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ELOSZO
Egy levél a könyv szerzőjéhez. A levél írója Dr. Apró Mátyás, aki az 1956
- os forradalom idején ajugoszláv Kormány által Magyarországra küldött
jugoszláv újságírócsoport vezetője, az akkori Újvidéki Magyar Szó igazgatója és újságírója volt.
Október 28 - án a kecskeméti Homokbányai Laktanyában őrzött, a
kecskeméti fegyveres felkelés fogságba esett vezetőjével, e könyv írójával
készített interjút. Ezután Kecskemétről Budapestre utazik az újságírócsoport, és Dr. Apró Mátyás többször készít interjút Nagy Imre miniszterelnökkel, Kádár Jánossal, Maiéter Pállal.
Fogadja és segíti a Jugoszláv Követségre menekülő Nagy Imre miniszterelnököt és a magyar kormány más tagjait. Az alábbi levél írója
kívülről és belülről az 1956-os magyar forradalmi események ma élő
legjobb ismerője:
Tisztelt Bátki Ferenc!
Elsősorban köszönöm a bizalmát, hogy elküldte a szövegét készülő
könyve egyik fejezetének.
Én ezt a hozzám küldött szöveget pontatlanságaiban kijavítottam, de a
szöveg véglegesítéséért ön a felelős.
A szöveghez az ön iránti bizalom és tisztelet alapján hozzáadtam eddig
nem publikált, dióhéjba sűrített kisebb, érdekes és érzékeny részleteket
is. Bízom abban, hogy ezen érzékeny részletek miatt nem lesz majd
kellemetlenségem a magyar határ átlépésénél.
Bízom abban, hogy ön ezt a fejezetet nyelvileg átdolgozva, beépíti
könyve nyelvezeti szintjébe.
Nagyon szeretném ha könyve minél igazságosabban és teljesebben
tükrözné az akkori nagyon összetett reális helyzetet és hangulatot, az
emberek érzését, azt hogy a több éves szovjet megszállás egyeduralom terror hatása alól való felszabadulási vágy, de ugyanakkor szervezetlenség
stb. milyen helyzetet idézett elő az emberek lelkében, érzésvilágában és
hogyan hatott cselekedeteikre.
Akkor a magyar forradalom élére került emberek Nagy Imre és társai

(a nyugat támogatása nélkül) mit tehettek mást a nagy bolsevik szovjet
uralommal szemben, mint taktizáltak és lépésről lépésre szerették volna
minél kevesebb vérrel megoldani a magyar haza felszabadítását.
Egy kérdésben egységesek voltak az emberek, hogy fel kell szabadulni
az állig felfegyverzett orosz bolsevik uralom alól.
De hogyan és kiknek a segítségével? A magyarok akkor a jugoszlávokra,
Titóra úgy néztek mint mentőangyalra. Az is adott erőt, bizalmat a felszabadulásra való törekvésükben.
Itt kiemelek egy példát:
Egy beszélgetésen, ahol több vezető megyei politikus volt jelen, Gyurkó
vezérőrnagy felizgulva, magán kívül azt kérdezte tőlem: "Ebben a
részünkre kilátástalan helyzetben mit csinálna maga Apró, mint
titóista?" Én erre azt válaszoltam, hogy "teljes tudásommal és minden
lehetőségemmel kitartanék a népem mellett a megszállók ellei harcban." Láttam Gyurkón, hogy ez nem nagyon tetszett neki a jelenlevők
miatt is, de mégis nagyon elgondolkozott ezen.
Az akkori magyar vezetők tudták azt, hogy a magyar nép saját erejéből
nehezen juthat el a szabadsághoz.
Sokan úgy gondolják, hogy csata után könnyű ítélkezni a
csatáról és annak összes résztvevőiről. Én azt állítom, hogy a
csata után óriási a felelősség, hogy igazságosan ítéljük meg
minden résztvevő cselekedetét, viselkedését.
Minden forradalom összetett tömegmegmozdulás, ezért is felelősen
bele kell illeszteni nemcsak az ország határain belüli helyzetbe, hanem
a világhelyzetbe is. Természetes az, hogy erről nagyon sokat és sokoldalúan lehet vitát folytatni.
Én bízom az ön igazságszeretetében és objektivitásában, felelősségében!
Mély tisztelettel jó egészséget és sok sikert kívánok.
< •;. ...
n.'

Opátia, 2000. május 29.
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Kézhezvétel után jelentkezzen.
(A szöveg a könyv 67 - 71 oldalán.)
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TITKOS KÜLDETÉSBEN. '
SZUSZLOV ÉS MIKOJAN BUDAPESTEN
1956 NYARÁN
Részlet a Szuszlov által a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának küldött I. számú jelentésből:
Rákosival, Kováccsal, Hegedűssel, Szálaival és Véggel folytatott megbeszéléseim alkalmával felhívtam az elvtársak figyelmét annak szükségességére, hogy bátrabban emeljenek ki vezető munkakörbe magyar
nemzetiségű kádereket. Megfigyeléseim szerint ebben a tekintetben itt
nagy rendellenességek vannak. Mi több, azzal a jelszóval, hogy a tekintélyesebb és tapasztaltabb kádereket kell bevonni a vezetésbe, s ezek többségükben zsidó nemzetiségű elvtársak, igyekeznek még inkább félreállítani afiatalabbmagyar nemzetiségű kádereket.
Úgy vélem, hogy további magyarországi tartózkodásom nem
szükségszerű, ezért az a szándékom, hogy holnap, június 14-én a Krímbe repülök."
••
'
M. Szuszlov
1956. június 13.
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A forradalom előzményei:
Magyarország és a nagyvilág 1945 - 56.
1945 - ben végetér a II. világháború. A győztes két nagyhatalom az USA
és Oroszország. Ők ketten Jaltában elrendezik Európa és a világ dolgait.
Magyarországot egy tollvonással a balkáni országok közé sorolják.
Figyelmen kívül hagyják, hogy Magyarország gazdaságilag és kultúrájában egyaránt erősen nyugat - európai kötődésű. Roosevelt Amerikáját
mit sem érdekli mindez. Aláírásával az orosz érdekeltségi zónában hagyja Magyarországot.
A győztes Sztálin a maga képéhez nevelt KGB - ügynökök csoportját
küldi Magyarországra. E csoport feladata lesz a kormányzat megragadása, és az orosz érdekek korlátlan kiszolgálása. A csoport első embere
a nem magyar nemzetiségű Rákosi Mátyás, és a többségében ugyancsak
nem magyar nemzetiségű társai.* Rákosi és csoportja orosz katonai
segédlettel totális hatalmat kap. Kegyetlen megtorlásokat, gyalázatos
megalázásokat hajt végre a magyar nemzeten. Elterjed a hír egy Rákosimondásról: „Lesznek még keresztény fejjel kirakva a magyar országutak
szélei!".
Sztálin parancsára kikezdik az orosz megszállástól mentes
Jugoszláviát. Titót az egész világ előtt aljas árulónak, az imperialisták
fizetett ügynökének, mindenféle láncos kutyának nevezik. Tébolyult
háborús hisztériát keltenek az egész jugoszláv határ mentén. Rákosi
kegyetlenül kikezdi az általa jugoszláv szimpatizánsnak vélt társait. Rajk
Lászlót felakasztatja, Kádárt és sok más társát börtönbe záratja. Tito belefárad az ellene folyó végtelen propagandahadjáratba és társakat keres
magának a világ más tájain. Egyre erősödnek kínai, indiai, egyiptomi
kapcsolatai. A harmadik világban kiemelkedő tekintélyt szerez magának.
Sztálin 1953 márciusában meghal. Egymást váltogató, labilis orosz
vezetés alakul ki, míg végül Hruscsov kerül hatalomra. Hruscsov
szeretné megszépíteni a sztálinizmusról kialakult világképet.
1955 - ben aláírják az osztrák államszerződést. A szerződés
értelmében az orosz csapatoknak el kell hagyniuk Ausztria területét.
•Hiányzó lapok 1956 történetéből, M. Szuszkrv I. sz. jelentés.
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Ausztria semleges országgá válásával az oroszokat zavarja, hogy Tito
egyre inkább eltávolodik tőlük. Tito egyetért Nasszerrel a Szuezi - csatorna államosításában. Az oroszokat az is zavarja, hogy Tito egyre elfogadottabb embere lesz a harmadik világnak, erős kapcsolatokat alakít ki
Kínával.
Az oroszok döntenek: Titót vissza kell szerezni. Hruscsov meghívja
Titót moszkvai látogatásra. Tito 1956 május utolsó napján Románián
keresztül vonattal utazik a Szovjetunióba, és június 2 - án érkezik
Moszkvába. Hruscsov és a Szovjetunió marsalljai soha nem látott méretű
ünnepi ceremóniával fogadják. A kitűzött cél: Tito megpuhítása. Tito
június 2 - tol 20 - ig összesen 18 napot, szokatlan hosszú időt tölt
Moszkvában. Hruscsov elmondja neki, szeretné, ha Jugoszlávia javítaná
kapcsolatait Albániával, Bulgáriával és Magyarországgal. Tito nyíltan
beszél, kijelenti, hogy ezeket a lépéseket az oroszok részvétele nélkül
szeretné megtenni.
Hruscsov tisztában van azzal, hogy Tito nem akar Rákosival találkozni.
Elmondja Titónak, hogy Magyarországra küldte Mikojánt és Szuszlovot,
hogy kiutat keressenek ebből a kínos helyzetből. Tito kijelentette, hogy
addig nem tesz lépéseket, ameddig Hruscsov nem távolítja el a hatalomból Rákosit, Ulbrichtot és Enver Hodzsát.* Szuszlov Magyarországról
történt visszatérése után az orosz vezetés határozatlan Rákosi
elmozdításában. Rákosi meggyőzte őket, hogy ő stabilan élvezi 10 millió
magyar bizalmát. Mivel az orosz vezetésnek ekkor Tito fontosabb, mint
Rákosi, ezért másnap mégis lemondatják.
Tito Moszkvából történt hazautazása után a Brioni - szigeten találkozik
Nasszerrel és egyetértőén támogatja őt a Szuezi - csatorna államosításában. Nasszer Jugoszláviából visszatérve június 26 - án bejelenti
a csatorna államosítását. A bejelentés Nagy - Britannia és Franciaország
felháborodását váltja ki.
.i r, ..«••«,./•,.'
Magyarországon az oroszok bizonytalanul variálgatnak. Rákosi lemondatását követően legaktívabb elvtársát, Gerő Ernőt teszik meg a párt első
titkárának. Tito nem fogadja el ezt a megoldást, ő Kádár Jánost szeretné
hatalomra juttatni. Tudomására hozza az oroszoknak, hogy nem ért
egyet az új magyar vezetés felállásával. Hruscsov egyezkedés végett
•Ivinlvinji: „Egy magyar Ssz" című könyw.

szeptember 19-én Jugoszláviába látogat.
Rövid tárgyalás után Titóval együtt Jaltára utaznak. Hruscsov többek
között elmondja Titónak, hogy nem tetszik neki az a tény, hogy Nasszer
nem kérte ki az orosz vezetés véleményét, mielőtt Szuezről döntött.
Titó 1956 szeptember és október hónapban összesen 17 napot töltött
együtt Hruscsowal, és október 5-én indult haza a Szovjetunióból.
Júniusban 18 napot, szeptemberben, októberben 17 napot; összesen 35
napot töltöttek együtt. Hogy mi minden dőlt el a két vezető között ezalatt
a 35 nap alatt, talán egyszer majd a titkos archívumok megnyitásával
megtudja a világ.
Tény viszont, hogy a hosszú találkozásokat követően a magyarországi
események felgyorsultak. A Belgrádhoz legközelebb eső magyar nagyvárosban, Szegeden megalakul a Petőfi-kör. Az egyetemeken és főiskolákon láncreakcióként erősödik a nemzeti mozgalom. Elhangzanak
az első óhajok: Nemzeti megújulást akarunk, de oroszok nélkül. Az oroszok, mintha nem jól hallanák, értetlenül teszik fel a kérdést: „Mi az,
hogy nélkülünk?".
Szeptember 17-én a Magyar írószövetség nagygyűlést tart, ahol elítélik
a sztálinisták és rákosisták újra hatalomra juttatását. Követelik Nagy Imre
hatalomátvételét és Rajk László újratemetését, utóbbi október 6-án, az
Aradi Vértanúk Napján megtörténik.
Sorra alakulnak az ifjúsági körök. Az ifjúság átveszi a hangadást.
Kiadják a jelszót: Nem állunk meg félúton! Le a sztálinizmussal!
„Oroszok menjetek haza!" Az egész ország megragadja a jelszót, és az
népköveteléssé válik.
Gerő Ernő kijelenti, Nagy Imrével nem tud mit kezdeni. Ennek
ellenére Nagyot október 13-án visszaveszik a pártba. Gerőék úgy tesznek,
mintha Nagy Imre visszavételével minden el lenne intézve. Gerő Kádár
Jánossal és a kormány elnökével, Hegedűs Andrással Jugoszláviába
utazik, hogy Titó bizalmát megnyerjék.
Titónál viszont már rég eldöntött tény, neki Kádár kell, és senki más.
Hruscsov Mikojánnal gyors lengyelországi látogatást tesz, és ott Gomulkát teszik hatalomra.
Október 20-án a Magyar Néphadsereg Főparancsnoksága az egész

állomány részére rendkívüli harci állapotot rendel el, amit 21-én visszavon.
Október 22-én a csepeli naggyűlésen Kiss Károly kijelenti, hogy ha
netán Magyarországon forradalom törne ki, azt nem több mint 30 perc
alatt elfojtanák.
Ugyanezen nap estéjén a budapesti Műszaki Egyetem naggyűlésen
Szilágyi József követeli, hogy Nagy Imre vegye át a hatalmat. Bejelentik,
hogy másnapra tüntetést szerveznek. Érdekes, hogy ekkor még Kádár és
Gerő nem ellenzik a tüntetést, tehát a két elvtárs jóváhagyja a tömegmegmozdulást. A háttérből azonnal intézkednek, hogy a Cegléden állomásozó szovjet csapatok induljanak Budapestre. Más még nem, de ők
ketten tudják, hogy vérontás lesz Budapesten.
1848-ban a vezetőség megtiltotta a tüntetést, de Petőfi vérontás nélkül
meghódította a pesti fiatalságot.
Nagy Imre most habozik. Nem mer a tüntetőkhöz szólni. Mintha a
történelem 107 év múltán újra megismétlődne. Pedig most az oroszokra
nem kell annyit várni, mint 1848-ban, mert már Ceglédről útban vannak
Budapestre.
Gerő beszédet mond. A tüntető tömeget ellenforradalmi csőcseléknek
nevezi. A tömeg üvölt: „Le Gerővel, Nagy Imrét akarjuk!" Nagy Imre nem
biztos abban, hogy a tömeg őt akarja, azt hiszi, hogy csak új arc kell
nekik. Átfut az agyán, hogy Rákosi elment, Gerő gyenge, ő talán tehetne
valamit. Megkérdezi Gerőt, mit tegyen. Gerő azt a választ adja, mondja a
tömegnek, hogy menjenek haza, mert különben meggyűlik a bajuk az
oroszokkal. Nagy Imre bizonytalanul a tömeg elé lép, „Elvtársak"
megszólítást tesz. A tömeg kifütyüli. Nagy helyesbít. Nyugalomért
könyörög, mindent megígér, csak a tömeg menjen haza.
A rádiónál elkezdődik a lövöldözés. Hogy ki kire lőtt először, azt csak
sejteni lehet. Vér, vér a pesti utcán. Senki nem tudja, ki szervezi az
eseményeket, de percnyi pontossággal érkeznek a teherautók, és szórják
a fegyvereket a pesti srácok közé. Érthetetlen csoda történt Budapesten.
Néhány órán belül úgy hullott a fegyver a pesti utcán, mint ősszel a fák
levelei. A pesti nép nem értette, honnan ez a sok fegyver. Valakik, valahol
mindezt nagyon értették, sőt szervezték, irányították az eseményeket.

Hogy Ők kik voltak, az archívumok mélyéről talán egyszer megtudhatjuk.
Az oroszok nem értik, vagy talán nem is akarják érteni a múltat. Az
akkori felnőtt nemzedékeknek a magyar történelmet még jól tanították
az iskolákban. Minden nemzedék pontosan tudja, hogy 1849-ben az
orosz hadsereg nem éppen turistaúton járt Magyarországon.
Az oroszok arról is megfeledkeztek, hogy embereik nem is olyan régen,
1919-ben már újra bemutatkoztak a magyar népnek. Mintha a magyarok
nem tudnák, hogy 1919-es bemutatkozásuk Trianonhoz vezetett. Mintha
az oroszok nem tudnák, hogy Rákosiék mi mindent csináltak hatalmuk
köntöse alatt ezzel a szerencsétlen magyar néppel.
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KECSKEMÉT 1956. OKTÓBER 26.
FORRADALOM ES ...
1956 előzményei:
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A trianoni békediktátummal szétdarabolták Magyarországot. A sebeit
gyógyítgató nemzetet belekényszerítették a második világháborúba. 1944
végére alig volt magyar család akiből nem pusztult el egy-egy testvér, apa
vagy anya. Vallási vagy etnikai hovatartozása miatt néprétegeket hurcoltak el. Az ország romokban hevert. A háborúban el nem pusztult
nemzeti javakat a megszálló orosz csapatok többségükben keletre hurcolták. Csaknem puszta kézzel indult el az ország újjáépítése.
Kegyetlenül megfeszített munkával, éhbérért dolgozva, ám néhány év
alatt eltűntek a háború nyomai. Megkezdődött az ország gazdasági talpraállása. A háborúban elfáradt nemzet békés-alkotó légkört akart.
Már 1948-ban láthatóvá vált, hogy az orosz csapatok nem a várt békét
teremtették meg. A haderővel együtt rátelepedett a nemzetre egy tőle idegen kommunista diktatúra. Ez a diktatúra kegyetlenül likvidálta az ország demokratikus rendszerét, kíméletlenül elnyomta a vallási intézményeket. Elsöpörte a többpártrendszert, megvalósította a sztálinista totális
államhatalmat. Az ország kenyerét megtermelő középparasztok tömegét
kiáltották ki kuláknak, söpörték le padlásaikat, hurcolták meg, csukták
börtönbe. Az értelmiség jelentős része lett állásából eltávolítva, helyükre
minden képzettség nélküli kommunista úgynevezett „munkáskáderek"
kerültek, akik tudatlanságukkal kiszolgálták az oroszok igényeit. A munkában túlhajszolt, éhbérért háborús jóvátételként az oroszoknak dolgozó
munkásosztály nemcsak fizikailag lett fáradt, hanem a gyárak minden
zugát állandó megfigyelés alatt tartó ÁVH is rettegésben tartotta őket. A
kíméletlen osztályharc jegyében kikezdték az ország vallási vezetőit,
likvidálták az ország úgynevezett „másként gondolkodó" műszaki és
szellemi egyéniségeit.
Állandósult a kommunista vezető elit közötti hatalomharc. Az ország
lakossága már kimerült a kommunista propaganda - hadjárat terhei
alatt. Nem értette, hogy hogyan lehet az, hogy valaki tegnap még jó elvtárs
volt, holnap pedig, mint aljas árulót akasztják. Ilyennel még nem találkozott a magyar. Már - már a párt tagjai is féltek egymástól. Az egész
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nemzetet átható félelem gyűlöletté vált. A kommunista önkény által
kivégzett Rajk László újratemetése a belülre fojtott gyűlöletet kirobbantotta a nemzetből; a Rákosi - klikk vezetőit már nem fogadta el. Úgy már
nem lehetett vezetni, ők pedig másként nem akartak. 1956. október 23
- ra gyakorlatilag vezető nélkül maradt az ország. Az orosz vezetés felismerte a magyar állapotokat. 1956. október 23-ától Ukrajnából és
Romániából harckocsi hadosztályokat vezényelt Magyarországra a már
ittlevő orosz csapatok megerősítésére. Néhány nap alatt egy világháborúhoz elegendő páncélos szállta meg Magyarországot. Az orosz harckocsik szinte páncélfalat képezve körbezárták Budapestet és az ország több
nagyvárosát. Az orosz haderő lőtávolságán belül 1956. október 23-án
Budapesten kirobbant a forradalom. A forradalom híre szinte viharként
száguldott végig az országon. Mindenki izgatottan várta az újabb és újabb
fejleményeket. Október 25-én elterjedt a hír, hogy Budapesten az
országház felé vonuló békés tüntető tömegre sortüzet zúdítottak.
Halottak százairól szólt. A hír hallatán egy ország lelkiismerete roppant
össze, és megmozdult a magyar vidék is. így érte el a forradalom lángja
1956. október 26-án Kecskemét városát.
Mi, a békés tüntetésben részt vevőfiatalok,az előző napi Parlament
előtt tüntető ifjúság ellen elkövetett tömeggyilkosság ellen tiltakoztunk.
Békés részvételünkkel akartuk kifejezni ezt. Ki gondolta volna, hogy alig
fél óra múltán fegyver lesz a kezünkben?IGyurkó gondoskodott arról,
hogy fegyverhez jussunk. Mi, a kormány, így Nagy Imre elgondolásáról
keveset tudtunk. Nagy Imre túl későn lépett a nemzet elé a programjával. Bata és Janza altábornagyok és fő segédje Gyurkó kezdeményezőén
kiragadták saját céljaikra a katonai hatalmat. Ők tudták, hogy kegyetlen
gyilkosságaikkal újabb és újabb népfelháborodási hullámot váltanak ki.
Tevékenységeikkel el tudják lehetetleníteni Nagy Imre kormányprogramját, egyszersmind elsöprik Nagy Imre miniszterelnököt, majd
helyére orosz katonai beavatkozással Kádár Jánost segítik hatalomra.
Ezekben a napokban már megszületett a többpártrendszer gondolata.
Kádár János tisztában volt azzal, ha egy konszolidált többpártrendszer jön
létre Magyarországon, kicsúszhat a kezéből a hatalom. Ne felejtsük el,
hogy 1948-tól, a fordulat évétől, alig nyolc év telt el és még nem volt átütő
sikere a kommunista agymosásnak; még tisztábban látott a magyar mint
ma. Kecskemét városában mi, akkori fiatalok, az október 26-án történt
tüntetésünkkel, majd a fegyveres felkelésünkkel tudtunkon kívül a ké-
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sőbb megismert Nagy Imre - programot akartuk kivívni. Nem gondolhattuk, hogy Gyurkó Lajos vezérőrnagy a Nagy Imre - program megsemmisítése elleni céljaira használ fel bennünket.

