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A szabadság kettõs ünnepe

Új helyszín – új távlat

Október 23.

Ferencvárosi kiállítás és könyvbemutató

Szovjet tank, mint ’56-os ünnepségeink egyik kelléke
(Balázs Attila felvétele)

Ötven éve Magyarország
az egész világon a szabadságvágy szimbólumává vált.
Számunkra október 23.
azonban nem csupán ’56
dicsõséges 13 napjának elsõ napja, de a Magyar Köztársaság kikiáltásának a
napja is. A szabadság kettõs
ünnepe!
Október elején a Budapesti Történeti Múzeumban
tartott sajtótájékoztatón jelentette be Hiller István oktatási és kulturális miniszter,
hogy október 23-át Michael
R. Bloomberg, New York fõpolgármestere a Magyar

Forradalom Napjává nyilvánította. Proklamációját a
New York-i Times Squareen, az 50. utca és a Broadway sarkán látható 56-os
archív óriásplakátok hatására tette meg.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc fõ színtere
Budapest volt. Itt születtek
meg a legfontosabb döntések és itt folytak a legtöbb
áldozatot követelõ harcok.
A jubileum állami ünnepségsorozatának legfontosabb rendezvényeit is a fõvárosban tartják.
(Folytatása a 6. oldalon.)

Új otthonában, a Ráday
utca 18. számú épületben a
Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény szeptember
29-én, délelõtt 11 órakor
nyitotta meg „kapuit”.
Ugyanide került az egy éve
alakult Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület székhelye is. A Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény 1998
óta áll a kerület szolgálatában. Feladatköre a IX. kerület tárgyi és szellemi emlékeinek kutatása, gyûjtése.
Foglalkozik a gyûjtemény
gondozásával, feldolgozásával és fejlesztésével. A
megõrzött emlékeket bemutatja kiállításokon, kiad-

ványokban és programok
keretében.
Az egyéves Ferencvárosi
Helytörténeti Egyesület a
kerület történeti múltjához
kapcsolódó tevékenységek
és a jelenre figyelõ helyi vonatkozású vizsgálódások
színes skáláját vállalta fel.
Ösztönzi a tanulókat a városrész múltjának, értékeinek feltárására, a jelen
megismerésére és eredményeinek megbecsülésére.
Célja, hogy Ferencváros
kulturális emlékei, helytörténeti érdekességei és jelene kiadványokból is megismerhetõ legyen.
(Folytatása a 10. oldalon.)

Az elsõ kiállítás megnyitása elõtt – Ráday u. 18.

Címeres forradalom
Szeptember 8-án a Fõvárosi Képtár–Kiscelli Múzeum és az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára közös kiállítását (Címeres forradalom) Szász
Zoltán történész nyitotta
meg a Kiscelli Múzeum
Oratóriumában. Tárlatuk
az 1956 forradalmi napjai-

ban demonstratív szimbólumként használt Kossuthcímer köré épült fel.
Ezt a címert festették a
felkelõk oldalára átállt magyar harckocsikra; használták irataikon a forradalmi
bizottságok,
munkástanácsok, újságok. A közintézmények homlokzatára

több helyen került fel a ledobált vörös csillagok helyére.
A forradalom eltiprása
után az utcákon felbukkanó, házilagos készítésû plakátok, röpcédulák gyakori
szimbólumaként jelent meg
a Kossuth-címer, hidat alkotván 1848/49 és 1956
forradalmi hagyományai
között.
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„Az építészet ideológiai kérdés s mint ilyen politikai kérdés”
(Szemelvények az 1949–1954 közötti fõvárosi építésekbõl)
A fõvárosi levéltár kiállítása szemelvényeket mutat be
az 1949–54 közötti fõvárosi
építésekbõl a Budapest Fõváros Levéltárában található BUVÁTI-tervek tükrében
(Fõvárosi Tervezõ Intézet,
késõbb Budapesti Városépítõ és Tervezõ Intézet). A hatéves idõszak politikai hátterét, szellemét, gondolkodásmódját híven tükrözi az
idõszak építészete. Ez a tárlat elsõsorban kortörténeti
kiállítás, mely az épített környezeten keresztül szeretné
érzékeltetni az adott korszakot. Nem az építészetileg
fontos alkotásokat, hanem
az adott kor légkörét érzékeltetõ néhány elemet mutatja be.
A rendszer az ifjúság szocialista szellemû nevelésére
nagy súlyt fektetett, ennek
az építészeti megjelenése a
budai hegyekben létrehozott
Úttörõ Köztársaság nagyszabású együttese és a Városliget zöldjében fekvõ Vajdahunyadvárába tervezett Úttörõ Palota. A Városliget,
mint a Sztálin-szobor elõterében kialakuló felvonulási
térhez kapcsolódó, közösségi rendezvényekre, szórakozásra alkalmas közpark,
egyébként is kiemelt figyelmet élvezett. Egy hétköznapi
ember idealizált életét a kor
„szocreál” stílusban készült
épülettípusain (gyár, iroda,
tanácsháza, lakóház, iskola,
stb.) keresztül kívánja bemutatni, melyek egyben többnyire típusépületek is. Nem
a korban használatos értelemben, hanem egyenstílusukat tekintve. Még néhány
felépült illetve meg nem valósult, látványos terv is szerepel a tárlókban (Kerepesi
temetõ krematóriuma, Fény
utcai piac, Városmajori Szabadtéri Színpad). A Dagály
utcai strandfürdõ terve példázza egy létesítményen be-

lül az évtized során bekövetkezett stílusváltozásokat: az
1940-es évek modern stílusában indult, majd az újabb,
szocreál stílusban tervezett
épülete már „modernista”
stílusban valósult meg az
idõközben bekövetkezett
újabb stílusváltás miatt.
A korszak elején még a
háború elõtti, modernista
„burzsoá kozmopolita” stílusban tervezhettek az építészeink. Nemsokára azonban a szovjet mintára az
építészet szerepe felértékelõdött, fontos társadalmi té-

nyezõnek tekintették. Az
1951 áprilisában megtartott nevezetes értekezleten
(Vita építészetünk helyzetérõl) részt vettek nemcsak a
kor legjelentõsebb építészei, hanem a fontos kultúrpolitikai személyek (Révai József, a kultúrpolitika
egyszemélyes vezetõje) is.
Szovjet útmutatások alapján kimondták, hogy az
építészet tartalmában legyen szocialista, formájában nemzeti.
Magyarországon a nemzeti jelleget a klasszicista

építészetben vélték megtalálni. Ezt követõen 1951-tõl
négy éven át – szinte kötelezõ jelleggel – a „szocreál”
nevében klasszicista elemek
lepték el az épületeinket.
1954 decemberében Hruscsov meghirdette, hogy a
költséges és reprezentatív
megoldások helyett térjünk
vissza a gazdaságos építéshez.
Ezzel az építészet hátat
fordított a szocreál stílusnak
és beköszöntött a „modernista” korszak.
Fabó Beáta

Magyarország 1956-ban
Fotókiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban

A fõvárosban tüntetõk a forradalom elsõ két napján még
barátkoztak a szovjet hadsereg katonáival

A fõváros múzeumában az
1956-os magyar forradalom
és szabadságharc 50 éves jubileuma emlékére fotókiállítás nyílt meg. A tárlaton szereplõ fényképek készítõje,
Erich Lessing (Bécs, 1923) a
háború alatt a Brit Hadsereg
fotográfusa volt. 1947-tõl az
ausztriai AP hírügynökségnek, majd 1951-tõl a párizsi
székhelyû Magnum ügynökségnek dolgozott. Fõként a
Life, a Paris Match, a Picture
Post, az Epoca és a Quick
Magazine közölte képeit.
A háború utáni Európa
politikai eseményeit örökí-

triae, az Odüsszeusz utazásait megörökítõ kötet, vagy
az itáliai reneszánszról, Németalföld
történetérõl,
Szent Pál utazásairól, a görög mítoszokról, az ókori
Egyiptom mûvészetérõl és
vallásáról, Franciaország
történetérõl készültek.
Az 1956-os magyar forradalom idején végzett munkájáért Erich Lassing megkapta az amerikai mûvészeti szerkesztõk díját, a Magyar Köztársaság elnökétõl
a Nagy Imre emlékérmet
vehette át.
1956-os fényképei december 31-ig a Budavári
Palota „E” épületében tekinthetõk meg.

tette meg, különösen sokat
dolgozott a szocialista országokban. Végigfényképezte
az 1956-os magyar forradalmat, több csúcstalálkozót
vagy például
de Gaulle elnök algériai látogatását. Eddig közel 40
könyvet publikált. Ezek között
voltak
olyan klasszikusok, mint az
Ausztria történetét feldolgo- Budapest, 1956. október 23.
zó Imago Aus- – Erich Lassing felvétele
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’56 emléke az V. kerületben

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó
egy szimbolikus sír. Mögötte
áll az „1956-os emléktábla”, egy függõlegesen álló
kõtábla, rajta a bronz dombormû, lyukas zászlót lobogtató férfi- és nõalakkal –
Gömbös László 1996-ban
készült alkotása. A sírkõ
elõtt az ’56-os Magyarok Világszövetsége
kétnyelvû
emléktáblájának üzenetét
olvashatjuk: „Az itt látható
magyar zászló azért lyukas,
mert 1956. október 23-án a
Szovjetunióval szemben fellázadt magyarok, a hõs for-

A Kossuth térrel szomszédos Vértanúk tere ad helyet
mártír miniszterelnökünk,
Nagy Imre emléke megõrzésének. Az alkotást Varga Tamás készítette, egy 1995ben kiírt pályázatra. Megvalósulására Sarlós András, a
forradalomban résztvevõ
kanadai üzletember tekintélyes összeget adományozott. A vízmedence fölött átívelõ hídon a járókelõk is átmehetnek. Ezzel a megoldással a mûvész emberközelbe hozta az Országház

Az 1956-os sortûz áldozatainak emlékmûve,
az 1956-os emléktábla és
az ’56-os Magyarok Világszövetségének emléktáblája

Iskolánk, a Veres Pálné
Gimnázium Budapest V. kerületében mûködik, 137
esztendeje. Innen néhány
villamosmegálló után a Parlament elé érkezünk, a Kossuth Lajos térre. Itt számos
történelmi emlékmû hívja
fel a figyelmet az 1956-os
forradalom mártírjaira.
A Forradalom lángja
1996-tól lobog a Kossuth téren. Göncz Árpád köztársasági elnök javaslatára még a
negyvenedik évforduló meg-

A Forradalom lángja

ünneplésére alakult Ötvenhatos Emlékbizottság kezdeményezte felállítását – Budapesten korábban nem
volt ’56-os emlékmû, amely
köré az október 23-i ünnepséget szervezni lehetett volna. A tér történelmi szimbolikája, a két szabadságharc
nagyszabású emlékmûve
kézenfekvõ keretet adott egy
’56-os alkotás beillesztésére.
„...Egész évben égõ szelíd
öröklángja hasonlatos a
bennünk élõ érzelmekhez, a
szent napokban fellobbanó
csóva pedig arra a megnevezhetetlen és beskatulyázhatatlan csodára emlékeztet,
amely ’56-ban történt.” – írja az emlékkiállításban közremûködõknek küldött levelében az emlékbizottság elnöke, Mécs Imre.
1956. október 25-én
10–11 óra között 8–10 ezer
ember vonult a Kossuth Lajos térre... Az itteni mészárlásra emlékeztet bennünket
Makovecz Imre 1991-ben
elhelyezett mûve, „Az 1956.
október 25-i sortûz áldozatainak emlékmûve”. A fekvõ sírkõhöz hasonló alkotás

A Budapesti Honismereti Társaság Budapest – ’56 címû fõvárosi középiskolás mûvelõdéstörténeti vetélkedõjének elõdöntõjére, a feladatfüzet mellékleteként nyújtotta be ezt az írást a Veres Pálné Gimnázium csapata
(Csortos Orsolya, Frank Dominika, Imre Viktória). Felkészítõ tanáruk Jászainé Fekete Judit volt.

A Nagy Imre-emlékmû

radalmárok kitépték belõle
a Szovjetunió hatalmát, a
kommunizmust jelképezõ
idegen címert. Azóta ez a
zászló a magyar nép szabadságát jelképezi. Ez az
emlékmû egy jelképes sír.
Itt, ezen a téren 1956. október 25-én a gaz, gyilkos sortûz következtében több százan maradtak holtan a talajon » A pesti utcán folyt a
vér «! Tisztelet és emlékezet
az áldozatoknak!”

elõtti teret kémlelõ szobrot,
Nagy Imre alakját.
Az említett néhány példa
mellett még számtalan emlékmû, szobor õrzi emlékét
1956 hõseinek – nem csupán az V. kerületben, s nem
csak Budapesten és Magyarországon, hanem világszerte számos helyen.
Bátorságuk és elszántságuk
fél évszázad után is példaértékû.
Csortos Orsolya

Köszönet
támogatóinknak
A Városunk ’56-os jubileumi számának megjelenését
nehéz anyagi helyzete ellenére támogatta Budavár, II.
kerület, Újpest, Belváros-Lipótváros, Józsefváros, Zugló,
XVI. kerület és Rákosmente önkormányzata. A tevékenységünkkel rokonszenvezõktõl az adójuk 1 százalékának felajánlásával idén 67.320 forint támogatást kaptunk, amelyet lapunk elkészítésére használtuk fel.
Ingyenes kiadványunk megjelenése támogatóink és az
írásaikat ellenszolgáltatás nélkül felajánló szerzõink érdeme, akiknek ezúton is köszönjük önzetlen segítségét.
Budapesti Honismereti Társaság
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Népfelkelés Rákosszentmihályon
Szerda délelõtt (november 7. – a szerk.) váratlanul
átköltöztünk a Rákosi út és
a Hársfa utca sarkán levõ
általános iskolába. Épp otthon ebédeltem, amikor két
fegyveres orosz katona érkezett a támaszpontunkhoz.
Benéztek az iskola udvarába, és észrevették az udvaron álló Dodge Weapont.
Az udvarban két felkelõbe
botlottak. Tûzharc alakult
ki. A két orosz katona a
Hársfa utca túloldalán épülõ ház fedezékébe menekült. M. Öcsi azonban észrevétlenül megkerülte a házat
(kerítés még nem állt) és
egy hátsó ablakon át tüzelve
mindkét katonát megsebesítette, akik erre megadták
magukat...
Rövidesen megérkezett
egy ismerõs fiú, P. Laci (eddig nem volt közöttünk, valaki nyilván elszaladt érte),
aki igen jól beszélt oroszul.
Így már tudtunk kommunikálni a sebesültekkel.
A párbeszéd mindjárt az
elején feleseléssé fajult,
mert a tiszt kijelentette,
hogy mi fasiszták vagyunk
és mindnyájunkat fel fognak
akasztani. El kell ismerni, a
helyzetéhez képest bátor
volt. A felkelõk közül néhányan azt mondták, hogy
azonnal lõjük agyon õket.
Én úgy éreztem, hogy ha
agyonlõjük õket, valami jóvátehetetlen fog történni, és
felszólaltam. A zuglói Uzsoki
kórházba szállították õket, P.
Laci elkísérte õket. Késõbb
megtudtam, hogy több év
börtönre ítélték, teljesen ártatlanul. Az orosz tisztrõl azt
hallottam, amputálni kellett
a lábát. Késõbb beidézték
õket a felkelõk bírósági tárgyalására, ahol mindenki
meglepetésére számunkra
kedvezõ vallomást tettek.
Azt vallották, hogy háborús
helyzetben fegyveres harcba
keveredtek és megsebesültek, ami háborúban gyak-

ran elõfordul. Ellenségeik
megbüntetését nem kívánják, mert sebesülésük után
tisztességesen gondoskodtak róluk...
Másnap délelõtt ismét költöztünk, ezúttal a Béla utcai
emeletes iskolába. Csak tízen, tizenöten voltunk: már
sokkal több fegyver volt,
mint ember. Én legkevesebb
három dobtáras géppisztolyt cipeltem. Kora délután
váratlan látogató érkezett az
iskolába, a Budapesti Munkástanács küldötteként felolvasott egy írást, a lényege
az volt, hogy a fegyveres ellenállás minden formáját
azonnal szüntessük be. Senki nem mondott ellent. A rákosszentmihályi népfelkelés
vasárnap kora reggeltõl csü-

törtök délutánig tartott.
Balogh József parancsnok
reális szemléletû katona lévén kerülte a szovjetekkel
való
összeütközést
(a
Nádastónál létesített szovjet
tüzelõállás megközelítése és
a Rákosi úti fegyveres konfliktus tudtán és szándékán
kívül történt). Amint kb. november 8–9-re nyilvánvalóvá vált, hogy a nyugati államok nem fognak beavatkozni, intézkedett a fegyveres csapat leszerelésérõl (bizonyára köze volt a Budapesti Munkástanács üzenetének terjesztéséhez is).
Késõbb tanúja voltam egy
személyes
fellépésének
olyanokkal szemben, akik
1957 kora tavaszán valamiképpen folytatni akarták a

XVI. kerületi
jubileumi
rendezvények
Október 19. (csütörtök) 18 óra – Az
‘56-tal kapcsolatos képzõmûvészeti alkotásokból kiállítás nyílik a Corvin Mûvelõdési Házban
(Erzsébet-liget, Hunyadvár u. 43/d.) A kiállításra
az anyagokat október
13-ig várja a Corvin Mûvelõdési Ház.

