
Gosztonyi Péter

EMLÉKEIM A KILIÁN LAKTANYÁRÓL

Feljegyzéseimet nézem. Ezeket Bécsben vetettem papírra 1956 decemberének végén. Félmondatokat 
írtam csak le egy kockás kis noteszbe, amolyan eligazításnak. Hiszen tudtam, hogy amíg élek, nem 
felejtem  el azokat a napokat.

„A Kiliánról ” csak azt mondom el, amit magam is láttam, átéltem 1956 októberében, 24 évesen. 
Nem tekinthetem feladatomnak a laktanya forradalom alatti történetének megírását. Ne várjon hát 
tőlem senki távolságtartó objektivitást. Emlékezésem szubjektív, hiszen nyilván magán viseli az átéltek 
hatása miatti elfogultságaimat is.

Életem egyéb eseményeit, helyszíneit ebből az időszakból kicsit talán háttérbe is szorítva 
koncentráltam elsősorban a Kilián laktanyában történtekre.

Előzetesen ennyit: 1956 októberében magam is katona voltam. Még nyáron hívtak be tartalékos 
katonai szolgálatra a Néphadsereg Országos ún. Kisegítő Műszaki Zászlóalja Parancsnokságára. 
Jómagam, aki különösen vonzódtam az újságírás mesterségéhez, a történelemtudományhoz és -  
bármily furcsán hangzik is -  a hadsereghez, civil foglalkozásomat (íróasztali-közgazdasági munka) 
szívesen otthagyva, nem minden előképzettség nélkül vállaltam az új feladatot. A budapesti Közgaz
dasági Főiskolán, ahol tanulmányaimat végeztem, rendszeres katonai kiképzésben is részesültek a 
hallgatók. 1954-ben ennek befejezéseként lövész alhadnagyi rangra érdemesítettek. Most mint 
szakaszparancsnok-helyettes az „építő katonák” felügyeletét osztották rám. A feladat egyáltalán nem 
volt megerőltető.

Parancsnokunk, Maiéter ezredes már az első eligazításon belopta személyét szívembe. Impozáns 
megjelenésű, határozott beszédű és cselekvésűkatonának ismertem meg, aki ráadásul humorérzékkel, 
iróniával is bírt.

A központunk a Várban, az Úri utcában volt. Négy hétig a zászlóaljunkhoz Csepelre jártam ki, 
ezt követően vezényelték vissza a zászlóaljat Budapestre, a volt Mária Terézia laktanyába, az Üllői 
úti Kilián György laktanyatömbbe. A laktanya stratégiailag kitűnő helyen: az Üllői út és a Ferenc 
körút sarkán két, a város belsejébe vezető fő közlekedési utat ellenőrzött. Épülettömbje három 
nagyobb részre oszlott. Csak a középső udvar, illetve a körülötte lévő épülettömb szolgált katonai 
célokra. Jobbra tőlünk szükséglakások voltak, balra pedig munkáslakások.

A Kilián György laktanyában három műszaki kisegítő zászlóalj kapott körletet: a PF 1222,1226 
és az 1227-es zászlóaljak. Nehézfegyverünk egyáltalán nem volt. A tiszteknek oldalfegyver és a kb 
8-900 főnyi legénység részére kezdetben 2-300 régi típusú orosz puska, pár tucat (?) géppisztoly. 
Géppuska az egész laktanyában nem találtatott.

A pezsgő belpolitikai élet, amely ezekben a hetekben oly jellemzője volt a budapesti társada
lomnak, távol maradt a laktanyától.

A készülő viharból 1956 októberében mi ott a laktanyában mit sem éreztünk. Október 23-án 
kora délután (15 óra tájt), amikor leadtam a 24 órás laktanyaügyeletesi tiszti szolgálatomat és hazafelé 
indultam, érkeztek az első hírek a budapesti tüntetésekről és más eseményekről. A Kossuth Lajos
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téren történteknek -  hiszen hajtott a kíváncsiság is -  október 23-án 17-21 óra között még szemtanúja 
voltam, de az előző napi éjszakai ügyelet által jelentkező fáradtság onnan hazahívott közeli lakásunk
ba. Szó, ami szó, átaludtam a forradalom első éjszakáját, így számomra a Kilián laktanyában, és csak 
24-én folytatódott a forradalom.

Október 24-én reggel -  még köd uralta a várost -  a Kossuth Rádió híre riadóztatott. Azonnal 
besiettem a Kiliánba, gyalog téve meg az utat a Balassa Bálint utca és a Ferenc körút között.

Már dél is elmúlt, mire elértem az Üllői utat és beléphettem a Kilián György laktanya kapuján. 
Illetve a kapu helyetti kis nyíláson. Mert magát a kaput, ahogy később megtudtam, még az éjjel betörte 
a nép: fegyvert követelt, a Rádió ostromára toborzott katonákat és az őrség nem tanúsított ellenállást. 
„Engedett az erőszaknak.” A tömeg úgy hitte: reguláris katonai egységeket talál a Kiliánban. Csalódva 
vette tudomásul, hogy építő alakulatról lévén szó, a fegyverzsákmány igen szerény volt. De a tömeggel 
elment vagy 300 katona is -  főleg pesti illetékességiek - ,  hogy kivehessék a részüket a Rádió 
ostromából.

Kazinczy főhadnagyot kérdeztem meg, ő  vette át tőlem tegnap a laktanyaügyeletesi szolgálatot, 
hogyan zajlott le az elmúlt éjszaka. „Zavarosan”, volt a válasz. Csiba Lajos százados lakta
nyaparancsnoknál jelentkeztem szolgálatra. Örült, hogy látott. Számos tiszt nem jött be a kaszárnyába. 
Nem is jöhetett, a közlekedés szünetelt és a város -  jelentettem a parancsnoknak -  a felkelők kezén 
van. Legalábbis a Nagykörúton jőve ez volt a benyomásom. Csiba fáradt volt, törődött. Őt már október 
23-án 23 óra körül kiugrasztották az ágyból. Bejutott a laktanyába. Azóta is próbált valamiféle rendet 
csinálni, parancsára torlaszolták el ágyakkal és matracokkal a főkaput, központi parancs („cselekedjék 
a helyzetnek megfelelően”) nem sokat ért, és Csiba ahhoz tartotta magát.

Nem volt vita közöttünk, kinek az oldalán állunk. Érdekes módon a tisztek közül többen -  bár 
nem mondták -  nyíltan a fegyvereseknek, a fiataloknak drukkoltak. Csak egy-két politikai tiszt, köztük 
egy Szabó nevű százados dühöngött („Ellenforradalom!”), s próbált maga köré gyűjteni pár hasonló 
gondolkodású tisztet, akiknek elsődleges feladatul szánta, hogy a Rádió ostroma után a laktanyába 
visszatérőkatonákat lefegyverezzék, nevüket felírják, és őket haditörvényszékkel fenyegessék. Egyébként 
ezek a fegyverek voltak ekkor a laktanya egyedüli fegyverei. A többit az éjszaka elvitte a tömeg.

Csiba százados arra törekedett, hogy a laktanya legénységét és tisztikarát „kivonja” az esemé
nyekből. Műszaki alakulat vagyunk, fegyverünk sincs. Mit akarnánk csinálni? Ezzel akarta politikai 
állásfoglalásunkat befolyásolni.

Az utcán, az Üllői úton élénk mozgás volt. Sok fiatalnál fegyvert láttunk. Ügyet sem vetettek 
arra, hogy mi katonák vagyunk, tulajdonképpen a népköztársaság egyik fegyveres testületé, vagyis, 
ha úgy vesszük, „ellenségük”. Érdekes módon mi sem tekintettünk ezekre a civilekre ellenségként. 
Tőlük tudtuk meg, hogy a szovjet páncélosok „komoly erőkkel” a városban vannak és ellenük 
fordultak. „Csak jöjjenek, majd elbánunk velük!”, mondta nekem hetykén egy olyan 18 év körüli srác. 
„Mit keresnek a ruszkik Budapesten?”, kérdezte tőlem kihívóan. S erre én nem tudtam válaszolni.

Közben Szabó százados magához hívatott. Vörösre gyúlt arccal kérte számon, hogy sapkámon 
nem viselem a népköztársasági címert. Mondtam, útközben levetették velem a fegyveresek. „Miért 
engedte?” -  „Mit csináltam volna? Pisztolyom nem volt! Hagyjam magam agyonütni?!”, volt a 
válaszom. Káromkodott. „Majd még számolunk ezért. Varrasson azonnal egy új címert a sapkára!”, 
adta a politikai tiszt a parancsot. Kisebb gondom is nagyobb volt, annál is inkább, mert közben az 
utcáról felhangzott a kiáltás: „Fedezékbe, fiúk, jönnek a ruszkik!” Én azonnal felrohantam a laktanya 
harmadik emeletére, és így -  szinte páholyból -  láttam, hogy az Üllői úton három szovjet páncélos 
gördült a Nagyvárad tér irányából a Belváros felé. Két T-34-es és egy JSZ nehéz harckocsi (T-54-es). 
A laktanya magasságában az Üllői út velünk szemben lévő épülete árkádjai alól puska- és géppisz
tolytűz érte az oroszokat. Majd égőbenzines üvegek csattantak a harckocsik tetején. Az egyik T-34-es 
tüzet is fogott. Megállt. A többi kettő folytatta útját a Ferenc körút és Üllői úti kereszteződés irányába. 
Most már ők is lőttek. Vaktában. Nem tudták, honnan lövik őket. A T-54-es páncélost is eltalálták a 
benzines palackok. Az is lángra gyulladt. A még megmaradt T-34-es megpróbált segítségére sietni. 
Megállt. Visszatolatott, s miközben géppuskával tüzet szórt a környék házaira, úgy farolt oda a lángra
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kapott T-54-eshez, hogy a harckocsiba beszorult katonák a páncélos hasán rendszeresített vészkijá
raton keresztül elhagyhassák a pusztulásra ítélt „halálkoporsójukat”, s átkússzanak a T-34-esbe.

Ebben a pillanatban azonban a Ferenc körúton, a Boráros tér felől két szovjet páncélos -  
valószínűleg pánikba esve -  elérte az útkereszteződést. Hiába látta a két szovjet páncélos vergődését, 
mivel nem tudott időben fékezni, az élpáncélos teljes sebességgel nekihajtott a lángra gyűlt T-54-es- 
nek. Három páncélos gabalyodott így össze az úttest közepén. A harc egy pillanatig sem maradt abba. 
A Ferenc körúti hazakból — es így a Kilián laktanya oldaláról is — további benzines palackok 
repültek a páncélosok irányába. Az eredmény: a két T-34-es nagy erővel kiszabadította magát a 
halálos acélgomolyból, visszavonult és a T-54-est magára hagyta. Tíz perc sem telt bele, a tűz 
elérte a harckocsi lövegkészletét. Óriási robbanás. A T—54-es lövegtomya nagy ívben lerepült a 
harckocsiról.

