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1896-ban született Kaposvárott - nagyon szegény vasutas
családban. Fiatalon Budapestre ment, ahol a MÁVAG
gyárban dolgozott. Az elsõ világháború idején orosz
fogolyként találkozott elõször a kommunista eszmékkel,
és a kommunista pártba belépett. 1944 telén a
Debrecenben megalakult ideiglenes nemzeti kormányban
mezõgazdasági miniszteri posztot kapott. Élete nagy álma
teljesült ekkor, hisz 1945-ben õ vezethette a földosztást.
De Rákosiék elégedetlenek voltak vele és kizárták a
kormányból. 1953-ban lépett újra színre, amikor a szovjet
vezetés Rákosi leváltása után õt nevezte ki
miniszterelnöknek. Kormányprogramja enyhített a
korábbi évek szigorú intézkedésein, de ellenfelei nem
hagytak idõt a kibontakozásra. Nagy Imre ekkor
szívrohamot kapott, ami jó alkalom volt arra, hogy
lemondassák posztjáról. A magyar nép azonban nem
feledkezett meg jótevõjérõl. 1956. október 23-án a
forrongó tömeg õt követelte az ország élére. Másnap
Nagy Imre lett a miniszterelnök, s új kormányt alakított.
November elsõ napjaiba úgy tûnt, hogy teljesül a nép
akarata, a többpártrendszer és az ország semlegessége Nagy Imre beszéde a parlament teraszán csakhogy szovjet tankok árasztották el Budapest utcáit.
Ekkor a miniszterelnök a jugoszláv nagykövetségre
menekült, ahonnan Romániába hurcolták. Nagy Imrét
1958. június 16-án titokban kivégezték, és jeltelen sírba temették.
Az 1956. október 23-án kitörõ forradalom egyik elõzménye az volt, hogy 1949-ben törvénytelenül
kivégzett Rajk László belügyminisztert, miután elismerték, hogy ártatlan volt, 1956 október 6-án
ünnepélyesen újra eltemették. A megjelentek közül sokan már nem a párt mártírját gyászolták, hanem az
embertelen rendszer ellen tüntettek némán. Eközben a legfelsõbb vezetés tagjai Jugoszláviába tettek
baráti látogatást. Ekkor kezdtek mozgolódni a fiatal értelmiségiek is. A mûszaki egyetemen tanulók
szervezete 16 pontban foglalta össze a párttal szemben támasztott követeléseit. Ebben október 23-án
délutánra egy felvonulást is meghirdettek, aminek a célja a lengyel függetlenségi mozgalommal való
együttérzés kinyilvánítása volt. Aznap, kedden érkezett haza Jugoszláviából az állami vezetõk csoportja.
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12 óra 53 perckor a rádióban ez a közlemény hangzott el: „a belügyminisztérium nyilvános utcai
gyûléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez.” Másfél óra múlva, 14 óra 23
perckor a rádió helyesbített: „Piros László belügyminiszter a kihirdetett gyülekezési és felvonulási
tilalmat feloldja .” A gyors pálfordulás oka az volt, hogy a kormány sejtette az ifjúság a tiltásuk ellenére
megtartja a felvonulást. Délután 3 órakor a Petõfi szobor elõtt, tízezer ember elõtt Sinkovits Imre színész
elszavalta a Nemzeti Dalt, és felolvasták a 16 pontot. A Bem- szoborhoz érve már a százezret is
meghaladta a tömeg létszáma. Itt Bessenyei Ferenc mondta el a Szózatot, majd az egyre duzzadó
emberáradat a Parlament elé vonult. Mikor a gyárakban, irodákban befejezték a munkát, az emberek

csatlakoztak a tüntet ôkhöz; késô délután már több helyen tüntettek Budapesten, például a Városligetben
és a rádiónál. A Parlamentnél egyre türelmetlenebbé váló tömeg Nagy Imrét akarta hallani. De õ csak
késve érkezett meg. Beszédét, melyet a sztálini idõkben használatos megszólítással kezdett- „
Elvtársak!”-, vegyes érzelmekkel fogadták az egybegyûltek. Az általános hangulat azonban egy
rigmusban fogalmazódott meg: „Gerõt a Dunába! Nagy Imrét a kormányba!” Ezután a megdühödött
tömeg, a két gyûlölt személy, Gerõ és az egykor bálványként tisztelt Sztálin ellen fordult. Az ekkor már
három éve halott szovjet vezér 18 méter magas szobra a Városligetben volt felállítva. A felvonulók
köteleket vetettek a nyakába, és így próbálták ledönteni. A szobrot csak sok munka árán sikerült
eltávolítani a helyérõl. A talapzaton csak két óriási bronzcsizma maradt.
Gerõt a rádió épületénél akarták bevárni a tüntetõk, de itt más dolguk is akadt. Követeléseiket szerették
volna beolvastatni, amit azonban megtagadtak a rendszer hívei. Este nyolckor hangzott el Gerõ Ernõ
beszéde, amely csak szította az egyébként is parázs hangulatot. Sötétedéskor eldördültek az elsõ lövések,
és megindult a fegyveres harc.
Éjszaka felgyorsultak az események. Nagy Imrét visszavették a központi vezetõségbe, és a politikai
bizottságba, majd az elnöki tanács miniszterelnökké nevezte ki. De Gerõt is megerõsítették tisztségében.
Az õ közbenjárására kérték fel a szovjet vezetõséget a magyarországi rend helyreállítására. A szovjetek
viszont már Gerõ telefonja elõtt megindultak a fõváros felé. Nagy Imre is jelen volt, de még mint
magánember, amikor jóváhagyták a fegyveres beavatkozást. A vezetõség ugyanis abban reménykedett,
hogy a szovjet páncélosok megjelenése elegendõ lesz a béke helyreállításához. A szovjet vezetés nem
elégedett meg a szóbeli felkéréssel, hanem a kormány hivatalos nyilatkozatát követelte. De Nagy Imre
akit akkor már miniszterelnöknek neveztek ki ezt nem volt hajlandó megadni.
Késõbb ennek ellenére mégis megtörtént a szovjet támadás, ami vérbe fojtotta a magyar függetlenségi
törekvést. Ezzel párhuzamosan az államvédelmi hatóság alakulatai és forradalmi csapatok közt is folyt a
vérontás. Másnapra már teljes volt a káosz. Egész Budapest csatatérré változott. Kihirdették a
statáriumot, és 9 óra 18 perckor kijárási tilalmat rendeltek el. Az új miniszterelnök déli 12 órakor szólt
elõször rádión keresztül a néphez. A harcok beszüntetésére kérte az ellenállókat, és ismertette
programját, melyben demokratizálódást ígért, de az események késõbb nem úgy alakultak, hogy az
ígéretek valóra is váljanak.

Nagy Imre a nép között
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• júl. Rákosi helyett Gerõ lesz a Magyar Kommunista Párt (MKP) elsõ

titkára
• Petõfi-kör vitái (sajtószabadságról, gazdaságról, Déry: Felelet)
• okt. 6. Rajk újratemetése, terror beismerése
• okt. 23. tüntetés Petõfi szobornál, Rádiónál, Kossuth téren
• okt. 24. Nagy Imre-kormány
• okt. 25. Gerõ felmentése, helyette Kádár János lesz a MKP fõtitkára
• okt. 28. ÁVH megszüntetése, tárgyalás
szovjet csapatok kivonásáról
• okt. 30. Köztársaság téri incidens,
pártszékház elfoglalása
• okt. 31. újjáalakuló koalíciós pártok
• nov. 1. Magyarország semleges lesz,
kilép a Varsói Szerzõdésbõl
• MDP feloszlatása,
alakulása

MSZMP

meg-

• nov. 3. Mindszenty beszéde
• nov. 4. Magyar Forradalmi Munkás
Paraszt Kormány megalakulása
• szovjet csapatok behívása
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1956 október 23-i tüntetés menete
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(Azoknak akik többet szeretnének tudni)
Az elõ
elõzmények:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rákosi bukásának mindenki örült, de elkeserítõ, hogy Gerõ lesz az utódja - Losonczy Géza
szeptemberben megjelent cikkében nyilvánosan is kritizálta Gerõt;
Magyar Írók Szövetségének szeptemberi közgyûlése követelte Nagy Imre visszatérését a
politikába;
1956. október 6.: ünnepélyesen újratemették Rajk Lászlót és három kivégzett társát - a
temetésbõl tüntetés le tt, amelyen 200 ezer ember vett részt - temetés után a Batthyányörökmécsesnél egyetemisták tüntettek - sztálinizmus- és ÁVH-ellenes jelszavak is elhangzottak;
az egyre erõsödõ ellenzék már nemcsak az újra engedélyezett Petõfi Körben fejtette ki
véleményét, de az ország nyilvánosságát jelentõ sajtóban is pl. Írószövetség hetilapjában, az
Irodalmi Újságban és az októberben induló Hétfõi Hírlapban;
október 16.: Szegeden megalakult a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek Szövetsége, a
MEFESZ - elsõ olyan ifjúsági szervezet, amelyik a kommunista párttól független;
október 22.: gyûléseket tartottak a budapesti, miskolc i, pécsi és a soproni egyetemisták és
csatlakoztak a MEFESZ-hez;
Budapesti Mûszaki Egyetem - 14, illetve 16 pont: követelés: többpártrendszeren alapuló
demokrácia, nemzeti függetlenség - a diákság követelése vált a forradalom programjává;
terv: október 23. délután tüntetések a lengyel nép melletti kiállás és megfogalmazott
követeléseik alátámasztására a Bem tábornok szobra körüli tér;
október 22.: este ülést tartott a Petõfi Kör vezetõsége - csatlakozás a másnapi tüntetéshez;

A lengyel kérdés:
•
•
•

Lengyelországban június vége óta feszült a helyzet;
Poznanban - 50 ezer munkás kenyeret és szabad választást követelt - biztonsági erõk szétverték
õket;
53 halott, 300 sérült

október 23-a:
•
•
•
•
•
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reggel érkezett haza Jugoszláviából a Gerõ vezette párt- és kormányküldöttség - egy hetet
töltöttek ott;
rögtön tanácskozni kezdtek, a kialakult helyzetrõl: tüntetés betiltása, majd engedélyezése;
délelõtt: Nagy Imre megbeszélést tartott Gimes Miklóssal és Losonczy Gézával és társaikkal;
délután 3 óra: kezdõdtek a tüntetések - a pesti résztvevõk a Petõfi-szobornál gyülekeztek Sinkovits Imre színmûvész elszavalta a Nemzeti dalt, egy diák meg felolvasta a 16 pontot;
a tömeg elindult a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Margit hídon át a Bem térre;

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Mûegyetem hallgatói az egyetemük elõtt
várakoztak és onnan indultak a Bemszoborhoz;
a szobornál megszületett a forradalom
jelképe, a lyukas nemzeti zászló, amelybõl
kivágták a szovjet típusú címert - Bessenyei
György színmûvész elszavalta a Szózatot;
Cegléd és Székesfehérvár vidékérõl
megindultak a szovjet páncélosok a fõváros
felé;
Bem térrõl a Kossuth térre vonult a tömeg,
ahol Nagy Imrét akarták hallani;
a tüntetô diákokhoz Budapest lakosainak
mindenféle rétegébôl egyre többen
csatlakoztak, és több helyen is tüntetni
kezdtek.
Α Sztálin-szobrot a tüntetôknek sikerült fél
tízkor ledönteniük - bevontatták a Blaha
Lujza térre, s ott szétdarabolták;
Α Magyar Rádió elõtt követelték, hogy rádión
olvassák fel a 16 pontot- visszautasították;
20.00 óra: Gerõ Ernõ rádióbeszéde:
megbélyegezte a tüntetést: a résztvevõket
Tüntetés a Lánchídon 1956. 10.23.
népellenesnek nevezte;
a pártvezetés katonákat és ÁVH-sokat vezényelt a Rádió védelmére - katonák egy része átadta
fegyverét, vagy maga is átállt a felkelõk oldalá ra;
ÁVH-sok tüzet nyitottak a Rádiót birtokban venni akaró tömegre - hajnalig tartó küzdelem, de
végül is a felkelõk kezére jutott a Rádió;
Az ÁVH parancsnokát agyonlõtték;
A Rádióadás átköltözött a Parlamentbe;
javaslat: Nagy Imre ismét miniszterelnök;
éjszaka a Szovjet páncélosok megérkeztek a fõvárosba - harc a felkelõkkel;

október 24.:
•

•
•

hajnalban a Parlament épületébe költöztetett Rádió ellenforradalmi bandák támadásáról adott
hírt, 8.00 óra közölték: Nagy Imre a miniszterelnök; 9.00 óra: közölte, hogy a kormány kérésére
szovjet alakulatok vesznek részt a rend helyreállításában - késõbb kiderült, hogy Nagy Imre nem
volt hajlandó ezt aláírni és helyette Hegedûs András látta el kézjegyével;
fõváros különbözõ pontjain folyt a harc - felkelõk mindenhol fegyverhez jutottak;
Széna tér - Szabó József, Baross tér - Nickelsburg László, Corvin-köz - Pongrácz Gergely,
Tûzoltó utca - Angyal János, Kilián laktanya - Maléter Pál;

