
lefonközpontot, a pályaudvarokat és a katonai raktárakat. Lövöldö
zés lángolt fel a város középső és dél-nyugati részén is: a rádió épü
leténél és az Üllői úton a "Corvin" filmszínház környékén. Október 
24-én úgy tűnt, hogy a fegyveres lázadást alapjában véve felszámol
ták. Október 25-én és 26-án azonban a tömeges zavargások Buda
pestről már az ország más városaiba átterjedtek. Számos városban 
és lakott településen létrehozták az úgynevezett "forradalmi bizott
ságokat", amelyek maguklioz ragadták a politikai hatalmat.

Nagy htire egyik fő feladata a köztársaság fegy\^eres erőinek 
szétbomlasztása volt. Október 30-án 17 órakor a Nagy Imre kor
mány követelte a szovjet csapatok kivonását Budapestről. Október 
31-ére virradó éjjel a szovjet kormány döntése alapján megkezdő
dött a szovjet csapatok kivonása Budapestről. Ezzel végétért a ma
gyarországi ellenforradalommal vívott harc első szakasza. A szovjet 
csapatok Budapest peremvárosaiba történő kivonása után a Nagy



Imre kormány buzdította ellenforradalmi bandák megindították a 
fehér terrort a haladó erők, mindenekelőtt a kommunisták, az ál
lambiztonsági munkatársak és a hazafiak ellen.

Október 31-cn Budapestre szállították az ellenforradalmárok ál
tal kiszabadított Mindszenty bíborost. Október végén az osztrák- 
magyar határ egész hosszában a ''nemzetőrök" rendelkeztek, akik 
megnyitották az államhatárt. A Horthy-fasiszta banditák brutalitás 
tekintetében nem maradtak el a hitlerista SS-ek mögött. Kommunis
tákat égettek el, lábukkal halálra tiporták őket, kivájták a szemüket, 
kínvallatásnak vetették alá őket, kezüket, lábukat eltörték. Olyan 
máglyákat, amelyeken haladó szellemű köny^'eket, politikai folyó
iratokat, pártújságokat égettek, azelőtt is látott a világ. Mező hnre 
fővárosi pártbizottsági titkárt pedig megölték. Budapesten és más 
városokban ezernyi ember esett a fehér terror áldozatául.

A magyar néphadsereg - amelynek rendeltetése a népi-demok
ratikus rend megvédése volt - nem volt képes az ellenforradalom 
önálló leverésére. Egyes katonák átálltak a lázadók oldalára, No
vember 3-án éjjel 2 órakor a Varsói Szerződés tagállamai Egyesített 
Fegyveres Erői főparancsnokának direktívája és a jóváhagyott had
műveleti terv alapján a Különleges Hadtest csapatai feladatul kap
ták, hogy verjék le az ellenforradalmi erőket Budapesten. Novem
ber 4-én reggel 5 órakor a meghatározott jelre kezdetét vette a 
hadművelet.

Az ellenforradalmi erők ellen vívott fegyveres küzdelem véget 
ért. A politikai harc azonban teljes hévvel fol>t. Irányítója a magyar 
munkásosztály politikai pártja - a Magyar Szocialista Munkáspárt 
lett."



Menjünk a HM elé!

A mai Honvéd tér (1956-ban Néphadsereg tér) nyaigati oldalán 
találjuk a Honvédelmi Minisztérium régi épületét. Itt ér véget a 
Stollár Béla utca, melynek régi nyomvonalát az új HM. épület létre
hozása után egy vaskapuval zárták el. A tér október 24-én tömeg
mészárlás színhelye volt. Október 23-án este kiosztották a fegy^'ere- 
ket a minisztériumban szolgálatot teljesítő állománynak. Október 
24-én 0 óra 30 perckor lépett életbe a pártközpont által elrendelt 
tűzparancs. Az épület tetején, valamint a fő- és az oldal bejáratoknál 
tüzelőállásokat jelöltek ki és rendeztek be a tiszti csoportok és az 
őrség részére. Az épületek védelmének megszervezését a hadműve
leti csoportfőnökségre bízták.

24-én hajnalban a főváros ifjúsága szembeszállt az ideérkezett 
szovjet csapatokkal és kézi fegyverekkel harcolt a harckocsik és a 
gyalogságot szállító páncélozott járnu'ivek orosz legénysége ellen. A 
szovjetek megjelenésének hírére még azok is fegyverért kiáltottak, 
akik este a Parlamenttől, illetve a Rádiótól, a Sztálin szobortól ha
zamentek. A felkelés szabadságharccá nőtte ki magát és egyre több 
ellenállási góc jött létre, amelyek elzárták a szovjet csapatok mozgá
si útvonalát. Az ellenállási gócok a reggeli órákban megerősödtek. 
Fiatal felkelők egy csoportja támadást indított a N>aigati pályaudvar 
közelében, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Stollár Béla utca sarkán lévő 
Vörös Csillag Nyomda ellen, de azt a HM. 20 tisztje és 50 tüzértiszti 
növendék védte. A támadókat elűzték. Ez kb. 3/4 8 táján történt. A 
támadók egy része a Stollár Béla utcából a Néphadsereg tér felé 
menekült, más része pedig csatlakozott a Nyugati felől, a Margit-híd 
irányába haladó tüntetőkhöz. Ezek élére beállt egy T-34-es harcko
csi, mely addig a nyomda előtt várakozott. Néhány fiatal azonnal 
felkapaszkodott a páncélosra és kiabálva hívták maguk közé a jár
dákon álló és bámészkodó embereket.

Amikor a tüntetők ele a Nagykörúton haladva elérte a Szemere 
utcát, valaki azt kiáltotta, hogy "Menjünk a HM. elé!" A többiek ezt 
átvették és az ezernyi tüntető együtt kiáltotta: "Menjünk a HM elé!" 
A menet befordult balra, a Szemere utcába, azok pedig akik már el
hagyták a kereszteződést, a Honvéd utcán igyekeztek a tér felé. A



nyomdából a Stollár Béla utcán menekülők a Nagykörút felől érke
zőket vezető Iiarckocsival egyidőben értek a Néphadsereg tér sar
kához. Egy pillanatra megtorpant mindkét csoport, de aztán össze
olvadtak és folytatták a menetet.

A tér Dél keleti sarka már tele volt, amikor az első sortűz eldör
dült, egy szovjet harckocsi pedig kilőtte a magyar T-34-cs harcko
csit. A fiatalok a tér északi felén lévő tiszti ház rácsos kapuján átug
rálva, az udvaron át menekültek a Balaton utcai kapuk felé. A HM 
tisztjeiből képzett rohamcsoport a Honvéd utcai kapun berohant az 
udvarba és "megtisztították" a házat az "ellenforradalmároktól". Sok 
volt a halott mind a téren, mind az udvaron,

Dr. Sárközi Endre, volt hadbíró ezredes szerint: "Azt hiszem, ok
tóber 23-án Bata István miniszter átrendelt a Honvédelmi Miniszté
riumba. Sötétedésre ott ragadtam ... Reggel az ablakon keresztül lát
tam, hogy egy harckocsi nemzetiszínű zászlóval beállt a HM elé. A 
tankon álló férfiak tartották a lobogót. Bentről valaki tűzparancsot 
adott és az akkori Nehézipari Minisztérium felé lőtték az utcát. A 
hosszú géppiiskasorozat lekaszálta a tankon álló embereket."

(Kubinyí F .:... És nem vállaltam a statáriumot. (Bp. 1990. 59.)

Tóth Lajos ezredes, a VK. szervezési csoport főnökének jelenté
séből; A HM védelmét úgy oldották meg, hogy egy csoport felment 
a tiszti házak tetejére és onnan nyitott tüzet. A 24-én hajnalban a 
térre érkezett szovjet egységgel nem egyeztették a védelmi tervet 
és azok tüzet nyitottak a tisztiházak ablakaiban és a tetőn lévő kato
nákra. Az egri 6. gépesített lövész ezred egyik katonája meghalt. A 
vezérkar és az öreg HM épület bejáratait az épületben elhelyezett 
csoportfőnökségek tisztjei zárták le. A Balaton utcai épület védelmét 
Mátékovics vezérőrnagy szervezte meg. A visszaemlékezők elferdítik 
az igazságot, sőt nem is akarnak tudni a tűzcsapásról és a sok halott
ról. Pl. "... 24-én hajnalban a HM köré szovjet páncélos egység jö t t ... 
egy' civil csoport a körút felől az öreg HM sarkáig bejött és az öreg 
HM előtt álló egyik harckocsira égő anyagot dobtak. Támadólag lép
tek fel és valószínűleg tüzet nyitottak. A csoport a HM lakóházak előtt 
megsemmisült, de miután kiderült, előzőleg már a HM ház tetejére 
néhányan felszivárogtak és azok ezekkel egy időben tüzet nyitottak. 
A HM lakóházának a Néphadsereg térre néző frontja ekkor szenve
dett sérüléseket. 1-2 lakásban tűz keletkezett."

;í()



"A támadás elhárítása alatt szervezetem önként jelentkező tisz- 
ii kből egy rohamcsoportot, mely a HM lakóház Honvéd utcai nyí
lott kapujával szemben helyezkedett el, majd a tűz (csapás-Sz) be- 
s/.üntetése után megrohanta a házat és az átfésiilés során 4 idegen 
s/emélyt fogott cl a házban ... két menekülő támadót agyon is lőt- 
ifk" - írja Tóth (H.L. 1956-os gyűjtemény 1. és 197. f.).

Dr. Horváth Mihály százados az egyik HM lakás ablakából nézte 
\ égig a hajtóvadászatot. Ezt írja: "... A halottakat a Néphadsereg tér 
10. sz. ház lépcsőházában dobálták egymásra, de halottak feküdtek 
;iz ún. tábornoki lépcsőházban is ..." O.K. főhadnagy szerint: "... e 
ház kapuja, illetve a HM bejárata előtt stócolták fel a holttesteket 
í gy méter magasan ..." A házban lakó Mátékovics tábornok özvegye 
elmondta, hogy jól emlékezik a sok halottra, hiszen át kellett azo
kon lépkedniük egy ideig. Szerinte patakokban folyt a vér.

Idézetek Szegedi Gyula Béla leveléből, aki a forradalom idején - 
Így 24-én is - a HM-ben volt, mint gépkocsivezető. "Én az öreg HM 
épületének földszintjén, leginkább a Néphadsereg téri oldalon tar
tózkodtam ... Az öreg HM vastag falai mögül azt vettem észre, hogy 
Icltűnik egy magyar tank ... A tank kibúvó nyílásánál egy deltás, kö
zépkorú férfi ... állt és kezében egy szokatlanul nagyméretű magyar 
nemzeti zászlót lengetett. A tank mögött fiatal leányok, fiúk, közép
korúak, idősebbek is gyalogoltak ... Békés demonstráció volt a javá
ból ... Megijedtem, hiszen azon a részen is szovjet tankok álltak ... 
nem várták be a magyar tank odaérkezését, hanem azonnal felugat
tak a szovjet géppuskák és rövid időn belül szitává lőtték a valóban 
békés tüntetők csoportjait. Vérfürdő volt ... Amikor kirohantunk, 
totális fejetlenség uralkodott. A néma halottak ... vérbefagysa fe
küdtek. Számosán egymás kezét fogták ... Voltak, akik a gyilkos go
lyók elől az emeletes tiszti lakóépület rácsos kapuin keresztül kísé
relték meg a menekülést. Ott voltak a halottak mellett a melós akta-, 
vagy más táskák, s a táskákból kiborult patentfedeles, alumínium 
ételhordó lábas, termosz, kenyér és egyéb ételmaradék, de fegyver 
sehol. Egy darab sem volt. Megállt az idő!"



Sortűz Székesfehérvárott

Az MDP megyei első titkára, Sebes (Scliilinger) Imre, a megyei 
tanács VB. elnöke Bujdosó Imre, a BM főosztály (ÁVH) vezetője 
Szikra Sándor volt. Ök Lascsenkó szovjet tábornokhoz hasonló beál
lítottságú emberek voltak és nem jó szemmel nézték az országban 
egyre erőteljesebben növekvő forradalmi hangulatot és a szabad
ságtörekvéseket.

A forradalom előtti hetekben, napokban és a forradalom 12 nap
ján minden város, így Székesfehérvár ifjúsága is vívta a maga harcát 
a népelnyomók ellen. A székesfehérvári középiskolások példát 
szolgáltattak egységes felkelésükkel az ország diákjainak. 24-én a 
középiskolások felhívást intéztek az ország középiskolai tanulóihoz. 
Bejelentették, hogy kilépnek a DISZ-ből és megalakítják a Középis
kolások Diákszövetségét, mert a DISZ nem támogatta a középisko
lások tanulását, kulturális fejlődését, művelődésüket, a fiatalok 
sportolását, sem anyagilag, sem erkölcsileg. Kimondták, hogy a 
DISZ nem önkéntes szervezet, hanem egy díjbeszedő, sajtóterjesztő 
szövetség, mely csak a politikai oktatást szorgalmazza és segíti. A 
székesfehérváriak üdvözölték a MEFESZ-t és csatlakoztak a Buda
pesti Műszaki Egyetem követeléseihez.

A 23-a után is a v^árosban maradt szovjetek október 24-én bebi
zonyították, hogy szabadság- és népellenesek, nem a népet, hanem 
a vezetőket segítik és szolgálják. Lascsenkó nyugodtan utazott Bu
dapestre, mivel biztos volt benne, hogy gyorsan rendet teremt a fő
városban. Bár biztos volt abban is, hogy a székesfehérv'ári 6. magyar 
hadtest parancsnoksága nem engedi mozdulni a városiakat. 
Sebesék kérésének megfelelően hagyott vissza elegendő erőt egy 
esetleges megmozdulás leverésére. Magabiztosságát az is növelte, 
hogy a magyar hadtest parancsnokságon ott voltak a szovjet tanács
adók is egészen 29-ig.

24-én este többszáz tüntető lépett az utcára és 18.00 órakor a 
megyei pártbizottság elé, majd a BM főosztály épületéhez vonultak. 
Sebesék ismerték a budapesti eseményeket, ezért a BM karhatalom 
(ÁVH) mellett készenlétbe helyezték a szovjeteket is. A 19-20 óra 
k()zött a főosztály elé érkezett tüntetők ellen 20 óra 20 perckor az



;ívósok riasztó lövéseket adtak le és könnyfakasztó gránátokat do- 
báltak. A tömeg azonban nem hátrált. Ezt látva, a szovjetek belelőt
tek a fegyvertelen, békés tömegbe. A Kiegészítő Parancsnokság je
lentése szerint 2 halott és 6 sebesült maradt a kövön. A sebesültek 
közül később még ketten meghaltak. A H.L, 56-os gyűjtemény 3. ő.e. 
szerint 7 halott és 13 sebesült maradt a helyszínen. Az év'ek során 
minden ilyen eseményt meghamisított a pártpropaganda és ezeket 
tűzharcnak nevezték.

A sortűznél meghalt egy rendőrhadnagy és egy rendőr törzsőr
mester is. E két személyről később azt kellet írni, hogy az ellenfor
radalmárok elleni tűzharcban estek el. Ezen a napon az útellenőr
zésbe forgalomellenőrzésre kirendelt Daróczi Lajos tüzér hadna
gyot egy szovjet harckocsi halálra gázolta. A vele együtt szolgálatot 
teljesítők állítása szerint az orosz vezető készakarva gyilkolta meg a 
hadnagyot. A szovjetellenes hangulat az egész megyében izzó g>ailö- 
letté változott.

Sebesek látva a fejleményeket, 25-én tartalékos tisztek behívását 
kérték. A helyi lap vezetőinek az első titkár utasításba adta, hogy 
mit írjanak a 24-én történtekről. A város lakóinak legnagyobb fel
háborodására a csütörtöki külön kiadás arról írt, hogy "... 24-én lö
völdözés volt a városban. A tömegben lévő provokátorok lövöldöz
lek, amiért a lakosság elítéli a gyilkos ellenforradalmárok cseleke
deteit. Az emberek nyiigalmat, rendet és fegyelmet várnak" (nem 
szó szerint). Az újságírók ráébredtek bűnös cselekedetükre és 26-án 
a Fejér megyei Néplapban közreadták, hogy amit a 24-i tüntetésről 
és a lövöldözésről írtak, hazugság. Megfogadták, hogy többé nem 
hazudnak.

A nép azonban nem várt. 25-én este ismét az utcán volt. A Város- 
és a Megyei Tanácsháza előtt Sebes távozását, Szikra Sándor áv. őr
nagy leváltását, az ÁVH feloszlatását követelték. 26-án reggel 9 óra
kor többezer ember volt a főtéren. A nyomdában röplapot nyom
tattak, mely a követeléseiket tartalmazta. Szovjetellenes jelszavakat 
kiabálva vonultak a börtön elé és az őrség lefegwerzése után kien
gedték a foglyokat. Mikes vezérőrnagy tűzparanccsal a börtönhöz 
küldött Gráber György ezredes vezetésével egy századot, de sze
rencsére késve érkeztek oda. 26-án este 18-20 óra között újabb tün
tetésre került sor. Közben a városi kultúrházban megkezdődött a 
Nemzeti Bizottsági választás a vállalatok és az iskolák küldötteiből.



Az MDP megyei és városi vezetése támogatta a választást.
28-án a Megyei Párt VB. kijelentette, hogy egyetért a munkások 

és a diákok követeléseivel és felmentette Sebes Imrét a megyei első 
titkári beosztásból és elfogadták a megyei tanácselnök, Bujdosó Im
re lemondását is.

Később lemondott Szikra, valamint Hankó János, a másodtitkár, 
Bokán József, a városi tanácselnök is. A megye vezetői Mikes segít
ségével megszöktek a városból. 27-én megalakult a Nemzeti Bizott
ság, 30-án reggel pedig létrejött a Forradalmi Katonai Tanács is, 
melynek még Mikes vezérőrnagy, a hadtest parancsnoka és annak 
politikai helyettese. Halász Antal is tagja volt. Később mind a NB, 
mind a FKT újjáalakult és kiszórták azokból a kommunistákat. A vá
ros és a megye lakói nyugodtan végezték tovább a régi vezetők fél- 
reállítását és készültek a termelés és az iskolai oktatás november 5- 
én történő beindítására. November 3-án az Új Fehérvár "Munkára 
magyar" címen hívta fel a figyelmet a termelőmunka továbbfolyta
tására.

November 4-én 04 óra után a szovjet csapatok rátörtek a városra 
és elégtételt vettek minden sérelemért. Kíméletlenül legyilkolták 
azokat a katonákat, akiket egyedül vagy kisebb csoportokban talál
tak. Ez volt a gyors segítségnyújtás Kádár kérésére. Gyorsan és kí
méletlenül cselekedtek.

Teljes volt a fejetíenség a fegyveres erőknél

1956. október 23-án estétől egyfolytában ülésezett az MDP ve
zérkara, amely lényegében azonos volt az állami vezetéssel. Jelen 
voltak a legfelsőbb katonai és belügyi tisztségviselők is. Az esemé
nyeket taglalták, ötleteket fogalmaztak meg, holott Gerő és Hege
dűs jól tudták, hogy a Magyarországon állomásozó 2. Különleges 
Hadtest csapatai már harckészültségi körletekben, indulásra készen 
várják a parancsot a beavatkozásra. Nagy Imrét a Parlament erké
lyéről elmondott beszéde után a pártközpontba kérette (rendelte?) 
Gerő, aki később közölte vele, hogy a párt őt jelöli a miniszterelnö
ki posztra és Hegedűs, az addigi miniszterelnök lesz a helyettese.

í-4



Közben a Rádiónál 16 óra 30 perctől gyülekező fiatalok 18 óra 
tájban mikrofont követeltek, hogy beolvashassák a követeléseiket.
19 óra 45 perckor eldördült az ÁVH első tíízcsapása a fejek fölé, 
majd a Gerő beszéd elhangzása után célzott lövésekkel akarták tá
vozásra bírni a tömeget. A tüntetők ekkor kezdtek fegyv'erszerzési 
akciókba. 22 órától szabályos tűzharc folyt a védők és a támadók 
között. A vezetés biztos volt abban, hogy a 12 év alatt megfélemlí
tett nép elfut az ÁVH elől és nem vette tudomásul a fegyverek ro
pogását. Miután azonban a védők egyre kétségbeesettebben kérték 
a segítséget, 24-én fél egykor az MDP első titkára engedélyezte a 
fegy^'erhasználatot. Azt írják a párthű visszaemlékezők, hogy erre az 
időre már fogytán volt a védők lőszere. Ez azonban nem igaz. Budai 
honvéd százados szerint, aki egy lövész századot vezetett oda, a 
reggeli órákban sok felbontatlan láda lőszert talált a Rádió pincéjé
ben.

A katonai objektumok (HM, laktanyák, raktárak, szertárak, in
tézmények stb.) őrzéséért, védelméért a HM volt felelős. A HM őr
zésére, védelmére a HM őr zászlóalj állt rendelkezésre. A Parlament, 
a párközpont, a Ferihegyi repülőtér, a nagykövetségek, a BM, a be
lügyi laktanyák, raktárak, objektumok, a rendőrségi épületek, a po
litikai bizottság tagjainak lakása, a Rádió, a Lakihegyi adó stb vé
delmét a rendőrök, az ÁVH-sok és a kormányőrök látták el. Az akko
ri pártközpont az Akadémia utca 13, 17. sz., a SteindI utcai oldal és a 
Nádor utca 28. számú épületekben működött. Az ÁVH-nál 22-én 
tiszti értekezletet tartottak, ahol intézkedéseket hoztak a Parlament, 
a pártközpont, a Ferihegy, a Szovjet Nagykövetség és más fontos ob
jektumok megerősítésére. A parancsnoki beosztásokba magas rend
fokozatú és beosztású személyeket jelöltek ki. A kormányőrség ob
jektumbiztosító zászlóalja a Maros utcában (H. kér.) volt elhelyez
ve, a parancsnokság pedig a Balassi B. utcában (V. kér.). A zászlóalj 
parancsnoka Adorján Gyula ÁVH-s alezredes volt. A Politikai Bizott
ság négy tagjának lakását (Vérhalom tér) 30 fő őrizte. Az őrszoba a 
Kavics utcában volt.

Október 23-án a tüntetés kezdetekor Tóth Lajos vezérkari főnök 
javaslatot tett a miniszternek, hogy rendeljenek el riadót és vezé
nyeljenek Budapestre néhány ezredet. Bata előbb elvetette a javas
latot, később azonban intézkedett, hogy az esztergomi harckocsi, az 
aszódi és a piliscsabai lövész-, illetve gépesített lövész ezredeket



rendeljék a főv^árosba. Miután a Rádiónál sikertelenül szerepeltek 
az ÁVH és a belső karhatalom erői, a piliscsabai gépesített lövész, a 
20. és a 43. híradó ezredek, a Petőfi Akadémia tisztjei stb., a vezér
kar újabb csapatok íitbaindítására is intézkedett.

23 óra táján Gerő telefonon kérte a szovjet csapatok bevetését 
az "ellenforradalom" leverésére. Ezt előbb megszavaztatta a jelenle
vőkkel, de azt elhallgatta előttük, hogy ez már elintézett ügy. Annyi
ra elintézett volt, hogy 23-án délelőtt Székesfehérvár csendjét a 2. 
különleges hadtest harckocsijainak csörömpölése verte fel. Körle
tekbe vonultak, hogy ott felkészülve várják meg az indulási paran
csot. Gerő tehát megszavaztatta azt, amit ő már eldöntött. Mindenki 
igent mondott, vagy bólintott. 24-én 02 órakor Budapest utcáin 
megjelentek a szovjet harckocsik és a páncélozott harci járművek. 
Ennek láttán és a harckocsi ágyiik, lánctalpak, géppuskák hangjára 
az emberek nem elfutottak, hanem még azok is a fegyveres felkelés 
mellett döntöttek, akik a Sztálin szobor ledöntése (21 óra 35 perc), 
vagy Nagy Imre parlamenti beszéde után, vagy éppen a Rádiótól 
hazamentek és aludni tértek.

Az est folyamán a Politikai Bizottság egy katonai bizottságot állí
tott össze, melynek feladatul szabták a hadsereg, az ÁVH és a belső 
karhatalom erőinek mozgásba hozását, a munkásság felfegyv'erzé- 
sét, a szovjetekkel való együttműködés megszerzését a felkelés le
verésére. A bizottság tagjai: Apró Antal, Fehér Lajos, Földes László, 
Kovács Ist^'án (a Politikai Bizottság tagja), Mező hnre, Bata István, 
Piros László. Részt vett a munkában Nógrádi Sándor és Czinege La
jos, valamint Vas Zoltán. A bizottság 21-22 óra között áttelepült a 
HM épületébe és azonnal lövetni akart, de Kovács, Mező és Piros ez 
ellen foglalt állást.

A párt vezető testületei és az állami vezetés úgy határozott, hogy 
aki fegyverrel támad a néphatalom ellen, az ellenforradalmár, tehát 
fegy\-errel kell megsemmisíteni. Közben a délutáni tüntetés fegyve
res felkeléssé nőtte ki magát. A felkelők megjelentek a gyárakban, a 
katonai objektumok, tanintézetek, raktárak előtt és egyrészt csatla
kozásra szólították fel a munkásokat, a katonákat, másrészt fegyv'ert, 
lőszert követeltek. A honvédségnél az 1956 szeptemberében el
rendelt létszámcsökkentések, takarékossági intézkedések következ
tében megszüntették az üzemi őrségeket, vagy lecsökkentették 
azok létszámát. A laktanya és az objektum parancsnokok egy része



nigedctt az erőszaknak, illetve a kérésnek. A Kilián laktanyában lé
vők oda adták azt a néhány fegyvert a felkelőknek, ami az őrszolgá
lat ellátásához náluk volt. Az ott szolgált kb. 900 főből sokan csatla
koztak a forradalmárokhoz. Az akkori rendszer részére megbízha
tatlan kisegítő műszaki alakulatról van szó. A kis létszámú gyárőrsé
gek, a Honvédelmi Sportszövetség objektumai, lőterei és raktárai 
nem jelentettek akadályt a felkelőknek. Megtámadták a Danuvlát, a 
Lámpagyárat, a Tiniót utcai (IX. kér.) lőszerraktárt, a Józsefvárosi 
telefonközpontot és sok más objektumot.

A politikai, az állami és a katonai vezetés nem számolt azzal, ami 
bekövetkezett, ezért nem is intézkedtek a stratégiai fontosságú 
pontok őrzésére. A nem katonai objektumok, gyárak, üzemek veze
tői a vezérkarhoz fordultak segítségért. A megzavarodott katonai 
vezetők a 23-ról 24-re virradó éjjel beérkezett csapatokat - átfogó 
védelmi ter\' híján - a beérkezés sorrendjében szórták szét 15-20-30- 
50 fős csoportokra bontva. Az erőknek ez a terv'szerűtlen, fejetlen 
szétszórása a budapesti alakulatok esetében már a kora esti órákban 
elkezdődött. 18.00 órakor a miniszter a HM őrzászlóaljtól egy szá
zadot a Parlamenthez, egyet a HM védelmére, 40 főt pedig a Rádió
hoz rendelt ki. A páncélos szertártól 3 harckocsit küldött a Rádió
hoz, a HM főügyeletes pedig egy nehéz harckocsit kért a HM-hez. A 
miniszteri iroda vezetője a hadihajós dandártól rendelt ki erőket a 
minisztérium védelmére. A 23 órakor beérkezett 111 főt a minisz
ter átirányította a pártközpontba, 150 főt pedig a BM-be. Ebben a 
fejetlenségben a hadműveleti csoportfőnökség az események nyil
vántartására és a fővárosba érkező alakulatok bevezetésére szorít
kozott, de csak az erők bevetését kísérte figyelemmel. Nem tudott 
jelentést tenni arról, hogy mit tettek és meddig maradtak a helyszí
nen a bevetett alakulatok. Ebből is eredt, hogy a vezérkari főnök 23 
óra 30 perckor azt jelentette, hogy a Rádiónál lévő 3.000 fő rendet 
fog teremteni ott. Az odaérkezett erők viszont egymás után hagyták 
el a Stúdió környékét, miután meggyőződtek arról, hogy a kapott 
feladat végrehajthatatlan.

24-én hajnalban a fővárosi és a vidékről érkezett alakulatok 
meggyőződhettek róla, hogy vezetés helyett kapkodás folyik a mi
nisztérium részéről. A kirendelt erők elkéstek vagy vaklárnia ered
ményeként indították útba őket. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémi
áról is 20-50 fős csoportoknak szabtak feladatokat az elöljárók. Ők



mentek pl. ötvenen 24-én hajnalban a Danubiához, ahonnan a fel
kelők már elvitték a feg\"vereket és a lőszert. Ennek ellenére 04 
órakor kirendelték oda az aszódi 15. ezred egyik alegységét is az ot
taniak csodálkozására. Az aszódiak mentek a Józsefvárosi telefon- 
központ visszafoglalására is, de nem volt kitől visszafoglalni azt. A 
központot már elhagyták a felkelők. A lakihegyi adónál kb. 700 fő 
jelent meg különböző személyek parancsára.

A Tüzér Tiszti Iskoláról 50 főt vezényeltek a Szabad Nép Székliá- 
zához, de akkor már 15-20 fő ÁVH-s védte a Székházat. Az ÁVH-sok 
maradtak, a tüzérek elvonultak. Az iskolaparancsnok arra kapott pa
rancsot, hogy 200 fővel foglalja el a Kilián laktanyát. A Kilián előtt a 
tömeg követelte a fegyverek átadását, de a tiszti iskolások a kérésnek 
nem tettek eleget. Közelharc, dulakodás kezdődött és a felkelők sok 
fegyvert szereztek. Az iskolát is megtámadták 21 óra tájban, de ott be
lelőttek a támadókba. 5 halott és több sebesült maradt a helyszínen. 
A Lámpagyárhoz a kecskeméti 12. ezred egyik alegységét rendelték 
ki 24-én hajnalban, hogy védjék meg a gyár készleteit. A támadók 
azonban 23-án 23 óra táján jártak ott, és elvittek 25 láda lőszert és az 
őrség 4 db puskáját, valamint más fegyvereket.

A vezetésnek e sok sikertelenség eredményeként úgy tilnt, hogy 
több erőre van szükség. Az esztergomi gépesített hadosztály alá
rendeltjeinek zöme 23-án éjjel útban volt Budapest felé vagy már 
beérkeztek. Megindult a hadosztály törzs is, de csapatait kivették a 
kezéből. Az egri 6. ezredet a HM védelmére rendelték fel, de szét
szórták a főváros egész területén, és 2ó-án már senki sem volt az ez
redparancsnok kezében. Megindult Budapestre a jászberényi tüzér 
ezred, a esztergomi híradó zászlóalj és az 51. Légvédelmi Tüzérosz
tály is.

Reggelre megérkezett a Dózsa Lövész és Páncélos Tiszti Iskola 
Tatáról és 7 óra 40 perckor bevetették (volna) az állomány egy ré
szét a Rádiónál, de mire odaértek, az már elesett.

24-én 0.30 órától tehát érvényben volt a tűzparancs, 04.30 óra
kor pedig nyomatéket adott annak az MTI közleménye, mely így 
szólt: "Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek köz
épületeink ellen és megtámadták karhatalmi alakulatainkat ... A 
karhatalmi szervek utasítást kaptak, hogy a rend megszegőivel 
szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel ..." A közleményt 
óránként beolvasták.



24-én reggel a felkelők niegtániadták a BM Roosewelt téri épüle
tét és a Lánchíd mellett komoly harcra került sor. Támadták a légte
ret őrző légvédelmi ütegeket és más középületeket. Sok áldozatot 
követelt a HM előtti sortűz, írja Békási S. ezredes a H.L. 1956-os ira
tok 8. cs. 238. oldalán. A Vörös csillag Nyomdát elfoglalni akarókat 
a védők riasztó túzcsapásokkal elűzték a N>aigati pályaudvar és a 
Néphadsereg tér felé, ahol a 2. különleges hadtest törzs biztosítását 
végző páncélos felderítő zászlóalj tűzeszközei ásták be magukat és 
körkörös védelemre rendezkedtek be. A térre érkező felvonulókat a 
szovjetek, a HM őrsége és a Kossuth Tüzér Tiszti Iskoláról odavezé
nyelt növendékek tüze fogadta.

A fejetlenség a HM-ben nem szűnt meg. A tábornokok ide is, oda 
is jó színben akartak feltűnni, így nem csak ők, de a környezetük és 
az egész hadsereg bizonytalanságban élte végig a 12 napot. így in
dult és így is folytatódott egészen november 4-ig a Magyar Néphad
sereg tevékenysége. A tisztek zöme elveszítette a talpa alól a talajt, 
mivel október 23 után az MDP mindenre kiterjedő intézkedései 
megszűntek. A párt 23-án szétesett és így a hadsereg is vezetés nél
kül maradt. Senki nem tudta, hogy mit tegyen.

"Azt sajnálom, hogy nő vagyok ..."
(Levél)

Október 25-én írta egy pécsi fiatalasszony a távollévő férjének. 
(A levél a bíróságra került, tehát íróját vagy a címzettet felelősségre 
vonták. - Sz.). Az alábbiakban közlésre kerülő, gyönyörű érzésekkel 
teli, kézzel írott levél képet ad Pécs város lakosságának hangulatá
ról, arról, hogy mit jelentett az emberek nagy többségének a forra
dalom.

"Lacikám!
A sutba dobott történelemkönyv ismét felnyílt és új, tiszta lap

já ra  régóta áhított, nagy< eseményeket rögzítő mondatokat jeg}'- 
zünk óráról órára! Sziinink mélyén aggódunk és új vénam'ikat 
gyászolunk, de könnyeink fájdalmasan büszkék, mert érezzük, 
hogy i>an bennünk erő, gerinc.



Nem kísérletezem azzal, hogy érzéseimet p ap h ra  vessem, úg)  ̂
sem tudnám  ... Ne vedd zokon, nem tudok szabályosan írni, ahhoz 
túl sok minden történt. Tegnap és m a (24-én és 25-én - Sz.) nem 
tiidunk dolgozni. Reggel hétkor csengetett be Ju li, hogy  ̂hallottam-e 
a  rádiót ... Aztán részbeni tőle, részben a  rádióból mindent meg
tudtam  ... Ott (a  h ivatalban  -  Sz.)  szereztünk egy rádiót és kb. tízen 
egész nap mellette ültünk, felváltva hallgattuk a  bel- és kiilfóldi hí
reket ... Este nagy tüntetés volt a  Széchenyi téren, kb. S-lO -íl óráig  
tartott. Puskatussal és gum ibottal verték szét

Ma (25-én - Sz.) kb. 1 órakor a  Himnusz han gjai mellett tűztük 
ki mellünkre a  piros-fehér-zöld kokárdát. Délután ismét óriási tő- 
meg gyülekezett. Láttuk az  ablakból. Ellépve Hússal a  hivatalból, 
még p á r  társunkkal együtt csatlakoztunk a  tüntetőkhöz. A fő- és 
középiskolások nemzeti szinti zászlókkal, gom blyukukban fekete 
keretű pirosfehér-zöld szalaggal, diáksapkában, zárt, fegyelmezett 
sorokban voniútak először a  Kossuth szoborhoz, m ajd rövid ott- 
tartőzkodás után a  48-as téne. Ott elénekeltük a  Himnuszt, m ajd  
az  egynk színész elszavalta a  Szózatot. Utána egy egy^etemista, egy 
bányász és egy m unkásifjií felállt a  szobor elé és a z  iijonnan meg
alakult MEFESZ tag ja  felolvasta a z  ifjúság 22 pontból álló követe
lését a  tömeg - mert most m ár rengetegen csatlakoztak hozzájuk - 
lelkes tapsai közben. Ez a  gyűlés du. 5~től éjjel 12-ig tartott, hangu
lata lelkes és teljesen elszánt volt. Ezután a  Szózat eléneklése köz
ben óriási fehér koszorúival, mely nemzeti szinti szalaggal és 
gyászfátyollal volt átfonva, adózott az  ifjtíság Budapest halottai
nak. Innen is teljes rendben elvonultak és m indenki abban volt, 
hogy a  tömeg szétoszlik, tekintve, hogy gyülekezési tilalom  van és 
Pécsett is ki van p lakáto lva a  rendkívüli állapot. Visszamentünk 
mi is a  hivatalba, felejthetetlen élményekkel telítve. Pedig akkor 
még nem tudtuk, hogy  ̂az  igazi ezutáii jön. Négy óra körül a z  ifjú
ság ismét zárt egy^ségben voiiidt fe l a  Széchenyi téire. Óriási tömeg 
csatlakozott h ozzájuk  Akkor jöttek ki a  m unkahelyükről a z  em
berek, de jöttek hivatalok teljes létszám m al, a  postások zenével, a  
m unkások teherautókkal. Ezután a  tanácsháza felé  fordult a  tö
meg. Két egyetemista a  városházi mikrofonon keresztül ismét be
olvasta a  22 pontot, melyek között szerepel pl.: Követeljük a  szov
je t csapatok azonn ali kivonulását a z  országból, független M agya
rországot, teljes am nesztiát, a  bauxit magy a r  kezelésbe vételét, tel



jes gazd aság i függetlenséget szab ad  parasztságot stb., stb. .4 tö
meg niinden pontot megéljenezett, m ajd ú j követelésektől harso
gott a  tér: Le a  vörös csilíaggal, vörös csillag hullócsillag, haza az  
oroszokat, üsd, vágd, nem apád, gyászlobogót kUűzni az  ellenjör- 
radalm árok (a  niagyar vádló szerint tolvajbanda, bandita stb.) 
h alála  és ezzel nenizeti halottként való elismerése miatt. Györkő 
mikrofonon keresztül próbálta a  tömeget megnyugtatni, hogy 
megígéri, m iszerint két napon beliU lekerül a  csillag, de most 
rendben vonuljon el a  tömeg. Ó riási fütty volt a  i álasz, m oraj, 
m ajd ütemesen: előbb le a  csillagotf Gyászíobogót kitűzni! Próbál' 
ták m egm agyarázni a  hangos híradón keresztiü, hog)^ most fiem 
lehet technikai okok miatt, de a  követelés m ind fenyegetőbb len:, 
Miy akik az  ablakokban álltunk, a  követeléseket megtapsolt a ad
tuk tudtára a  tömegnek, hogy egy a  véleményünk. K isvártatva 
megjelentek a N ádor tetején úgŷ  (vagy?) 10-12 diák  és m iin kásif 
jii, t'igy^szintén a  tanácstoronyban is, A Nádor tetején halált megve
tő bátorsággal vetették le kabátjukat és minden védőkötél nélkid 
álltak neki a kb 2 méteres csillag leszedésének. Kb. i  óra m úlva 
(borzasztó, idegfeszítő dolog volt még nézni is, am int 3 emelet 
m agasságban  dolgoztak) őrült taps és éljen közben lehullt a  csil
lag. A tanácsra szerelőket hívtak és 1/2 (>-kor még dolgoztak a  le
vételén Itt a  diákok nem tudták megközelíteni, mert külöm felsze
relés, vaslétrák kellettek a  leszereléshez. A m ind élénkebb követelé
sek eredményeként először a  megy^e tanács, m ajd  a  városi tanács 
kitűzte a gyászlobogót.

Minket eltávolított a  i^ezetőség a  tanácsházról és én rohantam  
h aza  ... de. 8 órakor jö tt fu liékhoz valaki és mondta, hogy' a  tömeg 
nem oszlott szét, hanem elvonult a z  orosz direkció elé és ott köve
telte az  oroszok hazamenetelét, m ajd ugy^anezért a  Rákóczi úton 
tüntetett. Sok volna mindent leírni, csak rövid p á r  kép: Du. a  Széc
henyi téren megjelent egy teherautó katonákkal (Az AVH karha- 
talm istái voltak. - Sz.). .4 tömeg éljenezte a  magy a r  hadsereget .4 
katonák levették sapkájukat, letépték a csillagot, a  tömeg nyújtot
ta fe l a  nemzeti szinti szalagot, melyet kitűztek. Nem kétséges, ho
va valónak érzik m agukat. - Az utcákon ismeretlen emberek ad
já k  egym ásnak a  nemzeti szalagot és tűzik fel. Csak egŷ  bizony os 
csoport lógatja a z  orrát ... Az utca 7ieveket megváltoztatták. .4 
rendőrség egynk vezető tag ja délután az  utcai gyűlésen felszólat,



hog}' egyetért a z  ifjúság köi'eteléséi’el, csak a fegyelmet kéri ré
szükről. Ma m ár nem volt puskatus és gumibot.

Lacikám! Sajnál07)i, hogy nem együtt éltük át mindezt. Most 10 
óra van. Hallom, hog}' itt a közelben, valahol az utcán énekli a 
tömeg a Himnuszt, dacára az elrendelt kijárási tilalomnak! Min
den ablakban nemzeti szín szalag! Nem kell senkit uszítani a  ki
vonulásra, nincs névsorolvasás! Kérjük, az Isten legyen velünk! 
A zt sajnálom, hogy nő vagyok és itt kell lennem ..."

Tervek a forradalom leverésére

Október 23-án este, amikor a KV. ülésén arról kellet dönteni, 
hogy maradjon-e az első titkár Gerő, vagy a Horváth Márton által ja
vasolt Kádárt ültessék Gerő székébe, szinte mindenki Gerő mellett 
tört pálcát. Még Nagy Imre is Geró mellett szólalt fel. A KV-be és a 
Politikai Bizottságba új tagok is bekerültek, de ott maradtak a volt 
sztálinisták; Apró, Gáspár, Gerő, Hegedi'is, Kiss Károly, Szántó, Ró
nai, Kádár, Kállai és Marosán.

A Politikai Bizottság a hadsereg és más fegyveres erők karhatal
mi alkalmazásának biztosítása, a munkások és kommunisták fel
fegyverzése, a szovjet erőkkel való együttműködés megszervezése 
végett a tehetetlen katonai vezetés mellé kijelölt egy Katonai Bi
zottságot, melynek vezetésével Apró Antalt bízták meg. A bizottság 
az ÁVH páncélozott szállítójárművein ment át az Akadémia utcából 
a HM - be, ahol már jelen volt a szovjet vezérkari főnök helyettese, 
Malinyin hadseregtábornok. Vas Zoltán tolmácsolt. A szovjetek vál
lalták a fegyv^eres gócok szétverését a Ceglédről, Kecskemétről és 
Székesfehér\"ár körzetéből Budapest felé menetelő egységekkel.

A dilettánsokból álló, a katonai kérdésekhez nem értő, a politikai 
kérdésekben pedig eligazodni mindig képtelen katonai bizottsági 
tagok nyomására Bata miniszter és a hozzá hasonló tehetetlen ka
tonai vezetők egymás után vezényelték a Rádióhoz a kis létszámú 
alegységeket. Az elaprózott erők egymás után adták fel a harcot és 
hagyták el a küzdőteret. A fellelhető dokumentumok szerint a bi
zottság egy része mindenütt lövetni akart, míg mások a lövés ellen



foglaltak állást. Nem a hiimániiiii vezette őket, hanem a helyzetet 
nem ismerték.

A Katonai Bizottság 24-én egész nap a sötétben tapogatózott, 
mert a vezérkar képtelen volt a helyzet felmérésére és jelentésére.
25-én felmerült a szovjetek és a Katonai Bizottság részéről, hogy a 
kecskeméti hadtest két hadosztálya, Gyurkó Lajos vezérőrnagy pa
rancsnoksága alatt számolja fel az ellenforradalmat Budapesten, 
amihez a szovjet csapatok támogatást nyújtottak volna. A Katonai 
Bizottság 24-én és 25-én utasította a katonai vezetést a pártházak és 
a tanácsok védelmének megszervezésére. Ezzel mintegy befejezték 
a Budapestre érkezett többezer katona szétszórását a főváros egész 
területére.

Kidolgozták 26-án reggelig a legveszélyesebb góc, a Corvin-köz 
felszámolásának tervét. A csatornahálózaton át akartnk behatolni az 
épület alá és felrobbantani a Corv’in mozit, miközben a kijelölt csa
patok - közöttük a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia állománya - eláll- 
ták volna a menekülés útjait. Kijelölték a végrehajtó alakulatokat is, 
közöttük a robbantást végző műszaki alakulatot. E terv végrehajtá
sára hajnalban került volna sor, de a Katonai Bizottság tervét töb
ben ellenezték és végül elvetették azt. A Honvédelmi Minisztéri
umban nem tudták, hogy mit tegy'enek és azt sem, hogy valójában 
ki parancsol a hadseregnek. Tudvalevő, hogy ahol sokan parancsol
nak, ott senkinek sem veszik komolyan az utasításait.

Október 27-én olyan határozat született, hogy fegyveres akciót a 
kormány nem kezdeményez, csak akkor és ahol a honvédségi és a 
rendőrségi erőket támadják. Nem volt azonban ilyen egyszerű a 
helyzet, mint ahogy az egyenesen gondolkodó ember feltételezi azt. 
Itt volt még Gerő, Hegedűs, Bata, akik továbbra is részt vettek a ve
zetés munkájában, Kádár pedig két-három vasat tartott a tűzben. E 
határozat ellenére tehát előkészítették a Corvin-köz elleni támadást 
28-án reggel hat órára. A tervek szerint a tüzérségi előkészítés köz
ben gyalogsági erők állták volna el a menekülés útjait, és lefegyve
rezték volna az akkor még Iván Kovács László vezetése alatt állt 
fegyveres cor\"inistákat.

Az akkor már első titkár Kádár János tudott e sötét tervről, félve 
azonban a következményektől, reggel fél hatkor megsúgta a pihenő 
szobán alvásából felrázott Nagy Imrének, hogy Gerő és Hegedűs va
lamiféle katonai akcióról pusmognak a főtitkári szobában. Kádár



arra hivatkozva, hogy neki értekezletre kell sietnie, - eltávozott. Fel
tételezhető tehát, hogy Kádár reménykedett; Nagy már úgy sem 
tudja elejét venni a támadásnak, ugyanakkor ő mégis tiszta marad, 
hiszen indulás előtt jelezte azt a miniszterelnöknek. Nagy hnre fe
nyegetésekkel, erélyes tiltakozással és fellépéssel elérte, iiogy Apró 
Antal lefújta a tervet. Amikor 9 óra tájban Kádár érdeklődött Nagy
nál és az elmondta neki a történetet, helyeselte az akció megakadá
lyozását, majd az akkor kezdődött KV-i ülésen csatlakozott a KV. 27- 
én hozott döntéséhez és elmarasztalta Aprót és Hegedilst, amiért 
önkényesen végre akarták hajtani a bizonyosan sok polgári életet 
követelő támadást. Apró magára vállalta a felelősséget, önkritikát 
gyakorolt, ami mindig "megmentette a megtérőt" a párt haragjától. 
Kádár nem keveredett gyanúba sem ekkor, sem 1958-ban a per so
rán, amikor a fenti akció megakadályozását egyik fő bűnként vetet
ték Nagy Imre szemére.

Ugyancsak 28-án reggelre készítette elő a Katonai Bizottság né
hány tagja, Czinege Lajos, a párt adminisztratív osztály'vezetője és 
néhány tiszt a Politikai Főcsoportfőnökségről a katonai diktatúrát, 
és kidolgozLík annak részletes tervét. Horváth Mihály vezérőrnagy 
vallotta; "1956. október 28-án éjjel Fehér Lajos, KV., tag elnökletével 
egy értekezlet volt tartva a HM-ben, Hídvégi vezérőrnagy szobájá
ban. Részt vettek; Liszt Vilmos ezredes. Bognár K. ezredes, Czinege 
Lajos alezredes, Ráth Károly ezredes, Liptai Ervin alezredes. Kalmár 
Tamás alezredes. Rudas István őrnagy. Konok Ferenc ezredes. Az 
értekezleten szó volt arról, hogy katonai diktatúrát kell bevezetni a 
rend helyreállításáért. Ennek élén egy bizottság állna, melynek el
nöke Dr. Münnich elvtárs lenne, tagjai pedig; Fehér Lajos, Földes 
László elvtársak, valamint a fent nevezett személyek. Ezzel kapcso
latban egy tervet is kidolgoztunk, amelyet Fehér, Ráth és Czinege 
elvtársak átvittek a pártközpontba Kádár elvtársnak, aki a ter\'et jó
nak tartotta és a Politikai Bizottság ülését össze akarta hívni a terv 
megbeszélése végett. Nagy Imre azonban azt mondta, hogy ő fáradt 
és alszik, éjjel már nem foglalkozik semmivel. Tudomást szerzett a 
tervről Apró is, aki jónak vélte a z t ..."

A terv lényege az volt, hogy a hadsereg ragadja magához a ha
talmat és szükség esetén Nagy Imrét is állítsák félre. A katonai egy
ségekhez önálló alegységtől kezdve rendkívüli jogkörrel felruházott 
forradalmi biztosokat küldtek volna. Ezek - mint évekkel később



lisztázódott - politikai tisztek, koniiszárok lettek volna. A hadsereg 
feladatát az "ellenforradalom" teljes szétverése képezte. Ezután hoz
ta volna létre az Elnöki Tanács a kormányt, a Központi Vezetőség 
javaslata alapján. A tervet a Földes László, Fehér Lajos és Czinege La
jos alkotta bizottság átvitte a pártközpontba, ahol Szántó Zoltán fo
gadta őket. Szántó ekkor már több vasat tartott a tűzben. Látva és 
ismerve közvetlen főnökének. Kádárnak az aljas üzelmeit, kétszínű 
viselkedését, maga is erre az útra lépett. Október 26-án pl. ő adta ki 
a megyei első titkárok felé az intézkedést, hogy a káderek mentése 
érdekében minél többen színleljék az átállást és így segítsék a for
radalom bukását, illetve védjék egymás életét. Szántó a forradalom 
leverése után a jugoszláv követségről elrabolt és a romániai 
Snogavba száműzött Nagy Imre oldaláról is elsőként szakadt le, 
majd járta a börtönöket, hogy a többieket szembefordítsa a volt mi
niszterelnökkel és Nagy Imre elleni vallomásra bírja őket. 
Maiéternél hiába próbálkozott, de az utolsó szó jogán tett felszóla
lásában ő is elmondta, hogy neki is Szántó "nyitotta fel a szemét".

A katonai diktatúra bevezetésének ten'e tehát úgy bukott el, 
hogy Szántó nem mert állást foglalni egyedül. Követelte, hogy a ter
vet beszéljék meg Nagy Imrével, aki ekkor. 28-án hajnalban éppen 
Czinegéék érkezése előtt feküdt le. Nem keltették fel, de a terv'et 
készítők nem akarták, nem is akarhatták megbeszélni azt Naggyal. A 
Katonai Bizottság bizonyosan az első titkár tudtával lavírozott és a 
kormány döntései ellenére újabb terveket dolgoztak ki a forrada
lom leverésére. Ezen törekvések élén nem állhatott más, csak Ká
dár, aki 25-én, amikor első titkár lett, állást foglalt a forradalom el
len. Valójában ő egyszerű politikai reformokat kívánt elérni, de hal
lani sem akart a magyar nép 23-án elhangzott követeléseinek telje
sítéséről. Ebben a szellemben szólalt meg 25-én a Rádióban és kije
lentette, hogy: "... a megadás vagy a teljes legyőzés lehet a sorsa 
azoknak, akik makacsul folytatják gyilkos, ugyanakkor kilátástalan
ná váló harcukat dolgozó népünk rendje ellen ..." Eszébe sem jutott 
a sztálinizmus nélküli, új, független Magyarország megteremtéséről, 
a nép követeléseinek teljesítéséről beszélni, mert csak diktatúrá
ban, félgyarmati elnyomásban volt képes gondolkodni.

E kihívó párbeszédhez egyébként a szovjet katonai főtanácsadó 
helytelen helyzetmegítélése is biztatást adott neki. Tyihonov 24-én 
este a magyar vezetés előtt kijelentette, hog)' miután a szovjet erők



24-én leküzdötték a barikádokat, jelentősebb harci eseményre nem 
került sor. Olyan helyzet alakult ki - mondotta mint 1953-ban Ber
linben. A továbbiakban a szovjet erők puszta jelenlétét is elegendő
nek vélte a rendfeltartáshoz. A magyar erők feladata most már Ma
gyarország szocialista államrendjének biztosítása, ezért számolják 
fel a még létező vagy feléledő tűzfészkeket, amihez ők megadnak 
minden segítséget - fejtegette Tyihonov. Kádár sem számolt azon
ban azzal, hogy az egy felületes helyzetmegítélés egy olyan ember
től, aki nem ismerte a magyarokat, akik nem berliniek.

A Katonai Bizottság jogot formált ahhoz, hogy a hadsereg irányí
tásában ő vigye a főszerepet. Ezt a hatalmat azonban a bizottság tag
jai a nép ellen akarták felhasználni és minden törekvésük arra irá
nyult, hogy visszaállítsák a hatalom sztálini modelljét. Mivel azon
ban úton-útfélen akadályokba ütköztek, egymásnak ellentmondó 
utasításaikkal a bizonytalanság sötét utcájába kergették a hadsere
get is.

A HM-ben a Forradalmi Katonai Tanács megalakulásával október 
30-án az MDP Katonai Bizottsága befejezte dicstelen küldetését és 
tagjai kénytelenek voltak szemlesütve elhagyni a HM épületét. A bi
zottság a HM-ben töltött 7-8 nap alatt nem segítette, hanem akadá
lyozta a katonai vezetés munkáját és egyben a nép akaratának telje
sülését is. így viszont alkalmasakká váltak a bizottsági tagok, hogy 
november 4-e után ismét tagjai legyenek a legfelsőbb vezetésnek, 
amely a nemzet ügyének elárulását tűzte maga elé célként.

Hullahegyek a Parlament előtt

25-én minden felől a Parlament felé haladtak a tüntető emberek. 
Békésnek indult minden, senki nem gondolt rosszra, bár még Gerő 
ült az első titkári székben. Hegedűs volt a miniszterelnök (Nagy) 
helyettese, minden poszton a sztálinista-rákosista vezetők ültek, 
akik mindenáron meg akarták állítani a forradalmat.

A tüntetők délelőtt 10 órára megtöltötték a Kossuth teret. Az 
emberek odamentek a szovjet páncélosokhoz és beszélgettek a ke
zelőkkel. Elmondták nekik oroszul, hogy ők békés tüntetők, fegy-
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vertelenek, csak jót akarnak. Arra is elhangzottak felszólítások, iiogy 
álljanak át. Cigarettával és clclcnimel kínálták az oroszokat. Vidá
mak voltak valamennyien. És ekkor a Föiművelés-ügyi Minisztéri
um. a Nemzeti Galéria és más épületek tetejéről lövések dördüllek. 
Mintha parancs hangzott volna el, szinte egyszerre becsapódtak a 
szovjet harckocsik nyílászárói. A tereferélő emberek észre sem vet
ték, hogy a harckocsik személyzete eltűnt mellőlük és a lövések el
hangzásakor már csak egymással beszélgettek. Az oroszok bebújtak 
a mozgó erődökbe. Becsapták az ajtókat és tüzet nyitottak a sokezer 
emberre. A téren hiillahegyek keletkeztek. Felnőttek és gyerekek 
egymás hegyén-hátán. A kupacokban élők és holtak hevertek egy
máson. A vér patatokban folyt. A sebesültek segítségért kiabáltak. A 
szovjet páncélosok addig lőttek, míg mozgást láttak. Lőtték a mene
külőket is. A tömeggyilkosság célját valaki úgy határozta meg, hogy 
mindenkit le kell lőni. A menekülőket is. Hátulról. A térre vezető 
utcák mindegyike le volt zárva, tehát menekülni nem igen lehetett, 
mert a menekülő újabb páncélos szörnyekkel találta magát szem
ben. Kb. 200-220 ember halt meg a téren. A Parlamenthez vezető 
utcák és a közeli terek vérző és véres ruhájú, futva menekülő embe
rekkel teltek meg.

Délben még mozogtak a hullahegyek. Egy-egy kar, vagy láb moz
gása jelezte, hogy ott még el valaki. Sokan kiabáltak segítségért, de 
segítség nem érkezhetett sehonnan, mert az oroszok és a tetőkön 
megbújt ávósok mindenkire lőttek. A páncélosok sem mozdultak. 
El kellett véreztetni a még élő "ellenforradalmárokat." Az első te
hergépkocsik és mentők délután 3 és 4 óra között futottak be a tér
re. Válogatás nélkül dobálták fel a sebesülteket és a halottakat. Az 
élők egy részét a Hold utcai orvosi rendelőbe vitték, a többieket a 
kórházakba szállították, a halottakat pedig tovább vitték a temetők
be. Soha nem fogjuk megtudni, hogy hány ember halt meg 1956. 
október 25-én a Kossuth téren, mert mind a sebesülteket, mind a 
halottakat szétszórták a város összes kórházába, temetőjébe.

Azok az emberek, akik felelősök ezért a borzalmas tömegmészár
lásért, itt élnek közöttünk. A HL. '56-os gyűjtemény. 1. ő. egysége 
220. oldalán azt olvasom az akkori vezérkari főnöktől (Hosszú Tóth 
Lajos vezérőrnagy), hogy "A szovjet csapatok parancsot kaptak, 
hogy a Parlament előtti tüntetést likvidálják ... Ezt meg is tették. Az 
emberek felmásztak a lassan mozgó szovjet harckocsikra. A szovjet



katonák tüzet nyitottak a szovjet harci kocsikon lévő felkelőkre. A 
magyar vezetők tehát tudtak róla, hogy a Parlament előtt a szovje
tek arra készülnek, hogy vérbe fojtsák a felkelést. Semmit nem tet
tek, sőt maguk is csatlakoztak és embereket küldtek a Szófia étte
rem tetejére. E csoport parancsnoka T. D. őrnagy volt a Pártköz
pontból. A Nemzeti Galériát és a Földművelésügyi Minisztériumot, 
valamint a tér Déli részén lévő épületeket az ÁVH és a volt spanyo
losok, partizánok szállták meg, akiket a reggeli órákban a VKF sze
mélyes parancsára az akkori ügyeletes tiszt, Józsa Miklós százados 
öltöztetett be katonaruhába és az FM hátsó bejáratán mentek be az 
épületbe.

Tóth vezérőrnagy így folytatja: "Akkor már igen erős volt a han
gulat az ÁVH ellen, és az államvédelmi őrség ellen. Kezdték őket át
költöztetni." Ez tehát azt jelenti, hogy 25-én reggel az ÁVH elhagyta 
a Parlamentet és az említett "átköltözés" előtt felköltöztek a környe
ző épületek padlásterébe. Apró Antal és a 24.-ére virradó éjjel létre
hozott katonai bizottság tagjai és ezek munkatársai pontosan tud
ják, hogy kik adták a parancsot és kik hajtották végre a tömeggyil
kosságot.

A Kossuth tér halottaktól és sebesültektől való megtisztítása, 
mely 15-16 óra között vette kezdetét, 16.30-ra be is fejeződött és az 
utolsó teherautó is elhagyta a vértől pirosra festett teret. A házakra 
gyászlobogók kerültek. A gyilkos vezérek azt hitték, vége az "ellen
forradalomnak." Tévedtek. A forradalom áterjedt az egész országra, 
új hatalmi szervek jöttek létre. A pártállam az utolsókat rúgta.

Az oroszok nem hagyták el a Kossuth teret. Egy részük ott ma
radt, hogy megakadályozzanak egy újabb tüntetést. Mintegy 3040  
harckocsi még 26-án reggel is ott várakozott. Mellettük a kilőtt lő
szer hüvelyek százai hevertek. A halottszállítók 25-én nem tisztítot
ták meg a teret a vértől, az állkapocs daraboktól, a végtag
maradványoktól, a vérben úszó ruhadaraboktól, a cipőktől, ingek
től, kesztyűktől stb. Minden vérben úszott, minden véres volt.



