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A forradalom és a Forgószél hadművelet
A katonák szerepe 1956. október 23. - november 11. között Szolnokon

Az 1956. október 23-i forradalmi eseményekről a hírek némi késéssel érkeztek a
fővárosból Szolnokra. Ennek ellenére még aznap este a gödöllői egyetemről küldöttség
érkezett a város egyetemi ifjúságához. A küldöttek 19 órakor gyűlésen vitatták meg a buda-
pesti Műegyetemen előző nap elfogadott tízpontos követelést, amelyet még további négy
ponttal meg is toldották. Szoros együttműködést határoztak el a szegedi, a miskolci és a
gödöllői felsőoktatási intézményekkel' A szolnoki közlekedésmérnök-hallgatók ezen a
gyűlésen döntöttek, hogy kilépnek az ország egyetlen ifjúsági szervezetéből (DISZ), és csat-
lakoznak a szegedi egyetemen, október 16-án megalakított MEFESZ-hez (Magyar Egye-
temisták és Főiskolások Egységes Szövetsége), amelyeknek megválasztották kari bizott-
ságát. A diákok vezetője Kocsári tanársegéd. A gyűlés résztvevői ezt követően zászlókkal a
Szigligeti Színházba mentek és az előadást megszakítva bejelentették, hogy Budapesten
kitört a forradalom2.

Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) BM Szolnok Megyei Főosztályát (a megyei
rendőr-főkapitányság II. emeletén voltak elhelyezve), már 22-én éjjel riasztották. Lét-
számuk 85 fő volt, ennek mintegy fele Szolnokon szolgált, a többi a megye más területein3.

Október huszonharmadikán a szolnoki katonai alakulatok és a Honvéd Killián György
Repülő Hajózó Tiszti Iskola alapbázisaikon, illetve azokon kívül lévő egységei, alegységei a
laktanyákban, illetve a kijelölt objektumokban látták el a részükre meghatározott napi fela-
datokat.

Október 23-án, a fővárosban bekövetkezett események hatására a Honvédelmi Mi-
nisztérium (HM) ügyletes tábornoka 20-órakor a Magyar Néphadsereg részére riadót rendelt
el. Ezt követően az Országos Légvédelmi és Légierő Parancsnokság (OLLEP) vezetője,
Madarász Ferenc vezérőrnagy alárendeltjei részére a következő feladatok végrehajtását
határozta meg:

— a fegyverek, lőszer kiosztása;
— a katonai objektumok védelmének, a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel

történő megszervezése;
— a vezérkar (vk) hadműveleti (hdm-i) csoportfőnökének a karhatalmi feladatokkal

kapcsolatosan az október 22-i értekezleten meghatározott szakmai, katonai feladatok
végrehajtása (az idő rövidsége miatt, a parancsnokok többsége már nem tudta ennek az
intézkedésnek a végrehajtását megszervezni, a szükséges tennivalókat meghatározni — a
szerző).4

118



Fekete István: A forradalom és a Forgószél hadművelet

A párt és állami vezetők, többsége, ezen belül Gerő Ernő a Magyar Dolgozók Pártja
(MDP) első embere, nem bízott a Magyar Néphadsereg határozott fellépésében, ezért azon-
nal kérte a szovjet vezetőket, hogy a hazánkban lévő Különleges Hadtest erőinek
bevetésével segítsenek a megmozdulásokat leverni. Az ezzel kapcsolatos hivatalos okmányt
27-én (!) írta alá Hegedűs András, az akkori kormányfő5. A Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottságának (SZKP KB) Elnöksége ezen a napon, magyar idő szerint 21 órakor
ülésezett. A döntéshez szükséges információkat részükre Gerő Ernő, a szovjet hadsereg, az
Állambiztonsági Bizottság (KGB) és a Szovjetunió budapesti nagykövetsége szolgáltatta.
Huszonharmadikán (magyar idő szerint) húsz órakor (az elnökségi döntéssel egyidőben) V.
D. Szokolovszkij, a Szovjet Hadsereg vezérkari főnöke, a Különleges Hadtest részére, a
harckészültségi feladatok megkezdését rendelte el; azzal az utasítással, hogy segítsenek a
„rend" helyreállításában Budapesten6.

A különleges hadtestről annyit szükséges tudni, hogy 1955-ben, amikor az Ausztriával
kötött békeszerződés aláírása után a szomszédos országból kivonták a szovjet csapatokat,
ezt a seregtestnyi erőt hazánkba telepítették át. Ekkor fölvetődött egy központi hadseregcso-
port létrehozásának gondolata Magyarország területén. Ehhez a nemzetközi jogi keretet a
Varsói Szerződés (VSZ), a szervezeti alapot pedig éppen ez az osztrákoktól visszavont had-
test szolgáltatta. Ennek a seregtestnek az elnevezésével kapcsolatban G. K. Zsukov marsall
honvédelmi miniszter azt javasolta, hogy a mongóliai seregtest mintájára (amelynek 1939-
ben ő volt a parancsnoka) nevezzék el azt is, „Különleges Hadtest"-nek. Az alakulat pa-
rancsnoksága Székesfehérvárra költözött. Állományába a 2. és a 17. gépesített gárda, a 195.
vadászrepülő, a 177. bombázóhadosztály, és más egyéb kiszolgáló és szakcsapat tartozott. A
seregtest parancsnoksága még 1956 tavaszán kidolgozott egy olyan tervet, amelyet adott
esetben „a társadalmi rend helyreállítása" érdekében kellett alkalmaznia. Ezt az okmányt P.
Ny. Lascsenkó altábornagy a Különleges Hadtest parancsnoka 1956. július 20-án hagyta
jóvá. Fedőneve „Volna" (Huilám), a végrehajtás megkezdésének jelszava pedig „Kompasz"
(Iránytű) volt7. Ennek alapján az alárendeltek kidolgozták sajátos, alaprendeltetésükhöz
igazított feladataikat, ezt tették a légierő alakulatainak parancsnokai, törzsei is.

Nyilvánvaló, hogy az OLLEP szovjet főtanácsadója, Zabalujev vezérőrnagy egy
október közepén tartott értekezleten már többek között ennek alapján hangsúlyozta a ma-
gyar- szovjet katonai repülési együttműködés, és ezen belül, a tököli szovjet harcálláspont
meghatározó, koordináló szerepét egy „esetleges ilyen jellegű közös hadműveletben" .

A Különleges Hadtest diszlokációja /1956. okt. 23/9
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A hadtest parancsnoka, a 17. Gépesített Gárda-hadosztályt (A. V. Krivosejev vezér-
őrnagy) — miután a 33. gépesített gárda-hadosztály 24-én Budapestre érkezett — az
osztrák—magyar határ biztosítására vezényelte, Lenti és Szentgothárd térségében mintegy
125 kilométeres szakaszon.10 24-én a magyar fővárosba érkezett a helyzet folyamatos
értékelésére és a szovjet pártvezetés folyamatos tájékoztatására A. A. Mikojan (SzKJP
Elnökségének tagja miniszterelnök-helyettes) és M. Sz. Szuszlov (SzKP Elnökségének tag-
ja); valamint I. A. Szeröv vezérőrnagy, az Államvédelmi Bizottság (KGB) elnöke. A katonai
müveletek előkészítésének segítésére és a végrehajtás ellenőrzésére pedig, M. Sz. Malinyin
hadseregtábornok, a Szovjet Fegyveres Erők vezérkari főnökének első helyettese és M. I.
Pavolij vezérőrnagy jött Budapestre a Honvédelmi Minisztériumba, a különleges hadtest
vezetési pontjára.''