Árpádföld fotókon

Október 23. (hétfõ)
16 óra – Az Erzsébet-ligetben R. Törley Mária
alkotta ‘56-os emlékmûvet avat fel a kerület önkormányzata, majd ezt
követõen ünnepi mûsoron vehetnek részt a jubileumi megemlékezésen
résztvevõk.

Árpádföldi életképek az elmúlt száz évbõl – talán így
foglalható össze az ezernyi színes mozaikdarabkából
összeállt fotókiállítás, melyet Dorogi Ferenc gyûjtött és
rendezett októberben a XVI. kerületi Szabó Lajos Katolikus Közösségi Házban. A néhány hónapja indult gyûjtés
során huszonöten adtak át Dorogi Ferencnek térképeket,
fotókat és képeslapokat, köztük az 1900-as évek elejérõl
származó kuriózumokat, látképeket, iskolai életképeket.
Elõkerült a Szilas-patakon mûködött alsó-malom egykori fotója is.
A tárlaton a jelen is hangsúlyosan helyet kapott: egyegy tablón kiállításokat dokumentálnak, bemutatkoznak
a mai civil szervezetek, láthatunk fotókat az egyházi életrõl, a csokoládémúzeum felújításáról, de egy különleges
kaktuszgyûjteményrõl is. Érdekesség az a nyolcvan fotó,
melyet a temetõ régészeti feltárásakor készült videofilmbõl emeltek ki, és látható az ide tervezett történelmi emlékhely számítógépes látványterve is.
Ha önnek van 1945 elõtti árpádföldi fotója, hívja Dorogi Ferencet a 409-2842-es telefonszámon. A számítógépes feldolgozás után – ha kéri – visszakapja a fontos
emléket, melyet az utókor is nagy becsben fog tartani.
Benedek Ágnes

fegyveres ellenállást. Váratlanul megjelent a megbeszélésünkön, és határozottan hangsúlyozta a nyugati
beavatkozás teljes valószínûtlenségét, az elszigetelt
ellenállások esélytelenségét
és értelmetlenségét, valamint az idõsebbek felelõsségét a fiatalok iránt. Fellépésének hatására én ekkor
meg is szakítottam a kapcsolatot a felkelõkkel (a
Horváth testvérekkel), akiket késõbb letartóztattak és
elítéltek. Balogh századost
is letartóztatták, és súlyos
börtönbüntetésre ítélték,
1970-ben szabadult. Egy
vidéki erdõgazdaságban,
Dányban végzett fafelméréseket, aztán Pesten egy iskolában vállalta el a fûtési
feladatokat. Még megérte a
rendszerváltást, 1993-ban
hunyt el. Posztumusz díszpolgári címmel ismerte el
tevékenységét a XVI. kerületi Önkormányzat.
(Részletek dr. Deme Gyula visszaemlékezésébõl –
közreadta: Benedek Ágnes)
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’56-os konferencia volt
a Bárkában

A Bródy Sándor utcai rádió szétlõtt épülete 1956-ban

Fõleg történelemtanárok
vettek részt szeptember 12én, a Bárka Színházban
rendezett történész konferencián A kerekasztal beszélgetést vállaló történészek (Eörsi László, Horváth
Miklós, Kajári Erzsébet,
Ripp Zoltán és Szakolczai
Attila) élénk szakmai eszmecserébe bonyolódtak a
forradalom okairól, lefolyásáról és a bukás elkerülhetetlenségérõl, amelyet Vida
István történész próbált
nagy igyekezettel mederbe
terelni. 1956 értelmezése
még ma sem egyértelmû,
így a megjelentek élénk tudományos vitának lehettek, ha nem is részesei, de
hallgatói.
A vitán elsõsorban a Józsefváros helyszínei kerültek
szóba, Corvin köz, Szabad
Nép székház, Rádió, Köztársaság tér, amit nemcsak a
hely szelleme, de a történelmi objektivitás is megkövetelt, de sûrûn felvillantak
Budapest más pontjai, sõt a

nagy politika késõbb napvilágra került tényei, még a
nemzetközi háttér is. Érdekes adatok hangzottak el,
pl. hogy a szovjet hadsereg
fõvárosi veszteségeinek kétharmadát a VIII. kerületben,
illetve a IX. kerület szomszédos részében szenvedte el,
10 tankjuk és 13 lövegük is
itt pusztult el. Hangsúlyozták az október 27–28-án lezajlott Corvin-közi harcok
jelentõségét, amikor a szovjet csapatoknak nem sikerült elfoglalni a háztömböt,
és foglalkoztak a szovjet, valamint ÁVH-s foglyok sorsával is.
Több hozzászóló józsefvárosi élményeirõl számolt be,
a városrész forradalmi arculatáról. Nem volt nehéz dolguk, hiszen ez a kerület volt
az elsõ óráktól mindvégig a
harcok központja. Felidézték a harcokat, a József körút kapualjait, ahol zsíros kenyeret, teát osztogattak a fiataloknak.
R. P.

’56-os jubileumi program
a Práterban
Október 19. (csütörtök) 17 óra – Ünnepi mûsor az
50 éves jubileum emlékére (vers, zene szózat, himnusz,
fotókiállítás stb.). Az iskola 1956-ban a Corvin köziek egyik
fontos bázisa volt, falán 1991-ben emléktáblát helyeztek el.
Helyszín: Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola
(VIII. kerület, Práter utca 15.)

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó

Kiállítás
1956-ról a Józsefvárosban
Közvetlenül a harcok után
a VIII. kerületet, Budapest a
szinte rommá lõtt városrészét kesernyés iróniával
„nagyhatalom” néven emlegették.
Szeptember 11-én fotókiállítás nyílt meg a Józsefvárosi Galériában „1956-os
forradalom és szabadságharc a Józsefvárosban” címmel, mely a kerület különbözõ pontjain történteket
tárta a látogató elé – a képeket Eörsi László történész
válogatta. Filmvetítés vezet-

nyugati újságokban jelent
meg, és a megtorlás során a
rajtuk szereplõ személyeket
azonosították, letartóztatták.
Jól egészítették ki az anyagot a szomszédos terem
Kortárs krónika 1956 címû
gyûjteményének plakátjai,
röplapok, újságcikkek, személyes
dokumentumok,
amelyeket Máté András, az
56-os Szövetség VIII. kerületi elnöke gyûjtött össze és
rendezte tárlattá a kulturális
központ igazgatóhelyettese,
Nagy Gyula segítségével.

Elfoglalt szovjet tank

te be a programot, majd
Csécsei Béla polgármester
nyitotta meg a kiállítást.
Szomorú vonatkozása a
kiállított fotóknak, hogy a
korabeli képek egy része

A megjelentek közül sokan
felismerték az ismerõs helyszíneket, utcarészleteket, és
személyes élményeikrõl beszéltek a fiatalabbaknak.
Róbert Péter

Budapesti Históriák
November 8. (szerda) du. 5 óra
Lengyel menekültek Budapesten és Rákoscsabán
(1939-1945) – Elõadó: Dombóvári Antal gyûjteményvezetõ – Mûhely: a Rákosligeti Polgári Kör tevékenységérõl – Elõadó: dr. Dombóvári Csaba, a kör elnöke
December 13. (szerda) du. 5 óra
– Iparváros Újpesten egykor és ma – Elõadó: Szöllõsy
Marianne gyûjteményvezetõ – Mûhely: az Újpesti Városvédõ Egyesület tevékenységérõl – Elõadó: Kovács
Ivánné, az egyesület elnöke
Az elõadóesteket Budapest Fõváros Levéltára földszinti konferenciatermében (Budapest, XIII. Teve u.
3–5., az M3-as metró Árpád hídi megállójától gyalog 3
percre) tartjuk. Ezek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek,
minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A rendezvények
támogatói: Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmûvelõdési Kollégiuma és Budapest Fõváros Levéltára.

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó

Moldvai csángó életképek
Zuglói Helytörténeti Mûhely

A korábbi helyszínek –
Keszthely,
Zalaegerszeg,
Gyenesdiás – után szeptember 29-én nyílt meg a Fiatalok a Moldvai Csángókért
Egyesület és a Zuglói Helytörténeti Mûhely közös
fényképkiállítása a zuglói
Kassák Klubban. Megnyitóján Mohay Tamás egyetemi
tanár, néprajzkutató köszöntõjét követõen az egyesület
tagjai tartottak elõadást a
moldvai csángók eredetérõl, mai helyzetérõl. Csángóföldi élményeikrõl hangés képanyaggal illusztrálva
számoltak be
A tárlat látogatói egy még
kevésbé civilizált, romlatlan
világgal találkoznak. A meggyötört, ráncos, mégis de-

rûs arcok az egyszerûbb életforma szépségeirõl árulkodnak.
Néhol azonban egyegy részletben már
megjelenik a nyugati világ is. A képek
készítõi – Koncz
András és Juhász
Géza Péter – ezt a
kettõséget is igyekeztek érzékeltetni.
„Nem vagyok fotós, de valahogyan
haza kellett hoznom
vizuálisan is az élményeimet. Ezért
készültek felvételeim
s 2004-ben hosszabb-rövidebb riportfilmjeim. Hasonlóan néhány kedves barátomhoz a Fiatalok a Moldvai Csángókért Egyesület
tagjaként, mint önkéntes
próbálok tenni a csángómagyar sors megismertetéséért, miközben talán magam
is közelebb jutok ezen csodálatos kultúrához” – tudjuk
meg Juhász Péter Géza motivációit.
A kiállítást október 26-ig
tekinthetjük meg a Kassák
Klubban (XIV. ker., Uzsoki
u. 57.), munkanapokon 10
és 18 óra között. Szervezõi
minden érdeklõdõt szeretettel várnak egy csángóföldi
sétára.
Vörös Emese

Oktatástörténeti kiállítás
Zuglóban
A Zuglói Helytörténeti
Gyûjtemény november 17én, pénteken délután 6 órakor nyitja meg oktatástörténeti kiállítás-sorozata elsõ
tárlatát „Oktatástörténet és
iskolatörténet Zuglóban I.”
címmel. Ezen a zuglói iskolák képekkel, dokumentumokkal, tárgyakkal illusztrált
történetét mutatják be, ala-

pításuktól fogva. A tervezett
sorozat elsõ kiállításán az általános képzést nyújtó iskolák, azaz az általános iskolák
és gimnáziumok fognak szerepet kapni. A tárlat 2007.
január 20-ig – karácsonyi
szünetet december 22. és január 3. között tartanak – lesz
megtekinthetõ, munkanapokon 10 és 18 óra között.
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A szabadság kettõs ünnepe
z folytatás az elsõ
oldalról
A megemlékezések október 20-án kezdõdnek, a
Szabadság hõse emlékérmek átadásával. Az ’56-os
Emlékbizottság javaslatára
az 50 éves jubileumi emlékéremben részesülnek azok
az 56-os szervezetek által
felterjesztett személyek, akik
korábban már a forradalomban és szabadságharcban vállalt szerepükért részesültek ’56-os érdeméremben. Közel 1400 emlékérmet adnak át, 700-at hazánkban, 700-at külföldön.
Az utolsó jubileumi eseményeken november 4-én,
az emlékezés és a gyász
napján vehetünk részt. Ezen

a napon feketébe öltözik a
Hõsök tere. A Fiumei úti temetõben délután 3 órakor
koszorúzás és emlékfal avatás lesz, este 1/2 8 órakor a
Hõsök terén katonai tiszteletadást láthatunk.
Érdekességként említjük,
hogy a 4-es és 6-os villamos
vonalán a jubileumi rendezvények ideje alatt egy 1956ban gyártott villamos is fog
közlekedni 9–12 és 16–19
óra között, amely az eseménysorozat tájékoztató
anyagát terjeszti.
A részletes programról
elõzetesen is
informálódhatunk
az 1956–2006 Emlékév
honlapról
(www.19562006.hu).

Lánchíd Köri elõadások
Október 25. (szerda) 17 óra:
1956 – „Emlékezés és emlékezet” címû kötet bemutatása
Elõadók: a kötet szerzõi, dr. Barna Gábor etnográfus, a
Szegedi Egyetem docense és az egyetem diákjai
Helyszín: Litea Könyvszalon (I. ker., Fortuna udvar)
November 17. (péntek) 13 óra:
Prohászka Ottokár transzcendens tájszemlélete – Elõadó:
Tóth Sándor tanár, költõ
Prohászka Ottokár idõszerûsége – Elõadó: Szabó Ferenc SJ.
Közremûködik a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium énekkara
Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium díszterme (I. ker., Szabó Ilonka u. 2–4.)

Zuglói
Helytörténeti Mûhely
November 2. (csütörtök) 18 óra
„Híres zuglóiak – zuglói hírességek”
Az est vendége: Berecz András mesemondó, nótafa
December 7. (csütörtök) 18 óra
„Zugló Szabó Bendegúz helytörténész szemével” –
diavetítés. Az est folyamán diákon keresztül mutatjuk
meg Zuglót olyannak, amilyennek annak idején Szabó
Bendegúz látta.
Az elõadások helyszíne: Zuglói Helytörténeti
Mûhely (1145 Budapest, Uzsoki u. 57. – az egykori
Kassák Klubban lévõ könyvtár feletti tetõtérben)
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któber 20-án az Újpest
Galériában
képzõmûvészeti és
dokumentum kiállítás nyílik
meg az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulója emlékére. Huszonkét
mûvész, az Újpesti Képzõmûvészek Társasága tagjai,
festményeikkel, szobraikkal

Újpest 1956
lítás anyaga segíti. A relikviák egy része az Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény anyagából, nagyobb hányada
magántulajdonból érkezik a
közönség elé. A kerületi lapban és a helyi televíziós csatornán keresztül közzétett

Készült 1956 októberében

fejezik ki emlékeiket, érzéseiket a történelmi évforduló kapcsán.
A látogatók számára az
események hiteles megismerését egy dokumentum kiál-

felhívás nyomán sok eddig
nem ismert fotó, magánokirat látott napvilágot és került be a tárlat anyagai közé.
Kiállításunk két részre tagolódik: az elsõ rész a fõvá-

rosi eseményekre koncentrálva egyfajta történeti hátteret ad az újpesti történések
részletes kifejtéséhez. Ezek
között kortárs fényképek láthatók Budapest neuralgikus
pontjairól, a Corvin közrõl,
a Rákóczi útról és a Kossuth
térrõl is. Érdekességük,
hogy a képek készítõje olyan
pillanatokat is megörökített,
melyek nem közismertek,
esetenként megrázó jellegûek. Mellettük Amberg József
az iparmûvészeti fõiskola tanárának eddig még szintén
sehol be nem mutatott rajzai, vázlatai ábrázolják a forradalom fõvárosi helyszíneit. Érdekességük, hogy pontos dátummal ellátva örökítették meg a harcok pillanatait. Ezek egy részét késõbb
az alkotó ki is dolgozta akvarell vagy szénrajz formájában. A mûvész életét áttekintve újpesti kapcsolódást
is felfedeztünk: a Tungsram
cég számára több sikeres
reklámgrafikát készített.

Újpest
eseményeinek
Paulus Alajos filmrendezõ
fényképei teremtenek hátteret. E képek csak az idén
láttak elõször napvilágot
szintén az évfordulóra megjelent dokumentum kiadványban. Kiemelten emlékeznek meg a tárlaton az
Újpesti Forradalmi Bizottság tevékenységérõl, mely
képes volt irányítani, szervezni a helyi életet a végsõkig elkerülve a nagyobb
harcokat, lehetõség szerint
kímélni a lakosságot, elérni
azt, hogy minél kevesebb
polgári áldozat legyen.
A megtorlásra emlékezve
a forradalom mártírjairól
láthatnak az érdeklõdõk fotókat, ismertetõket és a hitszegõ, hamis letartóztatásokat, bírósági pereket demonstráló iratokat. Az elmúlt évtizedekben rejtegetett néhány eredeti szórólap, amerikai segélybõl származó tejporos doboz és a
kortárs sajtó példányai is
felidézik a nehéz idõket.
Sz.M.