A Parlament elõ
elõtti vérengzés:
október 25.:
•
•
•

délelõtt fegyvertele n tüntetõk vonultak az Országház elé;
11.00 óra körül: az ÁVH golyózáport zúdítottak a térre - 50 áldozat - sok sebesült;
Budapesten tartózkodott a szovjet vezetés két magas rangú tagja: Mikojan és Mihail Szuszlov Gerõt leváltották a párt élérõl, helyette Kádár Jánost nevezték ki;
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Tüntetôk a Kossuth téren 1956 október 25.
•

középületekrõl eltávolították a gyûlölt rendszer jelképeit: vörös csillagot, és csillagos címert ország demokráciát és függetlenséget akar;

október 26.:
•
•
•
•
•

tüntetés és a harc is kiterjedt az egész országra - mosonmagyaróvári sortûz fegyvertelen
tüntetôkre - 100 halott;
általánossá vált a sztrájk, munkástanácsok, forradalmi bizottságok alakultak, amelyek kezükbe
vették a helyi közigazgatást;
A kommunista pártvezetõk: katonai bizottság alakítása - terv a Corvin köz felrobbantására;
Donáth Ferenc és Losonczy Géza megjelentek a központi vezetõség ülésén, és közölték, hogy
nem fogadják el az események ellenforradalomként való értékelését;
követelték: kormány kössön fegyverszünetet a felkelõkkel - résztvevõk elutasították;

A fordulat:
október 27.:
• két ismert kisgazda politikus, Kovács Béla és Tildy Zoltán miniszteri megbízatása a készülõ
politikai fordulat elsõ jele;
• Losonczy bírálja az ELTE-n a miniszterelnököt, tehetetlensége miatt;
• országszerte folytatódnak a harcok - sortüzek, több száz halott - számos helységben katonák és
felkelõk közösen alakítottak nemzetõrségeket;

október 28.:
•
•
10

hajnal: a magyar kommunista párt vezetôi (a szovjet küldöttekkel) - tudomásul vették Kádár
elõterjesztését: átértékelték az eseményeket és jóváhagyták a Szabad Nép 28-ai vezércikkét - "az
addig történtek: nemzeti demokratikus forradalom";
létrejött: Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága, Nemzetõrség, Forradalmi Katonai
Bizottság - Király Béla vezetésével;

•
•

"gyõztes forradalom elsõ napja";
nyugati hatalmak kérésére összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa a magyar kérdés
megvitatására;
október 29.:
• megkezdõdött az ÁVH lefegyverzése és a katonaság átvétele;
• Tito és Gomulka üdvözölték a magyar változásokat;
• Szuezi-csatorna környéke: izraeli csapatok megtámadták az egyiptomi állásokat;
• Amerika moszkvai nagykövetsége: Amerika a lengyeleket és magyarokat nem tekinti
szövetségesnek;
október 30.:
• Mikojan és Szuszlov elutazott Budapestrõl;
• szovjet kormánynyilatkozat: sajnálat a magyar vérontás miatt;
• budapesti pártbizottság Köztársasági téri székházának ostroma - lincselés;
• Nagy Imre rádióbeszéde: egypártrendszer megszüntetése, négypárti koalíció;
• Mindszenty bíborost kiszabadították a házi fogságból;
október 31.:
• újjászervezõdik a Petõfi Párt;
• a Forradalmi Karhatalmi Bizottság egységes parancsnokság alá vonja a hagyományos fegyveres
erõket - honvédség, rendõrség, határõrség;
• Mindszenty megérkezik a budai érseki palotába;
• tárgyalások a Varsói Szerzõdésbõl való kilépésrõl - szovjet csapatoknak el kell hagyniuk az
országot;
•
nemzeti ünneppé nyilvánították október 23-át;
•
nyilvánvalóvá vált, hogy szovjet csapatok
érkeznek hazánkba;
•
Moszkva a Magyarország elleni katonai
beavatkozás mellett döntött;
november 1.:
• szovjet páncélosok körbezárták a repülõtereket;
• miniszterelnök követelte a szovjet csapatok azonnali
kivonását - kormány kinyilvánította Magyarország
semlegességét;
• Kádár bejelenti: megalakul a Magyar Szocialista
Munkáspárt (MSZMP);
• Jurij Andropov nagykövet elõbb Münnich Ferencet,
majd Kádárt hívja tárgyalni - Szovjetunióba vitték
õket - senki sem tudott róla;
• munkástanácsok a munka felvételére szólították fel
az embereket;
• november 2-én véget ért a sztrájk és 2-én, hétfõn az
egész ország indulhatott volna munkába;
• megalakul a Politikai Foglyok Szövetsége;
november 2.:
Sztálin szobor feje a Blaha Lujza téren
• elcsendesedtek a harcok;
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• új lapok, Irodalmi Újság - magyar írók forradalmi hitvallását közölte;
• határozat: Nagy Imre vezetésével küldöttség indul az ENSZ közgyûlésére;
november 3.:
• átalakították a kormányt, s a négy párt vezetõibõl létrehozták egy kib õvített államminiszteri
kabinetet - Független Kisgazdapárt, Magyar Szocialista Munkáspárt, Szociáldemokrata Párt 3-3,
Petõfi Párt 2 politikussal;
• Maléter Pál tábornok: tárgyalások a szovjetekkel a csapataiknak kivonásáról;
• Mindszenty bíboros rádióbeszéde: nemzeti összefogás;
• este: Maléter Tökölre, a Magyarországi Szovjet Haderõk Fõparancsnokságára indult;

Szovjet támadás és megtorlás:
november 4.:
• ágyúdörgésre ébredt a fõváros - szovjet haderõ támadást indított 4 órakor Budapest ellen;
• 5 óra 20 perc: ország értesül Nagy Imre drámai rádióbeszédébõl: "Itt Nagy Imre beszél, a
Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást
indítottak fõvárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes,
magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt
közlöm az ország népével és a világ közvéleményével."
• szovjetek letartoztatták a tárgyaló Malétert és Kovács István vezérkari fõnököt;
5 órakor- szolnoki rádió hullámhosszán: közlemény hangzott el a Forradalmi Munkás-paraszt
Kormány megalakulásáról - szovjet fegyveres erõk segítségével megkezdte harcát az
"ellenforradalom ellen";
• Kádár szólalt meg - ismertette a kormánya névsorát: Kossa István, Münnich Ferenc, Apró Antal;
• Szabad Kossuth Rádió orosz nyelven kérte a szovjet katonákat, hogy tegyék le a fegyvert hiába;
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Kilôtt Szovjet páncélos és lôszerszállító a kürúton

Barikád építése a Móricz Zsigmond körtéren

•
•
•

Háy Gyula, a Magyar Írók Szövetsége nevében fordult a világ értelmiségéhez;
forradalom rádiójának adása nyolc óra után megszakadt;
a Parlamentbõl eltávozott Tildy Zoltán, Mindszenty bíboros pedig az amerikai követségen kért
menedéket;
• a Nagy-kormányból egyedül Bibó István államminiszter maradt az Országházban - kiáltványt
fogalmazott, melyben megállapította, hogy Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes
politikát folytatni, ugyanakkor visszautasította a vádat, hogy a forradalom fasiszta vagy
antiszemita lett volna;
• a kiáltvány példányait több nagykövetségre is eljuttatta;
november 4-9.
• között több helyen is folytatódott az ellenállás az országban;
november 7.:
• szovjet páncélosokon érkeztek Budapestre Kádár és kormányának tagjai;
• délután letették a hivatalos esküt, de elfelejtették felmenteni a Nagy Imre-kormányt, amit csak
12-én tettek meg;
• általános sztrájkok kezdõdtek az országban - 12-én: Írószövetség elnöksége a magyar értelmiség
nevében kiáltványt intézett az ország népéhez: "a forradalomban a magyar nép oly egyértelmûen
nyilvánította akaratát, hogy azt csak a nép újabb szabad akaratnyilvánítása tehetné semmissé;
alkudozásnak helye nincs".
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november 14. után:
• megalakul a Nagybudapesti Központi Munkástanács - ellenállás központja;
• 21.: megalakul a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanács - elnök: Kodály Zoltán;
• 29.: egyetemisták megszervezték az Összegyetemi Forradalmi Bizottságot;
• a munkástanácsok és az értelmiség határozott kiállása egyértelmûvé tette, hogy a magyar
társadalom ragaszkodik forradalmának céljaihoz és eszméihez;
• Nagy Imre és társai november 22-én elhagyták a követség épületét, a szovjetek azonban
elrabolták és Romániába szállították õket;
• decembertõl az új kormány ellentámadásba lendült, MSZMP Központi Bizottsága már
ellenforradalomnak nevezte a felkelést;
• december 11.: statárium - betiltották a forradalmi bizottságokat, munkástanácsokat, megindult a
vezetõk letartóztatása (Rácz Sándor, Bali Sándor);
• sûrûsödtek az utcai összecsapások, legsúlyosabb: Salgótarján - 100 halott;
• elkezdték az internálásokat, feloszlatták az Író- és Újságíró Szövetséget, s ismét elhaltak a
pártok;
• rögtönítélõ bíráskodás bevezetése;
• perek a polgári ellenállás vezetõivel szemben: Déry Tibor, Darvas Iván, Fekete Gyula, Fekete
Sándor, Mérei Ferenc, Bibó István, Litván György, Eörsi István;
• 1957 február: Nagy Imre-per kezdete;
• 1958. június 15.: Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet, Nagy Imrét halálra ítélték következõ nap: kivégzés;
• súlyos börtönbüntetés: Kopácsy Sándor - budapesti rendõrfõkapitány, Donáth Ferenc, Jánosi
Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Tildy Zoltán;
• a rögtönítélõ bíróságok 289 embert ítéltek halálra, a kivégzettek száma 350-360 körül lehetett,
16000 fõt sújtottak börtönbüntetéssel;
• 170000 ember menekült külföldre
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Menekülôk az osztrák határnál