Vesszen a gyilkos ávó!

Október 25. Csütörtök. Sok helyen - különösen Pesten folyik a 
harc. Nincsenek jól kivehető frontok. Civil ruhás ávósok, katona- és 
rendőr ruhába öltözött civilek lövik egymást.

Reggel 08 óra táján kb. 50 szovjet páncélos dübörögve kúszik a 
Duna rakpartján, a Parlament felé. Néhány páncéloson magyar zász
ló leng. A Parlamenthez vezető utcák Kossuth tér felőli torkolatánál 
és az Országház előtt beállnak a nekik meghatározott helyre. Valaki 
oda parancsolta a páncélosokat. Még nincs 10 óra, amikor a Szabad
ság térre vezető utcákon óriási embertömeg áramlik a Kossuth tér 
felé. Boldog fiatalok, reménykedő öregek, ordítozó gyerekek. Férfi
ak és nők, fiúk és lányok. Az ablakokban emberek állnak és nézik az 
emberáradatot. "Gyertek velünk" gyertek a Parlament elé! - hangzik 
lentről. Többen is lekiabálnak: "Ne menjetek oda! A Parlament 
környékét megszállLík az oroszok. Forduljatok vissza!" Nevetés, ösz- 
sze-vissza kiabálás a válasz. "Semmi gond az oroszokkal. Az oroszok 
velünk vannak. Az oroszok átálltak. Nincs baj. Gyertek velünk" ... 
stb. Fs ekkor berobog a Szabadság térre két orosz páncélos, felkelő 
fiatalokkal megrakva.

\ z  ablakokban állók nem értik, hogy mi történt. A lyukas zászló
kat lengető, fegyveres fiatalok együtt, az oroszokkal mennek a Par
lament felé. A gyalogosok a páncélosoktól jobbra és balra, a tankok 
középen. Két harckocsi és két páncélozott szállító jármil, lövész ka
tonákkal megrakva. A nézők megkönnyebbültek és meg is döbben
tek. Még aggódtak, de kissé fellélegeztek, mert nem gondoltak 
csapdára. Ha az oroszok valóban átálltak - gondolták, akkor nagy baj 
már nem lehet.

A tüntetők áthaladása után még 10 perc sem telt el, amikor a 
Nemzeti Bank elé érkezett három tehergépkocsi zöld ávósokkal 
megrakva. Gyorsan leugráltak és a Parlament felé fordítva feg>" '̂cre- 
iket, tüzelőállást foglaltak a Szabadság tér Keleti-délkeleti részen, az 
épületek mellett, valamint a bokrok, sövények mögött. Középen 
egy géppuska.

Fél tizenegy, tizenegy óra volt, amikor a Parlament előtt megszó
laltak a fegyAX-rek. Rettenetes erejű tűzcsapást mértek a tüntetőkre



az "átállt oroszok" és a Parlament környékén lévő épületek tetejét 
megszálló ávósok, volt partizánok, spanyolosok, pártfunkcionárius- 
ok és mások, akiket a reggeli órákban a Honvéd Vezérkarnál öltöz
tettek katona ruhába és látták el őket fegyverrel. A határőrök nem 
mozdultak. A Parlament irányából menekülő emberek ellepték a 
Szabadság teret és a Nemzeti Bank, valamint a Kohó és Gépipari 
Minisztérium (KGM) felé rohantak. Arra, amerről 30 perccel előbb 
a Kossuth tér felé mentek. Amikor a határőrök arcvonalát meglát
ták, megtorpantak. "Ne lőjetek! Magyarok vagyunk!" - kiabálták az 
ávósok felé, úg>' 30-40 méterről. Ekkor a tér felől nagy csörömpö
léssel közeledett a felkelő fiatalokkal megrakott szovjet páncélos és 
a két páncélozott szállító jármű. Egy-egy harckocsin 10-12 fiatal ka
paszkodott. Egy harckocsi, két páncélkocsi és ismét egy harckocsi. 
Az első harckocsi is megállt a géppuskától 30-40 méterre. Ezek a fi
atalok is felszólították a zöld ávósokat, hogy ne lőjenek, hiszen ők is 
magyarok.

Ekkor felugatott a géppuska. Egy fiú lezuhant az acélszörnyről a 
betonra. A fiatalok egy pillanat alatt a páncélos mögé ugráltak, a 
harckocsi tornyán pedig megszólalt az egyik felkelő golyószórója. A 
géppuskásokat lőtte. A fegyver elhallgatott. A harckocsi pedig las
san közeledett az Október 6. utca felé, fedezéket nyújtva a mögötte 
lépegető felkelőknek. A2 orosz fegyverek nem szólaltak meg. A 
harckocsit követő első páncélkocsin lévőkre egy ávós nyitott tüzet 
géppisztollyal. Egy fiatal közülük is a betonra zuhant a sövény mel
lé. A kocsin lévő felkelők tüzet nyitottak az ávósokra. A fedezék 
nélküli zöldek nem adtak le több lövést. A harckocsik és a páncél
kocsik bejutva az Október 6. utcába, kikerültek az ávósok fegyvere
inek lőirányából.

Az egyik sebesült, kinek a combját lőtték át, néhány perc múlva 
araszolva kúszott néhány métert, majd felállt és sántikálva a gép
puska felé haladt. Mintegy 20 méterre lehetett attól, amikor meglát
ta a fegyvert. Megfordult és a Nádor utca felé kezdett menekülni. 
Bebizonyosodott ismét, hogy az AVH-nál nem emberek, hanem a 
leggonoszabb ördögök szolgáltak. A géppuska megszólalt, hog>' le
kaszálja a 20-22 éves szőke fiatalembert. A sorozat a felkelő feje fö
lött végigpásztázta a falat. A kapualj mentette meg az életét, mely 
ott várt rá 5-6 méterre tőle. Beugrott és elti'int. A másik sebesült 
nem bírt felállni. A kezével integetett, segítséget kérve. Senki nem



mert mozdulni, hiszen a Nemzeti Bank és a KGM között lesben állt 
cs várt a halál.

És egyszer mégis megjelent egy ember az Október 6. utca végén. 
Egy idős ember fehér zsebkendőt lengetve kilépett a fegyverek elé. 
A géppuska elé, melynek kezelője az előbb a sebesültre is lőtt hátul
ról. Csend. Teljes némaság. És ekkor géppisztollyal a karján az 
öreghez futott egy ávós. Egy rendfokozat nélküli határőr. Akik a je
lenetet látják, csak sejtik, hogy miről beszélnek. A beszélgetés rövid 
volt. Ketten mentek a sebesülthöz. Felemelték és bevitték a minisz
térium előcsarnokába, mely pillanatok alatt megtelt emberekkel. 
Előkerültek a mentőládák, clkötötték az egyetemista vérző combját 
és megitatták vízzel. Azt hitték, jót tettek és örültek, hogy megmen
tettek az életnek egy 20 éves fiatalt. Megdöbbenésük és csalódásuk 
akkor lett teljes, amikor Hidasi miniszterhelyettes "elvtárs" is feljött 
a pincéből és látva, hogy mit cselekedtek a beosztottjai, felordított: 
"Micsoda disznóság, hogy egy ellenforradalmárnak segítséget nyúj
tanak és bekötözik!" Követelte, hogy lőjék agyon az egyetemistát. Az 
ott álldogáló és felháborodott kb. 30 ember közül egy kilépett és 
Hidasi szemébe mondta: "Maga egy gyilkos." lehordta mindennek és 
megkérdezte: "Magának nem volt még elég a gyilkolásból?" A mi
niszterhelyettesen a félelem lett úrrá. Csak ekkor ébredt rá, hogy a 
minisztérium állománya nem az ő pártján áll, hanem a felkelők ol
dalán. Szó nélkül felrohant az irodájában és magára zárta az ajtót. A 
sebesült egyetemistát lelkes kezek ragadták meg és a Hold utcai 
rendelőbe vitték.

A tér megtelt. A tömegmészárlás helyéről menekülve, a még 
mindig ott lévő határőrökbe ütközve megtorpantak, de nem törőd
ve a rájuk szegezett fegyverekkel, kórusban kiabálták: "Gyilkos az 
ÁVÓ! Vesszen az ÁVÓ!" A zöldsapkás, zöld parolis ávósok tüzelésre 
készen parancsra vártak. Ebben a robbanásig feszült helyzetben va
laki a két karját nyújtotta a mellette jobbról és balról állónak. Pilla
natok alatt egymásba karolt embersorok alakultak és szorosan egy
más mögött lépkedve megindultak az ávósok felé, tovább is gyilko
soknak nevezve a szemben lévő fegyvereseket. Már csak pár lépés 
volt hátra, amikor elhangzott a megálljt parancsoló felszólítás: "Állj! 
Állj, vagy lövök!" és az emberek nem álltak meg. Nekimentek a gép
puskának, a géppisztolyoknak a gyerekek, a nők, az öregek és a fia
talok. Együtt. Kart karbaöltve.



Az ávós határőrök dermedten álltak. Megrémültek az életüket 
sem féltő tömegtől. Az ávósok első sora hátrafutott a mögöttük álló 
második sor mögé. Ismét elhangzott a felszólítás. A felháborodott 
emberek pedig csak mentek és teljes erőből ordították, hogy: "Gyil
kos ÁVÓ, vesszen az ÁVÓ!" Amikor harmadszor is azt üvöltötték az 
ávósok, hogy: "Állj, vagy lövök!" - az első sorban lépkedők kigombol
ták a kabátjukat, a nők a blúzaikat, két karjukkal szétfeszítve azt, to
vább haladva és így kiabáltak: "Ide lőj, ha magyar vagy! Merj ide lőni, 
ha magyar vagy! ..." A mögöttük lévők pedig tovább ordították: 
"Gyilkosok! Gazemberek! Vesszen a gyilkos ÁVÓ!"

Az ávósok a minisztérium faláig hátráltak, a tömeg pedig bekerí
tette őket, elvették a fegyvereiket, a részleg parancsnokát - egy fő
hadnagyot - néhányan megpofozták, mert nem akarta átadni a pisz
tolyát és nem engedte, hogy a sapkájáról levegyék a nagy vörös csil
lagot. A többiek felmérték a helyzetet és engedelmeskedtek. A tün
tetők nagylelkűek voltak. Nem bántották az ávósokat. Elkergették 
őket. Azok pedig futottak a szélrózsa minden irányába.

A három tehergépkocsit megszállták és fellobogózták a felkelők. 
Akadt három gépkocsivezető is. A tehergépkocsik zsúfolásig meg
teltek "utasokkal", akik tovább kiabálták az ávó-elienes jelszavakat. 
Óriási tömeg gyűlt össze az Egyesült Államok nagykövetsége előtt 
és ezrek kiáltották: "Segítséget kérünk! Segítsetek!" Három személy 
megjelent az erkélyen. Az egyik filmfelvételeket készített, a másik 
pedig rövid beszédet mondott és megígérte, hogy Amerika megadja 
a tőle telhető segítséget. Sajnos, az ígéretből nem teljesült semmi.



Egy olvasóm írja, aki 1956-ban Szabadszálláson szolgált had
nagyként, hogy "... ott is volt sortúz, aminek két polgári iialottja és 
J5-28 scbesiiltje volt. A tíizparancsot pedig az Ön állal is enih'tett 
Szabó Imre őrnagy, a harckocsi ezred parancsnoka adta ki, felette
se, Gyiirkó Lajos vezérőrnagy szellemében. Szabó volt ugyanis a 
lielyőrségparancsnok, a Kommendáns Hivatalt pedig Angyal Károly 
őrnagy vezette ..."

A Szabadszálláson 1956. október 27-cn délután a fegyvertelen 
tüntetők ellen leadott gyilkos sortííz is a Kádárék által elhallgatott 
bűntények egyike. A falu kicsi volt és távol a világtól. Nem tudtak az 
eseményekről annyian, mint a városokban történtekről. A vezetők 
is azon voltnk, hogy minél kevesebb szó essék róla. A Bács-Kiskun 
megyei rendőrkapitányság által készített monográfia csupán meg
említi, hogy október 27-én Szabadszálláson tüntetés zajlott, de el
hallgatja azt, hogy a Helyőrségi Kommendánsi Hivatalhoz vonult 
tüntetőket géppuska tűzzel fogadták. Két halott és sok sebesült 
volt. Egyesek szerint 28, mások és a kórház szerint 102 személy. Ez 
utóbbi a hihetőbb.

A túlbuzgók és a sérelmeket szenvedett kommunisták nem 
hagyhatták szó nélkül, hogy november első napjaiban néhány - a 
forradalommal és annak célkitűzéseivel azonosuló - katonatiszt a 
nép ellenségének mondta Angyal Károly őrnagyot, a Hegyőrség 
Kommendánsi Hivatal vezetőjét, aki Szabó Imre őrnagy parancsára 
tüzet nyitott a feg>'\'crteicn tüntetőkre és a kézigránátokat dobáló 
Fekécs József századost. Hogy is hallgathattak volna azok, akiknek 
október 31-tői november 4-én reggelig (négy egész napon át) attól 
kellett félniük, hogy felelősségre vonják őket. M.M. főhadnagynak, 
aki az októberi napokban Solton lefogott 16 fő felkelőt és pofozta 
őket, Gyenes főhadnagy a szemére vetette és kijelentette, hogy 
ezért még felelni fog. M. csak december 22-ig várt. Feljelentette 
Gyenest, mint ellenforradalmárt. Dénes László főhadnagyot H.Gy. 
százados, a párttitkár jelentette fel, mert a szovjetek ellen nyilatko
zott, de eljártak Vincze János hadnaggyal. Szabó Pál főhadnaggyal



Az ávós határőrök dermedten álltak. Megrémültek az életüket 
sem féltő tömegtől. Az ávósok első sora hátrafutott a mögöttük álló 
második sor mögé. Ismét elhangzott a felszólítás. A felháborodott 
emberek pedig csak mentek és teljes erőből ordították, hogy: "Gyil
kos ÁVÓ, vesszen az ÁVÓ!" Amikor harmadszor is azt üvöltötték az 
ávósok, hogy: "Állj, vagy lövök!" - az első sorban lépkedők kigombol
ták a kabátjukat, a nők a blúzaikat, két karjukkal szétfeszítve azt, to
vább haladva és így kiabáltak: "Ide lőj, ha magyar vagy! Merj ide lőni, 
ha magyar vagy! ..." A mögöttük lévők pedig tovább ordították: 
"Gyilkosok! Gazemberek! Vesszen a gyilkos ÁVÓ!"

Az ávósok a minisztérium faláig hátráltak, a tömeg pedig bekerí
tette őket, elvették a fegyvereiket, a részleg parancsnokát - egy fő
hadnagyot - néhányan megpofozták, mert nem akarta átadni a pisz
tolyát és nem engedte, hogy a sapkájáról levegyék a nagy vörös csil
lagot. A többiek felmérték a helyzetet és engedelmeskedtek. A tün
tetők nagylelkűek voltak. Nem bántották az ávósokat. Elkergették 
őket. Azok pedig futottak a szélrózsa minden irányába.

A három tehergépkocsit megszállták és fellobogózták a felkelők. 
Akadt három gépkocsivezető is. A tehergépkocsik zsúfolásig meg
teltek "utasokkal", akik tovább kiabálták az ávó-elienes jelszavakat. 
Óriási tömeg gyűlt össze az Egyesült Államok nagykövetsége előtt 
és ezrek kiáltották: "Segítséget kérünk! Segítsetek!" Három személy 
megjelent az erkélyen. Az egyik filmfelvételeket készített, a másik 
pedig rövid beszédet mondott és megígérte, hogy Amerika megadja 
a tőle telhető segítséget. Sajnos, az ígéretből nem teljesült semmi.



Egy olvasóm írja, aki 1956-ban Szabadszálláson szolgált had
nagyként, hogy "... ott is volt sortúz, aminek két polgári iialottja és 
J5-28 scbesiiltje volt. A tíizparancsot pedig az Ön állal is enih'tett 
Szabó Imre őrnagy, a harckocsi ezred parancsnoka adta ki, felette
se, Gyiirkó Lajos vezérőrnagy szellemében. Szabó volt ugyanis a 
lielyőrségparancsnok, a Kommendáns Hivatalt pedig Angyal Károly 
őrnagy vezette ..."

A Szabadszálláson 1956. október 27-cn délután a fegyvertelen 
tüntetők ellen leadott gyilkos sortííz is a Kádárék által elhallgatott 
bűntények egyike. A falu kicsi volt és távol a világtól. Nem tudtak az 
eseményekről annyian, mint a városokban történtekről. A vezetők 
is azon voltnk, hogy minél kevesebb szó essék róla. A Bács-Kiskun 
megyei rendőrkapitányság által készített monográfia csupán meg
említi, hogy október 27-én Szabadszálláson tüntetés zajlott, de el
hallgatja azt, hogy a Helyőrségi Kommendánsi Hivatalhoz vonult 
tüntetőket géppuska tűzzel fogadták. Két halott és sok sebesült 
volt. Egyesek szerint 28, mások és a kórház szerint 102 személy. Ez 
utóbbi a hihetőbb.

A túlbuzgók és a sérelmeket szenvedett kommunisták nem 
hagyhatták szó nélkül, hogy november első napjaiban néhány - a 
forradalommal és annak célkitűzéseivel azonosuló - katonatiszt a 
nép ellenségének mondta Angyal Károly őrnagyot, a Hegyőrség 
Kommendánsi Hivatal vezetőjét, aki Szabó Imre őrnagy parancsára 
tüzet nyitott a feg>'\'crteicn tüntetőkre és a kézigránátokat dobáló 
Fekécs József századost. Hogy is hallgathattak volna azok, akiknek 
október 31-tői november 4-én reggelig (négy egész napon át) attól 
kellett félniük, hogy felelősségre vonják őket. M.M. főhadnagynak, 
aki az októberi napokban Solton lefogott 16 fő felkelőt és pofozta 
őket, Gyenes főhadnagy a szemére vetette és kijelentette, hogy 
ezért még felelni fog. M. csak december 22-ig várt. Feljelentette 
Gyenest, mint ellenforradalmárt. Dénes László főhadnagyot H.Gy. 
százados, a párttitkár jelentette fel, mert a szovjetek ellen nyilatko
zott, de eljártak Vincze János hadnaggyal. Szabó Pál főhadnaggyal



szemben is, mert 31-én kérdőre vonták Angyal Károlyt, Fekécs Jó 
zsefet és Fürtös Bélát. Az ezredparancsnoki épület előtt gyülekezett 
sorkatonák egyenesen azt követelték, hogy tartóztassák le és végez
zék ki a sortűzért felelős személyeket.

A hadkiegészítő parancsnokság jelentése szerint is 102 sebesült
je volt a sortúznek és a kézigránát dobási akciónak. A Szabó Imre 
őrnagy, ezred- és helyőrségparancsnok által kirendelt harckocsi 
"csak" a fejek fölé lőtt és a lövedék a szomszéd faluban robban fel. 
November 4-én a bűnösök egymást jelentgették fel. Az egymás el
leni feljelentések olvasásakor arra derül fény, hogy Angyal Károly 
géppuskát állíttatott fel a Kommendánsi Hivatalban és azzal lőtték 
széjjel a tüntetőket. Ezekben az anyagokban a kutató az október 27. 
dátumot találja, míg egyes levéltári anyagokban a 28. dátum szere
pel. íme: "Október 28-án Szabadszálláson a helyőrségi kommen
dánsi épület előtti ellenforradalmárokra, akik az elfogott fegyvere
sek kiszabadítására szervezkedtek, tüzet nyitottak ..." A dátumoknál 
és az áldozatok számánál sokkal érdekesebb volt a vezetők számára, 
hogy mit tett vagy mit akart tenni az a 16 "ellenforradalmár", akiket 
Solton fogtak el és a többi, akiket más falvakban lefogtak 24-27. kö
zött Magony Mihályék. Október 28-án az 5. gépesített hadosztály 
parancsnoka (Csémi alezredes) napi parancsban ismerte el a Mago- 
nyok, a H. Györgyök és az Angyal Károlyok, a Fekécs Józsefek "hősi 
helytállását", melyet a proletárdiktatúra védelmében fejtettek ki.

A helybeliek és a szemtanúk szerint a sortűz közvetlen közelé
ben lehetőség lett volna elsősegélyben részesíteni a sebesülteket, 
de a helyi vezetés megtiltotta az "ellenforradalmárok" befogadását. 
Hogy a 102 sebesültből hányan véreztek el és haltak meg a szom
szédos községek, városok kórházaiban, egészségházaiban, még ma 
sem tudjuk.



2. Előbb Ivánék, aztán a magyarok

Nyíregyliáza

Az október 26-án Nyíregyházán eldördült két sortűz annyira az 
elhallgatottak közé tartozik, hogy egy szó sem hangzott el róla.

Érdekességként megjegyzem és számomra érthetetlen is marad, 
hogy az 1989-ben kiadott "1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyé
ben" c. 372 oldalas dokumentum kötet is mélyen hallgat a sortűzról. 
Végül a vaskos könyv 328. oldalán, a Debreceni Katonai Bíróság ál
tal 1957. december 13-án B.I. 261/1957/33. számon hozott ítélet 
indoklásaként a XVIIl. rendű vádlott, Ilubicska Zoltán tartalékos 
őrnagynál erről a következőt olvashatjuk; "1956. október 26-án a 
délutáni órákban egy tüntető tömeg ment a Damjanich laktanyához 
és fegyvert követeltek, valamint követelték, hogy a honvédség áll
jon a tüntetők oldalára, majd egy küldöttség ... követelte, hogy vo
nuljon ki (fel - Sz.) a honvédség, amit azonban Hubicska őrnagy ez
redparancsnok a többi tiszttel együtt visszautasított. Elhatározták 
azonban, hogy taktikából 20 főt küldenek a tömeg közé, hogy azt a 
laktanyától elvezesse. Majd a későbbiek folyamán egy újabb tömeg 
ment a laktanyához fegy\'erköveteléssel. Gépkocsival be akartak ha
tolni a laktanya kapuján. Hubicska Zoltán, XVIIl. r. vádlott ekkor 
tíízparancsot adott ki, a tömeg közé lőttek, majd pedig ködgránátot 
és könnyfakasztó gránátot dobatott a tömegre, a tömeg ezt követő
en elvonult..." Halottakról, sebesültekről nem esik szó.

Több éves keresés után a megyei Hadkiegészítő Parancsnokság 
1959-ben felterjesztett jelentésében is találtam néhány sort a sortü- 
zekről. Október 26-án délután ugyanis a Nyíregyházán átvonuló 
szovjetek lőttek bele a 700-800 fős tömegbe, mert a tüntetők meg
dobálták a harckocsikat göröngyökkel és kövekkel. Ez a tüntető 
tömeg volt az, amely a magyar laktanya felé vonult, hogy fegyvere
ket követeljen. "Hubicska, a Honvédelmi Tanács (kommunistákból 
álló szer^'ezet volt, debreceni mintára - Sz.) utasítását betartva, mi
vel szép szóval nem tudta a tömeget rávenni a távozásra, kézigrá
nátok dobálásával szorította vissza a tömeget. 10-15 sebesülés tör
tént, de megakadályozta, hogy a laktanyából a tömeg fegyvert vi
gyen el." Ez akkor és később a bíróság előtt is dicsőségnek számított.



Az említett Honvédelmi Tanácsi megoldást Debrecenben Ko
mócsin Zoltán, az MDP megyei titkára találta ki, hogy megelőzzék a 
forradalmi népet valamilyen hatalmi szerv létrehozásában. A HT 
élére a debreceniek a helyőrség parancsnokot állították. A nyíregy
házi vezetők is ezt az utat választották és annak élére Unatenszki 
alezredest, a megyei hadkiegészítő parancsnokát "választották meg". 
Természetes, hogy mindkét helyen csak kommunistákból állt a ta
nács (megyei és városi első titkár, a BM Főosztály vezetője, a rend
őrfőkapitány, a tanács megyei és városi vb. elnöke, a legmagasabb 
beosztású katona stb.). Csak a név változott.

Unatenszki alezredes pl. a megyei rádióállomás védelmére min
tegy 25 felfegyverzett pártiskolást küldött. 26-án az utak lezárásá
hoz a szovjeteket kérték fel. Ezen az éjszakán sok tehergépkocsit és 
vontatót fogtak el és még tűzharc is kialakult a szovjet útőrség és a 
kocsikon lévők között. Kisvárdán a szovjetek szállták meg a postát 
is. Amikor valaki (valakik) éjjel a távbeszélőt igénybe akarta (akar
ták) venni, az őrségben lévők azt támadásnak hitték és egy személyt 
lelőttek.

Október 28. sem múlott el vértelenül. A szovjetek lelőtték Csályi 
Ferenc főhadnagyot, aki az útellenőrző Örs parancsnoka volt. Egy 
szovjet harckocsi sem az első, sem a laktanya előtti őrök jelzésére 
nem állt meg. Csályi tüzet vezényelt. A szovjet harckocsi visszalőtt 
géppuskával és Csályit a géppuska sorozat megölte. Egy szovjet tiszt 
is megsebesült.

3. Gyilkos zöld ávósok

Berzence

Egy Somogy megyei kis községről van szó, mely Nagyatád és 
Csurgó között fekszik, mintegy 5-6 km-re Csurgótól. Talán nem 
mondok újat azzal, hogy a nagyatádi lövész ezredet a katonai veze
tés október 26-án Pécsre vezényelte, mivel ott éppen felszámolt a 
22. lövész ezred. Bár az otthon maradt 27. páncéltörő tüzérosztály a 
helyőrségben és annak környékén "megakadályozta a rendbontást", 
Berzencén a határőrök "teremtettek rendet".



A Somogy megyeiek közül még sokan emlékezhetnek rá, hogy 
1949 tavaszán az iskolák államosítása idején már egyszer "rendet 
csinált" az ÁVH Berzencén. Az 1948 december végén lefogott 
Mindszenthy hercegprímásért egyemberként kiálló lakosság 
Pongrácz Tibor plébános mögé felsorakozva igyekezett védeni a 
zárdát, megakadályozni az apácák elűzését és az iskola államosítását. 
Az ÁVM éjszaka akarta elhurcolni a plébánost, de valaki riasztotta a 
falut. A félrevert harang szavára előugráló és a papiak felé rohanó 
lakosokat az ávósok sortiize fogadta. Simonics Lászlóné meghalt, 
sokan megsebesültek, több mint 100 embert lefogtak. Pongráczot
10 év börtönre ítélték, Marinovics Jánosnct agyonverték a börtönben.

1956. október 28-án ugyanilyen véres, gyászos, értelmetlen 
rendcsinálásról volt szó, melynek 5 halálos áldozatát és 10 sebesült
jét jegyezték fel azok, akik emlékezni akartak saját halottjaikra. A 
hatalom birtokosai nem tartották számon az "ellenforradalmárok" 
veszteségeit. Már pedig Berzence népét oda sorolták, annak ellené
re, hogy a Nemzeti Bizottság élére a falu népe a községi tanácselnö
köt, Lovrencsics Lajost jelölte, szinte egyemberként.

A gyűlésen és a tüntetésen részt vett az egész falu. Az esti litánia 
után már szinte mindenki a községháza előtt tolongott. A mindenki 
által gyóílölt begyűjtési okmányokat kiszórták és elégették. Leverték 
a vörös csillagokat és megkezdődött volna a Nemzeti Bizottság 
megválasztása. Amolyan népünnepély zajlott a faluban, melynek ke
retében szónoklatok hangzottak el a diákszavalatok szüneteiben. És 
a vígasságnak egy nő rémült sikoltása vetett véget; "Jönnek az ávó
sok!" A falu kommunista vezetői nem nézhették, nem tűrhették, 
hogy a pártot és vele együtt a titkárokat letaszítják a trónról. Tele
fonáltak Somogyudvarhelyre, a határőr őrsre, ahol a párt öklének 
számító ÁVH-s tisztek élesre töltötték fegyvereiket.

Nagy János AV határőr hadnagy érkezett egy raj élén. Az egysze
rű falusi emberek kedvességével akarták fogadni és együttműkö
désre szólították fel őket. A hadnagy nem fogadta cl a baráti jobbot 
és felszólította "az ellenforradalmárokat", hogy oszoljanak. Loncsár 
Vendel, az egyik szervező kinyújtott kézzel Nagy felé lépett és azt 
kezdte magyarázni, hogy tartsanak a néppel, de elhangzott a "tűz"- 
parancs és már csak a billentyűt kellett meghúzni, mert a feg>"verek 
töltve voltak. Loncsár és három paraszt ember holtan esett össze a 
"nép fiai" előtt, a falu lakossága pedig rémülten futott széjjel.



1956. november 4. után, amikor ismét teljes fényükkel ragyog
hattak a vörös csillagok, a megyei vezetés példát mutatott a megtor
lás terén is. A berzenceiekről leírták a somogyi fehér köny\ ben (El
lenforradalom Somogyban. Kaposvár, 1957.), hogy már készen állt 
34 kommunistáról a halállista, s a részeg tömegből azt kiabálták, 
hogy "még ma iszom a kommunisták véréből". A kommunisták pe
dig féltek, mert ott álltak fegyvertelenül. A kommunisták nem attól 
féltek, hogy isznak a vérükből, hanem attól, ami 1945 őszén történt 
a választások során, amikor a megyében még 10 %-ot sem kaptak és 
országos viszonylatban is csak 17 %-ot, ami a párt bukását jelentette 
volna, ha nincsenek itt a szovjet csapatok. A győztes forradalom 
után még 10 %-ot sem kaptak volna.

November 4-én kegyetlen megtorlás kezdődött Somogyban is, 
de a vezetők elégedetlenek voltak. Tömpe István a Kaposvárott 
megrendezett kommunista aktíva értekezlet előtt arról beszélt, 
hogy "... 1945-ben nem voltunk elég kemények az osztályellenség
gel szemben ... nekünk az az álláspontunk, hogy ... kíméletlenül ér
vényesítsük a proletárdiktatúra oldalát az osztályellenséggel szem
ben ..." Érvényesítették és a félelem határtalanná vált Somogyban is. 
"Osztályellenség" volt az ország és így Somogy megye lakosságának 
is a nagyobbik hányada.

Októberi sortüzek Dunapentelén

Az Országos Légvédelmi Parancsnokság csapatai október 23-tól 
folyamatosan ki voltak téve a felkelők nyomásának, de szinte min
den követelést elutasítottak és minden fegyv^erszerzési akciót (tá
madás, tüntetés) visszavertek. A szétszórt elhelyezésben, a légtér 
biztosítását végző osztályok nem rendelkeztek felesleges gyalogsági 
tűzfegyverekkel, de a laktanyai elhelyezésben lévők sem tárgyaltak 
a tüntetőkkel.

A dunapentelei (Dunaújváros) 142. honi légv^édelmi tüzér ezred 
laktanyája előtt 25-én zajlott le az első olyan tüntetés, amely áldoza
tokat követelt. A jelentés szerint"... október 25-én zömmel nyilasok, 
SS-ek és büntetett előéletűek indítottak rohamot a tüzér ezred lak



tanyája ellen. Kövekkel, botokkal, felfegwerkezve fegyvert követel
tek. Nagyéri Károly százados, aki 1955 őszétől vezette az ezredet, 
előbb figyelmeztető lövésre adott parancsot, majd célzott tüzet ve
zényelt ..." Két halottról és 16 sebesültről számolnak be, de egyetlen 
akkor készült jelentés sem felel meg a valóságnak. A legtöbb helyen 
meg sem említik az áldozatokat. 26-án pl. a Budafokon tüzelőállás
ban lévő légvédelmi üteg (a 73. légvédelmi tüzér ezredtől - Sz.) kb. 
"1000 fő támadását verte vissza". Áldozatokról nem esik szó.

A Nagyéri-féle ezred kemény diónak bizonyult és Dunapentele 
népe sok vért veszített a ti'izszünet kihirdetéséig és még utána is. 
Mivel a Dunapentelén október 25-28. között eldördült sortüzek 
nem számítottak bűnnek, csak igen nagy\'onalú és semmi konkré
tumot sem tartalmazó jelentéseket találunk: "... Dunapentelén több
ször megtámadták a laktanyát fegyverszerzés végett (természetesen 
fegyv^er nélkül támadtak - Sz.), de az ott elhelyezett légvédelmi ez
red minden esetben tüzet nyitott és nem adott fegyvert. Október
25-én és 26-án több halott és sebesült v o lt..."

A2 események leírásánál elsősorban a peranyagokra támaszkod
tam, amelyek hűbb képet adnak az eseményekről, mint az elna
gyolt, felületes és a valóságot megszépítő jelentések.

Egy másik jelentés; 1956. október 25-én "... Dunapentelén is tün
tetések kezdődtek és a tüntetők soviniszta, szovjetellenes jelszava
kat hangoztattak. A tüntető tömeg a Honvédség Pf. 2950 sz. légvé
delmi tüzéralakulat ... laktanyája elé vonult és a laktanya parancs
nokságától fegyvereket követeltek, hangoztatva, hogy azokkal Bu
dapestre akarnak menni, az ellenforradalmi akciókon való tevé
kenység részvétel céljából. A laktanya akkori parancsnoka Nagyéri 
Károly százados a tömeg követelésének ellenállt és azt feloszlásra, a 
laktanya környékének elhagyására szólította fel. Az erélyes fellépés
re a tömeg feloszlott, rövidesen azonban újabb csoport érkezett az 
előbbi jelszavak hangoztatásával, s ugyancsak fegyverszerzés céljából. 
Ez a csoport a felszólítás ellenére sem hagyta el a laktanya környékét, 
s magatartása - bár feg^'vertelenek voltak - az épületen belül tartóz
kodók számára egyre inkább fenyegetőbbé vált. Akkor, amikor a ka
pu betörése után a lakuinya területére akartak erőszakkal behatolni, 
feloszlatás céljából a laktanya parancsnokságának utasítására riasztó 
lövéseket adtak le. A tömeg ennek ellenére sem oszlott fel és a to
vábbi fegyverhasználat eredményeként több személy meg^ialt."



"Október 26-án megtámadták a kiegészítő parancsnokságot kö
vekkel és botokkal. Fegyvereket követeltek. Ekkor mi a fegyverün
ket használva védekeztünk és több halott lett" - olvasható az eg>"ik 
volt főhadnagy vallomásából, majd így folytatja:"... Ezután nagy volt 
a felháborodás ellenünk. Mi ezt követően azon tanácskoztunk, hogy 
a tömeget valamilyen formában megnyerjük és úgy döntöttünk, 
hogy kimegyünk közéjük és kijelentjük, hogy segítségükre leszünk 
a város megvédésében." (Erre a kimenetelre 31-én került sor - Sz.) 
"... nem mentünk tovább a gondolatainkban, hogy a várost kik ellen 
akarjuk megvédeni, csupán arra gondoltunk, hogy a tömeg g>ailöle- 
té t ... ilyen formán vezessük le ..."

Részlet egy másik személy vallomásából: "1956. október 26-án a 
délutáni órákban hír érkezett arról, hogy a Kiegészítő Parancsnok
ságot megtámadták. Azonnal gépkocsira szálltunk kb. huszonötén 
és elindultunk a Kiegészítő Parancsnokságra. Amikor a Kiegészítő 
Parancsnoksághoz értünk, akkor én szálltam le elsőnek és a diák
otthon felől kövekkel dobáltak és én riasztó lövést adtam le ..." "A 
város belterületén elhelyezett Kiegészítő Parancsnokság ellen is a 
laktanyához iiasonló támadás indult, s ott is fegyverhasználatra ke
rült sor ..." A Hadtörténeti Levéltár iratai szerint "itt is több halottat 
és sebesültet hagytak hátra ... 27-én 20 órakor az ellenforradalmá
rok megrohanták az őrséget, a lőszerraktárt és a laktanyát. Sok volt 
a fegyveres. Tűzharc fejlődött ki, mely után 3 halott és 6 sebesült 
maradt hátra ... 28-án a Duna felől indítottak támadást a laktanya el
len, de azt is visszaverték." A különös itt is az, hogy ezekben a "tűz
harcokban" egyetlen katona sem sérült meg.



Miskolc, október 26.

Kutatásaim során megkülönböztetett figyelmet szenteltem a sor- 
tüzeknek. Ezekből a forradalom napjaira esik negyvenkettő, illetve 
nekem ennyit sikerült találni. E 42 között is előkelő helyet foglal el 
a miskolci, melyre 26-án került sor. Ezen a napon az MDP megyei 
első titkára. Földvári Rudolf Budapestre utazott, így nem volt a me
gye és a város élén olyan személy, aki útját állhatta volna az esztelen 
vérontásnak. A városban már 22-én és 23-án igen feszült volt a hely
zet. A 23-án este 20 órakor elhangzott Gerő-beszédet 24-én élesen 
támadta a párt megyei első titkára, ami meglepetést váltott ki a la
kosokból. Ezekben a napokban folyamatosan üléseztek a Diósgyőri 
Vagon- és Gépgyár munkásai, valamint az egyetemisták és megfo
galmazták követeléseiket 21 pontban.

Földvárit és a borsodi delegáció tagjait 26-án fogadta Nagy Imre, 
miközben Miskolcon elszabadultak az indulatok. Reggel 9 és 10 óra 
között kb. 300 fő gyülekezett a BM főosztály épülete előtt, ahol 40 
ÁVH-s és rendőrtiszt, valamint 60 sorállományú BM ávós őr és 
rendőr tartózkodott. A tömeg azt követelte, hogy az ÁVO engedje 
szabadon az előző napokban lefogott diákokat. A BM épülete szem
ben volt a légvédelmi hadosztály parancsnoksággal. A parancsnok - 
látva, hogy a tüntetésnek az ÁVH-sok makacssága miatt nem lesz jó 
vége, kijelölt 50 főt, akik Balogh százados vezetésével lefegyverzik 
az ÁVO-t.

Zombori alezredes hangos bemondó segítségével felszólította a 
főosztály állományát, hogy adják meg magukat az oda érkező kato
nai alegységnek. Balogh megindult az 50 fővel. A tüntetők nem vár
tak tovább, hanem rohamot indítottak az ÁVO épülete ellen. Fegy
verük nem volt. Gáti Gyula áv. alezredes tüzet vezényelt és 16 mis
kolci meghalt, sokan pedig sebesültként rogytak le a földre. A ro- 
hamozók egy pillanatra megtorpantak, de aztán nem törődve a 
gyilkos fegyverek tüzével, tovább rohantak. Bejutva az épületbe, le- 
fegyv'erezték az ott elhelyezett rendőröket, majd tovább rohantak 
és birtokba vették az emeletet. A harag és az elkeseredettség a tető
fokára hágott, amikor testközelbe jutottak az AVH-sok és a támadók. 
Gátiné, aki terhes volt, géppisztolyból tüzelt a fegyvertelen embe



rekre. A támadók az ávós asszonyt elküldték, de Gáti Gyoila alezre
dest, Rádúly rendőr századost és 5 ÁVH-s, illetve rendőr tisztet 
helyben kivégeztek. A közben odaérkezett Balogh századosnak nem 
maradt más tennivalója, mint őrizetbe venni az ávósokat és a rend
őröket, megmentve ezzel a tömeggyilkosok életét. Október 29-ig a 
hadosztály fogdájába őriztek 22 sor ávóst, november 2-ig pedig 2 
rendőrtiszthelyettest, november 3-ig 2 ávós tisztet, végül 1 napig 
egy határőr tisztet. November 4 után ezek az emberek nem köszön
ték meg, hogy az életüket megmentették, hanem feljelentették és 
bíróság elé vitték a megmentőiket, akiket sokévi börtönre ítélt a 
"pártsemleges" bíróság.

Gáti alezredes tetemét szélsőséges egyének egy gépkocsi után 
kötv'e végigvonszolták az utakon, a szovjet emlékműig és arra fel
akasztották. A tüntetők között volt egy gombügynök, aki hangosan 
tiltakozott Gáti teteme és az emlékmű meggyalázása miatt. Néhány 
joggal felbőszült fiatal kötelet ragadott és mások tiltakozása ellené
re az ügynököt is felhúzták Gáti mellé. (H.L. 1956-os gyűjtemény 2. 
cs. 324. oldal)

A zöld ÁVH sem volt jobb a kéknél
"A mi morálunk, a mi humanizm usunk: 
ne sajnáld m eg az cllcnscgci. hanem  
gj'űlöld cs scm m isilsd  meg."

Révai Jó zse f

Mosonmagyaróvár az osztrák-magyar határtól 14, Győrtől 37, 
Budapesttől pedig 141 km-re helyezkedik el. Nem nagy város, de
1956 októberének utolsó napjaiban nevét szárnyra kapta a világ. A 
mosonmagyaróvári határőr zászlóaljhoz tartozott Hegyeshalom és 
Rajka is. Hegyeshalom 1956. október 26-ig homályos ablak volt 
azoknak a magyaroknak, akik nyugat felé akartak tekinteni. Csak a 
kivételesek nézhettek át ezen a képzeletbeli "ablakon", ezek pedig 
zavaros képet festettek a látottakról azoknak, akik nem kaptak lehe
tőséget a szomszédos "portára" való átpislogásra sem.



Október 27-én viszont sarkig nyílottak még a kapuk is, és nem 
állt útjába a határőrség sem a kifelé igyekvőknek, sem a befelé jövő 
embereknek. Mosonmagyaróvár az ország nyaigati kapuját jelentet
te. Ott volt a határőr-parancsnokság, ott voltak az erők, az eszközök, 
és ott őrizték a "kapunak a kulcsait" is. A határőröket 1950 januárjá
tól zöld ávósoknak nevezték, mivel 1949 őszén Rákosi parancsára a 
Határőrség kivált a Magyar Néphadsereg szervezetéből és az ÁVH 
kötelékébe került. Tudvalevő, hogy az előző években Pálffv' volt a 
Határőrség főparancsnoka. Az altábornagy 1949 nyarán történt le
tartóztatása után Rákosi kijelentette; "ki kell irtani a Határőrségből 
Pálffy rohadt szellemét".

1956-ban Mosonmagyaróvárott a Magyar Néphadseregnek is 
volt egy műszaki zászlóalja, amelynek Ambrus József őrnagy volt a 
parancsnoka. A zászlóalja a pápai hadosztály alárendeltségébe tar
tozott.

A győri határőrkerület (parancsnoka Fekszi László alezredes) 
alárendeltségébe tartozott a mosonmagyaróvári határőr-alegység, 
amelynek egy-egy fontos objektumát képezte Hegyeshalom és Raj
ka. A zászlóalj parancsnoka Dudás István százados volt. A moson
magyaróvári Mezőgazdasági Akadémia hallgatói október 25-én és
26-án tüntettek. Az egész megye lakosságára nagy hatást gyakorol
tak a Győrben folyó események, melyeket egyes belföldi és külföldi 
tudósítók el is túloztak. Ilyen volt, pl. Bili Lomax angol író is, akinek 
valamennyi állítása a kormányszervek által kiadott Fehér könyvek- 
l3Ől kiemelt hazugságokon alapszik, kivéve azt, hogy az antikom- 
munisták kerekedtek felül. Ez viszont az egész országra jellemző 
volt, de nem alakult autonóm kormány és nem járkáltak az utcán 
egyenruhás volt horthysta tisztek és csendőrök.

Győrben leverték a csillagokat, 26-án elfoglalták az ÁVH megyei 
főosztályának épületét, megrohanták a börtönt, elengedték a rabo
kat, letartóztatták a belső karhatalom beosztottait, feldúlták a lakta
nyát, megsemmisítették az iratokat. A megalakult ideiglenes Nemzeti 
Tanács magához ragadta a hatalmat. A városban lefolyt eseményekben 
komoly szerepet vállalt Földes Gábor, a Kisfaludy színház rendezője, 
aki a tanácsban az értelmiségi Uinács elnöke lett. Győr példáján az al
sóbb szentekben, a kisebb városokban és falvakban is megindult a ve
zetők leváltása. Földes kommunista volt, de a reformok kivitelezés
ében élenjárt és lelkesedésével magával ragadui a tömegeket.



A győri események és a Nemzeti Tanács vezetői meghatározó 
szerepet játszottak a mosonmagyaróvári eseményekben is, ahol a 
Mezőgazdasági Akadémia hallgatói 25-én a tanácsháza és a pártbi
zottság előtt tüntettek. Október 26-án a tanácsháza, majd a pártbi
zottság faláról távolították el a táblákat, a csillagokat, a járásbíróság 
börtönéből pedig kiszabadították a rabokat. Az egyre növekvő lét
számú tömeg egyik része megtámadta a rendőrséget. A kilátástalan 
helyzetben a rendőrök letették a fegyvert, leszedték a vállapokat, a 
sapkarózsákat. A tüntetők zöme erről nem igen tudott, mivel azok 
nagy része a még dolgozó üzem felé vonult, míg a felvonulók végén 
lévők felszólították a rendőröket a fegy\'^erek átadására. Az üzem
ben a kisegítő műszaki alakulatoktól dolgozott egy század, melynek 
egy része csatlakozott a tüntetőkhöz és békésen, énekelve, jelszava
kat kiabálva együtt haladtak a határőr laktanya felé.

A laktanya a főkapu kivételével egyszerű drótkerítéssel volt körül
véve. A határőrök úgy ítélték meg, hogy kilátástalan helyzetbe kerül
tek. Dudás István százados, a zászlóalj parancsnoka jelentést tett Fekszi 
alezredesnek, a kerületparancsnoknak. Mivel a mosonmagyaróvári lak
tanyában 8 vagon lőszer és robbanóanyag volt raktáron, Fekszi László 
alezredes megparancsolta, hogy akadályozzák meg a tömeg behatolá
sát. Amennyiben ez lehetetlenné válik, robbantsák fel a lőszerraktárt

A határőrök a tömeget távol akarták tartani. Néhány tüntető már 
fegyverrel is rendelkezett, hiszen egy fél órával előbb fegyverezték 
le a rendőrséget. A tömeg közeledett a kerítéshez. A néhány ott lévő 
határőrtiszt előre ment a kerítéshez és megpróbálta visszaszorítani 
a támadókat, de nem találtak meghallgatásra. Az egyik géppuska 
irányzója, aki 1989-ben is azt állította, hogy a társát nyaklövés érte, 
tüzet zúdított a tömegre, mert megijedt a vér láttán. Részletes, tény
feltáró vizsgálat nem indult, így egyszerűen képtelenség volt megál
lapítani évtizedek távlatából, hogy a tisztek valemelyike adott-e tűz- 
parancsot vagy nem. Úgy tűnik, hogy nem. A géppuska kelepelése 
viszont a többieket is a tűz megnyitására késztette. Dudás százados 
állítólag az irodájában ült, amikor eldördültek a lövések, mások sze
rint viszont ő intett az ablaknyílásból, hogy tüzeljenek. Az épület 
ablakaiban meghúzódott határőrök - nem tudva, hogy elhangzott-e 
a parancs - szintén tüzet nyitottak és kézigránátokat dobáltak a tün
tetők közé. A tisztek igyekeztek parancsot adni a tüzelés beszünte
tésére, de így is közel 100 halottja és sok sebesültje lett a lövöldö



zésnek. A kórházakban még néhányan belehaltak a sérüléseikbe, így
- tudomásom szerint - 105 ember halt meg összesen.

1989-ben többen próbálkoztak szóra bírni azt a géppuskást, aki 
lüzet zúdított a tömegre, de nem beszélt. Azt mondta, hogy családja 
van, szeretne élni, hagyják békében. R. főtörzsőrmester, aki a kise
gítő műszaki alakulattól volt és a kiabálás közben saját pisztolyával 
lőtt, nem vállalja a géppuskás meglövését. Homály fedi tehát to
vábbra is az igazságot. Dudás állítása szerint senki nem adott paran
csot, hiszen a parancsnok jelenlétében ilyen parancs kiadására sen
ki nem jogosult, ő pedig ki sem jött az irodájából. Bizonyos, hogy a 
véletlenek, a félelem, egyesekben pedig a bosszú érzése is közreját
szott ebben az egyedülálló szörnyű tragédiában. A tömeg fejvesztet
ten menekült, hátrahagyva halottait és sebesültjeit. Dudás IsU'án 
százados, a laktanya parancsnoka Csehszlovákiába menekült, majd a 
családját is átvitette.

Egy szemtanú szerint Dudás hazarohant, összecsomagolt és csa
ládjával együtt hagyta el a város. Ez azonban nem így van. A hátsó 
kapun ment ki. Elmondása szerint a csehszlovákok hívták tárgyalás
ra Rajkához. Ellenőrizhetetlen, hogy ez utóbbi igaz-e, az viszont 
igen, hogy a gépkocsivezető visszatért a családért és őket is a határ 
túlsó oldalára fuvarozta. A sebesülteket és a halottakat a műszaki 
zászlóalj katonái, a határőrök, valamint a visszalopakodó civilek 
szállították a kórházba. A kórház épületében és annak környékén 
tengernyi könny hullott, s megannyi átok h a g m  el az ajkakat. Ezek 
az emberek ettől kezdve mindenre képesekké váltak. A tömeghisz
téria még csak növelte az elszántságukat, és bosszúvágyuk sem is
mert határt. A későbbi kegyetlenségeknek mégsem elsősorban a 
hozzátartozók voltak a főszereplői.

A hír gyorsan terjedt a megyében. Egy csoport Gulyás Lajos (Le
vél község lelkésze) vezetésével azt követelte, hogy Győrből kérje
nek fegyvereket és füstöljék ki a határőröket. Szigethy Attila, az Ide
iglenes Nemzeti Tanács elnöke utasította Tihanyi (Till) Árpádot, a 
Nemzeti Tanács tagját, hogy menjen Mosonmagyaróvárra, tisztázza 
a helyzetet és intézkedjen a rend helyreállításáról. Ezzel egy időben 
utasították a győri lövészegység parancsnokát is, hogy rendeljen ki 
rendcsinálás végett megfelelő erőt. Horeczki József őrnagy, az egy
ség törzsfőnöke kirendelt egy századot. T.K. százados, zászlóaljpa
rancsnok önként jelentkezett a kirendelt század vezetésére. Kijelölt



a géppiiskás századtól 30 főt 3 géppuskával és géppisztollyal. Az 
alegységet egy Weapon és két tehergépkocsi szállította Mosonma
gyaróvárra. Az aleg>'séggel utazott Tihanyi Árpád és csatlakoztak a 
katonáklioz fegyveres és fegyvertelen fiauilok, suhancok, gyerekek 
és kíváncsi felnőttek (egyesek szerint 5-10, mások szerint 15-20 te
hergépkocsival).

Földes Gábor személygépkocsival utazott, és magával vitte az 
Ideiglenes Nemzeti Bizottság képviselőjét, Ökrös Sándor főhadna
gyot. Ók érkeztek elsőként. Egyenesen a tanácsházára mentek, ahol 
megkeresték Ambrus őrnagyot, a helyőrségparancsnokot. Ökrös 
közölte, hogy a "gyilkos AVH-t le keli fegyverezni". Utasították Amb
rust, hogy beszéljen a határőrökkel, engedjék be a szürkésfehér Po- 
beda személygépkocsival utazókat, és tárgyaljanak velük, mint par
lamenterekkel. Földesék a laktanyához mentek, ahol már ismét tö
meg várakozott. A határőrök a gépkocsi részére kaput nyitottak. A 
gépkocsivezető azonban nagyon lassan hajtott be a kapun, hogy így 
lehetőséget adjon a tömegnek a felzárkózáshoz. A tüntetők betó
dultak a laktanyába.

Földes a katonáklioz intézett beszédében elmondta, hogy Győr
ben már minden fegyveres a nép mellé állt, majd a győri Nemzeti 
Tanács nevében felszólította őket, hogy tegyék le a fegy'vert. A ha
tárőrök a fegy^'ereiket eldobálták. Földes pedig őrizetbe vette Vági 
József főhadnagyot, a parancsnok politikai helyettesét, akit a felbő
szült tömeg meg^'ert, és mire sikerült betuszkolni a kocsiba, már 
több sebből vérzett.

A tömeg az étkezdébe terelte a határőröket. A tiszteket kivitték 
az udvarra és megverték őket. Gyenes György halálos sebet kapott. 
A sok sebből vérző Stefkó Józsefet eszméletlen állapotban szállítot
ták kórházba. Gulyás Lajos lelkész a sortűz után visszakerékpározott 
Levélre, hogy a falu lakosságát Mosonmagyaróvárra hozza, de az 
igyekezete nem járt sikerrel. Ezután a laktanyába érkezett és előbb a 
járásbíróság fogdájába, majd a Városi Nemzeti Tanács épületébe kí
sérte az ugyancsak megvert Máté Lajos főhadnagyot. Egy óra múlva 
visszatértek Föidesék és közölték a határőrökkel, hogy elmehetnek 
haza. Az elkeseredett és joggal felbőszült tömeg a laktanya épülete
in belül és kívül mindent szétvert, összezúzott.

Tihanyiék a városi nemzeti tanácsban Vágit és Mátét kihallgatták, 
majd pedig közölték velük, hogy reggel kiadják őket a tömegnek. A



T.K. százados által vezetett katonai alegység és a hozzájuk csatlako
zott győri fegyveres és fegy'vertelcn civilek mintegy félórával a ha
tárőrség lefegv'verzése után érkeztek Mosonmagyaróvárra. Ők nem 
ismerték a lezajlott eseményeket, így előbb a műszaki zászlóalj lak
tanyájába mentek, ahol T. aknavetőket kért, hogy "kipiszkálhassa" a 
határőröket, írja a bizonyosan manipulált poranyag, hiszen a száza
dos jól tudta, iiogy a műszaki zászlóaljnál nincs aknavető. Ha ilyenre 
lett volna szüksége, hozhatott volna aknavetőt Győrből, a saját zász
lóaljától.

A százados tehát a műszaki zászlóalj tisztjével tárgyalt a parancs
noksági épületben. Ez alatt a vele érkezett civil fiatalok szétszéled
tek a laktanyában. Egy részük a katonákkal "barátkozott", a másik 
részük a folyosókon állványra rakott feg\'\'ereket vitte el. A civilek 
között sok volt a Mezőgazdasági Akadémia hallgatója. Miután T.K.- 
ék megtudták, hogy a lefeg>^-erzés már megtörtént, visszamentek 
Győrbe.

Amikor Fekszi László, a kerületparancsnok tudomást szerzett a 
történtekről, többedmagával Mosonmagyaróvárra ment, hogy 
megmentse beosztottait. Érkezésekor a civilek leköpdösték és sér
tegették őket. A tanácsház ablakából Tihanyi és Gulyás intéztek be
szédet a tüntetőkhöz, mely után Feksziék távozni kényszerültek. Éj
szaka ismét kísérletet tettek egy mentőkocsi felhasználásával Stefkó 
hadnagy kimenekítésére a kórházból, de a személyzet nem adta ki a 
tisztet.

Október 27-én Tihanyi beszámolt a Győri Nemzeti Tanács előtt a 
mosonmagyaróvári eseményekről, amelyek ezen a napon tovább 
folytatódtak. Reggel megjelent a tömeg és követelte a tisztek kiadá
sát. Vági főhadnagy kérte az őrzőit, hogy lőjék fejbe, ne adják ki a 
tömegnek. A kérést nem teljesítették, hanem 10 óra után le akarták 
kísérni. Vági a második emeleti ablakon át levetette magát az utcára. 
A tömeg megrohanta és agyonverték. A Nemzeti Tanács tagjai talán 
megborzadtak a látottakon, mert Máté főhadnagyot már nem adták 
ki a tömegnek. Letagadták, így a főhadnagy megmenekült.

A joggal felháborodott tömeg ezek után a kórház elé vonult, ahol 
követelték Gyenes György és Stefkó József kiadását. Gyenes már 26- 
án meghalt, Stefkót pedig a személyzet nem bírta bent tartani a tö
meggel szemben, így 10-11 óra között kiadták. A súlyosan sebesült, 
de még élő Stefkó József hadnagy nem bírt lábra állni. Hordágyon



vitték ki az evangélikus templom elé, ahol végeztek vele. Néhányan 
a lincselők közül megjelentek Rajkán, hogy ott is leszereljék a ha
tárőrséget. Ezt tették Hegyeshalomnál is.

A megyei bíróság 1957. május 23 és június 10 között tárgyalta a 
mosonmagyaróvári ügyet. Ma már nem titok, hogy a bíróságokat a 
megtorlás szándéka is vezérelte. 1957 tavaszától éveken át és kímélet
lenül osztották a halált. Győrben is halálos ítéleteket szabtak ki olyan 
személyekre is, akik arra nem szolgáltak rá. Például halálra ítélték Föl
des Gábort, akit a Nemzeti Tanács is kidobott magából, mert kommu
nista volt és Gulyás Lijost, aki megmentette Máté főhadnagyot. Halálra 
ítélték Czifrik Lajost, Weintráger Lászlót, Zsigmond Imrét. Életfogytig
lani börtönbüntetést kapott Kiss Antal és Szalai Ferenc, de a Legfelső 
Bíróság külön tanácsa 1957. december 21-én Kiss Antalt és Tihanyi 
Árpádot is halálbüntetéssel sújtotta. Nég)' évet kapott dr. Varga Ernő, a 
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia igazgatója, 5 évi börtön
re ítélték T.K. századost, aki maga állt az alegysége élére és visszatért 
anélkül, hogy valamit is tett volna, 2 évre ítélték Ökrös Sándor főhad
nagyot, aki szinte meg sem szólalt. Eg>'évi börtönt kapott Vass Tibor és 
Mikola János főhadnagy. Ambnis József őrnagyot, a helyőrség pa
rancsnokát, aki 28-án feleskette a Mezőgazdasági Akadémia fegyverhez 
jutott hallgatóit, mint nemzetőröket, 15 évi börtönre ítélték.

A határőrök részéről a 105 ember meggyilkolása nem magyaráz
ható semmivel sem. Ez nem tartozott a Határőrség feladatai közé. A 
véletlenek sorozati és az izgalmi állapot úgy hozta, hogy meg sem 
próbálták a fejek fölé lőtt sortűzzel jobb belátásra bírni a támadó
kat. Nem lehet megmagyarázni 105 személy értelmetlen halálát.

Dudás Istvánt és a határőr tiszteket kitüntették és soha, senki 
nem vonta őket felelősségre a tömeggyilkosságért. A hatalom kísér
letet sem tett az eset kivizsgálására, csak a három zöld AVH-s elleni 
lincselés érdekelte őket. Az MSzMP vezéreinek az volt az érdeke, 
hogy a lakosság vegye tudomásul: a hatalom nem bünteti meg a 
gyilkosokat, ha azok a hatalom érdekeit és a félelemkeltést szolgál
ják tettükkel.



Uraim! Mit szarakodnak?...

Angyal István így tört ki magából a Honvédelmi Minisztérium
ban október 27-én, amikor a tehetetlen, bizonytalan katonai veze
tőket látta és hallotta: "Uraim, mit szarakodnak? Álljanak mellénk és 
mi garantáljuk, hogy 24 óra alatt kiverjük az oroszokat iMagyaror- 
szág területéről."

Angyal 1928. október 14-én született, Magyarbánhegyesen. Az öt 
gyerek között ő volt a harmadik. Apja kisiparos. Anyja után (Stern 
Júlia) félzsidó, nagy magyar cs konmiunista szívlel, 16 évesen 
Auschwitzba deportálták. Bölcsészhallgatóként Lukács György a 
példaképe. Andics Erzsébet kizáratia az egyetemről. A fizikai mun
kát választotta. Előbb lakatos, majd vasbetonszerelő munkás, pár- 
tonkiváili, 1956 októberében építésvezető, büntetlen előéletű, el
vált. Október 23-án a gyülekezési tilalom feloldásakor a Petőfi szo- 
boriioz, onnan a Bem szoborhoz, este a Parlamenthez, majd a Rádi
óhoz ment Csongovaival, Csurka Istvánnal, Eőrsi Ist\'ánnal, Gáli Jó
zseffel. Ott voltak, amikor az ÁVH tüzet nyitott a tüntetőkre. Lőszert 
szállított a Bródy Sándor utcába és ott maradt hajnalig. A Stúdió 
előtt az ávósok lefogták, de rövidesen el is engedték.