Visszatérve a szolnoki eseményekhez, az itt állomásozó 7. (szovjet) gépesített ezred,
október 23-án a riadó végrehajtása után, úgy 21—22 óra körül megkezdte a több mint 100
kilométeres menet végrehajtását, és 24-én 04-kor érkezett meg Budapest határába. Itt a had-
test részéről Sz. Je. Kuzmin ezredes tüzérfőnök, és A. A. Rukacev ezredes az operatív
hadműveleti osztály helyettes vezetője fogadta az ezredet és határozta meg részére a harcfel-
adatot.12

A szárazföldi erőkkel egy időben riadókészültségbe helyezték a Különleges Hadtest, és
a Kárpáti Katonai Körzet (P. I. Batov hadseregtábornok) alárendeltségében lévő 2—2 va-
dászrepülő és bombázó hadosztályt is. Ezek az alakulatok október 23-án 21 -órakor, 159 va-
dász-, illetve 122 bombázó- és szállítórepülőgéppel, valamint helikopterrel rendelkeztek.13

Október 24-én 03-órakor az OLLEP intézkedése alapján, Nádor Ferenc ezredes, a
légierő parancsnoka harci riadót rendelt el alakulatainak. A Killián iskola esetében ez azt je-
lentette, hogy a kunmadarasi vadászkiképző ezredénél egy vadászrepülő századot má-
sodfokú, egy géppárt elsőfokú, Szolnokon pedig egy századot harmadfokú készültségbe kel-
lett helyezni. Minden repülést jelenteni kellett az OLLEP-en keresztül a tököli szovjet
harcálláspontnak, egyetlen magyar repülőgép sem szállhatott fel előzetes egyeztetés nélkül.
Kablay Lajos alezredes iskolaparancsnok a felsorakozott állomány előtt először ismertette
— a Honvédelmi Minisztériumból érkezett információk alapján —, a fővárosban történt
eseményeket, majd megszervezték az iskola és a repülőtér földi védelmét és „összetartást"
rendeltek el. A kiképzést beszüntették, a gépek téli üzemre való átállítása megszakadt, így
azok nagy része üzemképtelen állapotban maradt.14

A Honvédelmi Misztériumban ezen a napon megállapodtak a magyar és a szovjet csa-
patok alkalmazásáról, és döntöttek arról is, hogy a pártirányítással működő katonai bizottság
közvetlen utasításokat is adhat az egyes csapatnemek, illetve a helyőrségek parancsnokai-
nak. Ettől kezdve az illetékes parancsnok „feje fölött" lehetett intézkedni, amiből a későb-
biek során még több súlyos esemény következett be. Az egyik legsúlyosabb eset, a Gyurkó
Lajos vezérőrnagy kecskeméti lövészhadtest-parancsnok utasítására, október 27-én Tisza-
kécskén, Mig-15bisz repülőgép gépágyújával a tömegre leadott sorozatlövés volt. Ennek
következtében 17 halott és csaknem 110 sebesült maradt a tér kövezetén. Ezt az
ellenőrizhetetlen, szakmai szempontból is megkérdőjelezhető állapotot (miután erre Janza
Károly akkori honvédelmi miniszter nem mutatott hajlandóságot), Nádor Ferenc ezredes
légierő-parancsnok azzal a döntésével szüntette meg, hogy leállította, és személyes
engedélyéhez kötötte a továbbiakban, a repülöerő karhatalmi alkalmazását. Több fedélzeti
fegyverhasználatra ezután nem került sor.15

Október 24—25-én bebizonyosodott hogy a Különleges Hadtest nem rendelkezik a
részére meghatározott feladat végrehajtásához elégséges erővel és eszközzel. Ezért egy gyo-
rs, átmeneti intézkedéssel alárendeltségébe helyezték a Temesvárott állomásozó 33. gépe-
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sített gárda, valamint a Kárpáti Katonai Körzet állományába lévő és Munkácson települő
128. gárda lövészhadosztályokat.'6

A 128. gárda-lövészhadosztály (N. A. Gorbunov ezredes) Munkácsról a 3-as főúton
Miskolc—Hatvan, valamint a 4-esen Nyíregyháza—Debrecen—Szolnok; a 33. gépesített
gárdahadosztály pedig (G. I. Obaturov vezérőrnagy), Temesvár—Szeged—Kecskemét út-
vonalon hajtott végre menetet Budapest irányába. A két hadosztály fő erőivel 25-én reg-
gel-este, illetve részeivel 26-án érkezett meg a fővárosba.17

Október 24-én a Szolnokon lévő katonai alakulatoknál futótűzként terjedt el a hír, hogy
a város lakossága mozgolódik. A délután folyamán úgy 3-4 óra felé mintegy, 400—500-an
tüntetettek az utcán. „Le a címerekkel és a jelvényekkel", hangzik a jelszó, és ahol a tüntetők
elhaladnak, a szavakat tettek követik. Az egyenruhások jelvényeit leveszik, és nemzetiszínű
szalagot adnak helyette. Az egyre gyarapodó tömeg a Helyőrség Komendás Hivatal elé vo-
nul, itt Bíró Miklós százados, hivatalvezető szavait nagy tetszéssel fogadták, és éltették a
hadsereget. A tüntetéssel egy időben folyik a szovjetek 128. lövészhadosztályának Budapest
irányába, és az 54. pontonos ezredének a szolnoki vasúti hídhoz (pontonhíd építése céljából)
a városon át történő vonulása. A tüntetők kővel dobálják meg a menetelő alakulatokat. Ek-
kor az egyik tisztet, aki derékig kinn volt a harckocsi tornyából, eltalálták egy kővel, ezt
látva a szovjetek, a páncélosok géppuskáival figyelmeztető lövést adtak le, ezzel a „rend
helyre is állt". Este, a város vezetőinek kérésére, nyolctagú tiszti csoport (Szabó József
őrnagy, Mihály István őrnagy, Gáti Sándor százados, Pompor István százados, Németh
János százados, Juhos Sándor százados, Szécsi István százados és Bojtár Károly főhadnagy)
ment ki az iskoláról a városba a 48-as emlékműhöz, azzal a céllal, hogy a tüntetőket
megnyugtassák. Amikor a tisztek az emlékműhöz értek, annak talapzatán 3-4 vasutas állt
nemzetiszínű zászlókkal, és az emlékmű is fel volt lobogózva. Az ott lévő fiatalokból és
idősebb munkásokból álló tömeghez Szabó József őrnagy (a Killián iskola egyik ezredpa-
rancsnoka) szólt, fölhívta a figyelmet arra, hogy itt Szolnokon (a nagy csapatmozgásra való
tekintettel) milyen veszéllyel járhat a fegyveres konfliktus a szovjet alakulatokkal. A tömeg
a beszéd hatására és a katonák együttérzését látva, elénekelte a himnuszt és szétoszlott.
Kablay alezredes, a Budapestről érkező hírek és a szolnoki események hatására még 24-én
intézkedett a helyőrségben lévő katonai objektumok őrzésének megszigorítására, felhívta a
parancsnokok figyelmét arra, hogy úgy járjanak el utasításaik kiadásakor, hogy a
laktanyákból fegyver semmilyen körülmények között sem juthat ki a polgári lakossághoz. ' 8

Október 24-én 00.15 órakor a 38. gépesített hadsereg (pk H. D. Mamszurov altábor-
nagy) kötelékébe tartozó poltavai, Lenin és Vörös Zászlórenddel kitüntetett 39. gépesített
gárdahadosztály átlépte a magyar—szovjet határt és még ugyanezen a napon 22 órakor Szol-
nok körzetében gyülekezett, és itt időzött egészen október 27-éig. Látható, hogy itt az egyik
szovjet alakulatot követte a másik19.