IN MEMORIAM
Újpest 1956
A Kossuth Kiadó és Újpest Önkormányzatának együttmûködése a szakmai körökben ismert és jegyzett Károlyi-kötet (írta Buda Attila) és az Újpest Lexikon (szerkesztette Sipos Lajos) után egy újabb kis könyv-remeket
eredményezett, amely alapvetõen forráskiadványként Újpest 1956-os eseményeibe ad betekintést. Az In memoriam Újpest 1956 anyagai és a közölt források válogatása Kadlecovits
Géza szakavatott munkáját dicsérik.
Ezek a források nem az állami levéltárak polcairól lettek levéve, hanem a
kerület lakosainak, helytörténeti gyûjteményének, egyházközségének stb.
tulajdonai. Mindez jól mutatja, hogy a
helyi forrásokra támaszkodó lokálpatrióta tevékenység nélkül lakóhelyünk,
szûkebb hazánk múltja nem igazán ismerhetõ meg.
A kötetben egy rövid összefoglaló és
a tartalmas, napra lebontott kronoló-

gia után Újpest 1956-os dokumentumaival találkozhatunk. A
kor történéseihez értékes adalék
az újpesti Szent József plébánia
História Domusában a forradalom
eseményeit napról napra rögzítõ
krónika. Találkozhatunk könyvének lapjain a megtorlás jegyzõkönyveivel, bírósági határozatokkal, plakátokkal, szórólapokkal és
természetesen archív felvételekkel
is. Mindezek jelentõségét emeli,
hogy elsõ ízben kerültek publikálásra. A kötet szakmai lektorálását
Szöllõsy Marianne, az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje végezte el.
Kemény borítású fûzött könyvünk egy hiányosságára azért érdemes felfigyelni. Nem találkozunk sehol a kötet tipográfusának nevével. A névtelen mûvésznek csak gratulálni tudunk munkájáért. Az, hogy e

tartalmas kötetbõl egy kis könyv-remek is lett, neki köszönhetõ.
gábriel
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Tabáni Helytörténeti Gyûjtemény
és Dokumentációs Központ
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Jankóné Pajor Ildikó,
tel.: 201-7093, cím: 1013 Bp.,
Döbrentei u. 9., nyitva: Sze., P., Szo.:
14–18, V.: 11–18 óra
Óbudai Múzeum (Zichy kastély)
Vezetõ: Dr. Újj Írisz, tel.: 437-8682,
388-2534, tel./fax: 250-1020 cím:
1033 Bp., Fõ tér 1., nyitva: K–V.:
10–17 óra
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Etele XI. kerületi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Dr. György Lajosné,
tel.: 365-6126, cím: 1117 Bp., Erõmû
u. 4., nyitva: Sze.: 15–18 óra.
Hegyvidéki Helytörténeti
Gyûjtemény és Galéria
Vezetõ: Dr. Müllner Jenõ, tel.: 4570501, cím: 1126 Bp., Beethoven u.
1/b., nyitva: K., Cs., P.: 10–18 óra.

Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Szöllõsy Marianne,tel.: 3700652, cím: 1043 Bp., Berda J. u. 48.,
nyitva: K–P.: 10–17, Szo.: 10–14 óra.

Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Juhász Katalin, tel.: 3491501, cím: 1132 Bp., Váci út 50.,
nyitva: K–Cs.: 11–17, P.: 9–16 óra.

Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Gönczi Ambrus,
tel.: 218-7420, cím: 1092 Bp.,
Ráday u. 18., bejárat az Erkel utcából,
nyitva: K–P.: 12–18,
Szo.: 10–14 óra.

Zuglói Helytörténeti Mûhely
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Vörös Emese, tel.: 251-1910,
cím: 1145 Bp., Uzsoki u. 57.,Tetõtér,
nyitva: H.: 14–17, Cs.: 10–13 óra.

Kõbányai Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Bihari József,
tel.: 261-5569, cím: 1102 Bp.,
Halom u. 37/b., nyitva: K.,
Sze.: 12–16, Cs.: 14–18 óra.
Alberfalvi Helytörténeti
Gyûjtemény és Iskolamúzeum
Vezetõ: Beleznay Andor,
tel.: 208-6635, cím: 1116 Bp., Pentele
u. 8., nyitva: K. és Cs.: 16–18 óra.

XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet
és Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Frank Gabriella,
tel.: 295-0877, cím: 1181 Bp.,
Kondor Béla sétány 10.,
nyitva: H–Cs.: 10–15 óra.
Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Siklós Zsuzsa, tel.: 281-1619,
cím: 1191 Bp., Fõ u. 38., nyitva: K–P.:
14–18, V.: 10–16 óra.
Pesterzsébeti Múzeum
Vezetõ: D. Udvary Ildikó, tel.: 2831779, cím: 1203 Bp., Baross u. 53.,
nyitva: K–V.: 10–16 óra.
Csepel Galéria és Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sárkány István,
tel.: 278-0710, cím: 1213 Budapest,
Szent István út 230., nyitva: H., K.,
Sze., Cs., P.: 14–18 óra.

Rákospalotai Múzeum
Vezetõ: Mojzes Ildikó, tel.: 419-8216,
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81.,
nyitva: K., Cs., Szo.: 10–14,
Sze.: 14–18 óra.

Budafok Barlanglakás
Emlékmúzeum
Vezetõ: Garbóci László,
cím: 1222 Bp., Veréb u. 4.,
(Kulcs a Mezõ u. 52. sz. alatt,
Lakatos családnál)

Erdõs Renée Ház Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóterem
Vezetõ: Ádám Ferenc, tel.: 256-6062,
258-4693, fax: 256-9526, cím: 1174
Bp., Báthory u. 31., nyitva: K–V.:
15–18 óra.

Soroksári Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sasvári Ilona,
tel.: 287-0083, tel./fax: 287-3057
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., nyitva:
K., Cs.: 10–14, Sze., P.: 14–18 óra.

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXI.
Horgas Judit (1974-): Faltól
falig : budapesti épületek /
fotó: Ács Irén ; szöveg: Horgas Judit. – [Budapest] : Liget Mûhely Alapítvány,
2006. – 129, [2] p. : ill. ;
15x15 cm
Gál László: „Csak a szépre...”
: budapesti élet-képek az
1950-60-as évekbõl / Gál
László. –Budapest : Fekete
Sas, 2005. – 223 p. : ill. ; 29
cm
Szatmári Gizella: Emlékjelek
/ Szatmári Gizella ; [a
fképeket Barka Gábor
kész.]. – Budapest : Városháza, 2005. – 79 p. : ill. ; 21
cm. – (A mi Budapestünk)
Tóth Vilmos: Síremlékmûvészet / [a fképeket Tóth Vilmos, Fáryné Szalatnyay
Judit ... és Gerle János ...
kész.]. – Budapest : Városháza, 2006. – 70 p. : ill. ;
21 cm. – (A mi Budapestünk)
Torda István (1942-): Professzorok, redaktorok, kalandorok : Pest-budai arc-

élek. – Budapest : K.u.K.
K., [2006]. – 261 p. : ill. ;
20 cm
Zsidi Paula (1952-): Az aquincumi polgárváros : vezetõ
az Aquincumi Múzeum
romkertjében. – [Budapest] : BTM Aquincumi
Múz. : Archaeolingua Alapítvány, [2006]. – 142 p. :
ill. ; 22 cm. – (Aquincumi
zsebkönyvek ; 1.)
Fényi Tibor: Róth Miksa
üvegfestményei : a historizmustól a szecesszióig / Fényi Tibor. – Budapest : Róth
Miksa Emlékhéz, 2005 –
109 p. : ill., színes ; 30 cm
Ungváry Jenõ: A régi és az új
Kõbánya képei. – Budapest-Kõbánya : Vexillum,
2005. – 128 p. : ill. : 30 cm
Gulay István (1946-): A
Biarritz : évek, vendégek, étkek / [szöveg: Gulay István,
Juhász Gyula, Zeke Gyula] ;
[fotók: Frankl Aliona, Müller
László]. – Budapest :
Biarritz K., cop. 2005. –
121, [2] p. : ill. ; 29 cm

Óbuda ostroma 1944-1945
/ [fõszerk. Balázs Sándor ;
szerk. közrem. Újj Írisz et
al.]. – Budapest : Óbudai
Múzeum, 2005. – 231 p. :
ill., részben színes + térk. –
(Helytörténeti füzetek ;
10/2.)
Lõkös Margit, K.: Pesterzsébeti képeskönyv : Gí fotói / [...
ford.
Bardócz
László,
Follinus Anna, Székely Ildikó]. – [Budapest] : Pesterzsébet Önkormányzata, 2005. –
103, [1] p. : ill. ; 30 cm
Gyöngyössy Márton (1972-):
Országyûlési és önkormányzati
választások
Rákosmentén : 1920-1944.
– Budapest : Erdõs Renée
Ház, 2005. – 65, [1] p. : ill.
; 19 cm. – (Rákosmenti
helytörténeti füzetek ; 3/1.)
Rákoskeresztúri
emlékkönyv / Tóth Péter összeállításában. – Budapest :
XVII. ker. Önkormányzat,
2006. – 83 p. : ill. ; 23 cm
Tekes Sándorné: Két magyar gavallér Lõrincen. –

Budapest : XVIII. kerület
Pestszentlõrinc - Pestszentimre Önkormányzata : Bp.
XVIII. Ker. Pedagógiai Int.
és Helytörténeti Gyûjtemény, [2006]. – 22 p. : ill. ;
23 cm
Séták a zsidónegyedben =
Walks in the Jewish
quarter / [fényképezte ...
Kapolka Gábor] ; [szerk. ...
Várnai Vera] – Budapest :
Vince K., 2006. – 231 p. :
ill. ; 13x13 cm.
Az UV villamosok : ötven év
parádé, 1956-2006 / [szerk.
Hajnal Gergely] ; [írták
Bagosi Attila et al.]. – Budapest : Városi és Elõvárosi
Közlekedési
Egyesület,
2006. – 191 p. : ill. ; 25x27
cm
Ilonka Mária: A Holdig pislákoló fény : az izzólámpa
és az Egyesült Izzó Rt. születése. – Budapest : Novella, 2006. – 158 p. : ill. ; 19
cm
Gali Ágnes
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Nyolc méteres Sztálin-szobor
Helyére a forradalom emlékmûve kerül
Gyakran szóba kerül az
1956-os forradalom 50. évfordulója kapcsán, hogy
már a kezdeti követelések
között szerepelt – és a forradalmi tömeg elsõ cselekedetei közé tartozott – a városligeti Sztálin-szobor ledöntése. (Ez a mai Városligeti fasor és Dózsa György út ke-

templomot, a trolibusz új útvonalra került, csatornát, vizet, villanyt vezettek a tribünig. Külön reflektor helyiségeket építettek a szemközti
házak tetején a fényszórók
elhelyezésére. December
16-án volt az avatás, mivel
Sztálin születésnapja (december 21.) munkanapra

A Blaha Lujza téren darabolják a Sztálin-szobrot

resztezésénél állt, az út városligeti oldalán – a szerk.)
A fõvárosiak többsége koránál fogva már nem láthatta,
vagy nem emlékezik erre az
alkotásra, amelynek mellvédjérõl még a szobor eltávolítása utáni évtizedekben
is a politikai vezetõk nézték
– a moszkvai Vörös térhez
hasonlóan – az elõttük felvonulókat.
1950-ben 25 szobrásztól
kértek pályamûvet Sztálin
szobrára (öten felkérés nélkül csatlakoztak a pályázathoz). Végül Mikus Sándor
kapta a megbízást, aki több
modellt dolgozott ki a tervhez. A 8 méteres szobor
bronzanyagát az eltávolított
„reakciós” szobrok (Görgey
Artúr, Andrássy Gyula, Tisza István, az 1. honvéd
gyalogezred emlékmûve)
beolvasztásából nyerték, a
talapzathoz tatai vörös
mészkõt használtak.
1951 õszétõl az egész környéket átrendezték: lebontották a Regnum Marianum

esett, amelyre a dolgozók
munkafelajánlásokat tettek.
Akkor errõl nem beszéltek,
de a mellvéddel együtt 18
méter magas emlékmû
összköltsége majdnem 10
millió forint volt, a dombormûvek még nem készültek
el – ekkor az átlagjövedelem évi 4000 forintra rúgott. Nem csoda, hogy a

pestiek nem nagyon szerették ezt a szobrot és szájrólszájra szállt egy rigmus:
„Hideg szoba, üres gyomor
8 méteres Sztálin-szobor
Nyomor, nyomor,
nyomor...”
Terjesztõinek azonban hamar elvették a kedvét a gúnyolódástól!
A mûegyetemisták gyûlésén 13. pontként szerepelt:
A zsarnokság és önkény jelképét a Sztálin–szobrot a
leggyorsabban bontsák le...,
és már október 23-án délután traktorok indultak a
Városliget felé. Tömeg verõdött össze, de még drótkötelekkel se tudták megmozdítani a kolosszust,
amelyen ekkor már egy tábla lógott: Ruszkik, hogyha
szaladtok, engem itt ne
hagyjatok! Acetilénes hegesztõkészülékkel kezdték
átvágni a fémet a csizmák
felett. Ez elég lassan ment,
de a tömeg türelmes volt. A
szemtanúk szerint a szobordöntés népünnepély jellegû
volt, a rendõrök nem avatkoztak be. Este fél tíz körül
(a Rádiónál már lõttek) egy
teherkocsi húzni kezdte a
meglazult szobrot, amely

nagy éljenzés közepette ledõlt. Elõbb a Blaha Lujza
térre, majd az Akácfa utcába vonszolták, ahol napokig
darabolták az emléktárgygyûjtõk.
Pécsi Sándor színmûvész
megszerezte, majd a kertjében elásta a diktátor szobrának jobb kezét. Ez özvegyétõl került késõbb a Nemzeti
Múzeum tulajdonába. Mivel
a bronzcsizmák az egykori
Felvonulás téren maradtak,
sokáig Csizma térnek nevezték a szobor hûlt helyét.
„Történetének” folytatásaként ledöntõi közül sokan
börtönbe kerültek, ahol
õket társaik „szobrászoknak” hívták.
Azóta nagyot fordult a történelem kereke. A ledöntött
szobor helyére az 50. évfordulón a forradalomnak állítanak emlékmûvet, az i-ypszilon alkotócsoport (Emõdi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba és Papp
Tamás) tervei szerint. Egy
vasoszlopok alkotta háromszög mutat majd a város felé, utcakövek (23x23 centiméteresek, nagyobbak mint
a szabvány) utalnak a kivégzett Angyal István végakaratának szellemében a pesti
utca hõseire, és 2006 darab
vasoszlopa (2-8 méteresek)
az avatás évét rögzíti.
Róbert Péter

1956-os vonatkozású magániratok gyûjtése
A Fõvárosi Levéltár felhívása
Budapest Fõváros Levéltára az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kéréssel
fordul
a
lakossághoz:
amennyiben rendelkeznek
az 1956. október 23-át közvetlenült megelõzõ, illetve a
az azt követõ idõszak – a
forradalom és szabadságharc, valamint a megtorlás –
történetének megismeréséhez, jobb megértéséhez
szükséges, maradandó érté-

kû magániratokkal (naplók,
memoárok, összegyûjtött levelezések, peres iratok, dokumentált fényképek stb.),
és ezeket ajándék, letét
vagy megvásárlás céljából
felajánlanák levéltárunknak,
kérjük vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
Levéltárunk egyúttal a
történelmi igazság keresésének jegyében az 56-os büntetõeljárásokban érintettek
írásos, vagy szóbeli vissza-

emlékezéseit a levéltárunk
õrizetében lévõ vonatkozó
peres iratok mellett helyezné el, ellensúlyozva ezzel a
büntetõperekben megjelenõ
egyoldalú képet.
További információkért
kérjük, keressék fel honlapunkat (www.bparchiv.hu),
vagy illetékes munkatársaink (Horváth J. András,
Koltai Gábor, Rácz Attila) elérhetõk a 298-7500 telefonszámon.
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Könyvbemutató Rákoscsabán
Rákosmenti Helytörténeti Füzetek
Az Erdõs Renée Ház Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóterem Dombovári Antal
Lengyel menekültek Rákoscsabán (1939–1945) címû könyvét szeptember
29-én, a Rákoscsabai Közösségi Házban adta elsõ
ízben az érdeklõdõk kezébe. Ezt az új kiadványt
Jerzy Kochanowski történész mutatta be. A kötet
megjelenését anyagi és

egyéb támogatással sokan
segítették (Aranyhegyi Szövetség, Barna Sándor alpolgármester, Papp Péterné képviselõ, Rákosligeti
Lengyel–Magyar
Baráti
Társaság, XII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat). Dombovári Antal munkájának kiadásával
a Rákosmenti Helytörténeti
Füzetek IV. évfolyamának
2. száma valósult meg.