KECSKEMÉT, 1956. OKTÓBER:
Itt állomásozik az ország legnagyobb katonai erővel rendelkező alakulat törzse, a 3. Magyar Hadtest, továbbá a Budapest légterét vigyázó lökhajtásos vadászrepülő hadosztály törzs és a 62-es sz. PF 7912 sz. Vadászrepülő - ezred.
A városban és környékén nagy erejű orosz katonai erők állnak bevetésre készen.
A 3- Magyar Hadtest parancsnoka Gyurkó Lajos vezérőrnagy.
Ki is ez a Gyurkó Lajos?
1912. május 26-án született; iskolai végzettsége öt elemi; szakképzettsége péksegéd; anyja az orosz származású Mária Popov.
Gyurkó 1945 január 1-től 1948 november 5-ig Gyöngyös város MKP
titkára. Ezt követően katonai pályára lép, hat hónapos törzstiszti tanfolyam elvégzése után alezredesi rendfokozatot kap és zászlóalj parancsnokká nevezik ki. 1950-ben egy újabb öt hónapos tanfolyam után ezredessé léptetik elő és a 12. lövészhadosztály parancsnoka lesz. 1952 1954-ig a Szovjetunióban Vorosilov Akadémiát végez. A Szovjetunióból
történő visszatérte után vezérőrnaggyá léptetik elő és az egyik legtekintélyesebb hadseregcsoport, a 3. Magyar Hadtest parancsnoka lesz. Székhelye Kecskemét. Tehát egy orosz anyanyelvű parancsnokot helyeznek a
3-ik Magyar Hadtest élére.
Kecskemét megyeszékhely lévén otthont ad a jelentős létszámmal rendelkező Megyei AVH központnak és a Megyei Rendőrfőkapitányságnak.
Kecskeméten 1956. október 23. és 25. között semmilyen tüntetés vagy
rendzavarás nem történt. Gyurkó Lajos október 24-én mégis átszállíttatja a Megyei Börtön és a Hadbíróság súlyosabb elítéltjeit Kecskemétről a
szegedi Csillag börtönbe, tehát készül valamire.
Október 25-én délelőtt a hadtest törzstisztjeit a Magyar Néphadseregben eddig nem rendszeresített új típusú léctáras géppisztolyokkal szereli fel. Harckész állapotba helyezik az alakulat géppuskáit, golyószóróit és
nehéz gépfegyvereit. Még 24-én délután négy órára a hadtest tisztjeinek
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eligazítást, tiszti gyűlést tart. Gyurkó kijelenti a tiszti gyűlésen:
"Amennyiben a budapesti események Kecskemétre is átcsapnának,
nekünk azt minden eszközzel meg kell akadályoznunk. Ha kell, akkor
a tömegbe kell lőni." Majd így folytatta, a jelenlévő tisztekhez intézve
szavait: "Felteszem a kérdést: vannak-e önök között olyan tiszt bajtársak, akik félnek attól, ha a tömegbe kell lőni? Kérem azok jelentkezzenek, menjenek haza, ígérem én nem fogok haragudni rájuk.
Akik viszont itt maradnak, a parancsaimat maradéktalanul hajtsák
végre! Amennyiben nem, úgy fogok eljárni velük, mint háborúban
harc közben a parancsnok eljár. (Főbelövi.)"
Egyetlen tiszt sem jelentkezett, hogy nem vállalja a tömegbe lövést.
Ezt a hadsereget nevezték Néphadseregnek! Gyurkó dicsérően kijelenti:
"Köszönöm önöknek, ezt el is vártam önöktől. Készüljenek fel parancsaim végrehajtására!"
A 24-én elhangzott Gyurkó szavak egyértelműen bizonyítják, hogy két
nappal a kecskeméti sortűz előtt eldöntött tény volt a kecskeméti tömegmészárlás. Gyurkó egy ördögi tervet készített, melynek a lényege az, hogy
minél nagyobb felfordulást kell teremteni a vidéki városokban és falvakban. Ellehetetleníteni a Nagy Imre - kormány konszolidációs törekvéseit.
Azt a látszatot kell teremteni a külvilág felé, hogy a kormány nem képes
ura lenni a helyzetnek, s mindenképpen indokolttá kell tenni az orosz
csapatok beavatkozását. Tiszta cél; a nem megbízható Nagy Imre helyébe
Kádár Jánost kell totális hatalomra juttatni. A belső felfordulást úgy tudja
elérni, ha összetűzést provokál ki Kecskemét lakosságával, majd az
összeütközésben részt vevő civileket lelöveti.
Gyurkó ezt a tervét közli politikai felettesével, Daczó Józseffel, a Megyei
Pártbizottság első titkárával. Daczó mint politikai felettes határozottan
tiltakozik Gyurkó elképzelése ellen. Kijelenti: "Gyurkó elvtárs, ha ezt
meg meri tenni, azonnal feljelentem önt a felsőbb szervekhez!" Daczó
nyilván Nagy Imre miniszterelnökre gondolt. Megjegyzem, itt már határozottan kimutatható, hogy kettészakadt a párt vidéki vezetése is. Amíg
Daczó Nagy Imrét látszik követni, addig Gyurkó Kádár János hatalomra
jutását kívánta szolgálni.
Gyurkó akcióba lép. Október 25-én este a mit sem sejtő mozi és színházlátogatók legnagyobb meglepetésére az előadások végével, amikor a
nézők elhagyták a mozikat és a színházat, állig felfegyverzett katonák sor-

falai között távozhattak. A katonák mindenáron összeütközést próbáltak
kiprovokálni a nézőközönséggel. Kecskemét népe bölcsebb volt, tűrte a
katonák provokációját, nem keveredtek összeütközésbe a katonasággal.
Gyurkó provokációs terve 25-én kudarcot vallott.
26-án pénteken Kecskeméten heti piaci nap volt. Szokás szerint a piac
délre már véget ért. A dél körüli órákra a piacra érkezett vidéki lakosság
már elhagyta a várost. A 25-én este történt mozi és színházközönséget ért
katonai provokáció és az azon a napon történt Parlament előtti tömeggyilkosság híre felháborította a város közhangulatát. Már 25-én a délutáni órákban 26-ára általános tüntetésre szólították fel a város lakosságát.
A felszólítás olyan általános és erős volt, hogy nyomon követhető a
katonaság tudatos, szervező, provokációs célú propagandája. Már 26-án
kora reggeltől kezdve hangszóróval felszerelt katonai propagandaautók
járták Kecskemét utcáit és hangosbemondóik kürtölték, hogy ismeretlen
erők délutánra tüntetést szerveznek Kecskemét főterére. Ez a negatív
propaganda olyan nagy hatással volt, hogy délután még azok is elmentek
a főtérre kíváncsiskodni, akiknek ez korábban nem volt szándékában.
A későbbi kutatásaim világosan bizonyítják Gyurkó egyedülálló aljas
tervét. Azért, hogy Daczó pártitkárnak véletlenül se legyen igaza, hogy ő
Kecskeméten fegyvertelen emberekre lövet, fegyveres felkelés látszatát
készíti elő, mégpedig teljesen lokalizálható környezetben. Célja elérésére
legmegfelelőbbnek tartotta a Kecskemét főutcáján, a Rákóczi úton lévő
Megyei Bíróság épülettömbjéhez csatlakozó Megyei Börtönt. Gyurkó parancsára a súlyosabb elítélteket 24-én a szegedi Csillagba átszállították.
26-án a kecskeméti börtönben már összesen 56 fő könnyebb, elsősorban politikai elítéltet tartottak fogva. 25-én az éj leple alatt Német Ferenc
őrnagy parancsot kap, hogy a homokbányai laktanya elfekvő, selejtezésre
váró fegyverek raktárából 700 darab 7.62-es puskát szállítson ki, közvetlenül a börtönépület mellett lévő MHSZ épületbe és ott azokat raktározza be. A fegyverekhez a korabeli katonai jelentés szerint tízezer
darab lőszert mellékeltek. 25-én éjszaka azért nem közvetlen a börtönépületbe szállították a fegyvereket, mert nem voltak biztosak a mozinál
és színháznál tapasztalt tömegviselkedés után, hogy 26-ára sikerül tömegtüntetést gerjeszteniük és a tüntetésen részt vevő tömeget a börtön
épületéhez irányítaniuk.
A katonai jelentés rejtjelezve így szólt: Német Ferenc őrnagy a 700 db
puskát és a 10.000 db lőszert sikerrel beszállította. Értsd, hogy a
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címzettnek, nekünk felkelőknek sikerrel leszállította. Szommer József
hadnagyot kinevezte a börtönőrség katonai parancsnokának, 6 fő beosztott tiszttel és 16 fő sorkatonával; összesen 23 fő.
Az aránylag sok tiszt kivezénylése utal a fontos és bizalmas feladatra.
A koradélutáni órákra kb. 10.000 ember jött össze a város főterére
tüntetni. A gyárakban a műszakváltások megtörténtek, négy órakor a
hivatali munkaidő véget ért, a tüntető tömeg egyre nőtt. Békés tüntetés
volt ez. A tömeg jelszavai: „Oroszok menjetek hazai",„Szabad, Jüggetlen Magyarországot akarunk!". Egy kisebb csoport az ÁVH székház
homlokzatáról leszedte az ötágú csillagot az ÁVH parancsnok jelenlétében. Ezt követően más középületek homlokzatáról is eltávolították az
ötágú csillagot. A tömeg elkezdte ledönteni a Megyei Pártház előtt levő
szovjet emlékművet. A nehéz márványtömbbel nem tudtak emberi erővel megbirkózni, géppel pedig a zsúfolt tömegtől nem lehetett
megközelíteni azt. Mindezidáig lövések csak az ÁVH székház csillagának
levételekor hangzottak el, az ávósok a levegőbe lőttek, nem a tömeg közé.
A pártbizottság előtti emlékművön lévő csillag levételét Vági őrnagy a
helyőrség közutálatnak örvendő komendáns parancsnoka megkísérelte
megakadályozni. Durván szidta a tüntetőket, ezért őt néhány tüntető a
Tiszti klubba zavarta. Különösebb tettlegességre itt sem került sor. Időközben a tömegben igen nagy számú civilbe öltözött ávós és katonai
törzstiszt vegyült el. Feladatuk az volt, hogy a tömeget a főtérről a börtönhöz való vonulásra biztassák. A tömeg ráállt a biztatásra s elkezdett
vonulni a börtönépület irányába. Én akkor a Bányai Júlia Gimnázium
(Újkollégium) esti dolgozók tagozatán tanultam. Igazgatói utasításra
mentünk ki a tüntetésre. Ahogy a tömeg közé értünk, lépten-nyomon
idegenek hívták fel figyelmünket, hogy menjünk a börtönhöz. Furcsák
voltak ezek az emberek nekem, hiszen egytől - egyig középkorúak voltak
és valamennyien akkor nem divatos kalapot viseltek. Én is ráálltam a
biztatásra és elindultam a börtön irányába. A börtönépülethez érve láttam, hogy az épület homlokzatáról tűzoltólétrákon állva emberek verik
le a csillagot.
A Mátyási utca torkolatában egy kb. húsz fős fiatal, többségükben
velem egykorú, frissen leszerelt, volt katonatársakból álló csoporttal
találkoztam össze. Amikor a fiúk megláttak, az egyik fiú felkiáltott:
"Fiúk, megvan a parancsnokunk!". Átöleltek, majd a levegőbe dobáltak
úgy ünnepeltek. Közölték, hogy menjünk és szabadítsuk ki a rabokat. A

fiatalok csoportjából kilógott egy 45 év körüli kalapos, esőkabátos férfi,
akiről később kiderült, hogy katonai elhárítótiszt. A tiszt nagy szorgalommal biztatott bennünket. Többször is közölte velünk, hogy a börtönben kegyetlen dolgok folynak, az ávósok elevenen darálják le az embereket. Biztatott, hogy menjünk, rohamozzuk meg a börtönt, szabadítsuk ki a rabokat. Tegyük mindezt fényes nappal, puszta kézzel a város főutcáján! Tehát támadjunk meg egy gépfegyverekkel védett börtönépületet. Ez maga az öngyilkosság! Ezt a véleményemet közöltem a
fiúkkal. Ők ekkorra már annyira fel voltak heccelve, hogy nekimentek
volna a börtönnek nélkülem is, ezért közéjük szegődtem.
Nem lennék tárgyilagos, ha a tüntetést ezen a napon kizárólag a katonai propaganda eredményének minősíteném. Október 26-a volt az a
nap, amikor Kecskemét lakosságának érzelmi világában kicsordult a
pohár. Hogy mekkora volt 26-án a tüntető tömeg azt csak becsülni lehet.
10.000 vagy 15000 nem tudnám meghatározni. Tény hogy az akkor még
park nélküli főtér az ávós székháztól a mai Aranyhomok Szállodáig, a
temp-lomtól a volt Beretvásig, a Cifra Palotától a Rákóczi utcai moziig, a
betorkoló mellékutcákat beleértve, zsúfolásig volt tüntető emberekkel.
Ekkora tömegre még Gyurkó sem számíthatott. Kiérződik ez a bizonytalanság az eredeti katonai jelentésekből is. A „Sortüzek II. jelentés"
című kiadásában közzétett dokumentumokból, (a továbbiakban az eredeti katonai dokumentumok idézését a lábjegyzetekben „ST."- vei és az
oldalszám jelölésével idézem, így olvasóim mindenkor ellenőrizni tudják
a katonai dokumentumból történő idézet hitelességét.)
Lukács András százados és Hernek százados jelenti Gyurkónak, hogy a
tömeg a szovjet emlékművet le akarja döntetni, és parancsot kérnek,
hogy lövessenek, vagy ne lövessenek. *
Gyurkónak az óriási tömeg láttán módosítania kellett az eredeti elképzeléseit. Azonnal kivezényel a Kecskeméten állomásozó Hírzászlóaljtól
egy századot 150 fővel erősítés céljából. Gyurkó a hírzászlóaljat Szentkirályi Frigyes alezredes rendelkezésére adja, aki a zászlóaljat kivezényli
a helyszínre 3 db harckocsival megerősítve. A Kiskőrösön állomásozó 19Gépesített Lövészezredet Édelmayer Pál ezredes vezetésével már a kora
délutáni órákra Kecskemétre rendelte. A katonai jelentések nem térnek
ki arra, hogy a kecskeméti homokbányai laktanya katonáiból, továbbá a
repülőtér katonáiból a délutáni órákra hány százat vezényeltek ki a
•ST. 00500-501. oldal
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központ körülzárására.
. •--••
Tény, hogy mire a tömeges tüntetés Kecskemét főterén megkezdődött,
a háttérben a katonaság hermetikusan körbezárta a békésen tüntető,
akkor még mit sem sejtő tömeget.
Gyurkó már korábban kiadja következő ominózus parancsát:

„Amelyik civilnél a katonák fegyvert találnak, azt a helyszí-

nen agyon kell lőni." A tüntetők közül ekkor még senki nem tudhatta hogy fegyverhez fog jutni, Gyurkó viszont igen. Mint már említettem, a
börtönben összesen 56 fő elítéltet tartottak ebben az időben fogva. Az
elítélteket egyetlen teherautóval teljes biztonságban bármelyik laktanyába el tudták volna szállítani és ott elhelyezni. Ehelyett csalinak használták fel őket.
A börtönnél történt események:
A börtönépület körüli eseményeket az egyik legfigyelemreméltóbb
eseménynek tartom. Itt jutottak a tüntető fiatalok az első fegyverekhez és
ezekkel a fegyverekkel indul el a fegyveres felkelés Kecskeméten.
Az október 23-a óta eltelt napok forradalmi eseményei engem is teljesen magukkal ragadtak. Mint folyóba esett embert a víz, sodortak
magukkal. Nekem is tetszett, hogy a volt katonatársaim megkértek hogy,
csatlakozzak közéjük, és legyek a parancsnokuk. A felkelőcsoporttal
együtt elindultunk a Rákóczi útról a börtön melletti Mátyási utcába. Az
addig társaságunkban lévő idősebb kalapos biztatónk lemaradt tőlünk,
nem követett bennünket.
A Mátyási utcába érkezve, ahol már különváltunk a Rákóczi úton lévő
tüntető tömegtől, kis csoportunkat leállítottam. Közöltem afiúkkal,hogy
átgondolták-e egyáltalán mekkora veszéllyel jár az alig húsz embernek
puszta kézzel fényes nappal nekimenni egy gépfegyverekkel őrzött
börtönnek?! felfogjátok-e hogy másodpercek alatt mind a húszunkkal végezhetnek?" Láttam az arcukon a pillanatnyi elgondolkodást.
,Akkorhogy csináljuk?" - tette fel a kérdést valaki. Úgy döntöttünk, hogy
ide tömeg kell. Majd szóba került hogyan szólítsuk meg a tömeget, kinek
a nevében.
Elhatároztuk, hogy kikiáltjuk magunkat Kecskemét Város Forradalmi
Tanácsának. A jelenlevők közfelkiáltással engem választottak meg a forradalmi tanács elnökévé. Miután megköszöntem bizalmukat közöltem
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fiatal társaimmal .„Tudnotok kell, hogy ebben az akcióban én is és
sokan mások is meghalhatunk. Csak úgyfogadom el bizalmatokat, ha
valamennyien fogadalmat tesztek rá, ha elesek vagy bármi másért
nem tudom ellátni a forradalmi tanács elnöki tisztségét, közületek
aki ezt megteheti a helyembe lép, és tovább viszi a forradalom ügyét."
Mindenki fogadalmat tett, hogy így lesz. Kisebb eskü volt ez. Ezt követően
megbeszéltük mit és hogyan csinálunk. Elhatároztuk, hogy mindannyian
visszamegyünk a Rákóczi útra a tüntető tömeg közé és add tovább módszerrel megszólítjuk a tömeget az alábbi felhívással:
A forradalmi tanács fontos forradalmi feladat végrehajtására
katonaviseltek jelentkezését várja a börtön melletti Mátyási
utcában.
Társaim mindannyian elmentek a propaganda - felhívást végrehajtani,
egyedül én maradtam a Mátyási utcában. Az volt a célom, hogy az idő
alatt míg a fiúk visszatérnek, szemrevételezem a börtönépületet. Meghatározom a behatolási pontot, átgondolom hogyan hajtsuk végre a rabok
kiszabadítását.
Indultam a börtön oldalbejárata irányába, láttam hogy egy ponyvázott
katonai teherautó, amely a szomszédos MHSZ-székház udvarából a
kerteken keresztül kihajt a Mátyási utcára, a börtön oldalbejárati ajtajához érkezve farral betolat a börtön szárazbejárati kapuján. Kíváncsiskodva odamentem és láttam, hogy a katonák gyors igyekezettel rakják le
a gépkocsi rakományát. Néhány perc múlva a gépkocsi kiállt az utcára és
a börtön hátsó irányába leparkolt. A gépkocsi hátsó ajtaja le volt nyitva,
az üres raktérben egy új, fenyődeszkából készült felnyitott tetejű kisméretű lőszeresláda volt feldobva. A börtönből kijövő katonák felugráltak a
gépkocsira egy alacsony termetű hadnagy társaságában (Szommer József
hadnagy), majd eltávoztak. A katonák távozása után tapasztaltam, hogy a
börtönajtót és annak bal oldali szárnyát teljes egészében nyitva hagyták.
Ezt követően a nyitott börtönkapuhoz mentem, percekig álltam előtte, s
miután egyetlen embert sem láttam a börtönudvaron mozogni, kíváncsian elindultam a nyitott börtönkapun át a börtön épületébe. A szárazkapu - bejáróból nyíló és a bírósági épületrész felé vezető folyosóra benézve
láttam, hogy a folyosó udvari oldala végig van rakva erősen poros fegyvertámlákkal. A támlákon nagyon poros, öreg 7.62 - es puskák voltak. A
támlák előtt, aföldrevolt kiborítva a teherautón látott üres lőszeresláda
tartalma, a ládányi lőszer. A 150 puskához csupán egyládányi lőszer volt

kiadagolva. Gyanúm támadt. Arra gondoltam, hogy talán már a börtönben nincsenek is rabok és próbálkozásunk értelmetlen, és hogy a sok
öreg puska nem üzemképtelen - e. Gyanúm támadt, hogy a katonák nem
csak beetetnek-e bennünket. A későbbi kutatómunkám során bizonyosodott be előttem ezen utóbbi gyanúm volt a megalapozott. Egy puskát levettem az egyik támláról, a földről magamhoz vettem egy tár lőszert és kisétáltam vele a börtönből. A börtön oldalkapujával szemben
volt található a Mátyási utca 6. számú lakatlan ház, aminek a kapuja nyitott volt. Bementem a ház udvarába és a ház falán egy gyerektenyérnyi
mészleválást megcélozva kipróbáltam a puskát. Megállapítottam, hogy a
fegyver üzemképes. Néhány perccel később társaim visszatértek a propaganda - feladat végrehajtásából. Tömegestől követték őket perceken belül
az önként jelentkező fiatalok. Katonai képzettség szerint szétosztályoztuk
őket, fegyvernemenként szakaszokat szerveztünk. Becslésem szerint kb.
négy - ötszáz katonaviselt fiatal állt bevetésre készen.
Az említett lakatlan házban rendeztük be a forradalmi tanács harcálláspontját. Minden szakaszparancsnok mellé egy összekötőt neveztünk
ki. Az összekötők feladata az volt, hogy állandó mozgásban hozzák az
információt a harcálláspontra, és vigyék az irányító parancsot.
Elkezdődött a rabszabadítási akció. A felkelők magukhoz ragadták a folyosókra kirakott fegyvereket. Megállapítást nyert, hogy a börtön udvarán
egyetlen őr sem tartózkodott. A felkelők minden ellenállás nélkül jutottak be a rabtérbe. Meglepődve tapasztalták, hogy a börtönben üres cellákat találtak. (Tehát mindent előre jól megszerveztek.) A katonai dokumentumok bizonyítják, hogy mire a felkelők felértek a rabtérbe, addigra
a fegyőrök a megyei főügyész parancsára a bírósági épület Rákóczi utcai
főbejáratán keresztül szabadon engedték az elítélteket, tehát a börtön
csak csapda volt. * Tekintettel arra, hogy mi, felkelők minden erőnket a
börtön épületének Mátyási utcai oldalbejáratához öszpontosítottuk és
ezen bejárat felől közelítettük meg a rabteret, eszünkbe sem jutott, hogy
a rabtérből a bírósági épületen keresztül bocsájtják ki a rabokat. A fegyőrök nagyobb része rabruhába öltözve a tömeg ünneplését élvezve elsőként hagyta el a börtönt. Ezek a rabocskák nem várták meg, hogy a
tömeg a vállára vegye őket, az utcára érve menekülve elhagyták a tüntető tömeget.
A tényleges rabok csak később, a második menetben hagyták el a bör*ST. II. 00584. oldal 16. sor
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tönt és mehettek az utcára. Az egész rabszabadító akció alatt egyetlen
lövés nem dördült el. A börtönben semmilyen ellenállás nem volt, így
tettlegességre nem is kerülhetett sor. Miután tudomásomra jutott, hogy
nincs kiket kiszabadítanunk a börtönből, az összekötőkön keresztül
utasítottam a szakaszparancsnokokat, hogy azonnal hagyják el a börtönt
és gyülekezzenek a Mátyási utcában. Percek alatt végrehajtották a parancsot; a Mátyási utca újra megtelt, de most már felfegyverzett felkelőkkel.
A szakaszparancsnokok sorakoztatták embereiket, hallatlan fegyelmet
tapasztaltam.
A bírósági épület utcai homlokzatáról a tüntetők tűzoltólétrákra állva
verték le az ott lévő hatalmas vörös csillagot. A tűzoltólétrákat a tűzoltószertárból egy könnyű, kézikocsin szállították a börtönhöz. A tüntetők,
amíg a létrákat használták, a szállítókocsit beállították a Mátyási utcába.
Erre a kocsira felállva szemléltem meg a felsorakozott felkelőket. Láttam,
hogy a felkelőknél kizárólag az általam a börtönfolyosón talált öreg puskák vannak. Tehát a börtönőrségtől a felkelők más típusú fegyverhez
nem jutottak.
Eligazító beszédet mondtam:
,J$arátaim, mi most fegyverekhez jutottunk. Nektek tudnotok kell,
hogy a fegyver az veszélyes szerszám. Felhívom afigyelmeteket,hogy
fegyverét senki ne használja csak abban az esetben, ha megtámadnak bennünket vagy arra parancsot kap. Vigyáznunk kell, a mi forradalmunknak tisztának kell maradnia."
Hangsúlyoznom kell, hogy a rabszabadítási akció elindítása előtt semmi más további célunk nem volt, csak a börtönben őrzött politikai foglyok szabadon engedése. Ezzel akartunk bosszút állni az előző napi Parlament előtt történt tömeggyilkosságért.
Oly gyorsan peregtek az események, hogy fel sem tudtam dolgozni mit
kezdjek a sok fegyverrel. Kiadtam a parancsot, hogy induljunk el végig a
Rákóczi utcán a főtérre és onnan visszafordulva vonuljunk a Nagykőrösi
utcán lévő komendáns - parancsnokság épületéhez. A főtér érintését
afféle tüntetésnek szántuk, hogy lássa a tüntető tömeg, a forradalomnak
már van fegyveres ereje is. A komendáns -parancsnoksághoz való vonulás egyik célja az volt, hogy felvegyük a honvédséggel a kapcsolatot. Elsősorban meg akartuk tudni, hogy a honvédség milyen célból fegyverzett fel
bennünket, ugyanis a fegyverek feltálalása félreérthetetlenül szándékos
volt részükről. A nagy zűrzavarban magam is arra gondoltam, hogy a

honvédség orosz vagy jugoszláv támadást vár, és ezért fegyverzi fel a polgári lakosságot. A Komendáns Parancsnoksághoz való menet másik célja
az volt, hogy a parancsnokságon tartózkodó katonákat a forradalom mellé állítsuk. Elindultunk a Rákóczi úton tartózkodó tömeg között a főtér
irányába. Amikor az utolsó szakasz is bezárult a tömegben, a kézikocsiról leugorva a kocsit keresztbe fordítottam torlaszként a szűk, egyirányú
Mátyási utcán. Akkor láttam, hogy a börtönépület hátsó felének irányából
egy katonai teherautó közeledik felénk. A teherautó oldalai körben le
voltak szedve. A teherautó platóján, körben a tömegnek fordulva kékparolinos, fegyverjelzés nélküli, géppisztolyos sorkatonák álltak. A katonák mögött; lőszeresládákon állva, egyfóhadnagyemelkedett ki a katonák fölé. A teherautó az általam keresztbe állított kézikocsinál elakadt.
Ekkor pillantottam meg a mi korábbi biztatónkat, aki a tömegből kiugorva a kézikocsihoz szaladt, hogy azt elhúzza a tehergépkocsi elől.
Ahogy az illető lehajolt aföldönlevő kocsirúdért a köpenye alól kiesett a
nyakába akasztott géppisztolya. A fegyver egy általam ismeretlen, modern, vadonatúj, kb. 40 cm hosszú léctáras géppisztoly volt. Az illető,
mint kiderült, a katonai titkosszolgálat embere volt. Miután ellökte a
kocsit a katonai teherautó elől, géppisztolyát ijedten köpenye alá rejtette,
s elfutott a tömegben a Cifra Palota irányába. Miután felszabadult az út,
a teherautó a Rákóczi úton levő tömegbe hajtott. A tiszt kiabálni kezdett:
„Tűz! Tűz!" Azon a helyen, ahol a teherautó a tömegbe hajtott nagyon
sok gimnazista korú lány volt. A lányok körbefogták a teherautót,
átölelték a katonák csizmáit és könyörögtek: ,fiúk ne lőjetek, mi csak
szabadságot akarunk."
Életem legrettenetesebb, egyben legfelemelőbb látványát éltem át. A
katonák halálsápadtak voltak, kezeikben remegtek a géppisztolyok. A
tiszt látta, hogy a többször megismételt tűzparancsa ellenére egyetlen
katonája sem lő. Pisztolyát sorban, hátulról a katonák tarkójába nyomva
kiáltozta ismét: „Tűz! Tűz!" Egyetlen katona sem sütötte el fegyverét. A
tömegből kiválva néhány tüntető a motorházon felmászva a tiszt hátába
került, kicsavarták kezéből a pisztolyt, majd az autóról a tömegbe dobták. A tiszt a tömegtől néhány pofont kapott, majd elmenekült. A sorkatonákat a tüntetők a nyakukba vették, magasra emelték őket és ünnepelve hozták velünk, egészen a komendáns -parancsnokságig.
Összefoglalásként a börtönnél történteket érdemes részletesebben is

vizsgálni.
A kecskeméti fegyveres felkelés a börtönnél vette kezdetét.
A rabok kiszabadítását viszont az előre megtervezett tematika szerint a
megyei főügyész parancsára a börtönőrség hajtotta végre.
Sokáig értetlenül álltam azon kérdés előtt, hogyan történhetett meg,
hogy a katonai őrség parancsnokát, Szommer József hadnagyot a börtönnél történtek ellenére Gyurkó nemhogy nem lövette agyon, hanem mint
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tisztet napi parancsban dicséri meg:
,£zekben a napokban több tiszt és katona tűnt ki bátor és öntevékeny magatartásával. A harcok folyamán derekasan állták meg
helyüket Lukács András százados
Szommer József hadnagy.
Börtönőrség parancsnoka" *
Az 1994. év júniusában a kecskeméti ügyészségen lefolytatott sortűz
vizsgálatát végző dr Szeri László nyomozó ügyész felháborító magatartása
késztetett arra, hogy széleskörű vizsgálódásba kezdjek. Több tucat, még
élő, az '56-os eseményekben részt vevő katonát és tisztet, továbbá volt
állami és pártvezetőt kerestem fel és nyilatkoztattam meg.
Bizonyíthatóan az alábbiak történtek a börtönnél: Már utaltam rá, hogy
Gyurkó parancsára a tömeget katonai titkosügynökök a börtönhöz irányították, és a rabok kiszabadítására biztatták. Gyurkó parancsára a főügyész utasítást ad a börtönőrség állományának hogy vonuljanak fel a
rabtérbe, és azt senki el nem hagyhatja. A börtönőrség rabtérbe vonulását követően az ügyész a fegyőröket lefegyverzi, ** a fegyvereket az egyik
szobában gyűjtik össze. A fegyverek onnan eltűntek, a felkelők kezébe
viszont ezek a fegyverek nem kerültek. Egyértelmű, hogy a lefegyverzett
őrség fegyvereit a katonai őrség elszállította.
A fegyőrség abban a tudatban volt, hogy az épület külső őrzését a katonaság átvette, ezért biztonságban érezhetik magukat a rabtérben fegyvertelenül is. A rabőrök nem sejthették, hogy maguk is fogollyá váltak.
Gyurkó teljesen kiszolgáltatta őket a felkelő tömegnek.
Szommer József hadnagy hat fő beosztott tiszttel és tizenhat honvéddel
átveszi a börtön külsőudvari őrségét. Német Ferenc őrnagy felügyeletével, amikor már biztosak voltak szabadító szándékunkban, az utolsó percekben a szomszédos MHSZ épületből átszállítják az odaszánt puskákat.
Miután sikeresen feltálalták részünkre, a katonai őrség elhagyta a börtönt. Nyitottá vált a kapu a ki-be közlekedésre.
ST. II. 00584. oldal ló.sor
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Szommer hadnagy azt állítja, hogy ő, mint a börtönőrség katonai
parancsnoka, amikor a tömeg megrohamozta a börtönt, a börtön Jobejáratánál állva dobtáras géppisztolyával a nyakában egy félcolos
locsolóslaggal vízzel spriccelte a betolakodó tömeget. így próbálta
megvédeni a börtönt." ***

Arról, hogy ezalatt hol tartózkodott a hat fő beosztott tiszt és a gépfegyverekkel felszerelt tizenhat honvéd, nem szól a fáma.
Az összes katonai jegyzőkönyvben komikus hazugsággal magyarázkodnak.
Ugyanez a Szommer József hadnagy 1994. júniusában a sortűzvizsgálat

során az alábbiakat vallja: „Szommer hadnagy volt a börtönudvaron
tartózkodó katonák parancsnoka, azonban amikor a tömeg a (nyitott) kaput betörte őt egy téglával fejbeütötték, úgy, hogy elveszítette az
eszméletét, amikor magához tért a katonáival együtt elmenekült." * *

Orvosnak kell véleményeznie az utóbbi hazugságot. Lehetséges-e, hogy
egy embert téglával úgy fejbevágnak, hogy az az eszméletét elveszíti,
ugyanakkor ez az ember semmilyen orvosi ellátásra nem szorul a nap
során. Sőt, a börtönépület elhagyását követően egész este részt vesz a
katonai akciókban.
A kecskeméti Honvéd Kórház 1956.10.24-től 11.30-ig vezetett műtéti
naplója az alábbi:
•-•- • •
. •--.. •
•)i ', l .rí?!1!