Október 25-én Gerencsér Miklós, az MTI szolnoki kirendeltségének vezetője a buda-
pesti, a miskolci események, és a megyeszékhelyen történt tüntetések hatására azt javasolta,
hogy alakítsanak Szolnokon is forradalmi tanácsot. Ecélból másnap kilenc órára tömeg-
gyűlést hívtak össze a Kossuth téren. A gyűlésen Kálmán István (aki 1956.08.01 -tői volt az
MDP megyei első titkára) nyitotta meg. A rendezvényen a megyei pártbizottság kérésére
részt vett egy hangszórós gépkocsival Mihály István őrnagy, a Killián iskola hírszolgálat
főnöke. A téren a diákság mellett ott szorongtak a város nagyüzemeinek (MÁV Járműjavító,
Papírgyár, Bútorgyár, Cukorgyár, Gépjavító) dolgozói is. A Kossuth tér 10 órára teljesen
megtelik tüntetőkkel (kb. 25-28 ezren lehetett). A szónokok a városháza erkélyéről egymást
követve lépnek a mikrofonhoz, és színészek közreműködésével elhangzik a „Talpra ma-
gyar" és a „Föltámadott a tenger". A hangulat egyre feszültebbé válik. Mind többen a
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honvédség véleményét is követelik. Ekkor Mihály őrnagy beszédében tudatja, hogy a
Helyőrség Parancsnoka azt üzeni általa, hogy a honvédség képviseltetni fogja magát a
megalakítandó munkástanácsban (ez egyébként így is történt). A Himnusz eléneklésével a
Kossuth téri tüntetés véget ért. Ezt követően a tüntetők egy része elvonult és ledöntötte, illet-
ve megrongálta a megyeháza mögötti, a színház melletti és az SZTK-nál felállított szovjet
emlékmüveket.

Még ezen a napon 16.30 órakor a megyeházán került sor a Megyei Forradalmi Mun-
kástanács megválasztására. A Killián iskoláról ezen a rendezvényen a parancsnokkal együtt
részt vett, Brassói Hiben, Szabó, Mihály és Tuza őrnagy. A választások eredményeképpen
Dancsi József lett a megyei munkástanács elnöke, a katonai biztosok pedig Kablay Lajos al-
ezredest és Brassói Tivadar őrnagy lettek. Ezenkívül még rendőri, kereskedelmi biztosokat
is választottak. A rendezvény igen feszült légkörben zajlott, a fő követelés a fiatalok
felfegyverzése és a szovjet csapatokkal való fegyveres harc volt. A vitában kialakult éles,
gyakorta ingerült hangulatot végül is a miskolci és a budapesti meghívottaknak sikerült
személyes tapasztalataik közreadásával megfelelő mederben tartani. A rendezvényen az
ÁVH-sok felajánlották segítségüket, amit az ott lévők felháborodva utasítottak el, végül
anélkül, hogy bántódásuk esett volna, elhagyták a termet.

A Kablay alezredes ismételten áttekintette a Killián iskola őrzés-védelmét, és a laktanya
védelemparancsnokának Herczig főhadnagyot jelölte ki.21 Huszonhatodikán — tekintettel
arra, hogy a katonák világosan látták, hogy mivel járhat Szolnokon a lakosság felfegy-
verzése és a szovjet csapatokkal szemben indított fegyveres harc — a Killián iskoláról tisz-
tek mennek ki a Papírgyárba és a Járműjavítóba, hogy munkásokkal elbeszélgessenek
ezekről a kérdésekről. Ennek hatására született meg, és indult útjára a jelszó: „Nem akarunk
vért látni", és a tanuló ifjúság védelmében, hogy a „18 évnél fiatalabbak, este nyolc után ne
legyenek az utcán". Ezekkel a kérdésekkel a szolnoki Néplap másnapi száma is foglakozott.
Ezen a napon is folytatódtak a tüntetések a belvárosban. Már erősen sötétedett, amikor egy
zömmel fiatalokból álló csoport (400—500 fő), megindul a katonai repülőtér felé, hogy
fegyvereket szerezzen. Kablay alezredes telefonon beszélte meg helyettesével, Dankó Pál
őrnaggyal, hogy fogadja a fiatalokat, de fegyverkiadásról szó sem lehet, mondta. Azonnal
elhangzott a parancs: „felkészülni körkörös védelemre, fegyvert, lőszert mindenkinek,
nyilvánvaló támadás esetén védekezni, ha szükséges, lőni". Fodor Gyula százados egyen-
ként készített fel minden, a II. Rákóczi Ferenc Katonai középiskolát frissen végzett, és a
Killiánra néhány hete bevonult pilótanövendékét a feladatra. Mindegyikük mellé egy-egy
tisztet, tiszthelyettest, vagy tapasztaltabb sorkatonát állított. A felkészítés után mindenki el-
foglalta a részére kijelölt védőkörletet. A vadászezred tisztjei, katonái a főkapu bejárattól
jobbra, a kiképző a csataezred és a műszaki állomány pedig balra helyezkedett el. Közben
megérkeztek a fiatalok, akik nem tűntek agresszívnek, csak kiabáltak (ruszkik haza, éljen a
hadsereg stb.), és fegyvert követeltek. Dankó őrnagy fogadta őket. A követelések körüli vita
már-már kezdett elmérgesedni, a helyzet pedig mind kritikusabbá válni köztük, amikor
megérkezett Pobedájával Kablay alezredes és Kiss Gyula őrnagy. Kablay és a tüntetők
között a következő beszélgetés hangzott el:

— Mi járatban vagytok fiúk?
— Fegyvert akarunk!
— A fegyver a katonák kezébe való. Ezek — mutatott rá a géppisztollyal ott álló ka-

tonákra — mind magyarok. Bízzátok a fegyvert rájuk. Tudjátok mit, gyertek be a hajózó-
étterembe, kaptok vacsorát, elbeszélgetünk, és utána gépkocsival hazaviszünk benneteket.

így is történt...2 2
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Október 25-én (tehát előző nap), a már korábban említett, a Kárpáti Katonai Körzet

állományába tartozó 54. pontonos ezred Szolnokon, a vasúti híd mellett megépítette a nehéz
harckocsik átkelését is lehetővé tevő pontonhidat a Tiszán.23 Ez az esemény újabb nyug-
talanságra adott okot, és el kellett hogy gondolkoztasson mindenkit a továbbiakat illetően,
hiszen ennek a hídnak a létrehozása újabb, nagy számú szovjet csapatmozgás bekövet-
kezését sejtette.

Október 27-ről 28-ra virradó éjszaka a 38. hadsereg parancsnoka riadót rendelt el a 27.
gépesített hadosztály részére. Feladata az volt, hogy Beregszász—Debrecen—Szolnok
útvonalon, huszonnyolcadikára jusson el a Szolnoktól nyugatra részére kijelölt várakozási
körletbe. A 70. lövész gárdahadosztálynak pedig csaknem 500 kilométeres menet végre-
hajtása után Debrecen térségét kellett elérnie.24

Janza Károly honvédelmi miniszter október 27-i keltezéssel, aláírta a végzős repülő-
gépvezető növendékek kinevezési parancsát. Egy későbbi időpontban a Killián iskolán (a
később bekövetkezett szovjet megszállás miatt), szerény külsőségek között (felolvasták a
névsort) került sor az intézmény utolsó tisztavatására. Volt, aki egy papírzacskóban kapta
meg a „csillagokat és az illetményét". Még ezen a napon az OLLEP utasítására a Killián is-
kola kunmadarasi ezredétől négy gépből álló, MiG-15bisz rajt „emeltek át" Nyíregyháza
térségébe. Itt a tömeg egy fegyverraktárt akart felnyitni. Az első géppár parancsnoka
Hagymási Jenő százados, a másodiké Hajdú László főhadnagy volt. A feladatot kis-
magasságú rácsapásokkal, fedélzeti fegyverhasználat nélkül hajtották végre. Ezen a napon is
végeztek a készültségi gépek felderítő repüléseket, a tapasztalatokat jelentették a vezérkar
hadműveleti csoportfőnökségének.25

C. Szabó Mihály százados, aki néhány sorkatonával a Killián iskola Tápiószentmár-
tonban lévő repülőterét őrizte, segítséget és anyagot kért. Kablay alezredes utasítására
október 26-án egy Liszunov Li-2-es „Teve" tipusú repülőgéppel a kért anyagokat átszállí-
tották. Másnap egy másik Li-2-es, a 16. Vegyes Repülőezred állományából, Szolnokról a
Tejipari Vállalattól 16 mázsa vajat szállított Budapestre. Ugyanezen a napon Fodor Gyula
százados, a kiképző ezred egyik századának parancsnoka Polikarpov Po-2-es „Pacsirta"
tipusú géppel átrepülést hajtott végre „Tápióba", ahonnan 28-án tért vissza. Szabó József
őrnagy (Floki) a kiképző ezred parancsnoka, Jakovlev Jak-11 „Ölyv" típusú repülőgéppel
Szolnok—Debrecen—Záhony—Szolnok útvonalon hajtott végre felderítő repülést. Mind-
ketten nagylétszámú szovjet csapatmozgást, illetve csapatjelenlétet láttak. Tapasztalataikat
(amelyeket más magyar repülőalakulatok is hasonlóan észleltek), jelentették az OLLEP
harcálláspontjára.26

Huszonhetedikével Szolnokon az utcai tüntetések megszűntek. A harc a Munkás-
tanácson belül folyt tovább. A követelés az volt, hogy a helyőrség fegyveres alakulatait
helyezzék a tanács alárendeltségébe. Kablay alezredes határozott tiltakozásával elérte, hogy
a honvédség független maradt a Munkástanácstól.