XVII. kerületi jubileumi
megemlékezés

Az Edõs Renée-ház

Rákoshegyi Bartók Zeneház
Budapest Fõváros XVII.
kerület Önkormányzata és a
Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítványa egy képzõmûvészeti kiállítással és egy
könyvbemutatóval (R. Szabó
István: Bartók Rákoskeresztúron) egybekötve ünnepé-

lyes keretek közt szeptember
22-én megnyitotta a XVII.
kerület, Hunyadi utca 50ben lévõ Rákoshegyi Bartók
Zeneházat. Az új kulturális intézmény átadására Bartók
Béla születésének 125. évfordulója alkalmából került sor.

Október 23. (hétfõ) 10 óra
Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata koszorúzást tart a Kegyeleti Parkban (Gyökér és Széchenyi
utca által határolt), egyidejûleg leleplezi új ’56-os emlékmûvét. A program egy ünnepi mûsorral a Dózsa Mûvelõdési Házban (1173 Bp., Pesti út 113.) zárul.

Új helyszín – új távlat
z folytatás az elsõ
oldalról
Irányelve: megszervezni,
hogy bárki hozzájuthasson
a számára szükséges helyismereti-helytörténeti információhoz. Foglalkozik a
helytörténeti ismeretek iskolai oktatásával, tanulmányi
kirándulások, évfordulókhoz kapcsolódó programsorozatok, helytörténeti séták
szervezésével, kiadványok
közreadásával, a kerület értékeinek védelmét, a helytörténet
népszerûsítését
szolgáló polgári kezdeményezések felkarolásával.
A kerület történetének kutatása és népszerûsítése céljából együttmûködõ helytörténeti gyûjtemény és
helytörténeti egyesület számára az új helyszín, új távlatot jelent. Székhelyeik a Ráday utcába kerültek, mely
Belsõ-Ferencváros központi
utcája, s központja volt a régi Ferencvárosnak is.

Az új helytörténeti központ közel 500 négyzetméter alapterületen helyezkedik el. Négy kiállítótere, közösségi tere van, és irodáiban várja a Ferencváros
iránt érdeklõdõ vendégeit.
Hogy milyen az, amikor
igazi kiállítótérbe álmodhat
tárlatot a muzeológus? Remélhetõleg ez kiderült szeptember 29-én a helytörténeti gyûjtemény állandó kiállításának megnyitóján. A Festõi Ferencváros számos közismert kép mellett eddig
még kiállításra nem került
mûalkotásokat mutat be:
olyan festményeket és grafikákat, melyek mûvészi értékük mellett páratlan történeti-helytörténeti értékkel
bírnak. A kiállítás három
nagy egységben foglalja
össze a 19. század elejétõl
az 1960-as évek végéig terjedõ idõszakban keletkezett
ferencvárosi vonatkozású
alkotásokat.

A Bartók-ház Rákoshegyen

Az elsõ teremben a ferencvárosi Duna-partot és
három kerületi hidat – a
Szabadság hidat, a Petõfi
hidat és Déli összekötõ vasúti hidat – ábrázoló festményeket lehet megcsodálni.
A tárlat második egysége
nemcsak a kerület, de a fõváros két igen fontos közterét mutatja be szinte minden oldaláról, különbözõ
mûvészi korszakokból származó festményeken. A Kálvin tér a mai napig Budapest ékessége, de a képeket
vizsgálgatva arra a következtetésre juthatunk, hogy a
tér száz évvel ezelõtt építészeti szempontból egységesebb volt. A másik terünk,
ahol a Központi Vásárcsarnok vonzásának köszönhetõen naponta több tízezer
ember fordul meg, a Fõvám
tér. A festményekrõl szinte

minden lakóház, sarok ismerõs mindannyiunk számára.
A harmadik kiállítási egységben a képek rendezõ elve
a terület. A festmények és a
grafikák ábrázolják a Soroksári utat, a Ráday, a Haller, a
Mester utcát, s természetesen nem maradhat ki a híres-hírhedt Mária Valéria telep, s a helyére épült József
Attila lakótelep sem. Gyárak
és malmok, lakóházak és
középületek, életképek és
látképek – minden, ami ferencvárosi életünk része.
A Festõi Ferencváros címû
kiállítással egyszerre látott
napvilágot a helytörténeti
gyûjtemény munkatársai által összeállított, a tárlattal
azonos címû kiadvány, mely
182 alkotást mutat be, köztük a kiállítás képeit.
—gönczi—
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Legyen szabad ez a haza
Tüntetés a Bem-szobornál

A Bem tér 1956. október 23-án

A Mûszaki Egyetemre érkezett 10–15 ezer fõvárosi
és vidéki diák 1956. október 23-án, koradélután tudta meg a lengyel változásokkal szolidáris felvonulásuk
engedélyezését.
Tüntetésük meghirdetett
helyszínére, a Bem-szoborhoz vonuló egyetemistákhoz
az útba esõ hivatalok dolgozói, a délelõtti mûszakból
hazatérõ munkások is csatlakoztak – több tízezer, egyes
becslések szerint százezer
ember érkezett a térre. A felkötött karú, sebesült tábor-

nok 1934-ben felállított
bronzszobra körüli békés
tüntetés egyre radikálisabb
jelszavai a nemzeti követeléseket hangsúlyozták: „Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat! Legyen szabad ez a haza, szovjet csapat menjen haza!
Nem állunk meg félúton,
sztálinizmus pusztuljon!”
A tüntetõk egyike, Zimándi Pius egykori premontrei
szerzetes, késõbb tanár, irodalomtörténész, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének külsõ munkatársa naplójában örökítette meg a
Bem téren történteket:
„Hirtelen ismét nagy taps
és éljenzés: hosszú póznán
nagyalakú Kossuth-címert
visznek a szoborhoz, ahol
magasra emelik. Aztán egyvalaki fölmászik vele a szobor mellé, egy másik valaki
a magyar nemzeti zászlót

Nemzeti Bizottság
a Budai Vigadóban
Weninger Ernõt a Fõvárosi Bíróság elé állították a „népi demokratikus államrend
ellen irányuló cselekmények” miatt. „1956. 10. 23án részt vett a tüntetésen.
1956. 10. 26-án a Budai Vigadóban, az I. kerületi Nemzeti Bizottság megválasztásakor követelte, hogy vegyék
be a forradalmi bizottságba
és forradalmi beszédet mondott. Munkahelyén, a Propagandaanyag Terjesztõ Vállalatnál kikelt az ideiglenes
munkástanács összetétele ellen, a kommunisták kitiltását
követelte.” Késõbb röplapokat terjesztett, lakása házának kapujára kitûzte a Kossuth címert, pincéjében fegyvert rejtett el, munkahelyén
november 4-e után is fegyveresen jelent meg.

dugja be Bem apó kardja
mellé, egy harmadik a lengyel zászlót. A szobor talapzatán állók között fölfedezek
egy õsz hajú, körszakállas
bácsit, tehát még Táncsicsunk is van. Szervezés abszolúte nincs. A tömeg
hangszórót követel, de az
sincs. Fölfedezik a színész
Bessenyeit, kiáltják: Halljuk
Bessenyeit! Hosszas tanakodás után Bessenyei az autóról átmegy a Bem-szobor talapzatához, és onnan felolvassa a Szózatot. Csak azért
hallom, mert közel állok...”
Neves színészünk, Bessenyei Ferenc a Szózat elmondásán túl is szerepet vállalt a

forradalom idején. Társai a
Nemzeti Színház Forradalmi
Bizottságának elnökévé, október 31-én a Színmûvészek
Forradalmi Bizottsága tagjának választották. Egyik alapító tagja volt a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának is. A forradalom leverése után hosszú ideig
csak a Nemzeti Színházban
lehetett fellépnie.
Márián István, a Mûszaki
Egyetem Páncélos Tanszékének vezetõje kezdetektõl
támogatta az egyetemi diákság tevékenységét. Megszervezte a Bem-szoborhoz,
majd a Parlament épületéhez a felvonulást és a tüntetõk élén haladt – 1958-ban
életfogytiglani börtönbüntetést kapott.
—gábriel—

’56-os emlékmûvek a Széna téren

Vlasics László a Budapesti Helyõrség Rögtönítélõ Bírósága elé robbanóanyagés fegyverrejtegetés miatt
került: „1956. 10. 24-én
Budapesten a Budai vár
környékén beállt a felkelõkhöz, akiknél 11. 4-ig elsõse-

gélynyújtóként tevékenykedett. Kapott egy géppisztolyt, két dobtárat, négy kézigránátot és 113 db géppisztolytöltényt, amelyeket
barátjával elrejtett.” 1956ban 22 éves volt. Barátját, a
vele egyidõs Fehér Józsefet

ugyanezekért a budai vár
környékén elrejtett fegyverekért vonták felelõsségre.
Az említett két forradalmár az 1957 és 1962 között
általában 5 és 15 év közötti
börtönre ítélt 20 ezer ember
között volt.
—gt—

Budavári ’56-os megemlékezés
Október 23. (hétfõ)
10 óra: Koszorúzási ünnepség a tabáni 56-os emlékmûnél. A tabáni
obeliszken az 56-os Emlékmû és Kegyeleti Alapítvány Kuratóriumának feliratát olvashatjuk: Ezt az emlékmûvet a magyar nép és az élõ
szabadságharcosok emelték szabadságharcunk 40. évfordulójára. A
mártírok és résztvevõk örök emlékére méltó emlékezetül a hõsök
példamutató hazaszeretetére. Nem hal meg az, aki életét a hazáért áldozza, mert az
utókor nemzedékei megõrzik 56 hõseinek dicsõ emlékét.
17 óra: Gyülekezés a Kapisztrán téren (a budavári városháza elõtt), majd fáklyás menet a Széna téri 56-os emlékhelyhez
18 óra: Széna téri ünnepi megemlékezés (ünnepi szónok: Jókai Anna)
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Újpesti történeti konferencia
1956 – Ötven éve történt

Az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjteményben (XIII.
ker., Váci utca 50.) október
18-án, 15 órakor dr. Feitl
István, a Politikatörténeti Intézet fõigazgató-helyettese
nyitja meg az „Angyalföld
1956 – emberek emlékek
sorsok” címû kiállítást.
A kiállítás rendezõi az
1956-os forradalom és szabadságharc XIII. kerületi
eseményeit mutatják be
Eörsi László történész másfél évtizede folyó kutatásai
és saját levéltári kutatásaik
alapján. Fontos megjegyezni, hogy a tárlat kapcsán ál-

taluk feltárt források a kötelezõ forráskritika után részletesebb és árnyaltabb képet adnak az 1956-os forradalom kerületi történéseirõl,
mint ahogyan azt korábban
ismerték.
A forradalom konkrét eseményei mellett az 1956-os
Intézet, az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény és a
XIII. kerületi Hírnök közös
pályázatára beküldött viszszaemlékezésekbõl és a Szabad Nép korabeli híradásaiból merítve a kor hétköznapjainak hangulatát is felidézik a tárlat rendezõi.

Újpest Önkormányzata
megbízásából az Ady Endre
Mûvelõdési Központ október 25-én, fél 3 órai kezdéssel az Újpesti Polgárcentrum
Tükörtermében (1042 Budapest, Árpád út 66.) ’56
emlékére helytörténeti konferenciát szervez.
Az ünnepi rendezvényt a
kerület polgármestere, dr.
Derce Tamás nyitja meg.
A konferencián Murányi
László egyetemi oktató az

1956-os forradalom sajtóbeli megjelenítésérõl, Kadleczovits Géza helytörténész a
forradalom elsõ újpesti napjáról, Szentpáli Gábor történész az Újpesti Forradalmi
Bizottságról, Szendi Lajosné,
Kósa Katalin 1956 mártírjairól tart elõadást. Dr. Paulus
Alajos filmrendezõ 1956 egy
fiatal fotós szemével címû
megemlékezése a kiállítás
vezetéseként hallgatható.
—sz—

Gratulálunk
Ferencváros ’56-os kiállítása
A Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény új székhelyén
(IX.
ker., Ráday utca 18. – bejárat
az Erkel utcából) Lukácsy András író október 23-án nyitja meg a
„Ferencváros 1956” elnevezésû kiállítást.
A tárlat megnyitásával
egyidejûleg mutatják be a
Ferencvárosi Helytörténeti
Egyesület kiadásában megjelenõ „1956 Ferencvárosban” címû kötetet. A kiállítást és a kötetet bemutató

Lukácsy András a mártírsorsú Angyal Istvánnak – a
Tûzoltó utcai felkelõcsoport ’56 után halálra ítélt és
felakasztott egyik vezetõjének – barátja és harcostársa volt.
Kiállításuk megtekinthetõ
2007. március 30-ig, keddtõl
péntekig 12 és 18 óra, szombaton 10 és 14 óra között.

Felelõs szerkesztõ: Gábriel Tibor
Szerkesztõbizottság:
Breinich Gábor, Buda Attila, Róbert Péter, Sándor P. Tibor, Sipos András.
Alapította a Budapesti Honismereti Társaság és a Budapesti Történeti Múzeum.
Kiadja a Budapesti Honismereti Társaság
(1043 Budapest, Berda József u. 48., tel.: 370-0652,
e-mail: bpht@chello.hu, internetes változat: www.bpht.hu)
Nyomás: Kolofon Kft., ISSN 1418-4273

A Budavári Önkormányzat szeptember 2-án Budavárért Emlékéremmel tüntette ki Skultéty Csaba publicistát, a neves mûgyûjtõt.
Kitüntetését a könyvnyomtatás kezdetétõl a 19. századig terjedõ idõszakból származó, Budát és Pestet ábrázoló metszetek és hungaricumok gyûjtéséért és a
nemzet tulajdonába kerüléséért kapta.

A Pestszentimrei Önálló
Néprajzi-, Ipar- és Helytörténeti Gyûjtemény tulajdonosaként Karip Gyula
szeptember 6-án Demeter
Zoltán altábornagytól a
Szabó János Emlékérmet
vehette át.
Kitüntetését a gyûjtemény
eredményes munkájáért
kapta. Mindketten a Budapesti Honismereti Társaság
tagjai.