•' ;V!'i í'IL/'íü.t-'

Műtéti ellátásra került személyek
1.Alexander Mihajlovics

szovjet harcos
1956.10.24.
Kórisme: haslövés, következményes
bél - és májsérülés.

2.Csikós Illés

honvéd 22 éves 1956.10.25.
Kórisme: comb-, lábszár- és láb
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lövési sérülése. •*
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3.Karkas István

1956.10.26.
Kórisme: mellkas és has lövési
sérülése, következményes lép és bal
vese sérülés.

4.Fekete István

fm.
1956.10.26.
Kórisme:mellkaslövés, következményes légmellkas.

5Szép András

1956.10.26.
Kórisme: jobboldali medencetáji
lövési sérülés, medencelapát törése.

6.Pető Mária

21 éves 1956.10.26.
Kórisme: a bal vesetájék lövési
sérülése (lágyrészsérülés).

7.Győrfi Miklós -.

1956.10.26.
Kórisme: mellkasfali lőtt sérülés a
mellüreg sérülése nélkül.

8.Kovács Géza

tizedes 22 éves 1956.10.26.
Kórisme: has, mellkas lövési
sérülése, májsérülés.

9.Kovács István

1956.10.26.
Kórisme: mellkas, has lövési
sérülés, májsérülés.

lO.Lischka Frigyesné

ápolónő, 18 éves 1956.10.27.
Kórisme: jobb lábszár lövési
sérülése.

11.Kecskés József

38 éves
1956.10.27.
Kórisme: mellkas lövési sérülése,
tüdősérüléssel.
•';'-'"'•'.' i

12.Tokárcsik István

22 éves
1956.10.27.
Kórisme: bal lábszár lövési
sérülése sípcsonttöréssel.

13-Hegedűs Ferenc

kocsis 58 éves 1956.10.27.
Kórisme: jobb lábszár lövési
sérülése.

H.Fodor Menyhért

25 éves
1956.10.27.
Kórisme: a nyak és az állkapocstájék
lövési sérülése.

15.SebőkJánosné

41 éves
1956.10.27.
Kórisme: comb lágyrész lövési
sérülése.

l6.Holupka Sándor

26 éves 1956.10.27.
Kórisme: a jobb comb lövési
sérülése.

17.Danyi István

tanuló 16 éves 1956.10.27.
Kórisme: a jobb comb lövési
sérülése.

18.Túri Pál

31 éves
1956.10.27.
Kórisme: a bal láb és saroktájék
lövési sérülése.

19.Sági Istvánné

htb.
47 éves 1956.10.27.
Kórisme: a bal lábszár, bokatájék és
mellkasfal lövési sérülése.

2O.Gál Franciska

33 éves
1956.10.27.
Kórisme: a bal láb, alkar és kézfej
lövési sérülése.

21.BrennerPál
22.Karádi Mihály

tanító 48 éves 1956.10.27.
Kórisme: a bal comb lövési sérülése,
a bal combcsont törésével.
23 éves
1956.10.27.
Kórisme: a nyak lövési lágyrészsérülése.
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23Petrovics Ferencné

1956.10.29.
Kórisme: fejlövés, agysérülés.

24.Tóth Béla

19 éves
1956.10.26.
Kórisme: fejlövés, nyílt koponyatörés (meghalt).

25-Pallagi Gábor

29 éves
1956.10.29.
Kórisme: az arc, a felkar, a comb és
lábszár lövési sérülése.

26.Huszár József

fm.
52 éves 1956.10.29.
Kórisme: comb és lábszár lövési
sérülése.

27.Parrag Kálmán

tanuló 13 éves 1956.10.31.
Kórisme: bal lágyéktáji lövési
sérülés, bélsérüléssel.
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28 Telek Miklós

ó'rmester 29 éves 1956.11.04.
Kórisme: jobb kéz lövési sérülése.

29.Vattai Albert

hdgy. 29 éves 1956.11.04.
Kórisme: a jobb lábszár, comb és
felkar lövési sérülése.

3O.Szilágyi János

fhdgy. 33 éves 1956.1102.
Kórisme: mellkas és jobb felkar
lövési sérülése, tüdősérülése.

31.Kulcsár László

32.Dunai László

33-Földi Gyula
•.•••.••;
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24 éves
1956.11.22.
Kórisme: a bal felkar lövési sérülése,
felkarcsonttöréssel.
tanuló 14 éves 1956.11.25Kórisme: a jobb kéz robbanásos
sérülése, I.-II. ujjak amputációsával.
hdgy. 23 éves 1956.11.30.
Kórisme: comb és lábszár lövési
sérülése a sípcsont törésével.

Adatszolgáltatás kiadva: Kecskemét, 1994. január 28.
A Honvéd Kórház kimutatása bizonyítja, hogy Szommer József hadnagy
az ellátottak között nem szerepel. Ót ezekben a napokban semmilyen
sérülés nem érte, orvosi ellátásra nem szorult. Szommer azon állítása,
miszerint őt a börtönnél a felkelők téglával úgy fejbevágták, hogy eszméletét elveszítette, nem felel meg a valóságnak.
A börtönnél lefolyt események egyértelműen bizonyítják, hogy a felkelők a börtön területén fegyverrel rendelkező őrséggel nem ütköztek
meg, őrséget nem is láttak, így fegyverhasználatra egyik, részről sem
kerülhetett sor.
Tény viszont az, hogy a felkelő fiatalok szervezetten, rendkívüli gyorsasággal elvégezték a rabok kiszabadítására tett kísérletet. Ezen akciót
követően percek alatt elhagyták a börtön épületét.
Gyurkó valószínűleg arra számított, hogy miután a felkelők megszállják a börtönt ott tovább időznek; a teherautón érkezett sorkatonákkal akarták a felkelőket beszorítani és ott végezni velük. A katonák
percekkel később érkeztek, amikor a börtön épülete már újra üres volt.
Ezeknek a sorkatonáknak a csodálatos embersége meghiúsította
Gyurkó elképzelését. Megtagadták a tűzparancsot és a felkelőkhöz csatlakoztak. Az egész forradalmi időszak alatt egyértelmű volt a hadsereg
kettészakadottsága.
Mi a börtönakció befejezését követően a végeláthatatlan tömegben

vonultunk a városközpontban levő Szabadság térre. A tömeg mindenütt
szabad haladást biztosított részünkre és mindenütt ünnepelve éltetett
bennünket. Igen szervezettek voltunk. Már említettem, hogy a börtönnél
minden szakasz kinevezett egy-egy összekötőt soraiból. Az összekötők
vonulásunk során állandó mozgó gyűrűbe fogták a fegyveres felkelőket.
Én a fegyveresek előtt haladtam, az összekötők szinte percenként informáltak a körülöttünk történtekről.
A megyei pártbizottság épületéhez érkezve egy kisebb, idősebb emberekből álló, látszólag összetartozó kalapot viselő csoport kivált a tömegből és az első fegyveres szakasz elé beállva, megkísérelték a fegyvereseket a pártbizottság elé vezetni. Nagy volt a csalódottságuk amikor meglátták, hogy a felkelők nem őket, hanem engem követnek. A pártbizottsághoz történő érkezésünkkor láttuk, hogy az épület előtt lévő szovjet emlékmű tetején lévő vörös csillagot a tüntetők tűzoltólétrán állva
próbálják leszedni. Eközben az összekötők jelezték nekem, hogy a Nagytemplom mellett álló katonai teherautókról a katonák fegyvereket osztanak a tüntetőknek. A börtön épületénél sok jelentkezőnek nem jutott
fegyver. A fegyverosztás hírét hallva utasítottam az összekötőket, hogy a
fegyverrel nem rendelkezők fegyverért menjenek a templomhoz.
Röviddel később az összekötők jelentették, hogy mindenki fel van fegyverezve. Úticélunk további állomása a Nagykőrösi utca 16. szám alatt levő Helyőrség Komendáns - Parancsnokság volt. Az épület elé érve teljesen lezártuk az utcát. Jobban megszemléltem a szakaszokat, láttam,
hogy a templomnál kiosztott fegyverek azonos típusú és azonos szennyezettségű puskák voltak a börtönépületnél talált fegyverekkel.
Egyértelmű, hogy a fegyverek egyazon katonai raktárból kerültek
kiosztásra.
Becslésem szerint az ottlévő fegyverrel rendelkezők 300 - 400-an lehettek. Köztünk voltak a börtönnél és a főtér környékén hozzánk csatlakozott géppisztolyos katonák, kb. száz fő.
A tömeg kiabálni kezdte: ,Jíatonák, magyarok álljatok a forradalomhoz!" Én közvetlenül a magasföldszintes épület ablaka alatt álltam. Nemsokkal később megjelent a nyitott ablakban Szász főhadnagy,
Vági őrnagy komendáns - parancsnok helyettese. A főhadnagy önmagát
ismételve többször is felszólította a tömeget, hogy hagyja el az épület
környékét. Természetes volt, hogy a tömegfigyelmenkívül hagyta a felszólítást. Szász főhadnagy bement az ablakból és hosszú perceken át
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nem jelent meg ismét. Gyanús lett nekem ez a jelenség; a megalapozott
gyanúm mentett meg sokunkat a haláltól. Megkértem a társaimat, álljanak nekem gúlát, hogy arra felállva benézzek az ablakon, láthassam mi
történik odabent. Az ablakon benézve láttam, hogy az ügyeletesi szobában két sorkatona ideges gyorsasággal kettő -, és három robbanófejes
nyeles kézigránátokat szerel össze. Az összeszerelt gránátokat a fal mellett lévő ügyeletesi vaságyra rakják. Az ágyon ekkor már több százra tehető összeszerelt kézigránát volt kirakva.
A főhadnagy háttal állt nekem és telefonált. Az egyik fülén a telefonkagyló a másik fülét pedig mutatóujjával bedugva próbálta a tömeg zaját
kiiktatni. A látottak arra késztettek szinte ösztönösen, hogy cselekednem
kell. Csőre töltöttem a puskámat és csendben beléptem az ablakon. A két
gránátot szerelő katona letette a kezükben levő gránátokat, szó nélkül
kimentek a szobából, magára hagyva a főhadnagyot. Közvetlenül a főhadnagy mögött álltam, amikor tisztán hallottam a főhadnagy ezen szavait:
,A tűzparancsot értettem, jelentem óriási a túlerő, azonnali erősítést
és lőszerutánpótlást kérek. "* Abban a pillanatban a mellettem levő telefoncsatlakozót kirántottam a falból. A tiszt haliózni kezdett, de még
akkor sem nézett hátra.
Fegyveremet a hátába nyomtam, fezeket fel!"- kiáltottam. A tiszt kővé
meredten tartotta fel a kezeit. A hátulján levő és kigombolt pisztolytáskájából kiemeltem a pisztolyát. Egy gyakorlott mozdulattal a tárat
és a pisztolyzárat kivettem, és az ablakon át a tömeg közé dobtam; majd
a hatástalanított pisztolyt udvarias gesztusként visszatettem a tiszt pisztolytáskájába. A halálra rémült tisztet leültettem, ekkorra már többen is
követtek a felkelők közül, és többen tartózkodtunk a helyiségben.
Emlékszem elsőként Érsek Sándor követett, majd sokan mások, akik
mindvégig együtt voltak velem. Próbáltam megnyugtatni a tisztet, közöltem, amennyiben nem tanúsít ellenállást semmi baja nem esik. A nyitott
ablakhoz kísértem, és kértem nézzen szét; amerre a szem ellát mindenütt zárt emberi tömeg. Gondolja át, hogy az egész ország ilyen
állapotban van. Kérdeztem tőle: jízzel a néppel akar ő szembehelyezkedni?" így folytattam, „ Higgye el nekem, ha itt egy puska elsül, se
magából sem a katonáiból egy porszem sem marad." Szász főhadnagy
egy mélyet sóhajtott, és kijelentette: Ő nem lövet erre a tömegre, inkább
közénk áll és a rendelkezésünkre bocsátja az épületben tartózkodó vala*ST. 005064. bekezdés
A lőszerutánpótlást szállító gépkocsi meg is érkezett, de a felkelők elfogták

mennyi katonáját. Miután ezt elmondta, megkértem, hogy ezt élő szóban
mondja el a tömegnek is. Szász főhadnagy befejezte bejelentését amiben
közölte a felkelőkkel, hogy katonáival a forradalomhoz csatlakozik, és
ezen bejelentés hitelességét én is megerősítettem, a tömeg hatalmas ovációval éltette. Ezt követően kértem őt, engedje meg hogy telefonon felszólítsam Kecskemét helyőrség katonáit, hogy csatlakozzanak a forradalomhoz. A főhadnagy ezzel egyetértett. Üzembehelyeztük a telefont,
majd elsőként a repülőtér parancsnokát Török alezredest hívtam fel.
-Török alezredes vagyok. - jelentkezett be a repülőtér parancsnoka.
-Alezredes úr, felkérem önt, hogy a repülőtér katonáival együtt csatlakozzanak a forradalomhoz.
-Ki maga és honnan beszél?
-Szegedi János, a forradalmi tanács elnöke vagyok. - mutatkoztam be
álnéven. Gondolatom szerint a „Szegedi" név jelezte, hogy Csongrád
megyei vagyok.
-Es honnan beszél?
-A forradalom főhadiszállásáról.
-Hol az a főhadiszállás?
-Alezredes úr, ha igent mond, önért küldök és hamarosan megtudhatja- ,
-Es mi történik velem ha nem mondok igent?
-Akkor ön vak, nem látja, hogy az egész országban forradalom zajlik.
Hosszú csend után megkérdezte:
-És mondja elnök úr, milyen erőkkel rendelkeznek?
-Tízmillió magyarral.
-Azon kívül, gépesített erejük például van? - kérdezte kissé gúnyosan.
-Minden mennyiségben. - válaszoltam, majd így folytattam: Alezredes
úr, ha dönt a csatlakozásról, küldjön gépeket a városközpont fölé néhány
tiszteletkörre. Amennyiben a gépek megjelennek, intézkedek a kapcsolatfelvételről, és megkapja a további utasításokat.
A Török alezredessel történt telefonbeszélgetés tartalmát azért tartom
fontosnak szó szerint idézni, mert ő a katonai dokumentumokban a
telefonbeszélgetés tartalmát elferdítve, személyének kiemelésére
használta fel. Török alezredes az alábbiakat írja: ,4 megyei börtönből
kiszabadították a rabokat és megkezdődött a lövöldözés. (Ez nem
igaz, napközben egyetlen lövés nem dördült el. A szerző.) Többek között
fegyverrel támadták meg a komendánsi hivatalt, ahonnan fegy-

véreket követeltek, azonban nem vittek el semmit. (Nem volt szükségünk, mert minden katona hozzánk csatlakozott.) Este 18 óra körül
telefonon hívott fel egy Szegedi nevű egyén, aki mint a Forradalmi
Tanács elnöke mutatkozott be. Felhívta a hadosztályparancsnokot és
közölte vele, illetve parancsot adott, hogy egy órán belül a repülőtér
álljon át hozzájuk. A repülőgépeket emeljük a levegőbe, azok menjenek a városközpont fölé és a levegőben megkapjuk a további parancsot. A fennmaradt állománnyal pedig menjünk a városba.
Amennyiben ezt nem fogjuk végrehajtani, gépesített csapatokkal meg
fogják támadni a repteret. "*
A repülőtér parancsnokának leírt állítása, miszerint a fenti parancsot
kapta valótlan, hiszen én alig egy évvel előtte szereltem le a repülőtérről,
és közvetlen repülést kiszolgáló tapasztalatokkal rendelkeztem. Nem
adhattam olyan utasítást, hogy a gépeket emeljék a városközpont fölé a
földi kiszolgálószemélyzet pedig vonuljon a városba.
Török alezredes így folytatja a továbbiakban a jelentését:
Jizután a hadosztályparancsnok felhívta a hadtestparancsnokot
(Gyurkót), valamint az OLLEP parancsnokot és jelentette nekik az
esetet, akiktől azt a parancsot kapta, hogy a Szegedi nevű egyéntől
kapott parancsot nem kell végrehajtani. Majd Gyurkó közölte a hadosztályparancsnokkal, hogy ezután a repülőhadosztály a hadtest parancsnoksága alá fog tartozni."
Gyurkó tehát közvetlen parancsnoksága alá vonta a kecskeméti repülőhadosztályt. Ennek 27-én és az azt követő napokban tragikus következményei lettek: Tiszakécske, Kiskőrös, Csongrád.
A telefonbeszélgetés befejeztével átvettem a komendáns parancsnoktól
az ott tartózkodó mintegy ötven - hatvan fő géppisztollyal felszerelt sorkatonát néhány tiszttel és továbbszolgáló tiszthelyettessel. Szász főhadnagyot és egy sorkatonát a komendáns - parancsnoksági épületben hagytuk
ügyeletesi feladat ellátására. Ezt követően a katonákkal együtt a Rákóczi
úton lévő Megyei Rendőrkapitánysághoz indultunk.
Szász főhadnagy később természetesen magát is védve a komendánsparancsnokságon történteket az alábbiak szerint írta le:
,A börtönnél felfegyverzett tömeg a helyőrség katonai komendáns
*SI II. 146. oldal 10. sor
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épülete elé vonult fegyverszerzés céljából és ott követelték, hogy a
katonák és a tisztek álljanak a forradalom mellé és vezessék a harcot. (88.old.) Szász főhadnagy távbeszélőn parancsot kért a hadtestparancsnokságtól a fegyverhasználatra. Onnan azonban azt a
parancsot kapta, hogy (ne) lőjenek, hanem beszéljenek a tömeggel. A
tömeg követelte az épületbe történő behatolást, amit meg is engedtek.
(Nem kértünk, és nem adtak engedélyt a behatolásra, az ablakon keresztül jutottam be az épületbe.) Követelték, hogy a tisztek és a harcosok induljanak velük a repülőtér elfoglalására. Szász főhadnagy
javasolta, hogy van telefon, azon beszéljenek a repülőtérrel. A telefonbeszélgetés megtörtént, de annak tartalma előttünk nem ismeretes. Szászfőhadnagy ezek után felhívta a hadtestparancsnokságot és bejelentette, hogy katonáival együtt elhagyja az épületet és a
reptér védelméhez csatlakozik. *
Szász főhadnagy ezen állítása nem felel meg a valóságnak, katonái
mindvégig velünk tartottak és jelenlétükkel kényszerítették a rendőrséget
a forradalomhoz való csatlakozásra. A katonai jelentések ellentmondásai
így érthetőek.
A rendőrségnél történt események:
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A rendőrkapitánysághoz érkezve teljesen lezártuk a rendőrségi épület
környékét. Az első sorokban gépfegyverekkel felszerelt katonák álltak.
Ekkora a jelenlevő katonák kb. 150 - 200 főre becsültem és kb. 400
fegyveres felkelő zárta körbe a rendőrség épületét. A tömeg mindenütt
követte a fegyveres felkelőket és a testükkel fedezték azokat.
Parlamentert küldtünk a kapitányságra azzal az üzenettel, hogy tárgyalni szeretnénk a rendőrség vezetőivel. Miután a parlamenterünk
viszaérkezett és közölte a rendőrség válaszát, hogy fogadják tárgyalóküldöttségünket. Öten mentünk fel tárgyalni a rendőrség vezetőivel:
Bátki Ferenc, Érsek Sándor, Hohn Jenő, Soós Imre és Rédei László színházi csellóművész.
A rendőrségi épületbe belépve a kapuügyeletesnek szimbolikusan
leadtuk a fegyvereinket. A lépcsőházba érve láttuk, hogy az egész lép•ST. II. oldal 3. bekezdés
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csőházban minden lépcsőfokon egészen a második emeleten levő tárgyalóteremig civilruhás rendőrök sorfala áll, gépfegyvereiket ránkszegezve. A géppisztolyok tucatja követte minden lépésünket. Kegyetlen
bátorságra volt itt szükség. A parancsnoki kar fogadásunkra elénk jött az
emeleti lépcsőház korlátjáig. A rendőrök sorfala előtt elhaladva az egyik
alacsony termetű rendőr kiugrott a sorból géppisztolya zárját felrántotta
és elkiáltotta magát: „Őrnagy elvtárs had lőjem szitává őket!" Kádi
őrnagy nyugalomra intette az ordítozó rendőrt. A második emeleti tárgyalóterembe érkezve barátságos hangnemben kezdődött el tárgyalásunk. Velem szemben, háttal a Rákóczi utcának ült Kádi őrnagy a megyei
kapitány helyettese, tőle jobbra Donát Tibor százados, Steichik orvos
őrnagy, Franyó százados és Ott József százados. Mellettem jobbról
Csákiné, a rendőrség titkárnője, aki a jegyzőkönyvet vezette, balról Hohn
Jenő a Lakatosipari Vállalat dolgozója, Sós Imre, ifj. Rédei színházi
zenész és Érsek Sándor.
Az első követelésünk az volt, hogy a lépcsőházat megszállva tartó rendőrsorfalat vezényeljék el, tegyék szabaddá a közlekedést a lépcsőházban. Nehézkesen ugyan, de végül is helyt adtak kérésünknek, az
épület alagsorába vezényelték a rendőröket.
Miután megtisztult a lépcsőház és szabaddá vált a közlekedés a rendőrségi épületben, megkezdtük az érdembeni tárgyalást.
A rendőrség vezetőinek átnyújtottuk a Petőfi Nyomda által frissen
elkészített és 12 pontban rögzített követelésünket. A rendőrséget kértük,
hogy továbbítsák Kecskemét népe követelését a Belügyminisztériumhoz
és a kormányhoz. A rendőrség felé három pontban rögzítettük követelésünket:
1.,
Kérjük, hogy a rendőrség teljes személyi állományával csatlakozzon a forradalomhoz.
2.,
Az a rendőr aki önként nem akar csatlakozni a felkelőkhöz, adja
le a rendőrigazolványát, a fegyverét, és annak szabad elvonulást engedélyezünk.
3.,
Közöltük a rendőrökkel, hogy amennyiben 30 percen belül nem
térünk vissza társainkhoz, úgy velünk együtt felrobbantják az épületet.