ÁVH (ÁVO): Államvédelmi Hatóság vagy Államvédelmi Osztály: a kommunista politikai rendôrség 1948
szeptemberében alakult. Teljesen a párt vezetôinek a kezében volt, és a szovjet titkosrendôrség irányítás alatt
szolgálta azok céljait, mint a “párt ökle”. Hatalma csúcsán, 1949 és 1953 között, tényleges, egyszemélyi
vezetôje Rákosi Mátyás volt. A tagjai hírhedtek voltak arról, hogy rendszeresen kínozták azokat, akiket
letartóztattak, vagy az általuk fentartott büntetôtáborokban vagy börtönökben ôriztek. A legismertebb
táborok: Recsk és Kistarcsa, a legfélelmetesebb vallatóhelyeik és központjuk az Andrássy út (Népköztársaság
útja) 60, késóbb a Jászai Mari téren az úgynevezett “fehér ház” voltak. Mûködésére jellemzô, hogy nem
egész 3 év alatt mintegy 650 ezer ember ellen folytatott eljárást ami akkor az ország lakosságának kb. 5%
volt Az 1956-os forradalom idején a magyar társadalomnak a sztálini rendszer iránti mély ellenszenve
leginkább az ÁVH elleni gyûlöletben és ezzel párhuzamosan néhány ávós meglincselésében öltött testet. A
forradalom alatt az ÁVH egyes egységei, tisztjei a szovjet csapatok oldalán harcoltak a fegyveres felkelõk
ellen. Nagy Imre kormánya 1956. október 28-án teljesítette a forradalom egyik fô követelését, és feloszlatta
az ÁVH-t.
Corvin közi csoport: A Corvin moziban és a körülötte lévõ épületekben civil fegyveresek már 1956. október
23-24-e éjszakáján felvették a harcot a szovjet páncélosokkal. Kihasználva a körzet kitûnõ stratégiai
adottságát, az itteni felkelõk hamarosan a legnagyobb és legjelentõsebb fegyveres felkelõ csoporttá alakultak,
és hõsiességük döntõ szerepet játszott az október 28-i fordulat kivívásában. Fõparancsnokuk Iván Kovács
László, majd Pongrátz Gergely volt. A fegyverszünet idején a Corvin közi felkelõk képviselõi többször
tárgyaltak az ország politikai és katonai vezetõivel, befolyásuk a környezõ fegyveres csoportokra erõsödött.
November 4-én este a szovjet túlerõ nyomására elhagyták bázisukat, de a felkelõk egy része még több napig
folytatta a harcot a város különbözõ részein.
Mindszenty bíboros: 1892. március 29 -én született
Csehimindszenten (Vas megye), földmûves családban. Iskoláit
Szombathelyen végezte. 1915. június 12-én szentelték pappá, azután
hittanár lett. Az 1918-19-i forradalmak alatt keresztény mozgalmak
szervezôje volt, ezért letartóztatták, de késôbb szabadon engedték.
1919 októberében Zalaegerszeg plébánosává, késôbb esperessé,
majd püspöki megbízottá, 1944-ben püspökké nevezték ki. A 40-es
években sokat tett a náci befolyás csökkentéséért, ezért 1944-bent
letartóztatták és Sopronkôhidára hurcolták, ahol az orosz csapatok
bevonulásáig raboskodott. Az 1945. május 24-i püspöki tanácskozás
megbízta az ország helyzetét felmérô közös püspöki pásztorlevél
megfogalmazásával. Szeptember 5-én XII. Pius esztergomi érsekké
nevezte ki, majd 1946. február 18-án Rómában bíborosi rangra
emelte. Megalkuvást nem ismerve most az egyre erôsebb sztálinista
befolyással szállt szembe, ezért elôbb sajtóhadjáratot szerveztek
ellene, majd 1948. december 26-án az ÁVO letartóztatta.
Fogvatartása során többször megkínoztákés végül életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélték. Az ENSZ közgyûlése határozatban ítélte el
bebörtönzését. 1955. július 17-én a minisztertanács és a püspöki kar
megegyezése folytán, betegségére való tekintettel a Nógrád megyei
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Felsôpeténybe szállították, ahol háziôrizetben tartották. Itt érte a forradalom híre. Magyar páncélosok
kiszabadították, október 31-én katonai kísérettel érkezett Budára, az Úri utcai érseki palotába. November 3-án
este rádiószózatban fordult a nemzethez. Nyilatkozatában politikájának töretlenségét hangsúlyozta.
Beszédének középpontjában az ország külsô és belsô békéjének helyreállítása, és egy többpártrendszerû,
"igazságosan korlátozott magántulajdonon" alapuló "kultúrnacionalista szellemû" társadalom megteremtése
állott. November 4-én hajnalban, a szovjet támadás alatt az amerikai nagykövetségre menekült, ahol
menedékjogot kapott. 1971. szeptember 28-án a magyar állam, az Egyesült Államok kormánya és a Vatikán
elôzetes megállapodásának értelmében elhagyta a követséget és Magyarországot. Rómában VI. Pál pápa
fogadta és megerôsítette érseki kinevezését. Mindszenty Bécsben lakott, és munkásságának fô céljául a
nyugati magyarság erkölcsi megerôsítését tûzte ki, ennek érdekében számos külföldi körutat tett. 1973.
november 1-én VI. Pál felszólította, hogy a kommunista országok felé való nyitás érdekében ajánlja fel
lemondását. Mindszenty erre nem volt hajlandó, ezért a pápa december 8-án megüresedettnek nyilvánította az
esztergomi érseki széket. 1975. május 6-án a bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Kívánsága szerint a
mariazelli bazilikában temették el. 1991. május 4-én földi maradványait hazaszállították Magyarországra, és
az esztergomi bazilika kriptájában helyezték végsô nyugalomra.
Kopácsi Sándor: Miskolcon született. Apja munkás, az MSZDP egyik helyi
vezetõ politikusa volt. Már 15 évesen részt vett egy röplap-akcióban a
nyilasok ellen, ahol megsebesült. A háború alatt mint esztergályos dolgozott.
A német megszállás után csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz. Mikor a
szovjet csapatok elfoglalták Miskolcot, beosztották az új karhatalmi
szervezetbe, és belépett a kommunista pártba. A rendõrtiszti iskola és több
pártiskola elvégzése után a rendõrség legfontosabb politikai vezetõje, 1952tõl Budapest rendõrfõkapitány lett. A poznani (Lengyelország) események
hatására a honvédség és a rendõrség fõtisztjeinek értekezletén több társával
együtt kijelentette, hogy a népre nem l õnek. A forradalom alatt megnyerte a
felkelõcsapatok bizalmát, november 3-án a Kilián laktanyában, a karhatalmi
bizottság ülésén a nemzetõrség helyettes parancsnokává választották. 1956.
november 5-én Szerov letartóztatta. 1958. június 15-én a Nagy Imre és
társai-perben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban amnesztiával
szabadult. Elõször vasesztergályosként, majd mûszaki tisztviselõként
dolgozott. 1975-ben kivándorolt Kanadába feleségével. Éttermi
felszolgálóként, majd fizikai munkásként dolgozott. 1987-tól nyugdíjas.
1989-ben hazatért Magyarországra, ahol rehabilitálták, 1990-ben visszakapta rendfokozatát, majd
vezér õrnaggyá léptették elõ. Visszaemlékezéseit “Életfogytiglan” címû önéletrajzi regényében írta meg.
Terbegecen (ma: Szlovákia)
született kiskereskedõ családban. Apja
földbérl õ, majd vegyeskeresked õ. A
középiskola elvégzése után felvették a
Budapesti Orvostudományi Egyetemre,
tanulmányait azonban nem fejezte be. 1918-tól
tagja volt a kommunista pártnak. Az elsõ
világháború és a Tanácsköztársaság idején
kommunista ifjusági szervezetekben dolgozott.
Önként jelentkezett a Vörös Hadseregbe, de a
frontra nem került ki. A Tanácsköztársaság
leverése után Bécsbe menekült, és
bekapcsolódott az emigráns magyar
kommunista mozgalomba. 1922-ben
Magyarországra küldték a hazai kommunista
szervezkedés irányítására. A magyar hatóságok letartóztatták, tizenöt év börtönbüntetésre ítélték, de
fogolycserével a Szovjetunióba került. 1925-ben Franciaországba küldték az oda emigrált magyar
kommunisták munkájának irányítására. Három év múlva tért vissza Moszkvába, ahol a Nemzetközi Lenin
Iskolában a magyar és francia szekciót vezette. 1931-ben a Kommunista Internacionálé Végrehajtó
Bizottságához került, és Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban és Portugáliában végzett
Gerô Ernô :
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pártmunkát. A Komintern instruktoraként részt vett a spanyol polgárháborúban. A II. világháború kitörése
után a Vörös Hadsereg kötelékébe került, az ellenséges hadseregek hátországában és a hadifoglyok között
végzendõ agitációs és propagandamunkát irányította. 1944 novemberében részt vett a Moszkvában tárgyaló
magyar fegyverszüneti delegációval folytatott megbeszéléseken. Hazatért Magyarországra, és itt fontos
politikai poziciókat töltött be. 1945 májusától kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter. A kommunista párt
fõtitkárhelyettessé választotta, tehát a második legmagasabb hivatalt kapta. 1952-ben miniszterelnök
helyettes lett. Az 1953-ban leváltották fõtitkár-helyettesi posztjáról, de az elsõ Nagy Imre-kormányban
miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter volt de késõbb támadta ennek a kormánynak gazdasági reformcéljait.1956-ban elsõ titkárrá választották Rákosi Mátyás helyett. 1956. október 15-én pártdelegáció élén
Jugoszláviába utazott, és csak október 23-án este érkezett vissza Budapestre. 1956. október 23-án este
rádióbeszédet mondott, majd telefonon kérte a szovjet csapatok beavatkozását. Nyilatkozatában, miközben
hazafiságát hangoztatta, sovinisztákról, antiszemitákról és reakciósokról beszélt. Engedményekre nem volt
hajlandó. Rádióbeszéde nagymértékben hozzájárult a felkelés kiszélesedéséhez, ezért a Budapestre érkezett
szovjet tábornokok javaslatára leváltották elsõ titkári posztjáról, és visszahívták minden testületi tagságából.
Október 28-án családjával együtt Moszkvába szállították. 1961 elején tért vissza Magyarországra. Felelõssé
tették a személyi kultusz évei alatt elkövetett törvénysértésekért, és 1962-ben kizárta az MSZMP-ból.
Nyugdíjasként fordításokból élt.
Kádár János: Fiuméban született, ahol anyja cselédként dolgozott. Fiát
a Somogy megyei Kapolyra adta nevelôszülôkhöz. 1918-ban költöztek
Budapestre. A polgári iskolát követôen írógépmûszerész-tanonc, majd segéd lett. 17 évesen a Vasas Szakszervezet ifjúsági csoportjának tagja
lett, 1931-ben belépett az illegális kommunista pártba. Mozgalmi neve
Barna János. Még abban az évben letartóztatták, de bizonyítékok
hiányában szabadon engedték. A börtönben ismerkedett meg számos
kommunistával, köztük Rákosi Mátyással. 1943 februárjától vezetô
titkár lett és ekkor kapott új mozgalmi neve: Kádár János. 1948 és 1950
júniusa között belügyminiszter. 1949-ben - belügyminiszterként és Rajk
közeli barátjaként is - jelentôs szerepe volt a Rajk-per lefolytatásában.
Felelôsség terheli a többi (a Mindszenty, a szociáldemokraták, valamint
katonai és gazdasági vezetôk elleni) koncepciós perekben hozott
ítéletekért is. 1951 tavaszán az ÁVH letartóztatta. A Legfelsôbb
Bíróság 1952 decemberében életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte.
1954 júliusában rehabilitálták és szabadlábra helyezték. 1956 október
6-án Moszkvában Gerô Ernô társaságában megbeszéléseket folytatott
Mikojánnal és Szuszlovval a magyarországi helyzetrôl. A
Minisztertanácson belül október 30-án létesült Kormány Kabinet tagjává és Nagy Imre nemzeti kormányának
államminiszterévé nevezték ki. Október 31-én bekerült az MSZMP alapító kongresszusát elôkészítô
intézobizottságba. November 1-i rádióbeszédében a "Rákosi uralmát lerázó dicsôséges népfelkelés"- rôl
beszélt, és kijelentette hogy az MSZMP mindenkivel szemben meg fogja védeni Magyarország
függetlenségét és a nemzet becsületét. A beszéd elhangzásakor már nem volt Magyarországon, Münnich
Ferenccel titokban Moszkvába utazott. November 2-4. között részt vett az Szovjet Kommunista Párt
elnökségének ülésein, ahol a szovjet vezetés kinevezte a Moszkvában létrehozott ellenkormány vezetôjévé.
Eközben november 3-án kinevezték államminiszterré az új magyar koalíciós kormányban. Még aznap este
szovjet katonai repülôgéppel Szolnokra érkezett. November 4-én rádióközleményben jelentette be a Magyar
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak nevezett szovjet bábkormány megalakulását, és a megalakulás
okaként az ellenforradalmárok garázdálkodásának megszüntetését jelölte meg. Elsôrendû felelôsség terheli a
forradalmat követô megtorlás irányításáért, többek között Nagy Imre és társai kivégzéséért. 1957 és 1988
között Magyarország elsô számú vezetôje. Nevéhez fûzôdik a "gulyáskommunizmusnak" nevezett idôszak
(1965-1985) megteremtése, amely a kommunista tábor "legvidámabb barakkját" hozta létre, az ország
nagymértékû eladósítása árán. Élete az általa irányított rendszer bukásával egy idôben ért véget; 1989. július
6-án, azon a napon halt meg, amikor a Legfelsôbb Bíróság Nagy Imrét és mártírtársait posztumusz
felmentette az ellenük emelt hamis vádak alól.
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Zene: Himnusz (közös ének)
A versmondók közül egy elõre lép, majd a többiek
egyesével egy-egy vers elmondása elõtt.
Illyés Gyula: Ne feledd a tért…
Ne feledd a tért, ahol elestek õk,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el õk, fajtánk hû férfiai, az a föld
szent ügy hõs-helye lett.
Mert hol tiszta ügyért s így lám temiattad érted is hulltak el õk:
terül az bárhol a föld,
rejtelmesen egy terület!
Úgy az övék, hogy már a tied.
Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had
bár legutolsó hátvéde ledõlt!
Míg nem feleded:
Nem nyugszanak õk. Nem holt, nem letiport
sereget
emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant.
Új hont érlel a föld.

ott nincs Jogállam, Szabadság!
Melyért mindig küzd a Magyarság!
„Hiszek egy magyar Feltámadásban”
ha létezik s Igazság van!
Uram! Segítsd azokat, kik ma mernek,
Hogy magára találjon ez a Nemzet!”
Zene: Kodály Zoltán: Forr a világ….

Kónya Lajos: A magyarokhoz
Fõváros, meghajtom fejemet elõtted!
Most lettél e forró napokban honommá,
hogy hûségbõl vérre menõ vizsgát tettél.
Áldjon meg téged a magyarok istene!
Nem szántad magadat halomra lövetni,
magasra emelted háromszínû zászlónk.
S a megcsúfolt címert szívedre öltötted,
zengvén a szép Himnuszt, az évekig némát.
Fiatalok, a vulkán felcsapó lángjai.
v. Szokody Tibor: Hiszekegy Igazunk
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„Hiszek egy Istenben”
bármi történik. - Hitetlen
sem vagyok! - Tudom s érzem,
segítsége vezérli létezésem!
„Hiszek egy hazában”
élni sem tudnék hazátlan!
Házamat szolgálom s védem,
Áldozatot hozni kötelességem!
„Hiszek egy Isteni igazságban”
mert hol aljasság, hazugság van,

Kovácsy József: Zsuppok!
Óh, Nemzetem - ki népek átka vagy
s meggyalázottja millióknak Kik kést tartanak néma torkodon,
Hogy föláldozzanak oltárodon?
Kelj fel, kínod akármilyen nagy!
Kelj fel, új lázárjaként e kornak!
míg ez a haza áldott, szent Neked,
mert nem lehet azt földig alázni
és isteni hitébõl kirázni,
ki ura volt egy dicsõ múltnak!
Minket nem lehet itt eltiporni,
bár sorsunk ma újra átkos hozzánkha fondorlattal le is gyõztetek,

az Isten verjen érte bennetek de nem fogunk mi megalkudni!
Minket nem tör meg hittelen csorda,
minden vércseppünk bosszúnk éleziminden cselszövés és ármányosság
történelmünket - csaló hazugság,
mi hazánkat szétdarabolta!
Mi tiltakozunk tûzzel és vassal
Az ellen, aki életünkre tört,
Még ha megszakad is szívünk, lelkünk
Erõszaknak akkor se engedünk,
Ha megindulunk majd haraggal!
Egy gyerek magasra emelt nemzetiszínû zászlóval
jön be a színtérre, a zászló közepe lyukas. Lassan
végigviszi az ünneplõ közönség elõtt, s az elle nkezõ oldalon megáll, a zászlórúdját a cip õje orrára helyezi, s ott marad a mûsor végéig. Közben
szól a vers.

Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,
még, ha utolsó vagyok
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!
Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,
Ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!
S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót
kitûzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!

Wass Albert : A láthatatlan lobogó
Konok hûséggel hordozom
az úttalan bozótokon.
Seb a vállam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom.
S fogcsikorgatva hirdetem,
nem ért véget a küzdelem!
Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbasztja a markomat.
De markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!

Moszkva tér átnevezése Ifjú Mártírok terére

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magasra tartom s lengetem!

Déry Tibor: Barátaim (részlet)

És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és Örült örömmel!
És mentem, mindeneken által,
Intépõ, végsõ akarással!
Dúlt otthonom rég összedölt.
Kifordult alólam a föld.
Társaimat ár elsodorta,
Mögöttem ég a poklok pokla.
Elõttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!

A MAGYAR TÖRTÉNELEMNEK EZ A
LEGNAGYOBB FORRADALMA EGYÚTTAL
AZ ELSÕ GYÕZEDELMES FORRADALOM,
AMIÓTA A MAGYAR TÖRTÉNELMET JEGYZIK. Ezt nem egyes emberek, nem politikai
csoportok, nem nézetek és vélemények szították és
hajtották végre, hanem népakarat. A suhancok forradalma, mondták! Mától kezdve a „suhanc” szó szent
elõttem. Évek óta kétségbe esve figyeltem a magyar
ifjúságot: ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és
helyre ütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és
tisztelettel megemelem a kalapomat elõtte. Úgy,
ahogy kívántam és kértem és reméltem: ’48 ifjúsága
most támadt a hazának egy ’56-os ifjúsága is.

Zene: a Szózat Közös éneklése.
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A gyerekek forradalomról õrzött emlékei nagymértékben függnek az életkoruktól, a környezetükben
zajló eseményektõl, de attól is, hogy családjukban akkor és késõbb miként idézték fel a történteket.
Azok, akik a fõvárosban vagy olyan településen éltek, ahol a tömegdemonstrációk vagy fegyveres
harcok voltak, közvetlen élményeket õriznek, a többiekhez viszont csak közvetve jutottak el a
forradalom hírei. Az események másképp rögzültek azokban, akiknek a családja már a forradalmi
napokban is értékelte a történéseket, és másképp azokban, akiknek a környezete hallgatott. Az emlékek
egy része az évek során megkopott, átalakult, másrészük ma is elevenen él. A környezet amnéziát vagy
emlékezést kiváltó hatásai, valamint a rendszerváltás óta napvilágra került visszaemlékezések,
elemzések és az aktuálpolitikai értelmezések is jelentõsen módosították emlékezetüket.

„A BIZONYTALANSÁG BENNE VOLT A MINDENNAPOKBAN”
Akik 1956 õszén még nagyon fiatalok
voltak, (esetünkben négy év alattiak), nem
emlékeznek a forradalom napjaira, az idõsebbek egy
része is csak emlékmozaikokat képes elõhívni,
néhányan pedig eseményeket és összefüggéseket is.
Az emlékek a családban korábban a megszokottól
eltérõ hangulatokkal, érzelmekkel telítettek.
Egyesek izgatottságra, tanácstalanságra, feszült
várakozásra, félelemre, mások a felszabadultság
érzésére, eufóriára emlékeznek.
„És emlékszem arra, hogy futok haza, és
ordibálok - 6 éves voltam -, hogy kitört a fordulat.
Büszke vagyok, hogy viszek valami fontos hírt,
amit valamennyire meg tudok ítélni, hogy ezeknek
nem jó, nekünk meg jó. Nagyon gyermeteg kis
képem lehetett róla. És anyámék akkor kapcsolták
fel a rádiót. Ez egy képszerû dolog, amire
emlékszem.” (ORBÁN GYÖRGY) 1

Gyûjtôakció az Írószövetség jóvoltából

„Aztán ki lehetett menni az utcára, és ott mindenki
valami eufórikus hangulatban volt. Teljesen idegen
emberek borultak egymás nyakába, ölelkeztek
össze. Borzasztó nagy boldogságot éreztem, hogy
valami olyasmi történt, aminek most mindenki örül.
Mint hogyha karácsony lenne.” (KÁLLAY PATRICIA)

„Nem félelem maradt meg bennem azokról a
napokról, hanem inkább egy ilyen feszült figyelés. Tehát nem azt éreztem, hogy félnem kéne, hanem
azt, hogy nem látható, hogy mi lesz. A bizonytalanság benne volt a mindennapokban, úgy, hogy
beszéltek róla. Az, hogy kicsit feszültebb, ziláltabb, az biztos, hogy látszott, én is éreztem. „ (ZS. ÉVA)
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Kenyérosztás a fôvárosban
A traumatikus, drámai események fényképszerû felidézése a leggyakoribb. Az addig még soha
nem tapasztalt élmények erejét érzelmi töltésük és a szülôk különös viselkedése növelte. Az
emlékképekben a forradalommal kapcsolatos események - a harcok, a fegyverropogás, a tankok
dübörgése, a halottak, a sebesültek látványa - sokszor a fenyegetettség érzésével és a menekülés
kényszerével párosulnak.
„Emlékszem arra, amikor az utcán jöttek a tankok, és akkor mindig feljöttünk a
nagymamámhoz. Emlékszem, a sötétben süvítettek ilyen világítós golyók. Nagyon féltem mindig. És
akkor mindig a pincében aludtunk. „ (BATTONAI MARGIT)
„Az izgalmas volt, arra még egy gyerek is odafigyelt. Mi a Fõ utcában laktunk, a tanácsházával
szemben - akkor úgy mondtuk, hogy tanácsháza -, és emlékszem, hogy ott verték le a vörös csillagot. És
arra is emlékszem, amikor az oroszok vagy kivonultak, vagy visszajöttek, akkor tankok mentek ott
elõttünk, és el kellett sötétíteni. Mi a fürdõszobában egy gyertyával üldögéltünk a nagymamával. Erre
emlékszem, mint kép, megmaradt bennem.„ (FÖLDES LÁSZLÓ)
„Borzasztó látvány volt az, ami a korház elõtt fogadott, mert körülbelül abban az idõben hozták
az elsõ sebesülteket, akik a Mosonmagyaróvári határõr laktanya elõtti sortûzben megsebesültek. Mert
ahogy kiderült, addig lõttek, amíg töltény volt a tárban - a három kiskatona. A végén a tiszt
kézigránátokat dobáltatott a már fetrengõ tömegbe. Nagyon sok, fõleg belsõ sérülés volt. A barátomnak
az édesanyja ebben a kórházban dolgozott, és amikor mi odaértünk, akkor pont bútoros kocsival hoztak
egy embert, akinek - a mai napig is a szemem elõtt van - a belsõ része szinte teljesen kint volt, a fején
sérülés, fél lába hiányzott, meg ilyenek. Akkor nagyon megijedtünk. „ (LAJTAI ENDRE)
A felvonulások, tüntetések és a szovjet hatalmi szimbólumok lerombolása - a hõsi
emlékmûveket szinte minden településen ledöntötték, az öttagú vörös csillagokat leverték - szintén
mélyen bevésõdött gyermekkori emlék. Mintegy ellenpontként többen felidézték a magyarság és a
szabadság szimbólumait: a lyukas zászlót, a Kossuth - címert, a sokszor elhangzó Himnuszt, Szózatot, és
Nemzeti Dalt, a függetle nséget követelõ jelmondatokat.
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Járókelôk röplapokat olvasnak egy üzleten 1956. október 27.
„Jó hosszú kötél volt a vörös csillagon, és az emberek húzták. És utána, idõben nem tudom hova
tenni, de a városházáról is leszedték a vörös csillagot. Ott valami létrára emlékszem, és mintha szedték
volna le. „ (TIHANYI LÁSZLÓ)
„Azt hiszem, négyes vagy hatos oszlopokban jöttek az emberek, felnõttek és kiabáltak. Egyrészt
énekelték a Himnuszt, meg a Szózatot, meg még valami mást is. Beálltam a tömegbe. Én is kiabáltam,
hogy aki magyar jöjjön velünk, aki magyar velünk tart. Nekem ez nagyon jó játék volt, s rettenetesen
felemelõ érzés. A mai napig is kicsit gyorsabban ver a szívem. Csodálatosan jó dolog volt. Azt éreztem,
hogy most jó magyarnak lenni. „ (KÁLLAY PATRICIA)
„A forradalom alatt, októberben bent kellett, hogy legyünk az iskolában, mert volt egy
ünnepség, ahol lecserélték a régi rákosista címert Kossuth - címerre. Pont az én osztályfõnököm mondott
akkor beszédet. Elmagyarázta, hogy ez a címer mit jelent, a sávok a folyókat: Dunát, Tiszát, Drávát,
Szávát, a halmok a hegyeket: Fátrát, Mátrát, Tátrát. Így magyarázta nekünk, kis diákoknak. S akkor
kitették a Kossuth-címert. „ (BÕSZE BALÁZS)
Az október-novemberi napokban akadozott az élelmiszer ellátás, az üzletek elõtt rendszeres volt
a várakozás. Néhányan ezt aggasztónak érezték, míg mások a szervezettséget emelték ki, azt, hogy az
ellátást mindenütt megszervezték, az emberek türelmesek voltak, sehol sem fosztogattak. A gyerekeket
büszkeséggel töltötte el, hogy igen fontos feladatot kaptak a felnõttektõl, részt vettek a családi
munkamegosztásban, sorban álltak kenyérért, tejért.
„Pár ember megszervezte, hogy álljanak sorba, és kap mindenki élelmet. Egészen kultúráltan
ment a dolog. Nem rablás volt, hogy betöröm a kirakatot, és rabolok. Nem, sorban, szépen, mindenki
megkapta a maga adagját, és jutott mindenkinek. Tehát nem volt semmiféle balhé. „ (ANDI JÓZSEF)
„Amikor megkezdõdött az orosz csapatok bevonulása, akkor az egész család együtt vonult le a
pincébe. Egy hetet ott töltöttünk. Gyerekként a veszélyt kevésbé éreztük, inkább a romantikáját. Ami
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egy megmaradó élmény, az az, gyerek lévén én lettem kinevezve arra, hogy a család kenyér szükségletérõl
gondoskodjak, és minden reggel négy-öt óra körül el kellett menni a pékhez, és meg kellett várni a
kenyeret. „ (KERESZTES K. SÁNDOR)
A nagyobb gyerekek közül többen jelen voltak szüleikkel, vagy kortársaikkal, együtt a forradalmi
események helyszinein, illetve részt vettek a helyi felvonuláson. A fiatalabbak csak az események
újszerûségét, a tömeget érzékelték, az akkori tizenévesek emlékeiben viszont már az emelkedettséget, a
részvétel élményét és a történtek magyarázatát is fellelhetjük.
„Arra emlékszem, hogy az apám kivitt engem a Parlament elé 23-án a tüntetésre. Errõl van egy
emlékem, de csak annyi, hogy ott rengeteg ember van, meg valami történik. „ (GÖNCZ KINGA)
„Amikor odaértünk a tanácsháza elé, ott már nagyban folyt a forradalom, a cirkusz tulajdonképpen.
Már kezdték lefesteni nagy létrákról a vörös csillagokat. Mentek üzletrõl üzletre. Lefestették. Talán a
tanácsháza elöl úgy dobták le, de az üzleteknél ott lefestették piros festékkel. Tulajdonképpen mi, gyerekek,
föl se fogtuk ésszel, hogy mi van ott. Egy pár házzal odébb volt a rendõrség, ott láttuk, hogy már a
honvédség ki volt vezényelve, le voltak térdelve, és lövésre állt a puskájuk. Úgyhogy csak azt várták, hogy
mikor adnak parancsot arra, hogy a tömegbe lõjenek. „ (PEKÓ ERZSÉBET)
„S emlékszem rá, hogy ott Ököritófültösön mi is felvonultunk. Volt ott vagy kétszáz gyerek
vegyesen, fiúk-lányok 14 éves korig, tehát akik általános iskolások voltak. Olyan gyerekek voltak ott,
akiknek a szülei nem éltek, vagy állami gondozásba adták a gyerekeiket. Mi is felvonultunk, elõttünk a
tanárnõk mentek, illetve a gondozónõk. Különbözõ jelszavakat kiabáltak, mi meg utánuk kórusban. Ahogy
mentünk, végig virágot szórtak elénk az ottani emberek. „ (TOMASOVSZKY MÁRIA)
„Október 26-án az akadémisták, a gimnázium, az ipari tanuló - intézet, az általános iskolák felsõ
tagozatai és a tanárok szerveztek egy csendes felvonulást a Mosonban lévõ 48-as szabadságharc szobrához.
Ez szépen, annak rendje -módja szerint le is zajlott, minden osztályt az osztályfõnõke vezetett. Nagyon
szépen, csendben, nemzeti zászlókkal felvonulva elmentünk ehhez a szabadságszoborhoz. Énekeltük a

Felkelôk a Köztársaság téri pártház elôtt
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Kossuth-nótákat persze. Akkor hirtelen bennünket az
új dolognak a szele egy kicsit fellelkesített. „ (LAJTAI

ENDRE)
Még ha a családtagok nem is voltak jelen az
eseményeknél, a gyorsan pergõ történésekrõl
többnyire informálta õket környezetük, a sajtó, a
rádió. A rádióhallgatás - különösen a Szabad Európa
Rádióé, kitüntetett jelentõséget kapott azokban a
napokban. A családok közösen az ismerõsökkel,
barátokkal együtt izgatottan figyelték a híreket,
latolgatták, hogy mi történik, mire számíthatnak.