Megkövültén néztem a harci jelenetet. Nem értettem az oroszokat. Hogy tehettek ilyen botor
ságot, hogy egy számukra ellenséges városban páncélosokat gyalogság nélkül vessenek be? Ők, akik 
a II. világháborúban annyi harci tapasztalatra tettek szert? A páncélos felrobbanása (és a T-54-es teljes 
kiégése) a civil felkelők első győzelme volt e körzetben. Örömmámorban voltak. Egymást csókolgat
ták. A „győzelmi trófeákra” mutogattak, persze kellő távolságból, mert a páncélos még órákig égett.

Ez a harci cselekmény a Kilián körzetében október 24-én úgy 14 óra körül játszódhatott le A 
Corvin közi harci bázis ekkor kezdett alakulni. Pongrátz Gergellyel ekkor még nem találkoztam. Igaz, 
parancsnokok sem igen voltak. Minden „ad hoc” ment, bajtársi szellemben, az emberek egymás nevét 
sem tudták. Amolyan „harci néven” szólítgatták egymást, pl. „Te, Beszkártos” meg „pisze orrú”. Egy 
biztos: lelkesedés, harci szellem és bajtársiasság, ezek jellemezték a Corvin mozi környékén letele
pedett fegyveres csoportot.

Müller Tamás honvéddel, aki egészségügyi katona volt, körüljártuk a páncélost és átmentünk a 
Corvin közbe is körülnézni, és a Ferenc illetve József körúton is „felfedeztünk” már két (vagy három'') 
kiégett szovjet harci járművet (PSZH: páncélozott szállító harci jármű), amit a civilek -  mert tetejük 
nem volt, s igen sebezhetőek voltak az utcai harcokban -  „halálkoporsónak” neveztek el. Ezek is az 
október 24-i harcok áldozatai voltak. Itt láttam először szovjet halottat.

A nyugalom nem tartott sokáig. Egy barna Pobjeda típusú személyautó száguldott végig az Üllői 
utón. Két egyenruhás férfi ült benne. A fegyveresek tüzet nyitottak rá. A gépkocsi a laktanya kapuja 
előtt lefékezett. A két férfi berohant a kaszárnya mellékkapuján. A Pobjedát át- meg átlyukasztották 
a golyók. Ez a szovjet autótípus -  úgy tudtuk -  főleg a rendőrség és a belügyi hatóságok embereinek 
volt fenntartva. Aki a tüzet e gépkocsira megnyitotta, az a rendszámtábláról könnyen rájöhetett, kiknek 
a szolgálatában áll a gépkocsi. A két férfi Csiba századoshoz ment. Nem voltam ott a beszélgetésükön. 
Csak annyit tudok, hogy a civil ruhások valamely fegyveres testület tagjaiként igazolták magukat és 
hogy még október 24-én, a sötétség beállta előtt, egy rendőrségi rabomobil behajtott a laktanya -  
barikádoktól egy időre megtisztított -  kapuján. Két kék ruhás rendőr -  fegyver nélkül -  jelentkezett 
a parancsnokunknál.

A kora estét szakaszom tagjainál töltöttem a Kilián körletben.
Késő este volt, amikor lementem a főkapuhoz. Szabó politikai tiszt szervezkedésének lettem 

szemtanúja. Egy kis „rohamcsapatot” állított fel -  önkéntesekből. Kommunistákat kerestek. Négye- 
sével-ötösével hagyták el a laktanyát az Üllői úton, ahol égtek az utcai ívlámpák. Lestek, vadásztak 
ellenségeikre. A civilek talán már az akkoriban szerveződő Corvin közi csoporthoz tartoztak. 
Mindenesetre ők az Üllői úton őrjáratoztak és fegyver volt náluk, amit ugyan nem használhattak, 
mikor meglepetésszerűen rájuk törtek Szabó százados emberei: „Fel a kezekkel, csirkefogók, gaz
emberek, ellenforradalmárok!” Szabóék pillanatok alatt lefegyverezték a civileket, volt, akit ütlegelt 
is Szabó, majd betuszkolták őket a kapun, hogy utána mint foglyokat átadják az udvarban álló 
rendőrségi rabomobil embereinek. Azok újra átkutatták a lefogottakat, és utána -  ma sem tudom, 
miért, hiszen volt a laktanyában fogda is -  a rabomobilba zárták. Akciójuk, aminek én így véletlen 
szemlélője lettem, az est folyamán kétszer-háromszor megismétlődött. Összesen vagy 8-10 embert 
szedtek össze. Fegyvereikkel újabb katonákat szereltek fel.
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Rövidesen fegyverropogás zaja verte fel a laktanyabeli viszonylagos csendet. Szabó századost 
hozták vissza emberei. Haslövést kapott portya közben. Emberei pedig tűzharcban vonultak vissza a 
laktanya biztos védelmébe. Vagyis: egy felkelő járőr nem hagyta magát lefegyverezni. Ellenállt.
S ebből az ellenállásból tűzharc keletkezett a katonák és a Corvin közben gyülekezésben lévő  
felkelők között.

Szabót egy közeli klinikára szállították. Mi lett vele később, nem tudom. Nem is nagyon érdekelt, 
mert ettől az órától kezdve a laktanya Üllői úti részét ostrom alá vették a felkelők. Szabályos tűzharc 
keletkezett. Talán éjfél körül csendesedett csak a harci zaj. Szabó helyét Hollmann Gábor, egy 24 
éves főhadnagy vette át.

Másnap -  október 25-én -  a laktanya helyzete még kritikusabb lett. Az Üllői út velünk szemben 
lévő bérházaiba fegyveresek fészkelték be magukat, és tűz alatt tartották a laktanyát. Csiba Lajos 
százados laktanyaparancsnok felmentésért telefonált. Itt is, ott is ígértek, de semmi sem jött. Kifogyó
ban volt a lőszer. Én megmaradtam a dolgok figyelőjének. A szívem a felkelőkhöz húzott, de a 
mundérom a népköztársaságé volt. Végre Csiba a Honvédelmi Minisztériumban Maiéter ezredessel 
tudott kapcsolatot teremteni. Ő volt ott ezen a napon a főügyeletes. Csibától tudtam meg később: 
Maiéter megígérte, ahogy lejár a szolgálata -  aznap délben -  megtalálja a módját annak, hogy 
megfelelő erőkkel segítségünkre jöjjön.

Időközben a felkelők kezdték abbahagyni tüzelésüket. Talán oroszok közelednek? Kis idő múlva 
azonban újra golyók süvítettek. De ezek már a laktanyán belülről jöttek. Ellenfeleink ezek szerint már 
az épületbe kerültek...

A Kilián laktanya hatalmas épülete három udvar köré épült. Ebből csak a középső- a legnagyobb 
-  udvar körüli épületrész szolgált 1956-ban katonai célokat. Az Üllői út és Ferenc körúti részben civil 
lakások voltak, míg a kaszámyaudvar déli szárnyát záró épület munkásszállásként szolgált. Nos, a 
fiatal felkelők a munkásszállás felől a harmadik emeleten, áttörve a két épületrész közötti falat, 
szivárogtak be a Kilián katonai traktusába és jó lőhelyzetből vették hátulról tűz alá a főkapu körüli 
„Szabó csoportot”, veszélyes helyzetbe hozva így Hollmannék egész akcióját. A főhadnagy elemében 
volt. Azonnal megindult az „ellenség” megsemmisítésére. Embereit az első emeletről igazgatta, 
feldörögtek a géppisztolyok és már hozták is le az első halottat. Az igazolványát én vettem ki a 
zsebéből. 17 éves, Ganz gyári munkásfiú, ipari tanuló. Ezek volnának a „reakciósok”? A  „fasiszták”? 
Akikről a Kossuth Rádió -  adásait állandóan hallgatjuk -  beszél?

Nincs sok időm az elmélkedésre. Valahol az emeleten ismét megszólal egy puska. A golyó a 
közelünkben csap be a falba. Hollmann már ugrana, de megelőzöm:

-  Hagyjad, majd én! -  s feleletet sem várva rohantam a harmadik emeletre. Még egy halottat? 
Nem -  mondtam magamban - ,  elég volt! Észrevétlenül közelítettem meg a fegyveres civilt, ez is fiatal 
munkásgyerek volt. Értelmes arcú, tiszta szemű, aki felé odamutattam üres kezeimet. Nézd meg, nincs 
nálam fegyver. Bólintott, másszak hozzá. Megmagyaráztam neki, hogy botorság, amit csinál. A 
laktanya védői túlerőben vannak. Ne kockáztassa életét. Lám, társát lelőtték. A legjobb, ha visszamegy 
övéihez. Megértette. Fegyverét tudatosan nem kértem el. Kezet ráztunk és ő  is, én is visszatértem a 
sajátjaimhoz.

Motorzúgás hallatszott. Páncélosok csörömpölése a kövezeten. A harci zaj a Nagyvárad tér felől 
jött. Hamarosan láthatók is lettek a T -34 típusú szovjet páncélosok. De nem oroszok voltak. 
Tornyukon a néphadsereg felségjelét viselték. Amikor a laktanya Üllői úti főkapuja elé értek, a 
felkelők beszüntették tüzüket. Kíváncsian várták: mi történik. Az egyik harckocsi a főkapuhoz farolt. 
Be akart jönni hátsó kapcsolással az udvarra. De a kapu nem volt olyan széles, hogy beférjen. így  
csak beszorult. Lövegtomya a kaszárnyával szemközti ház felé mutatott. A  toronyból Maiéter ugrott 
ki. A majd két méter magas férfi ezredesi egyenruhájában volt. De a fején a páncélosok szovjet 
mintájú, fekete gumírozott vászon fej védője volt Csiba századossal azonnal eltűnt a főkapuban. Ott, 
mindjárt afolyosó elején volt egy kisebb -  egészségügyi -  szoba, telefonnal, városi hívásra alkalmas 
vonallal. Valamilyen oknál fogva október 24-től ez a helyiség amolyan „parancsnoki harcál
lásponttá” minősült át.
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A Maléterrel jött páncélosok közül egy vagy kettő -  nem tudtam megállapítani -  tüzet nyitott a 
laktanyával szembeni állásokban rejtőző felkelőkre -  ezek már a „corvinisták” voltak. Azok sem 
voltak restek. Megszólaltak a fegyvereik. Szabályos tűzharc vette kezdetét.

Csiba százados jelentést tett Maiéternek a történtekről. Egy halottunk és 18 sebesültünk volt, 
köztük a már említett Szabó százados, akit a Tűzoltó utcai klinikán kezeltek. Nem voltam ott, később 
tudtam meg másoktól, hogy Maiéter Csiba jelentése után telefonon a vezérkari főnökséggel beszélt. 
Ott azt az utasítást kapta, hogy „a helyzet kulcsa az Ön kezében van!” És a sztereotip „tanács”, ami 
annyira jellemezte e vészterhes időben a néphadsereg felső vezetésének megzavarodottságát: „Cse
lekedjen legjobb belátása szerint!” Még azt is hozzáfűzték: lehetőleg ne provokáljon tűzharcot, 
próbáljon egyezkedni a fegyveresekkel. (A vezérkari főnökségen azzal számoltak október 25-én, hogy 
a Budapesten lévő szovjet csapatok rövid időn belül helyreállítják a rendet...)