IS

Közöltük a rendőrség vezetőivel, hogy mi, a tárgyalásban résztvevő
felkelők vezetői uraljuk a felügyeletet és az ellenőrzést a fegyveres civil
felkelők valamint a hozzánk csatlakozott katonaság felett. Felhívtuk a
rendőrség vezetőinek figyelmét, ha bármilyen konfliktus robbanna ki a
felkelők és a rendőrség között ezért őket terhelné a felelősség.
Kérték, hogy 10 perc megbeszélésre különvonulhassanak, hogy közös
álláspontjukat kialakíthassák. Mi természetesen hozzájárultunk ehhez. A
tanácskozóterem vasútállomás felöli végében lévő irodába távoztak el.
Kádi őrnagy mindenkit előre engedett, ő maradt utoljára. Én az asztaltól
felálltam és az őrnagyhoz légtem. Félrehívtam az irodaajtótól és négyszemközt közöltem vele: „Őrnagy úr, én, mint a forradalmi tanács
elnöke ígérem önnek, amennyiben a rendőrség a forradalom mellé
áll mindent elkövetek, hogy ön az új kormány belügyminisztere

legyen." Közöltem továbbá, hogy minket fiatalokat a honvédség fegyverzett fel. Valószínűnek tartom, azért oszt fegyvereket a honvédség a civil
lakosságnak, mert külső támadásra számít. Kádi kezet nyújtott, barátságos kézszorítás után a többiek után ment. (Később Kádit a velem külön
folytatott megbeszélés miatt azzal vádolták meg, hogy tudatosan távolmaradt a többi rendőrtől a döntés meghozatalánál.) Rövid tárgyalás után
visszatértek hozzánk é s közölték velünk, hogy n e m kívánnak szembeszegülni a felkelőkkel, a néppel együtt akarják szolgálni a haza érdekeit. Bejelentették, hogy a forradalom mellé állnak.
Gondolatban végigfutottam a lehetséges kombinációkon, majd így
kezdtem:
-Örülünk hogy így döntöttek.
Kádihoz fordulva a következő kérdést tettem fel:
) YAI• •: i <->:
-Kérdem önt, hogy mi, felkelők mi garanciát kapunk önöktől, hogy
e döntésük igaz?
-Milyen garanciát kérnek? - válaszolt Kádi.
Ekkor merült fel b e n n e m a fegyverkérés gondolata. Bár megjegyzem
ekkor m á r n e m volt szükségünk fegyverekre, mivel a jelenlevő felkelők
csaknem valamennyien fel voltak fegyverezve. (Nyugtalanított viszont,
hogy a börtönnél sok katonailag képzetlen fiatal kezébe került puska lőszerrel együtt.) Kérésemet inkább próbának szántam.
-Kérem adjanak át 200 d b géppisztolyt a felkelők részére, ezzel
elhisszük döntésük komolyságát. *
miu™
• Mi a fegyverek kiosztása és a rendőrség viselkedése miatt elhittük a rendőrség forradalomhoz való csatlakozásinak
komolyságai, hiszen Kádi még beszédet is mondott a fegyveresekhez.

Álmomban sem mertem volna gondolni, hogy a rendőrségnek van 200
db tartalék géppisztolya, és volt. Kádi magához hívatta Ott József századost és utasította hogy a raktáron levő valamennyi fegyvert osztassa ki a
felkelőknek. Civilruhás rendőrtisztek fehér vesszőből font ruháskosarakban hordták ki az utcára a konzervált, lőszer nélküli géppisztolyokat és
osztották ki a felkelők között.
Később, a forradalom leverése után a rendőrség vezetői nyilván önvédelemből a megyei közrendvédelem parancsnokával igazoltatva magukat
oda - vissza egymást védték. Azt állították, hogy a fegyvereket Aranyi
László, közrendvédelmi parancsnok engedélyével és tudtával osztották
ki.
Tovább tárgyaltunk. Megegyeztünk abban, hogy nem engedjük a sok
fegyverest szétszéledni a városban. Megalakítjuk a Nemzetőrséget. A rend
őrséggel közösen ellenőrzésünk alá vonjuk a várost. A város külterülete
teli volt orosz katonákkal. Arra, hogy a magyar katonákkal fogunk
összeütközésbe kerülni, nem gondoltunk.
A tárgyalásunk végén Kádi őrnaggyal a tárgyalóterem Rákóczi utcára
nyíló ablakához mentünk és mindketten bejelentettük az utcán várakozó
fegyveres felkelőknek, hogy a rendőrség teljes személyi állományával a
forradalom mellé állt. Kértem a fegyvereseket, vállaljanak nemzetőri
szolgálatot a város védelme érdekében.
Kértem, hogy azok a felkelők akik rendet és nyugalmat akarnak és vállalják a nemzetőri szolgálatot, azok a további eligazításig maradjanak a
helyszínen. Akik nem vállalják, azok adják át fegyvereiket azoknak akik
azt vállalják.
A forradalom erkölcsi tükre volt ez a pillanat. Mindenki önként vállalta a szolgálatot. Meggyőződéssel állítom, hogy akkor, 1956 október 26-án
este 20 óra körül ott Kecskeméten az ország első önkéntes forradalmi
Nemzetőrsége alakult meg, mind a forradalomhoz hű fiatalokból.
Miután a rendőri vezetéssel meghatároztuk a város közbiztonsági feladatait, én Baski József rendőrhadnaggyal lementem az utcára a fegyveresek közé az eligazítást megtartani.
Könnyű volt a dolgunk, hiszen már a börtönnél szervezett szakaszokat
alakítottunk, így csak a szakaszparancsnokokat kellett összehívnom és
percek alatt minden szakasz megkapta a feladatot. Percek alatt elindult
szolgálati helyére az új Nemzetőrség.
Ellenőrzésünk alá vontuk a városba vezető valamennyi utat a város-

széleken, a vasútállomást, a benntartott egy szakaszt a központi posta
őrzésére vezényeltük ki. A kb. 200 katonát visszairányítottuk alakulataikhoz azzal a feladattal, hogy szervezzék meg alakulataiknál a forradalmi tanácsokat és vegyék át az ellenőrzést alakulataik felett.
Később a forradalom leverése után Szász főhadnagy komendánshelyettes azt írta, hogy katonái a reptér védelmére mentek, azért hagyták
el szolgálati helyüket. Valójában ezek a katonák a forradalmi katonatanácsok megalakítására kaptak megbízást.
A rendőrséggel folytatott tárgyalás ezt követően a nemzetőr szakaszok
eligazítása időt vett igénybe. A velünk levő tömeg teljesen feloszlott ekkorra, egy - két fegyvertelen kíváncsiskodón kívül nem maradt más a
környéken. Nyugodt hétköznapi est ült a városra. Az utakon visszaállt a
megszokott esti forgalom, mintha semmi nem történt volna napközben.
Itt - ott sétáló emberek, szerelmes fiatal párok; gyülekezést, csoportosulást nem lehetett látni.
A posta védelmére benntartott nemzetőrszakaszhoz csatlakoztam
Baski József rendőrhadnaggyal, azzal, hogy lekísérjük őket a postáig,
majd az őrség felállítása után visszajövünk a megyei kapitányságra és
folytatjuk a koordináló munkát.
A rendőrségen történteket a korabeli jelentés így írja le:
,26-án a börtön elfoglalásával egyidőben (kb. 2-3 órával később, a
szerző) nagyobb tömeg gyűlt össze a kecskeméti Rendőrkapitányság
épülete előtt is, akik fegyvert követeltek. Ugyancsak a börtön előtt
összegyűlt tömegből kb. 15-20fő kivált, akik csatlakoztak a rendőrség
előtt levő tömeghez. (Nem így volt. Kb. 16 óra körül a rabok szabadon
engedésével a tömeg elvonult a börtöntől. Este már senki nem foglalkozott az üres börtönnel.) Küldöttséget menesztve tárgyalni kezdtek a
Megyei Rendőrparancsnok-helyettessel, fegyverek kiadása céljából. A
tárgyalás alkalmával megegyeztek abban, hogy katonaviselt személyek közül kb. 40 - enfognakfegyvert kapni, akik a rendőrökkel együtt
járőröznek majd a városban a rendfenntartása érdekében. A rendőrkapitány helyettese azonban telefonösszeköttetésben állt a megyei
főosztály vezetőjével, Arany László őrnaggyal, aki nem engedélyezte a
fegyverek kiadását. Ott József rendőrszázados, a Megyei Rendőrség
politikai helyettese közben 50 db fegyvert készített elő közvetlen a
kapubejárat melletti helyiségben átadás céljából. Az épület előtti

tömeg erről tudomást szerzett és a kapunál álló őröket félrelökve
behatoltak az épületbe, megszerezték a fegyvereket, majd lövöldözve
távoztak. "*
Már utaltam rá, hogy a fegyvereket az utcán civilruhás rendőrök veszszőkosárból osztották szét. A fegyverek lőszer nélkül, konzervált állapotban voltak. Egyetlen lövés nem dördült el a rendőrségi épület környékén.
A fegyverek kiosztására Kádi őrnagy adott parancsot. Később ezt Ott József
politikai helyettesre kenték rá.
Miután lejöttem Baski hadnaggyal a kapitányság épületéből az utcára
az eligazítást megtartani, én már többé oda nem mentem vissza. Nagy
Lajosék viszont később felmentek. Eltűnésem miatt Nagy Lajos joggal
lépett a helyembe és vette át a forradalmi tanács elnöki teendőit.
Sétálva mentünk a Rákóczi úton a Nagypostához. Sétálás közben hozzánk szegődött négy - öt 10 év körüli gyerek. A Rákóczi út teljes
hosszában, a főtér, a Kossuth tér, nappali fényben úszott. Embereket alig
lehetett látni. Messziről észleltük, hogy a Rákóczi út mindkét közlekedősáv végét a főtérnél egy - egy parkírozó harckocsi zárja le. A harckocsikból kiszállt katonák egy - másfél méternyire egymástól lezárják az
egész Rákóczi utat.
Nyugodtan közelítettük meg a katonákat, hiszen velünk volt Baski
József rendőrhadnagy, másrészről a honvéd századostól már korábban
értesültem, hogy a harckocsik parancsnoka mellénk állt. Erről ők megállapodtak. A harckocsik a 24. Harckocsizó ezred, Kalocsáról volt berendelve. A harckocsikhoz érve barátságos beszédbe kezdtünk a katonákkal,
élükön Horváth Imre egységparancsnokkal. Elmondtuk a katonáknak,
hogy mi a rendőrségnél megalakult Nemzetőrség tagjai vagyunk. A
katonák elmondták, hogy a rajtuk korábban áthaladó és a tüntetésből
hazatérő tömeget teljesen átfésülték, s két vagy három géppisztolyt találtak összesen. El is vették azokat. A géppisztolyok az egyik harckocsi
lánckerekéhez voltak támasztva, a főhadnagy átadta azokat nekünk.
Átvizsgáltuk őket, és meggyőződtünk, hogy lőszer nélküli, konzervált
fegyverek voltak. Megkértük a hozzánk szegődött gyerekeket, hogy hozzák azokat velünk a Nagypostához, s mi majd az őrség felállítása után
bevisszük a rendőrségre. A katonáktól barátsággal köszöntünk el. A
gyerekek örömmel hozták a fegyvereket. Ez lett a szerencsénk, ők
mentették meg az életünket.
*ST II. 87. oldal 3 bekezdés
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A két harckocsin kívül semmilyen katonai mozgást nem észleltünk. A
főtéren már a szokványos hétköznapi gyalogos forgalom bonyolódott az
akkori kialakult szokás szerint a tér nyugati oldalán, a sétáló oldalon. A
téren csoportosulást, ami valamilyen akcióra engedett volna következtetni, nem lehetett látni. Érthető is, mert este kilenc óra körül járt az idő.
A főtér és a Rákóczi utca teljes egészében ki volt világítva. A főtértől
keletre és délre eső területek közvilágítása egészében ki volt kapcsolva,
éjszakai sötétségben volt. Később értettük meg, hogy miért nem működött a közvilágítás. A sötétség leple alatt zárta körül a Gyurkó parancsára alakított tiszti különítmény a város főterét.
Mi a Búzás Mihály utcán át érkeztünk meg a Nagyposta gazdasági udvar bejáratához. A posta nagykapuja nyitva volt, az udvar is koromsötét
volt. A nemzetőröket beküldtük az udvarra azzal, hogy ott várakozzanak,
amíg én Baski rendőrhadnaggyal körbeszemlélem a posta épületét, hogy
a szemle alapján meghatározhassuk hova állítsunk fel őrszemeket. Az
alig néhány méterre lévő Kálvin térre érkezve, a színház felől futó katonák lábdobogásaira, fegyvereik csörömpölésére lettünk figyelmesek.
Csak annyi időnk maradt a katonák érkezéséig, hogy az előttünk lévő
vastag platánfa törzséhez tudtunk tapadni. A platánfák köze méteres
magasságig élő sövénnyel volt beültetve. Ez a sövény határolta el a
gyalogjárdát az úttesttől. A katonák közvetlen a platánfa mellett lévő
úttesten alakítottak ki rajvonalat. Lehettek kb. 15-en. Nem tudtuk a
katonák szándékát, ezért mozdulatlanul vártunk. Néhány perc elteltével
a Nagytemplom - torony zsalugáteres ablakából egy piros rakétát lőttek ki
a főtér fölé. (A rakétát Lukács András százados, a tisztikülönítmény
parancsnoka lőtte ki.*)
A rakéta kilövése után a tér minden magaslati pontjáról, a Nagytemplom tornyából, az Újkollégium tornyából könnyű és nehéz gépfegyverekkel, gépágyúval lőtték a főteret. Olyan intenzitással, mintha a
sztálingrádi csata ismétlődne meg. A rakéta fellövését követően az előttünk felsorakozott tisztikülönítmény csípőből lőve elindult a főtér irányába. A Kálvin tér torkolatában egy fiatal lányt láttam átszaladni a kollégiumtól a mai Liberté Kávéház irányába. A lány összeesett és a helyszínen meghalt. Ó Faragó Etelka, 16 éves tanulólány volt. A tisztikülönítmény elindulásakor megrázó látvány ért. A tisztek váll-váll mellett,
szorosan egymás mellett haladtak. Az elinduláskor a sor második
•Lukács András személyes elmondása alapján
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embere egy fél lépéssel előbb indult, így az első ember géppisztolyának
torkolattüze felismerhetően megvilágította a katona arcát. A katonában
felismertem gyerekkori osztálytársamat, Bende Balázst, aki ebben az
időben a Kecskeméten székelő 19. Hírzászlóalj továbbszolgáló őrmestere
volt.
A lövöldöző katonák a főtér vonalához érve érthetően nem mentek be
a tornyokból a térre zúduló nyomjelzős gépfegyvertűz alá, a tér gimnázium felöli oldalán megálltak és célzott lövésekkel lőtték a tér másik
oldalán lévő embereket. A tér minden oldalából jajgatást, segítségkérést
lehetett hallani. A mentők percek alatt a térre érkeztek. Emlékszem, még
az egyik mentőt is találat érte. A katonák elhaladása után az Újkollégium
falánál egy tíz év körüli jajgató kisgyerekre lettünk figyelmesek.
Hozzámenve láttuk, hogy a karján sebesült meg. Baski rendőrhadnagy
közölte velem, hogy ő a kisfiút laposkúszásban a mentőkhöz viszi, kért,
hogy menjek vissza a nemzetőrszakaszhoz és a többiekkel együtt várakozzak.
Elindultam, hogy visszamegyek a postához, amikor az Újkollégium
tornyában lévő tisztikülönítmény egy igen hosszú nehézgéppuska sorozatot lőtt a Rákóczi út torkolatában parkírozó egyik harckocsira.
A lövedékek gellert kapva rémisztő hanggal repültek szét. A harckocsik
katonái begurultak, és ágyújukkal szétlőtték a tornyot.
Alighogy elváltam Baskitóí és elindultam a posta udvarához. A Búzás
Mihály utca sarkához érve, a szétlőtt Újkollégium tornyából menekülő
tisztikülönítménybe ütköztem. Az elől szaladó magas, vékony és sántító
kalapos tiszt a léctáras géppisztolyát rámszegezve ,ÁUj!"-l kiáltott!
Reflexszerűen visszakiáltottam: ,jtendőrség! Postaőrség!" Az illető
láthatóan lazábbra engedte a rám szegezett géppisztolyt, de gyanúsan
továbbra is rajtam tartotta azt. Társait fedezte. Kb. hatan - heten voltak.
Mindannyian új típusú léctáras géppisztolyokkal, két darab golyószóróval, egy könnyű szerkezetes nehézgéppuskával voltak felszerelve.
Mindannyian egyforma civilöltözetben és egyforma kalapban voltak. A
rám szegezett géppisztoly fedezete alatt a tisztikülönítmény a Kálvin téren
a református templom irányába futottak. Kiáltásainkra a posta gazdasági udvarából az utcára jöttek nemzetőrtársaim. Látta ezt a géppisztolyát
rajtam tartó tiszt is, aki hátramenetben a Kálvin térig curikkolt, majd az
Újkollégium sarkához érve az épület fedezékében társai után futott. Itt
jegyzem meg, hogy miután a harckocsi szétlőtte a kollégium tornyát

minden magaslati ponton azonnal elhallgattak a fegyverek. Tulajdonképpen a harckocsi állította le a téren lévő emberek további lelövöldözését. Az ijedtségből felocsúdva társaimmal kimentünk a Kálvin
térre. Láttuk, hogy a menekülő civil különítmény a református templom
vonalában találkozik a sortüzet leadó katonai egységgel, s azokkal beszélgetésbe kezdtek. Egyikük felénk, a posta felé mutatva magyarázott a
katonáknak. Egyértelmű volt, hogy ők küldték ránk a tiszti különítményt.
Miután a beszélgetést a katonákkal befejezték, a civilek az ÁVÓ székház
irányába távoztak. Amennyiben katonatisztek voltak akkor is arra kellett
menniük a Tiszti klubhoz, ahol a katonai harcálláspont működön.
Egyértelművé vált előttünk, hogy a magaslati pontokról sortüzet zúdítok
is katonák voltak és magyar katonatisztek lőtték a magyar katonákat is.
Későbbi vizsgálataim során jutottam arra, hogy a kollégium tornyában
levő különítmény azért lőtte a saját harckocsiját, egyrészről, mert az a főtérről a Rákóczi út felé menekülő civileket nem lőtte, sőt a toronyban lév
ők azt is tisztán látták, hogy a lövöldözés megkezdése előtt mi, nemzet
őrök találkoztunk a harckocsik katonáival, beszélgettünk velük és nemhogy lelőttek volna minket, hanem korábban az elvonuló tüntetőktől
elszedett néhány géppisztolyt is átadják nekünk. Minden bizonnyal a
toronyban lévők gyaníthatták, hogy a harckocsizok a forradalmárok
mellé álltak.
Rajtunk kívül senkinek nem volt tudomása arról, hogy a mi nemzetőrszakaszunk milyen feladattal és hová megy. A postához érkezésünk és a
Kálvin téren a sortüzet végző katonák érkezése között összesen talán egy
perc telhetett el. Ez az idő azért is fontos mert 1994-ben a sortűz ügyészségi vizsgálatakor Kecskeméten a sortüzet leadó katonatisztek tagadták,
hogy ők részt vettek a sortűz leadásában. Azt állították, hogy a postától
800 méterre lévő Tiszti klubból a mi elfogásunkra vezényelték ki őket.
Ezen állításukat az ügyészség elfogadta. Az ügyész meg sem kísérelte térben és időben elhelyezni a történteket. Nem szükséges külön bizonyíték
ahhoz, hogy egyetlen perc alatt nem lehetséges a 800 méterrel odább lévő Tiszti klubból különítményt felállítani, azt eligazítani, majd 800
méterre eljuttatni. Sőt, amikor a Kálvin térre érkeztek és egyetlen méter
távolságban voltak tőlünk még onnan a főtérre mentek, majd újabb 500
- 600 méter kerülővel megkerülték az egész Újkollégium épülettömbjét,
majd a Cifra Palota sarkától jönnek vissza a Búzás Mihály utcán keresztül

a posta gazdasági udvarához, hogy minket ott elfoghassanak.
Alighogy visszamentünk a Kálvin térről a posta gazdasági udvarába, a
Cifra Palota irányából futó lábdobogásokat hallottunk.
-Állj! - kiáltottuk.
-Forradalmár katonák vagyunk. Interurbánt akarunk. - válaszolták.
-Miféle interurbánt? - kérdeztük.
-A laktanyába akarunk telefonálni társainknak, hogy jöjjenek segíteni
nekünk.
Aznap olyan nagy volt a káosz. Napközben sok katona átállt közénk,
nem tudhattuk a sötétben, hogy ténylegesen kik ők. Mivel lőszerrel nem
rendelkeztünk, az üres fegyverekkel nem tudtunk mit kezdeni.
Parancsnokuknak kiáltottuk ,Jiozzánk!". A tisztet a sötét udvaron át
kísértem a postaépület udvari bejárati ajtajához. Már menetben gyanússá vált, hogy a tiszt milyen magabiztosan mozog a sötétben, s pontosan tudja hogy melyik a bejárati ajtó. (Híradós katona volt, bejáratos
lehetett a postához.) Az ajtóhoz érve ököllel megverte a bezárt ajtót, az
addig sötétben lévő épületben belülről felkapcsolták a villanyt. A
kopogásra ,JCi az?" - szóltak ki bentről. Jnterurbánt akarunk." mondta a tiszt. Az interurbán szó elhangzására kinyílt az ajtó. Ekkor
értettem meg, hogy az interurbán szó a jelszó. De ekkor már minden
késő volt. Belülről az ajtót kinyitó, egy 40 - 50 év közötti civil férfi volt,
kezében pisztollyal. A különítményes tiszt jelentkezett nála: Százados
elvtárs jelentem, segítségére megérkeztünk!". Abban a pillanatban géppisztoly - súlyzárak csattogtak és fezeket fel!" kiáltások hangzottak. A
sortüzet leadó tiszti különítmény fogságába estünk. A különítmény tagjai
között ott volt a Kálvin téren felismert gyerekkori osztálytársam, Bende
Balázs is. Vele később a tisztiklubban szót is váltottam. Lefegyverzésünket
követően arccal a posta téglakerítéséhez állítottak, feltartott kezekkel.
Szorosan egymáshoz zsúfolt csoportban álltunk. A csoport hátulján volt
beállítva az a négy - öt fő kisgyerek, akik szívességből hozták utánunk a
fegyvereket. Az egész udvarban csak annyi világosság volt, ami nyitott
posta bejárati ajtóból kiszűrődött és megvilágított bennünket.
A sötétben elhangzott a parancs:
i
„Hátrább vonulni! Végezni velük!"
A hátráló tisztek egyikéből kitört a lelkiismeret. Kétségbeesett hangon
kérdezte:
.*
„A gyerekeket is?"
.
....-..«*