Sírokat díszítô járókelôk egy játszótér elôtt

„Sopronban repülõgép dobott le röplapokat,
újságkötegeket, tudtuk, hogy forradalom van,
elolvastuk azokat, és hallgattuk a BBC magyar
adásait. Nem az apánk szaladt ki az utcára a
röplapért, soha nem a szülõ, mindenütt a gyerekek.
Rohantak, mert nem volt újság ezekben a napokban,
mindenki éhes volt a hírekre. Illetve volt újság, de
nem úgy, hogy hozta a postás, bedobta a
postaszekrénybe, hanem jött alacsonyan a repülõgép,
a sarki focipálya fölött kidobtak belõle több
csomagot. Amelyik földet ért, azokat kapkodtuk szét.
Érdekelt mindenkit, hiszen hírek voltak benne arról,
hogy mi történik. Osztogattuk az utcán, kelendõ volt
minden híradás. „ (BÕSZE BALÁZS)

„Én akkor az asztal mellett ültem, s figyeltem a nyüzsgést. Megszólalt a rádió, s akkor mindenki
elhallgatott. Édesapa rákönyökölt a rádió tetejére, Törzsök Géza, pedig egy kis hokedliszerû asztalkán
könyökölt, ott guggolt elõtte. Ez valóban úgy maradt meg bennem, mint egy fénykép. A többiek pedig
szétszórva a szobában. Mindenki feszülten figyelt. Azt a feszültséget most is érzem. S akkor egyszer
csak elkezdte a rádió, hogy „Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon.”
Mindenki szinte hozzáragadt ehhez a hanghoz. „ (KÁLLAY PATRICIA)
Az iskolákban szünetelt a tanítás, a felajzott kamasz fiúk az utcákat járták. A forradalmárok akik gyakran alig néhány évvel voltak idõsebbek- szívesen fogadták a kíváncsi gyerekeket. Volt, aki
fegyverhez is jutott, mások röplapokat készítettek, terjesztettek.
„Arra emlékszem elég világosan, hogy milyen izgalmakat okozott, amikor a rádióban hallottuk
az események hírét. Másnap bementünk az iskolába, és kiderült, hogy nincs tanítás, mert a tanárok egy
része nem érkezett meg. Egyébként is a helyzet meglehetõsen különös volt. Minket hazaküldtek, de nem
hazamentünk, hanem elterjedt a híre, hogy jönnek a tankok Székesfehérvárról, és Budafokon keresztül
vonulnak. Elmentünk megnézni, hogy mi is történik. Akkor már egy-két tank elment és mi mentünk
utánuk egészen Albertfalva túlsó végéig, ahol aztán belecsöppentünk egy olyan csoportba, amely éppen
barikádot próbált építeni a Székesfehérvár felõl érkezõ tankoknak. Mégpedig úgy, hogy a Fehérvári út Andor utca keresztezõdésében az Andor utcai ipari vágányra vagonokat toltak keresztbe az útra.
Természetesen nagy élvezettel segítettük ezt a munkát. A dolog akkor vált egy kicsit félelmetessé,
amikor aztán a tankok megjelentek, és a katonák pisztollyal kezdtek fenyegetni és ijesztgetni minket.
Akkor aztán lassan hazamentünk. Apám nem igen örült neki, hogy mi kint vagyunk az utcán, de nem
tudott állandóan figyelni minket.” (KERESZTES K. SÁNDOR)
„Rengeteg kóbor fegyver hevert az utcán, és volt egy juhász gyerek, vagyis az apjának voltak
birkái, és a Duna parton legeltette a birkákat. Õ szerzett két géppisztolyt, meg két puskát. Ezek orosz
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fegyverek voltak, szuronyos puska meg kézigránátok. És akkor levittük a Duna partra, - ott nádkévék
voltak összekötve nádaratás után - , és eldugtuk. Aztán késõbb jöttek az oroszok, és összeszedték õket.
De volt puskánk. Fölvettük a vállunkra, és mint gyerekek, játszottunk vele, de semmi jelentõsége nem
volt. „ (ANDI JÓZSEF)
„Mint negyedikes kis kölykök, csórtunk az iskolából piros krétát, kiírtuk a házak falára:
Ruszkik, menjetek haza! , füzetlapra ezt-azt ráirtunk, és elszórtuk, mint röplapokat. Fönn a
Juliáneumban, a kis káplán, a Bandi tiszt elkapott, és leszúrt bennünket. Az egyikünk még egy pofont is
kapott. Mit akartok, apátokat börtönbe csukatni? - förmedt ránk. „ (BÕSZE BALÁZS)
A gyerekekre hatott a forradalmi napok hangulata, de hogy valójában mit értettek meg, és azt
hogyan értékelték, az elsõsorban a szüleiktõl függött. A felnõttek egésze nem igazodott el az események
zûrzavarában, ezért gyerekének sem tudott magyarázatot adni, hiába szeretett volna. Sokszor idõ sem
volt értelmezni a történteket. Mint látni fogjuk, késõbb sem tudta minden gyerek megérteni, és
feldolgozni sem a történelmi eseményt, sem a személyes tragédiát. Azok, akikkel szüleik az évek során
nem beszéltek róla - és tágabb környezetük is hallgatott -, negatív emlékként õrzik a forradalom napjait.
Náluk elsõsorban a tragédia, a veszteség társul hozzá, és gyermekkori félelmeik, szorongásaik hosszú
idõre konzerválódtak.
„Ami 56-ban történt, azaz apám, s nem csak az õ, hanem a többi hasonló helyzetben levõ
embernek is csak a szerencsétlenségét okozta. Ezt én így gondolom. Tanulmányokat nem folytattam.
Van egy pár 56-os könyvem, de soha nem jutottam a végére, mert lelkiekben én nem tudom magam túl
rágni ezeken az eseményeken. „ (FÖLDVÁRI MAGDOLNA)
Sokan viszont már az októberi napokban is érezték a történelmi helyzet nagyszerû, felemelõ
voltát, elsõsorban a szabadságvágyat, a diktatúra és a szovjet elnyomás elleni lázadás jelentõségét. A
hallottak közül talán ezek voltak számukra a leginkább érthetõk, hiszen az iskolában is sokat tanultak
arról, hogy egy népnek kötelessége megvédeni a hazáját az idegen elnyomókkal szemben.
„Jobb volna, ha hazamennének az oroszok. Gyerek fejjel mit gondol az ember, hogy miért
vannak ezek itt? Mégiscsak idegen emberek, akik nem magyarul beszélnek. Valószínû, ez lehetett
bennem. Láttam például összeégett orosz katonákat a tank mellett, és csöppet se sajnáltam. „

(ANDI JÓZSEF)

Romok a harcok után a Móricz Zsigmond körtéren
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„Arra is emlékszem, hogy nagyon izgultam, és azt akartam, hogy õk gyõzzenek. Én már 13 éves
fejjel tisztában voltam azzal, hogy ez forradalom. Azért izgultam, hogy sikerüljön, mert azt tudtam, hogy
nekünk az lenne jó, ha az oroszok kimennének, sajtószabadság lenne, és teljesülne a többi kívánság is. „

(KÓSA KATALIN)

„APÁM EGYRE FONTOSABB EMBER LETT”
Ha az apát kivégezték, akkor elsõsorban az anyára, esetleg más családtagra maradt, hogy
elmagyarázza a gyerekeknek, hogy mit is tett az elitélt a forradalom napjaiban. A börtönbüntetésre
ítéltek gyermekeinek - legalábbis elvileg - megadatott, hogy apjuk késõbb elmondja, mit és miért csinált
akkor, de nem mindenki tudott, mert, vagy akart beszélni saját 56-os szerepérõl. Késõbb már a gyerekek
családon kívül is szerezhettek ismereteket, bõvítve vagy pontosítva korábbi tudásukat.
A forradalom napjaiban a kisebb gyerekek elsõsorban azt érzékelték, hogy a család élete
egyszeriben felbolydul, ritkábban látták az apát, aki sok esetben csak aludni, tisztálkodni járt haza. Vagy
éppen ellenkezõleg: nagy lett otthon a sürgés-forgás, a gyerekek számára ismeretlen emberek jelentek
meg a lakásban, és hosszan tanácskoztak.
„Úgy él bennem, hogy jujj, valami van, meg olyan titokzatos, szóval azért ez nem olyan
elfoglaltság, mint amilyen elõtte volt, hogy apunak dolga van, ez teljesen világos volt. Én nagyon sok
mindent utána tudtam meg, hogy az apu hol járt, és miben volt benne. Akkor csak azt tudtam, hogy
veszélyes helyzetekben van. Hogy hol van, azt nem igazán tudtam. Nem si hiszem, hogy ezt olyan
nagyon akarta mondani, és nem is vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon mondhatta. Ha kapcsolatot
tudott teremteni anyuval, akkor azért telefonált. Különben inkább csak hazaugrott ruhát váltani,
megnézni minket. Szóval állandóan az volt, hogy az apu hol van, az apuval mi van, és akkor jön egy
megnyugvás, mert jelentkezik. És aztán kezdõdött elölrõl. „ (ZS. ÉVA)
„De még két vagy három napig semmi nem történt valójában. Akkor elkezdõdött lavinaszerûen.
Megválasztották - hogy mivé választották meg õt valójában, nem tudnám megmondani. Utána már
kezdtem felfigyelni arra, hogy egyre több ember járt hozzánk. Apám egyre fontosabb ember lett. „

(SZABÓ KÁROLY)