Október 25-én a Péterffy S. utcai kórházban megállapították, 
hogy a tüdején homály van. Befektették, de az első adandó alkalmat 
kihasználva, megszökött és részt vett a Parlament előtti tüntetésen. 
Mintha kereste volna a veszélyt, mindenütt ott volt, ahol dörögtek a 
fegyverek. Egyik éjjel Csongovaival bement a HM-be és Hídvégi ve
zérőrnaggyal tárgyalt a fegyverletételről. Janza altábornaggyal át
mentek Nagy Imréhez, ahol kijelentette: "Vonják ki a szovjeteket és 
mi lerakjuk a fegyvert." Nagynál vele volt Janza, az egyik Pongrátz 
fiú, Iván-Kovács László, Köte Sándor, 1-2 budai, Csongovai Per Olaf, 
tehát kb. tízen.

Angyal vallomásában (B.M. Levéltár V. 143660) az áll, hogy 
"Ugyanezen a napon este kb. 3 órát tárgyaltunk Kádár Jánossal. Er
ről nyilatkozatot adtunk ki, amit a Rádió is beolvasott. Vettünk fel 
jegyzőkönyvet, melyen Tildy javítást eszközölt. Áthúzta a párt veze
tőinek aláírását. A Rádió a javított példányt olvasta be." Kádárnál a 
tárgyaláson jelen volt Münnich, Apró, Erdei és még két személy,



Csongovai Per Olaf, egy Tibi nevű fodrász és a Bakács térről Metz. A 
tárgyalás előtti napon történt a Köztársaság téri eset. "Mi nem ér
tünk egyet vele ... Támogatjuk a kormányt és ha kell, adunk pártőr
séget ..." mondta Angyal. Kérte, hogy a párt álljon a forradalom élére 
és a szovjet csapatokat vonják ki az országból.

Angyal október 31-én megkérte Kádárt, hogy látogassa meg a 
Tűzoltó utcai csoportot, mely kb. 40 főből állt. Angyal parancsno
kolt. Helyettesei vagy társparancsnokok voltak; Csongovay, Szirmai. 
Az első titkár megígérte, hogy két napon belül ellátogat hozzájuk. 
Október 29-én nemzetőrséggé alakult át a csoport és Angyal ter\'ei 
szerint ők adták volna a kormányőrséget. Talán felesleg is arról be
szélni, hogy Kádár elfeledkezett erről az ígéretéről is. Érdekes meg
látásai voltak. Szigorúan ítélt. Nem bízott Dudásban és bizalmatlan 
volt Maiéter Pállal szemben is. A Corvin-köz vezetőit alkalminak és 
komolytalannak tartotta (Lukácsy András: Kapu, 1989.11/10. száma, 
14. oldal).

A Tűzoltó utcai csoport vezetőjeként egyszerűen kiszórta a lum
pen elemeket, a zavarosban halászókat. Befogadott több mint 10 
miskolci ávós őrkatonát. Kórházba vitt és ápoltatott két szovjet se
besültet, élelmet szerzett a környékbelieknek és keményen harcolt 
az oroszok ellen. Amikor november 2-án azt javasolták neki, hogy 
menjen külföldre, így válaszolt: "Ilyenek vagytok ti, gyáva filoszok. 
Én nem hagyom itt a helyemet."

November 4-én a támadást követően déli 13 00 óráig lőtték őket. 
Késő délután átmentek a Viola utcába és ott harcoltak két napon át. 
November 7-én a Tűzoltó utcai csoport feloszlott, és november 8-án 
a Tűzoltó utcai tömbben beszüntették a harcot. A Péterffy utcai 
kórházban a barátaival együtt röpcédulákat készítettek és támadták 
a kormányt, valamint Dobi Istvánt, aki minden kommunistát beik
tat, de a nép ezekkel a beiktatásokkal nem ért egyet." Támadták 
Marosánt, "aki nem tesz különbséget forradalmár és ellenforradal
már között".

November l6-án a karhatalom körülfogta a kórházat és reggel 08 
órakor letartóztatták a súlyos tüdőgyulladással kezelt Angyalt is. Bár 
a nyomozók már 1957. január 12-én javaslatot tettek a felelősség- 
revonására, az ügyészek nagy halra számítottak és tovább vallatták.
1957. egész nyarán folyt a kihallgatása. A nyomozók nem hittek ne



ki és egyre azt akarták tudni, liogy milyen szerepe volt az "ellenfor
radalom" előkészítésében, kirobbantásában.

1957 szeptemberére megfogalmazták ellene a legsúlyosabb vá
dat: a Népköztársaság megdöntésére irányuló fegvAeres szer\'ezke- 
dés vezetésében való bűnösség. A bírák és a védők, valamint a 
rendőrök eszelősnek hitték, amikor azt kérte, hogy tanúként hall
gassák meg Kádárt, aki tanúskodni fog az ő ártatlansága mellett. Ha
lálra ítélték és kivégezték. Kommunistának vallotta magát a haláláig. 
Egy széljegyzeteit Lenin-kötet (Állam és forradalom) és néhány 
fénykép maradt utána.

Köztársaság tér, október 30.

Október 30-án a vezetés mindenütt le volt kötve a folyamatban 
lévő, illetve az elkövetkező napokban megoldásra váró kérdések 
megtárgyalásával, kidolgozásával, a készülődéssel.

A Deák Ferenc téren értekezlet folyt a Nemzetőrség létrehozásá
ról. Az ellenállók azt akarták elérni, hogy a szervezet 50 %-át a felke
lők tegyék ki, és a másik 50 %-on osztozkodjék a Honvédség és a Be
lügyminisztérium. Ezzel a katonai és a belügyi vezetők nem értetek 
egyet. Küldöttség kereste fel a honvédelmi minisztert és a feg)^'er- 
letételről tárgyaltak. A legfelsőbb vezetők fogalmazták a délutáni 
rádióbeszédüket. A HM-ben a Forradalmi Katonai Tanácsok létre
hozásával és az éjszakára tervezett értekezlet előkészítésével voltak 
elfoglalva. A budapesti laktanyákban több mint 9000 vidéki katona 
üldögélt és tanácstalanul várakozott.

E nagy elfoglaltságban senki nem figyelt fel arra, hogy a Köztár
saság téren 10 órától 15 óráig dörögtek a feg>"^'erek a tűzszünet el
rendelése után 2 nappal. A felkelők támadást indítottak a budapesti 
pártbizottságban lévő ávósok ellen. Az akció miatt elmarasztalható 
az akkori vezetők zöme, de különösen a párt első titkára. Kádár Já
nos, aki az ÁVH feloszlatása kérdésében sem tartotta magát a megál
lapodáshoz, a kormány határozatához. A forradalommal az első 
perctől a haláláig szembenálló Kádár tudatosan provokáltatta ki a 
Köztársaság téri eseményeket, hogy okot szolgáltassanak a szovje



tek második beavatkozásához és a világ előtt bebizonyíthassák an
nak szükségességét.

Kádár 29-én az esti órákban felkereste a budapesti pártbizottság 
titkárát. Mező Imrét a Köztársaság téren és fontosnak ítélte meg a 
helytállásukat. Mező jelezte neki, hogy támadás készül ellenük és 
azt is, hogy megfenyegették őket, de Kádár azt nem hallotta meg. A 
vezetők mindezek ellenére az ÁVH-s őröket 30-án átöltöztették va
donatúj rendőrruhába és elhitették velük, hogy ellenforradalom zaj
lik az országban, és az ÁVH-s őrök akkor szolgálják népük ügyét, ha 
továbbra is fegyv'crben maradnak, egy esetleges támadás esetén 
pedig fegv'A^errel is megvédik a budapesti pártbizottság székházát, 
ahol magas rangú és beosztású katonatisztek az "ellenforradalom" 
leverését szervezték a Kádáréktól kapott parancs alapján. A beosz
tott ÁVH-sok rendfokozat nélküli, a két tiszt szakaszvezetői jelzéssel 
ellátott rendőr egyenruhát kapott.

Mező mindezek ellenére úgy értékelte a helyzetet Kádár látoga- 
tósa és annak félreérthetetlen nyilatkozata után, hogy a budapesti 
pártbizottságon múlik a fordulat. Természetesen a visszarendező
dést értették Kádárral együtt a fordulat alatt. Az állomány tájékozta
tásakor Mező elmondta, hogy "Kádár" elvtárs szerint ők lettek a 
döntő pont, a döntő láncszem". A pártház és a DISZ épületét őrző 
47 fő ÁVH-s és 3 rendőr - élükön Tompa Károly liadnaggyal és 
Várkonyi György alhadnaggyal - megérezték a veszélyt, de Mezőék 
többször is meggyőzték őket.

Tompáék 23-án 18.00 órakor érkeztek a Köztársaság téri épület
be. A két szakaszban 45 államvédelmi őr szolgált. 20-22 éves, 1955- 
ben behívott fiatalemberek voltak. A parancsnoklással Tompa had
nagyot bízták meg. Hiába való volt 30-án reggel a vadonatúj rendőr 
egyenruha kiosztása és az átöltözés, a fegyvereseket ez nem tévesz
tette meg. Az őrség tagjainak amúgyis rossz hangulata folyamatosan 
romlott. Nem értették, hogy miért kell átöltözniük. Tudtak az ÁVH 
feloszlatásáról (október 28.) és nem értették, hogy mit keresnek a 
pártházban. Tompáék elhitették az őrség tagjaival, hogy a feloszla
tás csak az operatív szervekre vonatkozik, de rájuk soha nem volt 
nagyobb szükség, mint ezekben a napokban. Az őrök elhitték a ma
gyarázatokat, amelyeket Tompa és Várkonyi Mező Imrétől, Nagy- 
nétól (szintén titkár volt) és a pártbizottság más vezetőitől kaptak.



Mezőék ismerték a helyzetet. Azt is tudták, hogy cselekedeteik 
ncpellenesek, de ezt nem vallhatták be Várkonyiéknak. Azt például, 
liogy miért tartózkodott e feszült helyzet ellenére a pártházban és a 
DISZ épületében 30-án 60 alkalmazott, csak akkor értheti meg az 
ember, ha tudja, hogy Tóth Lajos ezredes, a vezérkar szerv^ezési 
csoportfőnöke, aki október 24-en a HM előtti sortüzet vezényelte. 
Asztalos János, a Magyar Néphadsereg hadtápfőnökének politikai 
helyettese, Papp József ezredes, szintén politikai tiszt és Szabó Lajos 
alezredes, a munkások és az üzemőrségek felfegyverzését szerv^ez- 
ték a párt utasítására, távol a HM-től, hogy titokban maradjon az ak
ció. Mindez hihetetlennek tűnik, ha az ember Kádárnak a forrada
lom melletti nyilatkozatait ismeri.

A budapesti pártbizottság vezető és beosztott állománya ezt a sö
tét, az egész magyarság ellenes tevékenységet segítette elő Kádár 
utasítására. A cél a forradalom megfojtása volt. Valamennyien tud
tak arról, hogy a felkelők megfenyegették az ÁVH-s őrséget, illetve 
felszólították őket a távozásra. Mivel azonban ők lettek a "döntő 
pont", vállalták a következményeket.

Október 30-án korán reggel 5-6 nemzetőr ment a kapuhoz és 
követelték, hogy a bentiek tegyék le a fegy\'ereket és távozzanak, 
mert egyébként komoly következményei lesznek az ellenállásnak, a 
figyelmeztetésnek nem volt foganatja. 9.00 órakor kezdtek gyüle
kezni a téren a fegy^veresek és elhelyezkedtek, hogy tűz alá vehes
sék az épületet. Egy csoport integetve, rendezetten, békés szándé
kot mutatva a kapu felé közeledett. Várkonyi lőni akart rájuk, de 
Mező leintette. "Várjunk - mondta -, hátha tárgyalni akarnak. A kapu 
maradjon nyitva!"

A csoport a külső őrséghez érkezve leállt és néhányan ÁVH-sok 
után érdeklődtek. Az őrséget ellátó rendőrök azt mondták, hogy 
nem tudnak ilyenekről. A fegyveresek behatoltak és igazoltatni 
akarták az őrséget, de az ÁVH-sok kézigránátot dobtak az előtérbe, a 
fegyveresek vezetőjét lefogták, a többit pedig kiszorították. Mező 
kihallgatta a foglyot, majd elrendelte, hogy zárják be.

A pártbizottság titkára fegyvereket kért a HM-től, de már erre 
nem volt lehetőség. A téren egyre több feg>'^eres gyailt egybe és el
helyezkedtek az Erkel Színház tetején és az ablakokban. 10 óra 10 
perckor kézigránátok robbanásával kezdődött az akció és a színház 
tetején megszólalt egy géppuska. Ez lehetett a jel, mert ekkor min



den oldalon megszólaltak a fegyverek. Az ÁVH-sok az ablakokból, a 
felkelők a tetőkről és a téren lévő fák mögül tüzeltek. A támadók
nak nem sikerült megközelíteni az épületet délig, amikor megkez
dődött egy harckocsiból az ágyúzás is. A harckocsi a piliscsabai ez
redé volt és Nickelsburg Lászlóékkal (Baross téri parancsnok) érke
zett oda. A téren sok volt a sebesült. Az ÁVH őrök lőttek a sebesül
tekért futva érkezett sebesült-vivőkre is. A vérüket, a lelkűket fer
tőzték meg az ÁVH-nál, kiölve belőlük minden kíméletet.

A Zrínyi Akadémia parancsnoka 50 főt küldött segítségként azzal 
a paranccsal, hogy akkor lőjenek, ha tüzet nyitnak rájuk. A tisztek a 
tömegen keresztül nem tudtak áthatolni, így visszafordultak. Virág 
ezredes 12.00 óra körül utasította a Mátyás laktanyában lévő Galó 
István őrnagyot, hogy 6 harckocsival menjen a Köztársaság térre és 
oszlassa szét a tömeget, amennyiben pedig lőnek rájuk, viszonozzák 
a tüzet. Galó nem akarta vállalni a feladatot, mivel nem ismerte Bu
dapestet, de a harckocsik vezetőit sem és a harckocsikban nem vol
tak rádiók, így a kezelők nem tarthattak egymással összeköttetést. 
Virág nem vette tudomásul Galó jelentését, kijelölték a hat harcko
csit és parancsot kapott az indulásra.

A téren ott volt már az említett piliscsabai harckocsi és a beér
kező kezelők látták, hogy az lő egy épületet. Ők nem tudták, hogy 
melyik házban van a pártbizottság. A téren lévő tömeg elállta a 
harckocsik útját. Az eligazításkor kapott parancs értelmében az 
őket akadályozó embereket el kellett volna taposni. Nem ezt tették, 
hanem Galó a levegőbe lőtt egy sorozatot, mire a tömeg szétfutott 
és az emberek fedezéket kerestek az épületek mellett. A vezér
harckocsit csak eg>' követte, a többi az épület felé haladt. Galó kö
rözni kezdett körülöttük, de a katonák nem értették, hogy mit akar 
a parancsnok. Szót érteni nem tudtak, mivel összekötetésük nem 
volt, így az őrnagy egy idő után megfordult és berobogott a Zrínyi 
Akadémiára, ahonnan telefonált Virágnak, de az nem volt a helyén. 
Segítséget kért az Akadémia parancsnokától, de a tiszti különítmény 
már elindult. Lerajzolták neki a Köztársaság teret, megjelölve a 
pártházat, amiből világossá vált előtte, hogy az említett harckocsi a 
pártházat lőtte.

Közben a téren maradt négy harckocsiból három felállt a már ott 
lévő és az épületet lövő harckocsi mellé jobbról és balról. Az ideér
kezett három páncélos lőni kezdte az épületet. Elsőként Miklai lőtt



I S leadott 8-10, Péterfi tartalékos hadnagy 4-5, Póniis Károly sza- 
k.iszvczető pedig 6-7 lövést. A téren a tömeg létszáma egyre nőtt. A 
I.imádók egy része bejutott a DISZ központ kapuján (az épület kele-
II szárnya), amelyet 3 személygépkocsival torlaszoltak el. A Hadtör- 
u iieti Levéltárban egy ismeretlen kézírásos visszaemlékezésében 
(v.t olvastam: "Papp József halála.

A pártház ostroma után az ellenforradalmárok kegyetlenül le
gyilkolták Papp József ezredest, halála sokak között beszéd tárgya 
\()lt napokig a Köztársaság tér környékén. Sorsa hamarabb érte el, 
mint a székliázban rekedt tiszttársait. Valami oknál fogva két óra 
iájban ki rohant a székház főkapuján. Köpenyben, de hajadonfővel 
volt és egy kb. négy éves gyermeket tartott maga elé, remélve, hogy 
így nem fognak rá lőni. A vérszomjas ellenforradalmárok alig vár
ták, hogy az első ávóst kezükbe kerítsék és így Papp ezredes lett az 
első, akit mint állítólagos ávóst elfogtak, miután a gyermeket elvet
ték tőle. Miután a Luther utca irányába rohant az épületből, a szín- 
iiáz főbejárata előtt, illetve ezzel pont szemben fogták el, rögtön üt
legelni kezdték, egyik felkelő pedig késsel elvágta a nyakát. Majd 
holttestét benzinnel leöntötték, pénzét a szájába tömték, "vérrel 
szerzett pénz" feliratú papírral átkötve és a színház oldalánál a szí
nészbejáró közelében fejjel lefelé felakasztották és meggyújtották. A 
pénz ilyen helyzetben kiesett a szájából és eltűnt a felkelők kezén, 
állítólag 8000 forint. Délután levették a fáról, rátették a tiszti váll- 
lapját és fizetési jegyzékét. Ott feküdt a fa mellett két napig, nem 
messze onnan egy másik, rendőrruhás meggyilkolt ember, állítóla
gos ávós ezredes feküdt."

14 óra 30 perckor Mező parancsára a védők beszüntették a tüze
lést. Asztalos János ezredes és Szabó Lajos alezredes kíséretében 
Mező Imre kilépett az épületből. Fehér zászlóval a kezükben men
tek, hogy a felkelők tudtára adják; beszüntetik az ellenállást és tár
gyalni akarnak. Mezőék a járdán lépkedtek, amikor mögöttük (vé
letlenül vagy akarattal) Bozsó Imre rendőr tüzet nyitott géppiszto
lyából. Válaszként sörtüzek dördültek a térről és a parlamenterek 
elestek. A felháborodott támadók egy része beözönlött az épületbe, 
más részük felakasztotta Szabót, Mezőt pedig kórházba szállították. 
A folyosókon sok volt a sebesült. A védők egy részét az épületből 
kiterelték, ahol sortüzet lőttek rájuk. Ilyen lincshangulat, tömeg- 
hisztéria nem történt a 12 nap alatt sehol. A fegyveresek mellett a



kapu elé jött néliányszáz kíváncsiskodó is, akik biztatták a fegyvere
seket, illetve maguk is bekapcsolódtak a lincselésbe.

Ez volt a nagyobbik baj. Asztalos ezredesről is azt hitték, ávós, és 
felakasztották. A forradalmárok Mező és Tóth mellett másokat is 
kórházba vittek, ahol Mező meghalt, Tóth felgyógyult. A lincselés 
következtében meghalt 9 AVH-s, 3 honvédtiszt és Schultz Imre, a 
pártház borbélya.

A felkelők közül sokan ellenezték a tisztek és az ÁVH-sok legyil- 
kolását, valamint a polgári személyek bántalmazását, de a főszere
pet akkor már a nézők vitték és szinte kényszerítették a fegyverese
ket a lincselésre. Az odaérkező Pongrátz Gergely is majd a lincselők 
kezébe került, mert ellenezte a téren folyó eseményeket. Voltak, 
akik civil ruhához juttatták az egyenruhásokat és mentették a párt- 
alkalmazottakat is, segítettek a sebesültek elszállításában. Egy idős, 
ősz hajú férfi mentette meg a pincében, a sebesültek között meg
húzódó Tompa Károly hadnagyot is, akinek civil ruhát szerzett. 
Tompa a hóna alá vett egy kenyeret és a felháborodott tömeg kö
zött elhagyta a teret. Várkonyi György alhadnagy meghalt.

Az október 31-ei lapok szinte említést sem tettek az akcióról. 
Csak november 1-jén és 2-án szólaltak meg az újságírók, és azok 
nagy többsége az igazságnak megfelelően írt a támadásról. Egyikből 
sem hiányzik - természetesen - az ÁVH iránti féktelen gyűlölet, ami 
érthető módon néhány személyt ferdítésekre, túlzásokra is ragadta
tott. Mivel a felkelőknek olyan értesülésük volt, hogy 100-120 ávós 
van az épületben, de csak 40-50 főt találtak meg, keresni kezdték a 
hiányzókat. Feltételezték, hogy börtön, vagy kijárat van a pártház 
alatt, ezért megkezdték a fúrásokat. Egyesek azt állították, hogy a 
föld alatt többszáz, mások szerint 147 fogoly vár szabadulásra, aki
ket az ÁVH rejtett ott el. Megindult tehát a "pince" feltárása. Felásták 
a Köztársaság teret. Szinte méterenként végeztek 15-20 méter 
mélységű fúrást. Hiába mondták a szakemberek (pl. Dobos Sándor 
mérnök százados), hogy nincs pince. Valójában a felkelők nem a 
pártház elfoglalására törekedtek, hanem az ÁVH felszámolására, 
akik maguk provokálták ki a fegyveres támadást a ház ellen. Az ÁVH 
utolsó fővárosi bástyájának felszámolásával a kommunisták felfegy
verzésének terve is csődöt mondott. Az akció azonban jól jött a Ká
dár rendszernek. A téren lévő újságírók világgá repítették a lincse- 
Ics hírét és a képeket. Ehhez már csak azt kellet hozzátenni, a "bará



ti országok" vezetői számára, liogy ez jellemző az egész országra és 
ezreket gyilkolnak le az "ellenforradalmárok".

A megtorlás idején a bírák nem voltak tekintettel pl. az ide kül
dött páncélos katonák 1956. október 30-i tiltakozására, nem vették 
figyelembe, hogy nem ismerték a várost, bűnbakok kellettek. Galó 
István őrnagyot 2 évi börtönre, Liska János főhadnagyot (ő volt a 
párttitkár) 1 évre, Németh Ferenc hadnagyot 2 év és 4 hónapra, 
Pónus Károly szakaszvezetőt 4 évre ítélték. Bár a Köztársaság tér fel
ásását nem a katonák találták ki, illetve éppen ők ellenezték azt, de mi
vel parancsra, mégis elvégezték a fúrásokat, az ásásokat, Ficzere Béla 
alezredest első fokon 1958-ban 4 évi börtönre és lefokozásra. Dobos 
Sándor mérnök századost 1 évi börtönre és lefokozásra ítélték.

A pártház elleni támadás miatt 1958 júliusában a dr. Tutsek Gusz
táv elnökletével működött bíróság 6 férfit és egy nőt halálra ítélt. A 
gyűjtőfogházban végezték ki őket 1958 júliusában. A bíróság nem 
vette figyelembe, hogy az alapjaiban szer\ezetlen akció a 28-án fel
oszlatott ÁVH, tehát egy törvényen kívül helyezett fegyveres csoport 
ellen ment végbe, hogy a felkelők figyelmeztették az ÁVH-sokat a ve
szélyre, hogy Mezőék egy véletlen esemény (Bozsó) áldozataivá vál
tak, de azt sem, hogy az ÁVH-sok napokon át provokálták a nemzet
őröket és szinte tüntettek azzal, hogy fegys^er van a kezükben.

Azokat a szerencsétlen embereket, akik a börtönökben vártak az 
ítéletre, a budapesti pártbizottságnál megsebesült, majd felépült 
emberek egyike-másika "meglátogatta". A Gyorskocsi utcai fizikai és 
pszichikai kényszer alkalmazásával folytatott kihallgatásokban ezek 
tevékenyen részt vettek. "... A vizsgálótisztek eltűrték, sőt megen
gedték, hogy a sértett elégtételt vegyen magának a letartóztatotton"
- írja Deák Sándor, aki azokban az években gépkocsivezető volt. Le
írja, hogy gépkocsit biztosítottak az életben maradt hősöknek, akik 
a kihallgatottakon leverték sérelmeiket.

Ugyanezt tették mindenütt az országban, miután november 21- 
én Kádár az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsági ülésen parancsnak 
is beillő felszólalásában kifejtette, hogy az ÁVH-sokat beosztásba 
kell helyezni, hiszen ők mindig készek voltak az életüket is áldozni 
a pártért. December közepére minden megyében megalakult a Po
litikai Nyomozó Osztály a volt ÁVH tisztekből és megkezdődött a 
törlesztés október 12 napjáért.



Az országra ráült a félelem. Kegyetlenebb megtorlás egyetlen 
forradalmat, felkelést, lázadást sem követett, mint az '56-os forra
dalmat. Kivonatosan közlöm itt egy szemtanú, Alexander Deák 
(5600 NSZK Wuppertal 1. Rühbezahlweg 8.) 1990. február 11-én 
kelt levelének taruilmát. Deák gépkocsivezető volt a BM II/8. osztá
lyán. Az írás megjelent a Magyar Nemzet 1989. augusztus 3-i számá
ban "Kivel fogok kezet?" címen.

"... A Köztársaság téri eseményeket az váltotta ki, hogy bár az 
ÁVH-t hivatalosan feloszlatták, ennek ellenére rendőr egyenruhába 
átöltözve mégis a pártházban maradtak, sőt felkelőket igazoltattak, s 
vettek őrizetbe. A felkelők azért mentek be a pártházba, mert tudni 
akarták, mi lett a sorsa az őrizetbe vett társaiknak ... át akarták vizs
gálni az épületet, de ebbe az ÁVH-sok nem egyeztek bele. Dulako
dásra került sor, amikoris az előtérben álló felkelők közé az emelet
ről egy kézigránátot dobtak.

1958 tavaszán, egy hideg vasárnap reggelen nyomozókat vittem 
a Köztársaság térre, amikoris a helyszíni szemlét tartották. Előbb 
elmentünk Óbudára, a Vörösvári útra, ahol felvettük a kocsiba K. 
Farkas Józsefet, aki ... a kocsiban elmondta, hogy a vizsgálati osztá
lyon nagyon megverte az egyik felkelőt, aki az arcába lőtt. (K. Far
kas a Köztársaság téren megsebesült október 30-án - Sz.) Mikor a 
Köztársaság térre értem a nyomozókkal, már ott voltak a letartózta
tottak, s az egykori védők is ... A letartóztatottaknak fából készült 
puskát adtak, s azzal kellett lejátszani a történteket ... A helyszíni 
szemle, amellett bizonyított (azt bizonyította - Sz.), hogy Mező Im
rét nem a felkelők lőtték le, hanem az egyik védő, Bozsó Imre, aki 
tüzelt a Városi Színháznál (Erkel Színház - Sz.) volt felkelőkre, ezzel 
akarván fedezni Mező Imrét, aki ki akart menni a térre. Bozsó nem 
szándékosan lőtte le Mező Imrét, ez egy véletlen volt. Egyébként 
Bozsó később a BRFK Közlekedésrendészeti Osztályára került, mint 
vizsgáló, s a főhadnagyi rendfokozatig vitte, majd 1967-ben a Nagy 
Lajos király úton egy autóbusz megállóban agyonlőtte a feleségét, ő 
pedig 1972-ben öngyilkos lett.

... Október 30-án a városban hallottam, hogy a Köztársaság téren 
ágyúval lövik a pártházat... a kocsikísérőmmel kocsival elmentünk a 
Köztársaság térre, de ekkor már a harcoknak vége volt. Láttam a lá
buknál fogva a fára felakasztott két honvéd tisztet, akik valóban le 
voltak köpdösve, felső testük meztelen volt, de kivágott szív?! Ez



csak Hollós agyában születhetett meg (Hollós Ervinről van szó - Sz.) 
.. Emberi szívet a testből kivenni nem olyan egyszerű, mint azt Hol
lós elképzeli. A bordák és a szegycsont átvágásához fűrész kell és 
egyéb, más eszköz. Ugyancsak nem voltak a holttesten égési nyo
mok, s nem terjengett égett hússzag a téren ... nem is az igazság ki
derítése volt a lényeg, hanem a bosszúállás. Nem is csoda, hiszen 
1956 után a vizsgálati osztály nyomozói, vizsgáló tisztjei túlnyomó 
többségükben volt ÁVH-s tisztek voltak ... hallomásból tudom, hogy 
Mező hnrenének része volt a véres leszámolás elrendelésében ..., s 
ezt Béres nevű őrnagyon keresztül érte el, aki szintén a vizsgálati 
osztályon dolgozott, s érzelmi szálak fűzték 1956 után Mezőnéiiez ... 
Több esetben vittem Béres őrnagyot az esti órákban Mezoné 
Kupeczky utcai házába, s reggel hoztam el onnan ...

Hogy mennyire csupán színjáték volt a felkelők elleni eljárás, ar
ra példa a következő eset. Egyik alkalommal nyomozókat vittem a 
Markó utcába, egy zárt tárgyalásra, ahol a bíró B. Tóth Matild volt. A 
tárgyalásnak már meg kellett volna kezdődnie, de az ügyész késett. 
Az egyik nyomozó szólt, hogy nem tudnak tovább várni, elmennek. 
Dr. B. Tóth Matild erre azt mondta, hogy nyugodtan elmehetnek, 
nem szükséges a meghallgatásuk, úgyis halálra fogja ítélni a vádlot
tat (a vádlott, vagy az, akit a vádlott lelőtt, Futacsi ne\TTi volt). Ezt én 
a saját fülemmel hallottam ...

Bakos Gyulánét (Salabert Erzsébet, 1930.) a Köztársaság tér mi
att kivégezték a kőbányai gyűjtőfogházban a Galgóczi Zoltán és tár
sai egyikeként (Galgóczi 1933. Bp.). Bakosné azt kiáltotta Dr. 
Tűseknek (bíró), hogy: "Kopasz! Te, is itt vagy? Nem sokára te is 
jössz utánunk! Bakosné volt az utolsó. A 3. ezt kiáltotta: "Éljen a 
Független Magyarország!" Ekkor a nézők közül valaki: "Rögtön füg- 
geni fogsz!"



A 7. gépesített hadosztály átállása

A KB. 1957. 11-51099/1958. sz. vizsgálati dossziéban, amelyet 
Szalma József r. nyomozó őrnagy és dr. Szénási Géza legfőbb ügyész 
készített, ezt olvastam a 7. gépesített hadosztály parancsnokáról, 
Mecséri János ezredesről:"... 1956. október 30-ig megfelelően hely
tállt, alakulatával együtt harcolt a proletárhatalom fennmaradásáért. 
Ezt követően azonban a legsúlyosabb árulást követte el és ezen ke
resztül ... lett az okozója annak, hogy nagyszámú szovjet katona és 
ÁVH-s tiszt esett áldozatául a jutadombi orvtámadásnak.

Október 29-én észlelte, hogy jobbra tolódik a helyzet és ekkor 
már őt is támadták. Október 30-án felkereste Janzát és feltárta, hogy 
felelősségre fogják vonni, mivel végrehajtotta a kormány utasításait 
és 24-től 28-ig Budapesten, 26-án pedig Esztergomban lövetett a ka
tonákkal. Megkérdezte: mit tegyen? Janza azt mondta, hogy "csele
kedjék a legjobb belátása szerint". Nem nyugtatták meg mások sem.

30-án törzsfőnökével és a politikai helyettesével felkereste 
Maiétert, aki megnyugtatta, hogy "az elkövetkezendő magatartása 
lesz a lényeges és az előzőeknek nem lesznek következményei." 
Ezek hatására kijelentette, hogy a hadosztályával átáll a forradalom 
oldalára. Az átállás bejelentése és az Esztergomban kiadott röplap 
mérhetetlenül káros következményeket vontak maguk után" - írják 
a vizsgálók.

Október 31-cn ismét felkereste Maiétert és rádiókapcsolatot lé
tesített vele. Utasítást adott a szovjetek és az "ÁVÓ-s fészkek" felde
rítésére. November 1-jén felrendelte a béke helyőrségben lévő csa
patokat és lőszert hozatott a Budapesten lévő lövegekhez. Kidol
gozta Budapest védelmi ters'ét. November 2-án Maiéter kinevezte a 
kormányőrség parancsnokává. A Soroksári úton, a Jutadombnál és a 
Határ úton megtámadták az alegységei a szovjeteket és kilőttek 2 
harckocsit, 2 sorozat\’ctőt, 2 tehergépkocsit, több harcjármúvet, 2 
személygépkocsit, 2 motorkerékpárt, 1 mentőkocsit és megöltek 
17 szovjetet, 5 AVH-st és megsebesítettek 50-60 főt. 3-án páncélo
sokkal Tökölre kísérte a Malétcr vezette küldöttséget, ahol őrizetbe 
vették.



Maiéter a legtehetségesebb hadoszályparancsnokként jellemezte 
Mecsérit. Meg kellett halnia, mint mindenkinek, aki lőtt, vagy löve
tett a szovjetekre. Bár Mecséri ilyen parancsot nem adott, a "vétke
sek" az ő beosztottai voltak. Mecséri átállását a forradalom oldalára, 
kijelentései, hogy félrevezették és megbánta, hogy végrehajtotta a 
párt és a kormány utasításait, megbocsáthatatlan bűnöknek számí
tottak. Mecséri ezredes október 23-án parancsot kapott, hogy utaz
zon Piliscsabára és jelentkezzen a miniszteri paranccsal odaérkező 
Hídvégi Ferenc vezérőrnagynál. 18.00 órakor Hídvégi közölte vele: 
Budapesten tüntetés van, ezért a 8. gépesített ezred parancsnoka 
riasztott egy harckocsi és egy gépesített zászlóaljat.

Hídvégi közölte Soiymosi alezredessel, hogy 20 órakor Gerő Er
nő beszél a rádióban, szervezzék meg annak hallgatását. Mecséri 
utasította Popovics századost, a politikai helyettest, hogy a déli lak
tanya éttermében együtt hallgassák meg a beszédet, majd 
Hídvégivel együtt eltávozott.

Mecséri Piliscsabáról Aszódra utazott a 15. gépesített ezredhez, 
amelynek állományát 20 órakor riasztotta a vezérkari főnök paran
csára, majd visszament Esztergomba. A piliscsabai ezred már útban 
volt Budapest felé. Az ezredes 22 órakor kapott parancsot, hogy in
dítsa Budapestre a 33. harckocsi ezredet, az 51. légvédelmi tüzér
osztályt, a 93. híradó zászlóaljat (anyag nélkül, de fegyverrel, tehát 
nem híradói feladat várt rá), valamint az egri 6. gépesített ezredtől 
300 főt. Kezdetét vette a fejetlenség a hadseregben. Bár a Honvé
delmi Minisztérium nem rendelkezett a csapatok irányításához, el
látásához, utánpótlásához stb. szükséges szer\^ekkel, szervezetekkel 
és eszközökkel, saját alárendeltségébe vonta a csapatokat, amelye
ket telefon és összekötőtisztek útján próbált irányítani, miközben 
szakaszokra, századokra bontották az ezredeket.

Október 26-án délelőtt telefonon jelentették neki, hogy az esz
tergomi tüntetők feg>aert követelnek. Az ezredes ezt megtiltotta és 
megparancsolta, hogy szükség esetén feg)^ert kell használni a tö
meg ellen. Kiss őrnagy törzsfőnök jelentése szerint a felkelők meg
támadták a Iiadosztályparancsnokságot, de ez túlzás és csak a tö
meggyilkosságra próbál magyarázatot keresni. A laktanya bejárata 
előtti boltív alá behatolt autóbuszt ugyanis ágyúval lőtték széjjel és 
a kézifegyv'erekkel is tüzet nyitottak. A laktanya elleni támadásokat 
általában nem autóbuszon és nem tehergépkocsin ülve hajtják vég



re. A gyilkos ágyú és gyalogsági tűz következtében kb. 20 fő meg- 
Iialt és sok volt a sebesült. Ekkor történt, hogy juhász százados ott 
helyben agyonlőtt egy katonát, mert nem volt hajlandó tüzet nyitni. 
Ezt a vizsgálók elintézték egy mondattal. "Egy honvéd tizedest a pa
rancsnoka, Juhász százados parancsmegtagadásért a helyszínen 
agyonlőtt." A nevét sem tudták. Ezt az esetet Mecséri vallomásában 
is megtaláljuk. Juhász századost 1957 után bizonyosan kitüntették 
határozott "hősi helytállásáért". A szovjet szabályzat szolgai másolása 
során átmásolták a Szolgálati Szabályzatnak azt a pontját, amely a 
parancsnokot feljogosítja az önbíráskodásra.

Mecséri Esztergomba 2 harckocsival, egy szakasz lövésszel, a po
litikai helyettesével és az elhárító osztályvezetővel, 2-3 törzstiszttel 
(Szabó százados, Baranyai főhadnagy) elindult. Kb. 13-14 óra között 
érkezett oda. Beérv'e a városba, a Fürdő Szállónál a feg\"veres felke
lők megtámadták géppuskával (ezt egy zsákmányolt harckocsiról 
szerelték le) puskákkal és géppisztolyokkal. A támadást visszaverték 
ágvTJval és kézi fegyverekkel, s folytatták az utat a parancsnokságra.

"26-án (délután 14 óra - Sz.) jelentették neki, hogy a fegys'eres 
felkelők megszállták a városi tanácsházat. Cermann századosnak 
adott parancsot a tanácsház visszafoglalására. A százados kb. 50 fő 
lövésszel kiment a feladat végrehajtására, de a tömeg megrohanta 
és lefegy\^erezte őket. Ezután Mecséri és Kiss őrnagy ment lövé
szekkel és három harckocsival a Fürdő Szállóhoz és egy órás tűz
harc után visszafoglalták a tanácsházat a felkelőktől. Mintegy 100- 
200 főt lefegyvereztek és szabadon engedték őket. Mivel Eszter
gomban igen feszült helyzet alakult ki, este parancsot adott Bujáki 
Mihály őrnagynak, a tatai 31. harckocsi ezred parancsnokának, 
hogy ezredével jöjjön Esztergomba. Az ezred 27-én reggel megér
kezett, de ezzel egyidőben jelentették, hogy Tatabányán megtámad
ták a Hunyadi Jánosról elnevezett Tiszti Továbbképző Iskolát és el
vitték a fegyv ereket. Mecséri visszarendelte a 31. harckocsi ezredet, 
hogy segítsen a tatabányaiaknak, de ekkor (28-án reggel) Tatán 
megtámadták az ezred laktanyáját. Parancsot adott, hogy a táma
dókra nyissanak tüzet.

27-én Mecséri jelentette a miniszternek, hogy "Tatabányát visz- 
szafoglalja, szétlövi Tatabányát és rendet teremt." A miniszter meg
parancsolta, hogy véráldozat nélkül teremtsen rendet. Október 30- 
án Esztergom és a környék lakossága tüntetett az ezredes ellen.



Örökre kitiltották a városból és gyilkosnak kiáltották ki. Felczián 
Andor alezredes, akit ó Kiss őrnagy távollétében megbízott a 
lielyórségparancsnoki teendők ellátásával, távbeszélőn jelentést tett 
neki. Tekintettel a kilátástalan helyzetre, összehí^^a az elhárító tisz
teket és katonaigazolvánnyal látta el őket.

Ekkor kereste fel Janza Károlyt, a minisztert, de mivel sem pa
rancsot, sem tanácsot nem kapott, kijelentette: "Látom, a hadsereg a 
forradalomhoz csatlakozott, ezért úgy határoztam, hogy a hadosztá
lyommal egyáitt és is csatlakozom a forradalomhoz". Janza megkér
dezte: "Nem lesz még korai ez?" Nem volt korai. Mecséri nagyon is 
elkésett. A vezetők részéről egy volt a lényeges: túl élni! Visszament 
a Mátyás laktanyában lévő törzséhez és összehívta a vezető beosztá
sú tiszteket. Elmondta, hogy a hadsereg felső vezetésében a legna
gyobb fejetlenség és bizonytalanság uralkodik, senki sem tud sem
mit. Az ezredes végül kijelentette: "A 7. gépesített hadosztály átállt a 
forradalomhoz."

E tiszti gyűlés után Mecséri a Kiliánba ment Maiéterhez, ahol be
jelentette, hogy átálltak. Az átállásról Esztergomban röplap készült.

November 1-jén Mecséri parancsot kapott Maiéter miniszterhe
lyettestől, hogy Budapest külső peremén szerv'ezzen útbiztosítást és 
az utakat aknásítsa el. Egy-egy üteggel lezárták Budapestnek a bécsi, 
a soroksári, a hatvani, a ceglédi bejáratát, de az aknásítás elmaradt. 
November 1-jén megszer\^ezte Tildy Zoltán parancsára a Parlament 
védelmét. A 33. harckocsi ezredtől 10 harckocsit rendelt az Or
szágház védelmére.

így érkezett el november 3-a, amikor délelőtt 11 óra táján az ez
redes azt a parancsot kapta, az immár miniszter Maiéter vezérőr
nagytól, hogy menjen Tökölre és a szovjet küldöttséget kísérje a 
Parlamentbe. A tárgyalások végén Maiéter arra utasította, hogy kí
sérje vissza a szovjeteket a légi bázisra és beszéljék meg a találkozás 
helyét, mivel a tárgyalás 22 órakor Tökölön folytatódik. A szovjet 
kormányküldöttséget a követségre, majd a tököli főparancsnokság
ra kísérte, 21 órakor pedig Huray századossal és a biztosító csoport
tal a magyar küldöttséget kísérte Tökölre. Megérkezésük után a 
szovjetek letartóztatták, majd egy szovjet ezredes közölte vele, hogy 
csapataik november 4-én hajnalban visszatérnek Budapestre. Enge
délyt kért, hogy a hadosztály részére parancsot adhasson ki az eset
leges összetűzés megakadályozására. A szovjet parancsnokság en



gedélye után írásban megparancsolta Szendi Dezső alezredesnek, a 
hadosztály tüzérfőnökének, hogy a szovjet csapatokkal szemben a 
hadosztálynak ellenállást kifejtenie nem szabad, a fegyvert le kell 
tenni. Ezután telefonon felhívta a Parlamentet. Matusek százados 
jelentkezett. Neki is megparancsolta, hogy a szovjet csapatokkal 
szemben a hadosztály ne fejtsen ki ellenállást.

Egy szovjet ezredes Mecséri elé tette Budapest térképét és meg
kérte, hogy' mutassa meg a katonai objektumokat és jelölje meg a 
csapatok helyét. Jelen volt Kovács István vezérőrnagy is, aki 
Mecséri adatait kiegészítette, illetve helyesbítette. Mecsérivel 1957. 
január 25-én közölték először, hogy le van tartóztatva. Bizonyos, 
hogy Mecséri ellen nem találtak kellő bizonyítékokat a kivégzéshez, 
de mert a csapatai szembefordultak a szovjetekkel, ki kellett őt vé
gezni (orosz parancsra). Az ezredest nagyon szerették a beosztottai, 
T.J. százados kivételével senki nem vallott ellene.

Márton András ezredes és a 13 éves "Pöttöm"

Pcredy László, aki a Corvinban kapta a Pöttöm nevet, október 
23-án 13 és fél éves volt. Csepelen lakott. Október 24-én a Katona 
József Általános Iskola történelem tanára Kovács Ferenc - 23 -ról 
szólva - így szólt az osztályhoz; "Fiúk, ezt a napot aranybetűvel fog
ják beírni a magyar történelembe." A gyerekek szinte azt sem tud
ták, hogy mi történt, miről beszél az osztályfőnök és miért ez a nagy 
lelkesedés, de Lacit nagy boldogság öntötte el, amikor a Rádióból 
arról értesült, hogy magyar emberek harcolnak az ávósok és az 
orosz csapatok ellen. Úgy gondolta, éveket öregedett és nem akart 
kimaradni az eseményekből.

A legtermészetesebb dolognak vélték a tanár szavai és a hírek 
hallatán, hogy az I. emeleti ablakban lévő zászló rúdjának végén "dí
szelgő" alumínium ötágú csillagot a WC pumpával leverjék, hogy a 
Rákosi képeket az őket megillető helyre, a pince mélyére vigyék.

Október 24-én soha nem tapasztalt és nem látott nyüzsgés kez
dődött Csepelen. 24-én este és 25-én reggel már jelentős létszámú 
katonákból és civilekből álló felkelő csoport verődött össze és egy-



( v;y irányból lövések is hallatszottak. 26-án a pártház közelében egy 
koteg röplapot kapott, hogy hordja széjjel. Ismét öregebbnek érez
te magát és megindult Pest irányába. Felugrott egy dömperre, 
.ímely megállt egy pillanatra és a sofőrnek egyszuszra elhadarta, 
ÍK)gy valahogy kikeveredett Pestről és most nem tudja, merre indul
jon.

- A Boráros tér jó lesz? - kérdezte a sofőr.
- A Boráros té r? ... Az nagyon jó lesz - felelte a kis utas.
A dömperen egy haslövéses gyerek és egy másik fiú is volt, aki

nek a lábát lőtték szét. Még a Soroksári úton robogtak, amikor már 
éktelen nagy ágyúzás, puskaropogás hallatszott az Üllői út és a Rá
kóczi út felől. A fiú a Boráros téren leugrott. Ezen a napon vívta a 
legnagyobb csatáját a Corvin-köz a szovjetek ellen. A harckocsik és 
a páncélautók háromszor indítottak rohamot, de a kapott parancsot 
nem tudták végrehajtani. A kapualjakban és az ablakokban puskákkal 
és géppisztolyokkal és benzines üvegekkel felfegyverzett fiatalok vív
ták élet-halál harcukat a világ legnagyobb hadseregének katonáival.

A fiú egy másik gyerek társaságában gyalogsági és ágyútűzben 
jutott el a Corvin-közbe. A felnőttek haragosan rájuk ripakodtak; - 
Menjetek a fenébe, haza ...

A harcolókat lekötötte a harc, nem törődtek tovább velük, ők 
pedig maradtak. Egyszer azonban egy fiatalember rosszallóan így 
szólt: - Mit téblábolsz itt? Miért nem fogsz egy benzines üveget és 
mégy tölteni? Ott van a benzinkút. Ha már itt vagy, legalább vegyük 
valami hasznodat ..." No, több sem kellett a két gyereknek. Rohan
tak a mozi mögötti benzinkúthoz, ahol kb. félperces "kiképzést" 
kaptak. Rongydarabot az üvegbe, úgy, hogy kilógjon és papír vagy 
más dugót bele. A többi töltő is gyerek volt. Teltek a lekváros-, a bo- 
ros-, a pálinkás üvegek.

Délután Laci lopásra adta a fejét. Barátjával bementek a házba és 
a pinceajtónál a falhoz támasztva szembe nézve vele, szinte felkínál
ta magát egy orosz dióverő, hosszú puska. Laciban megállt az útő. 
Észre vette ő rögtön, hogy a puska az új gazdáját látja benne. Fel
kapta a fegy^'ert és kiosont vele a ház elé, és azt latolgatta, hogy 
merre menjen a kinccsel, amikor a keresztanyjába, a pótmamájába 
botlott, aki meglátta a fiú vállán csövével lefelé, majd a földig lógó 
puskát, felkiáltott:

- Pöttöm! Ekkora puskával!



Mindenki oda fordult és látva a fiút a puskával, éktelen nevetés
ben törtek ki. Szinte valamennyien megismételték a "Pöttöm" szót, 
melyet ízlelgetve újabb röhögő hullám indult el.
Laci egyszerre ismert lett a Corsinban, mint "Pöttöm".

Délután a Corvinban ismét elszabadult a pokol. Pöttöm megijedt 
és bekopogott a közelben lakó pótmamához. Ott aludt másnap es
tig. Kikeveredve a körútra, a Kisfaludy utca sarkán holtan találta azt 
a kis barátját, akivel a Boráros térről pergő tűz közepette a Corvin
ba ment. Elhatározta, hogy mostantól nem fog félni és nem fog 
meghalni, többé nem bújik el. Oda állt két nagyobb fiú mellé és já- 
rőrözni ment velük. Egy helyen a két nagy fiú bement, őt a kapu 
előtt hagyták őrködni és figyelni. Egy autó közeledett és megállt. 
Látták, hogy a gyereknél puska van. A kocsiból kiszállt egy nem ma
gas katonatiszt és azt kérdezi;

- Miért van nálad az a puska?
- Forradalmár harcos vagyok - válaszolt a fiú.
- Én Márton András ezredes vagyok, a Zrínyi Miklós Katonai 

Akadémia parancsnoka. A Corv'inba akarunk menni, hogy tárgyal
junk a parancsnoksággal.

- Ezt m indenki m ondhatja  - válaszolt a fiú. K issé  rem egve és ke
m én yeb ben  szoríto tta  az ezred esre  n éző  puskát. Az ujja az e lsü tő  
billent^TLln. Az ezred es m osolyogva v isszatek in tett az au tóban  ülő 
fegyveres tisztekre.

- Mutassa az igazolványát - szólt a fiú parancsolóan. A keze vi
szont nem mozdult a ravaszról.

- Na, kölyök! Hát nem látod, kivel van dolgod?
- Kit érdekel, hogy kicsoda, hogy katonatiszt?
Márton tovább erősködött, hogy a Corvin parancsnokához akar 

menni és azt mondja;
- Hidd cl, hogy én is a Ti oldalatokon vagyok. Nem kísérnél el 

bennünket a Corvinba?
- Lehet róla szó - válaszolt a majdnem felnőtt Laci. A nagy puskát 

addig forgatta, hogy végül ő is beülhetett a kocsiba. A Corvinba kí
sérte a tisztet, akiről "kiderült", hogy valóban Márton ezredes volt. 
Felkísérte az ezredest az L emeleten lév̂ ő parancsnokságra, ahol 
Iván-Kovács, Metz János (a falábú) és Pongrácz Ödön vagy Bandi 
tartózkodott és így szólt; "Hoztam valami katonatisztet, aki ide akart 
jönni."



Az ott lévők mosolyogva fogadták a bejelentést, már mint azt, 
hogy a 160 cm magas gyerek "hozta" az ezredest. Laci pedig a jól 
végzett munka tudatában megfordult és ott hagyta a társaságot. In
tézze most már az ezredes egyedül az ügyet.

Mindszenty szabadulása

1988-ban a még nem mindenki számára engedélyezett levéltári 
iratok között átnéztem és kijegyzeteltem a Mindszenty bíboros sza
badulásával kapcsolatos okmányokat. Most, 10 éw el később azért 
írom le ismét az eseményt, mert a forradalom kirobbanásának 40. 
és 41. évfordulóján egymást érték a valóságtól eltérő történetek, de 
az igazival senki nem foglalkozott. A forradalom október 28-ra győ
zött, de a minisztériumban és az országos hatáskörű szervekben, a 
hivatalok élén és az alacsonyabb beosztásokban is a "demokrácia" 
hívei, az MDP tagok, illet\'e a pártbizottságok által kijelölt hivatal
nokok osztogatták az utasításokat. így volt ez az Állami Egyházügyi 
Hivatalban is, melynek élén ebben az időben a vallásos emberek és 
a papság által nagyon gyűlölt Horváth János állt, mint elnök.

Utasításra, vagy saját elhatározás alapján Horváth október 29-én 
megjelent a felsőpetényi kastélyban, ahol a hercegprímást őrizték, 
és el akarta onnan szállítani. Mindszenty, aki tudta, hogy fizikai erő
szakot már nem mernek alkalmazni vele szemben, nemet mondott 
és hiába volt az ígérgetés, a fenyegetés. Horváth dolgavégezetlenül 
tiívozott Felsőpetényből. Hogy az új vezetők mit tudtak a fentiekről, 
nem tudjuk, de október 30-án késő délután Tildy Zoltán utasítására 
a közeli Rétság községből katonák érkeztek a bíboroshoz és közöl
ték vele: utasítást kaptak a Parlamentből, hogy szállítsák Budapest
re. Csupán megjegyzem, hogy Tildy utasítását Keresztes János, a 
sebtében összeállított kormányőrség parancsnoka továbbította a 
rétsági Páncélos Kiképző Központ (ezred) parancsnokának, aki Pá
linkás (Pallavicini) Antal honvéd őrnagyot, az ezred törzsfőnökét 
bízta meg a végrehajtással. Utasításban kapta, hogy a végrehajtást 
Tildynek kell jelentenie. Pálinkás néhány önként jelentkezett tiszt 
élén átment a hercegprímás szállására és az ÁVH-s őrség parancs



nokával, Németli Hugó áv. őrnaggyal közölte a jövetelük célját. 
Németh írás ellenében átadta Pálinkáséknak az őrség fegyvereit és 
ott hagyták a kastélyt, ahol tehergépkocsira rakták Mindszenty 
személyes holmijait és 18 óra tájban maguk is elindultak a laktanya 
felé, ahol éjszakai szállást rendeztek be a hercegprímásnak. E rövid
ke utazás közben megálltak a rétsági papiaknál, ahol már a falu ap- 
raja-nagyja várta a bíborost, aki megáldotta az ott lévőket, majd a 
tisztekkel bement a laktanyába. Érdekes, hogy Minszenty az "Emlék
irataim" (Vörösvári István kiadása Torontó, 1974.) c. könyviében, 
amelyben hosszasan időzik a fenti eseménynél, nemcsak Pálinkásra 
(Pallavicinire) és Tóthra emlékszik. Stifft főhadnagyot Spitznek em
líti, Vajtai és Galajda hadnagy^okról nem tesz említést.

Október 31-én reggel egy korszerűen felépített kis katonai osz
lop (3 harckocsi, 1 rohamlöveg, 3 tehergépkocsi lövész katonákkal,
2 személygépkocsi, 1 harckocsi) indult Budapestre a hercegprí
mással. Pálinkással ült egy kocsiban. Miután megérkeztek Buda
pestre, a várban lévő Úri utcába. Pálinkás a Parlamentbe ment, ahol 
jelentést tett Tildynek, aki elismerését fejezte ki az őrnagynak. Ko
csis Tamás József újságíró azt a valótlanságot közölte, hogy az őr
nagy Mindszentyt az ávósokkal folytatott eredményes tűzharc útján 
szabadította ki, pedig csak arról volt szó, hogy az ávósokkal történt 
megbeszélés eredményeként azok átadták a fegyvereiket Pálin
káséknak.

A kiszínezett, elferdített nyilatkozatot a "Magyar Szabadság" c. 
lap november 1-jei száma hozta. A fegyveres harcról szóló mesét 
senki nem cáfolta meg. A Fehér könyvek egyike, de még a bíróság is 
a "nyilatkozatot" vette alapul. Pálinkást, aki nem tett többet, mint 
nagyon szolidan viselkedve, senkit sem bántva, maradéktalanul 
végrehajtotta Tildy utasítását, 1956. december végén Házi Sándor 
vezérőrnagy, Nógrád megye kormánybiztosa parancsára Székely 
százados karhatalmi csoportja őrizetbe vette. Házi értesítette Kispál 
Pált, a Katonai Főügyészség vezetőjét. A Salgótarjánba kiküldött 
Simonfy alezredest arról tájékoztatták, hogy Pálinkás röpcédulákat 
sokszorosított és úgy izgatta a lakosságot a szovjet csapatok ellen. 
Megállapodtak abban, hogy a röpcédulázás helyén Simonfy alezre
desnek egy rendőr főhadnagy átadja a bizonyítékul szolgáló lapo
kat. Mivel a megbeszélt időben és helyen a találka nem jött létre, a 
Budapestre szállított Pálinkást a bűncselekményre vonatkozó bizo



nyítékok hiányában az ügyészség szabadlábra helyezte, de a nyo
mozást nem hagyták abba. Kispálnak minden oka meg volt arra, 
hogy a rendszert hűen kiszolgálja és "annak ellenségeit" iiűvösre te
gye. 1950 novemberében vonult be katonai szolgálatra. Főhadnagyi 
rendfokozattal fél éves hadbírói tanfolyamra vezényelték. 1952-ben 
már a Honvédelmi Minisztérium igazságügyi csoportfőnöke volt. 
1953. április 4-én alezredessé, augusztus 20-án pedig ezredessé lép
tették elő és a Katonai Főügyészség főügyésze lett.

Pálinkást tehát később ismét lefogták. Ekkor "derült ki, hogy az 
őrnagy ellenforradalmár", mivel a "hercegprímást önkényesen sza
badította ki, majd kísérettel Budapestre szállította". Nagyot nyomott 
a latban Pálinkás származása. Az őrnagy végighallgatva az ellene 
kreált alaptalan vádakat, kemény katonához illően fogadta a halálos 
ítéletet. Tudta, hogy számára nincs kegyelem. 1957. december 10- 
én az ítéletet végrehajtották.

Mindszenty beszéde a nemzethez
november 3-án, este 20.00 órakor

„Igen gyakori mostanában annak hangsúlyozása, hogy a nyilat
kozó a múlttal szakítva, őszintén beszél. Én ezt így nem mondha
tom; nem kell szakítanom a múltammal. Isten irgalmából ugyanaz 
vagyok, mint aki voltam bebörtönzésem előtt. Ugyanazzal a testi és 
szellemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint nyolc éve, 
bár a fogság megviselt. Azt nem mondhatom, hogy most már őszin
tén beszélek, mert én mindig őszintén beszéltem, vagyis kertelés 
nélkül mondtam azt, amit igaznak és helyesnek tartok. Ezt csak 
folytatom itt, amikor közvetlenül, személyesen, tehát nem magne
tofon hangfelvétel útján szólok az egész világhoz és a magyar nem
zethez.

Rendkívül súlyos helyzetünkről külföldi és belföldi viszonylat
ban kell szétnéznünk. Oly távlatból kívánok megállapításokat tenni, 
ahonnan áttekintés nyílik, de sorsunkhoz viszont oly közel hajolva, 
hogy mondanivalómnak meg legyen a gyakorlati érvénye mindnyá
junk számára. A külföld felé élőszóval ma első ízben köszönhetem



meg azt, amit nekünk nyújt. Mindenekelőtt a Szentatyának, XII. Pius 
pápa Ószentségének fejezem ki személyes hálámat, hogy a magyar 
katolikus egyház fejéről oly sokszor megemlékezett. Mellette mély 
hálámat küldöm azoknak az államfőknek, a katolikus egyház vezető
inek, a különböző kormányoknak, parlamenteknek, közéleti és ma
gántényezőknek, akik a börtönben töltött idő alatt hazám és sorsom 
iránt részvéttel és segítő szándékkal viseltettek. Isten jutalmazza 
meg őket ezért. Ugyanígy hálát érzek a világsajtó képviselői és a rá
diók világhálózata iránt, amelynek elektromos hullámain a humá
num egyetlen légi nagyhatalmát alkotják. Örülök, hogy ezt most 
végre szabadon megmondhatom. Másrészt arról óhajtok beszélni, 
hogy az egész kultúrvilág, a külföld, úgyszólván osztatlanul mellénk 
állt és segít. Ez számunkra ugyanis nagy erőt jelent, nagyobbat, mint 
amennyi magunknak van. Mi kis nemzet vagyunk. Kis ország a föld
gömbön. Ám valamiben mégis elsők vag^auik: egy nemzet sincs, 
amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna. 
Első királyunk. Szent István uralkodása után nagy nemzetté fejlőd
tünk. A nándorfehé^^'á^i győzelem után, amelynek 500. évforduló
ját üljük, nemzeti létszámunk egyezett az akkori Angliáéval. Ám 
folyton szabadságharcokat kellett vívnunk. Legtöbbször a nyugati 
országok védelmében. Ez megakasztotta a nemzetet, s mindig újra, 
saját erőnkből kellett felemelkedést keresnünk.