A város területét egyre jobban ellepő katonai erő, harckocsik nyugtalanító látványa mi-
att a Munkástanács megbízásából négytagú küldöttség ment a szovjet laktanyába a rangidős
paranacsnokhoz. Dancsi József és Kablay Lajos, akik tudtak oroszul, tájékoztatást adtak
arról, hogy a városban igyekeznek a nyugalmat fenntartani, ezért arra kérik őt, hogy katonáit
vonja vissza a laktanyákba. Dancsi arra is ígéretet tett, hogy a szovjet laktanyákban
élelmiszerboltot rendeznek be azért, hogy a hivatásos katonák hozzátartozóinak ne kelljen
vásárlás céljából az utcára menniük, ahol a forradalmi bizottság biztonságukat garantálni
nem tudta. Ezen a napon a megyei tanács elnöke lemondott, feladat és jogkörét „Megyei For-
radalmi Munkástanács," illetve annak elnöke vette át.27
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A 39. (szovjet) gépesített gárdahadosztály 27-én, 11 óra 30 perckor megkezdte az áttele-
pülést Szolnokról—Kecskemét—Dunaföldvár érintésével, Tamási térségébe, helyét a 27.
gépesített gárdahadosztály másnapra foglalta el. Ugyanaznap a törökszentmiklósi hadkiegé-
szítő parancsnok kérte Kablay alezredest, hogy vigyék el tőle a MÖHOSZ (Magyar Ön-
kéntes Honvédelmi Szövetség) és a vadászok tulajdonát képező, de nála tárolásra elhelyezett
fegyvereket. Segítséget kért annak a 600—800 tüntető meggyőzéséhez is, akik a 4-es főút
eltorlaszolását vették a fejükbe, mivel ezzel nagy bajt zúdítanak a városra. Kablay 30 fő tisz-
tet, tiszthelyettest és sorkatonát küldött Törökszentmiklósra, akiket a város lakói nagy
éljenzéssel fogadtak. A fegyvereket elszállították a Killiánra, az emberek pedig elálltak a
főút eltorlaszolásának tervével. A kiküldött katonákból 12 fős őrség maradt a törökszent-
miklósi kiegen.28

Október 27-ről 28-ra virradó éjszaka a Kárpáti Katonai Körzet alárendeltségébe tartozó
8. gépesített hadsereg (A. H. Babadzsanján vezérezredes) 32. és 11. gépesített hadosztályait,
a 60. tüzérhadosztály két ezredét, valamint a hadsereg közvetlen alárendeltségében lévő
egységeket, Magyarország keleti megyéibe irányították. Ezeknek a szovjet csapatmoz-
gásoknak a végrehajtására ismételten akkor került sor, amikor még azokról a szükséges,
érdemi politikai döntések még meg sem szülétek.29

Október 28-án riadóztatták a 31. légi deszant és ejtőernyős gárdahadosztály, 114. és
381. ejtőernyős deszant ezredeit is. A két egységnek, Lvov és Hmelnyickij repülőterekről
kellett légi szállítással eljutni Veszprém repülőtérre. A további parancsot ott határozták meg
számukra.30

Huszonkilencedikén, egy szovjet, önálló út- és vasútépítő zászlóaljat küldtek Szolnok-
ra, a vasútállomás, és az ún. „nehéz" vasúti híd őrzésére. Később a szolnoki vasutasok
ellenszenvével és elutasító magatartásával számolva, a zászlóaljat a vasúttól „visszavonták"
Nyíregyházára.31

Harmincadikán, az OLLEP-en megválasztották a 21 fős forradalmi bizottságot, elnöke
Nádor Ferenc ezredest lett. A Killiánon a repülőtéri klubban, reggel nyolc órakor az
egységek választottak, míg 10 órakor az iskola forradalmi tanácsa és annak operatív szerve,
az intézőbizottság került megválasztásra. Ezen az eseményen a kunmadarasi ezred küldöttei
és a városból polgári „megfigyelők" is részt vettek (közöttük volt Dinka Tibor tartalékos
repülőtiszt is). Az iskola Forradalmi Katonai Tanácsának elnöke Kiss Gyula őrnagy lett; tag-
jai: Vargyas őrnagy, Merfelsz százados, Kardos, Varjú, Nagy főhadnagy, Pásztor hadnagy,
Szabó szakaszvezető és Szabó őrvezető. A városi munkástanácsban is az egyik helyen cserét
hajtottak végre, így katonai biztos lett Varjú főhadnagy. Hasonló választásokra került sor a
város többi magyar laktanyájában is.32

A forradalmi bizottság első intézkedésével eltávolította beosztásukból az elhárító és a
politikai tiszteket. Kablay alezredes parancsára létrejött a hadműveleti felderítő alosztály.
Vezetője Decsi százados, beosztottak Németh százados, Herczig és Nagy főhadnagy.33

A fokozódó csapatmozgások ismét felvetették a szovjetek elleni fegyveres harc
követelését. A szolnoki munkástanács megbízása alapján Kablay Lajos alezredes 29-én egy
tizenhét fős küldöttséget szállított Budapestre egy Li-2-es Teve típusú repülőgéppel azért,
hogy Nagy Imre véleményét kérjék ki a szovjetek elleni szolnoki fegyveres beavatko-
zásról. A delegáció Budaörs repülőtérről gépkocsival érkezett a parlamenthez, ahová csak
Fazekas Zoltán és Kocsár József nyert bebocsátást, de ők nem értek célt. Viszont Bulyáki
Ferenc munkásnak (aki valahogyan bejutott oda), sikerült a folyosón megszólítania Kádár
Jánost, aki általa néhány soros üzenetet küldött a szolnokiaknak. Ebben a rövid levélben
(amit Kádár Nagy Imrével is aláíratott) a rend helyreállítására, a munka megindítására és
összefogásra szólítottak fel. A budapesti útról Fazekas és Kocsár a szolnoki egyetemen még
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aznap este beszámolt. Az eseményről a Nép Lapja és a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója is
tudósított.35

Szolnokon a nemzetőrség október 30-án alakult meg 30—35 egyetemistából. Ezen a na-
pon rendőrség közreműködésével a katonák és az egyetemisták (nemzetőrök) Szolnokon
őrizetbe vették az ávósokat. Ez az intézkedés inkább az ő személyes biztonságukat, védel-
müket szolgálta az esetleges atrocitásokkal szemben. Kunmadarason a vadászkiképző ezred
fiatal tisztjeiből alakult meg a nemzetőrség, amelynek a tiszaőrsi plébános is tagja lett. Az is-
kola kunmadarasi ezredétől Bank, Kapitány főhadnagy, Kiss, Varga százados és Kardos
hadnagy részt vett a szolnoki egyetemisták 29-i rendezvényén.36

Október 30-án, közös kormánymegegyezéssel, megkezdődött a szovjet katonai erő
Budapestről történő kivonása (3 l-re be is fejeződött). A Különleges Hadtest parancsnoksága
Tökölre költözött.37 Október 30-án, a 31. légideszant-gárdahadosztály (P. M. Rjabov vezér-
őrnagy), 114. ezrede 10.30-kor, a 38 l-es pedig 20.00-kor landolt a veszprémi repülőtéren.38

A katonai intervenció. Jelszó: „Mennydörgés"