„Apám egy nyüzsi volt, nagy baráti társasága volt mindig. Zajlott otthon az élet, sokan jöttek
hozzánk. Felnõttek, ismertem õket azelõtt is. És apám sokat nem volt otthon.” (VÁMOS IDA)
Akik a szülök tevékenységérõl már akkor is tudtak, elsõsorban pozitív emberbaráti
cselekedeteket említettek. Az apát, mint köztiszteletben álló személyt, valamely forradalmi szervezet
vezetõjévé választották; ügyelt a rendre, arra, hogy ne jusson fegyver illetéktelenek kezébe; segített a
menekülõknek; emberek életét mentette meg. Más esetekben a szabadságért, az igazságért harcolt;
fegyvert fogott a betolakodókkal szemben.
„Arra emlékszem elég jól, hogy 26-a után, amikor úgy nézett ki, hogy a helyzet konszolidálódik,
és a pártok indulhatnak, akkor apámmal együtt részt vettem a pártszervezés elsõ lépéseiben. Ennek a
gyakorlati része úgy nézett ki, hogy többedmagunkkal, apám néhány barátjával, társával együtt
lementünk az MNDSZ által használt párthelyiségekbe, és azt lefoglaltuk. Apámnak valahonnan volt egy
padlásra mentett táblája Demokrata Néppárt felirattal, akkor azt elõásta, és ennek az irodának a
bejáratához tettük. „ (KERESZTES K. SÁNDOR)
„A tanácsházán lõdörögtem egész nap, nézelõdtem. Láttam a lázas jövés-menést, rohangáló
embereket, köztük fegyvereseket, és nemzeti színû karszalagosokat is. Sokszor bementem az
apukámhoz, de engem 13 évesen nem az események érdekeltek, hanem az, édesapám mellett lehettem.
Elég sokszor ott voltam, amikor beszélt. A beszédeire emlékezem. Nagyon szovjetellenesek voltak.
Azon volt, hogy az oroszok végleg menjenek ki, és hogy semlegesek legyünk, mint Ausztria és Svájc. Õ
mindig teljes mellbedobással csinált mindent, amiben hitt, és nagyon hitt abban, hogy ebbõl valami
nagyon jó dolog lesz. „ (KÓSA KATALIN)
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„TESSÉK FELÖLTÖZNI, VELÜNK JÖN!”
A gyerekek többsége a forradalom leverését elsõsorban a család újból megváltozott hangulatából
érzékelte. Számukra többnyire nem november 4-e volt az igazi cenzúra, a valódi fordulatot - érthetõen a szülõ eltûnése jelentette. A családok egy része számított a letartóztatásra, hiszen a környezetükbõl
sorra vitték el az embereket. Egyesek hetekig, hónapokig rokonoknál, barátoknál rejtõzködtek abban a
reményben, hogy elkerülhetik a letartóztatást. Gyakran a hozzátartozók, az ismerõsök próbálták
rábeszélni az apát a menekülésre, de õ elutasította disszidálás gondolatát. Vagy azért, mert nem tartotta
magát bûnösnek, vagy mert fel sem merült benne, hogy felelõsségre vonhatják. Volt, aki úgy vélekedett,
hogy a tetteiért vállalni akarja a következményeket, míg másokat a hazaszeretet, és a családjukért érzett
felelõsség tartott itthon.
„Azt tudom, hogy anyunak azt mondta: miért mennék el, nem csináltam semmit, nincs ok rá,
hogy elmenjek. Elõször is magyar vagyok, nem hagyom itt a hazámat, másodszor meg itt a családom. A
három gyerek. Meg se fordult a fejében, hogy elmegy. Anyu mindig példázott, hogy ez is elment, az is
elment. Fõleg, hogy többször elvitték, és anyu félt, hogy egyszer nem engedik vissza. Ez be is jött.
Azzal, hogy elengedték, tulajdonképpen felkínálták neki, hogy mehet. Lehet, hogy azok, akik ezt
intézték, nem akarták mindjárt rájuk tenni a lakatot. Azt nem tudom, hogy milyen megfontolásból
csinálták, de azt tudom, hogy ezek egyike sem élt vele. Egyik se ment el. „ (ANDI JÓZSEF)
„Mikor megnyíltak a határok, mikor rengeteg magyar disszidált, akkor apuka is elmehetett
volna, mert tulajdonképpen jött érte az autó, jött érte az a fekete Volga, és azt mondták neki, hogy
figyelj, van két gyereked, az egyik beteg, van egy feleséged, nyitva van a határ, mindenki megy. S akkor
apuka azt mondta: akkor kit akasztanak fel? Én innen nem megyek el. Sõt azt is mondta nekem, ha még
egyszer ugyanígy végig kéne csinálni, akkor ugyanígy csinálná végig. „ (BALI MÁRIA)
Az asszonyok realitás érzéke, és ennek következtében aggodalma is nagyobb volt. Több
emlékezõ idézte fel azokat a családi beszélgetéseket, amikor anyjuk a disszidálás mellett érvelt. Voltak,
akik eldöntötték, hogy a családdal együtt elhagyják az országot, de a büntetlenséget ígérõ propaganda
hatására meggondolták magukat. Néhány feleség késõbb felrótta a férjének, hogy nem mérte fel reálisan
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a következményeket, és azzal, hogy itthon maradt, nem csak saját helyzetét, hanem a családét is
megnehezítette. Ha a család maradt is, majd mindenkinek volt olyan hozzátartozója, közeli ismerõse, aki
külföldön folytatta az életét.
„Valószínû, hogy a második orosz támadáskor történt, s ki akart menekíteni bennünket. Megígérte
édesanyámnak, hogy õ is disszidálni fog velünk, mert arról volt némi fogalma, hogy mi is lesz akkor vele, ha
az oroszok gyõznek, és õt elfogják. Meggyõzte édesanyámat arról, hogy disszidálni kell, minket elõre
küldött, Gyõrbe, a nagyapámhoz. Ott voltunk egy vagy két napot, amikor autót küldött értünk. Azt üzente,
hogy minden rendben van, menjünk haza, õ nem disszidál, neki nincs félnivalója, mert nem tett olyan
dolgot, amiért felelõsségre vonhatnák.„ (KÓSA KATALIN)
„Annyira nem gondolt õ semmire, nem gondolt például arra sem, hogy családostul meneküljön.
Anyám ezt sokszor felhánytorgatta neki, volt ilyen konfliktus közöttük. De õ tényleg nem akart menni. Meg
tudta volna szervezni, tehát neki lett volna rá lehetõsége, hogy szerezzen egy teherautót, felpakolja a
családot és elmenjen.„ (ORBÁN GYÖRGY)
A legtöbb gyereknek nincs közvetlen élménye apja letartóztatásáról. Vagy nem voltak jelen, vagy
akkor még nagyon kicsik voltak. Akik viszont ott voltak, életük egyik legtragikusabb pillanataként
emlékeznek rá. Ma is megrendülten idézik fel, hogy többnyire éjszaka, a családot álmából felriasztva rendõrök, katonák, pufajkások, egyeseknél civil ruhás nyomozók rontottak be az otthonukba, és feldúlták a
lakást. Õk ijedten nézték, és nem értették, mi történik. Hogyan lehetséges, hogy az õ erõs apjukat is le lehet
gyõzni? Az anyák közül néhányan sírtak, mások magyarázatot követeltek, vagy határozottan tiltakoztak az
eljárás ellen. Az emlékek szerint az apák méltóságteljesen viselték a letartóztatást. Elköszöntek a családtól, a
kisebb gyerekeket idõsebb testvéreik gondja ira bízták, nyugtatva és erõt öntve beléjük. Többen õriznek
utolsó képként egy-egy ilyen mozzanatot az apjukról.
„Ha valami igazán nagy öröm vagy bánat éri, az azért tényleg megmarad az emberben. Mint hogyha
most történt volna, amikor elvitték. Házkutatást is tartottak, mert tudom, hogy felkeltettek bennünket az
ágyból. A szalmazsákokat is megnézték, mert fegyvert kerestek. És a hálószobában, tudom, hogy nem volt
fûtés, és a kéménynek a nyílása újságpapírral volt betömve, azt is kiszedték. Átkutatták az egész lakást, de
fegyvert nem találtak, és édesanyával közölték, hogy egy váltás fehérnemû. És vitték édesapát. Sokszor úgy
érzem, mintha megjelenne, mintha most történt volna az egész. Akkor mindegyikünktõl elbúcsúzott.
Legyünk jók, fogadjunk szót édesanyának, és emlékezzünk rá szeretettel, azt hiszem, ezt mondta. Úgy
emlékszem, hogy én nagyon tragikusan fogtam fel. Azt sem tudtam, mi történik.„ (GULYÁS ANIKÓ)
„Az egyik éjszaka házkutatás volt nálunk. Arra ébredtem, hogy két idegen felforgat mindent.
Édesapám vagy édesanyám odaszólt nekem, maradjak nyugton, ne keljek fel. Figyeltem, hogy kutatnak át
mindent, szavak se nagyon hangzottak el. Azt nem lehet mondani, hogy udvariatlanok voltak, inkább
vészesen csöndes - határozottak. Anyám is, apám is figyelte õket, minden mozdulatnál ott voltak, mert
megeshetett, hogy odadugtak valamit. Amikor befejezték, azt mondták apámnak: tessék felöltözni, velünk
jön! Apám elõvette a vasúttiszti egyenruháját, amiben akkor járniuk kellett szolgálatba. A parolin vastag
arany stráf, három arany csillaggal, ami katonatiszteknél ezredesi rang. Hm, hm, azt nem! Civilbe
öltözzön! - mondták. A szüleim nem törtek ki hisztérikusan. Édesanyám sokkal határozottabb volt, mint
édesapám. Édesapámban valami szelíd békesség volt. Édesanyám nagyon határozottan katonásan kérdezte:
hova viszik a férjemet? Tessék megmondani! Mondták, hogy ide a soproni rendõrségi fogdába.„

(BÕSZE BALÁZS)

„Amikor elvitték, nekem még apám odaszólt: te vagy a férfi a családban, segíts anyádnak! Amíg
odavolt, ez mindig bennem volt. Sõt, a húgommal ketten komolyan vettük a feladatot, és például a ránk
bízott pénzzel úgy gazdálkodtunk, hogy folyamatosan megtakarítottunk belõle. Éreztük azt, hogy itt most a
család összefogására van szükség.” (MOLNÁR TIBOR)
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2006-ra esik az 1956-os forradalom 50. évfordulója. Ezen alkalomból „kis emberektõl” közlünk
beszámolókat arról, hogyan élték meg a forradalom napjait, mit jelentett számukra életük további
alakulásában.

A Rádió elôtt...
Budapesten, Kõbányán születtem, 1956-ban a Pongrác-telepen laktunk. Másodikos gimnazista
voltam, és kamasz eszemmel éppen csak elkezdtem felfogni a felnõttek világának jelenségeit. A
természetesen párttag osztályfõnököm, akit magyar és történelem tanárként bálványoztam, bár
szigorúságáért tartottam tõle, az osztályfõnöki órán Rajk rehabilitása kapcsán elmondta, hogy õ is elhitte
bûnösségét azon a bizonyos nagy budapesti pártgyûlésen, ahol Rákosi elvtárs leleplezte az árulót.
Megdöbbentem: ilyen okos ember hogyan hihetett el valamit, csupán azért, mert egy szónok azt
állította? Október 21-én vasárnap matinén a János vitézt néztem meg. Mikor Sárdy a huszárok élén,
kezében egy címer nélküli piros-fehér-zöld zászlóval futott a színpadra, tapsvihar tört ki. Sárdy állt,
várta, hogy elkezdhessen énekelni, majd látva, hogy a taps nem szûnik, meglengette a zászlót, mire a
taps orkánná fokozódott.

A Magyar Rádió épülete az ostrom után
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Kedden este úszóedzésem lett volna a Rudasban, ehhez a Kálvin téren kellett átszállnom. Itt már
nagy tömeg állt, illetve áramlott be a Nemzeti Múzeum elõtti parkba. A lépcsõsor jobb oldali
párkányáról állva néhány fiatalember beszélt, majd felolvasták a pontokba szedett követeléseket, s a
tömeg felmorajlott: ezt be kell olvastatni a rádióban! Eddig eléggé hátul álltam a tömegben. Tudtam,
hogy a Bródy Sándor utca felé van a Múzeum kertbõl egy oldalkapu, így mindenkit megelõzve a rádió
épülete elé mentem, mely a Múzeum mögötti háztömbben volt. Néhány járókelõn kívül senki nem volt
ott. Jó sokára, már kezdtem azt hinni, hogy nem is jönnek, amikor oszlopba tömörülve a Múzeum
körútról befordultak az utcába.
Az élükön érkezõ fiatalok, akik a Múzeum lépcsõirõl is beszéltek, megálltak a rádió kapui elõtt,
s a tömeg hangoztatni kezdte követelését a pontok beolvasására. Közben már kinyílt az utcában az
összes ablak a rádió épületében is, s a fiatalok küldöttsége bement a rádió épületébe a beolvasásról
tárgyalni. Az embereken keresztül egy stúdió - kis busz áttört az épület elé, hogy hangfelvételt készítsen.
Erre is felmászott egy-két ember. Egyik szomszédom megkérdezte a mellettünk álló barátját: Mondd, az
nem zsidó? Barátja letorkolta, na és? Ne törõdj vele! Közben a küldöttség már a fõbejárat fölötti
erkélyen tárgyalt a rádió akkori vezetõivel. Néhányan a földszint ablakrácsaiba kapaszkodtunk, hogy
jobban lássunk. Hogy közelebb legyünk az erkélyen állókhoz, felkapaszkodtunk az elsõ emelet
párkányára, és ott a nyitott ablakból kinézõ rádiós alkalmazottakkal figyeltük az eseményeket. A
szemben levõ házak lakói kitették a rádióikat az ablakba, hogy a tömeg hallhassa a pontok beolvasását, s
amikor ez egyre késett, a stúdió autót faltörõ kosként használva, be akarták törni a fõkaput. Az kinyílt, s
egyenruhások könnyfakasztó gáz gránátokat gurítottak a hirtelen megtorpanó és szétszaladó tömeg közé.
Bennünket az erkélyrõl és az ablakból is egyenruhások szedtek be, és kísértek le az udvarra. Az már tele
volt fegyveres egyenruhással. A fegyveresek kikísértek minket a rádió és a Múzeum közötti utcába, ahol
az Ávós-teherautók parkoltak. Úgy gondoltam, hogy már nem megyek edzésre, s hazafelé indultam. A
Szentkirályi utca sarkán felszálltam egy trolira. A következõ megállónál, a körútnál, mintha a belváros
felõl durranásokat hallottam volna.
Valószínûleg akkor kezdõdött a rádiónál a harc.
Otthon lassan összegyûlt a család,
édesapám, aki a Szabad Nép székházánál járt,
beszámolt az ottani tüntetésrõl. Nem mertem
elmondani a megélteket, tartván tõle, hogy
szüleim megszidnak, csak villamoson
hallottakként mondtam el, mit láttam.
Másnap reggel a belváros felöl
ágyúdörgés hallatszott. A rádióban kihirdették a
kimeneteli tilalmat, és beolvasták a szovjet
csapatok segítségül hívásáról szóló hírt, s a
rendzavarók szigorú megbüntetésérõl beszéltek.
Azonban a bemondó beszéde közben világosan
kivehetõ volt a háttérben a fegyverropogás, hol
egyes lövések, hol géppisztolysorozatok.
Kimentem a Kõbányai útig. Itt élénk forgalom
volt, címertelen, ly ukas zászlós teherautókon
mentek az emberek, akiket az ingás járatok
behoztak Kõbánya alsóig vagy felsõig, tovább a
belváros felé. Volt, akinél már fegyver is volt.
Ettõl kezdve összemosódnak emlékezetemben a napok. Azzal a füllentéssel, hogy a
nagymamát megyek meglátogatni, néha hozzá
is felmentem, de fõleg a várost jártam. Lõttek
utánam a józsefvárosi telefonközpontból, s
láttam a József-körúton egy meglincselt ÁVO-s
véres sapkáját. Borzongással vegyes
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Ágyú a Hiradó mozi elôtt