Most történt először a történelem folyamán, hogy Magyarország 
a többi kultúrnép valóban hathatós rokonszenvét érdemli. Mi meg 
vagyunk illetődve, s egy kis nemzet minden tagja szívből örül, hogy 
szabadságszeretetéért a többi nép felkarolta ügyét. A gondviselést 
látjuk benne, amely a külföld szolidaritása által valósul meg úgy, 
ahogy himnuszunk zengi: Isten, áldd meg a magyart ... Nyiijts feléje 
védő kart.

Himnuszunk így folytatódik; ha küzd ellenséggel. De mi, e rend- 
kí\ail súlyos helyzetben is azt reméljük, hogy nincsen ellenségünk. 
Mi sem vag>auik ellenségei senkinek sem. Minden néppel és or
szággal barátságban akarunk élni. Egy olyan nemzetnél, mint a ma
gyar, amelynek történelmi törzse mélyen gyökeredzik a múltban, 
különböző korszakok ismerhetők fel abban az érzésben, amivel he
lyet foglal a többi nép között. Fordulatairól, árnyalatairól le lehet 
olvasni fejlődésének jegyeit. Korunknak azonban általános jellem
zője, hogy minden népnél egy irányba halad a fejlődés. A régi naci-



onalizmiisokat mindenütt át kell értékelni. A nemzeti érzés ne le
gyen többé harcok forrása az országok közt, hanem az igazság fun
damentumán a békés együttélés záloga. A nemzeti érzés virágozzék 
az egész világon a népek közös kincseit képező kultúrértékek terü
letén. így az egyik ország haladása a másikat is előre viszi.

Természetszerű okoknál fogva: fizikai életfeltételeik szerint is 
mindjobban egymásra utaltak a népek. Mi, magyarok, az európai 
népek családi, bensőséges békéjének zászlóvivőiként akarunk élni 
és cselekedni. Nem mesterségesen hirdetett, de valódi barátsággal 
mindegyikkel. Sőt, még további tájak felé emelve szemünket: mi, a 
kis nemzet, barátságban zavartalan, békés, kölcsönös megbecsülés
ben kívánunk lenni a nagy Amerikai Egyesült Államokkal és a ha
talmas orosz birodalommal egyaránt. Jószomszédi viszonyban Prá
gával, Bukaresttel, Varsóval és Belgráddal. Ausztriát pedig ebben a 
tekintetben úgy kell megemlítenem, hogy mostani vajúdásunk kap
csán tanúsított testvéri magatartását máris minden magyar a szívé
be zárta.

Egész helyzetünket azonban az dönti el, hogy a 200 milliós orosz 
birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai ere
jével. Rádiójelentések adták hírül, hogy ez a fegy^ercs erő növek
szik. Mi semlegesek vagyunk, mi az orosz birodalomnak nem adunk 
okot a vérontásra. De nem merül fel az orosz birodalom vezetőiben 
a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha 
nem igáz le bennünket? Csak ellenséges népre szokott rátörni a 
megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszor
szágot! Ószintén reméljük, hogy az orosz fegyveres erők mielőbbi 
kivonása országunkból megtörténik.

Belső helyzetünket azonban az is válságossá teszi, hogy az előbb 
mondottak miatt a munka, a termelés országosan megállt. Közvet
len éhínségbe kerültünk. Szabadságharcát egy csontig soványitott 
nemzet vívta. Ezért a munkát, a termelést, a helyreállítási feladatok 
elvégzését mindenütt azonnal fel kell venni. Saját összességünk, 
nemzetünk érdekében, s a nemzet életének folytatásához szükséges 
ez - haladéktalanul.

Amikor ezt megtesszük, nem tévesztjük szem elől a következő
ket: tudja meg mindenki az országban, hogy a lefolyt harc nem for
radalom volt, hanem szabadságharc. 1945-től egy vesztett, szá
munkra céltalan háború után, erőszakkal épült ki az itteni rendszer,



amelynek örökösei most a megtagadás, megvetés, undor és elítélés 
izzó bélyegeit ütik annak minden porcikájára. A rendszert az egész 
magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak még egy bizony
ságot. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedék
kel népünk élén.

A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dön
teni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, ál
lamának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Ennek a ténynek 
valóságát maga a nép semmiféle illetéktelen előny érdekében nem 
engedi elcsavarni, kiaknázni. Új, visszaélés-mentes választás szüksé
ges, amelyben minden párt indulhat. A választás történjék nemzet
közi ellenőrzés mellett. Én pártokon kívül és - állásom szerint - felül 
vagyok és maradok. Ebből a tisztemből figyelmeztetek minden ma
gyart, hogy a gyönyörűséges egység októberi napjai után ne adja
nak helyt pártviszályoknak és széthúzásoknak. Mert az országnak 
sok mindenre van most szüksége, de minél kevesebb pártra és 
pártvezérre. Maga a politizálás ma másodrendű ügy: a nemzet léte 
és a mindennapi kenyér a mi gondunk.

A bukott rendszer örököseinek eddigi visszatekintő leleplezései 
feltárták, hogy a törvényes felelősségre vonásoknak minden vona
lon, és pedig független és pártatlan bíróság útján kell bekövetkez
niük. Magánbosszúkat el kell kerülni, ki kell küszöbölni. A bukott 
rendszer részesei és örökösei külön felelősséget viselnek saját tevé
kenységükért, mulasztásukért, késedelemért vagy helytelen intéz
kedésért. Leleplező vallomásokhoz nem fűzhetünk egyetlen megál
lapítást sem, mert az országos munkafelvételt és a termelés folytatá
sát hátráltatná. Ha a kibontakozás az elhangzott ígéretek szerint 
tisztességesen halad előre, ez nem is lehet feladatunk.

Hangsúlyoznom kell azonban a tennivalók tárgyi foglalatát, jog
államban élünk, osztály nélküli társadalom, demokratikus vívmá
nyokat fejlesztő, szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlá
tolt magántulajdon alapján álló, kizárólag kultúr-nacionalista elemű 
nemzet és ország akarunk lenni. Ez akar lenni az egész magyar 
nemzet. Mint a katolikus egyház feje, viszont kijelentem, hogy - 
amint azt a püspöki kar 1945-ben közös körlevélben kijelentette - 
nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás igazolt irányával, 
sőt az egészséges fejlődést mindenben előmozdítjuk. Azt a magyar 
nép természetesnek találja, hogy nagy múltú és nagy értékű intéz-



niényeinkről gondoskodni kell. Ugyanebben a minőségben továbbá 
megeniiítem, az ország Iiat és féiniiiiió katolikus híveinek tájékozta
tására, hogy a bukott rendszer erőszakának és csalárdságának min
den nyomát egyházi vonalon felszámoljuk. Ez nálunk ősi hit- és er
kölcstanunkból és az egyházzal egyidős jogszabályokból önként 
adódik.

A nemzethez intézett mostani szózatom más részletekre tudato
san nem terjed ki, mert amit mondottam, világos és elég. De vége
zetül egy kérdés felvetése mégsem hagyható el; Mit gondolnak a 
bukott rendszer örökösei? Ha az általuk megbélyegzett elődeik val
láserkölcsi alapon álltak volna, elkövették volna-e mindazt, aminek 
következményei elől menekülni kényszerülnek? A keresztény hit
oktatás szabadságának azonnali rendezését a katolikus egyház in
tézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását joggal 
elvárjuk. Ettől a pillanattól kezdve figyeljük, hogy ígéretek és csele
kedetek födik-e egymást, és ami ma keresztülvihető, azt senki se ha
lassza holnapra. Mi, akik figyeljük és előmozdítani kívánjuk az egész 
nép javát, bízunk a gondviselésben. - S nem, hiába."

Szabó bácsi és a gyermekei
Napló-töredék 1957-ből

Négy megsárgult kockás lap. Egy kisalakú kockás füzetből kitép
ve. Úgy gondolom, ez került az ismeretlen jegyzetelő kezeügyébe. 
Az akkori gyenge minőségű golyóstollat használta. Apró betűkkel 
tele írta a lapok mindkét oldalát és minden sorát. A papír törik. 
NegyA^en éve fekszik a többi papír között, őrizve az Széna-téri har
cos írását. Lapszámokat nem használt, így nehéz lesz, mégis meg
próbálom megfejteni a Napló tartalmát. A Napló olvasása közben 
lassan felismertem a Szerzőt, Bánkuty Gézát, aki tiszti egyenruhá
ban harcolt az októberi napokban a Széna-téren és környékén. A fi
atal hadnagy az imádatig szerette Jani bácsit, a Széna-tér hős pa
rancsnokát, a fiatalok Apját. Bánkuty a Széna-téri fiatalokkal egyet
len pisztollyal a kezében megtámadta és elfoglalta az ávósok által 
őrzött Statisztikai Hivatalt. Reszketett, félt, de Szabó bácsi fiaival 
eg>áitt vállalta a harcot és életét kockáztat\^a foglalta el az épületet.



"1956. október 25. délelőtt, Széna tér. A levegő telítve feszült
séggel. Még kissé félénken, de a forradalom mellett demonstrálva 
hömpölygött a tömeg a Margit körúton fel, egészen a Széna-térig. 
Aztán egy tehergépkocsi. "Állj! Kérjük az igazolványokat. És úgy lát
szik, a fiatal, villogó szemű, ballonkabátos gyerekek határozott fel
lépése annyira megriasztja az állig felfegyverzett brigantikat, hogy 
nem merik fegyvereiket használni. Két-három fiú máris a teherautó 
tetején van. Lázas gyorsasággal kutatják át a ponyvával letakart rak
felületet. Fegyverek! - hangzik a gépkocsiról. Rövid katonás pa
rancsszavak. Mintha csak katonásdit játszanának a kis céllövő pus
kákkal felfegyverzett fiúk, akik az első foglyaikat ejtik. Öt ávóst fog
tunk. Van már géppisztolyunk és lőszerünk! - jelentik boldogan 
Szabó János bácsinak, a parancsnoknak.

Ballonkabátos fiatal fiúk és lányok között idős bácsi magyaráz 
valamit. Közelebb megyek. "- Ma mindenki csak magyar lehet - 
mondja. Ma mindannyiunk közös célja a szovjet elnyomás ellen 
harcolni.” És ez az idős, magas, szikár bácsi, aki az első látásra is 
olyan színpatikus, jellegzetesen magyaros arcával, hatalmas, felfelé 
pödrött, erősen őszes bajuszával maga köré gyűjtötte a Széna-tér 
környéki fiatalokat. Elfoglalták a földalatti vasút épületeit és Szabó 
János bácsi megalakította a Széna-téri szabadságharcos csoportot. 
Egyszerű, viseltes csizmanadrágban, keményszárú csizmában, há
romnegyedes bőrkabátban úgy nézett ki a sok balloiikabátos, vastag 
gumitalpas fiú között, mint egy vidéki bácsi. Megható szeretettel 
bánt a köréje gyűlt gyerekekkel.

A magyar puszták lakóira emlékeztetett és szinte furcsán hatott 
a sok ballonkabátos, pestiesen öltözködő fiú között. A vállán gép
pisztoly. Megható szeretettel fogadta a köréje gyűlt fiúkat, lányokat. 
Én tiszti egyenruhában voltam, és mikor a többiek bemutattak, ép
pen olyan szeretettel ölelt meg, mint a többieket és semmiféle bi
zalmatlanságot nem mutatott felém, a kommunista rendszer egyen
ruhás tisztjével szemben. Nem tapasztaltam még olyan szeretetet és 
ragaszkodást soha, mint amilyennel csüggtek rajta a gyerekek. A 
tömegből itt is, ott is hallani: Ez a Szabó bácsi.

Megtörtént az első akció. Egy teherautó közeledik a Városmajor 
felől. A hatalmas tömeg, mely eddig csak néma szemlélője volt az 
eseményeknek, meg akarja lincselni az ávós gyilkosokat. A fiúknak 
kell megmenteni őket a lincseléstől. A legtöbb középiskolás vagy



ipari tanuló, de olyan komoly büszkeséggel viselkednek, mintha 
érett emberek lennének.

Az első orosz támadás utáni második, harmadik napon történt. A 
késő délutáni órában a Margit-híd budai hídfőjénél egy szürke sze
mélyautó jelent meg. Igen óvatosan jött a hídon. Nem tudtuk, hogy 
kihez tartozik. Vártunk. A kocsit beengedtük egészen a Török utca 
sarkáig. Vigyázz! Ávósok! - hangzik hirtelen a kiáltás. A következő 
pillanatban egy rövid sorozat és a vezető ülésből előbb egy ruszki 
géppisztoly, majd lassú zuhanással egy férfitest esik ki.

A kocsiból ki! - hangzik a következő felszólítás és három reszkető 
kezű gyilkos mászik ki a kocsiból. Jó  fogás volt. Nyolc orosz gép
pisztoly, 24 dobtárral, egy láda lőszer. Az ávósokat nem bántjuk. 
Mint foglyok, a Széna-téren lesznek elhelyezve. A tömeg a kocsit pil
lanatok alatt fejre állítja. Másnap reggel elmegyünk a kocsiért. Szük
ség van rá. A VII. és a VIII. kerületben harcok vannak, sok a sebe
sült. A kocsin azonban egy fél délelőttöt dolgozni kell. Meg jó, hogy 
a felindult tömeg csak a kábeleket tépte ki, a gumikból a szelepeket 
vette ki és nem gyújtotta fel. Egy barátommal pillanatok alatt besze
rezzük a szükséges alkatrészeket. 2-3 óra és a kocsi üzemképes álla
potban van. Megizzadtunk. Nem a munka miatt. Nem az volt a ne
héz, hanem azok az 52 tonnás orosz tankok, melyek tőlünk 100-150 
méterre tűzkész állapotban a mi irányunkban beállított nehéz fegy
verekkel álltak a hídon. - Irány a János kórház! Meleg pillanatok. 
Nincsen sem vöröskeresztes, sem nemzeti színű zászlónk. Félő, 
hogy véletlenül a mieink lőnek ki bennünket. De nincs semmi baj. 
Mire a Széna-térre érünk, a mieink értesítést kaptak és kellő védel
met biztosítottak.

A János kórházban Dr. Szappanos Gergely azonnal felajánlotta a 
segítséget. Jön velünk Pestre és segít a sebesülteken. A személyi se
gítséget megköszöntük és csupán az elsősegély-nyaijtáshoz szükséges 
kötszereket, egy vöröskeresztes és egy nemzeti színű zászlót fogad
tunk el. Az út Pestig aránylag könnyű volt. Az Olasz fasornál, majd 
Pesten a BM előtt kaptunk egy-egy rövid sorozatot. Szerencsére ezek 
nem találtak el bennünket. A Wesselényi utca és a körút sarkán vet
tük fel az első sebesültet, egy fiatal, kb. 16 éves fiút. Aknaszilánk ron
csolta szét a jobb combját. Nagyon súlyos állapotban volt. Gyorsan be 
a Rókusba és vissza. A második sebesülttel azonban már nem tudtunk 
a kórházba bejutni. Fiatal kislány, tüdőlövéssel.



A Dohány utca sarkán egy T-34-es vett tűz alá bennünket. A ko
csi, melyre már a sebesültek vérével is fel volt festve a nagy vörös- 
kereszt, az eleje pedig letakarva a vöröskeresztes zászlóval, széjjel 
lőtt motorral megállt. A barátom könnyebb lőtt sebet kapott az alsó 
lábszárán. A kocsiból úgy zuhantunk ki, mintha mindkettőnket elta
láltak volna. Nagy nehezen, kúszva bemenekültünk egy kapu alá. 
Tehetetlenül néztük, hogy az orosz harckocsiból addig lőtték a vö
röskereszttel ellátott kocsit, benne a súlyosan sebesült hős kislány
nyal, míg ki nem gyulladt. Az orosz harckocsi - mint aki jól végezte 
dolgát, tovább ment. A magyar szabadságharc hősi halottainak szá
ma egy hős kislánnyal szaporodott.

Mintha csak tegnap történt volna. November 3-án a II. kerületi 
Tanács földszintjén, az ebédlőnek kinevezett helyiség egyik asztala 
mellett ebédeltünk. Szemben ül velem. Frissen bororválva, nagy ba
jusza szinte öklelni tudna, úgy áll. Őszes, gyér haja gondosan meg
fésülve. Az ebéd három tojásból rántotta, sok hagymával, még több 
borssal és paprikával. Jó  magyarosan, ahogy ő szereti. János bácsi
nak azonban nincs étvágya. Még ezt a keveset sem tudja megenni, 
nagyon el van keseredve. Sok a politika - mondja panaszosan. - Tu
dod, drága fiam, nem szeretek én politizálni. Kértem a Bizottságot, 
hagyjanak nekem békét. Hobban érzem magam az én gyerekeim 
között, mint itt benn az épületben. Az oroszok még itt vannak Bu
dapest körül, a harcnak még nincs vége, de van már vagy húsz kü
lönböző pártunk és az örök átkunk, a széthúzás, már megindult - 
panaszkodik. Nem is szeretek én ide járni. Jobban érzem magam a 
gyerekeim között. Tudod, fiam, már megint mit csináluk ezek a 
gyereket? És János bácsinak csillogni kezd a szeme. Megsodorja a 
bajuszát és csak úgy ragyog az arca, ha a gyerekeiről beszél. Megint 
elvitték a géppisztolyomat - mondja. Nem szeretem, ha ezeknek a 
13-14 éves gyerekeknek puska van a kezükben. El nem zavarom 
őket, hadd lássanak. És, ha megnőnek, tudják megbecsülni a sza
badságot, legyenek ők is ott, ahol ezt a drága szabadságot kiharcol
tuk. De nem nyugszanak. Mindig körülöttem vannak. Ha valamelyi
künk csak egy pillanatra is leteszi a pisztolyát, vagy a géppisztolyát, 
rögtön elveszik, felmarkolják. Aztán már nem is látom őket. Sem a 
gyereket, sem a fegyvert. Mennek őrségbe, járőrbe. Nem tudok rá
juk eléggé vig>^ázni."



- Drága, János bátyám! Ne akarj olyan haragos arcot vágni a 
mondanivalódlioz, hiszen a büszkeségtől csak úgy csillog a szemed. 
Boldog vagy, hogy magyar fajtád apróságai is fegyA^errel akarják 
megmutatni, hogy a sokéves kommunista tanítás a lelkűket nem 
fertőzte meg - mondom én és megöleltük egymást. Valahogy na
gyon rossz érzés fogott el. Nem tudtam megmagyarázni magamnak.

Drága, fiam - mondta - vigyázzatok magatokra! Értem már nem 
kár. Én már öreg ember vagyok."

Nem tudom, miért volt oly megható ez a búcsúzás egymástól, hi
szen naponta többször is találkoztiuik. November 3-a volt. Gyönyö
rű szombati nap, amikor azt hittük, hogy a szabadságunkat, a ma
gyar függetlenséget már kiharcoltuk. Valamennyien arról beszél
tünk, hogy 1-2 hét alatt teljesen talpra állunk. Talán Te, János bácsi, 
megérezted a borzalmakat, amelyeket a szovjet követett el rajtunk 
később. Megérezted volna a te szörnyű, de nekünk hősi végedet ak
kor, amikor azt mondtad, hogy érted már nem kár, csak mi, fiatalok 
vigyázzunk magunkra? Nem találkozhattam veled többé! A brutális 
szovjet támadás szétválasztott bennünket.

Ó, Szabó bácsi harcolt addig, ameddig lehetett, a gyermekeivel 
együtt a Maros utcában, a Széna téren. És hogy harcolt! Nem látszott 
rajta a 60 év és a harc okozta fáradtság. Vigyáznia kellett minden lé
pésére. Egyedül ment a szovjet tankok elé és géppisztolyával pusztí
totta a tankokon és a tankok mögött elhelyezkedett oroszokat. Cso
da volt, hogy három napon keresztül nem érte találat. November 7- 
én vonultak vissza Pesthidegkút felé. Fáradtan és megtörtén, buj
kálva töltötte utolsó szabad napjait abban a bölcsődében, ahonnan 
egy szomorú keddre virradó hajnalban többszáz - fegy^^eres - orosz 
katona fedezete mellett a szovjetek elfogták.

János bácsi! Megígérjük neked, hogy vigyázunk magunkra, a ma
gyarságunkra és ha most széjjel is szórt bennünket az ezeréves ma
gyar múlt folyamán a harmadik szabadságharcunkat is leverő orosz 
túlerő, mi nem engedjük el egymás kezét és ha többezer kilométer 
is választ el bennünket egymástól, lélekben mindig magyarok ma
radunk.

János bácsi! Ha nem is halljuk többé kedves szavaidat: "Kedves 
gyermekeim!" Mi, azért soha nem felejtünk. Szabadságharcunkban 
Apánk és Hősünk voltál egyszerre és emlékezetünkben az maradsz 
életünk végéig."



Ki volt hát ez a nagyszerű ember?

Szabó János 1897-ben született Zaguzsény községben. Árván 
nőtt fel. 1914-ben (17 éves) bevonul t katonai szolgálatra. 194l-ben 
Temesvárról Budapestre költözött. Határátlépést kísérelt meg és el
ítélték. 1953 decemberében szabadult. Október 23-tóI a Széna- téri
ek parancsnoka volt. A pesti srácok az imádatig szerették. A csoport 
létszáma 200-400 fő között mozgott. A széna-teret november 4-en a 
mindent elsöprő orosz támadás és a folyamatos ágyúzás hatására 
feladták. A sok fiatal irányítása komoly gondokkal is járt. Október
28-án pl. a fiatalok megszegték a tűzszünetet. November 2-án elfog
lalták a Külügyminisztérium épületet, mert olyan híreket kaptak, 
hogy ott ÁVH-sok vannak. 1956. november 21-én elfogták, 1957. 
január 19-én kivégezték.

A Pongrátz fiúk

A Pongrátz név összeforrt a forradalommal. Forradalmiságukat, 
lángoló hazaszeretetüket Erdélyből hozták magukkal. A szülők ki
lenc gyerekkel jöttek át az anyaországba. Pongrátz mama a gyere
kek mellére minden március 15-én feitűzte a kokárdát. 1940 szep
temberében, amikor Erdély nagyobbik részét a megcsonkított or
szághoz csatolták, a családfő Szamosújvár polgármestere lett. A há
ború idején a Magyar Honvédség századosaként szolgált és mint 
őrnagy, szerelt le. A feleség 50 éven át templomi orgonista volt, 
énekkart és zenekart vezényelt, de több verset is megzenésített. 
1944 októberében elhagyták Szamosújvárt, 1945-ben Mátészalkára 
költöztek, ahol a család kapott 13 hold földet, de a tagosításkor azt 
szétdarabolták és homokot kaptak.

Mindezt azért kellett leírni Pongrátzékról, mert Pongrátzot fo
lyamatosan büntették a beszolgáltatás elmulasztásáért. Az 1956. áp
rilis 2-án szív^betegségben elhunyt apa koporsóját 6 fiú vitte a sír
hoz. Valamennyien gyűlölték a rendszert és október 23-25 között 
mindnyájan fegyvert ragadtak annak megdöntése érdekében.

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala által kiadott "Fehér 
könyvek" névtelen szerzői minden elképzelhető hazugságot és



rosszat összehordott róluk. Bár Pongrátzéknak nincs szükségük ar
ra, hogy tisztára mossák őket, mert tiszták, becsületesek maradtak, 
több, mint -ÍO évvel a forradalom után nem árt, ha néhány mondat
ban az igazságról is szólunk. Egyébként pedig az évek múlásával a 
Pongrátz névről le fog hullani az a sok mocsok, amelyet rákentek 
Kádárék és fényleni, ragyogni fog az idők végezetéig.

A Pongrátz fiúk becsületesen, életüket kockáztatva, szemtől- 
szembe harcoltak a betolakodók ellen mindaddig, amíg egy kis re
ményük is lehetett a kivívott szabadság megőrzésére. Gergely, aki 
1932. február 18-án született, október 23-án nem tartózkodott Bu
dapesten. Itt volt viszont a többi fiú. Ernő október 23-án este a Par
lament erkélyén ott állt Nagy Imre mellet, amikor az beszélt a tö
meghez. Meghallgatva a Gerő-beszédet, Ödön és Bandi (nem And
rás) teherautón indultak Soroksárról a Rádióhoz, de a Lámpagyár
nál megállította őket egy csoport azzal, hogy fegyvert kellene sze
rezniük, mert kitört a forradalom. Ekkor már eldördültek az első lö
vések a Rádiónál.

Bandi a Lámpagyár kapujához ment, zörgetett és kinyittatta azt. 
A gépkocsival együtt az ott lévők is beözönlöttek és felkutatták a 
fegyvereket, megrakták a kocsit, majd a kocsikat és vitték be a vá
rosközpontba. Bandi és Ödön a gyártól a Móricz Zsigmond körtérre 
ment, ahol hajnal táján felvették a harcot a Fehérvári úton a tér felé 
robogó harckocsikkal. Egy motorkerékpáros ment át a téren és ő 
mondta az ott készülődőknek, hogy jönnek az oroszok. A felkelők 
benzint és hordókat kerítettek és a Fehénári út egy részét benzin
nel locsolták meg. Amikor a harckocsik ráfutottak erre az útsza
kaszra, lobbant a gyufa és lángba borult a út a tankokkal együtt.

A sikeres akció után a két Pongrátz visszament Pestre. A nagy
körút és az Üllői út sarkán ekkor már nagy tömeg volt. Ók javasol
ták, hogy építsenek barikádokat. A reggeli órákban egy diplomata 
gépkocsi haladt át a Corvin-köz előtt. A gépkocsi ablakait kinyitot
ták és géppisztoly sorozatot zúdítottak az akkor még feg^'vertelen 
felkelőkre. Sok volt a halott és még több a sebesült. A két Pongrátz 
nem ment tovább. Ott maradtak a Corvin-közben. A diplomata ko
csi eltűnése után egy páncél gépkocsi is érkezett, de azt már nem 
engedték tovább. Megsemmisítették. Ödön ötlete volt, hogy vegyék 
birtokba a mozit, az könnyen védhető. Ismerte a környék keskeny 
utcáit, házait, tudta, hogy a mozi mögött ott a benzinkút, mert a Prá



tér utcai iskola menzáján étkezett a diákévei alatt. A benzinkutat ki
nyitották, a háziasszonyoktól üvegeket kértek és megtöltötték azo
kat benzinnel.

A még g>Trek András is akcióba lépett a többi társával, a liasonló 
korú fiatallal együtt. 1987-ben, amikor tudatosan és minden időmet 
felhasználva, 1956-ot kezdtem kutatni, találtam egy okmányt, mely a 
Pongrátz családot szapulta, kezdve az apán, akit az írás szerzői fő
szolgabírónak "neveztek ki". Ebben az írásban a fiatal .\ndrást ör- 
dögfattyának vagy ördögfiókának nevezték, mert barátaival minde
nütt ott volt, gépkocsit "loptak", lőszert és fegyvert szereztek. A fiú 
nem félt semmitől, mindenben túl akart tenni a bátyjain.

Az okmány "sorra vette a fiúk gaztetteit". E "gaztettek" egy része 
valóban az lett volna, de ezeket csak a fiúk nyakába varrták. Az 
egyik ilyen esemény szerint Ernő megragadta Nagy Imre zakójának 
hajtókáját, megrázta és ordított vele (rá). Az írásra ekkor (1987.) 
nem volt szükségem, a számát nem jegyeztem fel. Azótii kerestem 
többször is, de nem találtam. Emlékszem, hogy az írás szerint 30-án 
Gergely is részt vett a Kopácsi által Nagy Imréhez vezetett delegá
cióban, pedig ez sem igaz. Gergely 24-én este Ernő erzsébeti lakásá
ra ment, ahol megtudta az addig történteket. 25-én hajnalban ő is a 
Corvin-közbe ment, ahol már többszáz fiatal volt egyáitt, 8-12 fős 
csoportokat alkotva. Minden csoportnak volt egy, a tagok által vá
lasztott parancsnoka, kiket Gergely hangadóknak nevezett.

A csoportok éllek, működtek, harcoltak és corvinistáknak ne
vezték magukat. Ebben az időben az egésznek a parancsnoka Iván- 
Kovács László volt. A corvinisták önként vállalták azt, amit tettek, 
ezért a parancsolgatást nem tűrték, de bármilyen veszélyes feladat
ról volt szó, önként jelentkeztek valamennyien. Nem félték a halált. 
Szembeszálltak a vasszörnyekkel, és pusztították a betolakodókat, 
de megértőek és önzetlenek voltak a foglyokkal szemben. A legna
gyobb megpróbáltatást október 26-án élték át. Reggeltől délután 16 
óráig folyamatosan támadták őket a szovjet csapatok, de a Corvin- 
köz állta és visszaverte azokat.

Október 27-én a szovjet erők parancsnoka levelet küldött a Cor
vinba, amelyben a fegyverek letételére szólította fel a fiatalokat. A 
védők tíz pontban foglalták össze követeléseiket. Ilyen követelés 
volt: "Veres Péter alakítson kormányt, a szovjet erők december 31-ig 
hagyják el az országot, az ÁVH-t fegyverezzék le, a Magyar Honvéd



ség alakítson karhatalmat, egyenjogúságon alapuló gazdasági és po
litikai együttműködés megvalósítása a szovjetekkel stb." A levél az
zal fejeződött be, hogy az ország a felkelőkkel van és a Magyar Hon
védség is átállt a forradalom oldalára, vagyis csak a szovjet hadsereg 
és az ÁVH harcol a magyar nép ellen.

A megegyezés tehát nem jött létre, így a harc folytatódott.

A sok fiatal részére a Práter utcai iskolában biztosították az élel
mezést és a pihenést, ahol Lassan György (Kalapos) volt a parancs
nok. Az ellátást Bandi szervezte meg és ő lett a corvinisták hadtáp>- 
főnöke. A "práterben" kaptak szállást és ellátást a foglyok is. Gergely 
azt kérte a társaitól, hogy legyenek nagylelkűek. Hagyják meg a tisz
tek pisztolyát töltény nélkül. Hadd lássák, hogy a corvinisták tiszte
lik az ellenséget.

- Hülye vagy Te, Bajusz, de ha íg>' akarod, hát legyen. - mondták a 
fiúk. Gergelyt 30-án délelőtt az MDP Rákóczi téri székliázának alag
sorában parancsnokká választották. Négy jelölt volt; Iván-Kovács, 
Erdős, Szabó és Bajusz, azaz Pongrátz Gergely. Gergelyt választot
ták, aki nem akart még jelölt sem lenni. A corvinisták nagyon sze
rették Iván-Kovács Lászlót, de mivel a fegyverletételről hajlandó 
volt tárgyalni Maiéterrel, nem választották meg. Pongrátz Gergely 
vezetésével a Corvin-köziek november 10-én fejezték be az ellenál
lást. Hősiesen védte a hazát a család minden tagja.

Öcsi üzeni a nagybácsinak, hogy jól van

Németh Jánosról akarok szólni, aki 1956 őszén a Szent István 
Bazilika káplánja volt, ma pedig közel a 90-hez Székesfehérváron 
nyugdíjaskén él.

Bencés diákként Esztergomban érettségizett és 1938-ban ott 
szentelték pappá. 1942-ben és 1943-ban a 2. magyar hadsereg lelké
szeként 30-40 fokos hidegben harcolt a vörös imperializmus ellen. 
Védte Európát és az egyházat. Mindkét lába megfagyott a Dontól 
való nagy visszavonulás közben. Kőbányán kapott kápláni beosztást 
és Mindszenty hercegprímás megbízása alapján ellátta a Gyííjtőfog-



liáz lelkészi teendőit is. A fegyliáz akkori igazgatója, egy asztalosból 
lett százados, kitiltotta a fegyházból, mert a rab Zadravecz István 
volt tábori püspöknek kezet csókolt. 1956. november 19-én az 
ÁVH-sokból lett pufajkások már nem találták a lakásán. Útban volt 
Becs felé. Az angliai 3 évet 21 évi svájci szolgálat követte. Onnan 
ment n>aigálloniányba. 35 évi távoliét után, 1991-ben tért haza. Új 
hazájában (Svájcban) is megmaradt magyarnak és magyar állampol
gárnak. Mindig arra kérte az Istent, hogy adja meg neki a lehetősé
get, hogy magyar állampolgárként térhessen haza. Németh János 
ma is igaz harcosa a hazának és bátran vallja, hogy "Népünket nem a 
kommunizmus korhadt eszméi, hanem az Istenbe vetett hit őrzi 
meg, mint annyi évszázadokon át!"

1956. november 3-án délután 15.00 óra táján, amikor Mindszenty 
hercegprímás arra készült, hogy este 20.00 órakor szózatot intéz a 
magyar néphez, a káplánt felkereste Tildy Zoltán államminiszter 
titkára és azt kérte, hogy menjen vele a Parlamentbe. A titkár el
mondta, hogy az államminiszter Dr. Turchány Egon-tól, a herceg- 
prímás titkárától kérte, hogy nevezzen meg neki egy megbízható 
katolikus papot, aki hajlandó lesz közvetíteni a miniszter és a bíbo
ros között. Németh és Tliurchányi Kőbányán kötött barátságot, így 
bátran ajánlotta Tildynek a káplánt.

Tildy kedvesen fogadta a papot és a felesége előtt elmondta a 
kérését, mely úgy szólt, hogy Németh menjen el a miniszter kocsi
ján Mindszentyhez és jelentse: kérik őt, hogy a beszédét szalagra 
vehessék és este azt közvetítse a Rádió. Németh közbevágott. Ezt 
nem tudom vállalni, mert tegnap (péntek) délután egy le nem ra
gasztott levelet kaptam a hercegprímás úrtól, melyet át kellett ad
nom a Rádió igazgatójának. A levelet el kellett olvasnom, hogy az 
üzenetet akkor is átadhassam, ha azt elvennék tőlem. Abban pedig 
az állt, hogy szombaton este 8.00 órakor szózatot akar intézni a 
nemzethez. Kéri az igazgatót, hogy' ezt több alkalommal is közölje 
az ország népével a Rádió útján. Közli azt is, hogy nem szalagon át, 
hanem közvetlenül, a mikrofon előtt állva akar szólni. A levelet el
olvasás után leragasztana átadtam az igazgató úrnak."

Tildy meglepődött és közölte, hogy erről nem tudott. Az újabb 
kérése az volt, hogy:"... Őeminenciája ne beszéljen úgy a jelen kor
mányról, mint ideiglenes kormányról, mert akkor külföldön nem 
vesznek komolyan bennünket ... A prímás ne sértse meg és félre



magyarázható kijelentéseket ne tegyen az orosz hadseregről ..." E 
két üzenettel Németh a prímáshoz ment, aki az üzenetekre így vála
szolt: "Közölje a miniszter úrral, hogy beszédem készítésénél ezekre 
különös figyelemmel voltam."

Miután a káplán jelentett, Tildy újabb kéréssel állt elő. "Kérje 
meg Őeminenciáját arra, hogy ne beszéljen az egyházi birtokok 
visszaadásáról, mert ez nagy visszatetszést szülne országszerte." A 
kérést meghallgatva a prímás arcán mosoly futott át és így válaszolt: 
„ - Mondja meg a miniszter úrnak, hogy a magyar hercegprímás na
gyon jól tudja, hogy ma száz és száz fontosabb kérdés, probléma 
van hazánkban, mint az egyházi birtok kérdése."

Amikor a káplán visszatért, Tildy kétségbeesve panaszold, hogy a 
város körül van zárva, Maléterre! lehetetlen kapcsolatot teremteni és 
"ezzel az ázsiai hordával tárgyalni nem lehet ..." Németh kérdésére, 
hogy' mi a tervük, a miniszter így választolt. "Kitarumk a végsőkig."

Németh mindig bátor, szókimondó ember volt, így most is ki
mondta, amit gondolt. "- Miniszter Úr! Tán úgy gondolod, hogy így 
némileg jóváteheted azt, amit a nemzet ellen elkövettél? Ezen kissé 
összekaptak. A vita azzal zárult, hogy Tildy kijelentette: "a  kivégzési 
parancsok Moszkvából jöttek ... Én nem tehettem semmit. Engem 
meg sem kérdeztek."

A rövid vita után Németh ismét indult a hercegprímáshoz azzal 
az üzenettel, hogy "... Őeminenciája legalább 10 perccel a beszéde 
előtt jöjjön be a Parlamentbe, mert szeretne vele beszélni." A prí
más megígérte, hogy 15-20 perccel 20.00 óra előtt ott lesz. Amikor 
Németh visszatért, a Parlament tömve volt újságírókkal, politiku
sokkal. A beszéd elhangzása után a prímás több politikussal is be
szélgetést folytatott. A prímási palotába való visszatérése után nem 
sok idő maradt a pihenésre. Megindult a Szovjet Hadsereg, hogy 
véget vessen a magyar forradalomnak és egy időre elodázza a 
kommunizmus teljes bukását. Az első harckocsik reggel 04 óra tá
ján álltak be a Parlament elé!

Mindszenthyt telefonon a Parlamentbe hívták, de amikor odaért, 
már a szovjet katonák a tankok tetején üldögéltek és beszélgettek. 
Tildy szólt a hercegprímásnak: "Eminenciás Uram, meneküljön! A 
közelben van az amerikai követség. Ott menedéket talál." Valóban 
így történt. A prímás egész nap nem evett. Térden állva imádkozott. 
November 6-án Némethet felkereste kopott, civil nihában



Turchányi és elmondta, Iiogy Mindszenty a béke papokról kér je
lentést tőle. A káplán 6-án és 7-én összeállította a jelentést, melyhez 
felhasználta az Egyházügyi Hivatalban november 3-án megtalált do
kumentumokat. E jelentés alapján a prímás számos főpapot és pa
pot váltott le beosztásából és tiltott ki Budapestről (Dr. Beresztóczy, 
Horváth, Dr. Babócsa, Láng, Vértes, Draskovics, Vitányi stb.).

Turchányi 8-án ismét felkereste Némethet és közölte, hogy el 
akarták hagyni Budapestet, de ebben megakadályozták őket. Közöl
te, hogy 9-én 1/2 8-kor szeretne találkozni vele a Bazilika előtt és 
elbúcsúzni tőle. Bécsbe megy - mondta és ha este 9 órakor a Szabad 
Európa bemondja, hogy "Öcsi üzeni a nagybácsinak, hogy jól van", 
akkor simán kijutottak Szabad Földre. Az Öcsi volt Turchányi, a 
nagybácsi pedig a prímás. Az első géppel Amerikába repül, hogy a 
prímás üzenetét átadja az USA elnökének. A prímás azt is kikötötte, 
hogy Németh is hagyja el az országot.

November 9-én a Rádióban valóban elhangzott az üzenet. Né
meth János boldog volt, hogy a titkárnak sikerült kijutnia az or
szágból. Később kitudódott, hogy az EMKE előtt az amerikai autó 
útját elállták és a Turkány néven utazó Turchányi Egont kiszállítot
ták a kocsiból. A Szabad Európa Rádióban is voltak tehát "békepa
pok". Amikor 10 nap múlva Németh Bécsbe érkezett, Turchányiról 
senki nem tudott. Szökése előtt Németh mindenkinek - közöttük a 
prímás édesanyjának is - átadta Mindszenty leveleit és szóbeli üze
netét, és csak ezután hagyta el az országot. Az említett leveleket no
vember 12-én adta át neki egy 50-52 éves középtermetű férfi. Né
meth előbb nem hitt neki, de látva a prímás kézírását, vállalta és 
megoldotta a rábízott feladatot.

Németh János rendíthetetlen hittel, lángoló hazaszeretettel élte 
át a külföldön töltött 35 évet. Engem nagy-nagy büszkeséggel tölt el, 
hogy a legjobb barátaim között tarthatom számon őt, Németh Já
nost, a nyugálIomán>Tj lelkészt.



Október 25-én a pécsi határőr kerület által képzett és fclfegy\er- 
zett államvédelnii határőr (zöld ávó) zászlóaljat Budapestre vezé
nyelték a pártközpont védelmére. Október 31-én az egység vissza
érkezett Pécsre. Az állomány csendben kivárta a november 4-i "fel
szabadítást". Nem így a vezetők. Á.L. százados, a kerületparancsnok 
politikai helyettese többedmagával beférkőzött a Baranya megyei 
Munkások Nemzeti Tanácsának Katonai Tanácsába, melynek élére 
Csikor Kálmán alezredest, az egyetem katonai tanszékének vezető
jét állították.

Csikor nyugodt, megfontolt ember, képzett katona volt, aki az 
október 28-án történt megválasztása előtt és után a "Rend, nyuga
lom, vértelenség" elve mellett állt ki. Bár az ÁVH-t jól ismerte, elhit
te nekik, hogy a farkas képes egyik napról a másikra báránnyá vál
tozni, elhitte, hogy az ávós tisztek népünk szabadságának védelmé
re, a forradalom szolgálatába állnak.

Október 29-én a NT tagjai elhitték Bradács György alezredesnek 
a BM. főosztály vezetőjének (az ÁVH és a rendőrség megyei főnö
ke), hogy az ávósok magukévá teszik a kormány intézkedését és bé
késen átadják a fegyvereiket. "Egyrészt elismerte az elkövetett sú
lyos tetteket, másrészt mentségül említette a felső parancsnokokat, 
az iskolázatlanságukat, végül szomorúan és aggodalommal beszélt 
arról, hogy az ávósok el szeretnék hagyni a várost."

A BMNT ülésén elnöklő Ferencfy Károly azonnal utasította a 
TEFU és a MÁVAUT vezetőjét, hogy az ávósokat és családtagjaikat 
ingóságaikkal együtt szállítsák el. Csikor hitt Á.L. határőr százados 
"megtérésének" is, és rábízta a hadműveleti csoport irányítását, ho
lott Á.L. annyit értett politikai tisztként a hadműveleti kérdésekhez, 
mint a harangöntő a svájci óra gyártásához. Nem sejtette, hogy Á.L. 
fejében és szívében mi játszódott le, miközben jelentette neki, hogy 
segíteni akar. Nézzük meg, mit mondott erről később maga Á.L.

"Október 31-én az alakulattal Budapestről visszaérkezve, a csapat 
kommunistáival értékeltük a pécsi helyzetet és úgy határoztunk, 
hogy hatalmas túlerővel állunk szemben és nyílt fegyveres harc



Turchányi és elmondta, Iiogy Mindszenty a béke papokról kér je
lentést tőle. A káplán 6-án és 7-én összeállította a jelentést, melyhez 
felhasználta az Egyházügyi Hivatalban november 3-án megtalált do
kumentumokat. E jelentés alapján a prímás számos főpapot és pa
pot váltott le beosztásából és tiltott ki Budapestről (Dr. Beresztóczy, 
Horváth, Dr. Babócsa, Láng, Vértes, Draskovics, Vitányi stb.).

Turchányi 8-án ismét felkereste Némethet és közölte, hogy el 
akarták hagyni Budapestet, de ebben megakadályozták őket. Közöl
te, hogy 9-én 1/2 8-kor szeretne találkozni vele a Bazilika előtt és 
elbúcsúzni tőle. Bécsbe megy - mondta és ha este 9 órakor a Szabad 
Európa bemondja, hogy "Öcsi üzeni a nagybácsinak, hogy jól van", 
akkor simán kijutottak Szabad Földre. Az Öcsi volt Turchányi, a 
nagybácsi pedig a prímás. Az első géppel Amerikába repül, hogy a 
prímás üzenetét átadja az USA elnökének. A prímás azt is kikötötte, 
hogy Németh is hagyja el az országot.

November 9-én a Rádióban valóban elhangzott az üzenet. Né
meth János boldog volt, hogy a titkárnak sikerült kijutnia az or
szágból. Később kitudódott, hogy az EMKE előtt az amerikai autó 
útját elállták és a Turkány néven utazó Turchányi Egont kiszállítot
ták a kocsiból. A Szabad Európa Rádióban is voltak tehát "békepa
pok". Amikor 10 nap múlva Németh Bécsbe érkezett, Turchányiról 
senki nem tudott. Szökése előtt Németh mindenkinek - közöttük a 
prímás édesanyjának is - átadta Mindszenty leveleit és szóbeli üze
netét, és csak ezután hagyta el az országot. Az említett leveleket no
vember 12-én adta át neki egy 50-52 éves középtermetű férfi. Né
meth előbb nem hitt neki, de látva a prímás kézírását, vállalta és 
megoldotta a rábízott feladatot.

Németh János rendíthetetlen hittel, lángoló hazaszeretettel élte 
át a külföldön töltött 35 évet. Engem nagy-nagy büszkeséggel tölt el, 
hogy a legjobb barátaim között tarthatom számon őt, Németh Já
nost, a nyugálIomán>Tj lelkészt.



Október 25-én a pécsi határőr kerület által képzett és fclfegy\er- 
zett államvédelnii határőr (zöld ávó) zászlóaljat Budapestre vezé
nyelték a pártközpont védelmére. Október 31-én az egység vissza
érkezett Pécsre. Az állomány csendben kivárta a november 4-i "fel
szabadítást". Nem így a vezetők. Á.L. százados, a kerületparancsnok 
politikai helyettese többedmagával beférkőzött a Baranya megyei 
Munkások Nemzeti Tanácsának Katonai Tanácsába, melynek élére 
Csikor Kálmán alezredest, az egyetem katonai tanszékének vezető
jét állították.

Csikor nyugodt, megfontolt ember, képzett katona volt, aki az 
október 28-án történt megválasztása előtt és után a "Rend, nyuga
lom, vértelenség" elve mellett állt ki. Bár az ÁVH-t jól ismerte, elhit
te nekik, hogy a farkas képes egyik napról a másikra báránnyá vál
tozni, elhitte, hogy az ávós tisztek népünk szabadságának védelmé
re, a forradalom szolgálatába állnak.

Október 29-én a NT tagjai elhitték Bradács György alezredesnek 
a BM. főosztály vezetőjének (az ÁVH és a rendőrség megyei főnö
ke), hogy az ávósok magukévá teszik a kormány intézkedését és bé
késen átadják a fegyvereiket. "Egyrészt elismerte az elkövetett sú
lyos tetteket, másrészt mentségül említette a felső parancsnokokat, 
az iskolázatlanságukat, végül szomorúan és aggodalommal beszélt 
arról, hogy az ávósok el szeretnék hagyni a várost."

A BMNT ülésén elnöklő Ferencfy Károly azonnal utasította a 
TEFU és a MÁVAUT vezetőjét, hogy az ávósokat és családtagjaikat 
ingóságaikkal együtt szállítsák el. Csikor hitt Á.L. határőr százados 
"megtérésének" is, és rábízta a hadműveleti csoport irányítását, ho
lott Á.L. annyit értett politikai tisztként a hadműveleti kérdésekhez, 
mint a harangöntő a svájci óra gyártásához. Nem sejtette, hogy Á.L. 
fejében és szívében mi játszódott le, miközben jelentette neki, hogy 
segíteni akar. Nézzük meg, mit mondott erről később maga Á.L.

"Október 31-én az alakulattal Budapestről visszaérkezve, a csapat 
kommunistáival értékeltük a pécsi helyzetet és úgy határoztunk, 
hogy hatalmas túlerővel állunk szemben és nyílt fegyveres harc



nem fog eredményre vezetni. Helyesebbnek találtuk Csikor volt 
alezredes ellenforradalmi ténykedésének szabotálását, készenlét
ben arra, hogy ha keli és mód nyílik rá, fegyveres harccal lépünk fel 
az ellenforradalmárokkal szemben. így a pártszervezet döntése 
alapján a Határőrség 4 tisztje - köztük én is ilyen elgondolások 
alapján bementünk a városi tanács épületébe. Csikor ellenezte ezt, 
de tartva tőlünk, beleegyezett, hogy ott legyünk.

November 1-jén nagy hullámokban lepték el Csikort a különbö
ző konimunistaellenes feljelentésekkel. így többek között Csikor 
aláírta a megyei pártbizottság fuiikcionáriusainak letartóztatását. 
Felmerült a gondolat, hogy egy hozzáértő jogász, vagy ehhez hason
ló elvtársat be kell ide építeni, hogy ne Csikorhoz, vag^ más ellen- 
forradalmi elemhez, hanem ehhez az elvtárshoz jussanak be a kü
lönböző, ellenünk iránjailó feljelentések és ezeket ismerjük meg és 
tudjuk szabotálni. így került oda András rendőr százados elvtárs, 
akivel én röviden megbeszéltem, hogy mi lesz a feladata ..." Andrást
1957. június l4-én a rendőrségtől elbocsátották, mivel 4 napot töl
tött Csikor mellett. Ekkor azonban belépett Á.L. határőr százados és 
július 18-án igazolta, hogy András Ferenc beépített szabotőr volt.

1957. október 17-én Laki István, az MSZMP megyei titkára értesí
tett minden illetékest arról, hogy "András Ferenc, volt rendőr szá
zados ellenforradalom alatti ténykedését kivizsgáltattuk és megál
lapítást nyert, hogy abban semmi kifogásolni való nincs és mint 
párttag is, megállta a helyét..."

Réczi Ilonka

A szülőfalutól, Jászszentlászló távol, a fővárosban autóbusz kala
uzként dolgozó törékeny 17 éves lány 23-án még nem értette (má
sok sem), hogy mi történik körülötte, mit hozhat magával a Bem 
szobornál tüntető százezer ember haragja. 24-én aztán már érezte, 
hogy szabadok vagyamk, hogy mienk a Rádió, mienk az utca és kö
zel az óra, amikor szabad lesz az egész ország.

Feg>"vert szerezni! Ez most a legfontosabb. Minden térért, min
den középületéért folyik a harc. A legközelebbi góc a 32-esek tere,



de a Nagy körúton is lőnek. Az épületekben és a tereken ávósok. 
Velük szemben magyar fiatalok. Tizenévesek. Végül egy puska neki 
is akad. Félve süti el az ávósok felé szegezve azt. Nem is lök akkorát, 
mint gondolta. Az idő megáll. A fegyvereké a szó. A harci zaj csen- 
desedésével, mint ki jól végezte dolgát, elindul egyedül, hogy isme
rősökre leljen. Nővére a VIII. kerület egyik utcáján fogja el a lányt, 
amint az a füléig lehúzott sapkával a fején, földig érő hosszú puská
val a vállán lépked. Szobafogság. Ezt nem képes elviselni. Barátai 
harcolnak, fegy\'ert szereznek és szállítanak, miközben ő egy szo
bában tétlenkedik? Most már puskája sincs. A nővére kilátásba he
lyezi a szigorúbb rendszabályokat, ha nem marad nyugton. Nem 
marad! Csak az alkalomra vár és ismét az utcán van. Október 25-én 
százak haltak meg a Parlament előtt és Pesten sok helyen folyik a 
harc az ÁVH ellen. A Lánc-híd pesti hídfőjének közelében is AVÓ- 
sok és katona ruhába bujtatott idősebb férfiak az ÁVÓ irányítása 
alatt. Sok a sebesült, egyre kevesebb a fiatal és fogytán a lőszer, ke
vés a fegyver is. Este 21.30-kor indul a tehergépkocsi. Fegyvereket 
és lőszert szállítanak a pesti srácoknak. Két fiú és egy lány. A lány 
Réczi Ilonka. 21 óra 45 perc, amikor a Lánc-híd közepén megállítják 
őket. Néhány perc múlva a BM épületében lévő ávósok a falhoz ál
lítják őket, fej fölé emelt kezekkel. A lánynak megengedik, hogy a 
fejére tegye a kezét. Heten vagy nyolcán vannak. Egy fiú nem emeli 
fel a kezét. Puskatussal verik, míg összeesik. Elviszik. Kérdések, 
kérdések. Nincs válasz. Az eddig engedelmes emberek ellentmon
danak. Lőnek, nem válaszolnak.

Hajnali három óra. Weapon gépkocsira szállnak. A Fő utcában 
állnak meg. A III. emelet 1/c. cellába dobják be. Egyszemélyes lyuk. 
A szomszédban valaki kopog. A kopogás 28-án szűnt meg, tehát elvit
ték. Ica nagyon fél. Az ávósok mindenért szólnak. Nem szabad zsebbe 
dugni a kezüket. Nem lehet leülni. Ha egy őr megjelenik, fel kell állni 
és a fal felé fordulni. A WC a folyosóról nyílik. AjLija nincs. Az őrök a 
WC-vel szemben megállnak. Röhögnek. Nézik és gúnyos megjegyzése
ket tesznek. November 1-jén és 2-án nem voltak őrök a folyosókon. 
Másodikán hajnalban egy alacsony, kövér tiszt és egy sovány, rangjel
zés nélküli katona jött. A tiszt azt mondta, hogy kiszabadítjuk magukat. 
Ekkor már mások is várakoztak az udvaron a szabadulásra. Közben Ica 
nővére azt hallotta, hogy a lány a lábán megsebesült. Az egyik lába 
megrándult és sántikált. A rokonok napokon át járták a VIII. kér. utcáit



és keresték a lányt Senki nem tudott róla. Ica a Fő utcából szabadulva a 
nővére VI. kerületi lakása felé vette az irányt Ismét szobafogságra ítél
ték, amely eg>' hétig tartott Szabadulása után szinte azonnal megsérült 
a bal bokáján. Az utcákat az oroszok vigyázták. Néha még feliigatott 
egy-egy fegyv er, de ez már a forradalom végét jelezte, a búcsút a 28-án 
még g>'őztes fegy\'erektól.

Ismét előkerült az ő hosszú puskája is, de meg kellett tőle válni, 
ha élni akartak. Találkozott régi barátaival és készültek, hogy már
ciusban újra kezdhessék. Ceruzával írták a röplapokat. A MŰK egyik 
szer\^ezője a VI. kerületben Gólya volt. Sovány, nyúlánk, szőke fíú. 
Az életébe került. Fegy\xr nélkül harcoltak tovább, hogy ébren tart
sák a "tüzet".

Ica barátai közül többen választották az új hazát Végül ő is csat
lakozott egy csoporthoz, melyben 6 fiú volt és ő az egyedüli lány. 
December 20-án Zalaegerszeg felé igyekeztek. A vezetőnek pénzt 
adtak, de az elárulta őket Olyan mozdonyra szállította a hét fiataU, 
amely "z ország belseje felé vitte őket. Leugráltak és 2 napi gyalog
lás után ismét a határnál voltak. A határőrök lőttek rájuk, ők pedig 
az összeesésig futottak. December 21-én derékig gázoltak a Rába 
vízében, de átjutottak Ausztriába, ahol egy osztrák határőr egy lá
gerbe kísérte őket. Ebben a lágerben volt április 7-ig újdonsült fér
jével, kivel azért házasodott össze január 17-én, mert Canada csak 
házasokat fogadott. És ő oda akart menni.

Április 7-én tehát elindult 17 évesen az új haza felé, mely még 
mindig nem a végleges volt. Ma az Egyesült Államokban él és emlé
keiben eg>Te többször jelennek meg az '56-os események, a 7 napos 
fogság az ÁVH börtönében.

Hodosán és a 37. ezred

Október 26-án Budapestre rendelték a 37. kiskunhalasi ezredet, 
melynek Hodosán Imre őrnagy volt a parancsnoka. Az ezred a Juta
dombnál harcba keveredett a fegyveres felkelőkkel és 6 órás kímé
letlen tűzharcban beverekedte magát az Üllői úti Kiss János lakta
nyába. Meghalt egy tiszt, megsebesült 23 katona. A vezetés tunyasá



gára jellemző, hogy Bata nem is tudott az esetről. Amikor jelentet
ték neki, hogy az ezredet Budapestre rendelték, megkérdezte: "és 
feljött?" 27-én és 28-án a kiskunhalasiakat is szakaszokra, századokra 
aprózta a HM vezetése, de Hodosán 29-én összevonta az ezredet és 
nem engedte annak szétszórását.

A katonai vezetés ingadozása, bizonytalankodása átragadt a ka
tonákra és kételkedni kezdtek a parancsnoki állományban, megin
dult az agitáció a katonák között: "ne lőjünk a magyarokra". Felme
rült a kérdés: "kik szolgálják az igaz ügyet?" Kezdett romlani a han
gulat, fáradtak és elkeseredettek voltak a katonák. A legtöbb eset
ben nem volt eredménye a kirendelésüknek. Úgy tűnt, hogy a felke
lők többen vannak és ez növelte a katonák rémlátását. Ez a hangulat 
nem volt jellemző a kiskunhalasiakra. Az ezred vezető állománya 
naponta új töltéssel látta el a katonákat, akik november első napjai
ra a IX. kerület rémeivé váltak. Nem léptek fel az ellenállási gócok 
ellen, mert az kemény falat lett volna, de a járőrözéskor elkapott 2-3 
fő fegyverest falhoz állították és végeztek velük. A forradalmárok 
jobban gyűlölték őket, mint az oroszokat, mert az utóbbiak nyíltan 
felvették a harcot a Corvinistákkal és más csoportokkal is.

Az ezred parancsnoka, aki cselédsorból emelkedett ki, 1945-ben 
a Pálffy György vezetése alatt működött Katona Politikai Osztály 
tagjaként a Határőrségnél szolgált. Őszinte, elkötelezett híve volt az 
MKP-nak, csakúgy, mint a politikai helyettese és a tisztek nagyobbik 
hányada. Az ő szellemük volt a meghatározó, az ő akaratuk érvénye
sült az ezrednél.

Amikor a Forradalmi Katonai Tanács megválasztására került sor, 
a tisztek és a tiszthelyettesek, valamint a "megbízható" párttagok 
beültek a sorállományú katonák közé, megcélozva azokat, akik nem 
Hodosánék felé, hanem a forradalom felé hajlottak.

A választásnak demokratikus színezetet kellett mutatnia, tehát a 
katonák is javasolhattak személyeket a tanácsba és szavazatokat is 
kaptak volna azok, de a katonák között elvegyült és már említett 
"megbízható" egyének lenyomták a felemelkedő karok többségét, 
így a javasolt nem kapta meg a bejutáshoz szükséges szavazatokat. A 
tanács elnöke az ezredparancsnok lett, a tagok pedig a politikai he
lyettes, a politikai munkás tisztek, a párttitkárok stb. Ez utóbbiakat 
más egységeknél 28-a után elküldték.



Hodosánék látva, hogy a forradalom győzött, el akarták hagyni 
Budapestet, de a Vezérkartól még időben megkapták a parancsot; 
maradjanak a helyükön. Az ezred vezetését november 4-én érte a 
nagy csalódás. Amikor meghallották a szovjet harckocsik ágyiiinak 
részükre csodálatos hangját, egymás nyakába borulva sírtak örö
mükben. Aztán kivágódtak a Kiss János laktanya (Üllői út) kapui és 
megjelentek a gőgös, a magyarokat lenéző kucsmás orosz ezrede
sek, akik üdvözlés helyett közölték, hogy rakják le a feg>^'ereket. 
Hodosán meg akarta magyarázni, hogy ők hűek maradtak a nagy 
Szovjetunióhoz, a párthoz és készek harcba lépni a szovjetek olda
lán, de nem hallgatták meg. November 7-ig nem mozdulhattak. No
vember 9-én 14 órakor megindulhattak Halas felé. Megszégyenülve, 
fegyver nélkül. Az esti sötétség leple alatt, 20 óra után vonultak be a 
laktanyába, szégyellték az őket ért sérelmet, hiszen az ezred mind
végig szemben állt a forradalommal és ők örömükben sírva fogad
ták a megszállókat.

A szovjetek bizalmatlansága fölött hamarosan napirendre tértek 
a kiskunhalasiak. Karhatalmi egységet szerveztek és saját kérelmük
re 27-én este 22 órakor ismét Budapesten voltak. A zászlóalj 
Hodosán csoport néven írta be a nevét a forradalom leverésében 
aktívan tevékenykedő erők közé. A ferencvárosi pályaudvar köze
lében, a Kiss János laktanyában helyezték el őket. Őrizték a postá
kat, a távbeszélő központokat, a pályaudvarokat, járőröztek az utcá
kon és vidéki akciókon vettek részt.