Október 31-én az SzKP KB Elnökségének ülésén olyan döntések születtek, amelyek
hazánk sorsának alakulását hosszú évtizedekre meghatározták. Elhatározták, hogy egy, a
moszkvai vezetés elvárásainak megfelelően létrehozott, új magyar kormány segítségével és
fegyveres erőszak alkalmazásával fognak Magyarországon „rendet teremteni". A katonai
akciót Kína, és az Európai szocialista országok egyetértésével, az ENSZ „semlegességét"
feltételezve, és a Nyugat felé „egy nagyhatalom erejét mutatva", tervezték végrehajtani. A
létrehozandó magyar kormány vezetőjeként fölvetődött Münnich, Kádár esetleg Horváth
Imre neve. Az ülésen ismételten megerősítették, hogy parancsnoknak Konyev marsallt
küldik Magyarországra. Az ekkor hozott határozat szerint a szükséges okmányokat, terve-
ket, beleértve az „új" magyar kormány nyilatkozatait, és Konyev 1. sz. napi parancsát Zsu-
kov, Brezsnyev, Furceva, Poszplejov, és a Moszkvában lévő régi magyar vezetők dolgozták
ki, illetve fogalmazták meg. A nemzetközi egyeztetéseket, N. Sz. Hruscsov (SzKP KB első
titkára), V. M. Molotov (külügyminiszter) és G. M. Malenkov (elnökségi tag) hajtotta végre.
A szovjet vezetők többségének az intervencióval kapcsolatban az alapállása meglehetősen
optimista volt. Úgy gondolták, hogyha „Münnich segítséget kér tőlünk, mi segítséget
nyújtunk, és rendet csinálunk... Nagy háború nem lesz."39
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A magyarországi hadműveletekben résztvevő szovjet csapatok4

Katonai alakulat
megnevezése

Klgs hdt
(2.17. gé. gárdaho.
177. bo. 195. vre.

gárdaho-ok)

128. lSv. gárdaho.

33. gé. gárdaho.

8. gé. HDS. MNK-ba
rendelt, megér, erői

70. ISvész-gárdaho.

32. gé. gárdaho.

60. légvi. tűho.

11. gé. gárdaho.

31. hkho.

35. gé. gárdaho.

38. összfni HDS.
MNK-ba rendelt és

megerősítő erői

39. gé. gárdaho.

61. légvi. tűho.

27. gé ho.

7. légideszgárdaho.

31. légidesz-gárdaho.

1. vasúti gárdadd.

Állandó elhelyezési
körletük

MNK

Szu. Kárpáti Kat-iKö.

Románia

Szu. Kárpáti Katonai
Körzet (Ká-i Kat-i Kö.)

Szu Ká-i Kat-i Kö.

SzuKá-i Kat-iKö.

Szu Ká-i Kat-i Kö.

Szu Ká-i Kat-i Kö.

Szu Ká-i Kat-i Kö.

Szu. Odesszai Kat-i Kö.

okt. 23.19.45

Szu. Ká-i Kat-i Kö.

Szu. Ká-i Kat-i Kö.

Szu. Ká-i Kat-i Kö.

Szu. Baltikumi Kat-i Kö.

Szu Ká-i Kat-i Kö.

Szu. Ká-i Kat-iKö.

hksz-bc helyezésük
időpontja

okt 23.20.00-tól
a két rep ho.

okt 23-ról 24-re
virradó éjjel

okt 23.19.45.

okt 23. 22.35.

okt 28-ra virradó
éjjel

okt 26.

okt 27.

okt 27.

okt. 28-ra virr. éjjel

nov. 1-én éjjel

okt 31.18.45.

okt 23.19.45.

okt 23.19.45.

okt 23.19.45.

okt 27.

okt 19.

okt 28.10.00.

okt 27-én

az államhatár
átlép, időpja.

okt 24.00.15-07.00

okt 24.11-12 óra

okt 28-tól -
nov. 4-ig

okt 28. 06.00

okt 28-29-én

okt 30- nov. 1.

nov. 1.

nov. 3-án 08.00

Románián át 11.04.

okt 24-től -
okt. 27-én 08.00-ig

okt 24.

okt 24.

okt 27. 08.00.

30-án 17.30. Tököl

okt 30. Veszprém

okt 29-én

Megjegyzés: a táblázatból látható, hogy az intervencióban résztvevő csapatok többsége már november elseje előtt
hazánk területen volt, holott politikai döntés az alkalmazásra csak október 31-én született. A 17. gépesített
gárdahadosztály fő erői október 28-a után a 38. összfegyvernemi hadsereg alárendeltségébe kerültek.
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Minden bizonnyal már október 23—24-i katonai beavatkozás tapasztalatainak összeg-
zése után megkezdődődött a szovjet vezérkar részéről egy a későbbiekben, nagyobb erőkkel
végrehajtandó magyarországi fegyveresintervenció, és KGB-akció előkészítése, sőt annak
bizonyos elemeinek végrehajtása is. A katonai beavatkozás eldöntéséhez a végső lökést a
Varsói Szerződés magyar részről történő november elsejei felmondásának bejelentése adta
meg. Ekkor a még ingadozó szovjet vezetők is „feltették a kezüket". A hadmüvelet neve
„Vihar" („Forgószél"), ami „Grom" („Mennydörgés") jelszóra indult. Ezzel a katonai
akcióval a Magyarországon folyó harci cselekmények vezetése a Különleges Hadtest
parancsnokától Konyev marsallhoz került át. A „Forgószél" hadműveletben több szovjet
csapattest vett részt. így a Különleges Hadtest, parancsnok Lascsenkó tábornok, harcállás-
pont Tököl, tevékenységi körzete Budapest. A 38. összfegyvernemi hadsereg, parancsnok
Babadzsanjan altábornagy, harcálláspont Székesfehérvár, tevékenységi körzete Dunától
nyugatra. A 8. gépesített hadsereg, parancsnok Mamszurov tábornok, harcálláspont Debre-
cen, tevékenységi körzete Dunától keletre (Budapest kizárva). A 7. és 31. légideszant
gárdahadosztály (négy ejtőernyősdeszant-ezred), speciális feladatokkal. Továbbá négy
repülőhadosztály (kettő magyar, kettő kárpát-ukrán repülőtereken). A hadmüvelet irányítása
Szolnokról, a Vörös Csillag úti laktanyából (ma Városmajor út) történt. Konyev marsall
közvetlen alárendeltségében volt Malinyin tábornok (vkf-h.), valamint a Szovjet Fegyveres
Erők Vezérkarának egy hadműveleti csoportja Leljusenkó tábornok, és egy másik
hadműveleti csoport, a Kárpáti Katonai Körzet törzsétől, Tutarinov tábornok (körzet
törzsfőnök) vezetésével. A hadműveletben közvetlenül résztvevő szovjet erők létszáma
körülbelül százezer fő volt.41

A „Forgószél" hadműveletben résztvevő szovjet erők 1956.11. 4.4

8.géHDS.
Debrecen

Szolnok
vk és körzet
hdm-i csop

1
38. összfni HDS
Székesfehérvár

11, 32, 35. gé ho

60. léta-ho
70. löv. gá-ha
31. hk gá-ha

17, 27, 39. gé ha

61.1étll-ha

KGB (

erők

KlgsHdt
Tököl

2,33. gé gá-ha

128. ttv. gá-ha

Ká. Kat-i Kö.
Lvov

- kgetott szf-i erők

-1 - lboés vre-ho.