F.: Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest,
Berda József u. 48.
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Ingyenes lapunk kereskedelmi forgalomba nem kerül, megtalálható a budapesti kerületek múzeumaiban, helytörténeti
gyûjteményeiben, Budapest Fõváros Levéltárában, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjaiban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogramja és Nemzeti Évfordulók Titkársága, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány
és a kerületi önkormányzatok támogatásával jelenik meg.
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Felkelõcsoport
a Corvin közben
A Corvin köziek
az októberi harcok
idején
A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városszerte felvették a
harcot a spontán módon

’56-os pesti srác
– Corvin mozi

alakuló felkelõcsoportok.
Mindenképp megállapítható, hogy a felkelõk jellemzõen az alsó társadalmi rétegekbõl jöttek. Mégpedig túlnyomó többségben nem
azért, mert „osztályidegennek” találtattak a Rákosiérában, hanem mert apjuk
is kétkezi munkás vagy paraszt volt. Mindez szöges ellentétben áll a kádári rendszerben hangoztatott tétel-

lel, miszerint „deklasszált”
rétegek részvételérõl lett
volna szó
Az ellenállásra senki – beleértve a szovjet hadvezetést
– nem számított, és a képzetlen, gyengén felfegyverzett többnyire igen fiatal
életkorú ellenállók – elsõsorban benzines palackokkal (Molotov-koktél)
– meglehetõsen nagy
veszteségeket okoztak az intervenciós
erõknek. A legsúlyosabb összecsapásokra a Nagykörút–Üllõi
út keresztezõdésénél
és annak környékén
került sor. Az Üllõi út
mindkét oldalán számos kisebb-nagyobb
létszámú, állandóan
fluktuálódó csoportok megnehezítették,
olykor ellehetetlenítették a szovjet páncélosok mozgását. E
csoportok közül a
legnagyobb hírnevet
a stratégiai szempontból kiváló adott-

A Kilián laktanya a harcok után

ságú Corvin moziban összegyûlt fegyveresek szerezték.
Említést kell tenni a környezõ csoportokról is, amelyeknek szintén jelentõs szerepük volt az eredményes ellenállásban. Közülük különösen a Práter utcai
(11–15. sz.) általános iskolában tanyát verõ legnépesebb csoport vált ismertté,
Ö. Nagy János parancsnoksága alatt. Nagyobb csopor-

tok közé tartozott a Kisfaludy utca 28/B-ben mûködõ
két civil egység, Kasza János alakulata, valamint október 28-tól a Fáncsik
György vezette „Különleges
Csoport”, továbbá a Vajdahunyad utca 41. sz. házban
lévõ csoport, amelynek élén
Kiss Károly hadnagy állt. Kisebb egységek voltak még a
Práter utca 9. sz. házban Tokaji Ferenc, majd Schmidt

A Budapesti Honismereti Társaság ok- az óbudai Schmidt-kastély ellenállóiról,
tóber 4-én, az ötvenéves jubileum alkal- Szentpáli Gábor történész, az Újpesti Formából „Budapest – ’56 A forradalom he- radalmi Bizottságról, Szendiné Kósa Katalyi szervezetei”
lin, az ’56-os
témakörben,
Szövetség taga fõvárosi leja, ’56-os emEmlékülés a forradalom helyi szervezeteirõl
véltár földszinlékeirõl tartott
ti konferencia
elõadást, ametermében tartotta meg emlékülését. A lyeket e jubileumi mellékletben adunk
megjelenteket Budapest Fõváros Levéltá- közre. A Budapesti Históriák rendezvényra nevében Breinich Gábor fõigazgató-he- sorozatába illesztett emlékülés megvalósílyettes köszöntötte.
tását a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Az emlékülésen Eörsi László történész a Közmûvelõdési Kollégiuma és Budapest
corvinistákról, Karacs Zsigmond történész Fõváros Levéltára támogatta.

Budapest – ’56
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László irányításával; a Práter utca 19. sz. épületben
Ritecz József vezetésével (ez
utóbbi csoport késõbb, amikor ez a bázishely szûkössé
vált, áttelepült a Práter utcai
[31. sz.] MTH-iskolába); a
Szigony utca 14. sz. házban
Izsák Sándor parancsnokságával; a Bányász moziban,
e fegyveresek élén Bacsó
László állt és a Corvin köz
Üllõi úti bejáratánál a 40. és
42 sz. házban Hegyi Lajos,
illetõleg Katona Miklós irányításával. A szemben lévõ,
IX. kerületi oldalon a Kilián
laktanya munkáskatonái,
valamint a környezõ Ferenc
körúti csoportok (Ferenc
körút 25. sz. házban Balogh
Lajos, 36. sz. házban Kucsera Béla, 43. sz. házban
Antal Gyula parancsnokságával) is bekapcsolódtak a
harcokba. Ezeket a felsorolt
csoportokat nevezem összefoglaló néven corvinistáknak, mivel kölcsönösen biztosították egymást, egyeztették a jelszavaikat, és elvileg
a Corvin parancsnoksága
alá tartoztak. Valójában
azonban javarészt egymástól függetlenül tevékenykedtek. A távolabbi VIII. és IX.
kerületi csoportokkal viszont még ennél is csekélyebb volt az együttmûködésük.
A Corvin közt szûk bejárói
miatt páncélosokkal nehezen lehetett támadni, onnan
viszont könnyen célba vehetõek voltak a megszállók
alakulatai. Az elsõ napokban még a parancsnokok is
gyakran váltották egymást,
személyükrõl megbízható
adatok eddig nemigen kerültek elõ. Október 26-án
Iván Kovács László gödi
munkás bizonyította alkalmasságát a vezetésre: bátornak, s egyben megfontoltnak bizonyult, hallgattak rá.
A felkelõk harci sikereirõl a
magyar politikai és katonai
vezetés is tudomást szerzett,
és szovjet segédlettel már
október 25-tõl meg akarta

szervezni e bázis megsemmisítését. Ám a 28-án reggel indított összehangolt akció csúfos kudarccal végzõdött, a fölvonuló harckocsik
nagyobb részét a corvinisták megsemmisítették. Az
újabb támadást viszont
Nagy Imre miniszterelnök
tiltakozása hiúsította meg.
Bár a kormányfõ aznap kihirdette a tûzszünetet, a harcok 29-ig folytatódtak. Budapesten a felkelõknek sike-
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tattak a HM által megbízott
tisztekkel, köztük Váradi
Gyula vezérõrnaggyal fegyvereik átadásáról, ám végül
megtagadták a fegyverletételt. Ugyanakkor elismerték
a Nagy Imre kormányt, és
lándzsát törtek a forradalmi
követelések mellett: a szovjet csapatok Budapestrõl
való kivonását, az ország
függetlenségének, semlegességének kikiáltását követelték, többpártrendszert és

Havrila Béláné és Wittner Mária
a VIII. kerület, Vajdahunyad u. 41-ben

rült megállítaniuk a bevonuló szovjet csapatokat, és ebben a corvinistáknak oroszlánrészük volt. Becslésem
szerint az októberi harcokban a szovjetek mintegy
120 katonát és 20–25 páncélost vesztettek. A corvinista áldozatokról sincsenek
konkrét adataink, körülbelül
30-an haltak meg.
A tûzszüneti és
nemzetõrségi
tárgyalások
Az ország politikai és katonai vezetõi a Corvin mozit
tekintették a fegyveres felkelés központjának.
A Kisfaludy köz a köztudatban is kiemelkedett az
egymástól lényegében független csoportok közül. A
corvinisták kihasználták a
hatalom bizonytalanságát,
nem engedtek a harcokban
elért pozíciójukból. Több
napig, váltott helyszíneken
elhúzódó tárgyalásokat foly-

szabad választásokat, az
ÁVH feloszlatását, a felkelõknek pedig amnesztiát kívántak.
Állhatatosságuk
meghozta a gyümölcsét: a
kormány végül elismerte a
fegyveres csoportokat, és
október 31-én, a Kilián laktanyában megalakult a hivatásos fegyveres erõket és
a civil fegyvereseket tömörítõ Forradalmi Karhatalmi
Bizottság, illetve a Nemzetõrség. A felkelõk közül ebben ismét kiemelkedõ szerepet kaptak a Corvin közi vezetõk, akik még a tûzszüneti
határozat elõtt tárgyalásba
bocsátkoztak a „barikád túlsó oldalával”. A szovjet fõparancsnokság és a BM
képviselõje rá akarta bírni a
felkelõket fegyverletételre
szabad elvonulás fejében.
A fegyverszüneti tárgyalásokban a felkelõ-csoportok
közül a Corvin közieknek kitüntetett szerep jutott. Számos alkalommal, különbö-

zõ helyszíneken értekeztek a
politikai, a honvédségi, a
rendõrségi vezetõkkel önállóan (a Práter utcaiakat is
képviselve), vagy más egységek küldötteivel együtt. A
pártközpontban tárgyalva
az MDP vezetõivel szembenálló felek közös nyilatkozatot hoztak létre: õk elismerik a Nagy Imre kormányt, a kormány leszereli
az ÁVH-t, a harcokban
résztvevõk pedig amnesztiában részesülnek. Megígérték
nekik, hogy a felhívást közzéteszik a rádióban. Mivel
ez elmaradt, a fegyverletételre sem került sor. A felkelõk túlnyomó része egyetértett abban, hogy a szovjet
csapatok budapesti kivonásáig nem adják ki kezükbõl
a fegyvert, de ennek megtörténte után a katonákkal
és a rendõrökkel együtt közremûködnek a rend helyreállításában.
A következõ lépésként
október 31-én az egységes
nemzetõrség megalakulására került sor a Kilián laktanyában. Ekkor vált teljesen megosztottá a Corvin
közi parancsnokság. Már a
korábbi tárgyalások idején
kialakult Iván Kovács parancsnokkal szemben egy
befolyásos csoport, amelynek fõ hangadói a Pongrátz
testvérek, Antalóczy Sándor orvos és Bornemissza
Tibor egyetemi tanársegéd
voltak. Õk árulást gyanítva
még a kivonuló szovjet csapatok biztosításában sem
voltak hajlandóak közremûködni és rendkívül gyanakvó légkört teremtettek,
valamint intrikáltak. A Kilián laktanyában arról is szó
esett, hogy ki legyen az új
honvédelmi miniszter. Iván
Kovács Maléter Pál ezredest, tartotta erre a legalkalmasabbnak, míg ellenlábasai Márton András ezredes. Maléter a Mûszaki Kisegítõ Alakulatok parancsnokaként 25-én vette át az
irányítást a Kilián laktanyá-
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Harcképtelenné tett SZU-152-e rohamlövegek

ban, és így részese volt a
katonák és a felkelõk közötti kisebb csetepatéknak.
Hamarosan azonban tûzszünetet hirdetett és kizárólag a laktanya védelmére
rendezkedett be, késõbb
pedig teljesen elfogadta a
forradalmárok követeléseit.
Márton András a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia
parancsnoka volt, akivel
elõzõleg jó kapcsolatot építettek ki Pongrátzék, akik
viszont Malétert megalapozatlan vádakkal illették és
engesztelhetetlenül gyûlölték.
Corvin köziek
a fegyverszüneti
idõszakban
A fentiek következményeként november 1-jén (vagy
2-án) Márton András közremûködésével Pongrátzék leváltották Iván Kovácsot, és
fõparancsnoknak Pongrátz
Gergely agronómust nevezték ki. A korábbi vezetõ –
mivel a felkelõk között
nagyfokú népszerûséget élvezett, akárcsak Szabó László bolti alkalmazott és Erdõs
Imre segédmunkás – parancsnokhelyettes lett. Antalóczi és Bornemissza tanácsadói szerepkörben továbbra is jelentõs szerepet
töltött be az irányításban. A
megosztottság, a széthúzás
azonban a továbbiakban

sem szûnt meg a csoport vezetésében.
A harcok megszûnte után
mintegy 1500-2000 fõre
duzzadt a csoport létszáma.
Október 31-étõl egyre jobban érvényesült a katonai
szervezettség. Négy száza-

Szabó Ilona emléktáblája
a Corvin közben

dot hoztak létre a Corvin
moziban, a Kisfaludy utcában, és a Práter utcában lévõ felkelõk bevonásával.
(Egyébként a közeli, és szintén jelentékeny Vajdahunyad utcai csoport továbbra
is teljes függetlenséget élvezett, bár ténylegesen a Práter és a Kisfaludy utcai csoportoknak is maradt önállóságuk.) A fõparancsnok
mellett kinevezték a parancsnokhelyetteseket, század-, szakasz-, és rajparancsnokokat, katonai ta-
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nácsadókat (10–15 tisztet),
az összekötõket, a páncélos-, a tüzér-, a hadtáp-parancsnokot, gépkocsik, és a
kötözõhely parancsnokát.
Rádiósokat, gépírónõket is
alkalmaztak. Fõ tevékenységük ekkor a rend fenntartása volt. Több részleg – a
nemzetõr-fõparancsnokság
utasítása értelmében – az
ÁVH-sok, pártfunkcionáriusok begyûjtésével foglalkozott, de számos szovjet foglyot is beszállítottak. A foglyoknak nem esett bántódásuk, mert a felkelõk nagyobb része megakadályozta az önbíráskodást.
Amikor a Corvin köz
nemzetõregységgé vált, katonai tanácsadókat rendeltek hozzájuk – elsõsorban a
ZMKA-ból –, akik azonban
nem utasíthatták a felkelõket. A Corvin fõparancsnokság mindvégig a legrangosabb csoport maradt:
a Karhatalmi Bizottságokon, a nemzetõrségi értekezleteken legnagyobb létszámban a corvinista küldöttek vettek részt, és közülük a 10 fõs Operatív Bizottságba – Antalóczy és
Iván Kovács révén – ketten
is bekerültek.
Bukás, megtorlás
A november 4-én bevonuló szovjet csapatok kíméletlen támadásának egyik fõ
célpontja a Corvin köz volt,
és ez mintha váratlanul érte
volna az ottani felkelõket.

Corvin köz – 1956

Ellenállásuk már ezen a napon összeomlott. Többen –
így Mesz János tüzérparancsnok – elestek a harcban. Eközben Iván Kovácsot ellenfelei árulással vádolták, lefegyverezték, s a
szomszédos Kilián laktanyába kísérték, ám eközben
sikerült megszöknie. A Corvin köz védõinek egy része
a Víg utcába telepedett át,
ahol Pongrátz Gergely lemondott a fõparancsnokságról Fáncsik György
anyagellenõr javára, aki
addig a Kisfaludy utcaiak
parancsnoka volt. Ekkor
már a corvinista csoportok
összeolvadtak, egyes részük
még néhány napig folytatta
az ellenállást, míg Fáncsik
György mintegy 300 fõvel
az osztrák határ felé indult.
A Práter utcaiak, a Kisfaludy utcaiak és a Vajdahunyad utcaiak részlegei 8-áig
tartottak ki a körzetükben.
A Corvin köz vezetõi közül a Pongrátz testvérek,
Antalóczi, Bornemissza és
Erdõs emigrált, Iván Kovács
pedig illegális szervezkedésbe fogott – elfogták, halálra
ítélték és kivégezték. Ugyanerre a sorsa jutott Fáncsik
György, valamint Preszmájer Ágoston, Ivicz György,
Nagy József, Renner Péter,
Szabó Lajos, Szörtsey István. A többieket, akiket kézre kerítettek, hosszabb-rövidebb idõtartamú börtönbüntetésre ítélték.
Eörsi László
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Szabadságharcosok Óbudán
A Schmidt-kastély ellenállói

Pércsi Lajos õrnagy

Az országot 1956. október
4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a
szovjet csapatok kivonulásában, mindenki az élet
normális mederben való újraindulására készült. A III.
kerületi Forradalmi Bizottság az üzemek többségét a
hétfõi munkakezdésre bíztatta. A Gázmûvek eddig is
mûködött. Az Újlaki Téglagyárban hozzákezdtek a kemencék felfûtéséhez. Az
Óbudai Hajógyár karbantartó részlege szombaton elkezdte a munkát, hogy hétfõn akadály nélkül indulhasson az üzem. A Goldberger Textilgyár és a Selyemipar Bécsi úti központja is a
munka felvétele mellett
döntött pénteken. Sok helyen, így a Bécsi úti és a
Csillaghegyi Téglagyárakban munkástanácsok alakultak. Óbudán megindult a
villamos és Esztergom felé a
vasúti közlekedés.
Pércsi Lajos õrnagy november 4-én lövöldözésre
ébredt. Miután nem jött érte
a gépkocsi, hogy elvigye az
alakulatához, 10 óra tájban
gyalog indult el Pusztaszeri
úti lakásáról. A Rózsadomb
környékén találkozott egy
tiszti csoporttal, tagjai elmondták, hogy a szovjet
csapatok megtámadták Pestet és Nagy Imre ellenállásra
szólított fel.