Az egyik ilyen akció volt a "kesztölci köztársaság" elleni gyilkos 
támadás. December l6-án hajnalban megrohanták a falut golyószó
rók és géppuskák tűztámogatása mellett. Lefogták a "gyanús" ele
meket, a forradalom idején funkciót betöltő személyeket. "Kioktat
ták" azokat, akiket fogolyként nem vittek magukkal. "December 17- 
én a bányákban (Dorog) megindult a munka ” - írják a visszaemléke
ző "hősök".



Hős leányok

A lányok és az asszonyok bátorsága, hősi helytállása a forradalom 
napjaiban, majd novemberben és decemberben újabb reményt je
lentett az ország lakosságának. Életüket kockáztatva mindenütt ott 
voltak az élen és küzdöttek, harcoltak a magyar szabadságért.

1956. október 25-én Győrben tüntetések zajlottak le, melyeket 
az MDP vezetői meg akartak, de nem tudtak megakadályozni. Az "Él
jen a párt, éljen Nagy Imre kormánya" jelszavakat a városháza előtt 
felváltották a szovjet- és pártellenes jelszavak, mivel szovjet páncé
lozott szállító járművek és harckocsik védték a pártházat. A tünte
tők leverték az épületekről a csillagokat, miközben a börtönhöz 
mentek.

A rendőrök egy gépkocsin fegyvereket vittek a börtönhöz, a 
tüntetők viszont meg akarták szerezni azokat. Egy fiatal lány felug
rott a gépkocsira és adogatni kezdte a fegyvereket a tüntetőknek. A 
lányt egy börtönőr lelőtte. A felbőszült emberek az autón lévő kézi
gránátokat kezdték dobálni, de most már a többi őr is tüzet nyitott. 
Újabb két személy halt meg, egy pedig a kórházban lelte halálát. A 
tüntetők beözönlöttek a börtönbe és kiengedték a foglyokat. A vá
ratlan szabadulást a hős fiatal lány hozta meg nekik.

Szegeden október 26-án a Kiskunmajsáról oda vezényelt 31. lö
vész ezred egyik zászlóaljának katonái szállták meg a középületeket, 
az útcsomópontokat és a tereket. A tüntetők az egyetemről indulva, 
a Széchenyi tér felé haladtak, mintegy harminc-ezren. A katonák 
megállították és felszólították őket, hogy forduljanak vissza. A tö
meg tovább hömpölygött, mire a zászlóaljparancsnok tüzet vezé
nyelt. Schwarcz Lajos meghalt, 16 személy pedig megsebesült. 
Schwarczot halála után végig vitték a városon. A menet megtorpant. 
Szidták, átkozták a katonákat. Az emberek úja összeverődtek. Egy 
fiatal lány az élen zászlót ragadott és a többieket is buzdítva megin
dult a katonák felé. Ismét sortűz dördült. A lánnyal együtt újabb se
besültek zuhantak a betonra. A vezénylő tiszt Katona Gábor őrnagy 
volt. A BM Csongrád megyei főosztálya (ÁVH) egész éjjel dolgozott. 
Letartóztatták a "bűnösöket." Nem a sortüzet vezénylőket és nem 
azokat, akik a parancsot adták Katona őrnagyéknak, hanem azokat, 
akik a szabadság kivívásáért kockáztatták életüket.



A lányok, akiknek a vérében már születésüktől fogva ott van az 
anyai érzés, a gyermek féltése a veszélyektől, az érte való aggódás, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is számos esetben 
bizonyították, hogy életüket is készek kockáztatni a szabadságért, 
harcostársaikért. A Cor\inisták szerint október 26-án indult ellenük 
a legerősebb szovjet támadás. A védők egy része a körút mindkét 
oldalán a pincékbe szorult, más részük az emeleti ablakokból szór
ták a benzines palackokat a Boráros tér felől közlekedő harckocsik
ra és lőtték a páncél gépkocsikon szállított, lövészeket. És ekkor egy 
fiatal lány, az egyik oldalán piros festékkel leöntött vöröskeresztes 
köpenyt öltve magára, kiment az úttestre és a harckocsik előtt elvá
gódott, mintha megsebesült volna. Ekkor látszott, hogy a köpeny 
egyik oldala teljesen piros. Aki látta, azt hihette, hogy a mozdulatlan 
lány vérzik, miközben a kezében benzines palackot szorongatott. 
Ekkor kiabáltak neki az ablakokból, vigyázz, a Boráros tér felől 
harckocsik jönnek. A lány nem mozdult. Mindenki visszafojtott lé
legzettel figyelt. Az első harckocsi a halottnak hitt leánnyal 
egyvonalba ét, mikor a benzines üveg csattant a tornyán és a szétfo
lyó benzin lángjai betakarták a vasszörnyet. Amikor az erkélyeken 
és a pince ablakokban felcsapott az ott lévő Corvinisták üdvrivalgá
sa, a lány újra kifeküdt az úttestre.

Szalontay-Kovács Ibolya 1956 októberében csak 16 éves volt, de 
már a Corvin-köz bátor harcosaként ismerték a bajtársai. November 
4-én a fővárost elözönlő oroszok egy része a Corvin-közre vetette rá 
magát. A hadműveleteket irányító Konyev marsall és helyettesei 
úgy gondolták, hogy legfeljebb néhány óra alatt végeznek az "ellen- 
forradalom" fellegvárával. Csalódtak. A védők csak 5-én este és 6-án 
gondoltak a Corv'in-köz feladására. Ekkor, 6-án tűzbe dobálták az 
iratokat és azokat a dolgokat, amelyek később felhasználhatók le
hettek a védőkre. A sok holmival eg>TJtt a tűzbe került egy - a címer
től megfosztott - lyukas zászló is. B. Tóth László és Ibolya kimentette 
a zászlót a lángokból, mielőtt még tüzet fogott volna. így is meg- 
pörkölődött a széle. Ibolya a teste köré csavarta a zászlót.



November 9-én (állítólag) az utolsó védők is elhagyták a Com nt. 
Közülük sokan nyugat felé vették az irányt, mások pedig a feloszlott 
csapatokból alakult új szer\'ezetekhez csapódtak. Abban remény
kedtek, hogy a n>aigat segíteni fog és az általunk kivívott szabadság 
ismét ránk köszön. Ibolyáék a Baross térieket keresve, a Péterfy 
kórház melletti fatelepen húzták meg magukat egy időre. A fatele
pet egyik nap szovjet harckocsik vették körül, majd elfoglalták azt. 
Maradt a Péterfy kórház alagsora. November 12-én éjjel a kórház
ban sokszorosított röplapokat ragasztgattak a Rózsák terén, amikor 
sortűz dördült, B. Tóth Laci és egy lány elvágódott. A lány azonnal 
meghalt. B. Tóth még élt néhány percig és azt suttogta Ibolyának, 
hogy "mentsd meg a zászlót". A szovjetek és a magyar pufajkások 
november 19-én lefogták a kórházban és az annak közelében lévő 
fiatalokat. A Deák téri rendőr főkapitányság volt az új állomásuk. 
Ibolyával 10 másik lányt csuktak egy zárkába. Pár nap múlva az ut
cára tették őket. Kovács Ibolya Ausztráliát választotta második hazá
jául.

1973 áprilisában egy férfi puskával támadt rá és a zászlót köve
telte. Ibolya nemet mondott. A férfi lőtt. Nagy nehezen megmentet
ték az életét. 1990. augusztus 20-án katonák díszsorfala között vit
ték be a lyukas, fakult színű zászlót a Hadtörténeti Múzeumba, ahol 
ma is őrzik azt.

Marika

Október 26-án a szovjet erők együttműködve az ÁVH erőivel, a 
város minden részében támadást indítottak a szabadságliarcosok 
ellen. Nem kíméltek embert, házat. Egy cél lebegett előttük: leverni 
a forradalmat. Ez a kis epizód egy fiatal lányról, Marikáról szól, akit
26-án a Liszt Ferenc téren temettek el társai, miután szinte szitává 
lőtték a betolakodók.

A Liszt Ferenc tér és a Paulay Ede utca sarkán szovjet tankok áll
tak úgy, hogy lőni tudták az Andrássy úton, a Király utcán, a Paulay 
Ede utcán, a Jókai téren és Jókai utcán közlekedő járműveket, em
bereket. Egy Pobeda típusú mentőautó az Andrássy út felől, a Jókai



úton közeledett, amikor az orosz fegyverek eldördültek, a Pobeda 
felszaladt a járdára, nekiütközött a falnak és megállt. Az út egyik ol
dalán hét, a másikon - a kocsihoz közel - három fiatal fegyveres volt. 
A kocsiban a Király utcai barikád harcosai voltak, közöttük Marika 
is. A fiuk kiugráltak, Marika a kocsiban maradt. A fiiik kiabáltak: 
"Marika! Ha élsz, emeld fel a kezed!" A szovjet géppuska és a gép
pisztolyok tovább lőttek. Egyszer egy kéz mégis megjelent és lassan 
emelkedett. Tehát a lány élt. A Pobeda kigyulladt. A távolabbiak ki 
abáltnk a kocsihoz közelebb lévőknek, hogy kússzanak oda és nyis 
sák ki az ajtót a lánynak. A három fiú egyike kúszni kezdett a kocs 
felé. Felnyúlt, hogy kinyissa az ajtót, de egy sorozat keresztbe lőtte 
Élettelenül fordult le a kocsi mellé. A másikat már nem kellett biz 
Uitni. Az oroszok kegyetlen tüze ellenére is megpróbálta kimenten 
az égő kocsiból a sebesült leányt. Öt is eltalálták és a lángok átölel 
ték a betonra omló fiatal fiút. A harmadikon volt a sor. Közel kú 
szott a kocsihoz, de várt. Várt a sorozatra, mely nem is késett sokáig 
Amikor a fegyverek ugatása abbamaradt, hirtelen felnyúlt és kivágta 
az ajtót, majd lezuhant a kerék mellé, majd visszakúszott az előbb 
rejtekhelyére. Az oroszok azt hitték, meghalt. Az út túlsó oldalán lé 
vők tovább kiabáltak; "Marika! Gyere ki, ugorj ki, bújj ki!" És a lány 
megmozdult. Kikúszott, vagy inkább kibukott a kocsiból. Az oro
szok tovább lőtték a Pobedát. A fiúk ordít^'a biztatták Marikát, aki a 
hangok irányába kúszott, égett. Mire az út közepéig ért, már csak 
egy darabka volt rajta a zipzáras kék melegítőből, a többi leégett ró
la. Társai azt hitték, hogy az út közepén kapott géppisztoly-sorozat 
végzett vele, de egy pár másodperc múlva tovább kúszott. A járda- 
szegélynél kapta az utolsó sorozatot, rrjely után többé nem mozdult. 
A fiúk egy meghajlított ólomcsövet akasztottak a nyakánál még 
meglévő melegítő darabba és kihúzták.

Marika teste tele volt a lövedékektől származó lyukakkal, melye
ket az égő ruha tüze összehúzott. Közben befutott egy mentő, de 
már nem volt rá szükség. Marikát és a két fiút a Liszt Ferenc téren 
ásták el. A nevét sem ismerjük.



Az ismeretlen kézigránátos lány Várpalotán

Várpalotái október 2ó-án érte el a forradalom szele, de egyetlen 
nap alatt oly sok minden történt, hogy szinte követni is alig lehet az 
eseményeket. A városba érkezett a Lentiben lévő gépesített lövész 
ezred egy zászlóalja és berendezkedtek a város objektumainak 
(Pártbizottság, Tanács, Szállító akna stb.) védelmére.

A tüntetést mintegy 15-20 fő kezdte el az Ibolya cukrászdánál, 
majd a Petőfi munkásszállásnál folytatták. Kikérték a Lenin-Sztálin- 
Rákosi stb. képeket és összetörték azokat. A szénbányászati tröszt 
előtt már 120-130 fő kiáltotta: "Ruszkik, mars ki! Le a kommunis
tákkal!" Mintegy 30-40 fő megkezdte a szovjet emlékmű lerombolá
sát. Ez 14.00-15-00 óra között fejeződött be. A tüntetés a pártbizott
ság épülete előtt folytatódott, ahol Újvári Sándor ezredes és Szeke
res Mihály alezredes próbálta megállítani a tüntetőket, de ez nem 
sikerült. A tömeg behatolt a pártbizottság épületébe. Szekeres a fe
jek fölé lőtt géppuska tüzet vezényelt a fegyvertelen tüntetők ellen. 
Szekeres pedig saját pisztolyával megsebesített egy bányászt. Ami
kor a munkások megbízottai tárgyalni akartak a pártvezérekkel, 
Ligmann Károly másodtitkár kijelentette; "Csőcselékkel nem tárgya
lok." A helyzet elmérgesedett. Kálni László szabaddá tette a mellét 
és ezt kiáltotta Ligmannak: "Én is az vagyok? Te, piszok, ide lőj!"

Szekeres a folyosó vége felé menekült. Elfogták és elvették a 
pisztolyát, majd megverték, mert azt hitték, hogy a sebesült társuk 
meghalt. Megverték Nemoda Jánost és Ligmann másodtitkárt. A 
tüntetők megkeresték a pártbizottság fegyvereit és elvitték azokat. 
Innen már kb. 400 fő vonult a rendőrség épületéhez, hogy lefegy
verezzék a rendőröket. Ez sikerrel járt. A rendőrök átálltak és közös 
járőrözésre tettek javaslatot.

A laktanyánál Újvári ezredes kizárta a tüntetőket, majd később 
tárgyalni kezdeti 10-15 fővel, miközben az ügyeletes tiszt (Pósa szá
zados) tüzel nyitott és kiűzte a felkelőket a laktanyából. Több em
ber megsebesült.

17.30 táján egy szovjet tehergépkocsi haladt a rendőrség épülete 
felé, ahol tüzet nyitottak. Ekkor kezdték a várpalotaiak építeni a ba
rikádokat. A Veszprém felől érkezett másik tehergépkocsi ÁVH-



sokat szállított, akik a varos szélén lévő szőlős dombot vették tűz 
alá. Elfogták az egyik tüntetőt (Novak Ferenc) és addig verték, hogy 
kórházba kellett szállítani. És még mindig nem volt vége a napnak. 
Három szovjet gépkocsi haladt a rendőrségi épület felé és tüzet 
nyitottak a Báli István által vezetett nem rég alakult járőrre, mely
nek tagjai az árokba vetették magukat. Báli súlyos sebet kapott. A 
szovjet gépkocsi oszlop az Akna-csárda felé haladt, ahol a szabad
ságharcosok megsemmisítették a gépkocsikat. Gálát József egy 
szovjet maxim típusú géppuskát hozott tűzkész állapotba, Berta Jó 
zsef bányász katona golyószóróból. Szarvas pedig géppisztolyból 
tüzelt.

A tűzmegnyitás akkor kezdődött, amikor a szovjet gépkocsi a ba
rikádhoz ért. A szovjetek eszeveszetten lőttek. Az első gépkocsi át
törte az akadályt és eljutott az hiota előtti felüljáróig. A második ko
csi benzint szállított. A tartály sok találatot kapott, de nem gyulladt 
ki, pedig már kilőtték a motort és a gumikat is, és egy kőrakásnak 
rohant. A gépkocsivezető a várpalotaiak fegyverének tüzétől meg
halt. A iiarmadik kocsi lőszert, a pótkocsija pedig élelmiszert szállí
tott. A lőszeres kocsin 10 szovjet katona ült és valamennyien tüzel
tek. A barikádon való áthaladás után belekerült a várpalotaiak össz
tüzébe. A kocsi az egyik ház sarkába ütközve állt meg. A szovjet ka
tonák tovább lőttek. A sebesülteken kívüliek leugráltak és fedezék
be mentek.

Ekkor mintha a semmiből lépett volna elő egy lány, nem törődve 
a gyalogsági fegyverek pergőtüzével, felemelkedett és egy kézigrá
nátot dobott a kocsira. A kocsin lévő lőszerek egymást robbantgat- 
ták fel és még egy óra múlva is ropogtak. A kocsi is tüzet fogott. A 
rajta lévő szovjet katonák szénné égtek. A harci jármű mellett 5 ha
lott katona feküdt és 2 súlyos sebesült. Ezek a kórházban haltak 
meg. A hős várpalotai férfiak közül is kiemelkedett bátorságával, 
hősiességével, n\aigodtságával a hős szabadságharcos leány, aki arra 
sem tartott igényt, hogy nevét feljegyezzék.



Maiéter Pál

Az MSZMP vezetői és a kormány tagjai az 1956-ot követő évek
ben, évtizedekben a katonák és az egész lakosság félrevezetése ér
dekében egyre erőteljesebb propagandát fejtettek ki. Folyamatosan 
fenntartva a hazaárulás és az esküszegés vádját, nem szűntek meg 
becsmérelni a forradalom tábornokát, akit igaztalanul ítéltek el és 
végeztek ki.

Maiéter Pál emléke, hasonlóan az aradi tizenötéhez, élni fog az 
emberek szívében, míg egyetlen magyar él ezen a földön. Őszinte 
híve, hűséges követője volt Nagy Imrének. Katona volt a szó legszo
rosabb értelmében. A honvédségbe az orvostudományi egyetemen 
töltött két év után, 1939-ben lépett be. 1942. augusztus 20-án had
naggyá avatták a Ludovika Akadémián. A fronton felderítő tiszti 
beosztásban szolgált. 1944. május 2-án esett fogságba. 1944. augusz
tus 1-jén már a szvjatosínói partizán iskolán készült és szeptember 
17-én Kijevbő! indulva, egy 21 fős partizáncsoport élén harcba in
dult. A Debrecen és Érmihályfalva között ledobott 12 fő a 
földetérés pillanatában, illetve már a levegőben meghalt. Az a cso
port, mely Nagykárolytól nyugatra és Tasnád közelében ért földet, 
egy hónapon át harcolt. 1956. október 23. a Kisegítő Műszaki Csa
patok Parancsnokságának élén találta, a néphadsereg ezredeseként.

Maiéterhez a sors nem volt kegyes. A vádirat szerint nemesi 
származású, ősei földbirtokosok, apja egyetemi tanár. Valójában az 
úri középosztályhoz tartozott. Bár az életét tette kockára a hazáért, 
Rákosiék soha nem bíztak benne, az ÁVH figyeltette. Nem akartak 
belőle vezetőt csinálni, ezért akadémiára nem küldték. Az ÁVH 
egyik századosa, Maiéter volt partizán bajtársa, Darázs István felje
lentette 1949-ben és 1957-ben is. Arról a Darázs Istvánról van szó, 
aki 1956. december 8-án Salgótarjánban - az ÁVH-sokból, pártfunk
cionáriusokból, tartalékos ÁVH és honvédtisztekből szervezett pu- 
fajkás karhatalmisták parancsnokaként - halomra lövette a tüntető
ket. 132 ember halt meg. Darázs állításainak mindegyike hazug volt 
és azok csupán Maiéter lejáratását, az iránta való bizalom meginga
tását szolgálták, hazugságait mégis elhitték.



1949-ben Darázs századost a Partizán Szövetségben rendreiitasí- 
tották, 1957-ben viszont elérkezettnek látta az időt és újra előadta 
hazugságait. Nem véletlen tehát, hogy az ilyen "jóindulatú bajtársak” 
aknamunkája nyomán Malétcr mindig megbízhatatlan volt. 1956. 
október 25-én reggel parancsot kapott a vezérkar főnökétől, hogy 
tisztítsa meg a Kiliánt a fegyveresektől, ahol az ő alárendelt alakula
tai helyezkedtek el. Öt harckocsival indult, hárommal érkezett oda. 
''26-án éjjel kapcsolatba lépett a Corvin-köziekkcl" - mondja a vád
irat, majd így folyatja; "Ezzel nyíltan átállt az ellenforradalmárok ol
dalára. Hozzájárult a hadsereg szétveréséhez és az ellenforradalom 
kibontakozásához, mert példáját köverv'e több magasabb beosztású 
tiszt is csatlakozott hozzá (Mecséri János, Solymosi János, Márton 
András és mások)."

Maiétert nem a sok-sok vádpont alapján ítéltél halálra. Ügyét 
összekapcsolták a Nagy hnre és társai elnevezésű eljárással. Nagyot 
és társait 1957 április közepén Kállai Gyula irányítása mellett Rajnai 
Sándor rendőr ezredes (volt ÁVH-s alezredes - B.M.) letartóztatta a 
romániai Snagovban és hazaszállíttatta őket.

Az 1958. február 5-én és 6-án lefolytatott tárgyalás folytatására
1958. június 9-én fél 10-kor került sor, zárt körben, gyorsított 
ütemben dolgozva. l4-re befejezték a "bizonyítási eljárás"-nak neve
zett cirkuszt. Elhangzottak a védőbeszédek, amelyek inkább váda
kat tartalmaztak, majd az utolsó szó jogán felszólalások következtek.
15-én 17 órakor ítéletet hirdetett dr. Vida Ferenc, a tanács elnöke. 
Maléter még a befejeződött bizonyítási eljárás után sem hitte, hogy 
halál vár rá, mégis igyekezett megbánást tanúsítani és felszólalását 
így fejezte be: "Szocialista bíróság előtt állok. Szigorú ítéletüket ké
rem." Bízott a szocialista bíróság jóindulatában, de 15-én 17 órakor 
be kellett látnia, hogy a rendszer, amelyet szolgált, bűnösök, gyilko
sok kezében levő rendszer volt. "A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági 
Tanácsa a ... TE. NB. 003/1958/08. sz. ítéletével Maiéter Pált a népi 
demokratikus államrend megdöntésére irányuló cselekménnyel el
követett bűntett miatt és - mint vezetőt - zendülés bűntette miatt 
halálra, lefokozásra, a rend- és díszjelek elvesztésére, valamint teljes 
vagyonelkobzásra ítéli."

Október 30-án az ezredest berendelték a Parlamentbe és Nagy 
Imre közölte vele, hogy kinevezik honvédelmi miniszter helyettes
sé! Ez 31-én meg is történt. Az okmányt 2-án kapta kézhez. Novem-



bér 1-jén merült fel, hogy kinevezik miniszterré. A javnslatot két íz
ben is visszautasította, de másodikán délután mégis közölték vele 
azt, mint döntést. November 3-án a szovjetekkel való délelőtti tár
gyalás után Nagy Imre közölte vele a kinevezést.

November 3-án Malinyin hadseregtábornok vezetésével a szov
jetek tárgyalást színleltek, hogy félrevezessék a magyar vezetést. Dé
lelőtt a Parlamentben voltak, este 22 órára pedig Tökölre hívták a 
magyar delegációt, ahol hitszegő módon letartóztatták őket. 
Maiéter 41 évesen életét adta a magyar szabadságért. 1958. június
l6-án kivégezték és testét jeltelen sírba dobták. 1989. június l6-án a 
hazafiakat megillető temetésben részesült. Koporsójánál egyetlen 
katona sem tisztelgett az akkori 160.000-ből. Egy hónappal később 
a megbomlott agyú Kádár temetésén a Magyar Honvédség tiszti- és 
tábornoki karából sokan a fájdalomtól megtört arccal sírtak, zokog
tak. Maiéter nem az ő hallottjuk volt A magyar nemzet legnagyobb 
hóhéra, igen.

A tömeggyilkos péksegéd

Gyurkó Lajos nevét 1956 októberében, majd a megtorlás évei
ben tanulta meg igazán félni a magyar lakosság, bár a gyöngyösiek 
és a Gyöngyös környékiek már 1945-ben is reszkettek tőle. Okmá
nyok nem igazolják, hogy ki is volt Gyurkó 1945 előtt, mit csinált és 
milyen törleszteni valói voltak kortársaival szemben, de mint városi 
párttitkár, félelemben tartotta a lakosság egy részét.

Az 1970-es években, amikor az MSZMP vezetői nem adták meg 
neki az általa kért nyugdíjat, benzinkutas lett. Az 1956-1960 között 
közismert hóhér nevét ismét a szájára vette a fél ország. És ekkor 
egy gyöngyösi születésű ezredes, kinek szülei valamelyik haláltá
borban haltak meg, dicsérni kezdte előttem Gyurkót. Ő mondta el, 
hogy esténként behívták a rendőrségre a volt csendőröket, a kom
munista ellenes személyeket, a "fasisztákat" és "véresre vertük őket" 
- mondta az ezredes, többször is hangoztatva a véresre verést. Akkor 
még nem foglalkoztam '56. kutatásával, így Gyairkó tetteit csak felü
letesen ismertem. A forradalom kutatását az 1980-as évek közepén



kezdtem el, és megismertem a volt tábornok minden lépését, min
den tettét. Igazi utóda volt ő Haynaiinak, Számiielynek és a többi 
tönieggyilkosnak.

1921-ben született Budapesten és 1979-ben temették el Pécsett. 
Bár a partizánlexikon nem ír róla, munkásmozgalmi múltja sincs 
dokumentálva, a két háború közötti néhány tíz főből álló kommu
nista pártnak nem volt tagja, megkapta a partizán emlékérmet. 
1957 augusztusában az MFMP kormány kitüntette a Munkás Paraszt 
Hatalomért Emlékéremmel. Hogy miért, azt később látni fogjuk, de 
előbb ismerkedjünk meg a múltjával.

Mint pártfunkcionárius és mint munkás származású (az apja 
szobafestő és mázoló volt) 1949. május 1-jén fejezte be a 6 hónapos 
törzstiszti tanfolyamot (5 elemivel), előléptették alezredessé és ki
nevezték az ejtőernyős zászlóalj parancsnokává. Közrejátszhatott-e 
magas rendfokozat odaítélésekor, hogy az 1. világháborúban orosz 
fogságba esett apja orosz feleséget (Popov Mária) hozott haza, no és 
a párth'iség, a megbízhatóság.

Alig telt el egy év és már a 12. Lövész Hadosztály parancsnoka,
1950-ben pedig beiskolázták az 5 hónapos magasabb parancsnoki 
tanfolyamra, majd 1952-ben Katonai Akadémia elvégzése nélkül és 
szinte az alapvető katonai kérdések ismerete hiányában is Moszk
vába küldték a legmagasabb szintű katonai akadémiára, a Szovjet
unió Fegy'veres Erőinek 2 éves Vezérkari Akadémiájára. 1954 őszén 
a 3. hadtest parancsnokává nevezték ki. Ebben a beosztásban érte a 
forradalom, melynek eltiprásáért és a magyar nép megfélemlítésé
ért talán a legtöbbet tette. A tűzparancsai és más gyilkos intézkedé
sei következtében meggyilkoltak számát százakban lehet kifejezni.

Október 25-én rávette a hadtest törzs tisztjeit, hogy tiszti gyűlé
sen ítéljék el az ellenforradalmat és az MDP központi vezetőségé
nek táviratban fejezzék ki hűségüket, tettrekészségüket. így merült 
fel pl. a pártközpont által a HM élére kiküldött Katonai Bizottság 
(Apró Antal vezette) és a szovjetek részéről 25-én és 26-án, hogy 
Gyurkó két magyar hadosztállyal menjen Budapestre és tapossa el a 
forradalmat. Valakinek azonban ellenvetése támadt, félve attól, 
hogy Gyurkó temetővé változtatja Budapestet. Az ügyet levették a 
napirendről. Ó azonban nem maradt tétlen. Október 27-én belelö
vetett a kecskeméti börtön előtt tüntető tömegbe. Tiszakécske bé
kés lakossága ellen repülőket vetett be, mert azok felvonultak. A



szónokok megliallgatása előtt a falusiak a Himnuszt énekelték, ami
kor a gépek lecsaptak és géppuska tüzet zúdítottak rájuk. Ti
zennyolc ember ott halt meg helyben. Rengeteg volt a sebesült.

Vadászrepülőket v'etett be Csongrádon, Kiskőrösön, Kecskemé
ten és másutt. A kecskeméti cigánytelep 60-70 felkelője ellen beve
tette a törzs tiszti csoportját, a kiskőrösi ezred egyik zászlóalját, egy 
rohamlöveg zászlóaljat, két légvédelmi üteget, két vadászgépet. A 
cigánytelep vérben úszott a szó szoros értelmében. Gnirkónak 
mind párthűségben, mind pedig a szadista hajlamokat illetően hoz
zá hasonló politikai helyettest adott a mindenható párt. Sucin Jó 
zsef alezredes semmiben nem maradt el G)airkótól, de annál éhe- 
sebb és sokkal rafináltabb volt.

Megrögzött sztálinisták voltak. Fasiszta ellenforradalomnak ne
vezték októberben és azt követően is a forradalmat. A megtorlás 
legsötétebb követelői és szorgalmazói voltak. Mindenütt (Salgótar
ján, Eger, Gyöngyös, Kecskemét) megjelentek, ahol embereket kel
lett ölni, leváltani, bebörtönözni. Gyurkó volt az egyik (fő) szer\'e- 
zője a Balaton körüli "begyűjtő" hadműveleteknek, a végrehajtók 
vezetője pedig több esetben is a volt SS katona, Valencsák vezérőr
nagy.

1956 októberében a frissen megalakult Katonai tanács le akarta 
tartóztatni Gyurkót és Sucint. Valaki "súgott" nekik, ők pedig a szov
jetekhez menekültek. A Katonai Tanács utasította a hadtest csapata
it, hogy amennyiben valamelyikliez "betérne" a két szökevény, tar
tóztassák le őket. Jaj volt november 4 után azoknak a parancsno
koknak, akik intézkedéseket foganatosítottak az elfogásukra.

A szökés előtti egyik napon Janza Károly (a miniszter) kioktatta 
Gyiirkót, mint "képzett katonát és jól felkészült párttagot", mert 
G>TÍrkó a jelentés közben fasiszta ellenforradalmároknak nevezte a 
felkelőket és fasiszta ellenforradalomnak a szabadságharcot. Az ő 
véleménye azonban sem akkor, sem később nem változott meg.

A tisztek felülvizsgálatára 1957 elején megalakult bizottság el
nöke ő lett. Róla senki nem állította, hogy segítette az "ellenforra
dalmárokat" és kesztyűs kézzel bánt volna a "fasisztákkal."

1957-ben és 1958-ban 21.864 tartalékos tiszttől vonták meg a 
rendfokozatot, közöttük 544 paptól.



Egy győri "ellenforradalmár"

1957. június 10-én, hétfőn 09 órakor került sor a Győri Megyei 
Bíróság külön tanácsának ítélethirdetésére a Megyei Bíróság nagy
termében, Földes Gábor és tizenkét társa ügyében. "Hat halálos íté
let - a mosonmagyaróvári hazaáruló gyilkosok bűnperében" - írta a 
Kisalföld c. lap 1957. június 11-ei száma.

Földest a mosonmagyaróvári ténykedéséért vonták felelősségre 
és nem azért, amit Győrben tett október 23-tól az 1957. május 3-án 
történt letartóztatásáig. Kikiáltották a színházi rendezőt gyilkosnak, 
kinek szándéka "az államrend megdöntésére irányult és ez a szán
dék a karrierizmusából, a Szovjetunió iránti gyűlöletéből, naciona
lista beállítottságából táplálkozott ... a vádlott és társai nem a hibák 
kijavításáért, hanem az államrend megdöntéséért harcoltak ..."

Győr megye és Győr város akkori párt és állami vezetőinek igen 
nagy szüksége volt Földes, T.Á., G.L., W.L, C.L. Zs.J. halálos ítéletére, 
mivel enélkül soha nem tudták volna elhitetni a megye és az ország 
lakosságával, hogy Győr megyében ellenforradalom volt. „Egyesek 
szívesen beszélnek arról, hogy Győrben nem folyt vér (az ÁVH által 
kiontott vér nem számított bűnnek sem Győrött, sem Moson- 
magyaróvárott - Szerző) és hát miért beszélünk mi akkor ellenfor
radalomról - mondta Lombos Ferenc. ... Ezeknek meg kell mondani 
..., hogy a kommunistákat, a becsületes dolgozókat tucatjával miért 
rakták akkor ki az üzemekből ... miért állítottak össze listákat azok
ról, akiket ki akartak végezni az elkövetkező napokban ..." Egyetlen 
ilyen listát nem tudtak felmutatni az országban működtetett bírósá
gok, de beszéltek róla Győrben éppen úgy, mint másutt, hiszen ez
zel magyarázták a Csehszlovákiába, Jugoszláviába, vagy a szovjet 
csapatoklioz való menekülésüket. A győriek is Pozsonyban üldögél
tek, még november 5-én is, miközben Győrben Ideiglenes Intéző 
Bizottság megválasztására került sor. A 2, 3- vonal emberei kerültek 
megválasztásra, de uralkodásuk nem tartott tovább 2-3 napnál, mert 
megjöttek az elmenekült vezetők, új választásra hívták híveiket és 
ismét megragadták az íróasztallal, valamint a székkel a hatalmat is. 
Menekülésükre a senki által sem látott halállisták és a Moson-



magyaróvárott nieglincselt három államvédelmi határőr tiszt szol
gáltatott okot.

Győr megyében nehezen indult és még nehezebben folytatódott 
az MSZMP szen'czése. A párttagok szégyelltek, hogy olyan pártnak a 
tagjai, amelynek erőszakszer\'ei a forradalom idején kíméletlenül 
lőtték a fegyvertelen tüntetőket, a forradalom leverése után pedig 
az oroszokkal karölrs e igyekeztek "rendet teremteni" az országban, 
feledve a november 4. után tett ígéreteket. Olcsó lett az emberélet.

Mosonmagyaróváron, ahol a városi pártbizottság titkára a tö
meggyilkosság után is szabadon járt-kelt, nyilatkozat megírására kö
telezték a Mezőgazdasági Akadémia minden dolgozóját és elszámol
tatták őket minden percről. Az Akadémia főigazgatóját Földessel 
eg}"ütt bíróság elé állították. A városi pártbizottság első titkára elfe
ledte, hogy mit tett V.E. a városért és az ő megmentéséért is. Amikor 
október 27-én a temetőben az elkeseredett hallgatók meg akarták 
verni H. J.-t, "... az Akadémia főigazgatója teljes erejéből ordítva rá
vetette magát erre a tömegre, hogy nem engedek lincselni, majd a 
törvény előtt felel, és kiszedett szabályosan a kezükből ..." vallotta ő 
maga a forradalom utáni hetekben. Amikor viszont V.E. is az ellen
forradalmárok listájára került és menesztették, H.J. is azok oldalára 
állt, akik V.E. vesztére törtek.

H.J. mintha érezte volna, hogy a forradalom órái meg vannak 
számlálva, november 3-án Győrbe ment tájékozódni, így a "felsza
badulás" ott érte. November 5-én a pártaktíván, ahol a csornai első 
titkárt választották meg az Ideiglenes Intéző Bizottság vezetőjévé,
H.J.-nek és a városi titkárnak a mosonmagyaróváriak azt parancsol
ták, hogy tűnjenek el a városból, nincs ott keresnivalójuk. H.J.-t egy
20 éw'el idősebb, 45-ös pártag szemközt köpte és gyilkosnak nevez
te.

Rendet kellett tehát tenni a fejekben, elsősorban a párttagoké
ban. Meg kellett keresni a bűnbakokat, semlegesíteni kellett volna 
az országos hírnévre szert tett Szigethy Attilát is, akitől féltek Ká
dárék. Kádár hamis informátorai azok a sztálinista-rákosista vezetők 
voltak, akik Rákosi 1955-ös visszatérése után Szigethyt eltávolítot
ták a megyei tanács elnökhelyettesi beosztásából. Mérhetetlenül 
gyűlölték őt népszerűsége, szellemi fölénye és Nagy Imréhez fűző
dő baráti kapcsolata miatt. Megindult tehát a párt mindent elsöprő 
hadművelete a Győr-Sopron megyei "ellenforradalom" feltérképe



zésére és leverésére. A fő eseményt a mosonmagyaróvári lincselés 
képezte, melynek főszereplőjévé Földes Gábort tették meg.

1956. október 26-án délelőtt Mosonmagyaróváron tüntetés kez
dődött, majd a felvonulók valamivel 11 óra előtt a határőr laktanya 
elé vonultak, ahol követelték a vörös csillag eltávolítását, az állam- 
védelmi határőrség feloszlatását. Három tiszt a felvonulók elé ment, 
hogy megállítsák őket. Tűzparancs ugyan nem hangzott el, de a lak
tanya udvaron lövés dördült, melyet soha, senki nem magyarázott 
meg. Utalás olvasható viszont több okmányban, hogy egy határőr 
megsebesült. Egyesek szerint az erkélyen álló Dudás százados adott 
jelt a tüzelésre. A felcser szerint egy határőr nyaktáji lövést kapott, 
de nem tudták megállapítani, hogy ki lőtt és honnan. A lövés halla
tán az előre kiépített tüzelőállásokban (géppuska és golyószóró fé
szek, futóárok, ablak) elhelyezett határőrök tüzet nyitottak és esze
veszetten lőtték a fegyvertelen tüntetőket.

Kézigránátok tömegét szórták a menekülő vagy már a földhöz 
lapult emberek közé. Öregek és fiatalok, asszonyok és gyermekek 
tizei haltak meg és közel kétszázan sebesültek meg a téren. Három 
tehergépkocsi hordta a halotukat és a sebesülteket a kórházba. A 
megdermedt lakosság délután 15 óra táján ismét gyülekezett a lak
tanya előtt. Az események hírére Szigethy Attila, a Nemzeti Tanács 
elnöke kirendelt Győrből egy szakasz katonát. A két Weapan típusú 
gépkocsin utazó katonákhoz azonban mintegy 18-20 tehergépko
csin civilek is csatlakoztak, hogy megbosszulják a vérfürdőt. A 
Nemzeti Tanács megbízottján (T.A.) kívül Földes Gábor is útba in
dult, majd megelőzte a gépkocsi oszlopot és a fehér zászlóval ellá
tott gépkocsiján a laktanya elé ment. a határőrök utasítást kaptak a 
helyi Forradalmi Bizottság vezetőjétől, hogy a gépkocsit engedjék 
be a laktanyába. A gyülekező lakosok résen voltak és a gépkocsival 
együtt ők is behatoltak. Földes beszédet mondott a határőrök előtt 
az ÁVH felszámolásáról, majd felszólította őket, hogy tegyék le a 
fegyverüket és álljanak a forradalom oldalára.

A laktanya udvarán lincselés vette kezdetét. Egy tisztet agyon
vertek, egyet kórházba, kettőt pedig a Forradalmi Bizottsághoz szál
lítottak. A lincselés akkor vette kezdetét, amikor egy 15 év körüli



fiatalt találtak az udvar eldugott részében, kinek a fejét gránát ron
csolta széjjel. A vallomások szerint a sebesültszállító tehergépkocsin 
vitték be oda. A halott gyermek láttán elszabadult a pokol. Több 
tiszt Csehszlovákiába menekült. Mire a Győrből kirendelt lövész 
(géppuskás) szakasz katonái a határőr laktanyához étek, a tömeg 
már benyomult oda, így ők visszamentek Győrbe.

Október 27-én reggel a lakosság ismét az utcán volt és követel
ték a tisztek kiadását a Forradalmi Bizottságtól. Az egyik tiszt kiug
rott a 2. emeleti ablakból, akit az elkeseredett tömeg helyben 
agyonvert. A Forradalmi Bizottság tagjai ezt látva, a másik tisztet le
tagadták. A tömeg a kórház elé ment, ahonnan kihozatták a sebesült 
hadnagyot és brutális módon kivégezték.

A 26-án délután Mosonmagyaróvárra érkezett civilek a lövész ka
tonákat követve - a helyi Mezőgazdasági Akadémia hallgatóival 
egyesülve - bementek a műszaki zászlóalj laktanyájába, ahol sok 
fegwert szereztek. A helyi vezetés a problémát úgy hidalta át, hogy
27-én az Akadémia hallgatóiból nemzetőr zászlóaljat szervezett és 
feleskették őket.

A megyei vezetés a forradalom utáni első hetekben nem tudott 
mit kezdeni a mosonmagyaróvári eseményekkel, de a december 
elején a volt Államvédelmi Hatóság tisztjeiből létrehozott Politikai 
Nyomozó Osztály Győrött is találékonynak bizonyult. Félretolták az 
Államvédelmi Határőrség által kiváltott sortűz több mint 100 halott
jának ügyét, elővették helyette a laktanya elfoglalását és a lincselést. 
December 27-én letartóztatták T.Á tanárt, a Nemzeti Tanács Mo
sonmagyaróvárra küldött képviselőjét és megkezdték az ügy fel
göngyölítését.

Földes az ország november 4-én történt ierohanása után sem 
húzta meg magát. Szoros kapcsolatot tartott a Hazánk c. lap szer
kesztőségével. Eljárt a gyárakba és beszélt a sztrájkoló munkásokkal. 
A Vagongyárban elszavalta nekik Tamási "Piros vér a pesti utcán" c. 
versét. Csak 1957 márciusában érezte meg, hogy a forradalom va
lóban elbukott. A március 15 előtti napokon Győrött is - mint a fő
városban - tüntető felvonulásokat rendezett a karhatalom, hogy fé
lelmet ébresszenek az emberekben. A volt ávósok által beharango
zott MŰK (Márciusban Újra Kezdjük) felkelés elmaradása hihetet
lenül megnövelte a hatalom önbizalmát és biztonságérzetét. Sutba 
dobta a novemberben elhangzott ígéreteket, utasította az ügyészsé



geket és a bíróságokat a "vétkesek" megbüntetésére. A rendőrség és 
a karhatalom nem várt biztatásra. Lőttek és ütöttek.

Győrben 1957. február 23-án, a Szovjet Hadsereg napja megün
neplésére is sor került. A helyőrség parancsnok (a határőr kerület 
parancsnoka) elrendelte a szovjet hősi emlékművek helyreállítását 
és az évforduló megünneplését. Kirendelt a központi ünnepségre 
egy zászlóaljat, mely állt egy határőr, egy szovjet és egy pufajkás 
századból.

Földes - látv'a és érezve, hogy mi történik az országban, leállt és 
visszahúzódott. Nem állíthatjuk, hogy elkésett, mert a hatalom őt 
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Május 3-án Földes Gábort is letartóztatták. A vád már készen állt, 
akár az ítéltet is kihirdethető lett volna, de a tárgyalás nem marad
hatott el. A Gy.J. bíró által vezetett külön tanács mindössze 9 napot 
(május 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31. június 1, 4.) fordított arra az ügy
re, mely azzal kezdődött, hogy megöltek több, mint 100 embert. Ez
zel lényegében nem is foglalkozott a bíróság. Június 10-én ítélethir
detésre került sor, ahol hat embert ítéltek halálra, kettőt életfogytig 
tartó, kettőt 7 évi, egyet 5 évi, egyet két évi, egyet pedig 6 havi bör
tönre. A tárgyalás lebonyolítása azért is sürgős volt, mert annak fo
lyamán be kellett "bizonyítani", hogy Szigethy Attila is bűnös, tehát 
lefogták és bíróság elé állításán, a másik nagy koncepciós peren 
dolgozott a bíróság és az ügyészség mellett a megyei és a városi 
pártapparátus is.

A fellebbviteli tárgyalás előkészítése és a június 10-én hozott 
példátlanul kemény ítéletek megindoklására gyűjtögették és fel
használták a közbeeső pereken elhangzott vallomásokat is. 1957. 
szeptember 24-én a Győri megyei Bíróság 4 évi börtönre ítélte 
Szende Mária színésznőt, aki Földes Gábor és Kéri Edit mellett 
"folytatólagosan izgatott a népi demokratikus rendszer ellen".

Október 3-tól 8-ig tárgyalták Ambrus József őrnagy (Mosonma
gyaróvári Helyőrségparancsnok) és társai (T.K., Ö.S., V.T., M.J., Sz.F.) 
ügyét. Földesék ügyét decemberben vették elő újra. Ekkor már nem



élt Szigethy Attila és börtönben ültek mindazok, akiket a pártveze- 
tók bűnösnek tartottak. December 21-én zárt tárgyaláson halálra 
ítélték Földes Gábort, T.Á-ot, G.L-t, C.L-t, ZsJ-t, K.A-t, életfogytiglani 
börtönre Sz.F-t, 7 év helyett 12 évi börtönre K.K-t, 5 év helyett 10 
évre M.F-t, 7 év helyett 4 évre V.E-t.

Földes Gábor életbenmaradásáért emberfeletti küzdelembe 
kezdett az apa. Földes László, valamint G-né, Földes Éva és mások. 
Az Elnöki Tanács január 10-én döntött az élet-, vagy halál kérdésé
ben. Az apa erre az időre mindenütt járt, mindenkit mozgósított, 
így a 10-én lezajlott ülésről is értesültek, amiről viszont a Politikai 
Nyomozó Főosztály is tudomást szerzett.

Megindult a nyomozás annak megállapítására, hogy kitől (kiktől) 
származnak az apa és a nővér értesülései. A nyomozást Szalma Jó 
zsef rendőrnyomozó őrnagy vezette, a személyek meghallgatását
F.Sz. rendőrnyomozó százados végezte. A nyomozás végén, január
28-án összesítő jelentés készült.

A részletekbe is belemenő kihallgatást tehát F.Sz. százados vé
gezte. A jegyzőkönyv majdnem szó szerinti közlését azért tartottam 
szükségesnek, hogy az olvasó előtt világos legyen: Földes Gábor 
menthetetlen volt. Voltak viszont segítőkész emberek, akik mertek 
kockáztatni, hogy megmentsék Földest, Hiába kockáztattak. Akik 
tehettek volna érte valamit, azok nem tettek semmit.

A jegyzőkönyv tartalma:

A II. fokú tárgyalás idején a bíróság folyosóján tartózkodott Föl
des László. Az ítélethirdetés után az ügyvéd, Dr. B.B. nem közölte 
velük az ítéletet. Azt hitték, hogy Gábort halálra ítélték. B. azután 
közölte, hogy Gábort halálra ítélték. Földes László megkérte S. Zs-t, 
a Jókai és Petőfi Színház igazgatóját, hogy segítsen megtudni, mi 
lesz a fia sorsa ... S.Zs-nak megemlítette, hogy kérik Major Tamás se
gítségét is. S.Zs. és a férje, valamint Földes László elmentek a Parla
mentbe. Major Tamás is jött egy kicsit később. Éppen parlamenti 
ülés volt

S.Zs. a férjével együtt bement, majd Major is, hogy Kelen Bélával 
beszélnek. Kelen Bélával azonban csak a Tisza Kálmán téri (Köztár
saság tér - Szerző) pártháznál találkoztak. Kelen mondta, hogy ő 
mindent megtett. Összehozta Kádár szobájában Szénásit, Nezvált



Major Tamással. S.Zs. férje visszajött a Parlamentbe és várták Majort. 
Közben Major elment, de telefonon jelentkezett és azt mondta, hogy 
bár a Parlamentben komoly fejmosást kapott, megígérték, hogy az 
ügyet kivizsgálják. Később Major személyesen elmondta, hogy be
szélt Kádárral, aki azt mondta, hogy "... semmi esetben sem eshetnek 
abba a hibába, hogy beleavatkozzanak a biróság munkájába".

Földes László az egyik napon személyesen átadott Major Tamás
nak egy óvást, hogy azt juttassa el Szénási Gézához, a legfőbb 
ügyészhez. Major azt át is adta, de Szénási úgy nyilatkozott, hogy "... 
óvásnak helye nincs, mert törvénysértés nem történt és különben is 
egy járható út van, és ezt közöljék a védővel: a kegyelem.

Földes László tudni akarta, mi van a fiával, ezért a menyét, Gábor 
feleségét kiküldte a "Gyűjtőbe", hogy kérje el a férje ruháit. Ott azt 
válaszolták, hogy Földes Gábor ruháit nem adják ki, mert ő ott ma
rad a Gyűjtőben, nem megy Győrbe. Arra következtettek tehát, 
hogy Gábort nem végezték ki.

Kb. december 24-én Földes László elment az Igazságügyi Minisz
tériumba és az iktatóban érdeklődött, hogy a fia kegyelmi kérvénye 
megérkezett-e? A válasz; nem adhatnak felvilágosítást. December 
27-én elment a parlamenti tudakozóba, ahol a kérvény után érdek
lődött. A válasz: felvilágosítást csak akkor adhatnak, ha a kérdező 
rendelkezik az Igazságügyi Minisztérium iktató számával. Január 
elején felhí\aa az Elnöki Tanács Hivatalát, ahol egy nő azt mondta, 
hogy "a kegyelmi kérx'ények ma érkeztek". Ezután hívta Úrbán Er
nőt és másokat és érdeklődött, hogy mikor lesz az Elnöki Tanács 
ülése. Január 7-én Úrbántól megtudta, hogy az ülésre 10-én kerül 
sor (péntek). Ekkor közölte azt is, hogy első esetben ülésezik az E.T.
21 taggal kegyelmi ügyben, az eddigi 5 tag helyett.

Pénteken éjjel felhívta telefonon Szendrő József a Művész Club
ból és elmondta, hogy beszélt több művész nevében Mihályfi Ernő 
személyi titkárával, akitől megtudta, hogy az Elnöki Tanács megvál
toztatta az ítéletet 15 évre. "... Szombaton reggel felhívtam Úrbánt - 
mondta Földes László - és közöltem vele a jó hírt, de mielőtt közöl
tem volna, Úrbán azt mondta: ő érdeklődött az ügyben és az E.T. 
egyik tag játó l... Szabó Páltól megtudta, hogy az E.T. ülése előtt fiam 
kegyelmi ügye sima ügynek ígérkezett, úgy nézett ki, hogy meg fog
ja kapni a kegyelmet, az ülésen azonban heves vita keletkezett. Sza
bó azt mondta Úrbánnak, hogy az E.T. döntéséről nem nyilatkozhat,



:iz bizalmas. A döntésről a védőügys^éd érdeklődjön az Igazságügyi 
Minisztériumban. Sem ez alkalommal, sem később egyebet nem 
mondott el Úrbán Ernő.

Szombaton Dr. B.B. csak annyit mondott, hogy ne ringassuk ma
gunkat semmilyen reményben, nehogy csalódás érjen bennünket. A 
következő hétfőn Dr. B. az én kérésemre megírt egy óvást, amelyet 
én személyesen vittem el Ledényi ezredesnek, a Legfelsőbb Bíróság 
Katonai Kollégiuma Vezetőjének. Ledényi ezredes azt mondta, 
hogy az óvást fél órán belül továbbítani fogja a Legfelsőbb Bíróság
hoz és úgy hiszi, semmi akadálya nincs a annak, hogy még azon a 
napon megtárgyalják azt.

Azon a napon délelőtt Dr. B. közölte velem, hogy táviratot ka
pott Győrből, hogy este 7 órára jelenjék meg a döntés kihirdetésé
re. B. azt mondta, hogy elfoglaltsága miatt nem tud elmenni, hanem 
helyettesítteti magát. A kegyelem elutasításáról vagy elfogadásáról 
hivatalos értesítést senkitől nem kaptam.

A másodfokú tárgyalás napján Budapestre jött a Győri Kisfaludy 
Színház igazgatója és párttitkára. Elmondották nekem, hogy felke
resték az ügyben eljáró ügyészt és elmondták neki, hogy a színház 
tagjai és pártszervezete ismerve Földes Gábort, nem tartják indo
koltnak a legsúlyosabb ítélet kiszabását annál is inkább, mert az 
utóbbi időben olyan dokumentumok kerültek elő, amelyek mellet
te szólnak...

Az ügyész azt válaszolta, hogy ... az ő szerepe a vádbeszéddel vé
get ért, azonban amit neki elmondtak, továbbítani fogja a bíróság 
felé. Véleményem szerint - mondotta - az ügyben halálos ítéletet 
fognak hozni, azonban kegyelemre fogják felterjeszteni. Szükséges
nek tartottam a fentiek elmondását, mert a másodfokú eljáró ügyész 
a feleségemnek azt mondotu, hogy (pontosan, név és beosztás sze
rint megnevez egy személyt) ... a vallomásával döntően közreját
szott a halálos ítélet kimondásához. A 2. fokon eljáró ügyész a fele
ségemnek elmondotta, hogy a tárgyalást megelőzően Győrben járt, 
információszerzés végett és ott nem jó információkat kapott...".

A vallomást aláírta Földes László.

Jegyzőkönyvbe vették G.-né vallomását is és kihallgatták Dr. G.E- 
t, a Győr-Sopron megyei Ügyészség politikai ügyészét.



1958. január 28-án felterjesztett jelentésben Sz.J. őrnagy jelentet
te, hogy Földes Lászlót és leányát kihallgatták és mindketten azt val
lották, hogy 1958. január 11-én délelőtt telefonon beszeltek Úrbán 
Ernő író, országg>ailési képviselővel Földes Gábor kegyelmi ügyével 
kapcsolatban. Úrbán Ernő közlése szerint Szabó Pál, az Elnöki Ta
nács tagja az üggyel kapcsolatban mindössze azt a felvilágosítást ad
ta, hogy Földes kegyelmi ügye az ülés előtt sima ügynek látszott, 
azonban az ülésen nagy vita keletkezett. Szabó Pál, az Elnöki Tanács 
szavazati arányáról és az ülés lefolyásáról nem mondott egyebet. 
Úrbán érdeklődésére a döntést nem közölte, arra való hivatkozás
sal, hogy az bizalmas. Azt mondotta, hogy forduljanak az Igazság
ügyi Miniszterhez.

Földes László szerint az elnöki Tanács ülése előtti napokban Úr
bán Ernő közölte vele, hogy az Elnöki Tanács első ízben fog ke
gyelmi ügyben 21 taggal dönteni, eltérően az eddigi szokástól, ami
kor 5 főből állott a kegyelmi bizottság.

G.-né (Földes Éva) Úrbán Ernő közléseiből csak azt következtet
te, hogy három szavazat szólt Földes Gábor mellett, a többi pedig 
ellene. Figyelembevéve - írja Sz. a jelentésében hogy a valóságban 
az ülésen az Elnöki Tanácsnak csupán 14 tagja jelent meg, tehát G.- 
né állítása reálisnak tekinthető.

"... Földes László a kikérdezése során elmondotta, hogy az Elnöki 
Tanács tagjai közül P.Gy-t ismeri. Földes régebben pincér volt és 
P.Gy-el való ismeretsége innen ered. Állítja, hogy P.Gy-el 5 év óta 
nem beszélt. Mindkét személyt figyelmeztettük a kihallgatásukkal 
kapcsolatos titoktartásra, hangsúlyozva, hogy azt államtitoknak te
kintjük".

A jelentést aláírták Szalma József r. ny. őrnagy és F.Sz. r. ny. szá
zados. A kihallgatásnál mindkét személlyel - külön-külön nyilatkoza
tot írattak alá, melynek szövegét szó szerint közlöm.

Nyilatkozat

Alulírott Földes László, Budapest... alatti lakos büntetőjogi fele
lősségem tudatában kijelentem, hogy a z  1958. január 24-én a Be
lügyminisztérium hivatalos helyiségében történt kihallgatásom  
lényéről, tárgyáról és általában a z  ott elhangzottakról senkinek 
nem beszélek,,említést nem teszek. Tudomásul veszem, hog}’ jelen



Budapest, 1958. január 24.

Földes László

Január 15-én a liat halálra ítéltből kettőt már kivégeztek. 31-én 
újabb kettőre kerítettek sort és amikor a fenti embertelen eljárás 
folyt a halálosan elkeseredett apa és a nővér ellen, már készülődtek 
Földes akasztására is. A Győri Kisfaludy Színház főrendezője, aki 
1923 . május 31-én született, 35 éves korában a zsarnokság áldozata 
lett.

Szigethy Attila

Szigethy Attila, A Dunántúli Nemzeti Tanács volt elnöke 1957. 
augusztus 12-én, karliatalmistáktól körülvetten kiugrott a kórház 
emeleti ablakából. Azonnal meghalt. Egyesek feltételezték, hogy ki
dobták, mert mindenáron meg kellett szabadulni tőle. Egy élő 
Szigethy mellett a hatalomba visszatért rákosista-sztálinista vezetés 
nem lett volna képes "rendet teremteni a fejekben". Mások (pl. 
Zádor István) szerint "Belső tartása különleges életformájához kap
csolódott, s minden kis engedményért kis gesztusokkal kárpótolta 
magát. Az elébe hajított keszt>'űt mindig felvette. Amikor a kom
munisták formálisan is felmondták azt a politikai szövetséget, ame
lyet az antifasiszta ellenállásban kötött velük és Kádár a teljes res
taurációra készülő sztálinistáktól való félelmében börtönbe vetette, 
Szigethy Attila utolsó méltóságos gesztusa csak az öngyilkosság le
hetett."

Győr-Sopron megye vezetése görcsös erőlködés árán bizonygat
ta, hogy a megyében lezajlott tiszta és békés forradalom gyilkos, fa
siszta ellenforradalom volt és Szigethy, a megye neves emberei kö
zül is kiemelkedő tudású, hihetetlen szervezőképességgel megál
dott, mindenki által elismert vezető a szabadságharc hűséges har-
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cosa. Nagy Imre nagy tisztelője és hűséges követője, csak az imperi
alisták bábja és eszköze volt.

A megyében éppen Szigethynek, az ő következetes békés tevé
kenységének köszönhető, hogy nem folyt kommunista vér. Folyt 
viszont az egyszerű, békés felvonulók, fiatalok, gyermekek, öregek 
vére Győrött (25-én) és Mosonmagyaróváron (26-án). Ezzel a vérrel 
azonban nem kellett elszámolnia senkinek november 4 után, sőt! 
kitüntetés, magas pozíció, megbecsülés, kiemelt nyugdíj járt az el
követőknek, előnyök biztosítása a leszármazottaknak.

Szigethy azon kevesek egyike volt, akik az 1945 utáni koalíciós 
pártok tagjai voltak és tisztviselők, vagy képviselők maradtak a koa
líció felrúgása és az egypárti dikLitúra, az állampárt működése idő
szakában is. A többiek nagy részével együtt ő is abban reményke
dett, hogy a változások bekövetkezése csak idő kérdése és a magyar 
nép, a magyar föld szabad lesz. Előbb a megyei tanácsban kapott he
lyett, majd 1950 őszén megválasztották a Megyei Tanács elnökhe- 
lyettesé\'é, ahol a fő feladatait a mezőgazdasági ügyek összefogása 
képezte. Hozzátartozott pl. az átkos begyűjtési ügyek intézése is 
Nagy hiire begyűjtési minisztersége idején. 1953 tavaszán ország
gyűlési képviselő lett és kemény bírálat alá vette az agrárpolitikát, 
valamint a rendszer bürokratikus vonásait.

1953. július 4-én Nagy Imre foglalta el a miniszterehiöki posztot. 
Szigethy teljes mellszélességgel védte és támogatta az elnök által 
bevezetett, vagy bevezetésre tervezett programokat, reformokat. 
Mélységesen tisztelte és őszinte szívvel szerette Nagyot.

1954 végén az ő csillaga is hanyatlani kezdett. 1954 decemberé
ben leváltották a megyei elnöklielyettesi beosztásból és csak barátai 
segítségével kapui meg a Kapuvár közelében lévő kistölgyfamajori 
állami gazdaság igazgatói helyét.

Az elnöklielyettesi szék elhagyása után is megyei tanácstag ma
radt és tovább küzdött a tön'énytelenségek felszámolásáért, a re
formok, a rehabilitálások gyorsításáért. Az 1956. augusztus 30-án 
megrendezett Megyei Tanács ülésein keményen bírálta a legfelsőbb 
és a megyei vezetést azért, mert túlméretezték a kulák elleni harcot 
és a középparasztokat is kulák listára tették.

1956 nyarán a győri írócsoport is megmozdult és létrehozták azt 
a szellemi fórumot, ahol a résztvevők és az előadók nyíltan kifejez
hették véleményüket az éppen abban az időben felmerülő, vagy az



előző evekben folytatott politikai eseményekkel kapcsolatban. Az 
ankétok nagy részén Szigethy is részt vett és felszólalásaival hozzá
járult az emberek tisztánlátásához.