195. vre-ho
Pápa

177. bore-ho.
Debrecen
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A „Forgószél" hadművelet lényegét egy később megtartott értekezleten Zsukov foglalta
össze. 12 hadosztály (többségükben jó „mutatókkal" rendelkező gárdaalakulat) Magyar-
országra juttatása rejtve. A fegyveres ellenállás határozott katonai fellépéssel, lefegy-
verzéssel, harckocsik tömeges alkalmazásával történő felszámolása. A katonai repülőterek,
harckocsikkal megerősített harccsoportokkal történő lefogása (felszálló pályák, gurulóutak,
állóhelyek). Rádióállomások, hírközpontok megszállása (közigazgatás, hírközlőeszközök,
stúdiók) birtokbavétele. A Honvédelmi Minisztérium és a fontosabb katonai törzsek,
továbbá a tábornokok lakásainak bekerítése, ezzel a magyar katonai alakulatok vezetett-
ségének megnehezítése. A kormány és más fontos szervek, szervezetek, intézmények
lokalizálása. „Állambiztonsági műveletek" végrehajtása. A fontosabb párt és állami veze-
tők, ÁVH-s káderek kimenekítése, ismereteik hasznosítása a szovjet katonai akció során.43

A két hadsereg, valamint a Különleges Hadtest parancsnoka Konyev marsalltól november
2-án kapta meg a feladatokat Szolnokon. Leljusenkó tábornok csapatait megerősítették harc-
kocsikkal, tüzérséggel és légideszant-egységekkel. A két hadseregparancsnok helikopterrel
érkezett Szolnokra.44

Október 30. és november 4. közötti időszakot Szolnokon is a forradalmi katonai
tanácsok működése és irányítása jellemezte úgy, hogy az állományilletékes parancsnokok
tevékenységét, felelősségi körét nem helyezték hatályon kívül. November elsején, a megyei
munkástanács utasítására Kablay alezredes helyőrségparancsnok, Szathmári József száza-
dost bízta meg a város védelmi tervének kidolgozásával és a védelemparancsnoki beosztás
ellátásával. A Killián iskola forradalmi tanácsa döntése értelmében a légvédelmi tüzérezred
egy üteget telepített a repülőtér területére. Harmincegyedikén, a Légierő Parancsnokság
intézkedésére a vadászezred Jak-11 Ölyv típusú repülőgéppel felderítést hajtott végre (egy
géppel négy feladatot a következő sorrendben: Hangay főhadnagy — Németh százados;
Szabó hadnagy — Német százados; Szabó őrnagy, egyedül egy diákkal a fedélzeten; Szabó
hadnagy — Merfelsz százados), Szolnok—Debrecen—(Záhony)—Szolnok útvonalon.
Másodikára a szovjetek gyakorlatilag körülzárták Szolnokot, az utcán harckocsik cirkáltak.
Kablay alezredes katonai küldöttséget küldött a 11. (szovjet) gépesített hadosztály parancs-
nokához. A delegáció vezetője Dankó Pál őrnagy — Kablay helyettese —, tagjai Tuza Antal
őrnagy és Német János tolmács. Dankó őrnagy arra kérte a szovjet tábornokot, enge-
délyezze, hogy Szolnok utcáin a magyar katonaság tarthassa fenn a rendet. A parancsnok
beleegyezése után a szovjet harckocsik eltűntek az utcákról. November 2-án a szolnoki rádió
Damjanich nevét vette fel. A munkástanácsok úgy döntöttek, hogy november 5-én az egész
városban beindítják a termelést és megkezdődik a tanítás az iskolákban, azaz elindul az élet
normalizálódása.45

A szovjet csapatok Budapestről történő kivonásával egy időben megkezdődött a fonto-
sabb magyar állami és pártvezetők, valamint a megszüntetett Államvédelmi Hatóság vezetői
és beosztottjai egy részének „kimenekítése". így került a tököli repülőtérre Vég Béla (MDP
KV titkára) és családja; Egri Gyula (MDP KV titkára); Hidas István (MDP Politikai
Bizottság tagja, minisztertanács elnökének helyettese) családjával; Bérei Andor (Tervhiva-
tal elnöke) és felesége Andics Erzsébet (MDP KV tagja); Apró Antal (MDP politikai
bizottság tagja) családjával; Nógrádi Sándor (MDP KV osztályvezetője); Piros László
(belügyminiszter); Kiss Károly és Marosán György, (MDP Politikai Bizottsága tagjai);
Virág Ede (MN nemzetközi osztályának vezetője) és még mások... A Különleges Hadtest
vezetői biztosították élelemmel, meleg ruhákkal és cipőkkel történő ellátásukat.46

A Forgószél hadmüvelet „előkészítő mozzanataként", november elsején este, Andro-
pov nagykövet Úszta Gyula vezérőrnagy (nagykövetség magyar összekötő főtiszt) útján,
közölte a magyar kormánnyal majd a vezérkarral, hogy a szovjetek tárgyalni kívánnak a csa-
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patok végleges magyarországi kivonásáról. A delegáció vezetőjének Malinyin tábornokot
jelölték ki, azzal a feladattal, hogy az illetékes magyar szervekkel november 3-án tárgyaljon,
és ha lehetőség van rá, meg is állapodjon a csapatkivonásról — az időpont figyelemre
méltó!47 Az október 31 -i SZKP elnökségi döntése után az intervenció megkezdésének egyik,
mondhatni elengedhetetlen feltétele volt (ahogyan ezt már korábban is érintették) egy, a
szovjet elképzelésekhez „igazodó" új magyar kormány létrehozása Moszkvában. A
kormányfői posztra Molotov jelöltje Hegedűs András, Hruscsové Münnich Ferenc volt, és
fölvetődött Kádár János neve is. Sok szempontot, körülményt mérlegelve, elemezve — nem
utolsó sorban a jugoszláv vezetés javaslatát méltányolva —, a választás végül Kádár Jánosra
esett.48 A következő „lépés" a „moszkvai" magyar kormány megalakításának gyakorlati
megvalósítása volt. Ennek érdekében Andropov nagykövet november elsején, a késő esti
órákban Münnich Ferenc közreműködésével a Parlamentből a nagykövetségre kérette
Kádár Jánost. A követség előtt, anélkül, hogy oda bementek volna, gépkocsiba ültették őket
és kivitték Tökölre. Rövid ott-tartózkodás után egy kis repülőgéppel (valószínű, hogy egy
Jak-12 ,,Gém"-el) Szolnokon át Ungvárra, majd onnan egy rövid pihenő után egy Iljusin,
Il-14-es „Crate" tipusú repülőgéppel (ezek voltak akkor a kormánygépek) Moszkvába
repültek. Másodikán és harmadikán pontosították és véglegesítették az új. Kádár vezette
kormányt (Apró, Rónai, Kiss, Marosán, Kossá, Dögei +5 fő), és végleges formát kaptak az
új vezetés „színre lépésével" kapcsolatos különböző dokumentumok. Ekkor hagyták jóvá az
intervenció katonai és KGB tervét is.49 Október 24-től a Forgószél hadmüvelet befejezéséig
valóságos légi híd működött (Székesfehérvár) Budapest—Szolnok—Munkács (illetve
Ungvár és Lvov között), a 177. bombázórepülő-hadosztály, és szovjet területen lévő
repülőalakulatok Liszunov Li-2-es, Iljusin Il-12-es, Il-14-es gépeivel, és Mi-4-es helikopte-
rekkel. A „Forgószél" hadművelet részeként, november első napjaitól megkezdődött a szov-
jet tisztek hozzátartozóinak Magyarországról történő légi, vasúti és közúti hazaszállítása.
Csak november elseje és harmadika között a légierő több mint 600 szovjet családot
menekített ki hazai repülőterekre, és ekkor még az akciónak nem volt vége. A 177.
bombázóhadosztály tököli és debreceni repülőterekről felszállva 560 korábban felelős
beosztásban lévő magyar párt és állami vezetőt szállított el a meghatározott helyekre.50 A ka-
tonai intervencióban résztvevő szovjet alakulatok megindulási körleteinek elfoglalása no-
vember harmadikára befejeződött. Ezen a napon a 8. hadsereg alárendeltségébe tartozó, 31.
harckocsi gárdahadosztály Beregszász—Nyíregyháza—Hajdúnánás—Mezőkövesd—Fü-
zesabony—Gyöngyös; a 107. légideszant-gárdahadosztály, 80. ejtőernyősdeszant-ezrede
pedig, a 4-es főúton, Munkács—Szolnok útvonalon, menetelt Budapest irányába. A 35.
gépesítetthadosztály az Odesszai Katonai Körzetből Románián át Békéscsabára hajtott
végre menetet és ott a 8. hadsereg alárendeltségébe kerülve, felváltott egy szovjet ezredet.51