kíváncsisággal nézegettem a szétlõtt Ferenc-körúton a kiégett szovjet teherautóroncsok mellett az
összeégett szovjet katonák hulláit. Késõbb, mikor valamilyen dokumentumfilmen láttam õket, a fekete fehér felvételek semleges- sterilen hatottak véres - kormos emlékeim mellett. A Szabad Nép székháza
környékén még mindig égett papír szaga volt érezhetõ, mely a kiégett épületbõl áradt. A Sztálin-szobrot
már szétverték és széthordták. És újságok mindenütt, régi, szüleimtõl hallott és új címekkel, általában
két oldalasak. Ezekbõl, és a rádióból tájékozódtunk, meg abból, amit apám és sógorom mesélt a
munkahelyükrõl, vagy élelmiszerbeszerzési útjaikról hazatérve. Néha én is elmesélhettem valamit a
látottakból, amit kenyérért sorban állva, vagy a nagymamánál járva láthattam, vagy „hallottam”.
Az emberek kezdetben még bátortalanul, azután lassanként egyre õszintébben mertek beszélni.
Mindenki egyetértett abban, hogy az oroszok vonuljanak ki, hogy a Kossuth-címer legyen a zászlón, de
fõleg mindenki kezdett megnyíln i, bizakodóvá vált, barátságossá, közvetlenné, segítõkésszé. Ott ültem a
rádió mellett, mikor beolvasták az emlékezetes „…Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk
minden hullámhosszon….” kezdetû bocsánatkérést. Ettõl kezdve Szabad Magyar Rádióként jele ntkeztek
be.
A Köztársaság térre akkor értem, amikor az utolsó lövéseket adták le a pártházra. Az egyik civil
ruhás, akit az épületbõl kikísértek, hangosan bizonygatta, hogy nem ÁVO-s, s az Andrássy úton lakik.
Mellettem valaki odakiáltotta: „ott csak ávósok laknak….” Karszalagos nemzetõrök védték a tömeg
ütései elõl, míg egy autóba ültették és elhajtottak vele. A páncélosok magyar katonái az emberekkel
együtt cigarettáztak. A színház melletti fákon a már halott egyenruhások felakasztott hullái lógtak. A
következõ napokban itt óriási gödröt ástak ki markológépekkel, a pártház alatti titkos pincebörtön után
kutatva. Mindszenty kiszabadult, megalakult a Nagy Imre- kormány, a szovjetek tárgyalásokat kezdtek a
kivonulásról, s mindenki a szabadságról beszélt. A Korvin-köz és az Üllõi út sarkán, szemben a Kiliánkaszárnyával, egy klórmésszel leszórt hullahegyet megpróbáltak bádogkoporsókba elosztani. Mindenki
lelkes volt, az utcán vadidegenek beszélgetésbe kezdtek, és azt tervezték, milyen lesz a szebb, magyar
jövõ. Igaz, már kósza hírek keringtek arról, hogy a szovjetek nem igazán vonulnak ki, de ezt inkább
rémhírnek tartottuk.
November 4-én hajnalban megint ágyúdörgésre ébredtünk, és a rádióban Nagy Imre
nyilatkozott, majd Maléter Pált hívták vissza, és a szovjet csapatokhoz intézett felszólítást olvasták be
oroszul, azután még a négynyelvû segélykérés hangzott el, majd zene következett, míg végleg
elhallgatott a Szabad Magyar Rádió.
Sokan a felnõttek közül még bizakodtak az Amerikaiak segítségében, az ENSZ
beavatkozásában, de én kezdtem újra érezni az eluralkodó félelmet, amirõl az „Egy mondat a
zsarnokságról” címû Illyés - vers szól. Csatornába dobtam az addig rejtegetett puskát, amihez már
úgysem volt töltényem, és a padlásunkon elrejtettem egy nagy köteg forradalom alatt osztogatott
újságot. Édesapám idõnként a gyárban aludt, mert a gyár sztrájkolt, és õ munkástanács tag volt. A
Szabad Európát hallgattuk a menekültek üzeneteivel. Kõbányára, az Isten háta mögé üzent egyik
barátom, akinek a szülei a Szent László téren, a templom mögött laktak. A rádió újra hazudott, és az
emberek féltek, és én nem akartam többet félni, és hazugságokat hallgatni.
1957. január 2-án elindultunk egyik barátommal Budapestrõl, s 3-án este Rohonc körül
átszöktünk a határon.
Azóta eszmeileg abból a néhány napból élek. Az a közös élmény, s amit az emberek, velem
egyidõs pesti srácok és felnõttek egyaránt, a szabadságért mertek tenni, és kiegyenesedett gerinccel
jártak legalább néhány napig, azt soha nem fogom elfelejteni. Tudom, hogy a magyarságnak sok ezer
halottba és sebesültbe, sok száz börtönévbe s kivégzettbe került az a néhány nap szabadság, de anélkül
szinte értelmetlen lenne az életem. Azoknak a napoknak a tükrében vált élõ, eleven, megtapasztalt
élménnyé számomra sok magyar irodalmi alkotás, a magyar történelem sorsfordulatai. Ezek a napok
határozták meg öntudatomat és hovatartozásomat egész életemben. Tudom, hogy a múlt és az ifjú kor
megszépíti az emlékeket, de itt nem errõl van szó, azáltal, hogy átéltem, mikor egy közösség kivívta
szabadságát, amíg élek, kötelességemnek érzem, hogy küzdjek a félrevezetés és a megfélemlítés ellen.
SZEMERÉDI TIBOR
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Októberi emlékeim
Jómagam 1956-ban még csak a 12. évemben jártam, és ezen elbeszélésemben nem annyira aktív
szereplõként, hanem inkább mint figyelmes, és lelkes megfigyelõ lépek fel.
Beszámolómban gyakran használom a többes számot, mert a történet legtöbb részletét
ikertestvéremmel együtt éltem át, és elbeszélésem hitelességét illetõen ismételten kikértem véleményét.
Sokan talá n úgy gondolják, hogy egy 12 éves gyermek nem érdeklõdik még a politika iránt és
nem sokat törõdik a felnõttek dolgaival. Nos, ez engemet illetõen nem lenne megalapozott feltételezés.
1951-ben történt beiskoláztatásom és az elsõ naptól kezdve éreztem a kommunista rendszer
ellenségességét magammal és a családommal szemben. X-betûvel jelöltek meg, mint un. osztályidegent,
amibõl eleinte csak annyit értettem, hogy valami miatt nagyon haragszik rám a kommunista felsõbbség.
Ez kellemetlen és szomorú volt, miután általában az iskola legjobb tanulói közé tartoztunk, és
jutalomosztásnál mégis üres kézzel kellett hazamenni. De egyben nagymértékben növelte önérzetemet,
hiszen fölöttébb fontosnak érezhettem magam. És õszintén szólva, kitüntetésnek is éreztem és adott
valamiféle felnõttes érzést, hogy azoknak a számomra jó és becsületes embereknek a csoportjához
tartozhattam, akiket a gonosz rendszer üldözött.
Ez a kis kitérés csak arra szolgál, hogy erõs politikai érdeklõdésem fiatal korom ellenére
érthetõbbé váljon.
Visszatérve történetem lényegéhez; már 1956 nyarán érzékelhettem saját élményeimen
keresztül, hogy valami változás van folyamatban.
Hirtelen lehettem ismét kitûnõ tanuló és szeptember elején elõször életemben mehettem úttörõtáborba.
Talán nevetségesnek tûnik, de mégis leírom. Sátorban laktunk, kint valahol a Hûvösvölgyben, és ma is
bennem van az az érzés, ami ott és akkor elfogott; szeptember volt, és valahogyan mégis úgy éreztem,
mintha tavasz lenne.
Aztán a következõ, már nagyon konkrét emlékem október 24-én reggelre vonatkozik. A reggeli
felkelés után - mint gyakran - be volt kapcsolva a rádió. Öreg jószág volt, és különben si eléggé
recsegett, de aznap olyan fajta recsegésre lettem figyelmes, amit elõtte még sohasem hallottam.
Tanácstalanságomnak végül is nagyanyám vetett véget, amikor megmagyarázta; ez nem recsegés,
hanem fegyverropogás. Felkelt a nép, az istentelen bolsevik uralom ellen, ahogyan õ azt nevezni szokta
otthon, hacsak magunk között voltunk.
Éppen valami lázas betegségem volt, és ágyban kellett maradnom. Igy egész nap, sõt, a
következõ napokban is hallgathattam a rádiót. Nem tudom már, hogy melyik emlékem milyen naphoz
fûzõdik pontosan. Miután azonban itt nem egy történelmi forrásmunkáról van szó, talán nem is olyan
fontos. Arra azonban még jól emlékszem, hogy eleinte a rádió hangvétele nem változott, és folyt a
program a megszokott kommunista beszédmódon, amit idõnként egy-egy politikus beszéde és a
statárium kihirdetése szakítottak csak félbe. Elõször fegyveres banditákról volt szó, de aztán mind
jobban belopakodott a felkelõk elnevezés. Már nem tudom pontosan melyik nap, de egyszer csak
megszûnt az adás a rádióban, és csend lett. Már azt hittük, hogy tönkrement az apparátus, amikor
valamiféle zene jött ismét. Majd egy meghatott hang bejelentette: itt a szabad Kossuth rádió hangja…..
és aztán a további szövegre pontosan már nem emlékszem, csak arra, hogy „ hazudtunk éjjel, hazudtunk
nappal, hazudtunk minden hullámhosszon”. Ekkor mély meghatottsággal tudatosodott bennem, hogy
gyõzött a forradalom.
A következõ napok és hónapok tele voltak olyan egyedülálló eseménnyel és élménnyel,
amilyenekben az embernek sokszor több évtized alatt sincs része.
Nagy büszkeséggel töltött el, amikor az esti felvonuláson és tüntetésen vihettem a fáklyát, és
természetesen még büszkébb voltam édesapámra, aki a mi kis nyugat-magyarországi falunkban a
nemzetõrség parancsnoka lett. (Erre a feladatra mint volt királyi katonatisztnek, neki volt a falunkban a
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legjobb felkészültsége.), majd a
forradalmi tanács elnökévé választotta a
falu lakossága.
Aztán jött november 4. Enyhe
nap lehetett, mert a falu szélén a
járõrökkel feküdtünk az árokban,
akiknek az volt a feladata, hogy
jelentsék, ha feltûnnek az elsõ szovjet
alakulatok. A járõr egy rendõrbõl, egy
határõr katonából, és egy fegyveres
egyetemistából állt. Elõször csak
nagyon halkan, majd egyre erõsebben
hallottunk kelet felõl valamiféle
ágyudörgést. Ha jól emlékszem,
vasárnapi nap volt, és lehet az is, hogy
izgalmunkban a távoli harangszót
tartottuk ágyúdörgésnek. Aztán arra jól
emlékszem még: valamikor délután
megjelent édesapám és hazaküldte a
járõrt, és bennünket is. Pontosan már
nem tudom, hogy mit mondott, de
valami olyasmit, hogy a fegyveres
ellenállásnak a szovjet túlerõvel
szemben nincs értelme.
Nem sokkal késõbb megérkeztek a szovjet csapatok. Egy egész
napon keresztül vonultak el a házunk
elõtt, és egy kis részük, jelentõs
tüzérséggel és egy páncélos egység
beásta magát nem messze a házunktól.
Nagyon idegesek voltak az elsõ
Harcok után a nagykörút
napokban és talán még hetekben is.
úgy látszott, arra voltak felkészítve, hogy nyugat felöl támadás érkezhet.
A megszállástól eltekintve a faluban eleinte különösebb változás nem volt érzékelhetõ. A
kommunista uralom képviselõi még az októberi napokban megszöktek, és egyenlõre semmi jel nem volt
rá, hogy valaha is visszatérnének.
Édesapám intézte a falu ügyeit, szervezte az élelemszerzést- és szállítást Budapestre az általános
sztrájk megsegítésére és próbálta a szovjet katonák kisebb törvénytelenségeit elrendezni. Nagyobb
kihágások a mi falunkban a szovjet megszállók részérõl nem történtek.
Novemberben és még decemberben is bizakodó volt a hangulat, hogy a passziv ellenállás
legalábbis valamiféle finnországi megoldást eredményezhet, és ez a remény talán nem is volt olyan
alaptalan, mint azt sokan hihették. Nem tudhatjuk, a szovjet rendszer milyen megoldásra kényszerült
volna, ha Kádár János nem szolgálta volna olyan hûen a kommunizmus visszállításában.
Emlékezetembõl úgy tûnik, hogy ez a remény 1957. februárjáig még élt bennünk, ha a jelek mind jobban
sûrûsödtek is, hogy ismét egy sötét korszak közeledik. A nyugatra menekülõktõl értesültünk (sokszor
este az asztal alatt ültem, hogy ne vegyenek észre szüleim, és ne küldjenek ágyba), hogy a Kádár-i
hatalom Budapesten mind jobban konszolidálódik és kezdi megtörni a munkástanácsok ellenállását.
A mi falunkba elõször a volt tanácselnök merészkedett vissza, valamikor 1957. február végén.
Majd röviddel utána megjelent a párttitkár is, valamiféle karhatalmi erõ kíséretében.
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Kivonuló Szovjet tankok a Népköztársaság útján 1956 október 31.
Ekkorra már sikeres volt a határ szovjet csapatok általi lezárása, és megkezdõdött édesapám
személyes kálváriája. Elõször csak hetekre, aztán 1957. júniusában végleg elhurcolták, és végül is hat
évig a marianosztrai börtönben tartották fogva. Tudatosan használom, az elhurcolták szót, mert
valójában arról volt szó. Reggel fele, de még sötétben, puskatusokkal betörték az ajtót, (ami nem is volt
lezárva) és nagy számú fegyveres lepte el a házunkat. Kiráncigáltak bennünket az ágyból, minket,
gyerekeket egy sarokba löktek, és édesapámat megbilincselve valóságosan elhurcolták. Kirakatperére
mindenünket, amit a háború és kommunizmus meghagyott, pénzzé tettünk, hogy korrupt kommunista
bírók és ügyészek megvesztegetésén keresztül meg tudjuk menteni életét. Az ügyész halálbüntetést kért
rá, amit végül is sikerült 12 év börtönbüntetésre enyhíteni. Sajnos sokaknak nem volt elég szerencséje,
nem találták meg az utat, vagy csak nem tudtak elég pénzt összeszedni, és életükkel kellett fizetniük
bátor helytállásukért.
Ele inte sok szimpátiával találkoztam, a faluban és az iskolában is, de ahogy a terror és az
emberek félelme mind jobban nõtt, tapasztalnom kellett, hogy legtöbben visszavonultak és eléggé
egyedül maradtunk.
A következõ évek a növekvõ terror jegyében múltak, amely emlékezetem szerint 1959-ben érte
el a tetõpontját. Ekkor fejeztem be kitûnõ eredménnyel az általános iskolát. Ennek ellenére sem
középiskolába, sem inasnak, (lakatosinasság volt az utolsó próbálkozásunk) nem mert senki felvenni, és
így elkezdtem dolgozni a helyi termelõszövetkezetben. Erre az idõre nagyon kellemes emlékeim vannak,
mert a helyi parasztok jól bántak velem. Megtanítottak szántani, vetni és minden olyan munkára,
amelyre egy 14 éves gyermek alkalmas. Legjobban szerettem, ha a tehéncsorda õrzésére osztottak be,
mert azt lóháton kellett, illetve lehetett csinálni.
A lelkemben azonban más vágyak éltek, korai gyermekkoromtól kezdve orvos akartam lenni.
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Ahogy múlt az idõ, és mind világosabb lett, hogy a Kádár-féle terrorrezsim minket is kiszemelt
áldozatának, és elrettentõ példaképnek, úgy érett bennünk az elhatározás a cselekvésre. Hozzájárult egy
élmény, amely több mint 40 év után is olyan élesen az emlékezetemben van, mintha tegnap történt
volna.