Természetes, hogy az akkori megyei és városi vezetők uszítással, 
felbiijtással, a tények és a valóság elferdítésével vádolták meg a vi
tatkozó megyei tanácstagot. Szeptemberben - sok évi szünet után - 
ismét megjelent a városban egy folyóirat, "Jövendő" címet viselve.

Október 23-án Győr város lakossága még nem erezte, hogy a tőle 
alig több mint 100 kilométerre lévő fővárosban kitört a forradalom, 
és az ország egy szebb, egy új jövő felé menetelés előtt áll. Győrnek 
nem voltak felsőfokú tanintézetei, így a forradalom ügyének kibon
takoztatása az értelmiség idősebb, már pozíciókban lévő tagjaira 
várt. Ezen a napon tartott megbeszélést a Petőfi kör létrehozásáról 
Földes Gábor színházi rendező, dr. Kéri József megyei ügyész. Nagy 
Imre hívei és Lcndvai Mihály író, és úgy döntöttek, hogy 25-én dé
lután rendezik az első vitaestet a szakszervezeti székházban.

A megye 24-én közzétett követelései messze elmaradtak a Buda
pesten 23-án este megfogalmazott követelésektől. 24-én tehát elérte 
Győr városát a forradalom szele és a városháza előtt, valamint a 
szovjet emlékműnél megkezdődött az egyre nagyobb számú lakos
ság tüntetése. Október 25-én a tüntetés folytatódott.

A pártbizottság épületét erre az időre szovjet és magyar páncé
lozott szállító járművek vették gyűrűbe. Hortobágyi János, a megye 
első titkára válaszolt a követelések elhangzása után.

25-én a kora délutáni órákban a tüntetők között elhangzott a jel
szó: "Menjünk a börtönhöz, szabadítsuk ki a rabokat". A tüntetőket 
látva, a parancsnok telefonon kért segítséget a főosztálytól. Egy te
hergépkocsi hajtott a tüntetők közé lőszerrel, fegy'\'errel, kézigrá
nátokkal és ÁVH-sokkal megrakva. Amint az ávósok eltűntek a kapu 
mögött, sortüzek dördültek. Egy lány és még három személy meg
halt. A felháborodott tömeg bezúdult a börtön területére és meg
nyitották a börtönajtókat. Sok volt a sebesült. A "Kisalföld" azt írja az
1957. október 20. számában, hogy "A tűzharcnak két halálos áldoza
ta és több sebesültje lett." Nem! Nem volt tűzharc, csak tűz volt az 
ÁVH részéről. A szemben lévőknél nem volt fegy^'er. És lehazudott 
az újságíró még egy év elteltével is két embert. Az említett újságíró 
ezt mondja: "Az ellenforradalmárok nyílt provokációjára válaszkép
pen a börtön védői tűzet nyitottak." Tehát azok akik néhány órával



előbb még az iskolapadokban ültek, az esztergapadnál, vagy a család 
konyhájában dolgoztak, valamennyien ellenforradalmárok voltak.

Ezen a napon (25-én) Szigethy Attila Győrbe érkezett Kapuvár
ról. Rövid pihenő után Budapestre akart utazni, de barátai és a tün
tetők maradásra késztették. A hír, hogy ott van, futótűzként elter
jedt és hallani akarták a hangját, majd vezetőjükké választották ott 
helyben. Október 26-án délután a megalakuló Ideiglenes Nemzeti 
Tanács elnökévé választották. Győrött a budapesti események híré
re egy csapásra szétesett a sztálinista-rákosista hatalom minden ré
sze. A város 26-ára vezetés nélkül maradt.

Szigethy az Ideiglenes Nemzeti Tanács megalakulásakor hig
gadtságot, nyugodtságot kért a meg^'e lakosságától. így beszélt: " 
csak Nagy Imre képes arra, hogy az országot kivezesse a nehéz 
helyzetből

Az ülésen nem csak a tanács tagjai vettek részt, és fel is szólaltak 
közülük többen. Az egyik személy felvetette, hogy alakítsanak el- 
lenkormányt. Szigethy a gondolatot azonnal elvetette. Érkezett az 
ülésre egy csoport, melynek tagjai zavart keltve kiabáltak. Ekkor 
kapták a hírt a győriek, hogy a mosonmagyaróvári határőr laktanya 
előtt tüntető békés emberekre sortüzet lőttek a zöld ávósok és ké
zigránátokat is dobálva, valóságos vérfürdőt rendeztek. Szigethy 
utasította Földes Gábort, a Nemzeti Színház főrendezőjét, a Nemze
ti Tanács tagját, hogy azonnal menjen Mosonmagyaróvárra és álla
pítsa meg, mi történik és mi történt ott. Közben a Győrben elhelye
zett lövészezredtől is útba indult egy géppuskás szakasz Tróbert 
Károly honvédszázados vezetésével, valamint győri fiatalok kb. 15- 
20 tehergépkocsival. Fegyvertelenek voltak. Ez utóbbi csoport élén 
Tihanyi Árpád középiskolai tanár haladt. A felbőszült lakosság a 
Földes Gábort szállító gépkocsi mellett és mögötte behatolt a lakta
nyába, egy tisztet megöltek, a határőröket lefegyverezték és össze
zúztak mindent, ami eléjük került. Október 27-én a 106 halott és a 
sok sebesült miatt felháborodott lakosság kivégzett még két tisztet. 
Az 1957 nyarán ítélkező vérbírák kegy'etlenül megtorolták a három 
tiszt halálát, de azok ellen, akik a békés tüntetőkbe belelőttek, senki 
nem járt el. Bár Szigethynek semmi köze nem volt a mosonmagya
róvári eseményekliez, a zsarnoki hatalom ezt is az ő cselekedetének 
tulajdonította és kész volt példát statuálni. Szigethyre halál várt vol
na, ha augusztus 12-én meg nem előzi a hóhérokat.



Győr október 26-tól élen járt a forradalmi úton és ezt soha nem 
bocsátották meg a hatalomba visszatért vezérek. Az Ideiglenes 
Nemzeti Tanács megalakulásakor kiadott röplap szinte irányt muta
tott az országnak. íme: "Az Ideiglenes Nemzeti Tanács felhívása! A 
most megalakult ideiglenes győri nemzeti tanács, mely magában 
foglalja a lakosság minden rétegének és a teljes mértékben velünk 
tartó honvédségnek képviselőit, felhívással fordul a lakossághoz. 
Teljesen magáévá teszi a lakosság jogos követeléseit, köztük az AVH 
azonnali feloszlatását is. Erre a szükséges intézkedést megtette. Az 
ÁVH leszerelése megyeszerte folyamatban van és Győrött már meg 
is történt. A korábbi leszerelést a megyében az Ideiglenes Nemzeti 
Tanács biztosítja. Ezzel eléri, hogy Győrött és a megyében a népre 
semmiféle fegyv^eres csoport nem tüzelhet. Felhívással fordulnak az 
üzemek, hivatalok, vállalatok, közintézmények dolgozóihoz, hogy 
válasszák meg azonnal a munkás-, paraszt-, értelmiség- és katonata
nácsokat, amelyek az Ideiglenes Nemzeti Tanácson belül biztosítani 
tudják a nép jogos követeléseinek megvalósítását és a rend fenntar
tását."

Ideiglenes Nemzeti Tanács nevében Szigethy Attila, 
1956. október 26. déli 12 óra.

Az október 23-án elhallgatott győri rádió Szigethy utasítására 26- 
án megszólalt, és az addigi egy órás műsor helyett egész nap önálló 
műsort sugárzott Szabad Győr adóként. Szigethy megbízta Földes 
Gábort, hogy ellenőrizze a rádió munkáját és aláírásával, engedé
lyezze a közlésre feldolgozott cikkeket, röplapokat stb. A rádió za
vartalan működését katonák biztosították. Az ellenőrzés és Szigethy 
józansága mellett is kimentek az éterbe nem kívánatos szövegű fel
hívások, röplapok, fenyegetés-számba menő üzenetek stb. "A me
gyében és a városban teljes rendet keli teremteni, megszilárdítani 
vívmányainkat"- mondotta Szigethy 26-án. Egy pillanatra sem gon
dolt arra, hogy a forradalom nem fog győzni. Ebben a szellemben 
dolgozott mindvégig. A Nemzeti Tanács fenntartotta a rendet és a 
szer\^ezettséget annak ellenére, hogy a győri utcákat éjjel-nappal el
lepő tüntetők egyre radikálisabb követelésekkel léptek fel. Az elnök 
miközben elismerte a jogos követeléseket és támogatta azok megva
lósítását, ő szabott irányt és határt szinte minden eseménynek és 
törekvésnek. Bár október 26-án Nagy Imre még nem állt a helyzet



magaslatán, ő kimondta: "Meggyőződéssel vallom, hogy Nagy Imré
nél becsületesebb, magyarabb embert nem ismerek, egész emberi 
bizalmam mögötte van, aki rettentlietetlenül harcolt az önkény évei 
alatt a népért és ma is küzd, a nemzetnek ezekben a tragikus napja
iban." A 26-án elmondott beszédét 27-én este elmondta kibővített 
formában is a nyugati újságírók előtt. Ezen a sajtótájékoztatón már 
azt is kihangsúlyozta, liogy a létrehozásra kerülő nemzeti egység
frontban helyet kell biztosítani a becsületüket és tisztességüket 
megőrző kommunistáknak is amellett, hogy vissza kell állítani a 
többpárti demokráciát, szabad választások kiírása és megrendezése 
útján. Ebben a beszédben Szigethy meghatározta azok felelősségét 
és feladatát, akiket a nép bizahiia emelt a vezetői posztra. Vázolta az 
ország nehéz gazdasági helyzetét és a termelés beindítására szólí
totta fel a lakosságot. "Alihoz, hogy kivívott szabadságunkkal helye
sen tudjunk élni és megvalósítani azt, hogy az emberek jobban él
jenek, termelnünk kell. Ha nem termelünk, ha zavar támad a köz
szolgáltatásban és a lakosság ellátásában, az veszélyezteti a város la
kóinak nyugalmát, biztonságát” - mondotta.

Október 27-én Szigethy kérésére Lendvai Mihály vezetésével 
megalakult az írócsoport, megegyezés jött létre a Munkástanácsok 
és a Nemzeti Tanács között annak ellenére, hogy az előbbiek által a 
városi tanács épületében létrejött gyűlés - nem ismerve a Nemzeti 
Tanács célkitűzéseit - nem ter%'ezte annak támogatását. Felhívást 
szerkesztettek közösen, melyben beszéltek az eredményekről és a 
követelésekről. Az eredeti példányt aláírták; Szigethy Attila és Szabó 
György, a Nemzeti Tanács Munkástanácsának Elnöke.

A Szigethy programját és a Nemzeti Tanács működését támogató 
Éliás Ferenc rendőr őrnagy által vezényelt rendőrségnél és a Krecz 
Géza honvéd őrnagy parancsnoksága alatt működő alakulatnál a 
rendőrség és a honvéd alakulat állományából 27-én megkezdték a 
nemzetőrség szen ezését. A győri Nemzeti Tanács röplap formájá
ban továbbított felhívással fordult a tanuló ifjúsághoz és a dolgo
zókhoz. Ebben arról esik szó, hogy a l ó  éven felüli fiatalok részére 
kiképzést szer\'eznek. A kiképzés célja: adott jelre egységesen és 
képzetten álljon az ifjúság is a Budapest felmentéséért folyó harc
ban. A célhoz méltó figyelmet és öntudatot kérünk mindenkitől.

Győr város Nemzeti Tanácsa."



Később Szigetliy szemére vetették (Pl. Kisalföld c. lap 1957. ok
tóber 25.), hogy "a szocializmushoz hű személyek nem lehettek tag
jai az új feg>"veres alakulatnak." Csupán megemlítem, hogy az 1957 
tavaszán megszer\'ezett munkásőrségnek egyetlen volt "ellenforra
dalmár" tagja sem v'olt évtizedeken át.

Miközben Szigethyék a rend megteremtése és a termelés beindí
tása, a forradalom hatalmi szervei munkájának irányítása kérdései
vel foglalkoztak és állandó párbeszédet folytattak az üzemi taná
csokkal, a rendőrséggel, a honvédséggel, Budapesten tovább folyt a 
harc.

Helyenként (Esztergom, Budapest, Szeged, Miskolc, Tau, János
halma, Nyíregyháza, Nagykanizsa, Paks, Gyöngyös, Dunaújváros, 
Kecskemét, Szabadszállás, Kiskunhalas stb.) sortüzek dördültek az 
ÁVH-sok és a katonák fegyvereiből. Nagynak, aki mellett még ott 
voltak a 23-án és az utána elkergetett vezetők (Gerő, Hegedűs, Pi
ros, Bata stb.), valamint az újak (Kádár és társai), szüksége volt az 
alulról jövő támogatásra, hogy tovább léphessen. Győr-Sopron me
gye lakossága látva ezt a helyzetet, egyre erőteljesebben követelte, 
hogy menjenek a fővárosba és vessenek véget a vérontásnak. Októ
ber 28-án már olyan nyomás nehezedett Szigethyékre, hogy kényte
lenek voltak Nagy Imréhez fordulni. Délelőtt 11 óra 15 perckor a 
győri rádió közölte a győri Nemzeti Tanács felhívását, melyben fel
szólították Nagy Imrét, hogy a felkelők elleni harcnak vessenek vé
get, kezdjenek tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonulásáról és a 
harcok azonnali beszüntetéséről.

Bizonyos, hogy a győriek felhívása nagy segítséget és löketet 
kölcsönözött Nagy Imrének, aki a már vázolt körülmények között 
nehezen dönthetett. Október 28-án a Szabad Nép Híven az igazság
hoz c. szerkesztőségi cikke és a győriek felszólítása nem adott lehe
tőséget az újabb kitérésre, hallgatásra és rádiónyilatkozatban beje
lentette: azonnali tűzszünetet rendel el, azonnal kivonják a szovjet 
csapatokat Budapestről, tárgyalásokat kezdenek a szovjet haderők 
hazánkból való teljes kivonásáról, megszűnik az Államvédelmi Ha
tóság. A nyilatkozathoz csatlakozott az MDP is. Győzött a forrada
lom. Legalábbis azt hittük.

Október 29-én a Győri Petőfi-kör küldöttséget menesztett 
Szigethy Attilához és azzal a javaslattal éltek a tagok (Lakatos Kál
mán, Grábits Frigyes, Mérai József, Lendvai Mihály), hogy hívjanak



össze egy zártkörű értekezletet és arra hívják meg a dunántúli me
gyék nemzeti bizottságainak egy-két vezetőjét.

Október 28-án szélsőséges személyek ismét javasolták, hogy a 
Nemzeti Tanács alakuljon át ellenkormánnyá. Szigethy hallani sem 
akart erről, de mivel már a dunántúli megyék egy része is fellépett 
azzal az igénnyel, hogy a Dunántúli Nemzeti Tanács alakuljon meg 
és az koordinálja a megyék tevékenységét, nem volt visszaút. A 
megalakulást október 30-án tervezték.

A hír áttörte a határokat és már úgy jött visszafelé és tört be a fő
városi hivatalokba, hogy Szigethy ellenkormányt alakított. Rosszal
lását fejezte ki és magyarázatot kért Veres Péter, Erdei Ferenc és 

.annak felesége, Majláth Jolán. Szigethy elhatárolta magát ennek 
még a gondolatától is, és megnyugtatta az édeklődőket.

Ekkor jelent meg Győrben véres ingben Somogys'ári Lajos és 
uszító beszédével maga mellé állítva néhány szélsőséges személyt, a 
rádióstúdió épületéhez ment, ahol beszédszövegét be akarta olvas
ni, de az ottani híradó katonák az egyenes adás lehetőségét letagad
va, csak a hangszalagos felvételt "tudták" eszközölni.

A néhány óráig tartó zűrzavarnak végülis a Szigethy által mozgó
sított vagongyári munkások és a helyi lövészezred katonái vetettek 
véget, akik lefogták a redbontókat és átadták őket a rendőrségnek.

A Dunántúli Nemzeti Tanács alakuló ülésére, Somogyváriék le
fogása után került sor. Az MSZMP megyei lapja, a "Kisalföld" 1957. 
október 29. száma gonosz módon arról ír, hogy:"... Somogyvári már 
a várost is elhagyta, amikor Szigethy még mindig attól tartott, hogy 
veszélyben a hatalma."

Ezen az estén kapták a parancsot a szovjet alakulatok, hogy az 
addig elért körleteikben maradva készüljenek fel, mert a Szovjet KP 
és kormány vezetői döntésének értelmében a magyarországi ellen- 
forradalmat leverik. A moszkvai értekezlet 30-án kezdődött. Itt már 
a döntés kihirdetésére és a "hogyan" megbeszélésre került sor. A 
mozgásban lévő alakulatok is megálltak és helyben maradtak 31-én 
13-14 óráig, amikor valamennyi egység helyben hátraarcot hajtott 
végre és megindultak Nyugat felé. A Győr mellett, a győrszentiváni 
erdőben pihenő szovjet egység katonái tökrészegre itták magukat 
30-án éjjel és hangosan ordítozták, hogy Győrnek és a magy'ar ellen- 
forradalomnak kaput. Szigethy a Szabad Petőfi Rádió Győr stúdió
jának az alábbi szöveget juttatta el beolvasásra:



"A Dunántúli Nemzeti Tanács tudomására jutott, hogy a győr- 
szentiváni erdőkben a szovjet csapatok italoznak és azt hangoztat
ják, hogy Győrnek ma éjjel kaput. A Dunántúli Nemzeti Tanács kéri 
Nagy hnrét, hogy tárgyaljon ebben az ügyben a szovjet csapatok 
főparancsnokságával. Szigethy Attila".

A Kisalföld 1957. október 30-i számában az újságíró arról ír, 
hogy "A hamis hír valóságos pánikot keltett... a szovjet katonai egy
ségek sem október 30-án, sem később nem itták magukat részegre 
és nem lőtték a várost ..." Lehetséges, hogy az újságíró azokban a 
napokban cseppent ide, így nem tudhatta, hogy 1945-ben a "felsza
badítók" részegen lőtték szitává a nőket védelmező Apor Vilmos 
győri püspököt, hogy sokezer magyar nőt kezeltek nemi bajjal az 
orvosok, mert a részeg orosz katonák mindenkit megerőszakoltak. 
Az unokanővéremet pl. tizennégyen egymás után, előttünk. Évekig 
kezelték, de az "emlék" maradandó. Mindszenty hercegprímás is 
foglalkozott e kérdéssel.

A Dunántúli Nemzeti Tanács megalakulásáról közlemény jelent 
meg. Szigethynek soha nem bocsátották meg, hogy beszédében 
hangsúlyozta: "Magyarországnak semlegesnek kell lennie, nem sza
bad sem Nyugathoz, sem Kelethez tartoznia." Részletek a közle
ményből:

"Tegnap délután 4 órakor a Dunántúli Nemzeti Tanácsok, vala
mint az ország más részeiből is összejött nemzeti tanácsok Győrött 
közös gyűlésen vitatták meg problémáikat és aggályaikat afelett, 
hogy a kormánynak még mindig nem eléggé határozott és erélyes 
intézkedései következtében a vidék népei nem látják biztosítottnak 
a forradalmi követelések maradéktalan megvalósítását ... A tanács 
teljes mértékben azonosítja magát a szabadságharc hőseivel ..." Az 
itt is leírt követelések végén kilátásba helyezik, hogy nem teljesülé
sük esetén nem ismerik el a kormányt.

1956. november 4-én hajnali 3 óra 30 perckor Szolnokról felhív
ták Győrt és közölték, hogy megalakult a Forradalmi Munkás- 
Paraszt kormány, mely a szovjet hadsereg segítségét kérte. Az újság
író a Kisalföld 1957. november 5-ei számában - nyilván az ügyészi és 
a rendőrségi anyagok segítségével - felsorolta a vádakat, amelyek 
Szigethy bitóra juttatását voltak hivarv^a biztosítani. Szerinte a leg
nagyobb zavart az okozta, hogy "... sokan úgy ítélték meg a helyze
tet, hogy ahol nem folyt vér, ott nem lehetett ellenforradalom ... a



Budapesthez hasonló tömeges gyilkolásra a Dunántúlon még csak 
november 4-e után került volna sor ... Szigethy a népi demokrati
kus rend megdöntését liberális módszerekkel igyekezett végrehaj
tani ... az ellenforradalmat nemcsak a kiömlött vér mennyisége ha
tározza meg (bár a DNT győzelme esetén a vérengzésbeli elmaradá
sát pótolta volna), hanem az, hogy ... milyen célokat tűztek maguk 
elé ... ahol a társadalmi haladás kerekét visszafordítják, ott vérrel 
vagy vér nélkül, de mindenképpen ellenforradalom van ..."

Ismét felvetődik a kérdés: hol élt 1945-től 1956. október 23-ig ez 
az újságíró? 1956-ra a Szovjetunió kb. egy fél évszázaddal volt elma
radva a nyugati országoktól és mi is egyre süllyedtünk a nagy Szov
jetunió szintjére. Hol volt hát a haladás? Az iíjságcikk folytatása: 
"Szigethy Attila és társai azzal, hogy megszervezték Győrött a Nem
zeti Tanácsot, lefegyverezték az ÁVH-t, a Megyei Tanácson a mun
kástanácsot bízták meg a végrehajtó bizottság jogkörének gyakorlá
sával, megdöntötték a proletáriátus diktatúráját ... A DNT ... lénye
gében az ellenkormány szerepét töltötte be ..."

Az újságíró a számos vád mellett Szigethy bűnösségét bizonyítan
dó, idézi Lenin elvtárs "... örökérvényű megállapítását, miszerint a 
burzsoázia és a földesúri osztály nem mond le hatalma visszaszerzé
séről. 1956. november 4 utón sem mondott le ... éberségre, az erők 
összetartására és arra van szükség, hogy a fegy\^er a proletárok kezé
ben legyen." Nekünk viszont van szerencsénk megállapítani, hogy az 
újságíró enyhén szólva is vak volt. Eg>' év'v'el a megtorlás megkezdése 
után sem vette észre, hogy Lenin elvtárs megállapításai különösen 
illenek a lenini és a Kádár-féle "proletárokra", akik a fegyvert és a gu
mibotot éppen a munkások megleckéztetésére használták.

A bíróságok részére Kádár pufajkásai olyan ütemet kényszerí
tettek, hogy az kizárta a gondos munkát. Csupán a Győr-Sopron me
gyei Bíróság 1957. július 10-ig 2757 vádlott ügyében tartott tárgya
lást. Egy bíróra havonta több mint 40 vádlott jutott. Az első félévben 
elítéltek 1727 személyt. Végrehajtható börtönbüntetést kapott az el
ítéltek 79 %-a. 39 vádlottal szemben gyorsított eljárást folytattak le, 
közülük 7 főt halálra, 3 személyt életfogytiglani, 24-et 5 éven felüli, 
ötöt 1 és 5 év közötti börtönre ítéltek. Érdekességként (Lenin elvtárs 
megállapítására válaszként is) elmondom, hogy a vádlottak között 
mindössze három (3!) olyan személy volt, aki "ellenséges osztály- 
helyzetű"-nek számított.



Szigetli)T: 1957. június elején tartóztatták le. Június 4-én ítélték el 
a győri írócsoport tagjait. 8 hónaptól 8 évi börtönt szabtak ki rájuk, 
június 10-én kezdődött el a mosonmagyaróvári per. Nem a tömeg
gyilkosok pere volt ez, hanem a munkásoké, akik dühükben és el
keseredésükben megöltek három zöld AvÓ-st. Másodfokon 7 em
berre iialálos ítéletet mondtak ki. Közöttük volt Szigethy két mun
katársa is: Földes Gábor és Tihanyi Árpád tanár. Július végén végez
tek a Megyei Munkástanács tagjaival is. Berger Sándorra életfogytig
lani, Dr. Tóth Istvánra 15 évi, másokra 5-7-8 évi börtön várt. Ezek 
után a megyei vezetők és a bűnüldöző szers'ek Szigethyvel akartak 
végezni a "Győri ellenkormány" létrehozásáért. A váddal nem hagy
tak fel, bár mindvégig előttük volt a november 4-én megjelent "Ha
zánk" c. lap első száma, mely leszögezte a "Nem akarunk ellenkor
mányt" c. vezércikkben, hogy az NT-nak nincsenek kormányalakítá
si szándékai. A november 10-én megjelent 2. számban a "Levél 
Szigethy Attilához" c. cikk írója Szigethy Attilának az ellenkormány 
megakadályozásáért kifejtett munkásságát méltatta. A megyei és az 
MSZMP legfelső vezetőinek nem kellett az igazság. Nekik áldozatok 
kellettek. Ehhez pedig az ellenkormány meséje nagyon megfelelt, 
hiszen a "DNT ketté akarta szakítani az országot". 1957 közepén a 
megyei elsőtitkár (Lombos Ferenc), a megyei rendőrfőkapitány Ge
rendái László volt ávós ezredes (Vas megyéből), a megyei tanács el
nöke Katona Lajos (Baranya megyéből), a megyei bíróság elnöke 
Dr. Gyepes István voltak. Ha ez az együttes elvonul a szemünk előtt, 
élen Lombossal, és melléjük helyezzük Szigethyt, akaratlanul is 
eszébe jut az embernek a Szent János bogár és bagoly meséje. A 
Szent János bogár egyszer megkérdezte a bagolyt, hogy miért ha
ragszik rá és miért akarja őt elpusztítani. A bagoly válasza: mert vi
lágítasz. Szigethynek nem kellett ilyen kérdést feltennie. A választ 
ismerte az egész megye.

1957 tavaszától a megyében egymást érték az aktíva értekezle
tek, ahol be kellett bizonyítani, hogy Szigethy a nyugatiak bérence, 
a néphatalom esküdt ellensége, aki még novemberben és utána is 
keményen fellépett a letartóztatások ellen. Kádárék szerették volna 
megnyerni a tisztaagyú, művelt, pártonkívüli Szigethyt. 1957 tava
szán még elutaztatták a Hazafias Népfront küldöttségével Bulgáriá
ba. Mivel ez sem használt és nem hódolt be a hatalomnak, megin
dult a fenyegetés. Kádár következetesen győri ellenkormánynak



nevezte a Nemzeti Tanácsot. Olyan ember volt, aki nem írt és főleg 
nem olvasott. Western filmeket szereztek be neki és szabadidejé
ben ezekkel szórakoztatták az "öreget". Nem olvasta tehát a Hazánk 
november 4. és 10. számát sem. Szigethyt előbb leváltották minden 
posztjáról, majd letartóztatták és "bebizonyították", hogy Győr- 
Sopronban is ellenforradalom volt.

"Sokan arról beszélnek, ... hogy itt nem volt ellenforradalom, ha
nem egy békés átmenet volt. Meg kell magyarázni mindenkinek, 
hogy Győr megye volt az ellenforradalom gócpontja ... ebben a vá
rosban akartak ellenkormányt alakítani ... Somogyvárit a NATO pa
rancsnokság éppen Győrbe küldte ... Győrbe sincsenek másfaja fa
siszták, mint az ország más területén." - mondta Lombos Ferenc , 
elsőtitkár. Szigethy felmérte a helyzetet és a lehetőségeket. Látta, 
hogy népét ismét sikerült meggyőznie a zsarnoki hatalomnak. Nem 
maradt esélye a tovább élésre. Tudta, hogy sorsa hamarosan betel
jesül. Kitért a túlerő elől és véget vetett az életének. A hatalmasok 
fellélegezhettek.

"Kivégző osztag" Szombathelyen

A vasi vezetők között október végén személyi ellentétek kerül
tek felszínre, amelyekre csak 1959 januárjában tettek pontot, vagy 
csupán félelemből megígérték Marosánnak, hogy  ̂ pontot tesznek 
azokra.

Október 25-én és 26-án megrémítette őket a hír, mely szerint Zalá
ban és Győr-Sopronban felszámolták az Államvédelmi Hatóságot. Pá
nikba estek a kék és zöld ávósok, a rendőrök, no és a pártfunkcionári
usok, valamint a pártliű tanácsi, gazdasági és tömegszervezeti vezetők.

27-én már hajnalban megkezdte ülését az MSZMP megyei bizott
ságának Végrehajtó Bizottsága és a Népfront bázisán Nemzeti Bi
zottságot akartak létrehozni, de ezen már túlléptek az események. A 
tüntetők 27-én behatoltak a BM főosztály épületébe, szétverték az 
ÁVH berendezéseit. Gerendái László áv. ezredes és ávós fiai azon
ban még a tüntetés előtt elhagyták az épületet.



Ezen a napon megalakult a Nemzeti Bizottság. Arra kérték a 
szovjeteket, hogy a hangulat csillapítása végett jelentsék be; elhagy
ják az országot. A lakosság követeléseit hangosbemondó útján be
olvasták. Este a lakosok nagy megelégedésére lemondott a pártbi
zottság és a "vezérek" a szovjetekhez menekültek. Ezt megelőzően 
azonban Kovács Lászlót jelöltek az elsőtitkári posztra. A visszama
radó és az elmenekült vezetők mindegyike megélte a november 4-i 
"felszabadulást", amit soha nem bocsátottak meg egymásnak. Elvár
ták volna Kovácstól, hogy állítsa meg az eseményeket az élete árán 
is. Az események azonban haladtak a maguk útján és a szovjetekkel 
visszatért "szökevények" csalódottan vették tudomásul, hogy Ko
vácsék élnek. Nem is akartak vele szóba állni.

Életben maradt mindenki annak ellenére, hogy "... november 3-án 
19 órakor megérkezett Győrből egy 47 főből álló kivégző osztag. A cél
juk az volt, hogy' lemészárolják a pártfunkcionáriusokat, a kommunista 
vezetőket és családtagjaikat..." - írja az "Ez történt Vas megyében" c. Fe
hér könyv (Kossutli 1957. R. Farkas Klára). Hogy honnan vette a szer
ző és honnan vették a kommunisták a békés csoport nevét és célját, 
nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hog>' mind a név, mind az osztag fela
data megmaradt 1990-ig. Senkinek nem esett bántódása, nem durvás- 
kodtak a fiatalok senkivel és mégis rájuk sütötték a bélyeget.

Október 28-án arról tájékoztatták a város lakóit, hogy a rákosista 
vezetők zsebükben 2-2 havi fizetéssel elmenekültek. A Tanács he
lyét a NB vette át, melynek elnökéül Wertner Károlyt választották. 
Ezen a napon a tüntetők megtámadták a megyei Pártbizottságot és 
más épületeket. Elégették a Rákosi, Lenin, Sztálin, Marx, Engels ké
peket, kiszabadították a börtön 500 "lakóját". 29-én leváltották a bí
róság vezetőjét és annak néhány társát. Megalakultak a pártok. No
vember 1-jén mindenütt működtek a Nemzeti bizottságok. Szom- 
batlielynek nem volt fegyveres ereje, ezért november 3-án Szigethy 
Attilához, a Dunántúli Nemzeti Tanács elnökéhez fordultak, hogy 
küldjön néhány nemzetőrt. Délután megérkezett Győrből a 22 éves 
Bán Róbert vezetésével 47 fiatal. Közülük mindössze néhánynak 
volt karabélya, de azok sem értettek a fegyverek kezeléséhez. Ez 
volt a "hírhedt kivégző osztag", melyről a november 4-én a szovje
tekkel visszaérkezett szélsőbalos vezetők minden lehető rosszat ki
találtak és közel negyven éven át szórták Bánékra az átkot, pedig ők 
Szombathely lakosságának nyugalmát akarták szolgálni.



A2 egyik jelentés szerint "Bánéknak A, B, C jelzésű listájuk volt 
november 4-re ütemezve". A Vas m. Levéltár XXXIII. fondfőcsop. 
FI 1/1957/3. ő.e. 7. oldalán ez olvasható; "... November 3-án pedig 
szombathely alvilági vezéreinek intézkedésére Győrből 48 tagú ki
végző különítmény érkezett a pártfunkcionáriusok, a néphez hű ka
tonatisztek (a Hadkiegészítő Parancsnokság tisztjeiről lehet szó - 
Sz.), a kommunisták fizikai megsemmisítésére ... Csak néhány nap 
hiányzott, hogy gálád ter\^eiket megvalósítsák." íme, már is szavai
kon fogtuk a fő hazudozó kommunista elvtársakat, mert ez utóbbi 
idézetben szó sem esik november 4-ről. Ez viszont bizonyíték arra, 
hogy senki nem látta az A, B és a C. jelzésű listát, mely "november 4- 
re volt ütemezve." A listán szereplő személyekről sem esik szó a le
véltári anyagokban. A novemberben és decemberben megalakult 
karhatalom tagjai számos embert agyonvertek (neveket is mondha
tunk, tehát nem kitalált cselekményekről van szó), mert áldozataik 
nem tudták felmutatni a senki által nem látott listákat. A bíróságok 
is felszólították a gyilkos perek során a vádlottakat a listák beszol
gáltatására, de ilyenek nem voltak.

Szombathelyen még az 1957. június 1-jén megrendezett aktíva
értekezleten is a "számonkérő bizottság" volt a fő téma. íme, az 
egyik visszaemlékező nyilatkozata; "Ténylegesen jöttek fel a fiatalok 
a Megyei Tanácsra november 3-án, de máig sem tudom, hogy kik 
voltak ... Ott követelőztek, hogy a vezető szervekből... el kell távolí
tani a kommunistákat. Én próbáltam ezeket a fiatalokat kitessékelni 
és Bencsik elvtárs mondja nekem, hogy meghűlt benne a vér, ami
kor látta, hogy én velük vitatkozók, mert géppisztoly volt az egyik
nek az oldalán ..." A többinél tehát fegyver sem volt.

Már a kutatásaim során és azóta is gyakran felmerült bennem a 
gondolat; Micsoda kivégző osztag az, amelynek uigjainál fegyver 
sincs, az a néhány, aki rendelkezik valamilyen fegyverrel, nem ért 
hozzá. Naiv fiatalokról van tehát szó, akik szinte kirándulás-számba 
vették a szombathelyiek "meglátogatását". Milyen kivégző osztag az, 
amelynek tagjait csak úgy ki lehet tessékelni, akikkel vitatkoznak, 
holott ezek "A, B, C. jelű kivégző listával rendelkeztek" és nem néz
ték meg, hogy a vitatkozó rajta van-e valamelyiken, mert ott hely
ben is végezhettek volna vele. De a "bátor vitatkozó" folytatja; "Este 
9 órakor mentem el egy ismerősömhöz és neki sem szóltam sem
mit, tudtam azt, hogy ha ránk találnak, akkor a mi életünk meg van



pecsételve. Hála a szovjet elvtársaknak, liogy november 4-én letar
tóztatták őket. Ilyen és az ilyenhez hasonló haziidozókból állt az 
MSZMP. A tagok ebben az időben azért ültek össze, hogy a másoktól 
hallott és az általuk kitalált rémmeséket kibővítsék, azokat tovább
adják a pártv'czetőségnek, azok pedig jelentéseket fogalmazzanak az 
ügyészségeknek és a rendőrségeknek.

Szombathely lakói november 4-én hajnali 04 órakor ágyúdörgés
re és géppisztoly ropogásra ébredtek. A szovjetek nem feledték el, 
hogy október 27-én távozásra szólították fel őket. Bár senki nem 
lőtt vissza, kb. 10 lakos az életét vesztette. Bernáth párttitkár azzal 
kezdte dicstelen milködését, hogy utasítást adott a szintén vissza
tért ÁVH-s vezetőknek az "ellenforradalmárok'' letartóztatására. No
vember közepére 2000 ember volt börtönben. Még a járási börtö
nök is megteltek.

November 9-én a városi rendőrkapitány bejelentette, hogy a ki
végző osztag 48 tagja előzetes letartóztatásban van. Kérte, hogy a 
sajtó közölje a "bűnösök" nevét. Miben voltak bűnösök? A bíróságok 
részére megfogalmazták a vádakat a szombathelyiek. Bán Róbertet 
kivégezték, társait sokévi börtönre ítélték, mert szabadok akartiik 
lenni.

"Nem szabad lőni!..."

Az előtalált dokumentumok igazolják, hogy több magyar csapat
parancsnok is tudott a második beavatkozás (november 4.) 
lényéről és idejéről. A harv'ani harckocsi ezred parancsnoka pl. 
többször is parancsot kapott Mecséritől november 1-jén, hogy teljes 
állományával vonuljon Budapestre, még sem hajtotta végre azt. Ez 
nem csupán a bomlás jele, hanem tudta a hatvani parancsnok, hogy 
bekövetkezik a beavatkozás. Tudomást szerzett a beavatkozás pon
tos idejéről a Veszprém megyei Hadkiegészítő parancsnok, 
Schnechta Péter ezredes is.

A pápai hadosztályparancsnok pol. helyettese. Bokor J. őrnagy, 
Csehszlovákiába való távozása előtt - 31-én - meglátogatta a pápai 
repülőtéren szolgáló szovjet barátait, akik "megsúgták" neki, hogy a



szovjet hadsereg beavatkozik és lebeszélték távozási szándékáról. 
Ekkor (november 1-jén) adta ki a hadosztályparancsnok azt a "lát
noki" parancsot, amelyben megparancsolta, hogy a Nemzeti Bizott
ságok és Forradalmi Tanácsok kérését, utasítását a csapatok nem 
hajthatják végre, de még az elöljárótól közvetlenül kapott parancs 
végreiiajtását sem kezdhetik meg csak az ő jóváhagyása után. A pa
rancs 2. pontja már a november 4-i helyzetnek felelt meg. Elrendel
te, hogy a szovjet csapatokra még akkor sem nyithatnak tüzet, ha 
azok elfoglalják a lakunyát. íme a hadosztályparancsnoki parancs:

"Minden alakulat parancsnokának
Állomáshelyén

1. Elrendelem, hogy az alakulatok parancsnokai az elkövetke
zőkben a városi, járási, megyei Forradalmi Tanácsok utasításait ne 
hajtsák végre. Ugyanez vonatkozik a Dunántúli Nemzeti Tanács 
utasításaira is. Amennyiben ezen tanácsok honvédségi segítséget 
(ember, fegyver, gépkocsi stb.) akarnának igénybe venni, úgy utasí
tani kell őket, hogy forduljanak kérelmeikkel az Országos Honvé
delmi bizottmáiTyhoz. A hadosztály alakulatai kizárólag a hadosz
tályparancsnoknak, a hadosztály Katonai Forradalmi Tanáccsal át
beszélt parancsait hajthatják végre.

Amennyiben a Hadtest Katonai Forradalmi Tanácsa (helyesen 
Forr. Kát. Tanács - Sz.), vagy a HM KFT (FKT - Sz.) adna közvetlenül 
parancsokat, úgy azt az alakulatok parancsnokai azonnal kötelesek 
jelenteni a hadosztályparancsnoknak.

2. Jelenleg szovjet harckocsik nagy mozgásokat hajtanak végre 
az ország területén. Elrendelem, hogy ezen szovjet egységekre 
semmiféleképpen sem szabad lőni. Még akkor sem, ha esetleg a lak
tanyát, vagy a várost körülkerítenék.

1956. 11.1. Moór ezredes"

Nem fér tehát semmi kétség ahhoz, hogy a szovjetek elszórták a 
beavatkozás hírét és gyűjtötték az információkat. November 4-re 
minden magyar csapatról tudták a szovjetek, hogy mire kell számí
tani. Amelyik csapat parancsnoki állománya ellenszenvA^el viselte
tett a szovjetek ellen ezekben a napokban, ott november 4-én az 
ágyúk és a géppuskák csináltak ébresztőt a csapat részére.



November 1-jén és 2-án megindult a szovjetek elleni készülődés. 
A Katonai Akadémiát végzett személyek (ma Zrínyi Miklós Nemzet- 
védelmi Egyetem) mellet voltak olyanok is, akik elvégezték Moszk
vában a Vezérkari Akadémiát és jól tudták, hogy a magyar hadse
regnek nincsenek esélyei a szovjet hadsereg ellen. A katonai isme
retek mellett a főtisztek és tábornokok, akik Moszkvában végeztek 
és a legmagasabb ismeretek birtokába jutottak, ismerték a szovjet 
vezetés és a tábornokok gondolkodásmódját is. Tudták, hog)' a 
szovjetek kíméletlenek lesznek a legkisebb ellenállás esetén is. Ta
lán hihetetlennek tűnik, de a szovjet tábornoki kar nagy többsége 
még az 1960-as évek végén is imádattal szerette Sztálint és annak 
minden - már ismert - cselekedetével egyetértett. Különösen így 
volt ez 1956-ban, három évvel a "halihatatlan vezér" eltemetése 
után.

Oláh Vilmosról
(A véletlenek összejátszása)

Senki nem beszél róla, pedig ismerte a budapesti forradalmárok 
mindegyike és ő is ismerte valamennyiüket. Vallomásai tiszta képet 
tárnak a kutatónak minden olyan lényeges kérdés vizsgálatához, 
amelyek homályban maradtak a mai napig. Oláh vallomásai több 
személy esetében is már az eddigiektől eltérő értékelés levonására 
adnak lehetőséget. Hogy mi lett Oláh Vilmossal, ezzel a lelkes, akkor 
29 éves fiatal emberrel, nem tudom, de a legtöbb anyagot róla írták. 
Minden jelentősebb személy ügyében kihallgatták. Nem nagyított, 
csak az igazat mondta!

1927-ben született. Bőrdíszműves volt. 1958. október 24-én a 
Budapest Fővárosi Bíróság MB. 1.8082/58. sz. ítéletével a demokrá
cia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése bűntette miatt 15 
évi börtönre ítélte, + 10 év jogvesztésre, vagyonelkobzásra. 1963. 
április 2-án szabadult, közkegyelem útján. A BM. Tört. Irattár V- 
150.005/16. sz. vizsgálati anyag 167-191. oldalán azt olvashatjuk, 
hogy'"... Október 25-én a mintegy 20.000-25.000 emberből álló tün
tető tömeg egyik vezetője voltam." Késő délután ismerkedett meg



Kopácsi Sándorral. A tüntetők azzal a céllal mentek a Főkapitányság 
(Deák tér) épülete elé, hogy az előző éjszaka összefogdosott embe
rek szabadonbocsátását követeljék.

Október 27-én a Bajcsy-Zs. utcán felismerték és mint a 25-i tün
tetés egyik vezetőjét, egy honvéd járőr bekísérte a HM. Politikai Fő
csoport Főnökségére. Innen 28-án délelőtt negyedmagával elvitték 
gépkocsin a Honvéd Központi Kórházba, hogy a kórház területén 
lévő szovjet hullákat elszállítsák a szovjet katonai kórházba. "... A 
kórház orvosainak azt mondták a kísérőink, hogy mi fasiszta ellen- 
forradalmárok vagyunk. A kórház parancsnoksága nem engedett 
tovább bennünket. Az osztályvezető orvos közölte velünk, hogy a 
kórház területén maradhatunk. Én mint főiskolai hallgató - mutat
koztam be, aki a MEFESZ tagja ... Október 29-én délelőtt ... elhagy
tam a kórház területét ... előbb felkerestem a kórház parancsnokát, 
így ismertem meg Radó orvos ezred est... elmondtam, hogy a forra
dalom célja továbbra is a demokrácia és a szocializmus építése ... 
Radó ezredes felvetette Király Béla vezérőrnagy nevét, aki a legal
kalmasabb lenne a Honvédség újjászervezésére és közölte, hogy Ki
rály a kórházban fekszik és álláspontja ugyanez.

Radó ezredes elkísért Király Bélához, ahol mint főiskolai hallgatót 
mutatott be. Ekkor ismertem meg Király Bélát. Beszélgetésünk né
hány percig tartott. Megkérdeztem Királytól, hogy ha a bizalom őt a 
vezérkar élére állítaná, vállalná-e? Boldogan - volt Király Béla válasza.

Október 30-án délelőtt kerestem fel ismét Kopácsi Sándort ... 
Kértem a rendőrség munkájába való részvételem engedélyezését ... 
Szeretném - mondtam neki -, ha ő beszélne Király Bélával és megbe
szélnék Király bevonását a rend helyreállításának munkáiba ... Be
szélgettek (Kopácsiék) a belügyminiszteri posztról stb. ... Közben 
körénk csoportosultak, többek között a MEFESZ és a HM összekö
tői. Újra felvetettem Király Béla n evét... Ezután a HM összekötője, 
Rákos repülő őrnagy' eltávozott, hogy a HM-mel közöljék Király Béla 
bevonását a munkába, illetve, hogy megkérdezze, hogy Király sze
mélyével kapcsolatban a HM-nek nincs-e kifogása. Kb. 13 órakor 
megérkezett Rákos őrnagy a HM jóváhagyásával és én Kopácsi gép
kocsijával elmentem Király Béláért. így jött létre a kapcsolat Király 
Béla és Kopácsi, valamint Király Béla és a HM között.

Király Bélával kb. 14 órakor érkeztem a főkapitányság épületé
be, ahol a HM tábornoki karának néhány tagja már várta, valamint a



MEFESZ, az írószövetség képviselői. Elkezdődött a II. emelet 234. 
sz. szobában a Forradalmi Karhatalmi Bizottság előkészítő bizottsá
gának az értekezlete ... Az értekezleten részt vettek többek között: 
Kovács István, Ilorv'átli Mihály, Váradi, Úszta, Király, Görgényi. 
Szűcs M., Kopácsi, Herpai, Pongrátz Ödön és Endre.

Kopácsi vallomása a fentieket szinte szó szerint megerősíti. Ki
rályról annyit tudott, hogy börtönben ült, de rehabilitálták. "... Miu
tán azt láttam, hogy Kovács és Hon'áth vezérőrnagyok Király Bélát 
örömmel üdvözlik, megkérdeztem; elvállalná-c a Nemzetőrség ve
zetését és ezzel kapcsolatos igenlő válasza után megmutattam neki 
a ... ter\ eket."

A Főkapitányságon tartott értekezlet után a megválasztott tíz ta
gú küldöttség felkereste a Parlamentben Nagy Imrét: Kovács István, 
Király Béla, Kopácsi Sándor, Rákos őrnagy, a két Pongrátz, a Doki, a 
MEFESZ és az írószövetség képviselője és én. Nagy Imre Kethlyvel 
tárgyalt és várni kellet. Kb. 21 órakor fogadott bennünket ... 22 óra
kor távoztunk" - vallotta Oláh.

Idézet Rákos Imre vallomásából: "Október 30-án délelőtt egy 35 
év körüli, szakállas, szemüveget viselő, egyik lábára sánta férfi jelent 
meg Kopácsi Sándor rendőr ezredesnél és közölte, hogy ő Király 
Béla volt honvéd vezérőrnagy barátja. Király hajlandó együttmű
ködni a rendőrséggel és szaktudásával segítséget nyi'ijtani ... Én a 
fentieket jelentettem Kovács vezérőrnagynak, aki engedélyt kérv'e 
Janza altábornagytól, átjött Dszta, Hor\áth vezérőrnaggyal. Szűcs 
ezredessel a főkapitányságra ... Megérkezésünkkor a már ott jelen
lévő Király Bélát szívélyesen üdvözölték...

Rákos elmondta többek között, hogy 30-ról 31-re virradó éjjel a 
HM épületében értekezletet tartottak a forradalmi csoportok vezetői 
és a Néphadsereg alakulatainak parancsnokai, melyre reggel 06 óra
kor Király Bélát is meghívták. "1956. október 31-én hajnalban egy mű
szaki főhadnagy ... és egy légvédelmi tüzér alhadnagy megjelent a fő- 
kapitányságon és elmondották, hogy Király Béla jelenjen ott meg. Ez 
közölve lett Király Bélával, aki azonnal iitbaindiilt. Az időpont ekkor 
kb. 06 óra lehetett. A gépkocsiba Királyon kívül az említett műszaki 
főhadnagy', a légvédelmi alhadnagy, Horváth Mihály vezérőrnagy és 
én ültem ..." Király Bélát 31-én kinevezték Budapest katonai parancs
nokának. Ó lett a Nemzetőrség főparancsnoka. Helyettesévé Kopá
csit, a Hadműveleti Oszuíly élére pedig Marián Istvánt választották.



Ki a hegyekbe!

Oláh Vilmos, aki a híradó részleg vezetője lett a Nemzetőrség
ben, árnyékként követte Királyt, a parancsnokát. November 3-án 
este elkísérte Királyt a HM-ből a Lenin körút 20. számú házba, mely 
a Művész Mozival szemben volt. Hajnalban, 01 óra után ő ment B. 
László gépkocsivezetővel a tábornokot riasztani és bevinni az En
gels térre. Marián 03-04 óra között érkezett be. Kb. négy órakor né
hány páncélos vonult cl a főkapitányság előtt.

Király jelentette telefonon Nagy Imrének, hogy szovjet páncélo
sok jönnek és kért engedélyt a tűz megnyitására, amit Nagy szigorú
an megtiltott. Király kijelentette, hogy nincs mit várni tovább, men
jünk ki a hegyekbe és az utolsó csepp vérig harcoljuk az ázsiai barbár 
hódítók ellen. Király, Marián, Kopácsi, Decsi összeölelkeztek.

B.L. szerint Királyék 3/4 4-4 óra 15 körül jöttek ki az épületből. A 
tábornokkal volt Oláh Vilmos és a segédtiszteje is. B. kocsijában Ki
rály, Márián, Oláh és Decsi főhadnagy utazlak. Követték őket teher
gépkocsin az őrszázad emberei, kb. ötvenen. A várba mentek, ahol 
Marián beszélt az egyetemistákhoz, majd a Széna-téren át Zugliget 
irányába folytatták útjukat. A határőr laktanyában lévő egységet Ki
rály riadóztatta, majd fegyvereket és lőszert vételezett. A déli órák
ban tovább mentek a Szabadsághegyre, ahol Király találkozott és 
tárgyalt a felkelőkkel. Marián telefonon beszélt a családjával és 15 
órakor elLívozott. B. már 13 órakor elhagyta Királyékat.

November 4-től november 7-ig az Irhásárok egyik lakója adott 
nekik szállást. Innen indultak 7-én a Kakukk hegy felé, ahol egy tü
zér üteg várt parancsra. Parancsnoka Vas főhadnagy volt. Vasék el
kísérték Királyt a Zugligetben lévő amerikai házhoz, de ott csupán 
egy alkalmazottat talált, aki közölte: a követ megtiltotta, hogy bárkit 
is beengedjen. Innen a Normafához, a Vörös Csillag szállóhoz men
tek. Ott találták a Széna-téri fegy\'cresek egyik csoportját. Másik ré
szük a Martinovics hegyen helyezkedett el. Király onnan visszaren
delte őket. Tőlük tudták meg, hogy a Széna-tériektől mintegy 50-60 
fő Nagykovácsiban van. A Széchenyi hegyen lévő egyik zavaró ál
lomás átállt adásra és Király megszólalt. Elmondta, hogy a Nemzet
őrség főparancsnoksága él és működik. A főparancsnok. Király Béla



kéri a rendőrség és a Honvédség szerveit, "segítsék" a Nemzetőrség 
munkáját, mint az egyedüli hivatalos karhatalmi szervet. Ezután 
Nagykovácsiba-mentek ők is.

November 8-án Király egy mozgó rádióállomást állított fel. Egy 
R-40-es volt, gépkocsira szerelve. Oláh átment a Széchenyi hegyre 
szaktisztekért és azzal az üzenettel Vas főhadnagyhoz, hogy vonul
jon át az üteggel Nagykovácsiba. A déli órákban Királyt felkereste 
Szabó bácsi, aki elmondta, hogy bejárnak a városba, ahol akciókat 
hajtanak végre. Délután Király ismét a Széchenyi hegyre küldte 
Oláht azzal a feladattal, hogy az ottani adó szüntesse be az adást és 
vigyen magával szaktiszteket, valamint néhány műszert Nagyszé
násra, ahol a mozgó rádió-adót fel akarták állítani. Király és Oláh 
ekkor látták egymást utoljára. Király elindult Nagyszénásra, Oláh 
pedig a Széchenyi hegyre, hogy teljesítse a parancsot. Ez azonban 
már nem sikerült, mert a Kuruclesi út környékén elfogták. Ez no
vember 8-án, 17 órakor történt.

Az egyedüli kiút
(Kovács István levele Váradi Gyulához, 1956. november 4.)

Kedves Váradi Elvtárs!

Itt a szovjet elvtársaktól kapott felvilágosítások alapján meggyő
ződtem arról, hogy a Nagy Imre kormány képtelen magát tartani. A 
jobbratolódás egyre gyorsabban folytatódik és egyenesen a proletár 
hatalom elvesztéséhez vezet, a nyílt fasizmushoz és a fehér terror
hoz.

Most minden kommunista válaszúthoz érkezett. Úgy hiszem, 
cselekedni kell. Saját erőnk nincs, a hadsereg többé-kevésbé dezor- 
ganizálva van. Rendőrség nincs. A nemzetőrök titkos vagy nyílt fa
siszták kezén vannak.

Az egyedüli kiutat abban látom, hogy a szovjet Hadsereg segítsé
gével gyorsan helyreállítsuk a proletár hatalmat és okulva a régi hi
bákból, visszanyerjük a magyar nép bizalmát. Ehhez azonban az 
kell, hogy megakadályozzunk minden nagyobb vérontást. És ehhez



kérem itt a segítségedet. A HM-ben lévő kommunistákkal (óvato
san) mindent kövess el, hogy a hadsereg és a többi fegyveres erő 
minél kisebb ellenállást fejtsen ki a Szovjet Hadsereggel szemben, 
hogy sokat szenvedett népünk minél kevesebb vért veszítsen.

1956. 11.4.
Kovács István vezérőrnagy

A levelet Széles Róbert főhadnagy vitte a HM-be, ahol Váradiék 
utasították a katonai egységek parancsnokait, hogy tiltsák meg a 
fegyverek használatát a szovjetek ellen.

A szövetséges Magyar Néphadsereg 
lefegyverzése

Helyzetjelentés 1956. not’ember 4-én 12 órakor (moszkt>ai idő): 
"Folyó év november 4-én 6 óra 15 perckor a szovjet csapatok meg
kezdték Magyarország területéti a rend helyreállításával és a népi 
demokratikus hatalom x’isszaállításával kapcsolatos hadműveletet.

A z előzetes lenieknek megfelelően csapataink elfoglalták a re
akció olyati fő  vidéki támpontjait, m in t Győr, Miskolc, Gyöngyös, 
Debrecen, valam int Magyarország m ás megyei központjait. ... A 
Budapesten tevékenykedő szo tjet csapatok, megtörve a felkelők 
ellenállását, elfoglalták a Parlament, az MDP KV épületét, vala
m int egy, a Parlament körzetében m űködő rádióadót. Elfoglalták 
a Duna folyó három h id já t...

Nagy Imre ellenforradalmi korm ánya teljes létszámban eltűnt. 
Felkutatásuk folyam atban van. Budapesten a felkelők egyetlen je 
lentős ellenállási góca m arad ta  Corvin film színház körletébeti (a 
város délkeleti részében). A tám pontot védő felkelők ultim átum ot 
kaptak, hogy’ adják meg magukat. Mivel a felkelők ezt elutasítot
ták, csapataink megindították az ostromot.

Körülzártuk a magyar csapatok fontosabb helyőrségeit. Közü
lük sokan komolyabb ellenállás nélkül megadták m agukat Csa
pataink utasítást kaptak, hogy> helyezzék vissza a felkelők által le-



ráltott niagy’cir parancsnokokat, a helyükbe kinet'ezett tiszteket 
pedig tartóztassák le ... Csapataink elfoglalták a magyar repülőte
reket és elvágták az osztrák-niagvar határ felé vezető utakat. 
Capataink folytatják a kiszabott feladat végrehajtását, és megtisz
títják a felkelőktől Magyarország területét."

1956. novetiiber 4.
G. Zsukov

A Szovjetunió Kom munista Pártjának Politikai Bizottsága ok
tóber 30-án megtárgyalta a magyarországi helyzetet és döntést 
hozott a z  "ellenfon adalom" leveréséről. Ezt nem jelentliették be a 
világnak, ezért Hruscsov, a KB első titkára úgy intézkedett, hogy 30- 
án a rádióban, október 31-én pedig a sajtóban hozzák nyilvánosság
ra a Szovjet Kormány nyilatkozatának szövegét a Szovjetunió és a 
többi szocialista ország barátságának és együttműködésének to
vábbi megerősítéséről.

A KB jegyzőkönyvének címe: magyarországi helyzetről", te
hát a rádió és a sajtó részére leadott nyilatkozat a világ közvéle
ményének félrevezetését és a katonai előkészületek leplezését szol
gálta.

Nem véletlen tehát, hogy a Budapestet október 30-án elhagyó 
szovjet csapatok a főváros szívétől 25-50 km-re leálltak és beásták 
m agukat A más helyőrségekből kivont és a keleti határ irányába 
menetelő csapatparancsnokoJc bizonyosan megkapták, hogy a pa
rancsot szigorúan bizalmas közleményként kezeljék. Néhányan kö
zülük nem tartották a titkot, hanem megsúgták magyar elvtársaik
nak azt. így szerzett tudomást a második beavatkozásról a 32. pápai 
hadosztály vezetése, a veszprémi párt- és katonai vezetés, a hatvani 
ezred. A Győr mellett, tábori elhelyezésben lévő szovjetek k i sem  
m ozdultak a körleteikből. Éjszaka a katonák lerészegedtek, és el
mondták magyar "barátaiknak", hogy a forradalom nak kaput.

A világ minden táján, minden ország vezetői és lakói csodálattal 
figyelték a Dávid-Góliát harc kimenetelét, csak a kommunisták ítél
ték el a magyar nép szabadságtörekvéseit. Az oroszok már október 
26-án kimondták, hogy nem vonulnak k i Magyarországról, ezért 
"... a KV és a Minisztertanács kiáltványaiba, nyilatkozataiba ne 
vegyenek bele semmiféle ígéretet a szovjet csapatok kivonásáról.



Ezt ők sarkalatos kérdésnek tekintették, mivel meggyőződéssel ál
lították, hogy a szovjet csapatok helyére elkerülhetetlenül és azon
nal bevonulnak a z  am erikai csapatok. Ezért csupán airól lehet 
szó, hogy’ a rend helyreállítása után rövid időn belül visszavonul
nak a "bázisaikra".

A Magyarországon tartózkodó M ikoján és Szuszlov október 30- 
án délelőtt azt kérték az SZKP KB-tól, hogy állítsák le a csapatok 
Magyarországra küldését, és folytassák azok összpontosítását a 
szovjet területen. Nagy Imrével elhitették, hogy "... csapataink a 
m ai napig a megállapodásunknak megfelelően érkeztek, a továb
biakban pedig egyelőre nem tervezünk újabb alakulatokat be
hozni, arra számítva, hogy a kormány megbirkózik a Magyarorszá
gon kialakult helyzettel..."

Togliatti "elvtárs" aggódó levelére 30-án Hruscsov válaszolt, ami 
szintén azt bizonyítja, hogy a végső döntés ezen a napon született 
meg a beavatkozásra. íme: "Egyetértünk önnel a magyarországi 
helyzet és a magyar korm ány reakciós fejlődési tendenciái értéke
lésében. A rendelkezésünkre álló adatok szerint Nagy kettős pozí
ciót foglal el. és egyre inkább a reakciós erők hatása alá kerül. 
Egyelőre nem lépünk bel nyíltan Nagy ellen, de nem  fogunk meg
békélni azzal, hogy a z  események a tomboló reakció irányába  
forduljanak. A z ön baráti aggodalmai pártunk kollektív vezetése 
egységének esetleges meggyengülése m iatt alaptalanok. Határo
zottan biztosítjuk önt, hogy e nem zetközi helyzetben kollektív ve
zetésünk egységesen értékeli a helyzetet, és egységese7i hozza meg 
a megfelelő intézkedéseket"

Nem vallotta be, hogy a döntés már megvan. Erről tanúskodik az 
is, hogy a KB 30-i ülésén felvett jegyzőkönyvben ilyen tételeket talá
lunk: "A magyarországi helyzetről" c. alatt "Az SZKP KB elnökségé
ben lefolytatott véleménycserének megfelelően meghatalmazni 
Hruscsov és Malenkov elvtársat, hogy tárgyaljanak a LEMP képvise
lőivel (lengyelek - B.M.). Táviratot küldtek a belgrádi szovjet nagy
követ részére, melyben megparancsolták, hogy haladéktalanul ke
resse fel Titót és adja át neki a következőket: A Magyarországon 
kialakult helyzettel kapcsolatban inkognitóban találkozni kívá
nunk önnel november 1-jén este vagy november 2-án reggel Ké
szek vágyniuk ebből a célból Belgrádba vagy’ Jugoszlávia vagy a 
Szovjetunió más pontjára utazni, amelyet ön megfelelőnek talál.