November harmadikán (az október 27-én alakult) a magyar kormány több miniszterét fel-
mentik és új kormány alakul, melynek honvédelmi minisztere Maiéter Pál lett (akit előző
nap neveztek ki vezérőrnaggyá). Az esemény érdekessége, hogy Kádár János is tagja lett en-
nek a kormánynak, holott ekkor ő már Moszkvában egy másfajta vezetés első embere lett.'2

Szolnokon a hadműveletet irányító törzs a Vörös Csillag úton lévő laktanyában rendez-
kedett be. A József Attila úti kaszárnyában pedig magas beosztásban lévő vezetőket fogad-
tak, illetve helyeztek el, és itt volt a városparancsnokság is. A Killián Katonai Tanácsának
döntése nyomán tehát, elsején, a védelem erősítésére a légvédelmi tüzérezred a repülőtér és a
„rékasi" úti laktanya köré néhány légvédelmi üteget vontatott ki. A késő esti órákban Szabó
szakaszvezető javaslatára Kiss őrnagy egy híradó gépkocsit küldött ki Steták főhadnaggyal
Martfű irányába, ahol egy orosz nyelvű szöveget olvasott be az éterbe a szovjet
itt-tartózkodás jogtalanságáról. Az adást bemérték és küldtek egy páncélozott jármüvet az
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adó elfogására, ami elől úgy kellett visszaosonniuk a repülőtérre. Másodikán négy
harckocsiból és egy páncélozottharcjármüből (PSZH) álló szovjet alegység megszállta a
szolnoki repülőtér déli részét. A harccsoport parancsnoka beküldte helyettesét Kablay
alezredesért. Az iskolaparancsnokkal közölték, hogy ellenőrzésük alá vonták a repülőteret,
ezért egy gép sem szállhat fel onnan, a repülőgépeket a hangárakban kellett elhelyezni, ame-
lyeket az ő harckocsijaik őriztek. A légvédelmi-üteget azonnal el kellett vinni a repülőtérről,
lőszere viszont marad. Még ugyanezen a napon az iskola hadtáp szolgálata 1200 darab
sörösüveget gyűjtött össze, és hozzáfogott az úgynevezett, „láng-gránátok" készítéséhez (a
begyűjtött üvegek több mint felét már meg is töltötték benzinnel). November elsején
Budapestről egy szállítógépen egy honvéd őrvezető érkezett Kunmadarasra, aki a Központi
Forradalmi Tanács tagja volt, egyes információk szerint az ő tájékoztatója adta az ötletet a
benzines üvegek és egyéb páncélos elhárító fegyverek" beszerzésére Kunmadarason, majd
Szolnokon. Harmadikán este szorgos kezek készítették a „Nép Lapjának" másnapi számát.
Ami november ötödikétől, a sztrájk beszüntetésére, a tanítás elkezdésére, az élet norma-
lizálására szólított fel.53

„Forgószél" hadmüvelet első konkrét lépése a legfelső katonai vezetés letartóztatása,
„kiiktatása" volt. November 3-án, a Honvédelmi Minisztériumban 11-órakor ülésezett az a
bizottság, amely a szovjet csapatok Magyarországról történő végleges kivonásáról tárgyalt.
Malinyin tábornok előadta, hogy a kivonás legkorábbi időpontját 1957 elejére számítják. Ja-
vasolta, hogy a továbbiakról este 8-órakor Tökölön folytassák a megbeszélést, mivel neki
még a nap folyamán Moszkvával egyeztetni kell. A kormányfő megbízása alapján Maiéter
Pál vezérőrnagy (honvédelmi miniszter), Kovács István vezérőrnagy (vezérkari főnök),
Szűcs Miklós ezredes (vk. hadműveleti csoportfőnöke) és Erdei Ferenc (a minisztertanács
egykori elnökhelyettese), két személygépkocsival, egy rádiós kocsival és megfelelő fegyve-
res kísérettel kiutazott Tökölre. A magyar küldöttséget a „vendéglátók" a tárgyalóterembe
vezették. Malinyin hadseregtábornok, valamint Sztyepancsenkó tábornok (Szovjet Hadse-
reg Politikai Főcsoportfőnök-helyettese), mintegy 5-6 perces várakoztatás után lépett be a
terembe. Rövid, hűvös üdvözlés után a „szovjet fél" csak annyit mondott, hogy napközben
nem tudtak egyeztetni, amikor kivágódott az ajtó és Szeröv nyolc géppisztolyos altiszttel be-
nyomult a terembe és letartóztatta a magyar delegáció tagjait. Zürjanov KGB-s tábornok
(Szeröv utasítására) átadott Malasenko ezredesnek (Klgs. hdt. hdm-i főnöke) egy, a
delegációtól elvett térképet. Mivel ez munkatérkép volt, engedélyezték neki, hogy bizonyos
adatokat a térkép alapján Maiéter Pállal, Kovács Istvánnal és Szűcs Miklóssal pontosítson.
Az ezredes szerint a letartóztatottak helyzetüket igyekeztek méltósággal viselni, és vele a
körülményekhez képest korrekt módon együttműködni, nem titkolták, hogy mélységesen
megdöbbentette őket a szovjet fél árulása.54 November harmadikán a 108. ejtőernyős-
deszant-gárdaezred katonáiból létrehozott harccsoportba (pk. L. A. Doncsenkó őrnagy, 3.
ejtőernyősdeszant zászlóaljparancsnok-helyettese) a legjobb fizikai felkészültségű 162 har-
cost válogatták be és őket a 2. gépesített hadosztály, 37. harckocsiezredének alárendelt-
ségébe helyezték, különleges fontosságú feladatok végrehajtására.55 Negyedikén 03.30
órakor, (egyes magas beosztású HM vezetők esetében már éjfélkor) e harccsoportból
létrehozott különleges osztagok körbefogták a részükre meghatározott katonai vezetők
lakását, illetve a Honvédelmi Minisztérium épületét, amit 06.30-ra, egyetlen lövés nélkül el-
foglaltak. A minisztériumban 13 tábornokot és mintegy 300 tisztet fegyvereztek le. A
vezetők egy részét Tökölre szállították. Ugyanez történt az OLLEP-en is. Nádor Ferenc ez-
redest légierő-parancsnokot, később szintén letartóztatták. A Magyar Néphadsereg csapatai-
nak immáron nemcsak a három kulcsbeosztású vezetőjét, hanem a legfelsőbb szintű operatív
irányítást is nélkülöznie kellett. A szovjetek utasították az ügyeleti szolgálatokat, hogy
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továbbítsák Münnich Ferenc (Kádár-kormány honvédelmi minisztere) intézkedését, ami
arról szólt, hogy, „a szovjetekkel szemben ellenállást ne tanúsítsanak, az oda érkező csapat
elé parlamentereket küldjenek".56