Suttogásba kezdtek, majd a nyitott posta ajtóban álló civilruhás százados kiszólt hogy várjanak. „Rákérdezek a parancsnokságra." Néhány
perc múlva visszatért a százados, félrehívta a különítmény parancsnokát
és közölte vele az eredményt. A katonák sorakoztattak bennünket, a sor
végére a gyerekeket állították. A katonák szétszerelték a nálunk talált
géppisztolyokat s valamennyit a gyerekek nyakába aggatták. Az üres
tárakat pedig a kezükben kellett hozniuk. Szegény gyerekek majd
megszakadtak a sok géppisztoly terhe alatt. Elhangzott egy újabb parancs: „Ti négyen itt maradtok, kutassátok át az egész postaépületet
és minden talált élőlényt hozzatok magatokkal."
Később ezek a katonák hat egyenruhás fiatal postásfiút hoztak magukkal a tisztiklubba.
Sorbaállításunk után elindítottak bennünket a Búzás Mihály utcán a
Cifra Palota irányába, majd a volt Beretvás eló'tt a Szabadság tér nyugati,
sétáló oldalán a Nagytemplom irányába.
Már utaltam rá, hogy amikor a tank szétlőtte az Újkollégium tornyát
minden oldalról elhallgattak a fegyverek. A lövöldözés megszűnése után
legalább fél óra telt el, egyetlen lövést nem lehetett hallani. így érkeztünk
meg a megyei pártbizottság bejáratához. A térről akkorra már a mentők
a sebesülteket elszállították. Menet közben a sorból a térre néztem.
Láttam, hogy a téren legalább három helyen ponyvázott katonai teherautók állnak és az egyik katonai teherautóra egy halottat dobnak fel.
Amikor a Kossuth tér vonalába értünk, újabb nagy lövöldözés kezdődött a Városháza és az ÁVÓ székház irányából. Golyók süvítettek körülöttünk. A lövöldözés irányába nézve láttuk, hogy a Lestár tér irányából
felénk halad egy rajnyi sorkatona. Rajvonalba állva, jobbjukon egy tiszttel. A katonák megállás nélkül lőnek a tér keramit útburkolatára. A
gellert kapott lövedékek irányunkba repültek. Ezzel egyidőben a Városháza és a Nagytemplom közötti részből újabb katonák jöttek felénk és ők
is lőttek. Nem értettük az egészet. Akkor már egyetlen lélek sem volt a
téren rajtunk és a katonákon kívül, mi pedig foglyok voltunk. Néhány
másodperccel később a Nagytemplom mellől kijövő katonák belementek
a Lestár tér felől lövöldöző katonák tűzvonalába. Az egyik katona azonnal
meghalt, ő volt Márk Dániel honvéd. A másik katona, aki szintén
összeesett, Kovács Géza tizedes volt, aki súlyosan megsebesült. A két
katonát ért és szervezetlenségből történt balesetet később Gyurkóék úgy
tüntették fel, hogy azok az ellenforradalmárok golyóitól haltak, illetve

sebesültek meg.
A Lestár tér felől közeledő egység parancsnoka miután észlelte a
katonák megsebesülését, feltartott kézzel leállította a lövöldözést, majd a
Városháza épületébe mentek be.
A lövöldözés leállításával tovább kísértek a Nagytemplom és a plébánia
hivatal közti szűk utcán át a Tiszti klubhoz. A Nagytemplomtorony lejárati
ajtaja előtt parkírozott egy nyitott katonai vipon. A viponon már sok
könnyű és nehéz géppuska volt felrakva, gyűjtötték össze a sortűzben
bevetett fegyvereket. A viponhoz való érkezésünk pillanatában két katonatiszt a toronyból vállukon hozták le egy könnyű gépágyú csőszerkezetét. A vipon mellett állt egy középtermetű százados, Lukács
András. Amikor odaérkeztünk káromkodva szidni kezdte a minket kísérő katonákat:
-Maguk megőrültek! Miért erre kísérik ezeket a szemeteket?
-Mert a térnek csak ezen az oldalán van világos. Ennyi embert nem
kísérhetünk a sötétben.
-Nem értik maguk barmok?! Ezek tanúk lesznek arra, hogy mi voltunk
a toronyban!
-Nyugodjon meg százados elvtárs, ezek közül nem lesz tanú egy sem!
- és továbbindított bennünket.
Logikátlannak tartottam ezt az üres téren történt lövöldözést. Kutatásaim során derült ki, hogy ez nem is volt oly logikátlan. Amikor egy-egy
foglyot meg akartak ölni, akkor a kísérő katonák mellé kivezényeltek egy
mesterlövészt is. A mesterlövész egy jól látható helyen elmaradt a katonáktól, akik kizárólag tisztek, vagy továbbszolgáló tiszthelyettesek voltak.
Amikor a foglyot kísérték, a megbeszélt helyen a kísérők távolabb maradtak a fogolytól és a mesterlövész biztonságosan végzett vele. így végeztek
a cigányvárosból kísért Fekete Istvánnal is.
Mi sokan voltunk, ennyi mesterlövészt nem lehetett előszedni. Miután
a postától a százados betelefonált a Tiszti klubhoz és elrendelték az
általuk meghatározott útvonalon az odakísérésünket, gyors intézkedéssel
vezényelték ki a lövöldözésben részt vevő katonákat. Ismételnem kell,
hogy a szervezetlenség áldozata lett Márk Dániel és Kovács Géza tizedes.
Mi ép bőrrel megúsztuk ezt a sötét csapdát. Meggyőződésem, ha nem
történik meg a két katona balesete, a mi halotti jelentésünk is úgy szólt
volna, hogy a gellert kapott lövedékek véletlen áldozatai voltunk.
Az ordítozó Lukács András századost elhagyva kísértek a Nagytemplom

mögötti Lechner Ödön utca 3- szám alatt levő tisztiklub épületébe.
(Későbbi kutatásaim során jutott tudomásomra, hogy a kecskeméti főtéren történt sortüzet személyesen Lukács András százados vezényelte le.
Lukács Andrással a legközelebbi találkozásom a rendszerváltást követően
1995-ben a köztársasági elnök Nádor utca 36. szám alatti irodájában
volt. Ott tudtam meg, hogy a véreskezű gyilkos nem kisebb ember, mint
a Történelmi Igazságtétel Bizottság országos elnökségének tagja. A gyilkos
szolgáltatott igazságot áldozatai felett.) A nagyterembe érve borzalmas
látvány tárult elénk: az egész nagyterem padozata beterítve, arccal a
padlóra szorítva, felnyújtott kezű emberi testekkel. Ember embert érve
minden irányból. A fekvő embereken áttaposva hajtottak bennünket a
terem belsejébe, hogy ott falhoz állítva, emberi testen állva, feltartott
kezekkel álljunk a falhoz. Órákig tartott ez az állapot. Már a tisztiklubba
való belépésünkkor, a szemben levő ajtón feltűnt egy keménypapír tábla, kézzel ráírva „KATONAI ÜGYÉSZSÉG". Akkor döbbentem rá,
hogy fogságunk egy jól előkészített katonai akció része. Úgy éjfél körül
ponyvázott teherautókon megkezdték az elszállításunkat. A ponyvázott
autók ülés nélküliek voltak, ezért úgy szállítottak bennünket, hogy arccal
menetiránynak, tarkóra kulcsolt kezekkel, guggoló helyzetben, szorosan
egymás ölébe ülve. Gépkocsink után egy dzsipszerű autó jött, felemelt
fényszórókkal megvilágítva bennünket. A dzsip tetején ránk irányított
golyószóró volt felállítva. A homokbányai laktanya fogdáiba szállítottak
minket. A fogdában falhoz állítva, feltartott kezekkel álltunk reggelig.
Reggel megkezdődött a szétválogatásunk és a kihallgatásunk. A fegyverrel fogságba esetteket elkülönítették. Lehettünk úgy 200 - 300-an.
Kihallgatás kihallgatást követett, éjjel - nappal. Olyat akartak elvállaltatni
velünk, hogy mi a postát akartuk kirabolni, ezért tartózkodtunk a
postánál. Természetesen ezt a jegyzőkönyvet nem írtuk alá. Új kihallgatás, majd fényképezés következett.
28-án a kora délutáni órákban felkísértek a fogdából és a fogda előtti
udvaron jugoszláv újságírók vártak rám. Egy 35 év körüli férfi és egy
jólöltözött fiatal nő. Kértek beszéljek nyugodtan, elmondhatok nekik
mindent. Én ekkor már két nap, két éjszaka voltam fogoly, már két éjszaka nem aludtam, éjjel - nappal arccal a falnak fordulva feltartott
kezekkel kellett állnunk. Halálosan fáradt, kimerült voltam, csak arra
emlékszem, hogy elmondtam nekik, hogy az ügyészi kihallgatásokat
lezárták és közölték velem, hogy kivégeznek. Arra is emlékszem, hogy
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elmondtam nekik, hogy minket a börtönnél egy kisebb katonai csoport
fegyverzett fel. Alig, hogy elköszöntem az újságíróktól és visszakísértek a
fogdába, újabb vendégek érkeztek: Vági ó'rnagy és a helyettese, Szász főhadnagy, az én forradalomhoz átállt kis főhadnagyom! Álltunk feltartott
kezekkel, arccal a falnak fordulva, szorosan egymás mellett. Vági őrnagy
egyenként ütött a vállunkra. Az ütésre meg kellett fordulni, arccal feléje.
Mindenkit tüzetesen megnézett, keresett valakit. Amikor megfordultam,
az én kis főhadnagyom felismert: „Őrnagy elvtárs! Ez volt a főnökük!".
Erre Vági nekem ugrott, a jobb lábamon sípcsonton rúgott, a derékszíjába dugott nyeles gránátot kézbe kapva az állam felütötte. Szemmel láthatóan az én kis főhadnagyom megsajnált, mert a következőképpen folytatta: „Őrnagy elvtárs, az igaz hogy ő volt afőnökük, de az is igaz, hogy
ő beszélt a tömeghez, kérte hogy ne bántsák a katonákat." Vági flegmán így válaszolt: ,,£2/ majd a kivégzésnél a javára írjuk, hegyesebb
golyót kap, mint a többi!"
A Vági rúgása által okozott sebem elfertőződött. Évekig tartó kezelés
mentette meg a lábam a levágástól.
Még az aznapi kihallgatásomon megjelent Gyurkó vezérőrnagy is; több
kérdést tett fel. Egyik kérdésére azt találtam válaszolni, hogy mi nemzetőrök Magyarország szabadságát akartuk kivívni. Gyurkó elvörösödött
majd magából kikelve munkásáruló bitangnak nevezett. Hozzátette:
„Ugye tisztában van vele, hogy golyót kap?"
Ezt követte a vádirat ismertetése, majd 1956 október 30-án a Katonai
Rögtönítélő Bírósági tárgyalás. A tárgyalás a laktanya egyik irodahelyiségében folyt. Ahogy az ablakon kinéztem, láttam hogy több helyen is
folynak tárgyalások, vagy kihallgatások. A foglyokat egymást követően
vezették különböző épületekbe. Nagyon fontos embernek tarthattak,
hiszen 12 fegyveres kísért a fogdából a tárgyalóteremig, mégpedig úgy,
hogy a két oldalamon 5-5 sorkatona, előttem egy százados, mögöttem 1
főhadnagy, kezükben lövésre kész géppisztolyokkal. A vád ellenem a
Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés és fegyveres felkelésben való részvétel. A tárgyalás talán egy óráig tartott, törvénytelenül,
védő nélkül.
-Részt vett-e fegyveres felkelésben?
-Igen. - volt a váasz.
-A felkelésben való részvételt önként hagyta abba?
-Nem.
.-

-Hogy esett fogságba, mi hangzott el elfogásakor?
-Kezeket fel! Fegyvert dobd el!
-Köszönöm.

ITELET: HALÁLBÜNTETÉS!
Ekkor 1956. október 30, délelőtt 10 óra volt. Az öttagú civilruhába
öltözött rögtönítélő bíróság összetétele:
Mátyás Miklós őrnagy - hadbíró
Szabójános-ügyész
Krenyóczi Jolán őrmester - jegyzőkönyvvezető
2 fő ismeretlen.
A délutáni órákban valamiféle fegyveres támadás érte a laktanyát ahol
bennünket őriztek. Talán egy órahosszat tartó erős lövöldözést hallottunk. Az őrök beszéde behallatszott a fogdába, azt vettük ki a beszédből,
hogy bennünket akartak valakik kiszabadítani. Máig sem tudjuk, hogy
kik voltak a támadók és mi lett a sorsuk.
(Mindenesetre, tudtunkon kívül, miközben a Nagy Imre forradalmi
kormánya a forradalmi vívmány erősítésén dolgozott, Kecskeméten egy
más világ uralkodott. A Gyurkó vezérőrnagy által vezetett 3. Hadtest tiszti
és tiszthelyettesi különítményei lefejezték a forradalom legjobb erőit. A
Katonai Bíróság rögtönítéléssel foglalkozott, halált osztogatott, miközben
az orosz csapatok készültek Magyarország újabb lerohanására.)
Mi pedig elkeseredve készültünk a kivégzésre. Papírdarabocskákat kértünk és búcsúlevelet írtunk szeretteinknek. Mint később kiderült Gyurkó
még aznap délután Kecskemét főterén nyilvánosan akart minket kivégeztetni. (Adatot szolgáltatta: Mezei Mihályné Krenyóczi Jolán, a hadbíróság jegyzőkönyvvezetője, 1994-ben.) Mi már vártuk hogy meghaljunk,
hiszen ekkor 4. napja nem aludtunk, 4 nap, 4 éjjel kellett feltartott
kezekkel, arccal a falnak állni a jéghideg fogdákban. Egymás után rogytunk össze a fáradtságtól és az álmosságtól. Pokoli szenvedésen mentünk
át. És eljött október 31- reggele. Nem szólítottak kivégzésre minket.
Halotti csend uralta a laktanyát, nem tudtuk mire vélni ezt a nagy
csendet. Reggelit nem kaptunk. Ugy dél körül edénycsörgést hallottunk
a folyosóról, majd miután kinyílt az ajtó, nagy adag, erősen sózott

hajában főtt krumplipürét osztottak. A krumpli hajastól volt összetörve,
a kiéhezett szervezetünkbe legalább élelem került. Gondoltuk ez a búcsúebédünk vagy vacsoránk. Eltelt a nap és nem szólítottak bennünket a
kivégzésre. Ha valamelyikünk elmozdult a faltól, már arra sem üvöltöttek az őrök. Gondoltuk, hogy a halál előtt ennyi már csak kijár egy elítéltnek. Eljött az este. Úgy 9 -10 óra között teherautó motorok hangjára lettünkfigyelmesek.Arra gondoltunk, hogy eljött a vég, visznek kivégezni
bennünket.
Néhány perc elteltével kinyílt a fogdaajtó. A tiszt közölte velünk, hogy
induljunk a fogdaajtóhoz farral odatolatott ponyvázott teherautóra.
Tarkóra kulcsolt kezekkel szálltunk fel az autókra. Ugyanúgy szállítottak
ekkor is, mint fogságba esésünkkor. A gépkocsik a megyei börtön udvarán álltak meg velünk. Leszállásunk után a katonák átadtak bennünket a börtönőrségnek. Az őrség ötösével, hatosával kísért fel minket a cellákba. Istenem, a halálfáradt testünk, fehér vetett ágyakat talált a börtöncellákban! Mindannyian ágyba zuhantunk. Bármennyire fáradtak is
voltunk, álom nem jött egyikünk szemére sem. Arra lettünk figyelmesek,
hogy körülbelül 10 percenként nyitnak egy - egy cellaajtót, majd csendes
léptekkel viszik a foglyokat. Mindannyian felálltunk az ágyakról és hallgatóztunk. Meggyőződésünk volt, hogy kivégezni viszik társainkat.
Majd eljött a perc, a mi ajtónkat is nyitják ... Kezet fogtunk és búcsúcsókot adtunk egymásnak, majd kinyílt az ajtó. Előttünk egy alacsony,
törékeny alkatú ember állt, Dr. Karácsony István főügyész. Hosszú,
szürke nagykabátban, karján széles, nemzeti színű karszalaggal, így
szólt:
,Jiarátaim, győzött a forradalom, Önök szabad emberek. Kérem
csendben vonuljanak el. Figyelmeztetem Önöket, hogy sok veszély
leselkedik Önökre, kérem legyenek óvatosak! Csak mellékutcákban,
vigyázva baladjanak, a vidékiek közútra ne menjenek, csak föld- és
dűlőutakon közlekedjenek!" Befejezésül így kért minket:„Ftá&, a kijárati portánál mindannyian iratkozzanak be. Készüljenekfel rá, hogy
a helyzet konszolidálása után mindannyiójuk nemzeti hőssé lesz nyilvánítva és szép jövő vár önökre." (Megértük a szép jövőt?!)
A bírósági épület portájához érve nagyon sok fiatal - az előttünk
kiengedettek - álltak sorban a portásablaknál. Egy idős portás egyedül
volt a portásfülkében, igen lassan haladt a beírással. Meguntuk a
várakozást, odasúgtam volt cellatársaimnak, nem olyan fontos nekünk

ez a nemzeti hó'siség, surranjunk ki az épületből. Végül sikerült
észrevétlenül távoznunk, és a halál helyett leírhatatlan boldogságban
elindultunk az ÉLETBE, ki az utcára. Mi, az elzártságunk alatt semmit
sem tudtunk a nagy fordulatról, arról, hogy a Nagy Imre vezette kormány
tényleg átállt a forradalomhoz. Hát most megtudtuk, s magunkban imát
mondtunk a jó Istennek, mert csodát tett velünk. Társaimtól elválva
nekivágtam a végtelen sötétségnek. Miután elhagytam Kecskemétet,
bevetettem magam a dűlőutakra és gyalog vágtam neki az 50 km - es
útnak Csanytelekre. Amerre haladtam, láttam, hogy a távoli tanyák
ablakaiban pislákolnak a gyertyák. Halottak napja volt. A csodán múlt
csupán, hogy nem értünk is égtek ezek a gyertyácskák. Hajnalodott mire
Csanytelekre értem. Édesanyámnak semmit sem mondtam el a történetemből, csak hallgattam anyám pirongatását, hogy ,Mesfiam, már
két vasárnap nem jöttél haza, mi már azt hittük, hogy agyonlőttek az
oroszok!" Én csak szeretettel hallgattam édesanyám dorgálását, úgy voltam, hogy mondjad anyám, mondjad, neked is igazad van. Én csak aludtam és aludtam, két nap, két éjszaka. November 3 - án idősebb bátyám
motorkerékpárján elvitt Kecskemétre, hogy munkatársam lakásán hagyott kis Csepel motoromat hazahozzam. Útközben meséltem a bátyámnak, hogy miért is maradt a motorom Kecskeméten. Ő hitetlenkedve
hallgatta végig történetemet. Útközben bátyámmal szövögettük terveinket, mit kezdünk a szabadsággal, hogy dolgozunk tovább. Kecskemétről
visszaérve Csanytelekre korán lefeküdtem, még mindig kínzott a fáradtság. Édesanyám koránkelő ember volt, másnap, november 4-én reggel is
már hajnalban felébresztett. Az ágyam fölött kis polcon volt a néprádiónk. Álmosan nyúltam a kapcsolóhoz hogy felkapcsoljam azt. Éppen
Nagy Imre kezdte drámai beszédét: közlöm az ország népével, hogy
ma éjjel az orosz csapatok megtámadták Budapestet, csapataink
harcban állnak, stb."
Kiugrottam az ágyamból, sírógörcs fogott el. Mosakodtam, öltöztem és
közöltem édesanyámmal, hogy visszamegyek Városföldre, a munkahelyemre. Nem árultam el szegény anyámnak, hogy én Budapestre akarok
menni, harcolni az oroszok ellen. Tömörkényről földúton mentem át
Gátérra. Úgy gondoltam, ha mellékútról közelítem meg Kiskunfélegyházát, akkor az veszélytelenebb. Szerencsésen megérkeztem Félegyháza
közelébe. A város szélén, a mai tűzoltólaktanya helyén, már messziről
láttam, hogy az út mindkét oldalán egy-egy harckocsi áll. Körülötte

nyüzsögnek az orosz katonák. Ahogy közeledtem a tankokhoz észrevettem, hogy mindkét tank ágyúcsövei, a géppuskák csövei rám vannak irányítva és folyamatosan követnek haladásomban. A tankokhoz érve egy
mongolos szemű kiskatona lépett elém. Géppisztolyát rám szegezve
„Sztoj!" -1 kiáltott. Én megálltam. Hozzámlépett, kérte a „dokumentum", a jogosítványomat adtam oda neki, majd megszólaltam oroszul. A
kiskatona látszólag feloldódott, majd hozzám hajolva suttogva kérdezte:
„Szluse, Szuez szkolko km?" Én oroszul válaszoltam, hogy körülbelül
10.000. A katona haragosan rámnézve adta vissza a jogosítványomat és
hozzátette oroszul, hogy „Te hülye vagy!". Továbbengedett. Ez az igazoltatási tortúra legalább ötször megismétlődött, mire átértem
Kiskunfélegyházán. Ekkor döbbentem rá, látva azt a hatalmas erőt, hogy
ezek az oroszok ágyúkkal vadásznak verébre. Itt nem lehet hősködni,
nem szabad értelmetlenül magyar vért pocsékolni. Itt csak egyet lehet
tenni, túlélni a rendszert.
Városföldre visszaérve elsők között foglaltam el helyemet a szobámban. Később érkező társaim semmit nem tudtak a forradalmi részvételemről, én sem beszéltem erről senkinek. Teltek a napok, a hetek,
közben próbáltam társakat találni a külföldre szökéshez. Már egy kis
csoport össze is állt, mikor az egyik este, december 11 - én, már korán
lefeküdtem, a következő történt: A munkásszállás folyosójának egyik
végébe volt építve egy kis raktárhelyiség, abban lakott a gazdaság párttitkára, Horváth Ferenc, aki akkor még legényember volt. Mi, fiatalok,
szobatársak lehettünk úgy tízen. Már mindannyian ágyban voltunk,
amikor bejött a szobába a párttitkár, leült az ágyam előtti padra és beszélgettünk. Ót egyébként egyszerű, jószándékú embernek ismertem, már
amennyire 4 hónapos munkaviszonyom alatt megismerhettem. (Később
sem csalatkoztam ebben az emberben.) Beszélgetés közben távoli
lövéseket hallottunk, de ki figyelt oda akkoriban a lövöldözésre, hiszen az
mindennapos volt. Egyszer belép a szobánkba egy erősen ittas tehenész
gyerek, és közli velünk, hogy Csík Antal igazgatóékra részeg oroszok
törtek rá. Mondta, már biztos nem élnek, mert hallotta mikor elhaladt a
lakásuk előtt, hogy az oroszok lövöldöztek a lakásban.
Én kiugrottam az ágyból és gyorsan felöltöztem. Szobatársaim is követtek, riadóztatták a szomszéd szobák lakóit is. Elindultunk kiabálva a
körülbelül 200 méterre levő igazgatói lakás irányába. A párttitkár utá-

nam szaladt és kezembe nyomta a vadászpuskáját és néhány doboz
töltényt, ő nem jött velünk, visszament a munkáslakásra. Én lövöldöztem a levegőbe, nem tudhattam, hogy az oroszok milyen fegyverekkel
vannak felszerelve, inkább azt akartuk elérni, hogy a nagy lármával
megzavarjuk őket. Tisztában voltam vele, hogy a vadászpuska nem géppisztoly. A támadók a közeledő nagy lármát és lövöldözést hallva abbahagyták cselekményeiket és elmenekültek. A lakáshoz érve feldúlt lakást
találtunk, az igazgató is elmenekült. Nem sokkal később az igazgató
megérkezett, kezében egy dobtáras géppisztollyal. Amikor meglátott a
vadászpuskával, egyből rám fogta a géppisztolyt. A közben utánunk jött
párttitkár magyarázkodása nyugtatta meg Csíkot, hogy én segíteni akartam nekik. Akkor még senki nem tudta, vagy legalábbis maga az igazgató
sem mondta nekünk, hogy a támadók nem oroszok voltak, hanem
Góbor Ferenc és társai. Később érkezett oda az egyik fogatos, aki találkozott a távozó támadókkal és felismerte Góbor Ferencet és több társát is.
Alighogy ezt megtudtuk, megérkeztek páncélautóval Kecskemétről az
oroszok, magyar pufajkás rendőrök társaságában. Alltam az igazgatói
lakás ajtajában, vállamon a vadászpuska, amikor belépett kopott bőrkabátban, vállán géppisztollyal Kádi őrnagy, a Kecskeméti Megyei Rendőrség bűnügyi osztályának vezetője. Az az őrnagy, aki egyike volt október
26-án este a rendőrség tárgyaló delegációjának, akikkel én személyesen
tárgyaltam a rendőrség forradalomhoz való átállásáról; aki kimondta a
rendőrség részéről a forradalomhoz csatlakozásukat. Amikor Kádi meglátott, fülig vörösödött, nyilván én is megijedtem a váratlan találkozás
miatt. A kialakult helyzetből hirtelen nem lehetett megítélni, hogy melyikünk zavara a nagyobb.
Tény, hogy kétségbeejtő szituáció volt. Néhány szót váltottunk Kádival ő
megkérdezte tőlem, hogy kié a nálam levő vadászpuska. Miután a párttitkár igazolta a fegyvertartás jogosságát, Kádi megnyugodott. Ekkorra
érkezett ismét hozzánk a már említett kocsis fiatalember, aki közölte,
hogy kiket ismert fel a támadók közül. Kádi elvette tőlem a vadászpuskát
és visszaadta a párttitkárnak. Közölte velem, hogy amíg vissza nem érkeznek a támadók összegyűjtéséből, ne hagyjam el az igazgatói lakást. Az
igazgatót személyes felelősségemre bízta. Körülbelül 2 órát vett igénybe,
míg valamennyi támadót összegyűjtötték. Én ezalatt az idő alatt elmondtam az igazgatónak, hogy október 26-án a rendőrségre kerültem. Úgy
mondtam el a történteket, hogy a tömeg sodort be a rendőrség ajtaján.