Delegációnk Hniscsov elvtársból és Malenkov elrtársból áll. Vár
ju k  a válaszát Firjtibin (a nagykövet - B.M.) elvtárson keresztül.

N. Hruscsov"

A jegyzőkönw arra is kitért, hogy "Megbízni Zsiikov elvtársat (a 
védelmi minisztert - B.M.), hogy az SZKP KB elnökségében lefolyta
tott véleménycsere figyelembevételével dolgozza ki a magyarorszá
gi eseményekkel kapcsolatos megfelelő intézkedési terv'et..."

A 30-i döntést 31-én közölték a hazautazáshoz készülődő Liu Sao 
Csing kínai külügyminiszterrel. A katonai vezetés kiteregette a már 
kidolgozott hadműveleti terveket, hogy az illetékes elláthassa azt 
kézjegyével a "jóváhag)’or}i" ícWriís alatt. A híradó eszközök minden 
fajtája miinkába lépett, a Magyarországon az útpadkákon várakozó 
szovjet csapatok harc- és szállító járművei hátraarcot csináltak 
helyben, és megindultak nytigati irányban, hogy szabaddá tegyék 
a szovjet-magyar, román-magyar határátkelőhelyeket és a keleti or
szágrész útjait a befelé özönlő csapatoknak.

Hruscsov, Malenkov és Molotov november 1-jén Brcsztben kö
zölték a lengyelekkel a 30-án hozott határozat lényegét; "leverik a 
magyarországi ellenforradalmat". A lengyelek (de csak ők - B.M.) 
kíméletes elbánást kértek. Hruscsov és Malenkov 2-án Bukarestbe, 
onnan Szófiába, majd 2-án este Brioni szigetére repültek. A romá
nokat és a cseheket, majd a bolgárokat, végül Titóékat tájékoztatták. 
M indenki egyetértett, hiszen a magyar kommimiíLták kifelé irányuló 
tájékoztatásából, valamint a Moszkva által felnagyított hírekből úgy 
tudták, hogy nálunk ezrével gyilkolják a kommunistákat és a népi 
demokrácia híveit, fasiszta terror dühőtig az országban.

I. Sz. Konyev marsall, a VSZ tagállamai Egyesített Fegyveres Erő
inek főparancsnoka Szolnokot jelölte ki a hadműveleteket vezető 
katonai törzs harcálláspontjaként. A repülőteret hermetikusan le
zárták, Szolnokon  pedig 2-ától szo tjet páncélozott szállító já rm ű 
vek és páncélosok cirkáltak. A beözönlő csapatok 1-jén éjjel befe
jezték az ország elözönlését A csapatok egy része még az országon 
belül mozgott, de 3-án hajnalra minden mozgás megszűnt.

1956. november 2-án Konyev Szolnokra rendelte a két hadse
regparancsnokot és a 2. különleges hadtest parancsnokát és a 
magasabbegység-parancsnokokat. Az eligazítás rövid és határozott



volt: "Számolják fe l a z  ellenforradalmi zendülést Budapesten és az 
ország területén." Arra már nem volt szükség, hogy a városokat és a 
katonai helyőrségeket ismertessék, hiszen ezt előzetes intézkedé
sek formájában mindenki megkapta 30-án, 31-én és annak alapján 
hajtották végre az előrevonást. Ez a megbeszélés inkább a roham 
előtti utolsó találkozás jegyében zajlott le.

A főparancsnoki direktívát 3-án hajnali 2 órakor kapták meg a 
seregtestparancsnokok, mely térképeken és írott parancsok formá
jában is tartalmazta a feladatokat. A csapatok 3-án pihentek és ké
szültek a baráti hadsereg katonáinak lefegyverzésére, a forrada
lom vérbe fojtására.

Az egymástól eltérő szovjet jelentések szerint november 4-én 6 
óra 15 perckor (Zsukov), 5 órakor (Lascsenkó) a meghatározott 
jelre a szovjet csapatok megkezdték Magyarország területén a rend 
helyreállításával és a népi demokratikus hatalom visszaállításával 
kapcsolatos hadm űveletet Ekkor Magyarországon 4 óra 15 perc, 
illetve 3 óra volt. Lascsenkó állítása közelebb van az igazsághoz, 
mint Zsiikové. Éjfél után a Honvédelmi Minisztérium  főügyeletes 
szolgálata asztalán egyre gyakrabban szólaltak meg a telefonok és 
jelentettek a magasabbegységek és az egységek parancsnokai, ügye
letesei, vagy tanácsot kértek.

A jelentések egy része arról szólt, hogy szovjet páncélosok és 
gyalogság zárta körül a laktanyát, más részük pedig arról, hogy 
szovjet harckocsiágyúk, géppuskák és gyalogsági fegyverek lövik 
őket. A kérdés: mit tegyenek? Az egész országban döbbenet és ta
nácstalanság lett úrrá.

3-án 22 órára a Tökölre hívott magy^ar kormánydelegáció tagjait 
{Erdei Ferencet, Maiéter Pált, Kovács Istvánt, Szűcs Miklóst és kísé
retüket) a megérkezésük után néhány perccel Szeröv hadseregtá
bornok emberei letartóztatták. Kb. egy fél óra múlva egy szovjet 
altábornagy megkérdezte Kovács vezérőrnagyot, hogy tud-e segíte
ni a szovjeteknek. Kovács levelet írt Váradi Gyula vezérőrnagynak 
(a Honvédség FKT-a elnöke - B.M.) és Úszta Gyula vezérőrnagynak 
(29-én érkezett haza, még nem volt beosztása - B.M.), melyben uta
sította (kérte) őket, hogy tegyenek meg mindent, hogy a magyar 
csaptok ne lőjenek. Ezt a levelet Sz.R. főhadnagy vitte be a HM-be, 
aki 1 órakor érkezett Tökölre Úszta üzenetével Maiéterhez és Ko
vácshoz.



A fővárosba vezető főúu^onalakon szovjet páncélos oszlopok 
csörömpöltek a iHÍros szíve felé, miközben lőttek minden fényre, 
mozgásra. Miiszkavezető áv-tisztek, pufajkába öltözve vezették a 
laktanyák felé a megszállókat.

Október 28 után az ÁVH tisztjei egyenként és csoportosan ki
m enekültek a fővárosból (vidéken is ezt tették), és csatlakoztak a 
legközelebbi szovjet alakulathoz. Tökölön kb. 250-300 áv-tiszt gytilt 
össze, akiket 15-20 fős csoportokba osztottak Szeröv emberei és 
felkészítettek őket a minisztériumok és főhatóságok elfoglalására, 
illetve a vezetők letartóztatására. Önként vállalkoztak e dicstelen 
feladatra mindenütt az országban, és saját csapatuk ellen vezették 
a szovjet csapatokat.

A katonákon letargikus liangnlat lett úrrá. Mindent vártak, de 
arra, ami ezen a napon történt, senki nem gondolt. Gőgös, dur\'a 
hangú, a magyar katonát lenéző és semmibe vevő szovjet tisztek 
adtak parancsot a fegyverek lerakására azoknak a csapatoknak, 
amelyekről olyan híreket kaptak, hogy nem várható fegyv'eres el
lenállás. Aniely csapatról viszont a szovjetekhez menekült áv.- vagy 
politikai tisztek azt mondták, hogy számítani kell azok ellenállására, 
ott felszólítás nélkül tüzet nyitottak az alvó katonákra és pusztítot
ták a magyart értékeivel együtt. Felhatalmazást kaptak Kádártól, 
akit 3-án Moszkvában miniszterelnökké ütöttek, 4-én pedig szót je l 
barátai gyűrűjében  és védelme alatt Szolnokon  leste, vürta, hogy 
mikor jelentik, megtörték a magyar nép ellenállását és lefegyA'e- 
rezték a szövetséges magyar Néphadsereget.

A magyar katonai vezetés nagy többsége egyetértett abban, hogy 
t}ieg kell akadályozni a szovjet és magyar csapatok közötti össze
ütközést. Erre egyébként a szovjet alakulatok nem is adtak lehető
séget, mert ahol csak egy puska vagy pisztoly eldördült, ott harcko
csi-ágyúk válaszoltak, nem kímélve az embert és az értéket. Több 
olyan laktanyára is tüzet nyitottak, ahol egyetlen lövés sem dördült 
el (Budapesten két helyen, Nyíregyházán, Debrecenben két lakta
nyánál, Szolnokon két laküinyánál, Békéscsabán, Kecskeméten, Pá
pán, Miskolcon stb.). Voltak helyek, ahol a laktanyát körülzárt harc
kocsik tüzét elkerülendő, az állomány a laktanya jól belátható udva
rán gyülekezett fegyver nélkül, mégis tüzet okádott rájuk 51 db 
harckocsi (Záhony). Békéscsabán a lelőtt Kovács Zoltánhoz nem en



gedtek segélymyújtókat, hagyták elvérezni. Kecskeméten és Székes- 
fehérv^áron feltartott kezű tiszteket, illetve katonákat lőttek le.

Fegyveres összecsapásra került sor Soroksárnál, ahol az 51. lég
védelmi tüzérezred katonái nyitottak tüzet a betolakodókra. Kőbá
nya szegélyén, az éles kanyarban, szintén légvédelmi katonák vív
ták egyenlőtlen harcukat a szovjet harckocsikkal 2 napot át, majd 
8-án maguktól abbahagyták. Csepelen a nemzetőrökhöz csatlakozva 
harcoltak Körösi Sándor főhadnagyék, és csak 9-én este hag>ták el 
az Imre teret.

Budán, a Schmidt-kastélyban Pércsi Lajos őmagyr, majd Csiki 
hadnagy vezetésével katonák és főleg civilek csaptak le november 
4-7 között néhányszor az előttük elhaladó oszlopokra. A duna- 
földvári laktanyát közel 1,5 órán át lőtték a harckocsik és az ágyúk.

Dunapentelén  a védelemre berendezkedett légvédelmi ezredet 
és a hozzá csatlakozott civil védőket 7-én repülőgépek, tüzérség és 
páncélos erők támadták. A védelem 16 óra 30 percre összeomlott.

Kaposváron először a nemzetőrség épületét vették tűz alá, majd 
kiszabadították a bezárt pártfunkcionáriusokat, ÁVH-sokat és kato
nákat, akik azonnal felcsaptak muszkavezetőknek és megkezdték az  
"ellenforradalm árok" begyűjtését

Veszprémben 4-én és 5-én egész nap dörögtek a fegyverek. Nem 
szervezett ellenállásról volt szó ugyan, de harcról igen, amely áldo
za toka t követelt főleg magyar részről.

A fő iitaktól távolabb eső kisebb jelentőségű laktanyák és raktá
rak lefegyv'erzésére november 5-7 között került sor. Voltak lakta
nyák, ahol nem várták be a "felszabadítókat", hanem az állomány el
hagyta a laktanyát és a katonák megindultak hazafelé. Ezek közül 
sokan estek a portyázó szovjet járőrök áldozatául. Több helyen 
határozták el, hogy ellenállnak és kivonulnak a laktanyából (Mis
kolc, Keszthely, Tatabánya, Polgárdi, Orosháza, Karcag stb.), de né
hány óra múlva belátták, hogy a harc értelmetlen és sok magyar éle
tet követelne az, és bevonultak.

.4 szovjetek nem kímélték azokat sem, akik mindvégig kitartot
tak a forradalom  előtti rendszer mellett és áhítozva várták a fe l
szabadítókat". Őket is lefegyverezték.

A lefeg\n>erzéssel befejeződött a Magyar Néphadsereg felbom lá
sa. A magyar nép véres verejtéke árán vásárolt fegyverzet és a rak
tárakban tárolt hadfelszerelés elveszett, de a "néphatalom" megma



radt. Az ország lakosságán hallatlan elkeseredés lett úrrá. Az embe
rek csak hetek múlva kezdtek ocsúdni, amikor elhitették velük, 
hogy nem kell félniük, mert bántódása senkinek nem eshet. Ezrek 
és tízezrek fizettek érte hihetetlen árat, hogy liittek Kádárnak és 
sztalinista-rákosista híveinek.

A bölcsesség és a humánum ára

Szegeden véres események zajlottak október 24-töl. Az AVH 
drasztikus módszereket alkalmazva lépet fel a lakosság, főleg a di
ákság ellen. 24-én rendőrkutyák segítségével kutatták át a kollégi
umokat és a "gyanús elemek" lakását. Az egyetemen leütötték pisz
tollyal Dr. Perbíró József professzort és megverték. 25-en könnyfa
kasztó gránátokkal oszlatták a tüntetőket. 26-án a 31. lövész ezred 
(Kiskunmajsa) Szegedre vezényelt zászlóalja belelőtt a harminc- 
ezres tömegbe. Csongrád megye más városaiban is gyilkos esemé
nyek zajlottak le.

Október 30-án Szegeden megalakult a Nemzeti Bizottság, mely
nek élére Dr. Perbíró József, egyetemi tanárt választották. 31-én ki
vonták a városból a 31. ezred katonáit, feloszlott az ÁVH. A tagok 
fejenként 2-3 havi fizetést tömtek a zsebeikbe és eltávoztak az épü
letből. Egy részük Jugoszláviába szökött, de a nagy többségük kérte, 
hogy vegyék védőórizetbe és bevonultak a "Csillag"-ba. Többen - 
közöttük Herczeg István áv. százados - azt kérték Perbírótól, hogy 
védje meg a családjukat.

Az MDP megyei bizottságának tagjai is úgy határoztak 30-án, 
hogy a románokhoz, vagy a szovjetekliez szöknek. Ök is megtömték 
a zsebüket és november 1-től nem jelentkeztek.

November 4. Szegednek nem hozta meg a "felszabadulást". Az 
orosz tankok csak átrobogtak a városon. Az ÁVH tisztjei visszatértek 
Jugoszláviából és a "Csillag"-ból és a laktanyában várakoztak. A szov
jet csapatokat a városi titkár 5-én felkereste és kérte, hogy vonulja
nak be a városba. "November 6-án délutáni 15 órakor lövészekkel 
megrakott páncélautókkal és 30 harckocsival bejöttünk a várost fel
szabadítani" - írja a titkár a névtelen visszaemlékezésében.



A titkár a tanácsházhoz vezette a szovjet erők parancsnokát, ahol 
letartóztatták a Forradalmi Bizottság 6 tagját. A titkár bizalmasan 
megsúgta Perbírónak, hogy a szovjetek elviszik a professzort Szibé
riába. Bizonyosan ő (a titkár elvtárs - Sz.) lepődött meg a legjobban, 
amikor az ezredes felkérte Perbírót, hogy mint a tanácselnök he
lyettese vegyen részt továbbra is a város vezetésében. A professzor 
bölcsességének köszönhető, hogy a városban november közepén 
viszonylag nyugodt állapotok uralkodtak. November 4-én megaka
dályozta az ellenállás megszer\^ezését, a híd felrobbantását, vissza
fogta a forrófejűeket, akik ilyen plakátokat függesztettek ki a falak
ra; "Szegednek népe, nemzetem söpredéke". November 7-én rádió
beszédben intette nyugalomra a lakosságot.

A professzor tevékenységét elismerte a kormány is, és december 
10-én megerősítette a VB elnök első helyettesi beosztását. Ez is hiá
bavaló volt. Február 1 1-én lemondásra kényszerítették a volt ÁVH-s 
tisztek és az MSZMP helyi vezetői. Herczeg István, volt ÁVH-s száza
dos a professzor ellen hangolta a vezetőket és több ízben is kiro
hant ellene, akit az ellenforradalom szegedi vezetőjének nevezett. 
Ez volt a hála, amiért a professzorék az ávósok családjának nyugal
mát is biztosították.

November elején az egyetemre visszatértek az októberben fel
függesztett oktatók, akik a párt biztatására fokozatosan Perbíró el
len fordultak. Márciusban őt és 9 társát eltávolították az egyetemről, 
de ezzel még nem ért véget "az ÁVH és a párt hálája". Február l8-án 
három volt ávós letartóztatta az idős professzort. Meztelenre vet- 
kőztették és verés után a "Csillag"-ba zárták. Délelőttönként bokáig 
érő hidegvízzel árasztották el a celláját, majd azt követelték, hogy 
egy darab ronggyal szedje fel a vizet. Éjjelente rozsdás konzervdo
bozokat csiszoltatiak vele fényesre. Kerepestarcsára szállították, az 
internáló táborba.

A tehergépkocsin forradalmi indulók éneklésére kényszerítették 
gumibottal és géppisztollyal. A bírósági tárgyaláson az ügyész halált 
kért rá. A bírók "humánus" emberek voltak, megelégedtek 15 évi bör
tönnel. így fizettek az ÁVH-sok az életükért a professzornak. Micsoda 
anya szülte ezeket az embereket? Felfoghatatlan!

A pártvezérek sem voltak jobbak. Szeged 1945-től a Komócsinok 
birodalma volt. 1956-ban is ők uralták a várost. Perbíró testvére, 
Ádám, gyönyörű betűkkel írt levelet küldött Komócsin Mihálynak,



az MSZMP titkárának Barcsról 1957. április 2-án. Kérte, hogy enged
jék szabadon a testvérét. A titkár "elvtárs" 18-án válaszolt. Ebben .ízt 
hangsúlyozta ki, hogy Szegeden is ellenforradalom volt és a nem
zetőrségből repülőbrigádot hoztak létre. Lám a "Leninizmus kérdé
sei" c. világhírű "ideológia" valóban anyagi erővé vált az ilyen hithű, 
nemzetellenes személyekben, mint a Komócsinok voltak. A válasz 
így fejeződik b e ;"... A történtek ellenére körültekintően, udvariasan 
bánnak a professzorral. Perbíró Ádám csak május 23-án tudta meg, 
hogy test\'ére Kistarcsán van, ahol az Orbán Miklós áv. ezredes kar
hatalmi zászlóaljának tagjai (ebben a zászlóaljban szolgált Horn is) 
gondoskodtak az "udvarias bánásmód" ról.

A Royal Szálló ostroma

Október 27. a csendesebb napok közé tartozott. A főváros több 
kerületében, így a Vll.-ben is megkezdődött a Nemzetőrség szerve
zése. Varga József, a Royal környéki felkelők századparancsnoka 
vette kézbe a szer^'ezést. Az alakuló Nemzetőr zászlóalj a Wesselé
nyi nevet kapta. Nagyszerű szervező volt. Térképen rögzítette a já
rőrözés útvonalait, az állandó csoportok helyét, az utcák közötti át
járó házakat, azok pincéit, padlásait. Megszervezte a telefonössze
köttetést a csoportok között. A Royal csoportra a fegyelem és a 
szer\^ezettség volt a jellemző. Itt nem lehetett önfejűsködni. Rajok, 
szakaszok, századok voltak, élükön parancsnokokkal. A zászlóalj 
szervezésekor a II. világháborút is megjárt Kovács Dezsőt választot
ták parancsnoknak.

A Nemzetőrség szervezésének hírére özönlöttek a budapestiek 
és a VII. kerületi (Kürt utca) Rendőrkapitányság már 28-án szűknek 
bizonyult. Igénybevették hát az Almássy téri kultűrházat (később 
Szabadidő Központ) és tovább építették a Nemzetőrséget, mely no
vember 1-re 1500 bejegyzett és kb. 500 be nem jegyzett személyt 
számlált. A Kürt utcában jelentkezeti sok fiatal az V. és a VI. kerü
letből is. Szinte áramlott a tömeg

A Wesselényi zászlóaljat már a békére szervezték, hogy szavatol
ják a biztonságot. A Royalisták mindvégig ügyeltek a rendre, nem



tűrték a lopást és a fegyelmezetlenségeket, segítették a sebesülte
ket. Kifüggesztettek egy nagy Sztálin képet, melynek alsó részére 
felírták nagy betűkkel: "Egy köpés 20 forint". Alá tettek egy dobozt, 
melybe az emberek bedobhatták az adományaikat. Ezt osztották 
szét a sebesültek között. Úgy tervezték, hogy az új hadsereg magját 
a zászlóalj fogja képezni. A zászlóalj derékhadát a Royalisták alkot
ták, akik között ott voltak a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola 
növendékei is.

A hihetetlenül felduzzadt létszámú VII. kerületi Nemzetőrséget a 
parancsnokság nem tudta etetni, itatni, ezért egyezséget kötöttek a 
Royal Szálló igazgatójával, hogy átadja a konyha és a 2. osztály eg>' 
részét a forradalmároknak. Az állomány emberei (asszonyok, lá
nyok) vállalták a főzést és a felszolgálást.

Elérkezett november 4. és a Szovjet Hadsereg hitszegő módon 
rátört a békés élet folytatására felkészült országra. A Royalt meg
szállták a szabadságharcosok. Jöttek az amúgyis nagylétszániú cso
porthoz a felszámolt kisebb csoportok harcosai. A szovjetek 4-én 
hajnalban, a körút felől támadták a Szállót. Ágyúval és nyomjelzős 
lövedékekkel lőtték a körút házait, óriási pusztítást okozva ezzel. 
Felgyi'ijtották pl a Vörös Csillag mozi filmraktárát, ahol külföldi fil
meket tároltak. A tűz átterjedt a Royal Szálló felső emeleti részére is. 
A védők nehéz helyzetbe kerültek. Felül a tűz, alul a harckocsik és 
az orosz gyalogság. Az Oktogon térről mindkét irányba belőtték a 
körutat. A szabadságharcosok beengedték a dübörgő, csattogó 
harckocsikat a Király utcáig. Amikor az első elhagyta a keresztező
dést, hullottak az utcára és a harci járművekre a benzines palackok. 
Égő ruhájú katonák ugráltak ki a harckocsikból és a páncélautók
ból. Az egyik harckocsi lövegtornya előre bukott és ágyújának csö
ve nem a Szállóra szegeződött, hanem az úttestre. A lövés eldördült 
és a toronygéppuska is ontotta a tüzet. A harckocsi előtt feltartott 
kézzel álló és égő szovjet katonák a közéjük vágódott ágyúlövedék 
hatására, mint lángcsóvák repültek szanaszét, vagy zuhantak holtan 
az úttestre. A falakon a benzines vér égett, miközben a megmaradt 
harckocsik gyors iramban az Oktogon tér felé csörömpöltek.

A szabadságharcosok ontották a tüzet a pincékből, a padlásokról, 
az udvarról. Elrejtőztek, majd előbújtak. A Royal csoport 4-én reg
gelre erősebb volt, mint előtte bármikor volt. A vissza, vagy az elő
revonuló szovjeteket pincéről-pincére kísérték a védők és pusztí



tották a betolakodókat. November 9-ig tartották magukat, bár a 
múködésterük egyre szűkült. Az Almássy tér már 8-án elesett.

A rákóczista növendékek kemény harcosoknak bizonyultak. 
Példanuitatóan helytálltak. Egy részük a szállodában, a másik cso
port pedig a Vörös Csillag moziban állt ellen. A szállóban lévők 9-én 
este a maradék lőszert elosztva egymás között, kitörtek az orosz 
gyi'írűből. Csatlakoztak hozzájuk a civilek is. Egy szakasznyi harcos 
ott maradt a szállóban. Közülük néhányan a Hársfa utcai oldalon 
elmenekültek, de az oroszok felfedték a menekülés útját, a szöke
vényeket elfogták. Ezeket a szállóban maradt 40-50 fővel együtt fal
hoz állították a ferde szemű területrablók és sortüzet lőttek rájuk. 
Egy csoport a mozi előterében várakozott a sorsára. A lőszerük el
fogyott, a fegyvereket eldobták és leültek a mozi főlépcsőjére. Az 
oroszok cselre gondoltak. 10-én hajnalban nagyerejű tüzérségi tűz- 
csapást mértek az épületre. Válasz nem érkezett. Se feg)'%^erük, se 
benzinjük nem volt a védőknek, a gyalogsági roham során 20-25 
ember volt a szállodai részen, 8-10 fiatal tartózkodott a pálniakert- 
ben és más helyeken. Az összest egybeterelték és ismét eldördültek 
a sortüzek, pedig ellenállást már senki nem tanúsított, hiszen fegy
verük sem volt.

Halottak az országutak mentén

A Magyarországot megszálló szovjet alakulatok november 4. és 7 
között lefegyverezték a baráti Magyar Néphadsereg alakulatait. A 
katonákat a legtöbb helyen szélnek eresztették vagy kikergették 
őket a laktanyákból. Az országutak megteltek katonákkal. A barbár 
ázsiaiak nem kímélték az egyenruhás vándorokat. Kutatásaim során 
adatokat találtam arról, hogy 35 katonát gyilkoltak meg ezekben a 
napokban. Ha csoportosan menetelő fegyvertelen emberekkel ta
lálkoztak, azokat kirabolták, elvették az összes holmijukat és tovább 
engedték őket. Az egyedül menetelőtől is elvettek mindent, majd 
tarkón lőtték.

Én november 7-én egy tehergépkocsin utaztam kb. 20 sorkato
nával és három tiszttel Tatabányáról Pécsre. A katonákkal, akik Do
bogókőről jöttek egy tehergépkocsival, Alcsútdoboznál találkoztam.



Hallottam, hogy azt kiabálják a vezetőnek, hogy: - Ne állja meg! 
Üssd el! Menj tovább! stb. Én azonban nem mozdultam és a térde
met súrolta a lökhárító, amikor a Cs-344-es veszett csikorgással 
megállt. ÁtN'ettem a parancsnokságot. A fiúk kifeszítettek egy fehér 
lepedőt és robogtunk Pusztaszabolcs felé. Alig hagytuk el a falut, 
amikor, lövésre kész fegyverekkel egy szakasznyi orosz állta el az 
utunkat. Leszálltam, majd a katonákat is leparancsoltam és sorba ál
lítottam őket. Amíg én a századossal nyűglődtem, hogy megértes
sem vele magam, a katonák megmotozták az útitársaimat, miközben 
elvettek tőlük mindent. Felszálláskor az egyik katona megsúgta, 
hogy kirabolták őket. Megálljt parancsoltam. A századosnak elmu
togattam, hogy a fiúktól mindent elzabráltak. Mivel többször is 
használtam a zabrálni szót, megértette a panasz lényegét. Kiüríttet- 
te az orosz zsebeket, az én fiaim pedig kiszedegették a kupacokból 
a saját holmijaikat. Megúsztuk, mert sokan voltunk.

Álljon itt két eset példának.
November 5-én az Oroszlányban dolgozó bányász zászlóaljat is 

szétkergették a nagy fegyverbarát hadsereg katonái. Bogár János 
honvéd is hazafelé vette az útját, hogy szülei és 4 testvére társasá
gában vészelje át a nehéz időket. Veszprémben átszállt egy másik 
autóbuszra és már közel volt a szülői otthonhoz, amikor Gyiilafi- 
rátótnál megállították őket az oroszok. Katonákat kerestek. A mon
golképű azonnal lőtt, amint meglátta a 22 éves egyenruhás Bogár 
Jánost. Megfogták és az utasok sorfala között lerángatták a buszról. 
Ekkor még élt. A mongolképű nem kegyelmezett. Hasra fordította 
egy rúgással és tarkón lőtte. Öt a halála után rabolták ki.

Bogárt a Kádár kormány az ellenforradalmárok áldozataként 
könyvelte el, ugyanúgy, mint a többieket, akiket az oroszok öltek 
meg. Halála után előléptették alhadnaggyá, megkapta a Munkás Pa
raszt Hatalomért Emlékérmet és a Szolgálati Érdemérmet. Ludmann 
Sándor honvéd, aki Ercsiből igyekezett hazafelé - amikor az említett 
gyilkosokkal hozta össze a sors -, látva, hogy Bogárral miként bántak 
cl, könyörögni kezdett. Nyújtotta a fegyverét, melyet magával ho
zott és mutatta a zsebét, hogy lőszer nincs nála. Összetette a két ke
zét és úgy próbálta irgalomra bírni a gyilkosokat, de a Komszomol 
neveltje, a világ ifjúságának példaképe nem könyörült. Lelökdösték 
a buszról és a mongolképű a fiatal katona jobb halántékához emelte 
a pisztolyt. Ott temették el Bogár Jánossal együtt.



A székesfeliérvári repülőteret elfoglaló oroszok a feltartott kezű, 
fegy\'ertelen őröket átkísérték a fogdához. Útközben Németh Lász
ló honvédet szitává lőtte az egyik kísérő, mert az hátranézett, hogy 
lássa: jönnek-e a többiek is. Megtámadták a székesfehérvári töltény
gyárat, ahol az épület előterében volt egy telepített R-40-es rádiós 
gépkocsi. A fegyvertelen, feltartott kezű Nagy Rudolf tizedest há
rom orosz egy-egy sorozattal kivégezte. A rádiós kocsira is soroza
tokat lőttek és megsebesült az ott lévő Jáki István és Szabó István 
honvéd. Amikor a gyilkosok beléptek a kocsiba, a súlyosan sebesült 
Jáki megmozdult. A géppisztoly ismét megszólalt és a magyar fiú 
meghalt. Szabó honvéd halottnak tette magát, mozdulatlan maradt 
és megmenekült. Olcsó volt a magyar vér és az élet.

A gyilkos hordákat ránk szabadító egyik vezér (Marosán) világgá 
kiáltotta: "Volt-e joga a kormánynak kérni a Szovjetunió segítségét? 
Nem joga, hanem egyenesen kötelessége volt." Ez lett a vége. Az 
esztelen rombolás és az igaz hazafiak (nem a kommunisták) lemé
szárlása.

"Nagyszerű érzés volt a szabadulás"

1956 októberében Somogy megye városaiban sok katonai alaku
lat volt. A 17. lövész hadosztály élén Martics Pál ezredes állt. Mun
káskáderként jutott be a hadseregbe és azon a szinten is maradt. A 
hadosztály a kecskeméti 3. hadtest alárendeltségébe tartozott, 
melynek Gyurkó Lajos vezérőrnagy volt a parancsnoka.

Kaposvár lakossága október 27-én választotta meg a Nemzeti 
Forradalmi Tanácsot, melynek élére Gábriell Jánost állították. Ezen 
a napon le akarták dönteni a szovjet emlékművet. A kirendelt kato
nák riasztó lövéseket adtak le, Martics pedig repülőket vetett be a 
tüntetők ellen, melyek alacsony repülésben zavarták szét az elége
detlenkedőket.

A 28-ai tüntetés vezetőit Martics le akarta fogatni, de a pártbi
zottság leintette. Ezen a napon Berzencén az államvédelmi határ
őrök Nagy János áv. határőr hadnagy vezetésével belelőttek a béké
sen tüntető tömegbe. Négy személy meghalt, 10 fő súlyosan meg



sebesült. Somogy megye pártfunkcionáriiisai sem voltak jobbak, 
mint a más megyékben lévő elvtársaik. Ezt írják; "... Készen állt 34 
kommunistáról a halállista. A részeg tömegből egyre többször hal
latszott: Még ma iszok a kommunisták véréből, a kommunisták pe
dig ott álltak védtelenül. Segítségért fordultak a soniogyudvarhelyi 
határőrséghez. Az egyik hangadó így kiabált: Emberek! Fegyverez
zük le őket! A részeg tömeg nekilódult. De megszólaltak a fegyve
rek, s az előbb még bátor, nagyhangú tömeg szertefutott."

Nem szükséges magyarázni ezt az aljas, hazug szöveget. Elég 
annyi, hog>' "Loncsár Vendel és még 2-3 személy a kezét nyiijtva 
ment a hadnagy elé", aki tüzet vezényelt. A tömeg nem mozdult a 
sortűz előtt. Amikor a gyilkosok odaérkeztek, egy diák szavalt. Ami
kor elhallgatott, indultak Loncsárék, hogy üdvözöljék az érkezőket.

Kaposváron 28-án megnyitották a börtönöket. Somogy lakossága 
nyíltan fellépett a kommunisták ellen Kaposváron és a megye városa
iban, falvaiban. A legtöbb helyen elégették a tagsági könyveket. Ezek
ről mondta Tóth István, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának 
elnöke, hogy: "... nem bízhat a vezetés azokban, akik elégették a tag
könyvüket. Inkább lenne 80 gyilkosság, 80 özvegy, 80 árva, mint an
nak tudata, hogy kommunisták elégették a tagkönyv'eiket...".

Azért tették, mert nem voltak kommunisták. Örültek, hogy a 
tagkönyvtől és a párttól megszabadultak. Október 31-én a Forra
dalmi Bizottság letartóztatott 63 megyei, városi párt, állami és kato
nai vezetőt. November 4-én már 73-an voltak. Közöttük voltak a 
megyei, a városi pártfunkcionáriusok. A feloszlatott ÁVH megyei és 
városi vezetői, az alakulatok elhárító tisztjei, a berzencei gyilkosok 
és a rákosista katonai vezetők: a hadosztályparancsnok, annak poli
tikai helyettese, a törzsfőnök, a kommendánsi hivatal vezetője és a 
26. lövészezred parancsnokának politikai helyettese.

November 4-én a szovjet harckocsik megrohanták a várost és 
hajnali 5 órakor megnyitották a börtönöket. Azonnal fegyvert 
nyomtak a kiszabadítottak kezébe. A kiszabadult helyi vezetők csa
kúgy, mint 1919-es elődeik (Kun, Szamuely, Pogány, Rákosi stb.) 
bosszútól lihegve rávetették magukat a városra. Azonnal letartóztat
ták Gábriell Jánost, Sajti alezredest (ő vette át a hadosztályt 
Marticstól), Hasznost. Ezeket elhurcolták a Szovjetunióba. Gábriell 
Jánossal ugyanezt tették az oroszok 1945-ben is, és évek múlva tért 
haza. Most másodszor is "élvezhette a felszabadítók" vendéglátását.



Ezekről a "felszabadítókról" írja K.S. őrnagy, a 26. ezredparancs
nok politikai helyettese; "... nem találtunk életünkben olyan mo
mentumot, amiért nekünk így kellene bűnhődiii... Eszünkbe jutott, 
hogy miért minket kísérnek ezek a többségükben munkás és pa
raszt emberek ... miért nem a régi hatalmasságok ivadékait... nagy
szerű érzés volt a szabadulás ... Újra és újra csak a szabadságot hoz
ták számunkra a szovjet nép fiai és én úgy gondoltam, hogy sok 
százezer és millió ember nevében mondjuk: rajta leszünk, hogy 
végér\'ényesen és visszavonhatatlanul."

Ez egy igazi színvallás. Ismertem K-t már hadnagy koromban. 
Amit itt néhány sorban leírt, azt őszintén úgy is érezte. Neki az volt 
a fontos, hogy a magyar nemzet végérv'ényesen és visszavonhatat
lanul legyen a szovjet birodalom bábja, kiszolgálója és maradjunk a 
hátul kullogó nemzetek között is hátul. Az a forradalom, ami K-nak 
semmit nem mondott, megrengette Moszk\'a falait és a repedések
ben ki- és benézők megértették; azt a rendszert le kell rombolni és 
fel kell építeni a szabad, független Magyarországot végérv ényesen, 
visszavonhatatlanul.



Felkelőnek adta ki magát

Október 31-én megalakult a Magyar Nemzeti Repülő Szövetség 
Forradalmi Bizottsága, mely azonnal felfüggesztette a MÖHOSZ Or
szágos elnökének repülő helyettesét. R. őrnagyot, F. E. századost és 
A. F. századost. Indoklás; hírhedt rákosisták és sztálinisták - olvasha
tó a BM. Tört. Irattár V-150.005/5 dosszié 46-51. oldalán. R. azt ta
nácsolta A. Ferenc századosnak, a MÖHOSZ Központi Repülő Klub 
politikai helyettesének, aki október 24-től 31-ig a klub Engels tér 
14. számú helyiségében tartózkodott, hogy jelentkezzen a Politikai 
Főcsoportfőnökségen, vigyázzon, figyeljen és szükség esetén adjon 
jelzést neki az idősebb R. telefonszámán, aki a Parlamentben volt.

A. F. még ezen a napon felkereste Ilku Pált, a megbízott pol. fő
csoport főnököt, aki beosztotta a századost a saját törzsébe. Ott volt 
november 4-ig. Más helyet "nem találtak" neki, mint Maiéter előszo
báját. Feladatul kapta, hogy jegyezzen fel mindent és mindenkit. 
Nem kellett biztatni, vagy eligazítani, nagy gyakorlata volt ezen a 
téren. Pl. az Országos Levéltár 276. f  65/70. ő.e.-ben megtalálható 
az a feljelentés, melyet 1953 június 19-én írt (6. oldal) a 
veszprémvarsányiak ellen. A jelentés sok nevet tartalmaz. Azt írja, 
hogy szeretne részt venni a kivizsgálásban. Június 25-én újabb felje
lentést küldött 7 személy ellen. Szeptember 18-án értesítette a Köz
ponti Vezetőség irodája, hogy a kivizsgálás megtörtént. De térjünk 
vissza 1956. október 31-hez.

Ismerős századosunk tehát beült Maiéter előszobájába és szor
galmasan jegyzetelte, hogy ki, mikor kereste a tábornokot szemé
lyesen, telefonon, mit akart stb. Pontos naplót vezetett: Maiétert ke
resték; Brusznyai Árpád Veszprémből, a nyíregyházai, a Szegedi 
Forradalmi Tanácstól, Mindszenthy, majd annak titkára, Turchányi 
Egon. Feljegyezte többek között, hogy Maiétert 3 angolul beszélő 
személy kereste; "Szűcs Ferenc ezredes jött (VK-2. Csfség) és jelen
tette, hogy a két rádiófelderítő ezred ráállt az oroszokra és hallgat
ják a kormány és a miniszteri vonalakat is."

A. százados megkérte Nádor Ferenc ezredest, hogy segítsen R. 
elvtárs elhelyezésében Minderről - mint írja - már november köze
pén részletesen jelentett az illetékes szervieknek. Javasolta, hogy az



illetékes hadbíróság az elkészített jelentést tanulmányozza át. No
vember 3-án éjjel beszélt a miniszteri iroda vezetőjével (Trepper 
ezredes), aki azt mondta, hogy nem szabad lőni. A mozgalmas éj
szaka hatására elaludt és hajnali 1/2 4-kor ébredt. Hallgatta a szol
noki rádiót. Felhívta R.-t és közölte vele a kormány megalakulását, 
melynek R. apja is tagja lett. "Megkezdődött az ellenforradalom ka
tonai felszámolása" - írja A.

"November 4-én délelőtt, majd később több esetben érintkezés
be léptem R. elvtárssal. November 3-án éjfél után (november 4-ről 
van szó) megkérdeztem a miniszteri irodán, hogy hol van Király Bé
la. Azt válaszolták, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitányságon. Min
den holmimat otthagyva, az irodát lezártam és elmentem a főkapi
tányságra. Kopácsi Sándor szerepét nem ismertem, ügy mentem 
hozzá, mint egy baráthoz és egy olyan személyhez, akivel 1944-ben 
egy partizán csoportban harcoltam a fasizmus ellen. Megkérdeztem 
Kopácsit, hogy hol lehet megtalálni Király Bélát, akit jó lenne őri
zetbe venni. Kopácsi megdöbbenve nézett rám, majd azt válaszolta, 
hogy ezelőtt egy órával elment tőle ... Megemlítem, hogy mikor ta
lálkoztam Kopácsi ezredessel és mielőtt megkérdeztem volna tőle, 
hogy hol van Király Béla, azt mondtam neki, hogy tudod-e, hogy 
Maléterék őrizetben vannak?

November 4-én reggel hazamentem és a feleségem szintén már 
otthon tartózkodott. Újból javasolom az általam elkészített anyag
nak a bíróság által történő áttanulmányozását.

aláírás
A.F.

A. F. igyekezett tanúként ott lenni a volt "ellenforradalmárok" 
ügyészek tárgyalásainál, melyekre jelentéseket készített. 1957. már
cius 1-jén a Zólomy László elleni perben arra hivatkozik, hogy ő no
vember közepén részletes jelentésben leírt mindent. A jelentés az 
"Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben" címet vá- 
seli, 23 oldal. Megtalálható a BM. Tört. Irattár V-150.005/5. sz. vizs
gálati dossziéban. Ebben leírta a már ismertetett részeket, majd arról 
számol be, hogy november 4-én kiment az Engels térre, 14 órakor 
pedig civilbe öltözött és elment a Széna-téri csoporthoz, felkelőnek 
adva ki magát. Otthon, az asztalon levelet hag)'Ott a feleségének.



A Maros utca 3-ba ment, az ÁVH laktanyába. Kb. délben odaszál
lítottak 126 ávóst a pincébe. A. Szabó bácsit kereste. "A Kiliánból 
jöttem",' - mondto a Széna tér parancsnokának, aki megkérdezte, 
hogy mi újság és kérte iMaléter számát. "Lementünk a pincébe, heg)' 
megnézzem az ÁVH-sokat. Szabó egy i'in. hazafias beszédet mondott 
nekik. Kilépet a sorból egy magas, derék férfi, hogy ő a parancsnok 
és ő igazolja, hogy ezek sorkatonák és nem követtek el bűnt. Jól em
lékszem, Adorján alezredes arcára. Látszott rajta, hogy éjszakákon át 
nem a lu d t..." "A Szabó csoportban nem volt semmilyen fegyelem" - 
írja a továbbiakban A. százados. "Züllött férfiak és nők voltak a cso
portban ... azt sem tudták, hogy miért harcolnak ... A cél az volt, 
hogy szétzüllesszem a csoportot és megijesszem őket ... Elmondták, 
hogy minden rendőrre lőni fognak, mert azok oroszok vagy ávósok 
..." Szabó bácsi elengedte a 126 ávóst, amit A. F. a saját sikerének 
könyvelt el.

A százados felvette a kapcsolatot Tulipán áv. őrnaggyal, akitől ő 
megbízást kapott a felkelők felderítésére és a szovjetek 
tájékozatására. Azonnal tájékoztatta a Máté néven szereplő Tulipán 
őrnagyot, mint Nagy őrnagy. "...Jelentésére 1/2 4-kor megkezdődött 
a szovjet csapatok támadása a Széna-tér ellen" - fejeződik be a jelen
tés ezen része. Hány ilyen ember van, akik a szabadságharc ellen te
vékenykedtek, a rendszerváltás óta pedig 1956-ból élnek?

Hazug nyilatkozatok 
és soha nem teljesített ígéretek

A népbutítás az előző („Szocialista" - Sz.) rendszerről és 1956-ról 
1989 után sem szűnt meg és ma sem szünetel. 1992. április 21-én 
pl. az 1956-os forradalomról tartott előadásában Göncz Árpád a 
Rendőrtiszti Főiskolán így beszélt: "... Ma már nem lehet kideríteni, 
hogy ki lőtt előbb, illetve ki adott erre parancsot..." (Népszabadság 
1992. április 22. 5. oldal) Valóban az lenne a döntő, hogy ki lőtt elő
ször a Rádiónál, a Köztársaság téren és másutt? Nem! Ez lényegte
len. Egyébként pedig közismert, hogy mind a Rádiónál, mind a Köz
társaság téren az ÁVH nyitott tüzet először és ez utóbbi helyen ké



zigránátot dobtak az előtcrbcn várakozó, tárgyalni akaró felkelőkre, 
majd célzott lövésekkel lőtték ki a sebesültszállítókat. Az ott tartóz
kodott, tör^"ényen kívül helyezett fegyveres, rendőrruhába öltözte
tett közel 50 ÁVH-st a Baross tériek már 29-én felszólították, hogy 
hagyják el az MDP budapesti székházát. Nem tették, hanem provo
kálták a felkelőket. Kádár, aki látszólag a forradalom mellé állt, 29- 
én este meglátogatta a pártháziakat és arra bíztatta őket, hogy tart
sanak ki, mert ők jelentik az utolsó láncszemet.

A butítás ma sem ismer határokat. Napjainkban, amikor tízezrek 
éheznek és fáznak, egyes vezetők arról írnak és beszélnek, hogy "... a 
Kádár rendszer nemzetközileg is elismert gazdasági sikereket ért el 
évtizedeken á t . mások pedig feledtetni akarják a kádári rendszer 
kedvezményezettjeinek múltját és el akarják "tüntetni a kádárizmus 
utolsó maradványait". Mint írják, "véget vetünk az állami gyámko
dásnak ..." (Népszabadság 1996. december 9.)

Sajnos, a lakosság jelentős része hitelt ad ezeknek az állításoknak 
annak ellenére, hogy mindaz, ami itt történt 1956 után, azt Kádárék 
egy példátlanul véres megtorlás útján kényszerítették rá az országra. 
Ne feledjük, hogy 1956 őszén a TSZCS-k közel 90 "/o -a  felbomlott. A 
lakosság szinte egy emberként utasította el a "szocialista" rendszert és 
a kommunisták pártját. Alig telt el 1-2 év a forradalom leverése után 
és Kádárék dicsérni kezdték a magyar munkásokat, a parasztokat, a 
katonákat stb., amiért szembeálltak a gyilkos ellenforradalommal és 
kiálltak a szocializmus addigi vívmányai mellett. Az egyszerű embe
rek nagy többsége a következetes, egyre erősödő ráhatás eredmé
nyeként hinni kezdte, hogy mindazt amit 1956-ban tettünk, saját ma
gunk ellen tettük és a lakosság nagy része igent mondott a terrorra, a 
Szovjet Hadsereg ittmaradására, a szovjet-magyar "együttműködés" 
fejlesztésére, az egypártrendszerre, a TSZCS-k újraszerv^ezésére, a 400 
forradalmár kivégzésére, a börtönök megtöltésére. Nagy Imre és tár
sai kivégzésére, vagyis mindannak az ellenkezőjére, amiért '56-ban az 
életét is adta volna minden magyar.

Emlékezzünk a forradalom idején és az azt követő napokban, he
tekben elhangzott hazug nyilatkozatokra, ígéretekre, melyeket a 
bosszúvágy szült.

1956. október 25-én Kádár János, az MDP KV-nek új első titkára 
így nyilatkozott: "... A párt KV. javasolja a kormánynak, hogy a rend 
helyreállta után a Szovjetunió és Magyarország közötti teljes egyen



jogúság, baráti együttműködés és az internacionalizmus szellemé
ben folytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szocialista 
ország közötti kérdések mindkét fél számára méltinyos és igazsá
gos rendezésére..."

A magyar nép akkor (1956) tudta, ezért ma sem feledheti, hogy a 
szovjet Hadsereg első beavatkozását (október 24-én) az MDP, a má
sodikat pedig az MSZMP kérte. 1956 novemberében ezért is köve
telte az ország a Munkástanácsokkal az élen a többpártrendszert és 
a kommunisták kizárását a hatalomból.

1956. október 26-án Kádár így beszélt: "Az MDP KV-e javaslattal 
fordult a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnökségéhez, 
hogy tegyen előterjesztést népköztársaságunk Elnöki Tanácsának 
új, nemzeti kormány választására ... A KV. Nagy Imre elvtárs vezeté
sével a legszélesebb nemzeti alapon megalakuló kormány tagjaira 
javaslatot tesz ... a rend helyreállítása után, a szovjet csapatok hala
déktalanul visszatérnek támaszpontjaikra ... A KV. helyesnek tartja 
az üzemi, munkástanácsok megválasztását ... A rend helyreállítása 
után haladéktalanul ... az egész nép elé tárjuk, s meg\itatásával elő
készítjük és megvalósítjuk a demokratikus és szocialista, az önálló 
és független Magyarország hagy nemzeti programját ... Ha élni aka
runk, új életet kell kezdenünk ..." Élni akartak és új életet kezdtek, 
melyért a magyarság nagy árat fizetett.

Október 28. Miután Nagy hnre bejelentette, hogy "A kormány el
ítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a hatalmas népi mozgalom 
ellenforradalom volna ...", valamint azt, hogy megszüntetik az ÁVH- 
t. Kádár János közölte, hogy "A Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetősége 1956. október 28-án délelőtt ülést tarto tt......A KV. he
lyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai nyilatkozatát. 
Felhívja a párt minden szervezetét és minden tagját, hogy segítsék 
elő a nyilatkozatban foglaltak megvalósítását ..." A kormány nyilat
kozatában elhangzott, hogy "... Senkinek semmiféle bántódása nem 
eshet amiatt, hogy a fegj'A^eres harcokban részt vett ...", hogy "... az 
ország címere ismét a Kossuth címer ... lesz ... és március 15-ét is
mét nemzeti ün n eppé..." nyilvánítják.

1956. október 30-án Nagy hiire bejelentette, hogy megszüntetik 
az egypártrendszert és a demokratikus pártok képviselőiből koalí
ciós korniány'zást vezetnek be. Kádár ekkor így nyilatkozott: "A 
mély felelősségtől áthatva, hogy a testvér-harc korábbi vérontásaitól



megmentsük népünket, dolgozó tömegeinket, kijelentem, hogy 
azokban a döntésekben, amelyekben a Minisztertanács elnöksége 
ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártja elnökségének minden tag
ja egyetért..."

November l-jén a forradalmat éltető beszédével az egész ország 
lakosságát félrevezetve, így szónokolt: "... Népünk dicsőséges felke
lése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosi uralmat, kivívta a 
nép szabadságát és az ország függetlenségét, amely nélkül nincs, 
nem lehet szocializmus ... Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres 
felkelésben, annak vezetésében becsülettel helyt álltatok, áthatva 
igaz hazaszeretettől, a szocializmus iránti hííségtől ..." Az első titkár 
ezt a nyilatkozatát később letagadta és soha nem emlékeztetett rá. A 
hiszékeny és a jövőben reménykedő magyar nép elhitte ezeket a 
nyilatkozatokat, pedig a 12 év alatt csak ígéreteket kapott.

Amikor a Nagy kormány államminisztere és az akkor alakult 
MSZMP első titkára. Kádár ismertette a Rádióban a fenti nyilatkoza
tát, ő már messze járt Münnich Ferenccel együtt, hogy megerősít
sék Moszkvában a szovjet vezetés 30-án és 31-én hozott határozatát 
a forradalom leveréséről és írásban kérjék a Szovjet Hadsereget an
nak szétzúzására.

Szinte biztosra vehető, hogy Kádár tudott a készülő szovjet be
avatkozásról, hiszen a beszédét napközben mondta hangszalagra és 
annak egyes részei az égbekiáltó ferdítések mellett szinte egyértel
műen utalnak a beavatkozásra és az ország azt követő helyzetére.

Nem igaz pl. a nyilatkozatban tett állítás, mely szerint "... a ma
gyar ifjak, honvédek, munkások és parasztok vére ..." a szocializmus 
megmaradásáért fol>t. Idézzük a beszédnek ezt a részét! "... Nem 
azért ömlött a magyar ifjak, honvédek, munkások és parasztok vére, 
hogy a Rákosi-féle önkényuralmat az ellenforradalom uralma váltsa 
fel. Nem azért harcoltunk, hogy a munkásosztály kezéből kiragad
ják a bányákat és gyárakat, a parasztságtól a fö ld et..." Mikor voltak a 
magyar gyárak a munkások kezében, vagy' a föld a parasztokéban? A 
TSZCS tagok továbbszolgáló cselédeknek nevezték magukat. No
vember l-jén, amikor már mindenütt megszűntek a harcok, és jól 
működtek a forradalom által létrehozott hatalmi szervek is, és arra 
készült az ország, hogy a gyárakban november 3-án elvégzik a leg
szükségesebb karbantartási feladatokat, 5-én pedig megindul a 
munka, a tanítás az iskolákban, Kádár "meglátta" az ország tragikus



sorsát és így beszélt:"... Annak komoly és riasztó veszélye is fennáll, 
hogy idegen beavatkozás Korea tragikus sorsára juttatja hazánkat... 
Népünk és hazánk jövője és sorsa fölötti aggodalom arra int ben
nünket, hogy mindent megtegyünk a súlyos veszély elhárítására ... 
Nem akarjuk, hogy hadszíntérré váljon az ország! ... Fogjunk össze a 
magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért! "Ez a szabad
ság és függetlenség azonban nem az volt, amelyért a magyar nép 
harcolt. Ugyan honnan vette a magyar Quisling a látnoki jövőt, hi
szen 30-án a szovjet kormány az egész világ előtt nyilatkozatot tett, 
hogy jogosak a gazdasági együttműködés, a hibák kiküszöbölése 
stb. terén felvetett magyar követelések, jogos és haladó a dolgozók 
által elindított mozgalom, ezért"... a szovjet kormány kész tárgyalá
sokba bocsátkozni a Magyar Népköztársaság kormányával... a szov
jet csapatok magyarországi tartózkodásáról..."

A hazai helyzetet és a szovjetek nyilatkozatát alapul véve tehát 
Kádár utasításban kapta, hogy megnyilatkozzék, vagy egyszerűen 
kényszert érzett az általa "megjósolt" sötét jövő közlésére és a 
kommunisták haulmának megőrzése érdekében elítélte a gyilkos 
és nyílt ellenforradalom törekvéseit. Vázolta, hogy mi várható az "el
lenforradalom" győzelme esetén. Burkoltan közölni akarta, hogy a 
szovjetek mindenképpen beavatkoznak és ellenállás esetén az or
szág hadszíntérré változhat. Marosán, aki ekkor még hitte (?) és a 
magyar munkásokkal is igyekezett elhitetni, hogy a kommunista 
mozgalom csak demokratikus lehet. Kádár beszédét üzenetként ke
zelte. (A tanúk még élnek c. könyv 107. oldal) és azt olvasta ki belő
le, hogy Kádár azokhoz ment, akik tudnak "segíteni", és nekik is ke
reket kell oldaniuk, nehogy kimaradjanak az osztozkodásból.

Kádár november 1-jén délelőtt Szuszlowal és Mikojánnal, valamint 
Andropov nagykövettel tárgyalt szovjet tolmács jelenlétében. E meg
beszélés után a két szovjet vezető a repülőtérre hajtatott és elrepültek 
Moszkvába. Kádár és Münnich az est beállta után szökött meg. Ezen a 
napon tehát <\ndropov nagykövet is megjelent a Parlamentben Nagy 
Imrénél. "Véletlenül" találkozott Apró Antallal is, aki a 12 évet úgy úszta 
meg, hogy a haja szála sem görbült. A szovjetek is bizalmukba fogad
ták, hiszen minden "demokratikus" cselekedetben, mozgalomban sze
repet vállalt. Andropov tehát szólt neki, hogy várja meg őt.

Mindössze tíz percet kellett várakoznia. A nagykövet elhagyta 
Nagy szobáját, és a tolmács segítségével elmondta Aprónak, hogy"...



Mikoján és Hruscsov elvtárs érdeklődött, hogy Apró hol van. A töb
bi magyar elvtárs már biztonságban van. Vigyázzon, hogy Nagy Im
re emberei el ne fogják. Nógrádi elvtárs majd keresni fogja - mon
dotta Andropov - és mindenről tájékoztatja. Készüljön fel arra, hogy 
esetleg el kell hagynia Budapestet." (Berecz J. Visszaemlékezések 
1956. Zrínyi, 1986. 35. oldal). Nógrádi kapta a fuvaros szerepét. 
Neki kellett Tökölre szállítani szovjet páncélgépkocsikon azokat, 
akik a magyar néppel szemben épített vasbeton barikád "demokra
tikus" oldalán harcoltak addigi hatalmuk megőrzése érdekében.

A vezérhez hasonlóan viselkedtek a megyei, városi vezetők és a 
pártbizottságok tulajdonában lévő megyei és más lapok, folyóiratok 
is. Teljes erővel megindult a népbutítás.

November 4. után a napilapok hasábjain és a rádióban elhang
zott nyilatkozatok olyan éles fordulatot mutattak, mintha az előtte 
megélt 12 nap nem is létezett volna. A november 3-i lapok még 
olyanokat írtak, hogy "Inkább a halál, mint gyáván, szolgamódra él
ni", vagy "A nemzet egysége "Méltón a forradalomhoz, méltón a 
népfenséghez" stb. November 4-én mind a sajtó, mind a rádió ott 
folytatta, ahol október 23 után abbahagyta. A lapok egy csapásra 
visszakerültek az MSZMP Megyei Bizottságok tulajdonába, és ismét 
az egyesülésre biztatták a világ proletárjait. Minden lap átkot szórt a 
forradalomra és a régi, erőszakos hangvételnél valamivel engedé
kenyebb hangon magyarázták az ország lakosságának, hogy "... a bé
késen tüntető ifjúság lelkesedését ellenforradalmi elemek, nemzeti 
jelszavak mögül fegyveres harccá fejlesztették ... Az ifjúság jogos 
követelései teljesíthetők voltak ... Ma még független Magyarország a 
követelés, holnap már a kapitalizmus visszaállítása..." - írja a Somo
gyi Néplap november 7-én. Megkezdődött és teljes erővel tombolt a 
forradalmat beszennyező pártpropaganda. A Néphadsereg c. lap 
élenjárt a lakosság megdolgozásában. A november 23-i szám pl. így 
ír: "Három nap alatt többszáz embert, köztük pártmunkásokat, ál
lami és gazdasági vezetőket kínoztak halálra vagy gyilkoltak meg 
Budapesten. Nevet nem említenek, mert a lapok szerzői hazudtak. 
Szemrebbenés nélkül állítottak hihetetlen történeteket és mondták 
azoknak a szemébe, akik "elkövették" az említett bűnöket.

1956. november 4-én 07 óra után Szolnokról sugározták az aláb
bi szöveget; "Figyelem, Figyelem! dr. Münnich Ferenc a mikrofon
nál.



Nyílt levél a magyar dolgozó néphez!

Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink! Alulírottak Apró 
Antal, Kádár János, Kossá István és Münnich Ferenc miniszterek, 
Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük, hogy 1956. no
vember 1-jén, megszakítva ezzel a kormánnyal minden kapcsola
tunkat, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását." Mint látjuk, itt 
összesen 4 személyről van szó.

E bejelentés után, november 4-én és 5-én a legtöbb helyen létre
hozták a rendőrséget, vagy valamilyen megtorló fegyveres szerveze
tet és megkezdődött a "bűnösök" letartóztatása. A "mi lesz velük" 
kérdésre a lapok így válaszoltak: "A pártbizottság álláspontja: ... a 
törvényesség teljes betartásával, mélységes szocialista humaniz
mussal intézze az ügyészség, bíróság az ügyüket, hogy a megtévesz- 
tetteknek semmi bántódásuk nem történhet..."

A szocialista humanizmus mélységeit, a törvényesség milyensé
gét 12 éven át "élvezte" a magyar nép, de amit 1956 őszén és a kö
vetkező években a régi humanizmus folytatásaként el kellett tűrnie 
a magyarságnak, az leírhatatlan. Az ígéretek egymást érték, de azok 
teljesítésére soha nem került sor. Vegyük csak alapul a november 5- 
én közreadott "Felhívás a magyar néphez" c. kormányprogram 15. 
pontját. Mi teljesült ezekből 1956-1990 között?

1. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának 
biztosítása. A függetlenségnek és a szuverenitásnak még a 
fogalmát sem ismerhette meg a magyar nép. - Sz.

2. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése ... 
és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útján.

3. A testvérharc megszüntetése, a rend és a belső béke helyre- 
állítása. A kormány nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármi
lyen ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi idők 
eseményeiben részt vettek. (Soha nem tapasztalt hajsza és 
kegyetlen megtorlás vette kezdetét, mely évekig tartott. A 
gyerekeket sem kímélték. - Sz.)