Aztán egy civileket vivõ
gépkocsi állt meg mellette.
Tõlük megtudta, hogy tovább menni nem lehet.
Felszólították, menjen velük a Schmidt-kastélyba.
Ide a déli órákban érkeztek
meg. Ott Pataki lövészhadnagy fogadta, mintegy huszonöt katonával; növendékekkel és háromszor
annyi fegyveres civil felkelõvel. Tájékoztatta a helyzetrõl és közölte, hogy
megfigyelõket küldött a
Hármashatár-hegyre.
Megszervezik
az ellenállást
Rangidõs tisztként Pércsi
õrnagy fokozatosan átvette
az irányítást. Körbejárta a
kastélyt, már elsõ percben
megkezdte az igen laza fegyelem megerõsítését. Kijelölte az óvóhelyet, a kötözõhelyet, a lõszer- és ruharaktárakat, az elhelyezési
körleteket. Megszervezte a
belrendet, az õrséget. Az
épületet csak az közelíthette meg, aki tudta a jelszót.
Kiadott utasításait ellenõrizte, s látta parancsait általában teljesítik is. Hamarosan megszûnt a fejetlenség. Elrendelte, hogy egymást bajtársnak szólítsák.
Felhívta az állomány figyelmét, hogy légitámadás esetére védekezési lehetõségük nincs, és aki akar, elmehet. Nem ment el senki,
ekkor még nem! Az ötnapos ellenállás alatt a cserélõdés ellenére a csoport
legnagyobb létszáma meghaladta a kétszázat.
A belsõ kastélybeli körülmények
rendezésével
egyidõben a közelebbi és
távolabbi környezetre is kiterjedt figyelme. Dél felé,
mintegy ötszáz méterre levõ építkezés tetején, harcászatilag nagyon sebezhetõ
helyen, észrevett egy húsz

fõbõl álló fegyveres csoportot. Rábeszélte õket a csatlakozásra. Két egységre
osztva a Mátyáshegyi úton
helyezte el õket azzal, hogy
ássák be magukat, és szovjet támadás esetén a Szépvölgyi út felõl biztosítsák a
kastélyt.
Nagy Imre hajnali segélykiáltása Óbudán is szájrólszájra szállt. A reggeli órákban hatalmas tömeg gyûlt
össze a Fõtéren, és az elszántabbak hamarosan elindultak a folyamõr laktanyába, fegyverért. Lázár ezredes a laktanya parancsnoka
nem akadályozta szándékukat, délre mindent elvittek,
elment Lázár ezredes is. Az
óbudai hajógyárba és a téglagyárba katonai alakulatok
és polgári fegyveresek húzódtak be. Délután a Bécsi
úton a szovjetek megtámadtak egy magyar katonai oszlopot, a fegyvereket és lõszert szállító magyar gépkocsikat egy szovjet rohamlöveg vette tûz alá és gyújtotta fel. A kimentett hadianyagból három aknavetõt
lõszerrel a téglagyár udvarába vontattak. Ott a szétlõtt
gépkocsikon utazó katonák
egy százados parancsnoksága alatt védelemre rendezkedtek be. Ekkorra az Újlaki
téglagyárban 25 fõnyi civil
felkelõ gyûlt össze Tónusz
Ede parancsnoksága alatt.
Õk is behúztak egy Gaz 51
típusú gépkocsit, melyen
élelem, ruházati felszerelések és híradó eszközök voltak. A nap folyamán Csíki
Lajos alhadnagy csatlakozott hozzájuk. A Schmidt
kastéllyal telefonon felvette
a kapcsolatot a II. kerületi
Forradalmi
Bizottmány,
melynek tagjai közt Szabó
Jánost, a Széna tériek legendás Szabó bácsiját is ott
találjuk. Felajánlották az élelem és egyéb anyagiak biz-

tosítását. Kérték, hogy a
környékükön a Hármashatár-hegyen levõ rádióadó
és zavaró állomást hallgattassák el. Erdõsi Ferenc
hadnagy 4-én a délutáni
órákban érkezett a kastélyba, Pércsi õrnagy kikérdezés után megbízta, hogy
szervezzen egy csoportot a
Hármashatár-hegyi adó elhallgattatására, ahová 22
órakor indultak el.
Anda Ferenc honvéd egységével a folyamõr laktanya
mellett tartózkodott, mikor
Lázár ezredes hazaküldte a
katonáit. A felkelõk felszólították Andát, hogy gépkocsijával vigyen élelmiszert a
Schmidt-kastélyba, de ott
már nem talált, ez után a
forradalmárok javaslatára a
III. kerületi Tanács épületéhez ment. Ott a tehergépkocsiját cukorral, kávéval,
konzervekkel, hússal és más
élelmiszerekkel rakták meg,
majd szállítmányával jelentkezett Pércsi õrnagynál. Késõbb lõszert is szállított gépkocsijával.
Még a délutáni órákban
indult el Tornyosi János három felkelõ társával az Újlaki téglagyárból tájékozódni,
hogy megnézzék hol vannak még a kerületben fegyveres felkelõ csoportok. A
Margit Kórház mellett nagyobb létszámú felkelõre
bukkantak és miközben beszélgettek,
megérkezett
Pércsi õrnagy, aki felszólította õket a kastélybeliekhez
csatlakozásra. Útközben egy
16 fõs csoportnak parancsot adott, ássa be magát, a
többieket felkísérte a kastélyba. Onnan visszatérve
nagyobb mennyiségû kézigránátot és egy golyószórót
vitt számukra, az este folyamán pedig gondoskodott
felváltásukról. Ekkorra már
két szovjet katonát is foglyul
ejtettek.

2006. október
Szovjet tankok Óbudán
A helyzet komolyságára
való tekintettel 5-én reggelre Pércsi õrnagy elhatározta, katonai egységekbe
szervezi a felkelõket. Egy
lövész hadnaggyal felsorakoztatta a szabadságharcosokat a Schmidt-kastély ud-

V
varán, majd kiállt eléjük és
megkérdezte: Elfogadtok-e
engem parancsnoknak? Az
igenlõ választ követõen rajokat szervezett, három raj
alkotott egy szakaszt, három szakaszból viszont egy
század lett egy parancsnokkal, maga mellé nyolc-tíz
fõbõl álló törzset
állított. Elrendelte,
hogy fektessenek
fel egy névjegyzéket, de ezt kereken
megtagadták. Ekkor a felkelõk
mintegy százötvenen lehettek. Ismételten felhívta a figyelmet, hogy csak
az maradjon aki
önként jött, és harc
közben mindenki
maradjon becsületes – „Ez az ország
a mi országunk, ezt
nekünk kell megvédeni, ezt nem teszi meg helyettünk
sem Amerika, sem
senki.”

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó
Pércsi õrnagy ezután a kijelölt századparancsnokkal
végigjárta a körleteket, és a
beosztásoknak megfelelõen
elhelyezte az embereket.
Egy fegyveres részére 40
darab lõszert engedélyezett.
Lõni csak az õ, illetve a
helyszínen levõ legmagasabb tiszti beosztású parancsnok engedélyével lehetett. Tolmács útján a szovjet foglyokkal is elbeszélgetett, megmagyarázta nekik,
hogy a hazájuk szabadságáért harcolnak és nem fasiszták, mire a foglyok fegyvert
kértek, de Pércsi õrnagy
csak a gulyáságyúhoz engedte õket. 5-én lement a
téglagyárba, felvette a kapcsolatot az ottani felkelõkkel. A katonai parancsnokot
kérte, hogy ágyúkat vontassanak fel a Schmidtkastélyba. Egy 122 milliméteres tarackot kaptak, melyet páncéltörõ ágyúként
akartak használni a szovjet
harckocsik ellen. Egy újabb
csoport két darab 120 milli-

méteres aknavetõvel állított
be a kastélyba, s engedélyt
kaptak beásásukra. Napközben Csíki Lajos alhadnagy érkezett a kastélyba,
Pércsi õrnagy kikérdezése
után felderítõ tisztjévé nevezte ki. Eligazítás után parancsot adott ki, hogy két
katonával és három polgári
fegyveres felkelõvel induljon felderítésre, a Sztálin
híd, Flórián tér és a Filatorigát környékén lévõ szovjet
egységek erejét, tartózkodási helyüket, szándékukat állapítsa meg. Délben civilek
hoztak egy R 10-es katonai
rádióadót, két láda géppisztoly- és ugyanannyi puskalõszert. Ezután jelentették
Pércsi õrnagynak, hogy a
szovjet csapatok támadásba
kezdtek. Páncélosok lövik a
Lajos utcai iskolát. A 2. szakasznak parancsot adott,
menjenek az iskolához és
ott a helyzet ismeretében intézkedjenek. Ugyanakkor a
kastély fõbejáratánál lévõ
peremrészen a szabadság-

Schmidt-kastély, 1956

Budapest helytörténetének
emlékkönyve
• Értékõrzõ tanulmányok,
• helytörténettel foglalkozó egyesületek beszámolói
• fõvárosi helytörténeti adattárak, bibliográfia
Elõrendelésben: 1200 forintért
A Budapesti Honismereti Társaság 2007 februárjában
bemutatásra kerülõ könyve, a
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv III.
a helytörténeti sorozat harmadik köteteként fog megjelenni, hasonló szerkesztéssel, mint a 2004-ben és 2005-ben
kiadott Budapesti Helytörténeti Emlékkönyvek.
Közölt írásai a Budapesti Históriák 2005. évi elõadóestjein elhangzottakról, Budapest és elõdtelepülései történeti
múltjának egy-egy jelentõs fordulópontjáról, kiemelkedõ
személyeirõl és szervezeteirõl számolnak be. (Lásd részletesen: www.bpht.hu > Budapesti Honismereti Társaság menüpont > Kiadványai almenüpont – innen a megrendelõlap is letõlthetõ.)
Megjelenését a Fõvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottsága,
a Nemzeti Civil Alapprogram és a Budapest Bank Budapestért Alapítvány támogatja. Nyilvános forgalomba nem
kerül, elõrendelés keretében 1200 forintért rendelhetõ meg.
Örökítse meg az utókor számára szervezete, saját vagy
szerettei nevét az emlékkönyvben. A 2005. december 10-ig

a könyvet megrendelõk neve támogatóként szerepelni fog a
kötetben.
Megrendelése a Budapesti Honismereti Társaságnak postán (1043 Budapest, Berda József u. 48.), faxon (2305475) és e-mailen (info@bpht.hu) egyaránt elküldhetõ.

Megrendelõlap
Megrendelem a
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv III. címû kötetet
......... példányban, 1800 Ft helyett 1200 Ft-ért.
Megrendelõ neve: ...........................................................
Címe:..............................................................................
Telefonszáma ..................................................................
E-mail címe: ...................................................................

 személyesen veszem át
a Budapesti Honismereti Társaság székhelyén

 postai kézbesítéssel kérem
 utánvéttel fizetek (+860 Ft)

Az emlékkönyvben támogatóként
szereplõ név:...................................................................
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harcosok már tüzet nyitottak a Bécsi úton haladó
szovjet harckocsikra, páncélautóra és teherautóra. Az
egyik szovjet harckocsi két
lövést adott le a kastély felé,
majd a szovjet oszlop eltávozott. Pércsi õrnagy mellett
két szabadságharcos tartotta a kapcsolatot a II. kerületi Forradalmi Bizottmánynyal, Szabó bácsi Széna téri
felkelõivel, sõt telefonon az
angol nagykövetséggel is.
Ötödikén késõ este Pércsi
õrnagy meglátogatta a
Pusztaszeri úton lakó családját, ahonnan visszatérni
már nem tudott.
Az utolsó
összecsapások
A
Schmidt-kastélyban
akár tucatnyi is lehetett az
idõnként ott tartózkodó tisztek száma, legtöbbjük nevét
a késõbbi rendõrségi kihallgatások és bírósági eljárás
során sem tudták felderíteni. Pércsi õrnagy helyettese
egy tartalékos százados volt.
A lefolytatott eljárások irataiból kiderül, hogy Pércsi õrnagy részletesen tájékozódott és személyesen elbeszélgetett azokkal, akiket valamilyen feladattal megbízott. Nagy volt az embereit
érintõ felelõsségérzete. „Figyelmeztettem õt, hogy az
emberekre vigyázzanak.” –
mondta mikor parancsot
adott Erdõsinek, a Hármashatár-hegyi feladat végrehajtására. Ez a végtelen emberi tisztesség és felelõsség
mondatta vele a bíróságon:
„Névszerint nem tudom,
hogy a kastélyban ki volt a
helyettesem.” Amikor látta
nem térhet vissza, feltelefonált hozzájuk, „hogy hagyják abba dolgot.” Az ott maradtak azonban továbbra is
kitartottak. Úgy tûnik elõbb
a polgári személyként emlegetett tartalékos százados,
majd egy lövész hadnagy
volt estig a parancsnok. Késõbb úgy határoztak, hogy
Csíki vegye át a vezénylést,
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egy tartalékos tiszt javaslatára. Csíki alhadnagy a növekvõ létszám miatt újraszervezte az egységet, most
már négy szakaszra.
Még hatodikán Palló tüzér
hadnagy és Erdõsi hadnagy
Szentendrérõl el tudott hozni 3 légvédelmi ágyút, lõszerrel együtt. Hetedikén
egy szovjet ikergéppuskával
lõttek fel a kastélyba. Azt
egy aknavetõvel kilõtték, a
gépkocsiból kiugráló szovjet
katonák üldözésére mintegy
húszan indultak. Sebesültek
itt is, ott is voltak. Ekkor kapott tüdõlövést Dalmadi növendék is, kit a Margit Kórházban helyeztek el. Onnan
tartóztatták le, miután óvatlanul eldicsekedett tetteivel.
Harcba keveredtek a Bécsi
úton haladó szovjet oszloppal, Palló hadnagy lõtt az
ágyúkkal. A szovjeteknél
egy tiszt és kilenc katona
esett el – a felkelõk veszteségei a bíróságot nem érdekelték. A visszaemlékezõk
szerint a közülük elesett
négy hõsi halott még mindig Schmidt-kastély és kórház közötti árokban nyugszik. 7-én éjjel már kilátástalan volt a további harc. Csíki alhadnagy felhívást intézett az ott tartózkodókhoz a
helyszín elhagyására, többedmagával õ is eltávozott.
Csíki és Erdõsi „több napon
keresztül kitartott a Schmidtkastélyban és ennek a körülménynek komoly nemzetközi jelentõsége is volt.” Azt a
látszatot keltették, hogy a
magyar honvédség harcol a
szovjet hadsereg ellen. Ezeket a dicséretnek beillõ gondolatokat a bírósági ítélet
tartalmazta.
Megtorlás
Pércsi Lajos nem írta alá a
tiszti nyilatkozatot, leszerelt
és elment a Déli pályaudvarra dolgozni, mozdonyvezetõ gyakornoknak. A felesége bíztatta, menjenek el
nyugatra, de õ azt mondta,
hogy semmi olyat nem tett,

amiért félnie kellene. A
megtorlás azonban elkezdõdött. Elõbb a Schmidt-kastélybeli, úgynevezett Orvossegédképzõ iskolás nemzetõrökrõl született ítélet.
1957. június 22-én a bíróság elé állított kilenc fiatalt
elsõ fokon 5-7 évig terjedõ
büntetéssel sújtották. A tisztekre nehezebben találtak
rá, a tucatnyi közül hármat
sikerült bíróság elé állítani.
A nyomozó hatóság az öszsze Pécsi nevû tiszt fényképét begyûjtötte, végül Pércsi
Lajosét is, így tudták azonosítani. A letartóztatottakat
kegyetlenül
megverték,
amit a bíróság igyekezett eltussolni. Az elsõ és a másodfokú ítéletben, ez utóbbi
1958. május 8-án kelt, halálra ítélték, majd két nap
múlva, május tizedike reggelén végezték ki õket:
Pércsi Lajos õrnagyot, Csíki
Lajos és Erdõsi Ferenc hadnagyot. Testüket megbecstelenítõ módon arccal lefelé,
hátukon dróttal összekötözött kézzel, kartonpapírba

tekerve hantolták el a Rákoskeresztúri temetõ 301-es
parcellájában, jeltelen sírba, melyet rendõrlovakkal
tapostattak simára. Hozzátartozóik csak Nagy Imre
újratemetése alkalmával
szereztek tudomást szeretteik nyughelyérõl. A velük
együtt elítélt Dalmadi Jenõ
életfogytiglani, Toronyi János 12 évi büntetést kapott,
míg ketten 1-2 évi büntetéssel megúszták.
A rendszerváltás hozta
meg a rehabilitációjukat:
„Ezt az ítéletet az 1989. évi
XXXVI. Törvény 1.-ben írt
rendelkezés folytán semmisnek kell tekinteni.” 1990.
július 5-én Pércsi Lajost ezredessé, Csíki Lajost és
Erdõsi Ferencet alezredessé
léptette elõ a Magyar Köztársaság elnöke. A Nemzeti
Pantheonná alakított 301-es
parcellában, kopjafával és
névvel ellátott márványlapos sírjukat ma már a kegyelet virágaival bárki felkeresheti.
Karacs Zsigmond

Zsukov jelentés
a magyar helyzetrõl
Helyzetjelentés az 1956. november 4. 12.00
(magyar idõ szerint 10.00) órai állapotról
„...A Budapesten harcoló szovjet csapatok a lázadók
ellenállásának letörése után elfoglalták a Parlament és
az MDP KV épületét, valamint a Parlament körzetében
lévõ rádióadó-állomást. Birtokukba vettek három, a város keleti és nyugati részét összekötõ Duna-hidat, valamint egy fegyver- és lõszerraktárat.
Nagy Imre ellenforradalmi kormányának minden tagja bujkál. Felkutatásuk folyamatban van.
Budapesten a lázadók ellenállásának egyetlen jelentõs
góca van még, a Corvin filmszínháznál (a város délkeleti részén). Az e támaszpontot védõ lázadóknak megadásra felszólító ultimátumot adtak át. Mivel a lázadók
nem voltak hajlandók megadni magukat, csapataink rohamra indultak ellenük...”
(Georgij Konsztantyinovics Zsukov [1896–1974], a
Szovjetunió marsallja, az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc idején az SZKP KB valamint az elnöksége tagja, egyben Szovjetunió honvédelmi minisztere
volt – a szerk.)
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Forradalmi Bizottság Újpesten
Az Újpesti Forradalmi Bizottság szerepének megítéléséhez elkerülhetetlen megjegyezni az események helyszínének néhány jellemzõjét, melyek megvilágítják,
hogyan tudta a hirtelenjében megalakult testület töretlenül megõrizni vezetõ
szerepét tizenkilenc napig.

len és keleten egyaránt lehatároló vasúti sínek.
Október 23.
Újpest népe a belvárosi
eseményekrõl 1956. október 23-án délután csak hírbõl értesült. Estefelé azonban már felhangzottak a
belvárosi szólamok:„Vesz-

Az István tér lett az újpesti
forradalom fókuszpontja, a
ledöntött szobor talapzata
pedig az emelvény, amirõl a
szónokok végre szabadon
beszélhettek. Egy gyújtó
hangú beszédre a tömeg az
MDP helyi székházához
nyomult, késõbb a rendõrséghez vonultak a tüntetõk.