Amikor Maiéter tudomást szerzett arról, hogy civil foglyok is vannak nálunk, látni kívánta őket. 
Egy fiatal, értelmes arcú fiún akadt meg szeme. Megkérdezte nevét, foglalkozását, honnan és miért 
szerzett fegyvert, miért vesz részt a felkelésben. A megkérdezett bátran válaszol, nyomát sem látni 
rajta a félelemnek. A személyes természetű kérdések egyre inkább politikai jellegűek lesznek. A fiatal 
a szűkös életszínvonalról beszél, és a szabadságról, amely csak papíron létezik. Magyarságáról beszél, 
s a szovjetek majmolásáról stb. Amikor valahol megakad, hirtelen a zsebébe nyúl, és a MDP-s 
párttagsági könyvéből előhúzza az egyetemi fiatalok 16 pontos követeléseit, egy gyűrött, gépelt 
papírlapot és arról olvassa fel mindazt, amivel egyetért. Amikor befejezte mondanivalóját, furcsa 
csend ülte meg a szobát. Én Maiéterre néztem, szimpátiám a fiatalé volt. Az ezredes is hallgatott. 
Majd parancsot adott, hogy mindenki hagyja el a szobát. Telefonálni akart.

(Csiba századostól tudtam meg jóval később, hogy Maiéter a HM hadműveleti csoportfőnöksé
gén Kindlovics őrnaggyal beszélt. Ő azt mondta: „Nem lőni, csak védelemből és kitenni a nemzeti
színű zászlókat címer nélkül az ablakba... Más tanácsot nem tudnak adni...!”)

Kisvártatva visszamehettünk a szobába. Maiéter ahhoz a felkelőhöz fordult, akivel legutoljára 
beszélt: „Figyeljen rám! Magát és társait most szabadon engedem. Menjen vissza a felkelőkhöz. 
Mondja meg nekik, hogy fegyverszünetet ajánlok. Mindannyian magyarok vagyunk. Ha én nem 
lövök, nem lövetek a felkelőkre, ők se lőjenek ránk. Megértette?!”

Keményen, katonásan csengett a válasz: -  Meg!
-  Tehát sem ők, sem mi! -  ismételte szavát megnyomva Maiéter, majd kezet nyújtott a fiatal 

felkelőnek.
A telefon éles csörgése törte meg a csendet. A Kossuth Lajos Katonai Akadémiából jelentkezett 

egy tiszt és közölte, hogy egy század tüzémövendék útban van a Kilián laktanya felé. A jelentése 
szerint nem a főúton, hanem az azzal párhuzamos Tűzoltó utcán keresztül közelítik meg a kaszárnyát. 
De elakadtak. Tűzharcba keveredtek a felkelőkkel. Maiétert kérték meg, páncélosaival tisztítsa meg 
előttük a barikádokat. Maiéter válasza: „A Kilián körüli állapotokért én vagyok a felelős. Itt rövidesen 
rend és csend lesz. Alezredes elvtárs, rendelje vissza embereit!”

A telefon-összeköttetés valamilyen oknál fogva megszakadt. Válasz a parancsra nem jött.
„Hát akkor majd én értesítem őket az új helyzetről!”, tette vissza a helyére a kagylót Maiéter. 

Parancsára járőrök alakultak, akiknek az volt a feladatuk, hogy a környéken hirdessék ki a tűzszünetet, 
illetve a fegyvernyugvást. A Kossuth akadémisták kiértesítését rám bízták. Lelkesen vállaltam. 
Szakaszomból két embert vettem magamhoz, seprűnyélre kötött lepedővel léptünk ki a Tűzoltó utca 
felőli vaskapun az utcára. Itt nem találkoztunk senkivel. Csak a Tompa utca felől, kb. 300 méterre 
tőlünk emelkedett egy barikád. Mögötte fegyveresek. Mivel Hollmann főhadnagy csak annyit 
mondott: hirdessük ki a fegyvernyugvást a Kilián háta mögötti területeken, katonáimmal elindultam 
az egyelőre néma barikád irányába. „Parlamenter! Ne lőj! Parlamenter!”, kiáltottam feléjük. Fejem 
fölött kibomlott a fehér lepedő, a „zászló”, amely a békét jelezte.

A barikád megélénkült. Fegyveresek siettek elénk. Közrefogtak. Egy parancsnokféle személy 
elé vezettek. Elmondtam, amivel megbíztak. „Hát nem ávósok vagytok?”, kérdezte a fegyveresek 
vezetője. Ők a néphadsereg katonáit mindeddig bajtársaknak vagy legalábbis ügyük szimpatizánsai-
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nak tartották. A nagy lövöldözés a Kilián laktanyában október 24-én este és ma reggel is (Szabó 
százados „műve”) viszont arra a következtetésre juttatta őket, hogy a laktanyát az államvédelmi 
hatóság karhatalma szállta meg. Ők harcolnak most ellenük! Cáfoltam a híreket, és kértem, 
irányítsanak tovább a Tűzoltó utca felé, hogy a tüzértiszti növendékeknek is átadjam Maiéter 
parancsát.

Hátulról közelítettük meg a Tűzoltó utcában, kb. a Kiliántól egy kilométer távolságban a 
felkelőkkel harcban álló magyar katonákat. Az Akadémia növendékei már nem voltak olyan szívé
lyesek, barátságosak, mint a felkelők. Talán azért, mert a felkelők oldaláról jöttünk. Szidalmaztak 
bennünket, árulóknak mondtak. Elöntött a méreg. Mégiscsak tiszt voltam, a szidalmazó pedig csak 
növendék. így „őrmesteri” stílusban üvöltöttem rá az egyik nagyszájú növendékre: „Ne pofázzon! 
Vezessen a parancsnokhoz! A fejével felel küldetésünk sikeréért!” Azonnal más lett a hangnem (no 
lám!), és máris kísértek egy bérház kapumélyedésében berendezkedett parancsnoki harcálláspontra. 
Egy alezredes fogadott. Később tudtam meg a nevét: Lénáit alezredes. Szabályosan kihallgatott. Vele 
szemben nem lehettem durva: én alhadnagy, ő  főtiszt. Lénáit nem akarta elhinni, hogy a küldetés 
Maiétertől jön. Persze, igazoló papír nem volt nálam. Mivel ő  ismerhette Maiétert, tőlem kért az 
ezredesről személyleírást. Megadtam. Ez használt. Valahová telefonált a tábori készüléken, jelentett, 
parancsot kapott és e szerint cselekedett. Minket elbocsátott, menjünk vissza a Kiliánba, ő  embereivel 
visszavonul az Akadémiára.

Maiéter nem volt a laktanyában. Illés százados, politikai tiszt tanácsára az Üllői úton akartuk 
megkeresni.

Az utcán ekkor már nagy tömeg verődött össze. Felkelők fegyveresen, a környék házaiból a 
lakók, a laktanyából a fegyvertelen katonák. Közöttük egész fejjel magasodott ki Maiéter Pál ezredes. 
Látva csoportunkat, a tömeg utat nyitott az ezredes felé. Katonásan jelentettem visszaérkezésünket 
és parancsa teljesítését. Mögöttünk még mindig lobogott a fehér lepedő. Maiéter kezét nyújtotta. Szép, 
filmre való jelenet! A tömeg is így tarthatta, mert éljenezni kezdett. Most egy fiatal srác tört magának 
utat Maiéterhez. Kezében egy rögtönzött Kossuth-címer, amit nyilván maga készített. Kérte, engedjék, 
hogy a népköztársasági címer helyett ezt függeszthesse ki a laktanya főkapu feletti homlokzatára. 
Maiéter csak egy percig ingadozott, majd mosolyogva intett: tegye! Honvédeink azonmód csákánnyal 
estek neki a gipszből készített népköztársasági -  vörös csillagos, búzakalászos -  címernek, amely 
éveken keresztül a laktanya főbejáratán díszelgett. Egy perc -  és már a helyén ott van a Kossuth-címer, 
a forradalom szimbóluma. Kicsit ákombákom jellegű, színes ceruzával rajzolt, de ez csak növeli 
jelentőségét. Mintha tudtam volna, hogy később milyen történelmi fontosságú lesz ez a Kossuth-címer 
a laktanya kapuja felett -  még aznap lefényképeztem. A fotó még mindig megvan.

Maiéter mosolyog, beszélget az őt körülvevő civilekkel. Valaki hangosabban érdeklődik poli
tikai beállítottsága után. Most Maiéter szava erélyesebbé válik, határozott lesz: „Honfitársak! Egyet 
akarunk: egy szabad, független, szocialista Magyarországot! Ehhez azonban minden hazafi támoga
tására szükségünk van!” Pár szó ugyan, de ez most politikai program. Főleg, hogy „hivatalos helyről” 
jön. Egy néphadseregbeli ezredes mondja a nyilvánosságnak, sőt köztük az akkor még ellenségnek 
számító, „ellenforradalmi fegyveres banditák”-nak. Azt hiszem, velem együtt mindenki észrevette a 
helyzetben a történelmi pillanatot. Nagy ováció, helyeslés, kézszorítás -  Maiéter alig tud utat tömi az 
emberek között, vissza a laktanyába. Kint állok a főkapunál. Nézem az embereket. Nincs közöttünk 
semmi ellenségeskedés. A fegyverek elhallgatnak.

Úgy 16 óra tájt egy fegyveres felkelő-küldöttség kér bebocsátást a laktanyába. A  parancsnokot 
keresik. Én állok a kapunál, beengedem őket. Megtudom: azután érdeklődnek, hogy van-e valamire 
szüksége a laktanyának. Kenyerünk nem volt. Ezt kérünk tőlük. Rövid időn belül megérkezik a kenyér 
egy városi autóbusszal a Kiliánba, sőt forradalmi újságokat is kapunk. Az Igazság bátor, szókimondó 
hangja tetszik a legjobban.

Kora este telefonüzenet vár. A HM körüli harcok során szüleim lakását belövések érték. 
Költözködniük kell. Vajon pár órára haza tudnék-e menni a Balassa Bálint utcába? Öcsémet is 
keresték, de ő  a műegyetemistákkal van; nem találják.
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A laktanyában „csend”. A környék is nyugodt. Maiéter ott maradt a Kiliánban. Ő intézkedik 
minden ügyben. Nekem akkor az volt a nézetem: mi, a „kiliánosok”, hivatalosan ugyan semlegesek 
vagyunk, de lélekben a felkelés ügyét támogatjuk.