4. Szoros baráti viszony megteremtése minden szocialista or
szággal a teljes egyenjogúság, a kölcsönös be nem avatkozás 
elvei alapján. (Csupán megjegyezzük, hogy néhány nap 
múlva ezreket szállítottak nyitott tehergépkocsikon és mar-



ha vagonokban Ukrajnába, ahol erkölcsi és fizikai kényszert 
alkalmazva vallatták őket a KGB emberei. - Sz.)

5. Békés együttműködés minden országgal, függetlenül azok 
társadalmi rendjétől és államformájától. (Tele volt az ország 
szovjet alakulatokkal 1991-ig. Ellenük szólni egyenlő volt az 
öngyilkossággal. - Sz.)

6. A dolgozók ... életszínvonalának gyors és jelentékeny eme
lése. (Beszéltek róla a vezetők, de soha nem következett be. 
-Sz.)

7. Az ötéves terv módosítása, a gazdasági vezetés módszerének 
megváltoztatása. (Mindvégig ter\'szerútien "tervgazdálko
dás" folyt. - Sz ).

8. A bürokráca megszüntetése és a demokrácia széles kifejlesz
tése. (A bürokráca az elnyomás édestestvére maradt, a nem 
létező demokráciát pedig nem lehetett fejleszteni. - Sz.)

9. A legszélesebb demokrácia alapján kell megvalósítani a 
munkásigazgatást a gyárakban, üzemekben és a vállalatok
nál. (A munkástanácsok pártonkívlili és nem a párt által ja
vasolt tagjait már 1956 decemberében és 1957 januárjában 
elkergették vagy börtönbe zárták őket. - Sz.)

10. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a kötelező beszolgálta
tás megszüntetése ... a kormány felszámol minden törvény- 
sértést. (A Tsz-eket erkölcsi és fizikai erőszak és a legdurvább 
törvénysértések alkalmazásával újjászervezték. - Sz.)

11. ... demokratikus választás biztosítása. (Összesen egy pártra 
szavazhatott az állampqlgár. A Parlament szavazógépként 
működött. - Sz.)

12. ... a kormány támogatja a kisipart és a kiskereskedelmet. (Az 
1940-es évek végén és az 1950-es évek elején mindkettőt 
szétzúzták, a még műk,ödők vezetői pedig igyekeztek meg
szabadulni a foglalkozásuktól. - Sz.)

13. A magyar nemzeti kultúra következetes fejlesztése ... (Naci
onalizmusnak neveztek és elnyomtak minden nemzeti tö
rekvést, gondolkodást. - Sz.)

14. Az MFMP kormány ... azzal a kéréssel fordult a Szovjet Had
sereg parancsnoksághoz: segítsen népünknek a reakció sö
tét erőinek szétverésében és abban, hogy helyreállíthassuk 
a rendet és nyugalmat hazánkban. (Magyarországnak 1956.



november 2-án nem volt Munkás Paraszt kormánya. A kor
mányfő Nagy Imre volt. A segítséget Kádár, a magyar nép és 
a szabadságharc árulója kérte saját népe ellen. 1956. no
vember 1-re Magyarországon rend és nyugalom volt. - Sz.)

15. A magyar kormány a rend és a nyugalom helyreállítása után 
tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal és a Varsói Szerző
dés más résztvevőivel a szovjet csapatok Magyarország terü
letéről való kivonásáról." (A tárgyalások valóban megkez
dődtek, de Kádár azt kérte, hogy maradjanak a szovjet csa
patok beláthatatlan ideig. 1957. június 22-én így nyilatko
zott: "Mindig így számolgatom magamban a íiataiom állását. 
No, és ha a szovjet csapatokat kivonnák? Akkor állunk a lá
bunkon? Én azt hiszem, megállnánk a lábunkon, de rettene
tes harc és véráldozat árán. - sz.) A párt első embere féltette 
a magyar dolgozó népet a magyar dolgozó néptől annak el
lenére, hogy 1957 nyarára megtörtént a hadsereg újjászer
vezése és már működött az ÁVH pótlására létrehozott Mun
kásőrség, "a munkásosztály legjobbjai" ültek a Parlament
ben, a kormányban, ők álltak a hatalmat gyakorló pártbi
zottságok élén, illetve az egészet ők alkották. A tanácsokat is 
a párt emberei vezették, a gyárigazgatói székeket is ők fog
lalták el, a párt irányítása alatt állt a hadsereg, a rendőrség 
stb. stb. És mégis félni kellett a "... rettenetes harctól és a 
véráldozattól." Ki érti ezt?

Ha figyelmesen olvassuk a Felhívásban szereplő 15 pontos 
kormányprogramot, azt vesszük észre, hogy a pontok tartalma szin
te teljesen egybeesik a forradalmi ifjúság októberi követeléseivel.

A "Felhívás a magyar néphez" egyébként így indul; "A hazánkban 
október 23-án megindult tömegmozgalom, amelynek nemes célja a 
Rákosi és társai által elkövetett párt- és népellenes bűnök kijavítása, 
a nemzeti függetlenség és a szuverenitás volt, a Nagy Imre kormány 
gyöngesége és a mozgalomba befurakodott ellenforradalmi elemek 
növekvő befolyása révén veszélybe hozta szocialista vívmányainkat, 
népi államunkat, munkás-paraszt hatalmunkat, hazánk létét. Ez indí
tott bennünket, magyar hazafiakat arra, hogy megalakítsuk a Ma
gyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormányt.



A kormány összetétele:
Kádár János; miniszterelnök
Dr. Münnich Ferenc: miniszterelnök helyettes, a fegyveres

erők és közbiztonsági ügyek minisztere 
Marosán György: államminiszter
Horváth hnre: külügyminiszter
Kossá Ist^'án: pénzügyminiszter
Apró Antal: iparügyi miniszter
Dögéi Imre: földművelésügyi miniszter
Rónai Sándor: kereskedelmi miniszter.

(Itt már 8 személy szerepel.) Ismét következik a hitegetés, a tuda
tos hazudozás: "A többi tárcák betöltetlenek maradnak. Ezeket az or
szág tör\^énycs rendjének helyreállítása után, a népi demokráciánk
hoz hű, más pártbeli és pártonkívüli képviselőkkel kell betölteni ..."

Tehát többpártrendszer lesz és választások útján, a nép által 
megválasztott képviselők fogják betölteni a miniszteri székeket, 
gondolhatták az állampolgárok, pedig erről szó sem volt. Marosán 
egy januári értekezleten kimondta, hogy a párt és a kormány tagjai
ban ez a kérdés fel sem merült, Nagy Imrének a kormányba való 
bevonásáról soha nem esett szó. Pedig a Központi Munkástanács 
egyik fő követelése ez volt.

Az ígérgetések nem szűntek meg a hetek, hónapok múlásával. 
Kádárék viszont tudták, hogy az ígéretek ellenkezőjét fogják tenni. 
Ha csupán a kormány nevéből (Magyar Forradalmi ...) indulunk ki, 
már látszik, hogy valami nincs rendjén. A forradalmi szó ugyanis a 
forradalom szóból származik és mindazt értjük alatta, ami egy for
radalomhoz tartozik. Azt viszont senki nem állíthatja, hogy az októ
ber 23-án elkezdődött forradalom egyenes folytatása november 4. 
lenne. A forradalmi szó csakis olyan változásokra alkalmazható, 
amelyek célja a szabadság. Nem kell bizonygatni, hogy november 4. 
nem a szabadságot hanem az előző 12 évinél is kíméletlenebb le
számolást, a nemzet gúzsbakötését, az elnyomást hozta.

Az MFMP kormány által hozott és következetesen forradalminak 
nevezett tör^'ények, intézkedések, rendeletek nem a forradalom 
fenntartását szolgálták, hanem annak eltaposását, vérbefojtását. 
Forradalminak csakis azokat az intézkedéseket, törvényeket tekint
jük, amelyek a forradalom sikerét biztosítják.



Kik voltak hát Kádárék, akik forradalmároknak nevezték magu
kat? Ragaszkodtak ezek a "hivatásos forradalmárok" a forradalom 
elveihez? A forradalom győzelméért tettek valamit? Készek voltak 
talán életüket is áldozni a forradalom győzelméért, élére álltak és 
vezették a forradalmi harcot, a forradalomban részt vett tömegeket? 
Nem és ezerszer nem. Az ő forradalmuk az a másik volt, amely no
vember 4-én vette kezdetét és évtizedeken át tartott. Az elnyomás, a 
megtorlás elveihez ragaszkodtak. Minden lehetőt megtettek a for
radalom leverése érdekében. Az elnyomó hatalom fegyveres erőit 
támogatták és készek voltak feláldozni ezrek, tízezek életét is. En
nek a megtorló hadjáratnak az élére álltak és velük együtt kovácsol
ták az új, az addiginál is nehezebb igát. Mindezt azért tették, mert "a 
nép érdekei ezt követelték".

A lakosság tömegei kiábrándultak az előző kormányok politiká
jából, az új kormány pedig az oroszok behívásával és a november 4- 
e után folytatott politikájával hangolta maga ellen az ország közvé
leményét.

Sir Leslie Munro 1956 decemberében az ENSz rendkívüli meg
bízottjaként azt a feladatot kapta, hogy az ENSZ által kijelölt vizsgá
ló bizottság vizsgálja meg és tárja a világ közvéleménye elé a ma
gyarországi helyzetet. Ugyanakkor határozat született a szovjet csa
patok kivonulásáról is. Moszkva és Budapest nem vette tudomásul a 
világszer\'ezet határozatát. Hruscsov nem vonta ki a szovjet csapa
tokat, Kádár pedig nem engedte be az országba a vizsgáló bizottsá
got. Az ENSZ 1957 januárjában összeült közgynílése megszégyenül
ve kénytelen volt tudomásul venni, hogy a világszerv^ezet két áruló 
tagja folyamatosan ellentmond és a határozatokat nem veszi tudo
másul. A januári közgyűlés megállapította, hogy a Kádár-kormány a 
sztálintalanítás címkéje mögött látszatintézkedéseket hoz, látszólag 
elítéli a Rákosi kort, a gyakorlatban viszont folytatja volt elvtársai 
munkáját és a sztálini vörös fasizmus kegyetlen rendszerét honosít
ja meg az országban. Kimondták, hogy Magyarországon szó nincs 
forradalmi teltekről, változásokról, hanem egy - minden megújulás
ra képtelen, fáradt uralkodó elit dühös végvonaglása folyik. Kádár 
teljes erőbedobással küzd a munkásosztály ellen, miközben azt hir
detik, hogy az új párt és a kormány a munkásosztályra alapozza a 
hatalmát. Megállapították, hogy a Kádár-kormány kizárólagos támo
gatója a Szovjetunió és mind a kormány elnöke, mind a pártvezetés,



jól tudja, hogy a "Forradalmi Munkás-paraszt Kormány" törvényte
len és sem az ország, sem a világ előtt nincs hitele.

Tartalmi kivonat
Veljko Micunovic "Titó követe voltam" c. könyvéből 

(nem szó szerint)

E kivonatban csupán azokra az eseményekre kívánok kitérni, ame
lyek 1956 októberében és november első napjaiban játszódtak le a 
szovjet és a jugoszláv vezetés között a magyar forradalom leverése és 
Nagy Imréék menekülése ügyében. 1956. november 1-jén és 2-án 
Hruscsov közölte a szocialista tíbor országai vezetőivel, hogy leverik a 
magyarországi ellenforradalmat. Utoljára hagyta Titó elnököt, akivel 2- 
án este találkozott Brioniban, ahol a tárgyalások 3-án hajnali 5 órakor 
értek véget.

"Hruscsov a tanácskozáson "érzelmektől túlfiítötten" beszél, semmi
féle elemzésbe nem bocsátkozik a magyar helyzetről. Magyarországon 
kommunistákat mészárolnak le és akasztanak föl. Kitér nagy Imre fel
hívására az ENSZ-hez és a négy nagyhatalomhoz, szót ejt a Varsói Szer
ződésből való kilépésről is. Magyarországon küszöbön áll a kapitaliz
mus visszaállítása ... Milyen lépés maradt a mi számunkra? - teszi fel a 
kérdést Hruscsov ... ezt semmiképpen nem nézhetik tétlenül, sem 
mint internacionalisták és kommunisták, sem mint a szovjet állam ve
zetői ..."

Közölte, hogy összevonták a szükséges csapatokat, csupán 1-2 nap
ra lesz szükségük. Ma, 2-án "... beszéltek Bulganyinnal, aki azt az öröm
teli hírt tudatta velük, hogy Münnich Ferencnek és Kádár Jánosnak si
került elmenekülnie Bucüipestről és most repülőgépen útban vannak 
Moszkv'a felé ..." Nagyon fontos lenne - mondotta, hogy Apró Antal is 
megúszná épp bőrrel.

Hniscsov beszámolt arról, hogy Zsukovék előkészítették a had
mozdulatokat és megemlítette Malinyin hadseregtábornok nevét. Ro
mán egységek is részt vehetnének - mondotta, de erre nincs szükség. 
Két nap leforgása alatt így is megtörnek minden ellenállást. Nem árulta 
el, hogy mikor kezdik. Hruscsov szerint Aíiglia és Franciaország ag



resszív nyomása Egyiptomra kedvező körülményeket teremt az újabb 
szo\'jet interv'enció számára. Malenkov szerint a csapatok készen áll
nak a támadásra és nag>'on keményen fognak támadni, "hiszen a ma
gyar néptől mély szakadék választja el őket, jobban mondva, a nép az 
oroszok ellen foglal állást..."

A jugoszláv fél a lázadás kirobbanása okaként a Rákosi-féle politikát, 
a múltbéli hibákat említi. Ók is aggódnak - mondják - a jobbratolódás, 
az események ellenforradalmi fordulata miatt, mert milyen kormány 
az, amely alatt kommunistákat akasztanak fel, g>11kolnak meg. Egyetér
tenek az inten'encióval, mert ellenforradalom van. A vérontás elkerül
hetetlen, mert a nép harcolni fog. Menteni kellene a menthetőt, ezért 
kellene eg>" forradalmi kormányféleség, bejelenteni a megalakulását és 
a programját. Haiscsov azt válaszolta, hogy Münnich Ferencet akarják 
megbízni a kormány megalakításával. Tito megkérdezi, hogy ki az? 
Rankovic megmagyarázza. Azt tanácsolják, hog>' Kádár legyen a kor
mányfő. Hruscsov Rákosit, majd Gerőt szidja. Vacsora közben mindkét 
fél puhatolózik. Az oroszok meg szeretnék tudni, hog^ a jugoszlávok 
hajlandók-e megvizsgálni, mit lehetne tenni Naggy^al. A jugoszlávok 
közlik, hogy Losonczy és Szántó Zoltán már jelezték, hogy baj esetén a 
követségre mennének. Nem mondják ki, de megeg>^eznek Nagyék fo
gadásában, de az intervenció idejéről hallgatnak. Malenkov azt bi
zonygatta, hogy Nagy Imre kormánya nem tör\'ényes, programja pedig 
alkotmányellenes. Ha Nagyról akartak szólni a házigazdák, Hruscsov 
azzal vette annak elejét, hogy "Magy^arországon kominunistákat mészá
rolnak le", mintha ez Nagy hnre parancsára történne, de végül abban 
eg>’eztek meg, hogy Nagy Imre még sokat segíthet.

A megbeszélés november 3-án liajnali öt órakor ért véget. Ellenté
tes álláspont alakult ki a véres események okainak megítélésében, a 
jugoszlávok ragaszkodtak Kádár személyéhez, aki megfelelő prog
rammal lépjen ki és a beavatkozáskor kevés vér folyjék.

Hniscso\' és Malenkov reggel hag>iák el a pulai repteret. Siettek. 
November 3-ról 4-ére virradó éjjel rajtaütöttek Budapesten. Nagy Imre 
és jó néhány magas beosztású kormánytisztviselő családjával egyáitt a 
nag>'követségre menekült és menedékjogot kért. Ezt követően orosz 
páncélos egységek és harckocsik vették gyaírűbe a nagykövetség épü
letét, Nehézzé vált az élelmezés, betegek is voltak a menekültek között.

"Nagy Imre, aki már az ellenforradalom bűnében találtatott bűnös
nek, most a budapesti jugoszlá\' nagykövetség védelme alatt állt. A



Nagy Imre elleni vádakat a neki védelmet nyújtókra is vonatkoztatni 
fogják... az oroszokkal kötött szóbeli megállapodások nem sokat jelen
tenek, sót. Ha a szovjet politika igényli, úgy diktálják, most majd min
ket lehet azzal vádolni, hogy egész idő alatt mi adtuk a parancsokat 
Nagynak, aki a védelmünk alatt állt, s hogy a magyarországi ellenforra
dalomért mi vagyaink az igazi felelősök. A fő bűnösök ettől még az oro
szok maradnak...

1956. november 6-án az oroszok már azzal vádolnak bennünket, 
hogy budapesti nagykövetségünkön az "ellenforradalom vezetőit" rej
tegetjük. Nyilvánvalóan nem csak Nagy Imrével és barátaival szeretné
nek leszámolni ..., hanem Jugoszláviát is kompromittálni akarják. 
Mintha számítottak volna arra, hogy Jugoszlávia számára ebből a hely
zetből nem lesz kiút. Ha nem adjuk ki nekik Nagy' Imrét és a többieket, 
Jugoszláviát mint a magyarországi ellenforradalom szervezőjét fogják 
mocskolni. Ha kiadjuk őket, akkor szintén ők fognak ujjal mutogatni 
ránk: íme egy ország, amelyik nem tartja be az adott szavát és az ilyenre 
jobb, ha nem épít senki.

November 7-én este fogadta Micunovicot Hruscsov és elmondta 
neki, hogy az inten'enció jobban sikerült, mint számítottak rá. Amikor 
Brioniról visszatértek, készen voltak a tervek. Azt bizonygatta, hogy 
Kádár nagv'on jó kommunista, aki meg fogja szilárdítani a hatalmat. 
Münnich kijelentette: "Ez az utolsó olyan magyar kormány, amelyben 
nincsenek zsidók". Az NDK vezetői nag)'on kedvezően fogadták az in- 
ten'enció ter\'ét. Maó Ce-tungék pedig táviratban üdvözölték az oro
szokat. Hruscsov kifejtette; "A Nagy Imre kérdésben tanúsított jugosz
láv magatartástól függ, hogy Jugoszlávia és a Szovjetunió között to
vábbra is barátian fognak-e fejlődni a kapcsolatok, vagy nem. Ha nem 
adják ki Nagyékat, ;izt mindenki úgy fogja értelmezni, hogy Nagyék 
korábban is Jugoszlávia iiuisításait követték és működésükért Jugosz
láviát terheli a felelősség. Ha mi igazi kommunisták vagyunk, tette fel a 
kérdést, hogyan akarhatjuk megmenteni az ellenforradalom vezetőit 
és köztünk minden kérdésessé vált, mert a Szovjetunióban senki sem 
érti, hog)' miért akarjuk megmenteni az ellenforradalom vezetőit. Új 
kormámt akarunk alakítani a Kádár-kormány ellenében? - kérdezte 
Hruscsov. Amikor Micunovic arról beszélt, hogy nehéz helyzetben 
vannak, mert nem eg\'szerű dolog megszegni az adott szót, Hruscsov 
kijelentette: "Nem érti azt a kommunista erkölcsöt, amely ellenforra
dalmárokat véd".



A magyar kormány előbb szóbeli, aztán írásos ígéretet tett arról, 
hogy az összes menekült szabadon hazatérhet. Amikor a jugoszláv- 
magyar megállapodás szövegét felolvastuk Nagy Imrének és társainak, 
ők maguk döntöttek úg\', hogy a menedékjog további igénybevételére 
nincs szükség.

Horváth Lajos meggyilkolása

Horváth a csanádapácai forradalmi tanács elnöke volt a forrada
lom napjaiban. Békés megye hírhedt vezetői fizetni akartnk Hor- 
váthnak. Egyik éjjel megjelentek a faluban egy gépkocsin és ittas ál
lapotban kirángatták a volt elnököt az ágyból. Vitték a tanácsházára, 
ahol ütlegelni kezdték. A vatta kabátosok kört képeztek áldozatuk 
köré és egyszerre több gumibot is csattant, több rúgás is érte Hor- 
váthot. Addig verték, hogy kiszállt belőle a lélek. Meghalt.

Ezek a mindig borgőzös verőlegények találékonyak voltak. Nem 
akarták, hogy a falu lakossága őket vélje gyilkosoknak. Felemelték a 
holttestet és kivitték a tanács lóistállójába, ahol volt egy vad fehér 
ló, mely csak a kocsist tűrte meg maga körül. Ha más közelített hoz
zá, rúgott és harapott. A pufajkások a ló elé dobták Horváthot. A lo
vat pálinkával locsolták, ami még jobban megvadította a szürkét. A 
megtaposott holttestet a gyilkosok kivonszolták a ló elől és oda hí
vatták Szilárd Győző doktort, az orvost, kinek megparancsolták, 
hogy a látlevelen azt tűntesse fel a halál okaként, hogy Horváth ré
szegen a községi ló elé esett és az megtaposta. Szilárd ismerte az 
igazságot, de nem mert mást írni, mint amit követeltek tőle. A gyil
kos a megvadult szürke ló volt.



Az ajka-csingervölgyi mártír

Bár maga az eseménysor nem a forradalom napjaiban történt, 
elmondom az olvasónak, hogy aláhúzzam: az ígéretekből nem lett 
semmi, a megtorlás példátlan volt és évtizedekig tartott. Azok ül
dözték a hazafiakat, akik ma hatalmon vannak és dúsgazdagok.

1957. március 14-én délután preventív őrizetve vette a devecseri 
járásban razziázó sármelléki (repülős tisztek) karhatalmi csoport 
Varga Gusztáv Ajka-Csingerv'ölgyi bánya főmérnököt több "ellen- 
forradalmi elemmel együtt". A kihallgatás során megkínozták a fő
mérnököt és Bognár Gyula mérnököt, majd tehergépkocsira paran
csolták a lefogottakat és átszállították őket Devecserre, ahol a járási 
rendőrkapitányság garagéjában "helyezték" el őket.

Március 15-én hajnali négy órakor Orosz Rizák János karhatal- 
mista főhadnagy kiszólította Bognár Gyula mérnököt, egy szobába 
tuszkolta, ahol Lestyánszky' Mihály százados és Jóna J. járási párttit
kárral együtt "kihallgatták". A kihallgatók mindent tudni akartak 
Varga főmérnök és Bognár "ellenforradalmi" viselkedéséről és tette
iről. A párttitkár utasítására elővezették Varga Gusztávot, aki a for
radalom idején, majd annak leverése után ellenállásra, később 
sztrájkra buzdította a dolgozókat. Orosz főhadnagy már a folyóson 
ütlegelte Vargát és annak fejét a falhoz verte. A vallatás közben - 
mert a főmérnök tagadta az ellene felhozott vádakat - L. és O. gumi- 
bottal, később pedig gumikábellel verték. J. párttitkár kérdéseket 
tett fel a fogolynak és a szemével utasította a két verőlegényt a kín
zás folytatására, vagy annak szüneteltetésére. Amikor Varga gyen
gülni kezdett, a kínzói egy asztalra fektették és tovább verték, tép
ték áldozatuk nyelvét, majd Bognárt is kényszerítették, hogy verje a 
társát. Látva, hogy Bognár csak gyenge ütéseket mér a főmérnökre, 
"megmutatták" neki, hogy mekkora ütéseket várnak tőle. Ezúttal 
Bognár volt a szenvedő alany. Lehúzták Varga cipőjét és gumikábel
lel verték a talpát. Ezt követően Jóna utasítására beszállították Ajka- 
Csingervölgyből M.S.-t, a munkástanács elnökét a bánya igazgatói 
irodába, ahol L.M. százados a gumikábellel verte, amiért "az ellen- 
forradalom idején el akarta vitetni Jóna párttitkárt". A kegyetlen 
ütések hatására, melyek az elnök arcára, fejére, kezére és a vállára



zúdultak, M.S. elájult, a szobában lévő igazgató pedig a látványtól is 
rosszul lett és kiment. Lestyánszki százados ezután Jóna utasítására 
csúnyán niegkínozta H.P. géplakatost is, majd újra a közben éledező 
M.-re vetette magát.

Varga Gusztáv főmérnök 1957. március 26-án a Veszprém me
gyei kórházban a gumibotoktól és a kábelekkel mért ütésektől 
származó sérüléseibe belehalt. A bűnösök és a bűnös vezetők nem 
tudták teljesen véka alá rejteni és elhallgatni az ügyet, kénytelenek 
voltnk átadni azt az ügyészségnek. A bírák és az ügyészek az 1957 
márciusában a Budapesten kapott utasítás szellemében a lehető 
legenyhébb ítéletet hozták, illetve javasolták.

A győri Katonai Bíróság az 1957. június l4-én lefolytatott zárt 
tárgyaláson bűnösnek mondta ki Lestyánszki Mihály századost 
(1914. augusztus 19. Kutasó, cipészsegéd, 8 elemi) 1. rendű vádlot
tat, Orosz Rizák János főhadnagyot (1927. szeptember 11. 
Nagymuzsaly, pincemester, 2 gimnázium) 2. rendű vádlottat töb
bek bántalmazásából eredő, halált okozó súlyos testi sértés bűntett
ében és ezért őket hat-hat hónapi börtönre ítélte (az "ellenforra
dalmárokat" egy puska elrejtéséért is halálra ítélték - Szerző), mely
nek végrehajtását 3 évi próbaidőre feltételesen felfüggesztette. Az 
ítélet II. fejezete szerint a bíróság az I. és II. rendű vádlott ellen az 
eljárást megszűntette, majd bűncselekmény hiányában a többi vád 
alól mindkettőt felmentette. A III. r. Jóna József (1921. Nagykamót, 
Devecser járás párttitkára, cipészsegéd, 6 elemi végzettségű) vád
lottat ugyancsak bűncselekmény hiányában mentette fel a bíróság.

Az indoklásból azt olvashatjuk, hogy "... A vádlottak 1957 márci
us elején a devecseri karhatalmi egységhez lettek vezényelve szol
gálattételre ... Március 14-én az Ajka-Csinger\'ölgyben tevékenykedő 
sármelléki karhatalmi tiszti csoport őrizetbe vette Varga Gusztáv 
főmérnököt és bognár Gyula mérnököt, akik ellenforradalmi tevé
kenységet fejtetek ki, a kommunistákat eltávolították az üzemből, 
röpcédulákat készítettek és azt terjesztették stb. Az őrizetbe vétel 
után nevezcitek tevékenységére vonatkozóan kihallgatást fogana
tosítottak, amikoris Vargát és Bognárt külön-külön kihallgatták, 
majd szembesítették őket ... Bognár mérnököt a sármelléki karha- 
talmisták bántalmazták, minek hatására az cselekményének egy ré
szét elismerte... Ezt követően mindkét őrizetes személyt Deve- 
cserbe szállították, ahol a pápai karhatalmi csoport őrizetébe kerül



tek. Ennek a csoportnak volt parancsnoka Lestyánszki Mihály szá
zados I. r. vádlott és ugyancsak itt volt beosztásban Orosz Rizák Já
nos főhadnagy, a II. r. vádlott. Az őrizetbe vett személyek kihallgatá
sát itt tovább folytatták, majd amikor a feltett kérdésekre Varga fő
mérnök nem megfelelő válaszokat adott, akkor gumikábellel és 
kézzel - arculütéssel - 1. r. és II. r. vádlott bántalmazták ... A gumiká
bellel úgy is ütötték, hogy levették a cipőjét és lefektetve a talpára 
mérték az ütéseket. II. r. vádlott Varga főmérnököt Bognár mér
nökkel is bántalmaztatta ... Felszólította őt, hogy üsse, mert ha nem, 
akkor őt is megverik ... több karhatalniista: Gadó Sándor hadnagy, 
Csida Vendel hadnagy, Ódor Árpád hadnagy és Lukács László törzs- 
őrmester is több alkalommal arcul ütötte az őrizetbe vett Varga fő
mérnököt. A bántalmazásokban vezető szerepel az I. r. és a II. r. vád
lott vitte. A bántalmazásoknál jelen volt még Jóna József járási párt
titkár is, aki a kihallgatásban részt v e tt ... A bántalmazások következ
tében Varga főmérnök őrizetesnek olyan sérülései keletkeztek, 
amiért március 20-án kórházba kellett szállítani. Hat napig állt orvo
si kezelés alatt, azonban ... március 26-án elhalálozott... az elváltozá
sok nagyobb erejű, tompa ütésektől keletkeztek, amelyek végül a 
halál bekövetkezéséhez vezettek.

I. r. vádlott csak részben érezte magát bűnösnek, kifejtette, hogy 
Varga főmérnököt nem bántalmazta ... a II. r. vádlott sem érezte bű
nösnek magát, csak a tárgyalás végén ismerte el, hogy bántalmazta 
az elhunytat, de nem olyan súlyosan, amely neki halálát okozta vol
na ... Az or\'os-szakértői véleményt a katonai bíróság teljes egészé
ben elfogadta. Varga főmérnök a bántalmazások következtében ha- 
lálozott el.

A katonai bíróság "enyhítő körülményként értékelte mindkét 
vádlott tekintetében, hogy katonai szolgálatukat eddig jól látták el ... 
mint karhatalniisták, az ellenforradalom felszámolásában jól megáll- 
ták a hcljáiket ... és azt, hogy az elhalálozott sértett a karhatalniis- 
tákkal szemben kihívó magatartást tanúsított és így erős felindulás 
következtében bántalmazták." Mindezek után az ügyész a 
Lestyánszki, az Orosz és a Jóna ellen felmerült további vádakat (hi
vatali hatalommal való visszaélés, felbujtás) elejtette. A bírósági ta
nács elnöke Vetési Béla hadbíró őrnagy volt.

Talán minden kommentár nélkül is érzi az olvasó, hogy ez és az 
ehhez hasonló bírósági tárgyalások milyen célt szolgáltak és kik ha



tározták meg a Vetési-féle bírák részére a büntetések mérvét. Varga 
Gusztávot agyonverték, Bognár Gyulát niegkínozták. Hogy rajtuk 
kívül liányan szenvedték el ugyanezt, nem tudjuk. A bírák mégis 
mentőövet dobtak a vétkeseknek, hiszen "... az elhalálozott sértett 
kihívó magatartást tanúsított a karhatalmistákkal szemben ..." A 
büntetés elmaradt. Az 1957. augusztus 20-án kiosztott Munkás- 
Paraszt Hatalomért Emlékérmet ők is megszolgálták, hiszen "... az 
ellenforradalom felszámolásában jól megállták a helyüket..."

Jellemző az Antall-kormány tehetetlenségére, hogy nem szolgál
tatott elégtételt az 1956-os áldozatok családjainak. 1992-ben a Varga 
család nyomására a bíróság újra tárgyalta Lestyánszkiék ügyét. Fel
mentették őket, mert bűnük elévült. Még a gyilkosságért kapott ki
tüntetésük is megmaradt. Előfordulhat, hogy a Munkás-Paraszt Ha
talomért Emlékérem egyszer még vitézségi éremnek fog számítani?

Az 1958-ban kiadott Belügyi tanulmánykötet így ír a túlkapások
ról:

...  A gyakran szubjektív politikai megítélés, a téves nézetek, a
szakmai tudás hiánya együttesen, összefonódva jelentkeztek. Az el
lenforradalmárokkal szembeni jogos gyűlölet belügyi dolgozóink, 
különösen karhatalmistáink, rendőreink egy részét jogtalan eszkö
zök igénybevételére ragadtatta.” Az akkori legfőbb ügyész, Szénási 
Géza 1957. február 1-jén, a Fővárosi Ügyészség értekezletén így 
buzdított a törvénytelenségekre: „... Nagyon helyes, ha a karhatalom 
akár rövid úton, akár bűnvádi eljárás keretében megmagyarázza a 
fasisztáknak - még az utcán is -, hogy a karhatalommal szembesze
gülni nem kifizetődő üzlet. Azon siránkoznak országon belül és 
n>aigaton, hogy mi tömegesen végezzük ki az embereket, vérben 
gázolimk és az a humanitás, amiről beszéltünk, szertefoszlott, s a 
legvadabb terror uralkodik.” Ez a terror a Kádár, Münnich, Biszku, 
Marosán, Apró és a többi sztálinistából álló együttesnek humánus 
volt.



Gérecz Attila:

SZENELÉS
Bácskai Ottó szerzetesnek

Nyirkos, borongós, fázós téli reggel, 
az út frissen hullott hótól latyakos,
Lábunk a lejtő hajtja.
Messzeségre váró, kitágult szemekkel 
sietünk le a partra,
Darócba bújtatott sok ványadt kubikos.
A víz 
alig
mozdítva ajkait cseveg,
s az alvó két uszály
zajunkra kényszeredetten ébredez.
Szomjas szemem
egymást vidáman kergető, két fehér sirály 
a lomha víz felett suhanva, sebesen 
a túlsó partra száll.
De túl a köd
a szürkébe öltözött őrség elém mered.
Hiába röpködök: 
tenyérnyi rést is hasztalan keres 
tekintetem. Csupán 
egy keskeny csík,
hol kalandozhatik a ballagó Dunán.
Egy komp ... egy karcsú zátony ...
Lent délebbre a kikötőt is látom.
De fönt inkább csak sejtem 
az összebújó bokrokat.
Homályos sziluettben a víz tükrén ott ringanak,
hol a nagy folyó ezüstje
s a fojtogató szürke, lapos horizont
egymás karjába dűlve
a fellegekkel küzdő napkorong
pírt osztogató csókjaira várnak.
Szerelmesen a víz



kis jégtáblákba írt
üzeneteket hoz ... üzeneteket visz ...
E fulladozó tájék,
mintha sápadt lelkemnek mélyén járnék, 
Mit akarnak a sűrű pára-fátylak?...

Vác, 1951.



Gérecz Attilát az október 28-ra győztes magyar szabadságharc és 
forradalom szabadította ki a börtönből, ahova 1949 decemberében 
zárták be. A vád: összeesküvés. 1947-ben érettségizett a Budapesti 
Kölcsey Gimnáziumban. Letartóztatása előtt már tagja volt az öttusa 
válogatottnak. Néhány társával a kommunista diktatúra megdönté
séről álmodoztak és ten'ezgették a lehetetlent. Se fegyverük, se ha
talmuk nem volt a terv végrehajtásához, de még a megkezdéséhez 
sem. A lázadás "terve" mégis kipattant és 1949 decemberében be
börtönözték. A váci fegyházban raboskodott., ahol irodalmárokkal, 
költőkkel hozta össze a sors.

1956. október 31-én szabadult és már azon a napon fegyvert fo
gott. Aztán elérkezett november 4., amikor az országra tört 200.000 
orosz véget vetett a sok-sok vér árán született szabadságnak.

November 7-én délután, amikor szovjet harckocsikon és páncél
autókon szállított lövészek zárták körül a Continentál Szállodát, az 
1. emelet egyik ablakánál álltak és nézték a páncélos szörnyek ágyú
it. Gérecz azt mondta, hogy ő átmegy a Dohány utca másik oldalára, 
és mielőtt társai még tiltakozni kezdtek volna, megindult. A kapu
ban körülnézett, majd nagy lendülettel futva, a szemben lévő házak 
felé vette az irányt. Már majdnem az úttest feléhez ért, amikor a 
harckocsi homlok géppuskája felugatott. Gérecz lábai megrogytak, 
összeakadtak, de a futás lendületétől a járdaszegélyig zuliant. A ba
rátai lerohantak és bevitték a ház kapuján. A költő már nem élt. Tes
tét több találat is érte. Az egyik a szívéi, a másik a vállát lyukasztotta 
át. Huszonnyolc évéből hetet börtönben töltött.

Talán úgy érezte, hogy a szabadság még nem jött cl és a hatalom 
falak nélkül is újra börtönbe zárja az országot.
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A járási párttitkár "hálája"

Pécsváradon október 28-ig csend volt és a lakosság viszonylag 
nyugalomban érte meg a november 4-ét. Október 28-án a kb. 300 
tüntető a pártbizottság előtt elhaladva leverte a vörös csillagot, 
majd a tanácsháza, a Kossuth szobor, végül a rendőrség követke
zett. A Nemzeti Tanács és a Nemzetőrség megválasztására 30-án ke
rült sor. A járási pártbizottság titkára (P.J.) nem bízott a város lakói
ban és Jugoszláviába akart szökni, de Bonyhádon elfogták és saját 
kérésére Szászvárra vitték, majd november 2-án Pécsváradra szállí
tották. Bántódása nem esett.

Vörös Mihály, akit a bíróság 6 évi börtönre ítélt 1. fokon, ezt val
lotta: "November 4-én P.J. járási párttitkár összehívott bennünket a 
járási rendőrkapitányság szobájába és a következőket mondta: Öt
szörösen szeretném meghálálni azt, hogy megmentették az életün
ket. Pécsváradon és a járásban példás rend volt az események alatt, 
őt ezért Katona elvtárs (a megyei tanács elnöke volt - Sz.) külön 
megdicsérte, ezt a dicséretet továbbítja felénk." Idézet Tóth Ferenc 
vallomásából: "... 1956. november 4 után a rendőrség részéről, il
letve a járási pártbizottság részéről felszólítást kaptam arra, hogy ... 
nemzetőri szolgálatot teljesítsek több társammal együtt. Tóthot 1 
évi börtönre ítélték.

A pécsváradi járásról "Az ellenforradalom Baranyában" c. Fehér
könyv elfeledkezett. A névtelen szerzők nem tudtak mit írni. A for
radalom csendben ment végbe, de a rendszer ott is megváltozott és 
létrejöttek az új hatalmi szervek. Pécsvárad lakossága tehát a nyuga
lom és a vértelenség mellet is megmozdult és lerázta magáról a vö
rös béklyót. A 32 Mezőgazdasági Tsz-ből 29 feloszlott. A megmaradt 
háromból kilépett a tagok 40 %-a. A járás 14 községében nem ala
kult meg az MSZMP. A Fehér könyv 50. oldalán "Az Ottó szakasz" 
című részben (Málics Ottó november l4-én 28-30 mecseki szabad
ságharcossal lecsapott a pécsváradi rendőrkapitányságra és 10-15 
perces tűzharcot vívott a rendőrökkel. Hősi halált halt) eldugva ezt 
olvashatjuk: "Az ellenforradalmi erők Pécsváradon csak november
4-éig garázdálkodtak szervezett formában. Negyedike után szerve
zeteiket feloszlatták, egy részük nyugatra távozott, mások család



jukhoz, egyesek pedig fegy-veres csoportokhoz verődve, felmentek 
a Mecsek, a Zengő hegységbe azzal a nyilvánvaló céllal, hogy to
vábbra is fegyverrel a kezükben gyilkolják a kommunistákat, a haza
fiakat."

A volt nemzetőröket, a Nemzeti Tanács tagjait és a többi volt ve
zetőt lefogták, bebörtönözték, "kioktatták", megkínozták. P.J. hamar 
elfelejtette, hogy november 4-én még hálás volt ezeknek az embe
reknek, mert "megmentették" az életét. Senki nem tört P. életére. 
Október 23 után egyszerűen nem vették tudomásul, hogy a világon 
van. Tudatni kellett tehát a járás lakóival, hogy a párt él és annak az 
élén a járásban a járási első titkár áll. Ó az, aki november 4 után is
mét élet-halál ura lett.

Gyilkos bosszú

Márász Sándor volt ávós főhadnagyot 1957 tavaszán letartóztat
ták több lopás, két rendbeli tiltott határátlépés kísérlete és gyilkos
ság miatt. Határátlépést azért kísérelt meg, mert gyilkolt. A lopáso
kat (gépkocsi, úti térképek, az Országos Atonikutató hitézet cégbé
lyegzője) 1956. október 9-én és 11-én követte el.

1956. november 2-án egy Szekeres nevű barátja lakásán megis
merkedett Wachtel Domonkossal, aki amikor megtudta, hogy 
Márász az ÁVH tisztje volt, elvitte azt Szekeres lakásáról. Állítólag a 
kihallgatás során meg is ütötte az ávóst. Márász november 7-én je
lentkezett karhatalmi szolgálatra. így akart bosszút állni és pesti la
kást szerezni. November közepén járőrtársával (Balogh Benjámin 
rendőrnyomozó főhadnaggyal) behatolt Németh Bálint lakásába, 
ahol engedély nélkül házkutatást tartottak, ruhákat vittek el. Más
nap ismét "meglátogatták" Némethet, aki nem tudta felmutatni a 
porszívó és a mosógép számláját, ezért azokat is elvitték. Márász 
már előre gondoskodott a még nem létező lakás berendezéséről. 
Másnap Németh vitte a számlákat, de az elrabolt gépeket és a ruhákat 
soha nem kapta vissza. Márász többször is felszólította a házban lakó 
Mayernét, hogy lakását adja át cserébe az ő lényegesen alacsonyabb 
értékű lakásáért, és egyszer meg is jelent a kiutaló határozattal. Nagy



Lajos szabónál a munka alatt álló ruhákat foglalta le, mint lopott hol
mit. Márász magából indult ki. Mint piti tolvaj, az ÁVH főhadnagya
ként mindent ellopott, ami neki megtetszett, vagy szükséges volt. 
Nagyot meg^'e^te, letartóztatta és beszállította a rendőrségre.

Balogh Benjámin volt ÁVH-s tiszt sem volt különb a barátjánál, 
Márásznál. Németh Bálint, a Széna-tér 19 éves harcosa Baloghot ok
tóber végén a többi ávós kérésére a lakásáról Hűvösvölgybe vitte, 
így megmentette az ávós tisztet és annak feleségét.

A forradalom leverése után Balogh felkereste a Németh családot, 
megverte Némethet, annak 14 éves fiát és még a feleségét sem kí
mélte. Ez volt Balogh hálájának egyik része. Az ifjú Németh Bálintot 
novemberben elfogták, és a Sztálin Akadémián az oroszok szedték 
ki a pufajkások kezéből. így törlesztett Balogh másodszor, amiért 
Németh megmentette az életét.

Több ilyen garázda cselekedet után 1956. november 29-én Ba
logh Benjámin és Nagy Ferenc rendőrtisztek társaságában felkeres
ték Márász "ellenségét", Wachtel Domonkost, aki november 2-án az 
ávós tisztet bekísérte a rendőrségre. Wachtel lakásába Baloghot és 
Nagyot küldte be, akik lefogták a "bűnöst" és a gépkocsihoz szállí
tották. Hosszú gépkocsiztatás következett, majd levitték a 
Dunapartra, ahol Márász közönséges gyilkosként lelőtte Wachtelt, 
majd Nagy Ferenc segítségével a Dunába dobta. Két bűntársát 
megkérte, hogy az ügyről ne beszéljenek senkinek, majd ő elsimítja 
azt Münnich elvtársnál. A vallomásokból kitűnik, hogy' valóban je
lentést tett Münnichnek, akitől ígéretet kapott, hogy az esetnek 
nem lesz következménye és a nyomozást befejezték.

A titkolózás ellenére sokan tudomást szereztek a gyilkosságról, 
de jogosnak ítélték azt, mert "Wachtel egy piszkos elienforradalmár 
volt, aki megérdemelte a sorsát". Márász közvetlen parancsnoka, 
Bodnár Bálint rendőr alezredes, valamint Drzics Drágó (volt ÁVH 
őrnagy), Váczi Dezső r. őrnagy és több karhatalmi vezető is védel
mébe vette Márászt. A "pártsemleges" bíróság tudomásul vette, hogy 
a gyilkos jelentette az eseményt Münnich belügyminiszternek, aki 
megszüntette a Márász elleni nyomozást. A bíróság semmit nem 
tett, ki sem hallgatta a minisztert. Márász pedig elszcmtelenedett és 
minden kihallgatás alkalmával más-más formában adta elő Wachtel 
meggyilkolását. Az ügyet 1957 kora tavaszától az év végéig tárgyal
ták, melynek végén Márász enyhe, felfüggesztett büntetést kapott.



Egy tábornok a forradalom idején és utána

V. Gy. 1956. október 23-tól a honvédség legaktívabb vezetői közé 
tartozott. Ajiiikor a HM-ben tartózkodó Katonai Bizottság (Apró A. 
vezetése alatt) a megbízliató munkások felfegyverzésére hozott iiatá- 
rozatot, V. jelentkezett, hogy kiviszi Csepelre a fegyvereket. A felada
tot megkapta és végre is hajtotta. (B.M. Levéltár V-150.006/3. 44. ol
dal) .,26-án vagy 27-én, nem tudom, kinek a parancsára, 700-1.000 db 
gyalogsági fegy'vert vitt Csepelre 5 db tehergépkocsival és 2 db harc
kocsival, de a "címzettek" nem vettek át tőle, csak 30 db-ot" - vallotta 
Trepper ezredes (B.M. Levéltár V-150.006/4. 56-57. oldal.)

„Az október 28-án elhangzott kormánynyilatkozat azonban őt is 
megzavarta. A honvédelmi miniszter október 29-én megbízta, hogy 
szerv'czze és ellenőrizze a szovjet csapatok felváltását a fővárosban, 
többek között a IX. kerületben is. Ekkor V. elment a Corvin-közbe 
és ott Virág Jánossal folytatott tárgyalásokat a fcgyv ersziinetről. Ok
tóber 30-án megalakult a Honvédség vezetésének Forradalmi Kato
nai Tanácsa, melynek ő is tagja lett. Janza Károly és Kovács István 
javaslatára 31-én őt választották a tanács elnökévé. Október 24-én 
Bata vezérezredes szobájában, ahol arról volt szó, hogy a felkelést 
hogyan lehetne megsemmisíteni, V. az asztalra csapott és kijelentet
te, hogy adjanak neki 60 db harckocsit, ő szétveri a striciket. Lesz 
ugyan vagy 2000 halott az utcán, de nem lesz többé vérontás.” (B.M. 
Levéltár V-150.006/4. 56. oldal)

1956. december 4-én a vezérőrnagy azzal a kéréssel fordult az 
MSZMP Központi Intéző Bizottságához, hogy engedjék leszerelni, 
mert nem akar Úszta Gyula tábornokkal együtt szolgálni. "Vélemé
nyem szerint Úszta Gyula vezérőrnagy elvtársnak ezen megbízása 
(Hadsereg parancsnok és a Katonai Tanács elnöke) a hadsereg és a 
párt számára is tragikus. Úszta elvtársnak a párt és a Szovjetunió 
iránti hűsegében senkinek kételkedni nem lehet, de figyelembe 
kell venni, hogy eddigi katonai szolgálata alatt mint parancsnok, 
helytelen munkamódszere és egyéni magatartása, valamint az alá
rendeltekhez való helytelen viszonya miatt a hadseregben felső ve
zetésbe nem osztható, mert az elvtársak jelentős része fél és nem 
akar vele együtt dolgozni. Úgy látom, mint párttagnak kötelességem



a Párt Központi Intéző Bizottságát erről tájékoztatni ... Leszerelé
sem után a páncélos és gépjármű parancsnoki beosztásra eddigi 
munkájiik alapján javaslom a Pártnak Sz. László ezredest, volt pán
célos parancsnoksági törzsfőnököt, R. Mihály ezredest, volt gépesí
tett hadosztály és G. hadtest parancsnokot, Cs. Károly alezredest, 
volt páncélos tanszékvezetőt és az 5. gépesített hadosztály volt pa
rancsnokát.

Sucin József alezredes, a kecskeméti 3. hadtest parancsnokának 
volt politikai helyettese, aki egyébként még a hangoskodó mada
rakban is ellenforradalmárokat vélt felfedezni, december 27-én 
kézzel írott feljelentésben a vezetésnek bepanaszolta a tábornokot. 
"Jelentem, Szolnokon 1956. november 6-án vagy 7-én az ott tartóz
kodó szovjet katonai parancsnokságtól azt a feladatot kaptam, hogy 
indiiljak útba V. vezérőrnaggyal Ceglédre, Csehi alezredes alakula
tához és ott szervezzük meg, hogy 12 db 152 milliméteres löveget 
indítsanak útba Budapestre, hogy a Corvin mozi ellenállóit kifüstöl
jék. A szovjet parancsnokság felhívta a figyelmemet arra, hogy le
gyeink óvatosak, mert ók úgy vannak tájékozódva, hogy ez az alaku
lat a felkelők befolyása alatt áll, amiről azonban meggyőződtem, 
hogy nem felel meg a valóságnak, csupán téves volt a tájékoztatás. A 
parancs megkapása után én megkerestem V. vezérőrnagyot, aki eb
ben az időben szintén Szolnokon tartózkodott. Ö tudomásul vette a 
parancsot és hozzáfűzte, hogy; "Nézd, Sucin! Te, ne gyere, mert 
mindenki tud arról, amit ti a Gyurkóval csináltatok és ez csak fel 
fogja bőszíteni őket." Én erre azt a választ adtam, hogy: Nézd! Ezt 
jelentsd Malinyin hadseregtábornoknak, aki a parancsot adta. Ez 
nem történt meg és a feladatot közösen végrehajtottuk.

Ezen kívül mellékeltem a Magyar Honvéd 1956. november 3-ai 
számát, ahol az ő képe is ott volt, mint élő hős, aki először szállt 
szembe a szovjet harckocsikkal. Én ezért bizalmatlan vagyok V. ve
zérőrnaggyal szemben és az az érzésem, hogy V. vezérőrnagy nem 
lát tisztán a dolgokba.

Sucin József alezredes” 
(B.M. Levéltár V-150.Ó06/5. 250.oldal)

V. már 1956. november 8-án kérte az MSZMP KV. Titkárságát, 
hogy az ügyét és a magatartását vizsgálják felül. Ö a felkelés leverése 
érdekében dolgozott Bata és Janza mellett egyaránt. December 4-én



ismét ezzel a kéréssel fordult a párt KV-hez. (B.M. Tört. Irattár V- 
150.006/14. 19-22. és 29. oldal)

1957. január 3-án minden egyiitt volt V. felelősségre vonásához. 
A vizsgáló bizottság elnöke Gyurkó Lajos lett, tagjai pedig Horváth 
M., Ványai S., Ugrai F., Dapsi K., Liszt V., Fehér F. voltak.

Január 8-án V. egy beadványt írt, melyben ezt írta: "Igyekeztem 
elősegíteni a felkelés leverését, mert sokat tartózkodtam a városban 
és így hamar megláttam, hogy ellenforradalomról van szó. A minisz
ter parancsára előkészítettem a Cor\Mnisták fegy^^erletételét ... A 
Forradalmi Katonai Tanácsba úgy kerültem be, hogy az eredetileg 
odaküldött Pleskó őrnagy helyett 31-én pótlólag engem delegáltak, 
majd ott elnökké választottak. Bata elvtárs utasítására Szolnokról 
Budapestre jöttem ..." stb.

1957. január Il-én olyan határozatot hoztak, hogy "a tények V. 
vezérőrnagy bajtárs és a tanúk meghallgatása alapján megállapítha
tó, hogy V. vezérőrnagy bajtárs a Forradalmi Tanácsban, a Honvé
delmi Bizottságban is igyekezett fékezni a jobbra csúszást, megaka
dályozni a tanácsok törvénytelen eljárását. A 4-c előtti magatartása 
összességében pozitív."

1957 februárjában a Fegyveres erők minisztere a 013- sz. paran
csával leváltotta a páncélos és gépjármű parancsnoki beosztásból. 
Február 17-én jelentette Usztának az átadást, aki közölte vele, hogy 
menjen szabadságra. 1957. március l4-én letartóztatták és 7 év bör
tönre ítélték.

Grebennyik tábornok és a rákok

Grebennyik szovjet tábornok, Budapest katonai parancsnoka 
november 8-án találkozott a munkástanács néhány tagjával. Meg
kérdezte, hogy a munkások miért nem dolgoznak, miért sztrájkol
nak, hiszen a magyar munkásosztály megkapta a kért segítséget, a 
Szovjet Hadsereg leverte az ellenforradalmat. A munkástanács el
nöke felsorolta a munkásság legfontosabb követeléseit, melyek tel
jesítése esetén az ország minden üzemében felveszik a munkát. 
Ezek között szerepelt a szovjet fegyveres erők kivonása Budapestről



és az országból, Magyarország semlegességének kinyilatkoztatása 
osztrák mintára, a Varsói Szerződés felmondása stb.

Grebennyik egy ideig elhallgatott, majd így válaszolt: "a szovjet 
csapatok csak akkor fogják elhagyni Magyarországot, ha a rákok 
megtanulnak fütyülni, a halak pedig énekelni."

A tábornok ismerte a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kor
mány által november 4-én közreadott programot, melynek 15. 
pontja így szólt: "A közrend és nyugalom helyreállítása után a ma
gyar kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal és a Varsói 
Szerződés többi résztvevőivel a szovjet csapatok Magyarországról 
való kivonását illetően."

A tábornok ismerte Kádárnak a november 8-i rádióbeszédét is, 
melyben kijelentette, hogy "... A kormány egyetért azzal az óhajjal, 
hogy a szovjet csapatok hagyják cl Magyarországot, mihelyt helyre
állt a béke és a rend, és e célból tárgyalásokba is fog kezdeni."

Kádárék tehát nem cáfolták meg Grebennyik tábornok nyilatko
zatát. Ök is úgy gondolták, hogy ráérnek távozni a szovjet csapatok 
akkor, amikor a rák fütyülni, a hal pedig énekelni fog. Alig telt el 
néhány hét és már arról beszélt, hogy "... a Szovjet Hadsereg ... ma
gyar területen a magyar népet védi esetleges külső imperialista ... 
katonai támadások ellen, ezáltal biztosítván, hogy népünk békében 
élhet és erejét a szocialista építés nagy ügyének, s az ország felvirá
goztatásának szentelheti ..." 1957. február 2-án az országáruló mi
niszterelnök ezt így toldotta meg salgótarjáni beszédében: "... Azt 
mondják, idegen csapatok vannak magyar területen ... Elvtársak! 
Ezek a katonák egy baráti szocialista állam hadseregének fiai és leá
nyai, akik a mi testvéreink és megerősítőink. A mi számunkra ezek 
nem idegen csapatok ..." És mit tettek e nyilatkozat hallatán a salgó
tarjániak, akiket december 8-án ezek a "testvérek" és a vatta-kabátot 
öltött magyar karhatalmisták fegyverrel kergettek el a város főteré
ről és 131 magyar életét oldották ki? Tapsoltak. A vezér pedig bol
dog volt, hogy a város lakói ily gyorsan elfeledték a gyilkos sortüzet 
és maguk is azt kérik, hogy a szovjetek maradjanak itt és védjenek 
meg bennünket az imperialistákkal szemben.

Sajnos a rákok és a halak is nehezen tanulnak, így a szovjetek tá
vozására 35 évet kellett várni (1991. június 19-ig).



Befejezés

1984-től 1987 végéig minden szabadidőmet, 1988 végétől pedig 
minden időmet az 1956-os forradalom és szabadságliarc kutatására 
fordítottam és fordítom ma is. Bár arról minden könyvemben nyi
latkoztam, hogy mi volt a célonv, itt is megírom. 1-gyetIen cél veze
tett: tisztába tenni a forradalmat, megcáfolni és lemosni róla azt a 
sok-sok szennyet, amit rákentek az MSZMP akkori vezetői, akik az 
október 23-án kezdődött, a világot megrázó, az egész ország által 
vívott forradalmat gyilkos ellenforradalomnak, az abban résztvevő
ket banditáknak, fasisztáknak, liazaárulóknak nevezték. A példátlan 
megtorlást is ezzel magyarázták. Sajnos, mindig hiszékenyek vol
tunk és ma is azok vagyunk. A lakosság egy része még ma is hitelt ad 
az igazi hazaáriilóknak és a tömeggyilkosoknak. Engem továbbra is 
fűt a remény, hogy a világ legtisztább forradalma a történelem lap
jain és a magyarság lelkében még a mi életünkben elnyeri méltó he
lyét. Ez a könyv is azt a célt szolgálja, hogy lépjünk egyet a sötétség
ből a fény felé.

Gondolatban 1956 októberének utolsó és novemberének első 
napjaiban történt események között botorkálva, számos eddig csak 
kevesek által ismert és még több, az akkori v ezetők és a törtéiTelem 
hamisítók által elferdített eseményre bukkan az ember. Sajnos a 
rörténelemhamisítások is történelemmé váltak az elmúlt évtizedek 
alatt éppúgy, mint évszázadokkal 1956 előtt, hiszen mást nem hal
lott, nem olvasott 40 éven át az ember, mint a forradalmat bemocs
koló, hazug nyilatkozatokat, írásokat. Idő, hosszú idő kell hozzá, 
hogy ezektől megtisztuljon 1956 októbere, novembere.

Ha a forradalom tizenkét napjának történeteit közelről vizsgál
juk, azt látjuk, hogy az ország lakói boldogok, felszabadultak voltak. 
Ez viszont azt jelenti, hogy 1956. esetében nem egészen fedi a való
ságot az a hégeli tétel, miszerint a boldogság időszakai üres lapok a 
történelemben. Igaz, hogy a forradalom és szabadságharc egy rö
vidke időszak volt, melyet talán nem is lehet időszaknak nevezni és 
ezért jelentkezik az említett ellentmondás. Ez a 12-13 nap ugyanis 
tele volt eseménnyel, melyek zöme örömmel, boldogsággal töltötte 
el az emberek nagy többségét.



A káciári cs a marosnni történelem írás lapjain a 12 nap a magyar 
nép történelmének legsötétebb időszaka volt, melyben a hazafiak 
százait, ezreit gyilkolták le. Ha a 12 napon megjelent sajtóterméke
ket lapozgatjuk és összevetjük az azokban megjelent írásokat, a "ve
zérek" későbbi nyilatkozatával és a Hollós-Lajtai nemzetellenes 
szennyirodalommal, rádöbbenünk, hogy mindezek és a többi kádá- 
ri történelemhamisítók írásai tudatosan megtervezett, a valóságot 
meghamisító írások, majd átírások voltak.

A 12 napos szabadság és egyben a boldogság rövidke időszakát 
felváltotta az ígérgetések, ugyanakkor pedig a parttalan és gyilkos 
terror időszaka. A szép szavak, az ígéretek azt a célt szolgálták, hogy 
a forradalom ellen hangolják a lakosság tömegét. Ez a módszer nem 
jelentett újat, hiszen 1945-ben egy hazug világ közepébe jutott az 
ország, mely világot maga a birodalom élén álló gonosz irányította 
az általa megbízott vezetők és helytartók útján.

1956 októbere előtt egy nagy börtön volt az ország, melyen be
lül voltak az egyszerű rabság érzetét fokozó intézmények: a valódi 
börtönök, internáló táborok. 1956-ban kiderült, hogy a "szocialista" 
rendszer selejtes anyagból épített, rosszul összerakott szerkezet 
volt, melyben ismeretlen fogalom volt a demokrácia.

Október 23 és november 4. között a néhányezer vörös kivételé
vel az ország egész lakossága vívta a forradalmat és megalapozta az 
új rendet, mely valóban demokratikus, tiszta, emberi volt. Minden 
közösségnek, falunak, városnak megvolt a maga vidám vagy' szomo
rú eseménye. November 4-én előbújtak az orosz bérenc vörösök és 
eltaposták annak a sok szépnek és jónak a csíráit, melyeket a forra
dalom ígért a magyarságnak.

Több, mint 60 kisebb-nagyobb eseményt kötöttem csokorba az 
olvasó számára. Abban reménykedem, hogy könyvem olvasókra ta
lál, akik a sok-sok eddig megjelent írás cáfolatát is meglelik írásaim
ban. Jó  lenne, ha 1956. eseményeit megismernék fiataljaink és az 
idősebbek is, akik még a kádári történelemírók elferdített írásai 
alapján ismerik az 1956-os forradalmat és szabadságharcot.
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