Csík közölte velem, hogy Szalóki, a megyei főkapitány neki jó barátja.
Csík megígérte, hogy amiért a segítségére mentem, minden befolyását
latba veti, hogy megmentsem. (És ez így is történt.)
Már majdnem hajnalodon, amikor az oroszok - Kádi őrnagy társaságában - visszaérkeztek az igazgatói lakáshoz. Magukkal hozták mind
a nyolc támadót. A részeg emberek alig álltak a lábukon amikor felsorakoztatták őket az igazgatói lakás előtt. Az igazgatóval történt szembesítés után begyömöszölték őket a páncélautóba. A támadás másnapján
megkeresett a rendőrség körzeti megbízottja és közölte velem, hogy
rendőri felügyelet alatt állok. Közölte továbbá, hogy az ő tudta és engedélye nélkül nem hagyhatom el a gazdaság területét. Engem tanúnak idéztek a Kádár rendszer első kivégzettjének statáriális tárgyalására, pedig én
a támadókkal nem is találkozhattam, mert zajunkra elmenekültek. így
csak a betört ablakokat, a lövedékek becsapódási pontjait tanúsíthattam.
És elérkezett a tárgyalás napja. Rendőrségi autóbusz jött értünk Városföldre. Engem az egyik nyomozó a busz leghátsó ülésére ültetett és mellém ült.
Kecskeméten, a megyei bírósághoz érkezve láttuk, hogy micsoda biztonsági intézkedések vannak. A bírósági épület mind a négy sarkánál
orosz tankok álltak, ágyúcsöveik embermagasságba állítva, a tankok
mögött az utcák tele orosz katonákkal. A légkörből, a nagy készültségből
éreztük, hogy itt nem Góbor Ferenc és Csík Antal ügyéről lesz szó. Itt egy
egész országot, egész népet megrémisztő ítéletet hoznak. A folyosókon a
tárgyalás megkezdése előtt azt beszélték, hogy mind a nyolc támadót
kivégzik. Csík és felesége szemlátomást ideges volt. Engem a többi tanútól elválasztva, egy külön teremben vigyáztak. Amikor elhangzott a nevem
a beszólításra, a nyomozó bekísért a tárgyalóterembe és beült a már bent
levő tanúk közé. Mikor a bíróság elé álltam, hogy személyi adataimat
felvegyék, ekkor ért a Kádival történt találkozásunk után a második nagy
meglepetés; Mátyás hadbíró jobbján ült ülnökként őrmesteri vagy törzs
őrmesteri egyenruhában az a vékony termetű, alacsony, fekete hajú nő
(Krenyóczi Jolán), aki 1956 október 30 - án, a homokbányai laktanyában
a halálos ítéletemet kimondó tárgyaláson, civil ruhában a jegyzőkönyvet
vezette. A nő egyből felismert, majd Mátyáshoz hajolva súgott valamit a
fülébe. A teremben nagy csend lett. Rajtam és a súgópáron kívül senki
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sem érthette miről is lehet szó. Mátyás felállt, majd bejelentette, hogy a
bíróság rövid szünetet tart. Kivonultak. Néhány perc múlva a nyomozók
serege elkezdett futkározni. Egy nyomozó a folyosóról bejött a tárgyalóba, és hangosan kiszólította Czeglédi főhadnagyot. így tudtam meg az őrzőm nevét. Czeglédi kiment, valószínű, hogy közölte Mátyással, hogy
rendőrségi felügyelet alatt vagyok, így röviddel ezután a bíróság visszavonult és folytatta a tárgyalást. A teremben mindenki tudta, hogy teljesen
mindegy, hogy a tanúk mit mondanak, itt halálos ítéletnek kell születni
azért, mert a Kádár diktatúra érdeke ezt kívánja. Ahogy Mátyás megkezdte a kihallgatásomat, úgy játszott velem mint kutya a macskával.
Miden második kérdésével provokált. Éreztem, hogy ez maga a vég.
Válaszaimmal én is rájátszottam a bíróra.
Reggel 9 órától másnap hajnali 3 óráig bent ültünk a tárgyalóban. Úgy
3 óra tájban a bíróság ítéletet hirdetett. A 20 éves Góbor Ferencet halálra, 7 társát összesen körülbelül 100 évi börtönre ítélték. A tárgyalás befejeztével Mátyás megkérdezte a halálra ítélt Góbor Ferenctől, hogy kíván e
kegyelmet kérni. Góbor ügyvédje felállt és bejelentette, hogy kegyelmet
kérnek. Mátyás bejelentette, hogy a statáriális bíróság kegyelmi tanáccsá
alakul át, és kivonultak. Mátyás udvariasan előre engedett mindenkit a
kivonulásnál, ő maradt utolsónak. Amikor kilépett a küszöbön, maga
után az ajtót be sem csukta. Láttam a fenekén a sok üléstől gyűrött katonanadrágot, majd visszafordult a tárgyalóterembe, és követte őt a bíróság
valamennyi tagja. Felállva kihirdette a Kegyelmi Tanács határozatát,
miszerint „A Kegyelmi Tanács Góbor Ferenc kegyelmi kérvényét
elutasította, a halálos ítélet jogerős." Elrendelte a halálra ítélt
elvezetését. Elvezetése előtt a szőke gyerek felállt és barátságos hangon,
határozottan kiáltotta:„Viszontlátásra Barátaim!" Ahogy a tanúkra néztem, mindenütt könnyes szemeket láttam.
Erre senki nem számított, még Csík sem. A Kegyelmi Tanács felületesen tárgyalhatta a kegyelmi kérést, hiszen be sem csukta Mátyás maga
után az ajtót. Arcán végig látszott az a hatalmat élvező cinizmus; hogy ő
most egy embert halálba küldhet. A tárgyalás befejeztével, a hajnal leple
alatt visszaszállítottak bennünket, tanúkat Városföldre. Visszafelé is a legbelső ülésen kellett ülnöm, így én hagyhattam el utolsónak a buszt. A
telepeskor az ajtóban álló nyomozó, a kezében levő pisztollyal úgy mellbe
vágott, hogy két bordám eltört. Suttogva mondta: „Reszkess te piszok
ellenforradalmár, minden percben várhatod, hogy érted jövünk!"
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Állandó feszültségben éltem, nem bíztam Csík kapcsolatában, így teltek a hónapok. Március 7-én befejeztem a munkát. Aznap hideg volt,
egész nap egy istálló tetejét építettük, átfáztam. Munka után a
munkásszállásra mentem. Egy üveg körtebefőttem volt, felbontottam és
enni kezdtem, mikor kopogtattak az ajtón. Két idegen lépett a szobámba.
-Ön Bátki Ferenc?
-Igen. - válaszoltam.
• -Rendőrség, letartóztatási parancsunk van ön ellen! Figyelmeztetjük,
ha ellenáll, vagy szökést kísérel meg, fegyverünket használni fogjuk.
Egy kopott öreg rendőrségi Pobjeda autó hátsó ülésére kettejük közé
ültetve szállítottak a megyei kapitányság fogdájába. A Csík Antalnak elmondott szisztémát ismételtem, miszerint én, a békés járókelő, a
vasútállomásra igyekeztem, amikor a tömeg megrohamozta a rendőrség
bejáratát. Engem belöktek a rendőrségre, én nem tartoztam a felkelők
közé. A nyomozó, szinte minden kihallgatáson megkérdezte amúgy kacéran, hogy tudok-e róla, hogy a rendőrség akkor este, október 26-án
átállt a forradalmárokhoz. Minden esetben állítottam, hogy ez nem igaz.
Az volt az érzésem, hogy a rendőrség talán nem is Csík Antal befolyására
menteget, inkább attól tartottak, ha én bíróság elé kerülök, kellemetlen
helyzetbe hozhatom a rendőrség vezetőit. Ezerszer és ezerszer egyet
mondtam. Természetesen itt is, csak a biztonság kedvéért minden oldalamról lefényképeztek, minden ujjamról ujjlenyomatot vettek. Április
12 -én értem jöttek a fogdába és felkísértek a főkapitány szobájába. A főkapitány egyenruhában volt, mellette egy komor civil. Később megtudtam, hogy a megyei főügyész volt személyesen. Körbe mustrálgattak,
majd Szalóki így szólt:
-Miféle ember maga?
-Munkás vagyok.
-Akkor, hogy tudta megbolondítani az állami gazdaság ifjúságát, hogy
magát választották meg titkáruknak?
-Miféle titkárnak? - kérdeztem, mivel egy szót sem értettem az egészből, csak néztem a kapitány szemébe.
-Majd megtudja. - közölte. Nem szeretnék többet ilyen helyzetben
találkozni magával!
Majd kinyitotta az ajtót és szólt a kísérőmnek:
-Elvezetheti!
Szó nélkül visszakísértek a fogdába. Elmeséltem a fogdatársaimnak,

hogy hol voltam, mindenki biztosra vette, hogy hazaengednek. Alig egy
óra múlva szólítottak, visszakaptam irataimat és szabadon engedtek. Az
állami gazdaságba érve egy nagy csoport fiatal keresett meg, elmondták,
hogy amíg én börtönben voltam, megalakították az állami gazdaság, egyben az ország első KISZ - szervezetét és távollétemben engem választottak titkáruknak. Később tudtam meg megmentésem igaz történetét. Én
a forradalom kitörése előtt alig néhány hónapja dolgoztam az állami gazdaságban. Fizikai munkás voltam, ebből eredően nem volt kapcsolatom
a gazdaság igazgatójával. Semmit nem tudtam arról, hogy igazgatónk a
megyei pártbizottság tagja és országgyűlési képviselő.
Az igazgatót ért támadás két főszereplője közül az egyik a Kádár rendszer első kivégzettje az alig húsz éves támadó fiú, Góbor Ferenc volt. A
másik az igazgatót és a családját megmentő alig 23 évesen én voltam.
Csík tudta, hogy amennyiben nem talál megoldást a megmentésemre,
engem is ki fognak végezni. Belső pártforrásokból Csíknak tudomására
jutott, hogy a párt központi bizottsága úgy határozott, hogy az országban
meg kell alakítani a Kommunista Ifjúsági Szövetséget. Csík kapva kapott
az alkalmon és összehívatta a gazdaságban dolgozó több száz fiatalt.
A Városföldi Állami Gazdaság ebben az időben három egyetem gyakorló tangazdasága is volt. Ebből eredően nagyon sok egyetemista gyakornok
fiatal is dolgozott a gazdaságban. Csík elmondta a gyűlésen a fiataloknak,
hogy letartóztatásban vagyok és veszélyben van az életem. Kérte a fiatalokat, hogy segítsenek megmenteni engem. Afiatalokráálltak az igazgató
kérésére és kikiáltották a KISZ-szervezet megalakulását. A gyűlésen
titkáruknak választottak meg engem. Ez a több száz fiatal valószínűleg
sohasem volt és soha nem lett meggyőződéses kommunista. Egy fiatal
munkatársuk életének megmentésére fogtak össze.
Csík másnap már jelentette a párt központi bizottságának, hogy többszáz taggal állami gazdaságában megalakult az ország első KlSZ-szervezete. Természetesen azt is jelentette, hogy a fiatalok engem, Bátki
Ferencet választottak titkárukká. Hatalmas zajt, propagandát csináltak az
ügyből. Csík elment a párt központi bizottságáig, mire sikerült neki
engedélyeztetni a szabadon bocsátásomat. így váltam egyik napról a
másikra a fogdalakó ellenforradalmárból az ország első KlSZ-szervezetének titkárává.
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Úgy, mint az ország első KISZ szervezetének titkárát, elkezdett befelé
sodorni a mozgalom. Gyorsan alakultak a körülmények.
A járási, megyei, de az országos vezetés is tele volt csupa ismerős, elsősorban volt katonatársakkal.
Beválasztottak a KISZ Bács-Kiskun Megyei Bizottságába. Küldöttnek
választottak meg a KISZ első országos kongresszusára.
Ültem Kádár János, Marosán György, Biszku Béla és nagyon sok más
hatalmasság társaságában. Ültem egy teremben a dél-alföld véreskezű,
gazember gyilkosával, Gyurkó Lajos vezérőrnaggyal. El lehet képzelni a
közérzetemet. Egy teremben ülni saját "gyilkosommal". Végighallgatni a
hőstetteiről szóló hazugságait. Némán fogcsikorgatva csak hallgatnom
lehetett.
1\idtam, hogy ez az előttem lévő gazember összeesküdött
Kádár Jánossal és társaival a törvényes Nagy Imre - kormány
megdöntésére.
Tudtam, hogy ezek az emberek soha jóvá nem tehető erkölcsi és anyagi kárt okoztak a nemzetnek. Tömegével gyilkolták le a magyar ifjúság
színe-javát. Milliónyi honfitársunkat kényszerítették az ország elhagyására. És én ott ülök közöttük. Nincs más lehetőségem. Vagy
eldobom fiatal életem és ezek gondolkodás nélkül egyetlen perc alatt
csapnak agyon, mint egy legyet. Döntöttem. Színlelem a velük való
együttúszást és rajtuk tartom a szemem. E módszeremet sikeresen végig
alkalmaztam. Mint kétkezifizikaimunkás nem voltam útjában senkinek
sem. Kutattam és kutattam. Látszat és valós barátságokat kötöttem, alacsony és magas beosztású katona és rendőrtisztekkel és politikusokkal
egyaránt. Pontosan felderítettem mit és hogyan csináltak a forradalom
leverése alatt és után. Egyenként tudtam ki és mikor és hányszor fordított köpönyeget. Ha kellett, feláldoztam a két litert, hogy beszédesebb
legyen az illető. Mint a KISZ Megyei Bizottság tagjának szabad bejárásom
volt a városi és a megyei pártbizottságra. Ifjúsági összekötőként szoros
kapcsolatba kerültem a megye katonai helyőrségeinek tiszti állományával. Kerestem minden lehetőséget ahol részleteket ismerhettem meg
Gyurkó gaztetteiről.
így tudtam meg, hogy mik is történtek az október 26-án este történő
fogságba esésem után. Már korábban utaltam rá, a rendőrségnél körülbelül 19-20 óra között alakult meg a Nemzetőrség.
A nemzetőrszakaszok a város peremén elfoglalták szolgálati helyeiket.

Az utolsó nemzetőrszakaszt Baski József rendó'rhadnaggyal elkísértem a
Nagypostáig, ahol egy órán belül fogságba estem.
Ekkor a nemzetó'rszakaszok irányítás nélkül maradtak. Mivel hallották
a városközpontban folyó eró's lövöldözést a szakaszok jelentős része
feloszlott. Ki-ki hazafelé tartott. Azok közül a nemzetőrök közül akik
fegyvereiket nem dobták el és útjuk a városközpont felé vezetett volt akit
a helyszínen agyonlőttek a tisztikülönítmény tagjai.
A 16 éves Belényesi Mihályt és fiatal társát miután üres, lőszernélküli
fegyverrel elfogták a kiegészítő parancsnokság udvarán, Pataki Mihály,
Gulyás Kis Sándor és Kosa Ferenc katonatisztek hosszúgéppisztolysorozatukkal kivégezték. Ők Gyurkó parancsát hajtották végre. Később ezek a
gyilkosok azt állították, hogy a két gyerek üres géppisztolyokkal megtámadta a kiegészítő parancsnokságot. Az ügyészség elfogadta ezen állításukat, mivel a halottak már nem tudnak védekezni.
Gyurkó az orosz katonai beavatkozás szükségességének bizonyítására
október 27-én az orosz csapatok bevonásával úgynevezett átfésülési
akciót szervez Kecskeméten, a valóságban éles utcai harcászati gyakorlatot tart. Bizonyítani kell a világ felé, hogy Magyarországon a polgárháború
veszélye áll fenn, ami veszélyezteti Európa biztonságát. A nagy rendezvényre megérkezik Kecskemétre Apró Mátyás - az újvidéki Magyar Szó
újságírójának -vezetésével egy jugoszláv újságíró csoport, akik feladatul
kapják, hogy a világsajtóban mindezt közreadják. Európával el kell hitetni, hogy EURÓPA biztonságát szolgálja ha az orosz csapatok leverik a
magyar forradalmat.
Gyurkó a cigányvárosban ördögien megismétli a börtönnél már bevált
fegyverosztás trükkjét: parancsára civilruhás különítmény jelenik meg a
cigányvárosban és a már előző nap nekünk kiosztott, majd az éjszaka
folyamán begyűjtött ócska puskákat a cigányvárosban kísérlik meg kiosztani. A cigányok azonban okosabbak voltak mint mi, ők nem fogták meg
a puskákat. A különítmény nem tudott mit tenni, egy szemétdomb mellé
egy kupacba lerakták a fegyvereket.
A cigányváros lakóinak nem is volt ideje a fegyverek széthordására,
mire a fegyvereket feltálalták és a különítmény elhagyta a cigányvárost a
városrészt harckocsik zárták körül. Megindult a cigányváros elleni támadás.
Gyurkó a minél nagyobb harci zaj elérése érdekében Iván Dezső és
Vázsonyi Miklós vadászrepülőket is a cigányváros ellen vezényli. Gyilkol
és rombol. Rommá löveti a cigányvárost.

Istenes Elemér pilóta főhadnagy halála:
Alig egy évvel korábban szereltem le a repülőtérről. Személyes ismeretség kötött Istenes Elemér és Takács Géza pilóta főhadnagyokhoz. Az
évek alatt mindkettőjük gépének fegyverzetét szereltem. Jól ismertem
őket, tudtam szerelmi háromszögükről is. A két pilóta vetélytársak voltak. Nem véletlenül esett rájuk a választás a piszkos munka elvégzésére.
A szerelemben Istenes Elemér volt a győztes. A bevetésben is ő lett a
becsületesebb.
Istenes parancsot kapott, hogy repüljön Csongrád város fölé és a város
főterén folyó tüntetést lője szét.
Szép nyárias délután volt. Csongrádon a tüntetők nagy hányadát a
tanáraik vezetésével vonuló iskolás gyerekek tették ki. Istenes többször
elrepült a felvonuló gyerekek fölött a Fő utca tengelyében alig a fák magasságában. Tisztán látta, hogy apró gyerekekre kellene lőnie. Tudta, ha
nem hajtja végre a parancsot Gyurkó fejbelöveti. Biztosra veszem, hogy
azt is sejthette, hogy ugyanez a sors vár rá akkor is, ha teljesíti azt. Ezt
támasztja alá Takács Géza későbbi agyonlövetése is.
Istenes vízszintesen repülve ellövi a gyerekek fölött a gép teljes lőszerkészletét, majd nagy magasságba - körülbelül 5000 méterre -emelkedik (a szemtanúk elmondása alapján), ledobja póttartályait, nem katapultál, tehát ebben a magasságban reflexszerűen nem védekezik, megcélozza a városközpont melletti szántót és belezuhan.
Minden eddigi kutatásom azt bizonyítja, hogy Istenes inkább az öngyilkosságot választotta, mintsem a kisgyerekek lemészárlását.
Teljes mértékben megérdemelte a hősnek kijáró elismerést. Istenes
halálhíre megrázta a légierőpilóta - állományt. Az ismerős pilóták tudták,
hogy ez nem tiszta ügy. Ha kiderül, hogy Istenes inkább az öngyilkosságot választotta mint a tűzparancs végrehajtását, demoralizálódik az egész
hajózó állomány. Gyurkóék új trükköt találnak ki: hősnek kiáltják ki
Istenest, ezzel ösztönözve az állományt a további gyilkos parancsok végrehajtására.
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Takács Géza pilóta főhadnagy halála:
Takács Géza főhadnagyot, Istenes vetélytársát a tiszakécskei tüntetők
szétlövésére vezénylik ki. Takács vakon végre is hajtja a kapott parancsot.
Az eredmény 17 halott, 118 sebesült.
Ez volt a legszörnyűbb gyilkosság amit egy ember okozott az egész forradalom leverésének időszakában. Mégis, ahelyett hogy hőssé nyilvánítanák egy arra alkalmas időben és helyen, Takácsot két elhárítótiszt
vadászatra invitálja. Velük tart negyedikként. Smit őrnagy az elhárítás
csapathoz beépített embere. Ő egyetlen lövéssel agyonlövi Takácsot. Nem
meglövi, megsebesíti, hanem azonnali halált okozó lövéssel lelövi!
A két elhárító tiszt bizonyítja, hogy véletlen vadászbaleset történt.
Érdekes adalék, hogy Smit őrnagy rövidesen ismeretlen okból kifolyólag
elhalálozik. Ezzel a tiszakécskei sortűz további fonala el van vágva.
Takács halála után lehet azt állítani, hogy Takács azt a parancsot kapta,
hogy „Ne lőjj!", és ő félrehallva azt „Lőjj!"-t értett. Egyszóval, a parancsot kiadóknak most már lehet mondani bármit, de a sortűz ügyet vizsgáló ügyészségen kívül más aligha fogadja el, hogy Gyurkóék egy tanácselnök és párttitkár valótlan akasztási bejelentésre repülőtámadással
akarták megvédeni őket. Nem tudom, hogy a vizsgáló ügyész feltette-e a
nagy kérdést!? Mi történik, ha a nevezettek valóban a tömegben vannak
és éppen ők gyilkolják meg őket a repülőtámadással? Egy robbanó
ágyúlövedék szilánkjai nem tudhatják ki a tanácselnök vagy párttitkár és
ki nem.
Kutatómunkám során felkerestem Korbély István őrnagyot, a Repülőezred volt parancsnokát. Török Béla alezredest a repülő hadosztály
parancsnokát, a tűzparancsot elrendelőket. Kérdésemre egybehangzóan
Gyurkó vezérőrnagy parancsára hivatkoztak. Kijelentették, hogy ő rendelte el a tűzparancsot.
Korbély az Istenes - balesetre igen bizonytalanul nyilatkozott. Arra a
kérdésemre, hogy amikor Istenesnek sikerült nagy magasságba jutnia,
ha valóban géphiba volt, miért nem kapott parancsot a katapultálásra,
hallgatás volt a válasz.
Peller József, a repülőtér volt elhárítótisztje hitelesnek mondja Takács
Géza halálának általam leírt történetét.
Kutattam és kutattam. Annyira tökéletesen feltérképeztem a forradalom leverésében szereplő személyeket Kecskeméten, hogy amikor

1993 - ban megkezdődött a sortűz ügyészségi vizsgálata, az én nyilvántartásomban szereplő nevek megegyeztek az ügyészségre megidézettek
névsorával. Pontosan tudtam, hogy kiket s milyen témával fognak megidézni. Csupán a vádlottak névsorában tévedtem. Akiket én elsőrendű
vádlottaknak állítottam sorba, azoknak a neveit meg sem volt szabad említeni az ügyészségen és a bírósági meghallgatásokon. Arra a kérdésre,
hogy miért takarták el az igazságszolgáltatás emberei a valódi főbűnösök
neveit, arra majd a jövő kutatói talán évtizedek múlva elfogadhatóbb magyarázatot tudnak kitalálni, mint mi akik átéltük az eseményeket, s pontosan láttuk, tudtuk ki mit csinált.
1963-ra elcsendesedtek a forradalomban részt vevők nyílt megtorlásai.
A további megtorlások az illető személy és annak családjának egzisztenciájára terelődött. 1989-ig ezen családok minden boldogulása előtt ott
volt a hivatalos gáncs, egyetlen szó, "ellenforradalmár". Akire ezt rámondták, annak nem volt jövője. Százezrek és milliók lélegeztek fel 1989
-ben, amikor Pozsgay Imre bejelentette, hogy Magyarországon 1956-ban
nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt.
1989-ben a Kecskeméten megjelenő Bácskapocs c. újság a Góbor ügy
kapcsán hozta nyilvánosságra a nevem, mint rabszabadítót, Csík Antal
hozott ki a börtönből. Majd később megkerestek, felkértek írjam meg '56
-os visszaemlékezésemet. A felkérésnek eleget téve a Petőfi Népe, a
Képkeret c. folyóirat sorozatban hozta nyilvánosságra visszaemlékezésemet 1992 október 23-ára. írásom egy példányát tiszteletből
megküldtem Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság elnökének. Ennek
legfőbb célja az volt, hogy a köztársasági elnökhöz beérkező iratok biztosan irattározásra kerülnek, s így esély lesz arra, hogy valamikor a
történészek kezébe kerüljenek.
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írásom első része az én kis forradalmamról szól. Úgy, vagy másként a
legtöbb magyar megérte a maga kis forradalmát. A forradalom mártírjainak újratemetésekor egy nemzet zokogott. Siratta halottait és tisztelettel adózott a mártírhalált halt Nagy Imre miniszterelnöknek is, aki ugyan
kommunista vol, kommunistaként halt meg. Siratta a nép a szutykos
politikai elvek rabságából kitörni képes embert, Nagy Imrét is.
Mintha a magyar politikai elit egy részében nem lenne a történésekből
tanulságot levonni képes hajlam. A rendszerváltás során hatalomra kerülő elit mintha újra és újra ismételni akarnák a már megbukott gyilkos
múltat. 1990-re eljött egy új világ ideje. A forradalmat leverő, a
kivégzettek sírját tipró elitből, merisztéma-szaporított új elit jött létre és
osztódott szét az új pártok élén. Előre tolták a régi elit második és harmadik frontvonalát.
Gátlástalanul képesek voltak a volt pufajkásból '56-os hőst, a kecskeméti sortüzet levezénylő Lukács András századosból a Történelmi
Igazságtétel Bizottság országos elnökségének tagját csinálni. A gyilkos
szolgáltatott igazságot áldozatainak.
A meghurcoltak, a bebörtönzöttek, a mellőzöttek semmit vagy csak
könyöradományt kaptak. Nemzeti ünnepeinken sok helyütt ál nemzeti
hősöket ünnepeltettek. Egyetlenegy '56-os meghurcolt vagy családja nem
részesült a nemzeti vagyon újrafelosztásában. Senki nem kaphatott
közülük még egzisztencia - hitelt sem. Közbeszéd ma, hogy még Horthy
Miklós is becsületesebb magyar volt, mert az első világháború után minden vitéz közkatonájának legalább hat hold földet adott. Nem
könyöradományt, földet, termelőeszközt. Élet - és egyben boldogulási
lehetőséget. Ismétlem, nem nyugdíjat, életlehetőséget adott.
1993-as év elhozta az 1956-os megtorlások igazságszolgáltatásának
idejét. A rendszerváltás első miniszterelnöke Antall József már halott.
Miniszterelnökünk sírján még el sem hervadtak a gyász, a fogadalom
virágai. A Parlament elhatározza, hogy kivizsgáltatja 1956-os sortüzek
történéseit, megnevezi és felelősségre vonja azok végrehajtóit. Ebben az
időben Magyarország miniszterelnöke már az MDF-es Boros Péter.
A Legfőbb Ügyészség sajtófelhívással fordul a nemzethez. Kéri mindazon polgárokat, akik érintettek, vagy szemtanúi voltak a sortüzeknek
jelentkezzenek a területileg illetékes ügyészségeken.