Engedélyt kérek egy „rövid eltávozásra”, hivatkozva a „rendkívüli családi okra”. Az engedélyt 
megkaptam. Hosszan és nem minden kaland nélkül értem el úgy 20 óra tájt a Balassa Bálint utcát 
gyalog. ígéretemhez híven másnap kellett volna visszatérnem a laktanyába. Többször tettem erre 
kísérletet, mivel azonban olyan erős tűz fogadott a Baross utca és már a Kiliánhoz vezető utaknál, 
hogy kísérleteim meddők maradtak, csak okóber 27-én jelentkeztem a lakásunkhoz közel lévő 
Honvédelmi Minisztériumban szolgálattételre. Ott örömmel fogadtak. Egyszer egy gépkocsikaravánt
-  élelmiszert -kellett egy angyalföldi laktanyába kísérnem, egy más alkalomkor pedig Lágymányosra, 
a XI. kerületbe küldtek ki 3 TEFU gépkocsival -  azt hiszem, újságokat vittünk valahová. Sok izgalmas 
kalandban, vitában volt részem. Egyről mindenképpen meggyőződhettem: az egész főváros a felkelők 
kezén volt és a néphadsereg katonáihoz semleges, illetve barátságos volt a felkelők viszonya. Én is 
úgy közlekedtem közöttük, hogy egy percig sem jutott eszembe, hogy tulajdonképpen -  hivatalosan
-  ezeknek a civil felkelőknek ellenfele vagyok, hiszen az államhatalmat képviselem uniformisommal 
(igaz, a népköztársasági címer október 24-e óta nem csúfította egyensapkámat...).

Mire végre bejuthattam újra a Kilián György laktanyába, október 29-e, hétfő volt. Ekkorra már 
elcsendesültek a harcok az Üllői úton, ahol egy tucatnál több kiégett, harcban megsemmisült szovjet 
páncélos és páncélozott jármű tanúskodott az előző napok összecsapásainak hevességéről. A laktanya 
Ferenc körúti és Üllői úti homlokzatán is több helyen mély belövések nyomai, géppisztolysorozatok 
pásztái látszottak.

Bajtársaimmal örömmel üdvözöltük egymást. Tőlük értesültem az elmúlt napok eseményeiről. 
Egyenruhájukon már nem voltak a szovjet hadseregtől átvett jelzések: a népköztársaság címere is rég 
lekerült sapkáikról. Honnan, honnan nem: Kossuth-címer, zománcozott jelvény -  később derült ki, 
egy törzsőrmester talált rá az 1948-ból származó, gomblyukba kitűzhető címerekre valamely íróasz
talfiók mélyén -, vagyis a forradalom elismert címere díszítette az egyenruhákat. Maiéter nagy 
odaadással követte a kormány új programját, amelyben Nagy Imre ismételten engedményeket tett a 
felkelőknek. Mentegetőzésemet, hogy nem tudtam előbb visszajönni, nagyvonalúan egy kézlegyin
téssel elintézte. Mindjárt beosztást is adott, az Üllői út 1. számú kapu védelmét kellett átvennem. A 
kaput megerősítettük, a folyosóra a szovjetektől zsákmányolt Gorjunov géppuska került (állvány 
nélkül, ami tulajdonképpen annyit jelentett, hogy harc esetén az első sorozat után bedöglik, hiszen a 
géppuskát, amit valamely kilőtt szovjet harci járműből „emeltek” ki, a kőkorlát tetejére helyeztük el), 
és én felelős lettem a Ferenc körúti emeletsor „biztonságáért” is.

Mennyi ember felett rendelkeztem? Utólag próbálom kiszámítani: kb. 20-30 katona tartozott 
alám, mind fegyveresek voltak. Zsákmányolt szovjet géppisztolyt, puskát vagy pisztolyt viseltek. 
Hogy került hozzájuk -  nem tudom. Igaz, nem is firtattam. Legtöbbjüket ismertem és Nagy László 
őrmester, aki helyettesem lett, régi emberem volt. Az este folyamán lementem az épület pincéjébe is. 
Tele volt civilekkel. Köztük sok gyerek. A laktanya ezen része szükséglakásokul is szolgált, lehet, 
hogy onnan jöttek le a civilek az igen mély és belövésektől mentes pincékbe.

Különös érzés kerített hatalmába. Tizenegy évvel ezelőtt az Andrássy úti bérházunkban, ahol 
az ostromot a családommal 13 éves korban átéltem, én is bizony ilyen félénk gyerkőc lehettem. 
Megbámultam a katonatiszt „bácsit”, aki derékszíjjal és pisztolytáskával (hogy nekem volt-e 1956-ban 
pisztolyom, nem is tudom) épp ilyen marciálisan „szemlélte meg” a pince terepet. Egy öregebb úrral 
a vészkijáratokat (II. világháborús emlék) kerestük meg és krétával bejelöltük azokat. Kérdésemre: 
van-e elég ennivalójuk, a legtöbbjük harsány „igen”-nel felelt. A pince közepén egy rádió állt. Mivel 
a Ferenc körúton a villanyellátás működött, a pincebeliek nem ültek sötétben és éjjel-nappal 
hallgatták a híreket.

Mi lesz velünk? Hogy állnak a harcok? Mit csinálnak az oroszok? A sok kérdésre igyekeztem 
derűlátó válaszokat adni, talán a gyermeki tekintetek hatása miatt is.
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Bajtársaim elbeszélése nyomán csak megerősödött bennem az október 25-én nyert kép a Kilián 
laktanya politikai helyzetéről: szimpátia a felkelők irányába -  ha nem is aktívan támogatás nyújtása 
a környék fegyveres csoportjainak.

Volt valahol Maiéter szobája közelében még egy telefonkészülék, amivel a városba lehetett 
közvetlenül telefonálni. Ezt gyakran használták. Nem tudom, ki. Nekem ez akkor nem volt érdekes. Sajnálom 
most persze. Jó lett volna tudni, kik és miért használják ezt a készüléket, és főleg minek az érdekében?

Maiéter „főhadiszállása” ekkor már nem a főkapu alatti ügyeletes tiszti szobában volt. Felköl
tözött a középső udvar egy belső emeleti kisebb hálótermébe, amelyhez előszoba is tartozott. Ez a 
terem katonailag jól volt megválasztva. Célzott repülőbombával lehetett volna csak eltalálni. Őrség 
állt a Maléter-féle új főhadiszállás folyosóján. Két honvéd, később -  október 31-e után -  csak egy 
honvéd és egy civil szabadságharcos. Mindketten géppisztollyal. Igen felelősségteljes arckifejezéssel 
láttákéi feladatukat. Egyáltalában: a fegyelem! Maiéter laktanyabeli fellépése, ott-tartózkodása csodát 
müveit. Mint egy „békebeli” helyőrségben, úgy mozogtak a katonák. A fegyelem mintaszerű volt. 
Nekem, a fiatal tisztnek, tele forradalmi romantikával, ez igen imponált.

Nézem feljegyzéseimet. Mit is jelentettem Malétemek és mikor? Nem, biztosan nem október 
29-én. Ekkor új feladatom megismerésével voltam elfoglalva. Október 30-án? Meglehet. Akkor, 
amikor megkaptuk az első híreket, hogy újabb szovjet csapatok özönlenek be keletről az országba? 
Tudom, este volt és én parancsnokomat több tiszt társaságában „főhadiszállása” belső részében, a 
hálóteremben találtam. Úgy gondoltam: fontos, amit jelentek. S így kihívtam az előtérbe. Egy 
Kilián-beli idősebb civil szólított meg az udvaron délután. Azt mondta: mutat valamit. Talán hasznát 
vesszük. Levitt a pincékbe. A hátsó traktusba. Ott egy befalazott, sehová nem vezető folyosó végére 
mutatott. „Alhadnagy bajtárs” -  mondotta - ,  „régi franzstadti lakos vagyok. Apám is itt szolgált a 
Mária Teréziában. Tőle tudom. Ha csákánnyal kibontják ezt a vakfalat, a folyosó végén egy keskeny 
csatornába jutnak. Meghajlott háttal könnyen mozoghatnak ott. Kivezet a Dunához...” S nekem 
eszembe jutott, hogy a múlt század első felében, amikor a laktanya épült, könnyen meglehet, hogy az 
osztrák-magyar katonaépítész (vagy építtető) „szabványszerűen” ilyenfajta ürgelyukakat helyezett el 
a nagyméretű császári kaszárnyák mélyén. Hiszen ne feledjük: amikor az épületcsoport megépült, 
mindez még a pesti város külterületén feküdt... Az volt az érzésem: felfedezésemet jelentenem kell 
Malétemek. Ma már nevetségesnek hat a „bújtatott csatorna” felfedésének ténye. De valami rossz 
érzés lelkemben arra késztetett, hogy egy ilyen ürgelyuk létezését fel kell fedni parancsnokom előtt. 
Ma sem felejtem el Maiéter furcsa, kérdő arckifejezését. Mit akarok én ezzel a jelentéssel?! Pedig 
még hozzáfűztem -  forradalmi romantikából? -:  „Ezredes bajtárs, ne bontsuk le a vakfalat? Ne 
kutassuk ki, hová vezet az alagút?” Választ nem kaptam, vagy ha kaptam is, elfelejtettem. Lényegtelen 
volt. A  tény maradt meg csak: javaslatom nem talált meghallgatásra.

Visszaemlékezéseimben kezdettől foglalkoztatott: Maiéter Pál és viszonya a forradalomhoz. 
Évtizedekig abban a hitben voltam Nyugaton, hogy a Kilián 1956. október 25-én parancsnokával 
együtt csatlakozott a forradalomhoz, név szerint a józsef- és ferencvárosi fiatal szabadságharcosokhoz. 
Október 29-én ez az érzés csak megerősödött bennem. Kezdve attól, hogy a Corvin közi felkelők 
engem, a néphadsereg tisztjét, minden további nélkül átengedtek kordonjukon, minden félsz nélkül 
mentem el közöttük, és átkelvén az Üllői úton, az „enyéim” a kapuban vártak és öleltek át szeretettel. 
A laktanyában október 30-án és 31-én több fegyveres fiatallal találkoztam. Büszkén viselték zsákmá
nyolt fegyvereiket. Senki hozzájuk egy rossz szót sem szólt. Enni is velünk ettek. Sőt -  halványan 
úgy emlékszem -  őrszolgálatot is együtt adtunk. Nem voltak corvinisták, ez biztos. Ezt onnan tudom, 
hogy a Ferencvárosból jöttek, a laktanya hátsó kapuján -  a volt istállók irányában -  közlekedtek. 
Lehet, hogy a mártírhalált halt Angyal István felkelő csoportjához tartoztak. Nem kutattam szárma
zásukat. Nem is érdekelt igazában.