Az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium a harcok után

Az 1907-ben városi címet
nyerõ Újpest, kedvezõ fekvésének köszönhetõen tömeges mértékben adott otthont iparosoknak, kereskedõknek, a gyáripar fejlõdésével a kialakuló munkásságnak, akik többnyire helyben dolgoztak, és sajátos
kispolgári kultúrát hoztak
létre, identitásuk a függetlenségen alapult. A fõváros
közelsége, ugyanakkor Újpesttõl való távolsága erõs
patriotizmust alakított ki az
itt lakókban. Az öntudatában erõs lakosság száma a
negyvenes évekre majdnem
elérte a nyolcvanezret.
1950-ben Budapest része
lett Újpest, mint a fõváros
negyedik kerülete, melyet
csupán közigazgatási változásnak tekinthetünk, a fõváros messze maradt. Függetlenségét mi sem jelképezte
jobban, mint a határait dé-

szen Gerõ!” és „Ki az oroszokkal!” A békés tüntetõk
éjszakára hazamentek, az
utcán maradók egy csoportja azonban éjszaka tûzharcba keveredett a rendõrökkel, a rendõrség épületénél,
a Tavasz és Erzsébet utca
sarkán. Nem tudjuk, miért
robbant ki a felkelõk részérõl egy áldozatot követelõ
összecsapás. Másnap reggel
a hír hallatára gyülekezni
kezdett a tömeg a városháza mellett, az emberek a
holttestet is ide cipelték. Az
indulatok elszabadultak, és
a több ezres tömeg nekiállt
csákányokkal szétverni az
István téren álló orosz katona szobrát, amit a köznyelv
csak Ivánnak hívott, és az
azt díszítõ vörös csillagot. A
csonkán maradt talapzatra
felravatalozták az áldozat
lyukas nemzetiszín zászlóval
borított holttestét.

A tömeg szószólói közül kiemelkedett Kósa Pál, asztalosmester, aki azzal hívta fel
magára a figyelmet, hogy az
Egyesült Izzó békére és nyugalomra intõ felhívását felolvasta a téren.
Este a városháza épületében a téren lévõ tömeggel
egyetértésben megválasztották az öttagú Ideiglenes
Bizottságot. A Bizottság elnöke dr. Rajki Márton lett,
egy 55 éves újpesti ügyvéd,
a tagok közé került Kósa

Pál, Kiss Imre, Lészai Béla
és Roik János. Az alakuló
ülésen célként a közbiztonság és a közellátás biztosítását, valamint a békés eszközök megtartását, a sztrájk lehetõségeinek kidolgozását
fogalmazták meg. A Bizottság létszáma másnapra 3035 fõre nõtt, a tömeg vezetésében sokan részt kívántak venni.
A Bizottság a legtöbb igazgatási funkciót átvette, egyszerre látta el a tanács feladatát, viselte a rendõrség
jogosítványait, engedélyezte
a pártokat, és ellátta a város
fegyveres védelmét.
A rendõrség október 25én délután az õrsökrõl viszszavonta magát a központi
épületbe, majd szervezetten visszavonult a Folyamõr Laktanyába, az épületet
szünet nélkül „ostromgyûrû” alatt tartó tüntetõk miatt. A Bizottság karhatalom
megalakítását határozta el,
a megbízást Kiss Imre és
Rácz Endre kapták, akik
hamar megszervezték a
70–80 fõvel dolgozó polgárõrséget.
Rajki és Kósa, a nyugalom megtartása érdekében
október 25-én találkozott
Andrásfi Gyula, volt tanácselnökkel és Kovács Gyula
rendõrkapitánnyal az István téri katolikus templom
plébánosának
lakásán,
ahol megállapodtak, hogy
a kommunisták részt vesznek a Forradalmi Bizottságban, és hogy együttmûködnek a rend fenntartásáért.
Továbbá közös röplap kiadását tervezték. A megbe-
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szélés után azonban Andrásfi és Kovács több napra
eltûnt, a találkozót nem követék tettek.
Újpesti röplapok kiadásához nyomdára volt szüksége
a Bizottságnak, ezért október 26-án felügyeletük alá
vették az Újpesti Nyomdát.
Még aznap megszervezték a
röplapok nyomtatásáért felelõs Propaganda Osztályt,
Péterfi Miklós vezetésével,
ahol az újpestiekhez, a város környéki élelmiszertermesztõkhöz, a nyugati közvéleményhez, a világ munkásságához, és a szomszédos országok közvéleménye
számára egyaránt fogalmaztak röplapokat.

Újpesti lakóház a harcok után
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A Forradalmi Bizottság
megpróbálta befolyásolni az
újpesti laktanyákon belüli
eseményeket is. Október
27-én délután 3 órakor támadást indított az újpesti
hadihajós dandár laktanyája ellen, azzal a céllal, hogy
maguk mellé állítsák a katonákat. Sikerrel jártak. A támadást a katonák visszaverték, és a laktanyában az
események után Ideiglenes
Forradalmi Bizottság alakult, mely innentõl kezdve
szorosan együttmûködött az
Újpesti Forradalmi Bizottsággal. Kósáék aznap sikeres tárgyalásokat kezdeményeztek a vasúti hídnál állomásozó szovjet-magyar har-

ci alakulatok vezetõivel is,
hogy elkerüljék a fegyveres
összetûzéseket.
A Forradalmi Bizottság
erejét próbára tette, hogy a
helyi MDP Politikai Bizottsága kérésére fegyveres
egységek érkeztek a városházára. Kölcsönös túszejtések után a bevonuló határõrök oldották meg a helyzetet, szétkergették a tömeget
az István téren, a túszokat
kiengedték. Október 28-án
hajnalban magyar honvédségi alakulatok érkeztek Újpestre, Surányi alezredes
vezetésével. Erre a polgárõrség, mely Újpest védelmére alakult, ideiglenesen
felfüggesztette önálló mûködését.
Konszolidáció
Nagy Imre október 28-i
beszédében forradalmároknak titulálta a felkelõket, így
egy csapásra megváltozott a
forradalmárok helyzete. A
Forradalmi Bizottság október 28-án viták után elfogadta a Nagy Imre által vezetett kormányt, Surányi alezredes pedig a honvédség
nevében hitet tett a forradalom mellett a városháza erkélyérõl. Kiss Imre a polgárõrségbõl több száz tagot
számláló
nemzetõrséget
szervezett. A Bizottság a
közbiztonságot megteremtette, az élelmiszerellátás
nem akadozott, helyzetük
megszilárdult.
A világos és stabil helyzet
lehetõvé tette, hogy a Bizottság a város határain kívülre is nézzen. Október 29én, a Felsõpetényben raboskodó Mindszenthy hercegprímás kiszabadítását határozták el. Több teherautóval, alaposan felfegyverzett
folyamõrökkel felvonultak,
de a már korábban kiszabadult fõpap nem szorult segítségre. Az újpestiek végül
biztosították Mindszenthy
útját Budapestre.
A forradalom gyõzelmével a Forradalmi Bizottság

2006. október
úgy döntött megváltoztatja
a nevét Nemzeti Bizottságra, október 30-án. Ezzel egy
idõben új elnököt is választottak. Az elnöki tisztségbe
Rajki Márton helyett Kósa
Pál került.
Az újraválasztott Nemzeti
Bizottság november 1-jén
felhívást intézett a munkástanácsokhoz, melyben meghatározták a munkástanácsválasztások szabályait, a választhatók körét jelentõsen
korlátozták aszerint, hogy ki
milyen szerepet töltött be a
korábbi rendszerben. A felhívás politikai vitát robbantott a Bizottság és a munkástanácsok között. Ráadásul az Újpesti Munkástanács
november 2-án döntést hozott a munka felvételérõl. A
Nemzeti Bizottság a munka
folytatását feltételekhez kötötte, amiket pontokba
szedve Kósa a Parlamentbe
vitt, hogy átadja Tildy Zoltánnak, de végül nem találta meg és valaki másnak adta a felhívást. Utána gyorsan visszatért Újpestre.
November 2-én kezdõdött
az újjáalakult pártok tevékenységének engedélyeztetése Újpesten. A Nemzeti
Bizottság bármilyen párt jelentkezését elfogadta. A koalíciós pártok bejegyzését
feltétel nélkül elfogadták, az
új pártok elfogadásához
100 támogató aláírást szabtak feltételként. Öt párt jelentette be mûködését: a
Szociáldemokrata Párt, a
Kisgazda Párt, a Nemzeti
Parasztpárt, a Keresztény
Párt és a Magyar Függetlenségi Párt.
Harcok Újpesten
November 4-én a szovjet
hadsereg és a karhatalmi
szervek megkezdték a forradalom fegyveres leverését.
Vita alakult ki a fegyveres
ellenállásról, de a Bizottság
végül fegyveres harcra szólított. Csete István és Gábor
László irányításával a Könyves Kálmán Gimnáziumban
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fõparancsnokságot állítottak
fel, a Nemzeti Bizottság a tanácsházán rendezkedett be.
A védekezés során a Váci
úti gyárból oxigénpalackokat, a Chinoinból egyéb aknaként használható anyagokat hoztak. A várost körbevevõ vasúti sínekre szerelvényeket toltak, hogy jól
védhetõ állásokat alakítsanak ki. A stratégiai pontokra
vezényelték a mintegy
700–800 fegyverest. Az ellenállókhoz csatlakozó folyamõrség élén Nagy László
õrnagy állt.
November 4-én az újpesti
és angyalföldi felkelõk a Váci út és a Rákos patak keresztezõdésének környékén
megtámadták a szovjet páncélosokat. A vezetést november 6-tól Somlyói Nagy
Sándor, 54 éves volt huszár
ezredes vette át, aki aznap
nagyobb támadást vezetett
a vasúti híd ellen. A védõk a
Szent László úti sorompónál, és a Ládagyárnál foglaltak el állásokat, de fegyveres összecsapás volt az
Árpád úton a Víztoronynál
is. Az összecsapásokban
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Az elesettek családtagjainak Újpesten pénzt gyûjtenek

egyes adatok szerint 50 forradalmár vesztette életét, a
szovjet veszteség néhány fõ.
A szervezett védekezés no-

vember 8-ig tartott, ekkor az
Árpád út felõl bevonuló
szovjetek körülvették a fõparancsnokság
bázisául

Hungaricus
Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól
Hungaricus álnéven adta ki röpiratát
1956 decemberének végén Fekete Sándor újságíró, 1956-ig a Szabad Nép rovatvezetõje. Ennek szövegét barátaival, ismerõseivel – a Nagy Imre köré csoportosult
egykori pártellenzék tagjaival – is megvitatta, majd Nyugatra juttatta, ahol kiadták. Az értelmiségi csoport tagjainak megfigyelését 1957-ben kezdték el. 1958
õszén letartóztatták és 1959 tavaszán a
Mérei Ferenc és társai perben ítélték el
õket (Mérei Ferenc – 10 év, Fekete Sándor
– 9 év, Litván György – 6 év).
„...Ennek a mostani MSZMP-nek csak
annyi köze van a 30 év elõtti névadójához, hogy mind a kettõ a moszkvai kommunista párt magyarországi fedõszerveként jött létre, de amíg az elsõ 1917 és
1919 örököseként tragikusan bukott el,
addig ez a mostani karikatúra-párt a pincébõl végre elõremerészkedõ hõs aktíva

vihar utáni hetvenkedésében, az MDP által hátrahagyott bársonyszékek körüli álnok marakodás komédiájában, a kuruc
süvegben ágáló Kádárék labanckodásában mindazt összesûríti, ami ebben a
kommunista mozgalomban már régóta aljas, hazug és ostoba volt.
Nehéz megjósolni, mi jöhet még Budapest szétveretése, Nagy Imréék elrablása, a
Kádár-féle ellenforradalom újabb és újabb
tettei után. De egy dolog már világos:
1956 októbere minden eddiginél hevesebben döbbentett rá a szovjet-kommunista
világmozgalom teljes erkölcsi és eszmei
csõdjére. A magyar október végleg leleplezte, mivé züllött a 40 év elõtti orosz október fél világot magával ragadó eszméje.
Ezért lehet forradalmunknak történelmi jelentõsége – de csak akkor lesz, ha a szocializmus hívei mindenütt szembenéznek a
magyar október igazi tanulságaival...”

szolgáló gimnáziumot, és
szétlõtték az épületet, Újpest
központját pedig elfoglalták.
A Nemzeti Bizottság november 9-én reggel a tanácsházán ülésezett, ahol
parancsot adtak a halottak
összeszedésére, a Könyves
Kálmán Gimnázium és más
szétlõtt iskolák mellé õrséget
állítottak. Az ülést megzavarta néhány fegyvereket
keresõ szovjet katona, akik
magyar civilek segítségével
járták az utcákat. A Bizottság légkörébe beszûrõdött a
félelem és a bizonytalanság.
Végjáték
November 10-én a Bizottság ülése már titokban, egy
templomban lett megtartva,
másik kettõt pedig magánlakásokra szerveztek. A tagok némelyike nyugatra távozását tervezte, a többség
maradni akart. Mindemellett vöröskeresztes igazolványokat nyomtattak a tagok
számára, hogy mozgásukban ne korlátozhassák õket
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az utcán lévõ karhatalmi
erõk. Míg látszat-együttmûködés megkötését tervezték
a tanáccsal, titokban kormányellenes
röplapokat
sokszorosító nyomdagépet
mûködtettek. Újpest utcáin
egyszerre jelentek meg a Bizottság Kádár-ellenes röplapjai és a Kádár kormány
elfogadását támogatni hivatott „Elvtársak! Munkások!”
kezdetû röplap. Kósa a Tanácstól a forradalom résztvevõinek teljes amnesztiáját
kérte, valamint részvételt a
város rendbetételében a
harcok után. Kósa és
Andrásfy november 12-re
tanácskozást szerveztek a
tanácsházára.
November 12-én a Nemzeti Bizottság tagjai részvételével zajlott a VB ülés,
ahol Andrásfi Gyula vezetésével jelen voltak a tanács
tagjai, nagyvállalatok igazgatói (IKV, Tatarozó Válla-