És én, az őrült hittem, hogy egy ország igazságszolgáltatása az komoly
dolog. Hamarosan meggyőződhettem, hogy tévedtem. Segíteni próbáltam
az igazságszolgáltatás munkáját, és segítségemért hálából jobban meghurcoltak mint 1956-ban. Akkor ugyan egyszer halálra ítéltek, de emberi
méltóságomban nem aláztak meg. Most az új rendszer igazságszolgáltatása mindezt pótolta.
Mi történt hát 1993 után?
A Legfőbb Ügyészség sajtófelhívására önként jelentkeztem tanúnak a
Kecskeméten történt sortűz ügyében. Kérték, hogy jelentkezésemet írjam
le. Miután ezt megtettem elküldtem a Legfőbb Ügyészségre. Tanúkénti
jelentkezésemet az ügyészség a több száz bejelentő közül 1/1 sz. alatt feljelentőnek minősített. Nem véletlenül esett rám a választás. A leírtakból
pontosan látták, hogy én rendelkezem az események legpontosabb
ismeretével. Pontosan ismerem az események lefolyását, az azokban
résztvevő személyeket. Ezért engem valamilyen módon el kell hallgattatniuk.
Először 1993- december 4-ére idéztek a kecskeméti ügyészségre tanúmeghallgatásra. A vizsgálatot dr. Szeri László nyomozóügyész végezte. A
tanúmeghallgatás előtt az ügyész egy külön szobába kísért ahol négyszem között egy udvarias megközelítésben megkísérelt lebeszélni a vallomástételről.
Mellém ülve a következőket mondta:
-Mondja Bátki úr, szükséges ezeket a régi sebeket ennyi időre kapargatni? Nem használ ez ma már senkinek sem. El kellene felejteni az
egészet. Mondja azt, hogy már régen történt, nem emlékszik pontosan a
történtekre és ezzel el van felejtve az ügy.
-Na de ügyész úr, ott és akkor ártatlan közönséges úton járó emberek,
gyerekek, nők sebesültek, haltak meg.
Az ügyész dühösen felugrott mellőlem, szinte kiabálta:
-Kik voltak azok a hullák magának, talán rokonai, hogy ennyire kiáll
mellettük?
Miután az ügyész meggyőződött arról, hogy nem tud lebeszélni a vallomástételről, egy vastag, megsárgult iratköteget tett elém az asztalra, s
elkezdte lapozgatni. Gyorsan rájöttem, hogy az iratköteg a kivégzett

Góbor Ferenc tárgyalásának anyaga. A Góbor tárgyaláson tett vallomásommal próbált megzsarolni, rákényszeríteni, hogy ne tegyek vallomást
a sortűz ügyében. Miután ezen szándéka is kudarcba fulladt, egy írógépet
vett elő és megkezdte a kihallgatásomat. Szabálytalanul négyszem között. A jegyzőkönyvet maga gépelte, kihallgatásának ez a szakasza közel
két óra hosszáig tartott. Ez alatt az idő alatt szóba sem kerültek a sortűz
történései, az ügyész kizárólag arra volt kíváncsi, hogy én a forradalom
időszaka alatt hol és milyen forradalmi akciókban vettem részt. Tehát a
vizsgálat mindezidáig ellenem folyt. Miután az ügyész sűrűsorosan négy
egész oldalt telepötyögtetett hosszú idő telt el. Olvasatlanul aláíratta
velem a jegyzőkönyvet, majd kiküldött az irodából. Itt az egész kihallgatás
alatt senki nem lépett be az irodába, tehát a kihallgatás zavartalanul
ment végbe. Nem sokkal később egy másik irodába szólítottak be, ahol
már volt jegyzőkönyvvezetőm) is, majd elkezdődött a második kihallgatásom. Rájöttem, hogy az előző többórás kihallgatás amolyan előfárasztás
volt. Később meggyőződtem arról, hogy a négyszemközti kihallgatásom
jegyzőkönyve nem került becsatolásra a bírósági beterjesztéshez.
Miután a második kihallgatásom megkezdődött egymás után jöttek be
az irodába különböző furcsa viselkedésű, számomra ismeretlen emberek, akik az ügyésszel tegező viszonyban voltak, az ügyész jól megnézetett
velük, suttogva ugyan, de félreérthetetlenül látszott, hogy arról van szó,
hogy jól vegyenek szemügyre engem. Akkor még nem tudtam a miértjét,
de később jöttem rá, hogy ezeket tanúnak szánta az ügyész, egy esetleges
ellene induló bizonyítási eljárásban arra, hogy a kihallgatásom szabályszerűen történik.
Az ügyész többek között feltett nekem egy kérdést:
-Bátki úr, ahol önt a homokbányai laktanyában fogságban tartották, az
ön tudomása szerint történtek-e kivégzések?
-Én 1956 október 26-án este kilenc óra körül estem fogságba, és 31-én
éjszaka engedtek szabadon. Körülbelül 30-an lehettünk egy fogdában, mi
ezalatt az idő alatt teljesen el voltunk zárva a külvilágtól. Ha történtek is
kivégzések mi erről nem tudhattunk.
-Később sem hallott kivégzésekről?
-A forradalom leverése után sokmindenről lehetett hallani, természetesen kivégzésekről is, de ezek valóságtartalmáról nem volt módom meggyőződni.
1 r.., , .vvnt,
-Egy kivégzésről hallott, vagy többről is esetleg?
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-Természetesen többről is.
........
Észleltem, hogy az ügyész a gépírónőhöz hajol, valamit súg a fülébe. A
gépírónő az írógép kocsiját visszaviszi és belegépel. Később a vizsgálat
lezárulása után az ügyészségi záródokumentum olvasásakor döbbentem
rá, hogy az ügyész a "Természetesen többről is." mondatot úgy gépeitette
be a jegyzőkönyvbe, hogy Bátki Ferenc azt vallotta, hogy a homokbányai
laktanyában bírói ítélet nélküli tömegkivégzések történtek. Azonnal ki is
egészíti zárónyilatkozattal, hogy ezen vallomásom alaptalan. Ezzel, mint
koronatanút úgy állít be, hogy szavahihetetlen, nem a történelmi valóságot mondtam el, tehát az I/l-es tanú hiteltelen. Miután a jegyzőkönyv
elkészült újra a folyosóra küld, a jegyzőkönyv aláíratlanul az irodában
marad. A közel kétórás jéghideg folyosón való várakozás után újra
beszólít, és természetesen olvasatlanul aláíratja velem a második jegyzőkönyvet is.
Második kihallgatásomra 1994. június 15-én kerül sor. Ekkor már újra
hatalomra került az MSZR Ezen a kihallgatáson szembesítettek a Kálvin
téren általam felismert, a sortüzet végző, egyik katonával, Bende
Balázzsal. (Bende Balázs lányát, Bende Gyöngyit 1994 - ben az
MSZP választási győzelme után a Magyar Televízió bemondónőjének nevezik ki.)
A kihallgatáson ahogy egy embert megalázhatnak, úgy megaláztak.
Bende érthetően mindvégig tagadott. Az ügyész pedig szinte lovaita ellenem. Az egyik pillanatban Bende helyéről feíugorva a farzsebére csapott s
kijelentette, „Szerencséd, az anyád hét szentségét, hogy nincs nálam
a pisztolyom, mert szarrá lőttelek volna." Ezt a kijelentését Bende
többször is megismételte, hangosan mondta, hogy JMiért nem is lőttelek én akkor agyon, amikor elfogtunk benneteket a nagy postánál,
most legalább nem piszkoskodhatnál velem.", majd fenyegetően kijelentette: JV« majd!". Mindezek az ügyész szeme előtt, füle hallatára
történtek. Szemmel lehetett látni, hogy az ügyész mosolyával bátorítja
Bendét szavaiban. Az elhangzottakból az ügyész egyetlen szót sem diktált
jegyzőkönyvbe. Felháborodásomban a székről feíugorva követeltem az
ügyésztől, hogy mindezeket rögzítse a jegyzőkönyvbe. Követelésemre az
ügyész egyetlen mondatot diktált jegyzőkönyvbe: ,Jiende erősen felindult állapotban van."

Az ügyészségi kihallgatásról megszabadulva, a történtek miatt panaszlevelet írtam dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyészhez. Az ügy súlya miatt
személyes meghallgatásom kértem tőle. Kértem a legfőbb ügyésztől,
hogy a kecskeméti sortűz vizsgálatát vegye ki dr. Szeri László ügyész kezéből, és hivatalból adja azt át a budapesti katonai ügyészségnek. A legfőbb
ügyész nem volt hajlandó fogadni engem, hanem levélben közölte velem,
hogy kifogásomat írjam le és levélben küldjem meg dr. Bóc Endre fővárosi főügyésznek, az majd kivizsgálja az ügyet.
A legfőbb ügyész a személyes meghallgatásom megtagadásával világossá
tette előttem, hogy ebben az országban nincs politikai akarat az 1956-os
sortüzek és közönséges utcai gyilkosságok kivizsgálására. Tisztában
voltam azzal, hogy egy vidéki ügyész csak felsőbb utasításra
bátorkodhat a történteket végrehajtani. Ezért értelmetlennek tartottam, hogy dr. Bóc Endréhez panasszal éljek.
A nagy találkozás.
Kutatómunkám során megtaláltam Dr. Mátyás Miklós hadbíró, ny.
tábornokot. Megtudtam, hogy Budapest, V. ker. József nádor tér 8. szám
alatt lakik. Telefonja titkosított, ezért személyesen mentem fel a lakására.
Nem találtam otthon. Ó volt az 1956-os megtorlás kecskeméti vérbírója.
Bevetettem privát titkosszolgálati módszeremet, alig egy órával később
gépkocsim az M7 - es balatoni sztrádán tempósan gurult a Balaton melletti Alsóörsre. Fura ügyesen elrejtőznek ezek a védett madarak az ország
legszebb részein. Ügyesen kifundálta az új rendszer az úgynevezett
személyi jogvédelmet. Az átlagpolgárnak nincs mit titkolnia, az élete, a
lakáscíme nyitott. Ők viszont félnek, tehát törvénnyel kell védeni őket. De
hogy ennyire ezt még magam sem gondoltam. Az alsóörsi önkormányzat
nyilvántartásában Mátyás a Viola utca 16. szám alá van bejelentve. A
valóságban az Orgona utca 28. számmal szemben lévő számozás nélküli
kétszintes villa az otthona. ty42 körül járt az idő megérkezésemkor. A
felesége nyitott ajtót, s azzal utasított el, hogy 2 óráig delelni szokott a
férje. Magam is éhes voltam, ezért a közeli Halászcsárdába egy alsóörsi
halászlére tértem be. 7 2 3 - ra mentem vissza a Mátyás házhoz. Ismét
a felesége nyitott kaput. A haliba érve hosszas várakozás következett.
Nem fogad Mátyás. Majd sokára, az egyik helyiségből lép ki, miután az
ajtón kilesve alaposan szemügyre vehetett, hogy a vékony öltözetemben

van-e fegyver.
• •"" *
'
" " .
* ."• • '• r
És bekövetkezett a történelmi nagy találkozás.
Az "áldozat" 43 év után szembenéz hajdani csaknem gyilkosával.
Feszültség borította el Mátyás arcát. Zavarában tétován kereste a helyet
hova ültessen le. Alkalmasabbnak látta eltávolítani a házból: a kerti
teraszon kínált hellyel. Az asztal, a szék olyan volt mint vendéglátóm
élete.
Gyorsan ismerkedtünk. Kiderült, hogy az egyik távoli rokonom Kátai
Péter, volt igazságügy-miniszteri személyi titkár az ő tanítványa volt.
Már-már oldódni látszott a helyzet, amikor részletesebben bemutatkoztam, személyi igazolványomat mutattam és közöltem jó szándékkal,
tisztességes céllal kerestem fel. Könyvet írok az 1956-os kecskeméti
eseményekről. Ő azonnal figyelmeztet „Van ám sajtótörvény is a világon, jó lesz vigyázni azzal az írással." Magabiztosan reagáltam erre:
,Mátyás úr, mi már edzettek vagyunk, nem félünk az önök sajtótörvényeitől. "
Annál nagyobb volt zavartsága, amikor közöltem, én vagyok az az
egykori 1956-osfiatalember,akire a homokbányai laktanyában kimondta a halálos ítéletet. Dadogott Mátyás, miután név szerint felsoroltam társait: Krenyóczi Jolán jegyzőkönyvvezetőt, Dr. Szabó János ügyészt. Akkor
váltani kezdett, s a következőket mondta:
-Én Szegedről jártam Kecskemétre. Talán azon a napon nem tudtam
átmenni és kölcsönadtam egy másik társaságnak a titkárnőmet. Talán dr.
Víg Istvánnal lehettek kint a laktanyában, talán ők mondták ki az ítéletet.
-Góbor Ferencet ön ítélte halálra? - kérdeztem rá.
-Igen. - volt a válasz.
-Akkor ön mondta ki az én leendő halálos ítéletemet is. Másként nem
tudtak volna a Góbor - tárgyaláson Krenyóczival együtt felismerni. Az
önök felismerése nyomán kerültem 1957. március 7-én letartóztatásba.
Mátyás disztingválva sorolta érveit:
-Igen, ott voltam Kecskeméten és személyesen tárgyaltam Gyurkóval.
Kértem Gyurkó segítségét egy Pobjeda gépkocsi ügyében.
-És a statárium végrehajtása ügyében mit beszéltek meg?
-Azt, hogy a Nagy Imre által meghirdetett statáriumot elszabotáljuk,
nem hajtjuk végre az önök kivégzését. Helyette szabadon engedtük
magukat.

-Tudta ön, hogy az egész kecskeméti fegyveres felkelést Gyurkó
szervezte meg?
-Természetesnek tartotta ön az ítéletei során, hogy egy
megyeszékhely fő utcáján fényes nappal fegyverek tömegéhez
jutott a tüntető ifjúság?
-Megkérdezték-e valakitől, hogy melyik fegyverraktárat törték
fel?
-Tudta ön, hogy a fegyvereket Gyurkó parancsára Németh
Ferenc őrnagy szállíttatta ki a városba?
-Tudta ön, hogy Gyurkó parancsára már október 24-én a
kecskeméti börtön súlyosabb elítéltjeit a szegedi Csillagba szállították?
-Tudta ön, hogy a börtönnél a nekünk szánt fegyvereket
Szommer József hadnagy tálalta fel?
-Tudta ön, hogy ki és miért gyilkolta meg Takács Géza pilóta
főhadnagyot?
Vendéglátóm kérdésről - kérdésre idegesebb lett. Elvörösödött, mint
aki összeroppant, látta hogy ez az ember mindent tud. Helyéről felállva
tudomásomra hozta, hogy elég a vendéglátás. Felálltam, tisztelettel vettem a jelzést és elköszöntem. Vendéglátóim a kocsimig kísértek. A feleség
nem bírta ki, hogy ne kérdezzen:
-Azt az egyet árulja már el nekünk, hogyan talált ránk az ország ilyen
eldugott helyén?
-Asszonyom, fogadja el tőlem: kis ország vagyunk, itt a kis titok is
kiderül, hát még a nagy.
Elköszönve tőlük 67 évesen fáradtan vezettem a kocsit Csongrádig.
Azon a napon közel 500 kilómétert autóztam csak azért, hogy 43 év.
múltán szemtől - szembe találkozzam „hóhérommal". Miközben autóm
egymás után hagyta maga mögött az útszéli kilóméterkarókat, azon gondolkoztam, hogy mit szólna ennek az embernek az édesanyja, ha most
elmondanám neki, hogy féltve nevelt fia hány fiatal gyereket, hány

édesanya féltve nevelt kincsét küldte szemrebbenés nélkül a halálba,
hány száz vagy ezer év börtönt osztott ki, hány magyar család ment
örökre tönkre, bomlott szét a börtönnel elválasztott szeretteik
elvesztésével. Mennyi magyar fiatal nem tanulhatott, csak azért, mert
tüntetéssel vagy ártatlan elszólással megsértette a kommunizmust. Vajon
ez az ember most, 75 évesen újra végigcsinálná - e mindazt, amit 1956
- ban? Az első benyomásom, bármikor kész rá; ha jól megfizetik miért is
ne?

TALÁLKOZÁS AZ 1^56-OS FORRADALOM MA ÉLŐ EGYIK
KIEMELKEDŐ TANUJÁVAL 1999 MÁJUS 14-ÉN, OPÁTIÁBAN
A kép bal oldalán Dr. Apró Mátyás, aki 1956 - ban az újvidéki Magyar
Szó szerkesztő újságírója és igazgatója volt, s a jugoszláv kormány által,
a Budapesten elindult forradalmi események tudósítására Magyarországra küldött jugoszláv újságírócsoport egyik kiemelkedő, aktív tagja. A kép
jobb oldalán Bátki Ferenc.
1956. október 28-án délután a kecskeméti Homokbányai Laktanya
fogdájából kivezettek a jugoszláv újságírócsoport elé, mint a kecskeméti

fegyveres felkelés vezetőjét, I/l-es foglyot, akik abban a zűrzavaros
helyzetben interjút készítettek velem. Elmondtam nekik, hogy minket a
Rákóczi utcai börtönnél á honvédség fegyverzett fel. Ebből az interjúból
az október 29-én megjelent Magyar Szó csupán egyetlen elferdített
mondatot jelentetett meg: „A fiatalságot a börtönnél egy kisebb ellenforradalmi csoport fegyverezte fel." Az újság elhallgatta hogy ez a csoport
katonákból állt.
Kutatómunkám során a zágrábi Magyar Követség segítségével sikerült
felkutatnom a 80 éves volt újságírót. 43 év után, 1999 nyarán sikerült
vele személyesen találkoznom opátiai lakásán. Ezen találkozásunkkor
rákérdeztem vendéglátómra, hogy miért így jelent meg az akkori újságcikk. Apró Mátyástól a következő választ kaptam:„Akkor, abban a
helyzetben, Gyurkó elvárása szerint így kellett a Magyar Szónak megjelentetni ezt az eseményt, amely csak egy kis töredéke volt a nagy, akkor
Európát megrengető magyar népi bátor felkelésnek."
Biztonsággal állíthatom, hogy a ma élő emberek közül Apró Mátyás az,
aki az 1956-os forradalom eseményeinek egyik igazán jó ismerője.
Október 29-én a jugoszláv újságírócsoport másodszor kísérelte meg,
hogy Kecskemétről Budapestre utazzon. Akkor az újságírócsoportot személyesen Gyurkó Lajos vezérőrnagy látta el, természetesen az akkori
szovjet katonai parancsnokság segítségével, magyar és orosz nyelvű nyílt
paranccsal, amely az egész ország területén szabad mozgást biztosított
számukra. Apró Mátyás szemtanúja volt október 29 - én a Budapesten, a
nyugati pályaudvar mellett levő Béke Szállóban, hat zsúfolásig megrakott
orosz turistáknak álcázott civilbe öltözött több mint 200 KGB-s tiszt
érkezésének. Ezek a KGB-s tisztek végezték el az akkori magyar kormányszervek és a KGB közötti megszakadt (széthullott) szálak összekötését, a magyar hírszerző (ÁVH) szolgálat újraszervezését. Ezen csoport feladata volt a szélsőséges események kiprovokálása és végrehajtása,
mint például a Köztársaság téri Ávós akasztás, a spanyol polgárháborúban részt vett svéd diplomata megfojtása és a holttest harmadik emeleti lakása ablakából az utcára dobása stb. Az összes ilyen szervezett
kilengések arra kellett hogy szolgáljanak, hogy kompromittálják a magyar nép fenséges - a szovjet leigázók elleni forradalmát - felkelését. Ezzel
készítették elő Európa előtt azt, hogy hogyan feketítik be a tiszta, nemes
népfelkelést fehérterrorral.
November 2-án reggel, Hruscsov Brioni Jadrán szigetre történt
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érkezése előtt Tito azonnali gyorsjelentést kért az akkori budapesti
Jugoszláv Követségtói a budapesti és a magyarországi állapotokról. A
gyorsjelentésben a Követségen (néhány kiemelkedő jugoszláv újságíró
hatására - Július Gyuka, Teszlity Vládo, Apró Mátyás stb.) leírták, hogy
Budapesten mind jobban helyreáll a rend, a Nagy Imre kormány ura a
helyzetnek és Budapest utcáin már megkezdődött a forradalom nyomainak eltakarítása. Tito ezen gyorsjelentés birtokában és ismeretében
mégis áldását adta Hruscsovnak a november 4 - én indított szovjet katonai - második kegyetlen beavatkozáshoz és Kádár János kormányelnöki
székbe helyezéséhez.
A forradalom napjaiban Apró Mátyás többször is személyesen beszélgetett Nagy Imre miniszterelnökkel, Kádár Jánossal, Maiéter Pállal. A
Jugoszláv Követség épületében történt szovjet katonai belövés által a követség kulturális és sajtó attaséja, Milovánovity Apró Mátyás mellett kapott halálos sérülést, amibe a helyszínen belehalt.
Apró Mátyás is osztotta a sorsközösséget a követségre bemenekülő
Nagy Imrével és családjával valamint a többi menedékjogot élvezővel is.
Tőle telhetőén személyesen gondoskodott a menedékjogot élvezők ellátásáról is. Az élelmiszer beszerzése nagyon nehéz feladat volt. Azt méginkább megnehezítette, hogy a Követség a nagy tekintélyű és nagy számú
menedékjogot élvező kormányelnök és a magyar kormány többi miniszterei és más közismert személyiségek miatt teljesen körül volt zárva
szovjet páncélkocsikkal (több mint 40 személy élvezett menedékjogot).
A páncélkocsis őrség parancsnoka egy orosz tábornok volt, és se ki, se be
nem engedtek senkit. Mégis muszáj volt a legnehezebb körülmények
között is - kis helyen - megoldani az elhelyezést és a teljes ellátást.
Csak évekkel később került Apró Mátyás neve és az '56 - os forradalomról kialakított kitartó állásfoglalása az orosz titkosszolgálat útján
a jugoszláv titkosszolgálat tudtára, ugyanis a szovjet titkosszolgálat
kezébe került a világsajtóhoz az egyik jugoszláv újságírókollegájával
közösen eljuttatott nyilatkozatuk, amiben kinyilvánították: mint szemtanúk, változatlanul úgy ítélik meg, hogy mind a két szovjet katonai beavatkozás indokolatlan és szükségtelenül kegyetlen volt.
A november 4-ei második szovjet támadás Budapest ellen óriási felháborodást keltett a Jugoszláv Követségen tartózkodó jugoszlávok között,
különösen akkor, amikor megtudták azt, hogy ehhez a második szovjet
támadáshoz beleegyezését adta Tito is. Ezért a kitartó állásfoglalásért

1965-ben Apró Mátyást megfosztották újságírói tevékenységétói és leváltották a „Fórum" könyv - és lapkiadó vállalat igazgatói tisztségéről is.
Apró Mátyás a szép horvát tengerparton, Opatiában keresett és talált
magának új hazát és munkát. Dr. Apró Mátyás okleveles jogász, jó magyarként megszervezte a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a Tengermelléki és Fensíki Megyei Egyesületét rijekai székhellyel. Itt érdemes kiemelni azt, hogy ezen a területen régebben soha
nem volt semmilyen szervezete az ott élő magyaroknak.
Több órás beszélgetésünk után megállapítottam, hogy Apró Mátyás
akkor, 1956-ban Budapesten a történelemtől olyan privilegizált helyzetben volt mint aktív résztvevője az 1956-os október 23-ai népi fenséges
forradalomnak és szenvedő alanya az 1956 november 4-ei hazaárulásnak, terror és diktatúra következményeinek. Az akkori véres események
hátterébe is beleláthatott. Beszélgetett az összes akkori, a forradalomban
élenjáró aktív vezető személyekkel, különböző pártok vezetőivel is. Ahogyan Apró Mátyás mondja Maiéter Pállal is nem egyszer beszélt, utoljára
akkor, amikor Maiéter elindult Mátyásföldre a Magyar küldöttség élén
tárgyalni a szovjetekkel. Maiéter Pál akkor pontosan érezte, sőt tudta azt,
hogy utolsó útjára indul, de a szovjetektől leigázott (felszabadulásra
törekvő) magyar hazájáért elment a halálba is, ugyanolyan bátorsággal,
mint amilyennel kiadta az első parancsot a Kilián Laktanyában a szovjet
megszállók tankjainak megsemmisítésére. (Mielőtt elindult volna,
utasítást adott, hogy Apró gépkocsijának a tartályát töltsék meg benzinnel, mivel akkor Budapesten nagyon nehéz volt az üzemanyag beszerzése.) A forradalom napjaiban Nagy Imrével többször is beszéltem,
mondta tovább Apró. Nagy Imre tudta azt (mert túl jól ismerte a szovjet
-bolsevik kegyetlen uralmi rendszert), hogy a szovjetek soha nem fogják
megbocsátani neki azt amit tett a magyar nép sikeres (véres) felszabadulásáért az 1956-os októberi forradalomban. Ezt nem egyszer
elismételte Apró előtt is, úgy az Országházban, mint később a Jugoszláv
Követségen is.
Befejezésül Apró Mátyás azt mondta: Az itt felsorolt, dióhéjban összefoglaltak után érthető az, hogy nekem 1956 előtt sem, de még inkább
1956 óta nem mindegy az, hogy mi történt és mi történik ma is Magyarországon. Függetlenül attól, hogy én soha nem voltam magyar állampolgár, mégis nemzeti hazámért mindig gyorsan dobogott és most is dobog
a szívem és őszintén örültem a sikereknek és nagyon aggódtam a hibák
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miatt. Ezért még ma is minden tőlem telhetőt megteszek, hogy elősegítsem Magyarország előrehaladását, virágzását az új Európában."
Egy ember, egy 80 éves ember, aki maga az élő lexikon. Ajánlom az
1956 - os forradalom kutatóinak személyének megörökítését.

V

. .....

;

• - . Í! V.i'

@

>

<5
©

l

ílll
: ' • • / •

©

k

A fenti helyszínrajz a Bács Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság,
Kecskemét, Rákóczi utcai épülete II. emeleti tárgyalótermének alaprajza.
A tárgyalóasztal elhelyezése és a rendőrség illetve a felkelők vezetőinek
ülési sorrendje 1956. október 26 - án este 20 óra tájban a közöttük - a
rendőrség forradalomhoz való átállásáról - folyó tárgyalás alatt.
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Kádi Sándor őrnagy
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Donát Tibor százados
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4

Franyó százados

4SósImre

5.

Ott József

5 Ifj Rédei, színházi zenész
ó.Érsek Sándor

*
•j •:•

j

Kelt.:

Csongrád, 2000. február 15.