Az emigrációban -  most úgy látom -  túlságosan is idealizáltam az október 25-i Kilián-beli 
eseményeket. (Címerlevétel, fratemizálás stb.) Maiéter Pál kétségtelenül ura volt a laktanyában 
kialakult helyzetnek. Igyekezett a rábízott katonai objektumot kivonni a felkelők és a szovjetek közötti 
harcokból. A laktanya személyi állománya -  és benne a tisztek -  vakon követték Maiétert. A Kilián
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laktanya végig elismerte a Nagy Imre-kormányt, forradalmi szellemű volt. Már nem volt a néphad
sereg -  a szovjet csatlós hadsereg -  eszköze. Dokumentálta ezt már azzal is, hogy nem viselte a 
néphadsereg emblémáit, és a GerőEmő-, Lenin-képeket eltávolították a parancsnoki szobák faláról. 
Nem nagy „hőstett”, de én magam is csizmámmal rúgtam szét október 29-én szolgálatom alatt egy 
Engels-képet. Külön öröm volt -  gyerekes, beismerem -  a képkeretet aprófává hasítani. (Akkor már 
esténként fűtöttünk.) Igaz, Maiéter maga nem harcolt az idegen intervenciósok ellen. Ez tény. 
Parancsnokként ilyesmi nem is volt feladata. Szemet hunyt azonban afelett, ha katonái közül, aki 
akart, a nagy kiterjedésű laktanya különböző helyeiről a szovjet támadók kárára beavatkozott a 
harcokba. Továbbá -  ami szerintem szintén nem elhanyagolható tényező -  nem támadta hátba a 
felkelőket. Maiéter Pál mindvégig következetes maradt a -  közte és a felkelők között október 25-e 
után létrejött -  fegyverszüneti megállapodáshoz.

A magam számára csak későn pontosítottam Maiéter forradalomhoz való „átállásának” időpont
ját. Ez október 28-án történt: pontosan 13 óra 15 perckor. Fontos a dátum, nemcsak maga a nap, de 
az óra és a perc is.

Aznap délelőtt ismét heves harcok folytak az Üllői úton. A szovjet alakulatok a Duna felé akartak 
kitömi. Páncélosaik lövege lőtt mindenre és mindenkire, aki az utcán „mozgott”, de lőttek -  éspedig 
előszeretettel -  az Üllői úti házakra is. Még akkor is, ha erre harcászati szempontból nem volt szükség. 
Valószínű, a bosszú (vagy a roppant megzavarodottság) hajtotta őket.

Emlékezetem szerint, a harcot ellenük a Corvin köz, a Práter utca és a Ferenc körút más részeinek 
felkelő csoportjai folytatták -  nemcsak a Corvin köz egymagában. A laktanyából is eldördültek a 
szovjetek felé lövések. Civilek és katonák lőttek. A mi katonáink. Azok meg visszalőttek. Még akkor 
este megmutatták bajtársaim nekem a pincében elhelyezett és sátorlappal letakart halottakat. Több 
honvéd és egy velem egykorú -  ismeretlen -  hadnagy is volt közöttük.

Október 28-án dél körül a Kossuth rádió a Nagy Imre-kormány által kihirdetett általános 
fegyverszünetről beszélt. A demokratikus nemzeti kibontakozás alapját képező 16 pontos követelést, 
melyet a miniszterelnök kormányprogrammá tett, hivatalosan a Kossuth rádión, október 28-án 17 óra 
után jelentette be. Az eleddig „fegyveres ellenforradalmároknak” kikiáltott felkelők ezek után váltak 
egy „egészséges népmozgalom” hőseivé. Ellenforradalmárokból hazafias forradalmárokká. Akikkel
-  a közös kiút érdekében -  tárgyalni lehet, sőt kell. Ismétlem: ez a folyamat hivatalosan október 28-án 
17 óra 25 perckor vette kezdetét. Maiéter ezredes pedig október 28-án 13 óra 15 perckor jelentette be 
a Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek -  és itt szó szerint idézném a Maléter-féle perben, 1958 
júniusában elhangzott tanúvallomást, Szanatai József alezredes szavait: „Maiéter ... az alábbiakat 
mondotta nekem: »Közöld a miniszterrel, hogy eddig egymás ellen voltunk, mostantól pedig egymás 
mellett vagyunk a forradalmárokkal...«” Tehát: október 25-én fegyverszünetet kötött a felkelőkkel, 
később nem avatkozott be hivatalosan az Üllői úti harcokba, és október 28-án 13 óra 15 perckor 
hivatalosan is bejelentette a forradalom mellé állását.

A felkelőktől fegyvereket kaptunk. Bajtársaknak tekintettek bennünket. Én is szereztem ekkor 
magamnak egy dobtáras géppisztolyt. Sőt, le is vagyok vele fényképezve! Sokat jártam közöttük.

Bejártam a Corvin közbe is. Pongrátz Gergellyel ott találkoztam. Energikus egyénisége parancs
noki tekintélyt vívott ki magának.

A következő napok számtalan új feladatot hoztak. A felkelőkkel való kapcsolatunk -  ismétlem
-  példás volt. Bajtársias. Később azért is csodálkoztam mindazon, amit Pongrátz Gergely „Corvin köz, 
1956” című könyvecskéjében írt. Meglehet viszont, hogy ő a corvinisták október 30-án vagy 31-én 
megválasztott „főparancsnoka” -  a megelőző időben egy csendes, okos fiú, Iván Kovács László volt a 
vezető-csak a maga személyére értette a „viszályt” a Corvin és a Kilián között. A nálunk lévőcivil felkelők 
valószínűleg a Franzstadtból voltak, egy részük különböző csoporthoz tartozott. Summa summarum: 
október 29-e és november 4-e között én a magam részéről -  bár sok helyen megfordultam -  nem láttam 
civódást katonák és felkelők között! A napok múlásával akkor az volt az érzésem, a tudat alatti féltékenység 
lett úrrá Pongrátz Gergelyen Maiéter irányában. Az Üllői úti győzelemért ő -  ti. Pongrátz -  és emberei 
harcoltak. Mi, katonák legfeljebb asszisztáltunk. De a külföldi újságírók és Budapest közvéleménye,
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akik a forradalom csendes, „békés” időszakában az Üllői útra jöttek ki „háborút látni” -  a Kiliánnak 
és kannáinak tulajdonították a főúton kilőtt szovjet harckocsi és egyéb harci jármű roncsait...

Október 30-án Maiéter tiszti gyűlést tartott parancsnoki harcálláspontján. Vagy húszán voltunk 
jelen. Civilek is. Kijelentette: „Csak olyan tisztekre van szükségem, akik éjjel-nappal a gáton vannak. 
Ebben a szolgálatban nincs pihenő. Én nem hagyom el a laktanyát, amíg az utolsó szovjet katona el 
nem hagyja Magyarországot. Aki úgy érzi, hogy családi vagy egyéb körülmények miatt nem 
vállalhatja ezt a szolgálatot, az jelentkezzék, s én két hétre szabadságoltatom...’ Volt, aki élt ezzel a 
lehetőséggel, de a többség maradt. Igaz, a politikai tisztek engedéllyel vagy anélkül eddigre jórészt 
mind eltűntek...

Maiéter csak olyan katonát akart látni a Kiliánban, aki nem ijed meg az árnyékától, és aki ért a 
fegyverekhez. A sok kiképzetlen újonc csak kölönc volt a laktanyában. És a sok éhes száj is. így  
elhatározta, hogy a legénység zömét szabadságoltatja. Egész nap szabadságos leveleket írtunk, s 
nemsokára 500 újonccal csökkent a laktanya létszáma. A visszamaradottakból három századot 
alakítottunk, de csak egy egységet -  úgy emlékszem, a mintegy 150 főt kitevő csepeli századot -  
tudtunk felszerelni fegyverekkel. A másik két század romeltakarítást végzett. A fegyveres század 
parancsnoka Simon százados lett, a laktanya őrparancsnokául Ficzkó Győző őrnagyot nevezte ki 
Maiéter. Laktanyaparancsnok maradt Csiba Lajos százados. A három zászlóaljparancsnok nem is 
jelentkezett. Otthon maradtak. Primitív emberek voltak. Későbbi sorsukról én nem tudok. Egy biztos, 
a Maiéter elleni vádiratban nevük szinte sehol sem szerepel. Mindenesetre javukra válik, hogy nem 
tettek „terhelő” vallomást Maiéter ellen. A kivétel a korábbi laktanyaparancsnok, Csiba Lajos elődje, 
Dancs őrnagy volt, akit korrupcióért csapott el Maiéter még szeptemberben. Ő 1956 után politikai 
ügyet akart csinálni a kirúgásából.

Noteszomat hívom tanúként: kis időre október 30-án a laktanyabeli fogda őrparancsnoka lettem. 
Magam vállaltam el ezt, vagy ideiglenes jelleggel bíztak meg ezzel a feladattal -  ma már nem tudom.

Este volt, amikor egy őrmestertől átvettem a fogda feletti parancsnokságot. Az épület gondnoka, 
felkötött kézzel (eltörte valószínűleg), igen rabiátus ember, az őrségi folyosó előtt rázta az öklét a 
foglyok felé és elkívánta őket, a „rohadt kommunistákat”, az anyjukba. Megszüntettem ezt a 
szégyenteljes jelenetet. Pisztolyt kellett húznom, hogy a gondnok eltűnjön (november 4-e után ő  
vezette mindenüvé a laktanyát elfoglaló oroszokat és szidta a „Maléter-féle ellenforradalmárokat”, 
akik az ő, „az igazi kommunista” életére törtek).

Érdekelt a Kilián-beli foglyok sorsa. 1944 decemberében gyerekként, az Andrássy út 60. melletti 
házban lakva láttam a nyilasok foglyait is. Főleg katonaszökevényeket, akikkel az Andrássy úti 
bérházunk belső udvarán kegyetlenkedtek a fasiszta „testvérek”: békaügetés, pofonok, fenékbe rúgás 
során. Nem, ilyesfajta szadizmusnak nálunk nem szabad megtörténni! Kinyittattam a cellák ajtajait. 
A legtöbb fogoly ÁVH-s tiszt volt, őrnagy volt köztük a legmagasabb rangú. Megszeppenve álltak a 
cellákban. Az őrnagy jelentett. Én 24 éves voltam, ő  legalább 45. „Hegyi beszédet” tartottam. „Mi 
forradalmárok vagyunk... aki ártatlan, az hazakerül... nálunk nincsenek kínzások... ahogy elülnek 
a harcok, átadjuk önöket az ügyészségnek... addig ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint katoná
ink... Ettek-e már? Van-e valamire szükségük? Ne felejtsék, mi harcoló alakulat vagyunk, fegyelme
zettek. Nálunk még forradalmi atrocitásokra sem kerülhet sor...” Gondoskodtam, hogy a konyha 
ellássa őket étellel, berakattam két sakkot és pár személy otthoni telefonszámát felírtam (hirtelen 
meggondolásból), hogy majd értesítem a családot arról, hogy honvédségi alakulatnál van és bizton
ságban. (Meg is tettem. Megint csak 1944 emléke kísértett. Tudtam, mit jelent, ha az anya, a feleség 
nem tudja, mi lett családtagjával...) Egy Illés nevű ÁVH-s őrnagyra emlékszem, egy Kovács nevű 
pártalkalmazottra, aki váltig bizonygatta, hogy ő  csak egyszerű tisztviselő volt az MDP központban, 
a régi párttagok ügyeit intézte a pártházban. Neki semmi köze nem volt Rákosihoz és azok politiká
jához!