1959. nyarán betöltöttük a 14. évünket, és engedélyt kaptunk édesapánk meglátogatására a marianosztrai
börtönben. Nem akarok kitérni még a megalázó körülményekre is, amelyeken keresztül kellett menni,
hogy egyáltalán beengedjenek bennünket. Legyen elég, hogy leírom a találkozást. Egy hosszú
folyosószerû terembe tereltek bennünket és a látogatók között egy-egy géppisztolyos õr fogla lt helyet.
Nekünk állni kellett. Egy idõ után aztán bevezették a rabokat, köztük édesapámat. Kezük -lábuk meg
volt láncolva és még külön egy hosszú láncon egymáshoz voltak fûzve. Már akkori fejemmel is
világosan láttam, hogy ez elsõ sorban nem a biztonságot szolgálta, hanem a megalázásnak egy további
eszköze volt. A látogatóktól 5 lépés távolságban megállították õket, és egy-egy õr közénk állt, hogy
minden szót halljon. Nem szabadott egymást még megérinteni sem. A sok becsületes, meggyötört és
megviselt arc láttán csak álltam ott könnyes szemekkel megrendülten. Szerettem volna mondani
édesapámnak, hogy mennyire csodálom bátorságát, és mennyire büszke vagyok rá. De féltem, hogy
elsírom magamat, és ezt semmiképpen sem akartam a rosszindulatú és kárörvendõ sintér elõtt, mert ez
csak a megaláztatásunkat fokozta volna. Így csak álltunk egymással szemben és remélem, hogy nézésem
kifejezte mindazt, a bámulattal vegyes szeretetet, amit iránta éreztem.
1959. október 23-án - minden bizonysággal az 56-os hõsök példájából merítve bátorságot - az
esti szürkületben nekiindultunk a határnak és az aknamezõn és szögesdrót akadályon áthatolva, a
sötétség beálltával meg is érkeztünk Ausztriába. Szerencsénk volt, hogy az õrangyalunk vigyázott ránk.
Jó emberek, jó keresztények, jó magyarok közé kerültünk, akik otthont adtak az idegenben. Véget ért a
számkivetettség és (osztály)idegenség ideje a tulajdonképpeni otthonunkban. De ez már egy más
történet.
1957. elejétõl kezdve ismét sötét felhõ telepedett Magyarországra, a szovjet szuronyokon
visszahozott és Kádár János által újjáélesztett kommunista terror felhõje. A félelem megdermesztette a
szíveket. És mégis voltak emberek, bátor emberek, akik legyõzve félelmüket, helyt álltak. Magukra
vették a keresztjüket és ezt a keresztet sokan a börtönben, nem kevesebb az akasztófáig hordozták
vállukon. Aquinoi Szent Tamás nyomdokaiban járva Pieper József münsteri katolikus filozófus és
teológus behatóan foglalkozott a bátorság keresztényi értelmezésével. Mûveit olvasva világossá válik,
hogy a bátorság egyik kiemelkedõ megjelenési formája a fegyvertelen helytállás, a mindenhatónak tûnõ
törvénytelen államhatalommal szemben. A munkás és forradalmi tanácsok tagjainak, a sortüzek
áldozatainak - ha nem is mindnyájan voltak vagy vallották magukat tudatos kereszténynek meggyõzõdésem szerint az ezeréves keresztény Magyarország szelleme adta az erõt és bátorságot a
helytálláshoz. 1956. és édesapám emléke szorosan összefonódnak emlékezetemben. Ebbõl az emlékbõl
merítettem erõt, amikor sokszor nem könnyû életutamon áthidalhatatlannak látszó problémák elõtt
álltam, elképzelhetetlen számomra, hogy szerencsésnek mondható életutam e nélkül az erõforrás nélkül
megvalósulhatott volna.
Dr. Rozman Tibor

MUK — 1957 Szeged
Ez a történet nem a kis Mukk-ról, a csodafutóról szól, az én történetem szeretett városomról,
Szegedrõl szól, ahol boldog ifjú éveimet töltöttem. Mielõtt rátérnék a forradalom utáni eseményekre, a
jobb megismerés végett, egy pár helyi dolgot szeretnék megemlíteni, nehogy a feledés homályába
vesszenek. Sokan élnek még az események megélõi - túlélõi közül.
A történet az 50-es évekre nyúlik vissza: a Szentháromság utca, Hõsök kapuja, Dóm tér
környéke, a Gizella tér és ami e környékhez kötõdik. Emlékszem a tér sarkánál ácsorgó, fogságból
visszatérõ rossz katonaköpenyben fagyoskodó favágókra. Vállukon fûrész, elõttük a hordozható bak és
fejsze. Közöttük volt Süli András világhírû naiv festõ is. míg képei Hollandiában, Amszterdamban
voltak kiállítva, õ itt éhezett. 1961-ben nagyon leromlott egészségi állapotban halt meg.
Itt árulták a virágot, a szép Futó lányok, az élelmiszerbolt és a drogéria között, akiket szintén
kiszorított a normális életbõl az akkori hatalom. A Futók között megemlítem a volt országgyûlési
képviselõt: Futó Dezsõt is. Az 56-os hõst , Futó Jánost, akit 1959. október 28-án végeztek ki, valamint
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Futó Géza bácsit, a Vasutas Sportegyesület kiváló birkózó edzõjét. Õt személyesen is ismertem. Az
említettek pontos rokoni kapcsolatát viszont nem. Kár lenne õket méltatlanul elfelejteni.
A forradalom leverése után, 1957. elsõ hónapjaiban csöndes ellenállás folyt. A Kárász sétáló
utcában, de másutt is ragasztottunk röplapokat. A menekülõk egyre nagyobb tömege jelent meg a
térségben. Mivel a nyugati határt lezárták a menekülni szándékozók, elöl, egyre többen indultak
Jugoszlávia felé. Az elfogottak egy részét a Hõsök kapujánál lévõ gyûjtõbe szedték össze. A szadista
hajlamokkal is megáldott õrök verték, kínozták az elfogottakat.
A MUK egy mozgalom neve volt, mely azt jelentette: Márciusban Újra Kezdjük. Közben fekete
ruhás, fekete kokárdás nõk tüntetése zajlott, tiltakozásul az ártatlanok elhurcolása ellen. A Klauzál téren
volt egy nagyon megható néma tüntetés kora tavasszal. Mindenki megállt ott, ahol a toronyóra ütése
érte. A tüntetõ tömeg elénekelte a Himnuszt, és kb. 15 percig lehajtott fejjel, némán maradt. A hatalom
dühös volt, és tehetetlen. Tudni kell, hogy szigorú gyülekezési korlátozás volt. Ha három fõnél többen
voltak egy csoportban, felszólítás nélkül tüzet nyithattak. Ilyen törvényeket, rendeleteket hozott az
akkori ideiglenes kormány! Statáriumok és hasonló fenyegetések voltak a falra ragasztva. Tényleg ez
volt a legvidámabb barakk? Látni kellett volna az akkori arcokat. A Kárász utcán az egyik boltba
igyekeztem a barátommal, amikor egy pelyhedzõ állú, kisszakállas, bajuszos fiúba két civilbe öltözött,
de a ballonkabát alatt géppisztolyt viselõ személy belekötött. Egy harmadik tíz méterrel hátrább a
járdánál fedezte õket. Belerúgtak a fiúba, veszekedést provokáltak, és felszólították, menjen velük.
Mindenki ledermedt a géppisztolyok láttán. Akié a fegyver, azé a hatalom. Elhurcolták a fiút. Így
szedtek össze sok fõiskolást és egyéb fiatalt, akinek Petõfi szakálla vagy bajusza volt. Mindez március
elején történt.
Évekkel késõbb, amikor katona voltam; egy részeges tiszt aki korábban karhatalmista volt, a
következõket mesélte: amikor ilyen fiatalokat levittek, elõször jól összeverték, sokszor a puskatisztító
vesszõvel is majd a második , harmadik napon kérdezték: Ki fia -borja? Ha semmi bizonyíték nem volt
vele szemben, adtak neki egy, a kályhacsövén meghúzgált, élei vesztett zsilettpengét, és mondták: ha
három percen belül levágja a szakállát, bajuszát, talán hazamehet. Valahogy leborotválták. A fiúk arca
tele lett sebbel, de megmenekültek a pokolból. Ezeket a benti élményeket én nem éltem át, de a
százados, aki elmesélte, ezzel dicsekedett, mint szegedi emlékkel. Igaz, alkoholista volt. Lehet, hogy
ezek miatt lett azzá. Lelki gyötrelmek kínozták. Azóta már jobblétre szenderült.
Így kinozták, verték, megalázták azt az ifjúságot, akire rátudták húzni, hogy MUK-os, vagy
menekülni akart az országból. Pedig õk semmi rosszat nem akartak, csak egy független szabad hazát!
Harmati Miklós
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Ötletek ôrsvezetôk számára
Válaszoljatok a következõ kérdésekre:
1) Mikor kezdõdött a szabadságharc?
2) Kik voltak a vezetõi?
3) Ki volt Nagy Imre?
4) Ki volt Mindszenty bíboros? Mit tudsz róla?
5) Ki volt Kádár János?
6) Milyen volt Magyarország helyzete 1956-ban?
7) Sorolj fel egy pár fontosabb embert a forradalom idejébõl?
8) Mi történt a Rádiónál?
9) Mondd el röviden a forradalom menetét.
10) Egészítsd ki a következõ részleteket a szabadságharccal kapcsolatosan:
ÁVH (ÁVO) minek a rövidítése:
Rákosi keresztneve:
Kik voltak a Corvinisták:
Ki volt Kopácsi Sándor:
Ki volt Pallavichini õrnagy:
Ötletek az õrsi foglalkozásra:
1) Meséld el az egyik történetet a füzetbõl!
2) Miben hasonlítanak 1956 fiataljai a mai cserkészekhez?
3) Mit tanultál a szabadságharcról?
4) Rajzoljátok le a Budapest térképét és rajzoljátok bele a tüntetések helyét és a
harcokat.
5) Miért emlékezünk 1956. október 23.-ra?
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