Bátki Ferenc
Aláírás

MEGJEGYZÉS:
A kecskeméti '56-os eseményeket a dr. Kahler Frigyes által szerkesztett
Sortűz II. című könyv hozta elsőnek nyilvánosságra. A könyv az eredeti
katonai dokumentumok összegyűjtését és azok rendszerezését kísérelte
meg.
Mint az események résztvevője és szemtanuja állítom, hogy a könyvben megjelentetett katonai iratok többségükben nem eredetiek.
Információim szerint Gyurkó az október 31-én történt elmenekülése
előtt az összes eredeti - októberi eseményeket rögzítő - dokumentumot
az elhárító osztállyal eltüzeltette.
A könyvben szereplő iratokat a forradalom leverése után írták csupán,
emlékezetből, ezért sok része komikus hazugságokig elmegy, több helyen
pedig az eseményeket rossz sorrendben rögzítik.
Példák:
-A Nagyposta általunk történt elfoglalását és a Nagytemplom
tornyának katonák által történt elfoglalását október 27-ére teszi, holott
köztudott, hogy mi a Nagypostánál 26-án (péntek) este 21 óra tájban
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estünk fogságba. A Tiszti klubba kísérésünkkor találkoztunk az Újkollégium tornyából menekülő tiszti különítménnyel és a sortűz befejeztével a gépfegyvereket a templomtoronyból lehordó tiszti különítménnyel
is.
-A katonai jelentések több önálló (különálló) fegyveres felkelő csoportot említenek meg. A valóságban a börtönépületnél szerzett fegyverekkel
kezdődik el a fegyveres felkelés. A fegyverhez jutottak soha nem látott
fegyelemmel, zárt katonai rendben vonultak az összekötők állandóan
mozgó gyűrűjében a főtérre, és onnan a Nagykőrösi utcán levő komendáns parancsnokság, majd a rendőrség épületéig.
Miután a rendőrség a forradalomhoz áll és megalakul a Nemzetőrség,
csak utána oszlanak fel külön csoportokra (szakaszokra) a fegyveresek,
és foglalják el helyeiket. Ezeket a nemzetőr csoportokat, miután Gyurkó
tisztikülönítményei elfogták, önálló felkelő csoportoknak minősítik.
Komikus hazugságok:
-A laktanya udvarán fáradt postagalambot fognak, tőle tudják meg,
hogy Kecskeméten forradalom készül.
-A gépfegyverekkel felszerelt katonai börtönőrség slaggal spriccelve
próbálja a börtönt védeni.stb
Az utólagos megírást bizonyítja az is, hogy az október 31-én történt
események között említi a már csak jóval a forradalom leverése után,
december 11-én megtörtént Góbor Ferenc - ügyet.
Hogy milyen kegyetlenül hamisítottak, csak még egy esetet említek: A
rendőrségnél a nemzetőr szakaszokat Baski József rendőrhadnagy jelenlétében én igazítottam el és határoztam meg szolgálati helyeiket. Nagy
Lajost és szakaszát, melynek tagja volt a ma is élő Érsek Sándor, a
vasútállomás ellenőrzésére küldtem. Elsőnek a távolabbra irányított szakaszokat, utolsóként a közeli vasútállomásra Nagy Lajosékat indítottam
útnak. Az utolsó szakasszal egyidőben indultunk mi is a Nagypostához.
Odaérkezésünket követően egy percen belül elkezdődött a lövöldözés,
először a Nagytemplom, majd az Újkollégium tornyából, könnyű - és
nehézgéppuskákból, golyószórókból és könnyű gépágyúból azonos
nyomjelző lövedékekkel. Ilyen fegyverekkel a felkelők nem rendelkeztek,

Nagy Lajosékból mégis kiverik, vagy belehamisítják a rendőrségi és
bírósági jegyzőkönyveikbe, hogy ők voltak az Újkollégium tornyában, és
ők lőtték a honvédséget és a civil lakosságot.
Később leírják, hogy egy fiatal gimnazista gyereket hoztak le a toronyból géppisztollyal. Máshol cigánygyereket stb.
Mindent elkövetnek, hogy az október 26-án este 21 óra körül a tiszti
különítmény által végrehajtott közönséges utcai tömeggyilkosságokat a
felkelőkre rákenjék.
Ezt a célt szolgálta az 1993 - 1994-ben lefolytatott sortűz vizsgálat
ügyészségi munkája is. Az ügyészség a valóságban nem létező fegyveres
összetűzést kreált, a felkelők és a katonaság között a 26-án történt egyoldalú katonai akcióból.
Ki hinné el az ügyészségen kívül, hogy egy kétoldalról induló fegyveres
összetűzést el lehet indítani a Lukács András százados által a templomtorony erkélyéről fellőtt piros rakétával?!
Márpedig a kecskeméti ügyészség ezt állapította meg!
2000 nyarán a Bács - Kiskun Megyei Levéltár feldolgozta és megjelentette 1956 Bács-Kiskun Megye Kronológiája és Személyi Adattára című
két kötetes kiadványát.
A nagy terjedelmű kiadvány talán a legjobb megközelítésben írja le a
kecskeméti eseményeket. A mű szerzői a rendelkezésükre álló irattömegből dolgoztak. Köztudott, hogy még az eredetinek hitt katonai
dokumentumok sem eredetiek.
Például az ST. 00524 oldal 1 bekezdésben írja, október 30-án Papp
Balázs alezredes a katonai Forradalmi Tanács tagja Gyurkó előszobájában felelősségre vonta az elhárító osztály vezetőjét, Szabó őrnagyot, hogy miért égetik el az elhárító osztály iratait. Szabó őrnagy közölte,
hogy az iratégetést Gyurkó parancsára végzik. Ezt követően együtt
mentek be Gyurkó irodájába. Papp Balázs tiltakozására Gyurkó parancsot adott az elhárító osztálynak az iratok további égetésének befejezésére
(ekkor már végeztek az égetéssel).
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Az iratok elégetésének tényét erősítette meg 1994. május 4 - én
Kecskemét, Halasi út 15. szám alatti lakásán Mezeiné Krenyóczi Jolán, a
Rögtönítélő Katonai Bíróság - október 30-án Dr. Mátyás Miklós hadbíró
stábjához tartozó - volt jegyzőkönyvvezetője is.

Ő a következőket mondta: „Október 30-án délelőtt az ön ügyének tárgyalásávalkezdődött el a bírósági tárgyalás. Egy - egyfogolyra egy óra
állt a rendelkezésünkre. Körülbelül 13 óra tájban parancs érkezett,
hogy a tárgyalásokat azonnal hagyjuk abba. Az összes nálunk lévő
nyomozati anyagot és az általam készített jegyzőkönyveket le kellett
adnom a hadtest elhárító osztályának. Tudomásom van róla, hogy az
elhárító osztály az általunk leadottjegyzőkönyveket megsemmisítette.
Az >ellenforradalom> leverése után mi ezeket a jegyzőkönyveket kerestük. A honvédségtől azt a választ kaptuk, hogy az iratok a forradalmi események alatt megsemmisültek."

Krenyóczi Jolán elmondta, hogy súlyos szívbeteg és a Szegedi Klinikára
van előjegyezve szívműtétre.
1956 október 30 - án a kecskeméti Homokbányai Laktanyában
63 fő fegyverrel fogságba esett felkelőt;
^1 •
45 fő volt börtönből szabadult elítéltet;
t, >
240 fő egyéb civil foglyot tartottak fogva.
K. SO .,:,, /
Összesen 348 főt.

,...• < .,<

Gyurkó az iratok eltüzeltetésével a közel 350 fogolynak nagy szolgálatot tett. Az iratok hiányában sokan szerencsésen megúszták a forradalom
leverése utáni megtorlásokat.
Érthető, hogy a megjelent '56 Kronológiája című könyv tartalmának
nagy hiánya, hogy ebből a 348 főből a nyilvántartás megsemmisülése
miatt rajtam kívül senkit sem tudtak felkutatni.
Úgy érzem e könyvemmel részben kiegészítem a kronológiát.
Olvasóimnak igyekeztem leírni mi minden történt a Homokbányai
Laktanya belsejében a Forradalom napjaiban.
,^n

Gyurkó Lajos vezérőrnagy által szervezett fegyveres beavatkozás
kecskeméti és tiszakécskei halottainak és sebesültjeinek jegyzéke. A
jegyzék nem tartalmazza a Gyurkó katonai hatásköréhez tartozó Szeged,
Csongrád, Kiskőrös és a többi településeken történt halottak és sebesültek névsorát.
Az 1956. október 26-i kecskeméti sortűz és az azt követő események
alatt nem természetes halállal elhaltak jegyzéke.
NEV

HALÁLOZÁS

FOGLALKOZÁS
HELYE

1. Tóth Mátyásné
Német Mária

2. Faragó Etelka
3. Kovács József
4. Rigó István

Szabadság tér

6. Válik Rozália

Szül.:1907.Hal.tk:732/1956.

gyári munkás

Ady E. u. 16.

Hal.: 1956.10.26.

Szül.:1938.Hal. tk:739/1956.

hivatalsegéd

Ady E. u. 16.

Hal.:1956.10.26.

Szül.: 1893-Hal. tk:754/1956.

tényleges katonai idejét
szolgáló honvéd

Kossuth tér

Hal.: 1956.10.26.

Szül.: 1935. Hal. tk:743/1956.

gyári munkás

saját lakása

Hal.:1956.10.27.

Szül: 1908. Hal. tk:74O/1956.
saját lakása
László Károly u.
László Károly u.

ismeretlen felkelő

10. Lobos József

11. Istenes Elemér

lövés
fejlövés

;

:

: Í

fejlövés

16 -18 éves

műszerész

Felsőszéktó 78.

Hal.:1956.10.27.

Szül.: 1936. Hal. tk:752/1956.

hivatásos
honvédtiszt

Kiegészítés

:

lövés

Szül.:1926. Hal. tk:757/1956.

m.i. iciuvdidsu,
: , ' • '

fejlövés

Szül.: 1882. Hal. tk:734/1956.

Hal.:1956.10.27.
Hal.:1956.10.27.

7.

tüdőlövés

Szül.: 1926. Hal. tk:738/1956.

8. Belényesi Mihály segédmunkás
Q

szívlövés

tüdőlövés

segédmunkás

7. Kilváldi Sándorné
Patács Julianna

fejlövés

Hal.:1956.10.26.

Hal.:1956.10.26.

5. Márk Dániel

OKA

haslövés

repülőszerencsétlenség miatt
•-

;''

egész testében roncsolás

Hal.:1956.10.27.
gyári munkás
Hal.1956.10.27.
13. Fekete István gyári munkás
Hal.:1956.10.27.
I4.TÓÜ1 Béla
géplakatos
Hal.:1956.10.27.

S z ü l . : — Hal. ÜC746/1956.
Talfái köz
mell-lövés
SzüI.:1930.Hal.tlc733/1956.
Trombita u.
lövés
Szül.:194l.Hal. tle742/1956.
Ady E. u.
lövés
Szül.: 1937. Hal. Üt737/1956.

15. Frankó Pál

gyári munkás

16. JózsaPál

Hal: 1956.10.28.
földműves
Hal.: 1956.10.29.

Darab u. és
lövés
Honvéd u. sarok
S z ü l . : — Hal. Üt735/1956.
Ady E. u. 16. koponyalövés
Szül.: 1924Hal. ÜC728/1956.
gránátrobbanás
OH'! 'J
következtében roncsolás
S z ü l . : — Hal. tk:748/1956.
Felsőszéktó 78.
gerincvelő
lövési sérülés
S z ü l . : — Hal. tk:759/1956.

12. Giliczó Mihály

17. Farkas Ferenc

18. Vemula László

19. Szabó Lajos

20. Szabó József

21. Kerekes Imre

22. Lukács Gábor

Hal.:1956.1O.3O.
segédmunkás
Hal.:1956.11.01.
tényleges katonai
idejét szolgáló honvéd
Hal.: 1956.11.02.

Ady E. u. 16.
robbanás
S z ü l . : — Hal. Üt775/1956.

tényleges katonai
idejét szolgáló honvéd Ady E. u. 16.
robbanás
Hal.: 1956.11.02.
S z ü l . : — Hal. tk:776/1956.
tényleges katonai idejét
szolgáló honvéd
Ady E. u. 16.
robbanás
Hal.:1956.11.02.
S z ü l . : — Hal. tk:777/1956.
fejlövés
Hal.: 1956.11.04.
S z ü l . : — Hal. tk:76l/1956.
-A

23. Kovács Istvánná áru eladó
Tarpai Margit
Hal.:1956.11.O4.

fejlövés
S z ü l . : — Hal. tk:765/1956.

-I

24.

Korom István

honvédtiszt
Hal.: 1956.11.04.

Jókai u.
tüdőlövés
S z ü l . : — Hal. OC779/1956.

25.SzöUősi Károly

honvédtiszt
Hal.:1956.11.O4.

Kossuth téri.
szívlövés
Szül.:— Hal. tk:780/1956.

26. Molnár Sándor

gépkocsivezető
Hal.:1956.11.06.

Felsőszéktó 78.
haslövés
Szül.:1929Hal. Üc769/1956.
Monor közelében
fejlövés
Szül.: 1937. Hal. Üt —
Csalánosi lőtér
fej- és mell
lövés
Szül.: — Hal. tk:9O2/1956.
Rákóczi út 7. (börtön)
Szül.:— Hal. Üt432/1957.

27. BuzsikPál
Hal.: —
gépkocsikísérő

28. Góbor Ferenc

Hal.:1956.12.20.
műszerész
Hal.:1957.05.l6.

29Bobek Károly

Az 1956. október 26 - ai kecskeméti sortűz és az azt követő események
alatt nem természetes halállal elhaltak jegyzéke:
1. Sebestyén Ferenc
2. Gyulai Sándor

Állami Áruház sarkánál hátulról !'• •
' .•<»?
robbanógolyó érte a bal talpán
Állami Áruház előtt tankból lövés
érte a bal térdkalácsát
• ;-

3. Németh Péter
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dombai Magda
Bolyai József
Bagi Sándor
Kakas Lajos
Takács Etelka •
Kaszás György

10. Pető Mária

.••: ,

11. Beregszászi László
12. Zombor György
13. Vasadi Ferenc
14. Vasadi József
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Szabadság tér, 18 óra után comblövés
Nagytemplom előtt 17.30 - kor hátulról
nyakcsigolya - lövés
Nagykőrösi u., harckocsiból hátulról
érte lövés a bal oldalán
Szovjet emlékmű, 18 - kor comblövés
Állami Áruház előtt, 18.30 - kor jobb
csukló- és csípőlövés
Újkollégium előtt 18 - 1 9 óra között jobb
kézfejlövés
Tanácsháza előtt tarkóján érte lövés

15. Tellér Benő

Rákóczi út, 18 órakor tankból lőtt lövedék

16. Fekete István

Arany János u. elején jobb lapockalövés

repeszei fúródtak a hátába
17. Adorján István
18. Szabados József
A tanácsháza védőinek tagja volt, az

19. Kovács István

épület átkutatásakor lövés érte. (Mivel tudjuk
hogy nem érte támadás a tanácsházát, valószínűleg valamilyen baleset történhetett. Az MSZMP
javaslatára később 3 hetes üdülésre ment az
NDK - ba.)

|

20. Ohát Istvánná

Saját udvarukon, karján és könyökén

21. Gy.Szabó Györgyné

Bem u., délelőtt 10 - kor

22. Baranyi Ferenc

Simonyi István u., állcsontját érte golyó

23. Dani Sándor

Trombita u., jobb szemlövés, mikor a
cigányváros lakóit a katonák összegyűjtötték a tiszti klubba

24. KarádiMihály

>

Trombita u., nyaklövés, hasonló
körülmények között mint a 23 - as sz.

25. Túri Pál

Rákóczi út, bal saroklövés a
rendőrség épületéből

26. SebőkJánosné

Rávágy tér, jobb- és bal comblövés

27. KunUona
28. Bagi Sándor
29. Szabó József
30. Bakos István
31. Özv. Kobela Mátyásné
32. Özv. Gondi Mihályné
33. VasadiPál
34. Fodor Menyhért

27 - én 7 - kor a Széchenyi tér l.sz. alatti
házban a katonák mint gondnokot megkérték,
hogy nyissa ki a padlásajtót, hogy szétnézhessenek. A megyei pártbizottság erkélyéről a
világítóablakon keresztül torkonlőtték.
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VARGA LAJOS:
TISZAKÉCSKE 1956 - BAN
•i.i.

.1'

-.'in

kézirat
(Halottak és sebesültek névsora)

Sebesültek névsora:
1.Pálinkás Béla
., •,,
2.Csáki Istvánné
3.B. Vlncze Pál
4.Máté Irén
•
5.M. Szűcs Ilona
6.VargaJózsefné >
7.Balla Sándomé
8.1fj. Balázs László
9.Aranyosmaróti Klára
lO.Zvekán Ferenc
,
ll.NagySándor
; ..,>)!,.
12. Bagi Zoltán
:;
13-Gyöngyösi Balázs
-. .
l4.BagiImre
15Szarvas Károly
;.;.;.;.
l6.Dunai Antal
17Rózsa Ferenc
••.'•
18.Rózsa Gyuláné
u ;l ••,
19Bagi Gyula
2O.RózsaAndrásné
21.Nagy Béla
22.Czakó Erzsébet
.,.
23-Rózsa Gyula
24.László Mihály
25.Zoboki Márta
26.Hegedűs Ferenc
27.Balla Béla
28.Gaál Franciska
29Lukács József
3O.Nagy Mihályné Sánta Anna
31.BaranyóImra
32.SántaBéla
33.Csernus József
34.Bagó Lajos
35Kanizsai Antal

Tiszakécske, Pereghalom 89.

Kerekdombi d.
Felszabadulás u. 5.
Felszabadulás u.
Kerekdombid.
.;. •< ; i v j f t
Felszabadulás u .
AranyJ. u .
•,.,;-,>;•..,)
Arany J. u .
Szeszgyár d.
i : , . - . . -,,;':' ;<Í •
Felszabadulás u .
Dohány u.
Csámpa
í ; .-i /->>;.' <
Bajcsy Zs. u .
;: ;; í '•:••
Kossuthu.
,,.. ,: ( ., , ,
Kossuth u.
:
(,.r
Szeszgyár d.
, i , . ,A,, .,
Békeu.
Bőgd.
Békeu.
,.;,;,.
Kossuth u.
:".,.<>(
Arany J. u.
i , . .,
Felszabadulás u. : v • ..'
Dohány u.
Felszabadulás u.
József A. u.
Széchenyi u.
Székhalom 6.
Bőgi sz. 16.

36. Hajdú Krisztina
37.Pauk József
38.Bátyai József
39-Varga Sándor
4O.Hanyec Lajos
41.Tóth Teréz
42.Lovas Mihály
43.Kengyel Józsefné

Béke tér
Felszabadulás u.
Béke tér
Vasáru.
Tiszasor 35.
Kurázs 64.
Templom tér (Béke tér)

(1 - 43. Dr. Bedő István körzeti orvos által kezeltek)
44.Bognár Józsefné
45Nagy Béla
46.1fj. Baranyó Imre
47.Sóti Balázs
48.Nagy András
49.NagyÉva
5O.Békési Imre
51 .Subicz Lászlóné
52.KÍSS Mátyás
53Gyapjas Ferenc
54.Váradi Ferenc
55Barta István
56. Kovács István
57.Matuz Dezső
58.Mészáros Jánosné
59-Sréder Sándorné
60.1fj. Bakos László
61.Olvashatatlan név
62 .Olvashatatlan név
63Bagi Imre
64.Parádi Gyula
65.Szitár Vince
66 Jánosi János
67.1fj. Buzmath Mihály
68.Vörös Mihály
69Sinka István
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Sugár u. 72.
Székhalom 165.
Tiszajenő
Székhalom 18.
József A. u. 18.
Székhalom 2.
Béke u. 35.
Tisza u. 30.
Felszabadulás u. 5.
Béke u. 14.
Gyepsor 36.
Kerekdombi d. 62.
Kossuth u. 2.
Virág u.
Szolnok
Szabadság tér 1.
Szolnoki u. 1.
Olvashatatlan cím
Széchenyi u.
Tiszasor
Tiszasor 4.
Tiszasor
Kerekdombi d.
Fodor u. 4.

7O.Fazekas Erzsébet
71.Bágyi János
72.Vas Teréz
73BaliJózsef
74.Ádám Sándorné
75.Papp Perin Domokos
76.Sági Istvánné
77UtasiIlona

.

Sárhalom 54.
/.••<;•'•. J Í
Kert u. 13.
M
Í
Béke u. 131.
Széchenyiu. 9Szabadság tér 7. <v. • ••.. •"••*..
Kossuth L. u.
Pereghalom
:••• M
Békeu.
,. ;..: •<•<••' •.

(44 - 77. Dr. Hanusz Béla körzeti orvos által kezelt 30 személy)
78.Pusztai Gergely
79-Özv. Faragó Mihályné
8O.Tóth Lajosné
81.Pápai Krisztina
82.Csillag Lajos
83-Szilágyi Elemér
84.1fj. Anyalai Ferenc
85.NagyIrén
86.Máté Irén

Árpád u. 12.
Árpád u. 24.
Tisza u. 25.
Tisza u.20.
Szabadka u. 60.
Rákóczi u. 39Kolozsvár u. 7.
Szabolcskau.
Rákóczi u.

.;..tyl.
!

«.
^;

'
'
J

,

(78 - 86. Dr. Kiss Ferenc körzeti orvos által kezelt 9 egyén) .!
87.Farkas István
88.Molnos Ferencné
89Lukács Gyula
9O.Kapás Bertalan
91.Ballá István
92.Kerekes Tibor
93-DemeterJózsefiié
94.1vicz Sándorné
95.Bali Erzsébet
96.Sulák Mihályné
97.Sipos József
98.Molnos Ferenc
99.Zoboki Mihály

lOO.Ujfalusi Imréné
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Szolnok
Kert u. 21.
Felszabadulás u.
Temetó'sor 8.
Arany J . u . l .
Béke u. 9.
Békeu. 5.
KDDD. 1.
Fürst S. u. 7.
•<• •
Petó'fiu. 7. ri M
:.
Sugár u. 38.
Kert u. 21.
Virágú. 3.

Sugár u. 106.
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101.Csernüs József
102.Eí. Tóth Mihály
103. Demeter János
104. Zoboki István
105. Lovas Lajos
106. Békési Bálint
107. Békési Imre
108. Váradi Ferenc
109. Kovács Lajos

Szélmalom d. 8.
Dohány u. 8.
Béke u. 96.
Virágú. 17.
Béke u. 52.
Béke u. 36.
Béke u. 36.
Gyepsor 36.
Ady u. 24.

(87 -109. Dr. Ballá Sándor körzeti orvos által kezelt 23 egyén)
Meghaltak:
1.
Csonka László
Bognár József
2.
3. Kállai Árpádné
Fazekas Imre
4.
Parádi Pál
5.
6. Sánta István
Rédai Bertalan
7.
Hercikova Gyó'zőné
8.
Lovas József
9.
10. Szi tár János
11. Szabó Péter
12. Szóráth György
13- Czakó Ferencné
14. Mohácsi István
15. Parádi Lajos
16. Gyapjas Ferenc
17. Utasi Ilona
(Fenti két névsort összeegyeztetés céljából" a tiszakécskei vb. elnök,
Medveczki Mihály küldte meg a r. kat. plébánia hivatalnak 1957. február
26 - án.)
A fenti halottak közül kettő úgy látszik, hogy a korábbi sebesültek közül
való.
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Zárszó:
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Ausztria nagyhatalmi egyezség eredményeként nyerte el szabadságát. Az
orosz csapatok Ausztria területének elhagyásával elvesztették a NATO- tag
Olaszország és Olaszországon keresztül a Franciaország déli területei
irányába vezető legrövidebb szárazföldi startégiai utat.
Az oroszok az elvesztett ausztriai stratégiai érdekük helyett megkapták a
lehetőséget a Jugoszlávián keresztül történő kijutásra. Érthető az alku,
mivel Ausztria semleges területét mindenkinek tiszteletben kell tartani,
mert ezt az alku garantálja számukra.
A nagyhatalmi alku eredményeként Ausztria megkapott szabadságáért
odadobják az oroszoknak Magyarországot. Az eredmény ismert.
Magyarország gazdaságilag, társadalmilag leépült. A 40 évig tartó orosz
megszállás talán évszázadokra veti vissza a magyar népet fejlődésében
nyugati szomszédaitól.
Magyarország az orosz csapatok kivonulásával nem nyerte el szabadságát. A katonai megszállást felváltotta a nyugati tőke megszállása; a
pénzvilág megszállása. A ma létező demokratikusnak mondott hatalom
valóságban a nyugati pénzvilág akaratának végrehajtójává vált. A
pénzvilág viszont látszólag egy világmaffia kezében összpontosul.
Valahonnan ebből a helyzetből indulnak ki a rendszerváltást követő évek
politikai pimaszságai.
1993-ban a parlament elhatározza, hogy történelmi elégtételt tesz az
1956-os Forradalom leveréséért, a gyilkosságokért, a meghurcolásokért.
Teszi ezt ugyanazzal az aparátussal aki végrehajtotta a megtorlásokat.
Ennek az eredménye az, hogy ma egy nemzet bizalmatlan, és kiáltja ki,
hogy Magyarországon nem történt meg az igazi rendszerváltás.
Kérdések tömege fogalmazódik meg:
„Miért kellett a parlamentnek 1993 - ban elhatározni az '56-os
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megtorlások kivizsgálását, ha nem volt szándéka azt végrehajtani?
Miért volt arra szükség, hogy az új rend ügyészségei, Bíróságai megalázzák, megfenyegessék, lebeszéljék a vallomástételróí az ügyben vallomást tenni akaró 1956 után meghurcolt öreg embereket?
Miért törték meg hitükben az új rendben, az igazságban bízó, az
igazságszolgáltatásnak segítő kezet nyújtó embereket?
Talán készül az új történelem-hamisítás?
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Vagy a gyilkos Gyurkó vezérőrnagyból egykor majd nemzeti hőst
csinálnak?
Atemetőket megtöltő, gyilkos Kádár Jánosból ártatlan bárányka lesz?
Azt is kimondják majd, hogy Kádár csak a két világhatalom alkujának
végrehajtására vállalkozott, és ő volt a hős, Nagy Imre pedig az áruló?
Ma már az új történetírók nyíltan ki merik mondani, hogy Nagy Imre
csupán azt tette amit az oroszok megparancsoltak neki.
Most, a XXI-ik század küszöbén teszem fel kérdéseim a tisztelt
történészuraknak:
Talán azt is az oroszok parancsolták meg Nagy Imrének, hogy
- jelentse be Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből?
- jelentse be Magyarország örök semlegességét és kérjen segítséget az
ENSZ - tői?
- 1956. november 4 -én hajnalban a világhoz forduljon drámai segítséget kérő szózattal?
Mi még emlékszünk!
"Ma hajnalban az orosz hadsereg megtámadta Budapestet. Csapataink
harcban állnak."

És a világhoz könyörgött segítségért.
És a világ megmutatta igazi arcát.
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