A többi cellában civilek voltak. Asszonyok, fiatal férfiak vegyesen. Járőrök hozták be őket 
hozzánk, bizony nem együket bántalmazták is. ÁVH-s tolmácsok voltak, civil belügyes nyomozók. 
Legtöbbjüket az utcákról hozták be. Otthon nem mertek maradni, ott ismerték őket. így egyszerűen
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az utcákon kóboroltak nagy félelmükben, személyi igazolványukban viszont mindenütt benne állt 
intézményük neve -  BM világos, hogy az általános ÁVH-s gyűlölet ókét is elérte. Nagy pincében 
helyezték el ókét a Kilián alagsorában, amelynek betonpadlóján -  magam sem tudom, miként -  magasan 
állt a víz. Pallókon, összeeszkábált alkalmatosságokon próbáltak közlekedni. De a legtöbbje felhúzó
dott a priccsekre és hallgatásba burkolózott. Meleg takarókat hozattam és vacsorát. Többet nem 
tudtam értük tenni. Talán nem is akartam. A pincét órzó kiskatonának meghagytam: keltsen fel, ha 
az éjszaka valami rendellenességet észlel. Attól tartottam ugyanis, hogy a gondnok -  a későbbi 
muszkavezető-cimboráival „hosszú kések éjszakáját” fog rendezni a foglyok között. Túlságosan szent 
volt nekem a forradalom, hogy engedjem: ilyen kis „senkik” piszkolják be esetleg a Kilián becsületét.

Másnap új beosztásba kerültem. Maiéter hívatott. Volt már egy segédtisztje, egy fiatal páncélos 
főhadnagy. Az kísérgette mindenüvé, ha kellett. Szükség volt egy „irodavezetőre”, jobban mondva 
olyan személyre, aki a „főhadiszállás” előcsarnokában ülve mégiscsak megnézi, ki megy be -  vagy 
mehet be -  Maiéterhez. Ez lettem én.

így lettem „irodafőnök”. Ez azzal is járt, hogy sok mindent alkalmam volt látni. Többek között 
én fogadtam a brit katonai attasét, Cowley ezredest, aki november 1-én tisztelgő látogatást tett az 
akkor már honvédelmi miniszterhelyettes Maiéter Pálnál. A Magyar Honvéd című lapban közöltem 
is az -  egyébként semmitmondó -  interjút Cowleyval, akit később többek között 1957 elején, ezért 
is a Kádár-kormány kiutasított Magyarországról.

Még október 30-án késő este -  miközben fogdaparancsnok is voltam! -  parancsot kaptam Csiba 
századostól, hogy másnap fontos tanácskozás céljából rendezzek be egy legénységi hálószobát 
konferenciahelyiségnek. Negyven-ötven személyt várnak. Október 30-án alakult meg a Budapesti 
Rendőrfőkapitányságon a Fegyveres Felkelők Forradalmi Karhatalmi Bizottsága, amelyben már a 
kormány és a felkelők részéről is több fontos személyiség képviseltette magát. Ez volt tulajdonképpen 
a Nemzetőrség alakulásának kezdete.

Október 31-én délelőtt 11 órakor a város minden pontjáról a Kilián laktanyába érkeztek a 
küldöttek. A kapuban álltam, két katonámmal fogadtam és igazoltattam őket. A befelé igyekvők 
többségénél, úgy emlékszem, fegyver is volt, de ezeket nem hozták be a tárgyalóterembe. Feljegyzé
seim szerint a Ganz Hajógyárból, a Ruggyantából, a Nyugati pályaudvar MÁV-kirendeltségétől és 
más budapesti nagyüzemek forradalmi biztosságaitól voltak ott delegátusok. A Műegyetemről, a 
Széna téri, Corvin közi, Tompa utcai fegyveres csoportoktól is jöttek vezetők. így Pongrátz Gergely 
is megjelent, mint újonnan választott Corvin közi parancsnok.

A hivatalosak között Kopácsi Sándorra, a rendőr ezredesre, Budapest rendőrfőkapitányára, 
Kovács István vezérőrnagyra, Váradi Gyula páncélos vezérőrnagyra és Király Bélára is emlékszem, 
aki nem viselt egyenruhát, és aki elnökként az ülést megnyitotta. Természetesen Maiéter Pál is ott ült 
az elnökségben, bár utóbb voltak, akik azt állították: ő később jött a terembe. Én velük szemben a 
hallgatóság között a harmadik sorban foglaltam helyet. Nagyon figyeltem, mintha tudtam volna, hogy 
(ismét) történelmi esemény tanúja leszek.

Az 1956 utáni forradalmi visszaemlékezések ezt a több órán keresztül tartó Kilián-beli gyűlést 
és benne Maiéter fellépését a legkülönbözőbb módon festik le. Másként ír róla például Király Béla 
és megint másként Pongrátz Gergely.

Az én emlékezetem szerint, miután Király Béla ismertette a Nagy-kormány álláspontját, mely 
szerint a fegyveres erőket a most megalakulandó Nemzetőrségben kell egyesíteni, meglehetősen éles 
vita alakult ki a hivatalos személyek és a felkelők delegátusai között. Ez később -  részben -  személyi 
torzsalkodásokba is fulladt. Pongrátz például Maiéter ellen lépett fel. Szemére vetette az ezredesnek, 
hogy az elmúlt napokban két corvinistát megpofozott és fogdába zárt. Egy szőke, izgatott hangú 
fiatalember pedig azt kifogásolta, hogy nem teljes jogú, illetve határozatképes ez a konferencia, mert 
Dudás József képviselőjét nem hívtuk meg a gyűlésre. A konferenciáról egyébként jegyzőkönyv 
maradt fenn. Ez, utólagosan olvasva, nem tartalmaz semmi „izgalmas” részletet. Ebből idézem 
Maiéter válaszát. Az ezredes nyugodtan, tömören és szokásához híven igen határozottan válaszolt. 
Körülbelül így:
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, Megpofoztam két corvinistát, nem tagadom. Fegyverüket is elvettem, be is zárattam őket, ezt 
sem tagadom. És itt mondom, mindannyiunk előtt, hogy a jövőben is megpofozok és bezáratok minden 
csirkefogót, még ha fegyvert visel is, ha zsebében aranyórát és arany fülbevalókat találok! Önnek 
pedig, uram -  fordult a szőke fiatalember felé - ,  „csak annyit tudok mondani, hogy Dudás Józsefet 
tegnap este személyesen hívtam meg az ülésre. Hogy nem jött el, talán tőle kérje számon!”

(Pongrátz láthatóan nem volt megelégedve a válasszal. Dühösködött. De aztán lecsillapodott. 
Visszaült az előadói asztalhoz. Ez az igazság. Könyvében másként „emlékszik”, de az csak túlzó 
fantáziája gyümölcse lehet...)

A nagygyűlés végén megszületett a határozat. A politikai kibontakozás érdekében a küldöttek 
elfogadták a Nagy Imre-kormány javaslatát: november 1-től az eddigi fegyveres civil alakulatok 
nemzetőr zászlóaljakká alakulnak át, amelyek tagjait egyelőre igazolvánnyal, később pedig egyenru
hával kívánják ellátni. Honvédség, rendőrség, nemzetőrség közösen őrködik a forradalom győzelmén.

November 1-én Maiéter Pál ezredest az Elnöki Tanács elnöke, Dobi István -  Nagy Imre 
felterjesztésére -  a honvédelmi miniszter első helyettesévé nevezte ki. Vezérőmagyi előléptetése is 
megtörtént november 3-án, amikortól honvédelmi miniszter lett. Felvetődött annak a gondolata, hogy 
új beosztásának megfelelően átköltözik a Honvédelmi Minisztériumba. De ezt elutasította. „A helyem  
a katonáim között van, a Kiliánban. Addig nem hagyom el a laktanyabeli harcálláspontomat, amíg 
szovjet csapatok állomásoznak Magyarországon!” -  mondotta.

Maiéter mindvégig zubbonyán viselte az 1944-es partizánbevetésért kapott szovjet kitüntetést. 
Antifasisztának, kommunistának vallotta magát. Ez tény. Még akkor is, ha ez akkor -  vagy később -  
egyeseknek nem tetszett vagy tetszik. Nagy Imrének és kormányának rendíthetetlen híve volt, és 
1956-os politikai eszméit -  szabadság, szocializmus magyar módra, demokrácia -  maradéktalanul 
magáévá tette. 1956 utáni rágalmazói ezért voltak megzavarodva, ha „tényanyagot” kellett volna 
találniuk. Az azóta elhunyt Pintér István zsurnalisztának és Hollós Ervin pártfunkcionáriusnak, 
belbiztonsági tisztnek nem jutott ilyenkor más az eszükbe, mint hogy Maiétert egykori „Horthy-tiszt- 
nek” titulálják, jóllehet tudták, hogy 1944-ben a Kárpátokban antifasiszta partizáncsoportot vezetett.

Azokban a novemberi napokban, amelyek a forradalom csendes napjai közé tartoztak, számtalan 
küldöttség kereste fel Maiétert. Ki tanácsot, ki politikai útmutatást akart. Voltak, akik pártalapítási 
ügyben jöttek. Válaszai mindig találóak és józanok voltak, csodáltam nagy türelmét. November első  
napjaiban már arról volt szó, hogy hétfőn, 5-én megindul a termelőmunka. Maiéter [november 1-én] 
a Magyar Rádióban ennek érdekében beszélt. A munkafelvétel politikai fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Arra is emlékszem, hogy Tildy Zoltán volt köztársasági elnököt kísérte el Mindszenty 
bíboroshoz. A Nagy-kormány attól tartott, hogy a katolikus egyház feje készülő és bejelentett 
november 3-i rádióbeszédében esetleg a belpolitikai helyzetet kiélező kijelentéseket tesz. Ezt min
denképpen el kellett kerülni. A Tildy-Maléter misszió -  tudjuk -  sikeres volt. Mindszenty igyekezett 
mértékletes lenni beszédében. Egy biztos, nem Mindszenty november 3-i beszéde miatt indultak meg 
másnap hajnalban a szovjet páncélosok...