Az 1956-os Újpesti Forradalmi Bizottság kivégzett elnökének, Kósa Pálnak nagyobbik leánya, Szendi
Lajosné, Kósa Katalin ma
nyugdíjas pedagógus. Évtizedekig látszólag családi
múltját feledve élt, remélve
azonban, hogy édesapja
emlékét egyszer majd még
méltón kezelik.
– Mire emlékszel, hogyan
éltetek kislány korodban?
– Édesapám épület- és
bútorasztalos mûhelye a
Szabadkai utcában volt.
Hétvégén ettünk csak húst,
mert nem is lehetett kapni.
Ha venni akartunk, akkor
szombaton kora hajnalban
sorba kellett állni érte. Megesett, hogy édesanyámnak
hajnali 3-kor kellett elmenni
a bolt elé, és mint a többi
asszony, õ is kis széken ülve,
várakozott. Nálunk hetente
kétszer úgynevezett „tésztanap” volt, kedden és pénteken, mert édesapám imádta
a süteményeket. Tésztás na-

lat), de számos munkástanács is képviseltette magát,
és részt vett Kovács Gyula
IV. Kerületi rendõrkapitány
is. A téma a közbiztonság, a
közélelmezés megszervezése, a lakások renoválásának
megkezdése volt, azonban a
Kádár kormány legitimációjának kérdésében kirobbant
vita után Andrásfi Gyula berekesztette az értekezletet. A
terembõl kilépõ Nemzeti Bizottságot szovjet fegyveresek letartóztatták. Az elfogott forradalmi vezetõket ismeretlen helyre szállították.
Az újpesti per
Az Újpestiek pere az egyik
legnagyobb „ellenforradalmi” per volt, mind a vádlottak számát, mind az eljárás
hosszúságát tekintve. A gyanúsítottak elõállítása 1956.
november 12-tõl, 1957
szeptemberéig folyamatosan tartott. A nyomozást
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1957 szeptemberében zárták le, a vádiratot 1958. január 6-án adta át az ügyész
a Fõvárosi Bíróságnak. A
bosszúvágytól fûtött vádiratban az ügyész a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétellel a
vádlottak mindegyikét megvádolta, néhányukat a szervezkedés vezetésével, és sok
esetben köztörvényes vádak
is felmerültek.
Az ítélethozatalra 1959.
március 15-én került sor. A
családtagok körében csak a
„vigyorgó halálnak” hívott
Borbéy János bíró a 33 vádlottból 10 személyt halálra,
3-at életfogytig tartó börtönbüntetésre, többieket pedig
összesen 217 év szabadságvesztésre ítélte. A Legfelsõbb
Bíróság 1959. július 28-án
hozott ítéletet, melyben hét
embert: Kósa Pált, dr Rajki
Mártont, S. Nagy Sándort,

Soha nem felejtem el
Vasgolyó volt a lábukra erõsítve
pokon levest és süteményt
vagy kifõtt tésztát ettünk.
Ruházatunk is meglehetõsen egyszerû volt, az iskolaköpeny sok mindent eltakart. Télen mackónadrágban, mackófelsõben, télikabátban és halinacsizmában
mentünk iskolába.
– Mivel foglalkoztatok délután?
– Iskola után nekünk segíteni kellett otthon. Nem ülhettünk le egybõl tanulni
csak akkor, ha a tanulószobán maradtunk.
Édesanyám beosztotta, hogy a
lakás egy-egy részét melyikünk takarítsa, és havonta
váltottunk. A munkának
meg kellett lennie, és nem
nézte el, ha nem készültünk
el a feladattal. Fegyelmezettek, tisztelettudók voltunk –
én 16 éves koromig édesanyámnak egyszer sem
mondtam nemet. Esténként

kimentünk a Mátyás téri játszótérre. Nyolc-félkilenckor
édesanyám szólított: „Katika, Ági gyertek haza!” Boltost, orvosost, tanárost játszottunk. A boltos játék valószínûleg azért volt fontos
az életünkben, mert akkoriban sok mindent nem lehetett kapni. Úgy emlékszem,
hogy 10–11 éves koromig
fehér kenyeret nem is láttunk. Az utca sarkán lévõ kis
szatócsboltban csak egész
sötétbarna kenyeret lehetett
kapni. Pótcsokoládét ettünk, Bambit ittunk. Az igazi csokit, szörpöt csak ’56
után ízlelhettük meg.
– Édesapáddal jó volt a
kapcsolatod?
– Emlékezetes számomra,
hogy 11 éves koromtól
édesapám nagyon sokat
foglalkozott velem. Az iskolából a mûhelyébe vezetett
az utam, ahol sokszor segí-

Gábor Lászlót, Koszterna
Gyulát, Gémes Józsefet és
Csehi Károlyt halálra ítélte,
további hat vádlottra életfogytig tartó szabadságvesztést szabott ki.
Öt halálra ítélt újpestit július 30-án végeztek ki, Kósa
Pált 1959. augusztus 5-én
érte a mártírhalál, míg az
utolsó kivégzést szeptemberben tartották. A szabadságvesztésre ítéltek legtöbbje az 1963-as amnesztiáig
ült börtönben.
Az Újpesti Forradalmi Bizottság tagjainak tevékenysége arra vonatkozott, hogy
a város hetvenezer lakosának legyen mit ennie, és
hogy baja senkinek se essen. Ezt a programot megvalósították. A visszatérõ
hatalom súlyosan megbüntette õket ezért. Az Újpesti
per az egyik legszigorúbb
ítéleteket hozó per volt.
Szentpáli Gábor

tettem: szöget egyengettem,
szegeltem, sepregettem, és
hallgattam, ahogy beszélget
az emberekkel. Sokan jártak
hozzá ismerõsök, akikkel
munkaközben órákat beszélgetett, megvitatták a világ dolgait. Szívélyes, segítõkész és jószívû volt mindenkivel. Rengetet olvasott,
hallgattak is a véleményére.
Én közben egy kicsit „tanultam” a szakmát. Politúroztam például egy zongorát,
ami nehéz munka, de könynyû, vékony kezet igényelt.
Fûrészeltem és egyéb kisebb munkákat is elvégeztem. Késõbb ennek komoly
hasznát vettem.
– A forradalom elõtti elégedetlenségekbõl érzékeltetek valamit?
– Egy tizenegy éves gyerek nem sokat tud a politikáról. Hallottam otthon suttogást a sztrájkokról, üzemek bezárásáról, letartóztatásokról, láttam röplapokat
is, de gyerekként nem éreztem át ennek a komolysá-
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gát. Ha vendégek jöttek,
szüleim olyan halkan beszéltek, hogy mi pusztán
csak kíváncsiságból is hallgatóztunk, de a történéseket
nem értettük, és nem is foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal. Azt azonban nagyon is
jól tudtuk, hogy bármi elhangzik otthon, arról nem
szabad soha senkinek beszélni, mert elvihetik a szülõket. Nem is beszéltünk errõl másoknak vagy az iskolában soha.
– Találkoztál édesapáddal
a börtönben?
– 7–8 hónapig nem is láthattam az apukámat. Mikor
végre mégis meglátogathattuk a kórház börtönében volt. Körmei lilásak
voltak, hogy mitõl, arról
még ma is csak elképzeléseim vannak. Még egyszer
lehettem beszélõn nála. Õ
nagyon örült nekünk, minket is felvidított a szomorú
hónapok után; egy kicsit vidámabbak lettünk.
– Hogyan alakult a forradalom utáni helyzetetek?
– Mikor az édesapámat elvitték, Újpesten szinte mindenki tudta, hogy kinek a
gyerekei vagyunk. A tanáraim sajnálták azt, ami velem
történt, a gyerekek is többet
foglalkoztak velem. Édesanyám Újpesten egy KTSZben dolgozott, és mint késõbb elmesélte, õt is ki akarták tenni az állásából. Szerencséjére egy Macskásiné
nevû hithû kommunista kiállt mellette, mondván:
„Bármit is tett az õ férje, neki két gyermeke van, valamibõl meg kell élnie.” Mikor
megkezdõdtek a tárgyalások, már a Megyeri Vízmûnél dolgoztam. Oda telepvezetõ-helyettes nagybátyám révén kerültem. Fõnöke, Ferenczy telepvezetõ,
egy régi vágású, magas,
szálegyenes termetû úriember segített, hogy dolgozhassak. Ennek elõzménye,
hogy amikor befejeztem a
nyolcadikat, egyetlen kö-
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kik a szüleim, akkor
nagyon szépen megköszönték, hogy jöttem, de varázsütésre
munkahely
már
nem volt. A Vízmûveknél utcát söprögettem. El lehet képzelni milyen érzés
volt 14 éves fejjel utcát söpörni! Beöltöztem: pufajka nadrágban, kabátban,
és fejemre húzott
kendõvel mentem ki
dolgozni, nehogy
felismerjen valaki.
Késõbb bekerültem
Kósa Pál, az Újpesti Forradalmi
az üvegházba. OsBizottság elnöke
gyáni Gusztáv kerzépiskolába sem vettek fel, tész, nagyon rendes fõnömég ipari tanulóként sem köm volt, még a tárgyalási
tanulhattam tovább. Úgy napokra is elengedett. Túllátszik nagyon „veszélyes- órázhattam és azt lecsúsznek” talált a hatalom.
tatva elég sokszor az
– Munkát nehezen kap- ügyészségen lehettem.
tál?
– Mi volt a bíróságon?
– Apu letartóztatása után
– A tárgyalásokra soha
végig jártam a gyárakat, nem engedtek be, csak kint
hogy munkát keressek. Elõ- várakozhattunk. Innen látzõleg valaki felajánlotta, hattuk a vádlottakat, amikor
hogy bevisz az Izzóba. Ez a bevezették õket a nagytelámpagyár szigorúan zárt rembe. Egyszer úgy megközösség volt, ahová csak döbbentem, mert édesegy ott dolgozó ajánlásával apám nem köszönt vissza.
lehetett bejutni. Persze en- Csak utóbb tudtam meg,
gem így sem vettek fel. A hogy elõzõleg üdvözölt,
többi gyárban is, amikor ezért egy hónapra megvonmegtudták a nevem, hogy ták tõle az élelmiszercsomag

beadást, a látogatást és a levélírást is. Soha nem felejtem el, ahogyan össze volt a
lábuk láncolva, kéz és lábbilincsben vezették õket.
Nagy vasgolyó volt a lábukra erõsítve, döngött, ahogy
jöttek föl a pincébõl. 1958ban egy tavaszi napon tárgyalási szünetben bemehettem hozzá. Aztán csak a halála napján búcsúzhattam el
tõle, sõt még aznap találkoztam a hóhéraival is – döbbenetes, szörnyû élmény
volt! A sírjához csak másnap, titokban, óvakodva
mehettünk ki.
– Hogyan dolgoztátok fel
a tragédiát?
– Szegény édesanyámat
lekötötték a mindennapi
megélhetési gondok. Egyedül maradt, apukám barátja
Fekete József segített bennünket. Akik között éltünk
értették, hogy mi történt az
apukámmal, senki nem
bántott vagy csúfolt azért,
hogy az apám „börtöntöltelék”. Szánalmat sem mutattak irányunkba, hála a Jó
Istennek! Ennek ellenére
volt bennem mindig egy kisebbségi érzés, szorongás.
Tudtam például, hogy olyan
munkahelyre, ahol önéletrajzot kell írni, nem jelentkezhetek. Édesanyám is

’56-os számvetés
Elesettek, kivándoroltak, mártírrá lettek
Október 23-a nem csupán ’56 dicsõséges 13 napjának elsõ napja számunkra,
de a Magyar Köztársaság kikiáltásának
napja is. A szabadság kettõs ünnepe!
A korabeli – ki tudja, mennyire hiteles –
statisztikai adatok szerint Budapesten
1945 ember, vidéken 557 ember halt meg
– ez tartalmazza a polgári lakosság veszteségeit is; a sebesültek számáról nem található megbízható adat. (Viszonyításként: a
szovjet hadsereg összes vesztesége 640
halott, 67 „eltûnt” és 1251 sebesült volt.)
A diktatúra, a szegénység, a megtorlás
és a terror elõl menekülve 1957 tavaszáig
Ausztria felé 174 ezer, Jugoszlávia felé 19
ezer magyar illegálisan átlépte a határt.

Egy 1969-ben készített anyag szerint
(Feljegyzés az ellenforradalom büntetõjogi
felszámolásáról – lásd: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez) 1958. december
31-ig a forradalommal „kapcsolatos bûntett miatt” 259 elitélten hajtották végre a
halálos ítéletet. 1959 és 1962 között azonban további 87 ember követte õket. Mártírjaink száma így közel 350-re tehetõ.
A börtönre ítéltek száma mintegy húszezer, az internáltak száma tizenháromezer
körüli volt. A kivégzettek családtagjai, a
bebörtönzöttek és internáltak, valamint
családtagjaik évtizedeken keresztül másodosztályú állampolgárok voltak hazájukban.
—gábriel—
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mindig azt ismételte, hogy:
„gyerekek apátokról ne beszéljetek, hallgassatok!” Két
évvel édesapám halála
után, egy nap Andrásfi
Gyula tanácselnök felhívta
édesanyámat a tanácsházára, és azt mondta neki,
Kósáné nagyon sürgõsen
menjen férjhez, amíg a lánya be nem tölti a 18. életévét. Az új férje vegye a nevére feltétlenül a gyerekeket. (Úgy tudom, azt közölte vele, hogy a családot ki
akarják telepíteni.) Fekete
József elvette édesanyámat, és az örökbefogadás
két nap alatt elintézõdött.
Mindig jó „papánk” volt, és
a fiaim, az õ személyében
szeretõ, igazi nagypapát
kaptak.
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– Gyermekeiddel
mikor beszéltetek a
valódi nagypapáról?
– A családban
csak akkor beszéltünk elõször az eltemetett múltról, mikor a legnagyobb
fiam 14 évesen azzal
jött haza az iskolából, hogy ezek a piszkos ellenforradalmárok mit tettek
Újpesten! Szétlõtték a gimnáziumot! Leültettem és elmeséltem neki mindent. Anyukám nem értett velem egyet,
mert még mindig féltett,
hogy bajunk lehet belõle, és
úgy gondolta, egy 14 éves
gyerek semmit sem érthet az
egészbõl. Máig úgy érzem,
nagyon jól tettem, hogy
õszintén elmondtam fiamnak
a családi tragédiát. Mindhárom gyermekem szereti, tiszteli, ápolja nagyapjuk emlékét, és a hazájukat is szeretik.
A lelkem mélyére eltemetett
dolgok lassan-lassan felszínre
kerültek – sok-sok évig nem
beszélhettem senkinek az érzéseimrõl, sem arról, hogy kinek a lánya vagyok.

– Mikor lettél újra Kósa
Katalin?
– Máig sem tudom megfogalmazni, hogy mit éreztem,
amikor édesapám újratemetése elõtt visszakaptam a

nevem. Már 1981-ben próbálkoztam, de egy olyan válaszlevelet kaptam, hogy
maradjak nyugton, jobb, ha
nem bolygatom a dolgot.
Szöllõsy Marianne

Kósa Pál leánya édesapja sírjánál
(Új Köztemetõ, 301-es parcella)

Az ’56-os megtorlás budapesti adatbázisa
Budapest Fõváros Levéltára

Már nem szükséges az ’56os fõvárosi megtorlás iránt
érdeklõdõknek a levéltárakban keresgélni. Kutatásaikhoz remek kiindulópont a
Fõvárosi Levéltár és az
Arcanum közös munkája
eredményeként kiadott CDROM, amely Az ’56-os
megtorlás adatbázisa – személyek és fotók címet kapta. Kazettája címlapján tar-

talmáról további eligazítást is olvashatunk:
Az 1956-os forradalmat követõ megtorlás
a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében.
A források elõtti bevezetõ tanulmányt Mikó Zsuzsanna készítette, az ítéletekrõl és a vádiratokról készült rekordokat Sarusi Kiss
Béla és Tasnádi Csaba szerkesztette.
Az adatbázisban olvasható szövegek az eredeti ítéletek és vádiratok alapján készültek. Az olvasók forráskritikát már itt alkalmazhatnak, hiszen ezeknek a szövegeknek a „...terminológiája, értelmezési keretei, mo-

rális következtetései és sugalmazásai a megtorlást foganatosító jogi intézmények
»mûhelyeibõl« valók....” –
olvashatjuk dr. Á. Varga
László, Budapest Fõváros
Levéltára fõigazgatójának
elõszavában.
A címoldal megnyitása
után vertikálisan a keret alján található „ablakok”
könnyítik meg a gyors tájékozódást (Mind, keresés,
Böngészés, Dokumentum,
Tartalom, Találati lista), horizontálisan pedig a Böngészés és Tartalom anyagra
kattintva a képernyõ bal felsõ sarkában feltûnõ Tartalomjegyzék (Elõszó, Bevezetõ tanulmány, Útmutató,

Az eljárás alá vont személyek, Fotók–dokumentumok, Rövidítések).
A digitális adatrögzítés
gyöngyszeme ez a levéltári
CD. Kereszthivatkozásai révén nem szükséges kutatni
már a kapcsolódó „eseteket”, azt a gép rögtön jelzi.
Keresõ rendszere az egész
adatbázisra
kiterjedõen
megadja a hasonló fogalmak stb. helyeit – rengeteg
felesleges kutatómunkától
megszabadítva a témakör
iránt érdeklõdõket. Csak
örülni lehet, hogy Budapest
levéltára ezzel a kiadványnyal járult hozzá a forradalom 50 éves jubileumához.
—g.t.—