Többször került szóba a múltban, nem akarom mellőzni a kérdést: volt-e súrlódás vagy netán 
viszály Maiéter és más politikai erők között? Én a magam részéről ilyesmit akkor nem észleltem. 
Tény, hogy amíg Malétemek a környék felkelő csoportjaival soha semmi baja nem volt (a Corvin köz 
első parancsnokát, az 1956 után mártírhalált halt Iván Kovács Lászlót beleértve), addig Pongrátz 
Gergellyel, aki gyakran jött át a Kiliánba november elseje után is, hogy csoportja ügyes-bajos 
dolgaiban Maiéter tanácsát kikérje, úgymond „feszült” volt a viszony. Meglátásom szerint ez 
nem Maiéter miatt alakult így. Mint már említettem, az volt az érzésem -  és ettől a gondolattól 
ma sem szabadulok - ,  hogy Pongrátz tudat alatt „féltékeny” volt Maiéterre, azt hihette, hogy nevezett 
az ő  -  Pongrátz -  harci babéijaival ékesíti magát, ami persze nem volt igaz. Ebből nőtt ki a 
szem élyes ellenségesség.

November első napjaitól a MÁV kitűnő katonai hírszolgálata segítségével és a magyar légierő 
felderítése során nyomon követhettük a keleti határokon beözönlő szovjet katonai felvonulás mérté
két. Nem volt éppen lelket erősítő. Maiéter igyekezett optimistának mutatkozni. Egyrészt beszámolt
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arról, hogy a szovjet hadsereg magyarországi képviselői hajlandók a csapatkivonásról tárgyalni („És 
ha egyszer zöldasztalnál ülünk, akkor nem fognak lőni...”), másrészt azt tartotta: olyan hatalmas 
erőkkel vonult be az országba a szovjet hadsereg, hogy ennyi hadosztályra minket elintézni nincs is 
szüksége. Szerinte a szovjet erőfitogtatás csak a Nyugatnak szól; a közel-keleti harci események, az 
október 29-én kitört szuezi válság és háború miatt csinálja Moszkva ezt a „flottafelvonulást” 
Magyarországon.

November 3-án délelőtt a Parlamentben folytak a tárgyalások a magyar és a szovjet katonai 
delegáció között. Én közben gépkocsival kiugrottam Budára: egy katonámat vittem el őrségbe Bognár 
József egykori külkereskedelmi miniszterhez, mivel családja attól tartott, hogy a környék valamely 
felkelő csoportja, aki Bognárról csak azt tudhatta, hogy egykoron „Rákosi minisztere” volt, betörhet 
a villába. A délutáni órákban Maiéter visszajött a Parlamentből. Ekkor már én is „irodámban” voltam. 
Jó érzéssel gondoltam vissza a budai .Jcirándulásra”. Szemtanúja lehettem: a városban rend honolt. 
Az emberek az utcákon ügyes-bajos dolgaikat végezték. Minket -  a katonai Pobjedát -  is csak egyszer 
igazoltatott egy nemzetőr őrjárat. Kíváncsiak lehettek: nem átöltözött ÁVH-sokat szállít-e a Pobjeda?

Malétertől azt hallottam, hogy a szovjetekkel a tárgyalások jó mederben folytak. A legfontosabb 
dolgokban máris megszületett az egyezség. Malinyin hadseregtábomok kérésére a végső megállapo
dást az éjszaka folyamán kötik meg. E célból Erdei Ferenc államminiszter vezetésével ő  és még más 
katonai személyek Tökölre mennek a szovjet bázisra.

Ezen a kora estén egy egyszerű hideg vacsorával összekötött megbeszélésre került sor Maiéter 
Kilián-beli szobájában. A  kaszárnya egy-két tisztje és a környék ismertebb nemzetőrparancsnokai 
voltak jelen. Pongrátz Gergely is eljött. Nem volt semmi összetűzés. Maiéter ismertette előttük a 
magyar-szovjet katonai tárgyalások eddigi eredményeit, és megemlítette, hogy Tökölön már csak a 
kivonulás részleteit kell megbeszélni. Malinyinék -  mondta—ahhoz is hozzájárultak, hogy csapataik 
1957. január 15-ig elhagyják Magyarország területét.

Annyi évtized ködéből igyekszem helyesen felidézni a megbeszélés hangulatát. Maiéter nyugodt 
volt és bizakodó. Valóban az -  vagy csak minket nyugtatott? Engem, de a többieket is, rossz sejtelmek 
gyötörtek. Csiba Lajos százados szóvá is tette: „Vezérőrnagy bajtárs -  és ha csak csel ez a meghívás? 
ha csak arra szolgál, hogy lefogják?” A válasz talán csak egy pillanattal jött később a kelleténél. „Nem. 
-  mondotta- Én ezt nem tudom feltételezni róluk... Bár... fordult már előilyesmi a történelem során 
Az orosz történelemben pedig jócskán! De ha így is lenne, akkor is: nekem kötelességem elmenni. 
Nem szakíthatjuk meg a tárgyalást. Minket okolnának ezért. Ti viszont itt maradtok. Vigyázzatok 
őrködjetek! Helyettem is . ..”

Ezekkel a szavakkal búcsúzott tőlünk. Pár perccel fél kilenc előtt szállt be kísérőivel a kormány 
által küldött Pobjeda gépkocsiba. Civil őrként egy ,3agarol” nevűhonvédet és segédtisztjét, Zs. Nagy 
főhadnagyot vitte magával.

Soha többet nem láttam.
November 4-én hajnalban erős puska- majd aknatűz zajára ébredtem. Hálószobámat a Kilián 

harmadik emeletén rendeztem be. A kapuőrséget Ficzkó őrnagy adta. Előző este semmiféle harci 
felkészülés nem volt elrendelve. Békére készültünk. Nem tudtam, mi történhetett. És a külső őrségi 
A ferencvárosi nemzetőrök? Hogy juthatott el az Üllői útig a szovjet „sereg” anélkül, hogy azok 
legalább riadóztattak volna minket? Eszembe jutott: tegnap többször is lelkünkre kötötték: ne 
provokáljuk a szovjet hadsereget. Ha át akarnak vonulni a városon -  hagyjuk. Ne nyissunk rájuk tüzet. 
Ne adjunk okot a beavatkozásukra.

Mire magamra kaptam a zubbonyomat, csizmát húztam és géppisztolyommal leértem az 
emeletről a folyosó azon részére, amely mentes volt a belövésektől, szörnyű látvány fogadott A 
főkapu barikádját a szovjet már áttörte. Az ott levő honvédek elestek. Egy nehéz szovjet géppuska 
beállt a kapu alá és állandó tűz alatt tartotta a főkapuval szembeni folyosórészt. A hálóteremből a 
kivilágított folyosóra kirohanó katonák egyre-másra hullottak el a szovjet tűzben. Ficzkó őrnagy fogta 
meg a karomat. „Ne menj arra. Ott már a ruszkik vannak!” Simon százados — aki gyerekként mint 
egy szovjet ezred „fia” Bécsig kísérte el a Vörös Hadsereget, és így már szagolt puskaport -  a
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legnagyobb nyugalommal intézkedett. Kis harci csoportot alakítottunk. Most már mi is viszonoztuk 
a tüzet. Csiba százados Maiéter elárvult irodájában a telefonkészülék segítségével kísérelt meg 
összeköttetést teremteni a külvilággal. Valaki bekapcsolta a szobában lévő rádiót. Éppen Nagy Imre 
beszélt. (A már ismert pontos időpont szerint 5 óra 20 perckor.) Bejelentette: Magyarországot a szovjet 
csapatok megtámadták. A demokratikus kormányt szándékozzák megdönteni. „Csapataink harcban 
állnak! A kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!” Utána 
a Himnuszt és a Szózatot játszották le lemezről. Nem szégyellem magam. Ott álltam katonabaj társa
immal Maiéter irodájában -  és potyogtak a könnyeim. MINDENNEK VÉGE! Kint megerősödött a 
harci zaj. A szovjetek a főkapu felől valószínűleg ki akarták szélesíteni „hídfőállásukat”. A Maiéter 
első emeleti szobája előtti folyosóról jól láthattam, hogy aknavetőket állítanak fel a kapu udvarra eső  
részében. Simon százados már eltávozott körünkből. Szervezte a védelmet. A hálótermekből riadóz
tatta az alvó tonnákat, géppisztolyokat osztott szét és intve őket a folyosókon rájuk váró veszélyre, 
a kövezeten kúsztatva őket a különböző ablakmélyedések védelmében kilövő állásokat foglaltatott el 
velük. Csiba századost most Raffay főhadnagy hívta telefonon. Jelentette: a Nagyvárad téren tartóz
kodik. Egy utcai telefonfülkében. Ot nem látják, de ő  látja, hogy az Üllői úton több tucatnyi szovjet 
páncélos vonul harci alakzatban a Kilián felé. Ő már nem tud bejönni a laktanyába. Nincs módja 
átvergődni egyenruhában a szovjet hadseregen. Csiba a környék felkelő csoportjainak vezetőit 
tárcsázta. Mindenütt nagy volt a zűrzavar. Az oroszok őket is meglepetésszerűen rohanták meg. 
Pongrátztól is arról értesült, hogy most szervezik a Corvin védelmét, de sok emberük már elesett. A 
Honvédelmi Minisztérium hallgatott. A vezérkari főnökséget sem lehetett elérni. Újra a Szabad 
Kossuth Rádió szólalt meg: „Nagy Imre... felhívja Maiéter Pál, honvédelmi minisztert, Kovács István 
vezérkari főnököt, továbbá a katonai küldöttség többi, tárgyalásra indult tagjait, akik tegnap este 10 
órára mentek ki a szovjet hadsereg-parancsnokság színhelyére és eddig még vissza nem tértek, hogy 
haladéktalanul jöjjenek és vegyék át hivatalaik vezetését!”

Egyértelmű volt a helyzet. Ők már nem jönnek vissza! Lefogták őket. A néphadsereg vezetés 
nélkül maradt. Nem volt kétséges előttem: a forradalmat legyőzték! Külföldi segítség nem fog jönni. 
Most már csak a végső harc vár ránk.

Géppisztolyommal kirohantam a folyosóra. Katonáimhoz. A következő órákat velük töltöttem. 
Érdekes módon volt elég lőszerünk, s abban bíztunk, hogy megakadályozzuk a szovjetek továbbter
jeszkedését a Kiliánon belül. Közben sikerült a hátsó folyosón keresztül hideg felvágottat és kenyeret 
felhozatni a pincéből és a fiúkat megreggeliztetni. Sápadtak voltak, de elszántak. A folyosó kövén 
legalább 8-10 halott katona feküdt. Ezeket lábuknál fogva húzattam be az árván maradt hálótermekbe. 
Ne rontsa a harci morált! (Milyen jó, hogy annyi szovjet háborús filmet láttam. Abból tanultam meg, 
mi is fontos a harcban.) Kitartásra biztattam a katonákat. Jött Simon százados is. Őt különösen 
kedveltem. Most is biztonságot sugárzott. Félrehívott: „Baj van, a ruszkik az Üllői úti részen a 
melléképületekben feljutottak az első emeletre. Úgy irányítsd a védelmet, hogy biztosítsd a jobb- és 
balszámyadat!” Megtettem. Elreteszeltem a folyosók szárnyait.

Dél felé megélénkült a szovjetek tüze. Foszforos golyóval lőttek. Sebesültek nem voltak. Akit 
golyó ért -  fejében, a nyakán -  az azonnal meghalt. Kovács Jóskát két társával azzal bíztam meg, 
hogy fürkéssze ki, hogyan jutunk fel a második emeletre. így jobban belátunk az udvarra és jobb 
kilövő lehetőségünk van a támadókra. Közben Csiba százados Maiéter szobája körzetében szót akart 
érteni a támadókkal. Azt kiáltotta felénk: tüzet szüntess! Tárgyaljunk velük! Én dühösen ordítottam 
vissza: „Ki az a barom, aki tárgyalni akar az oroszokkal?” Csiba név szerint megnevezte magát. 
Laktanyaparancsnok volt. Felettesem. Engedelmeskednem kellett. Abbahagytuk a lövöldözést. Csiba 
-  tört orosz nyelven, egy fehér zászlóval integetve -  igyekezett az oroszokkal szót érteni. Kilőtték a 
fehér zászlót és amikor kifürkészték, hogy ki és honnan kiabál, össztűz alá vették a folyosónak ezt a 
részét. Világos: nem akartak velünk tárgyalni. Megsemmisítésünkre törekedtek.

Délután újra „állást” változtattunk. A harmadik -  és utolsó emeletre -  húzódtunk fel. A szovjetek 
közben -  ügyesen -  a Kilián középső udvari részét elfoglalták és hadműveletbe kezdtek, hogy 
emeletről emeletre kövessenek bennünket. Nem érdekelte őket veszteségük. Pedig ezen mozgásaik
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során sikerült kárt tenni katonáikban. De mi lesz, ha felnyomnak a padlásra? Ha elfogy a muníció? 
(Már nem sok volt, láttam, a legények egymástól kértek „kölcsön”.) Kegyelem nincs. Fogság sincs. 
Vagy lelőnek minket, vagy ugorhatunk magunk a mélybe -  három emelet mélységbe.

Megnéztem a hálótermeket mögöttünk. A Ferencvárosra nyíltak a belső ablakok. Mellékutcába. 
Oda pedig, eddigi tapasztalataink szerint nem merészkedtek be a szovjetek. Hamar döntöttem. 
Megadni nem akartam magam és ezt katonáimnak sem kívántam. Ficzkó közben elesett, Csibát, 
Simont nem érhettem el. Magamnak kellett döntenem. Utasítottam a fiúk egy részét, hogy a 
hálótermekben fellelhető lepedőket kössék jól össze és kíséreljük meg ezek segítségével az épület 
elhagyását. így is történt. A tűzfalon keresztül, a szovjetek tudta nélkül, négy-öt ilyen improvizált 
„kötélen” ereszkedtünk le a laktanya mögötti terepre -  oda, ahol a 19. században az istállók állhatták. 
Senki sem látott. Fél óra alatt lent voltunk, kb. 20-25 katona. Egy géppisztolysorozat a zárra -  és már 
nyitva is volt a hátsó kapu a Tűzoltó utca felé. Bementünk a negyedik vagy ötödik civil házba. A  
lakók segítőkészek voltak. Mosakodhattunk, vacsoráztunk. Két üres lakásban helyezkedtünk el, 
amelynek tulajdonosaik a pincében voltak. A villany nem működött. November 4-ről 5-re virradó 
hajnalon őrség őrizte körletünket. November 5-én hirtelen csend lett a környéken. A szovjetek nem 
mozogtak. Mi segítettünk a civileknek a szűk mellékutcák eltorlaszolásában. Hittük és reméltük, hogy 
a szovjet páncélosok nem fognak bejönni a számukra veszélyes mellékutcákba. Nem is jöttek be -  
egyelőre. Híreink nem voltak. Nem tudtuk, mi folyik a városban, az országban, a világban.

Közben kis csapatom felduzzadt vagy 50 főre. Más kiliános katonák is követték példánkat és a 
tűzfalon keresztül, a hátsó udvarra ereszkedve menekültek meg a szovjetek fogságából. 50 főt 
élelmezni -  ezt már a civil lakosság sem vállalta, nem vállalhatta. Valamikor hadtápos tanfolyamot 
is végeztem -  és egyébként is jól tudtam, hogy a morálhoz a tele has a fontos. Elhatároztam, hogy 
kifürkészem: mi van a Kiliánnal? Az utóbbi napokban a vidékiek társzekereken hordták hozzánk az 
élelmiszert, a sonkát, a kolbászt, a kenyeret. A parasztság ezzel támogatta harcunkat. Tudtam, hogy 
a Kilián-beli pincék mely részeiben helyezték el hadtáposaink az élelmiszert. Meg hajtott a fiatalos 
kíváncsiság. Mi ez a csend a Kiliánban? Mi lehet ott? Nézzük csak meg! És főleg: hozzunk el annyi 
élelmiszert, amennyit tudunk!

November 5-én a kora délutáni órákban összeszedtem egy harci csoportot. Vagy tíz embert. 
Fegyver is volt nálunk. Géppisztoly. Ugyanott, ahol kijöttünk, besompolyogtunk a kaszárnyába. 
Sütött a nap. Szép, őszi idő volt. A középső traktus udvarán halottak feküdtek. Magyarok. Máskülön
ben csend volt. Egy katonámat leküldtem a pincébe -  intézze az élelmiszer-szállítást. (A fogdából a 
foglyokat, ezt el kell még mondani, Csiba százados november 3-án átszállította a főkapitányságra. 
Irányítsák onnan további sorsukat. így a fogdák üresek voltak.) Az épület is kihaltnak látszott. 
Ekkor jutott eszembe: Maiéter irodája! Tele van papírral, nemzetőrnévsorokkal (fegyvereket 
osztottunk szét november elején és lajstromba vettük a kiadott fegyvereket -  aláíratva teljes 
névvel és lakcímmel az átvevőkkel a kapott fegyvert...). Ezeknek a papíroknak nem szabad a 
szovjetek kezére kerülni!

Óvatosan fellopóztam Maiéter elárvult szobájába. Senki sem volt ott. Csak megint: pár magyar 
katona feküdt vérbe fagyva a folyosó kövén. Harcban érhette őket a golyó. Volt egy kis vaskályha 
Maiéter hálóterme („főhadiszállása”) előterében. Előző napokban, amikor hűvösebbek lettek az esték, 
itt fűtöttünk. Ki volt készítve november 4-re is az aprófa. Pillanatok alatt tüzet gyújtottam és már 
szórtam is a kályhába a kezem ügyébe akadó lajstromokat, igazolványokat és olyan papírokat, amikről 
azt hittem, fontosak. Talán tíz percig tevékenykedhettem. Hirtelen akna robbant az épületben. Majd 
még egy és még egy. „Kifelé!”, kiáltottam katonáimnak. Világos volt: a szovjet megfigyelők a 
laktanyában észrevehették mozgásunkat. Aknatűz alá vették az épületet. Bennünk nem tettek kárt. 
Veszteség nélkül kijutottunk az épületből. Eljutottunk Tűzoltó utcai bázisunkra. Volt élelmünk is. 
Most mi adtunk a civileknek. Az oroszok azonban egész késő este, sőt éjjel is lőtték nehéz aknatűzzel 
a Kiliánt. Ekkor gyulladt ki a tetőtér és a következő napokban a tűz -  mivel senki sem oltotta -  átterjedt 
az egész épületre. A Kilián napokon belül egy kiégett roncs épület lett. (November 15-én -  civilben 
-  kívülről, az Üllői út és Ferenc körút sarkáról -  megnéztem. Szörnyű látvány volt.)
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November 6-án nem nagyon mozogtunk a környéken. Láttuk, a szovjetek támadni készülnek. 
Be akartak hatolni a mellékutcákba. És délután jöttek is. Nehéz páncélossal gördültek végig a Tűzoltó 
utcán. A „pilóta” megszólaltatta a páncélos erős szirénáját -  ez egy veszedelmes lélektani „fegyver” 
volt. Az idegeket támadta. Én például a sziréna hangjától szabályos idegsokkot kaptam. Reszkettem, 
mint a nyárfalevél. Lábam-kezem vitustáncot járt. Beszéd helyett dadogtam. Katonáim húztak el az 
ablakból. A szomszéd házból civil fegyveresek rálőttek a páncélosokat követő szovjet gyalogosokra. 
Azok fedezékbe mentek. A páncélos tornya fordult egyet -  és kilőtte a szomszéd ház erkélyét 
ablakokkal együtt.

Tudtam, minden további ellenállás hiábavaló. Most már csak a menekülést kellett megszervezni.
Éjszakára 20-25 emberem maradt. A civilekkel beszéltem. Másnap polgári ruhát kaptunk tőlük. 

Megértették helyzetünket. Ők maguk mondták: ne menjünk ki egyenruhában a körútra. Még fegyver
telenül sem. A szovjetek minden egyenruhást agyonlőnek. (így is volt!)

November 7 .,,A nagy októberi szocialista forradalom” évfordulója. A szovjetek nem mozdultak, 
jóllehet a Franzstadt egy részét már elfoglalták. De a házakba nem mertek bejönni. (Egyszer -  már 
civilben -  kimentem a mellékutcába. Velem szemben szovjet járőr, olyan velem egykorú, huszonéves 
tiszt vezette. A járőr tagjai akár a saját embereim lehettek volna. Nem tudtam gyűlölni őket -  pedig 
ellenségek voltunk. Rám néztek. Igyekeztek mosolyogni. Én visszavigyorogtam -  s örültem, hogy 
nem igazoltattak...)

Ezen a napon „feloszlattam” a harci csoportot. Micsoda bombasztikus kijelentés! Valahogy így 
kellene állni ennek egy harci jelentésben. A valóság más volt. Civilben voltunk. Szinte egykorúak. 
Már tegeződtünk egymással. Bajtársak, sorstársak. Megállapodtunk, hogy hazamegyünk. A civilek 
vállalták, hogy a fegyvereket eldugják, mi meg kisebb csoportokban elhagytuk a Franzstadtot. A 
Ferenc körúton kezet ráztunk -  és mindenki ment a maga útján.

Én a belvároson keresztül igyekeztem fiatal feleségemhez a Markó utca 1/b-be. Fura volt látni, 
hogy a belváros teljes épségben volt. Sem törött ablakok, sem romos házak. Itt nem folytak harcok. 
Csak a munkáslakta vidékeken.

November 8-án este érkeztem lakásomba.
Ezzel a Kilián-beli „csata” részemre véget ért. December 10-én elhagytam Magyarországot. 

Tudtam: ezek, a Kádár-klikk most hiába ígér fűt-fát a népnek: jólét mellett teljes amnesztiát az elmúlt 
hetek harcaiban részt vettek számára. Jól megtanultam a Közgazdasági Főiskolán a marxizmus-leni- 
nizmust. Tudtam, a győztes ellenforradalom bosszúja kegyetlen lesz.

Sajnos: nem tévedtem.

Bem, 1993. március 11.
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