Negyedikén Konyev marsall Szolnokról kiadott parancsára, helyi idő szerint 04.00-kor,
„Grom" (Menydörgés) jelszóra, kezdetét vette a „Forgószél" hadművelet. Ezzel most már
beindult a katonai intervenció teljes gépezete57. A l i . gépesített, a 60. légvédelmi tüzér
hadosztály, és a 80. ejtőernyősdeszant-ezred alegységeiből létrehozott harccsoportok Szol-
nokon is megkezdték a kijelölt alakulatok lefegyverzését és az egyes objektumok meg-
szállását. 04.15-kor a 27. légvédelmi tüzér, a honi légvédelmi tüzértiszthelyettes-kiképző,
valamint az 56. aknavető tüzérezred laktanyájának lefegyverzésekor, (szovjet források sze-
rint) a tiszthelyettes-kiképző ezred őreinek lövésére viszonzásul, a 35-36 harckocsiból és
kísérőgyalogságból álló szovjet harci kötelék „menetből" nyitott tüzet a laktanyára. Tizenöt
percen át lőtte azt a harckocsik ágyúiból, golyószórókból és géppuskákból. Szatmári József
százados a 27. tüzérezred parancsnoka a lövöldözés közepette kezével integetve ment ki a
szovjet parancsnoki harckocsihoz, és kérte a parancsnokot, hogy fejezzék be a lövöldözést.
Ezzel a tettével beláthatatlan következményektől, pusztítástól mentette meg a laktanyát. A
szovjet fegyverhasználat következtében egy tiszthelyettes-növendék, és egy honvéd a 27-es
ezredtől meghalt, négy honvéd megsebesült. A laktanyában lévő alakulatokat lefegy-
verezték. Ugyanebben az időben a katonai repülőtéren, a nagy beton déli részénél, a már ott
lévő szakaszhoz újabb szovjet páncélos alegységek csatlakoztak. Most már körbevették a
repülőteret, a parancsnoki épületet, a hangárakat és az üzemanyag-telephelyet. A sorállo-
mány körében olyan rémhír terjedt futótűzként, hogy az „oroszok mindenkit hadifogságba
visznek". Ezért a sorállomány elmenekült a repülőtérről, egyedül az önálló század maradt a
helyén. A tiszti és tiszthelyettesi állományt berendelték, és honvédségi autóbuszokon
beszállították a városból és a repülőtér közeli lévő lakótelepről. Az egyes elhelyezési
körletek elé úgynevezett hálótermi takarókat (pokrócokat) terítettek le és oda kellett min-
denkinek a fegyverét letennie. Három kivétellel az őrséget a szovjetek látták el. Később
szovjet műszakiak jöttek a szolnoki katonai repülőtérre és a kulcsfontosságú alkatrészek
kiszerelésével (PSz-tabló, légcsavar) üzemképtelenné tették a repülőgépeket. Negyedikén
hajnalban egy szovjet harccsoport, a 19. műszaki zászlóaljat fegyverezte le. A zászlóalj még
október 31-én 12.30-kor olyan parancsot kapott, hogy tartóztassa le a szökésben lévő
Gyurkó Lajos vezérőrnagyot, a kecskeméti 3. hadtest parancsnokát. Mivel valahogyan erről
a szovjetek tudomását szereztek, ezért november hetedikéig az alegység teljes személyi
állományát fegyveres őrizet alatt tartották (ekkor a parancs elvesztette aktualitását).
Negyedikén hajnalban a 60. (szovjet) légvédelmi tüzérhadosztály 419. ezrede lezárta a
Szolnokról kivezető utatakat.58 A megyeszékhelyen lévő katonai objektumok megszállá-
sával és az alakulatok lefegyverzésével egy időben három-három harckocsi elfoglalta a Ma-
gyar Rádió Damjanich (szolnoki) stúdióját, és a besenyszögi úton lévő adóállomást. A
maradék magyar őrséget lefegyverezték. A hadművelet megindulásakor a katonai akcióval
csaknem azonos értékű feladat volt tudatni „országgal és világgal", hogy milyen események
történnek Magyarországon és miért. Az SzKP Elnöksége és a Moszkvában élő, volt magyar
vezetők által kidolgozott dokumentumokat november harmadikán a késő délutáni órákban
Prihogyko moszkvai propagandafőnök Ungvárra hozta. Ott odaadta az anyagokat
(Münnich-beszédet, és Kádár-féle nyilatkozatot) Ballá László ungvári írónak. Mivel az eg-
yes anyagok tartalma erősen „orosz akcentusú" volt, ezért azok végleges formáját Ballá adta
meg. Ezt követően Sándor László ungvári újságíró a helyi rádióban olvasta magnószalagra
mindkét szöveget. A közvetítésre kész anyagok sugárzását a szolnoki frekvencián a 38. és a
8. hadsereg, valamint a Kárpáti Katonai Körzet politikai főnökségei, a magyar külügyi
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szolgálat balatonszabadi, a hadsereg tábori mozgó adóin és az ungvári rádió adóin keresztül
oldották meg. Ezt azért kellett ebben a formában megszervezni, mert így az is „bizonyította"
az „új" kormány szolnoki megalakulásának koncepcióját. Azért kellett ezt a felemás,
„többkomponensű" megoldást választani, mert ebben az időben a szolnoki stúdió úgy-
nevezett nagy adója 22.05-ig üzemképtelen volt. Ezért a helyi kisadó működtetését ötvözték
az előzőekben ismertetet megoldással. A Kádár-kormány néhány tagja és a volt párt- és
kormányzati tisztségviselők nyilván azért tartózkodtak Szolnokon, mert biztonságukat itt
tudták a szovjetek garantálni. Ha pedig ez így volt, ebből egyenesen következett a
kormányalakítás szolnoki koncepciójának ötlete. Elsősorban Tiszai Lajos újságíró érdeme,
hogy mindkét korábbi állítás (a szolnoki kormányalakítás és a vele összefüggő rádióadás
ügye) bizonyítottan megdőlt.59

November harmadikán este, az SzKP elnökségi ülésének megkezdésével, megvárták a
jugoszláviai útjáról éppen visszaérkező Hruscsovot, aki a hivatalos megbeszélés előtt,
„négyszemközt" is tárgyalt Kádár Jánossal. Az elnökség jegyzőkönyve szerint Moszkvából
november 4-én, (magyar idő szerint) reggel 4-5 óra körül indult Kádár János és Münnich Fe-
renc az Il-14-es kormánygéppel, Miskolc érintésével a szolnoki katonai repülőtérre. Innen
páncélkocsival vitték az utasokat a József Attila úton lévő szovjet laktanyába. Nagy
valószínűséggel velük utazott még Mikojan és Brezsnyev is. A laktanyába délelőtt
háromnegyed tizenegy körüli időpontban érkeztek meg. Tíz-tizenöt tábornok és főtiszt, va-
lamint néhány helyi képviselő (köztük Kablay alezredes, iskolaparancsnok) mellett,
Mikoján, Brezsnyev és Andropov is ott volt abban a teremben, ahol Kádár és Münnich beje-
lentette, hogy megalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Ezen a napon Münnich,
mielőtt Budapestre utazott volna, megbízta Úszta Gyulát a magyar hadsereg újjá-
szervezésével, és a társadalmi rendet biztosító egységek (karhatalom) megalakításával.
Ebbe a munkába bekapcsolódott Szolnokon Bata István és Janza Károly is. Kádár János
szolnoki tartózkodása alatt egyszer hagyta el a laktanya területét, amikor november
negyedikén a városi pártbizottság épületében 17-órakor 24-26 fő részvételével pártaktívát
tartott. Negyedikén késő délután, Hudák László őrnagy, a Killián iskola elhárító osztály
(korábban menesztett) vezetője azzal a kéréssel fordult Szabó József őrnagy, ezredparancs-
nokhoz, hogy másnapra szervezze meg, a megyeházán elhelyezésre kerülő volt állami és
pártvezetők és a ház őrzését. Este Szabó őrnagy lakásán kereste fel egyik század-
parancsnokát — Fodor századost —, és ott beszélték meg az ő alegysége által végre-
hajtandó, ezzel kapcsolatos feladatokat.60 Ötödikén a szolnoki katonai repülőtérre egy szov-
jet Li-2-es szállítógéppel Tökölről megérkeztek a megyeháza „új" vendégei és Marosán
György. E naptól kezdve több mint két héten át a megyeháza bejáratánál a Killián iskola
pilótanövendékeiből és a tüzér tiszthelyettes iskola hallgatóiból összeállított őrség posztolt.
Ezen a napon a magyar katonaság Szolnokon átvette a szovjetektől a fontosabb középületek,
közúti és vasúti csomópontok, hidak, utak őrzését is. A Légvédelmi Tüzér-tiszthelyettes Is-
kola részéről ezeket az őrzés-védelmi feladatokat Kaszás Béla alezredes, iskolaparancsnok
szervezte. A szolgálatot adó magyar katonákat fegyverrel és a lőszerrel a szovjetek látták el.
Az intervenciós csapatok ezután csak saját objektumaik őrzését, valamint a városban történő
járőrözés feladatait látták el. A szolgálatokban nem érintett magyar katonaság szolgálati
tevékenysége az adott alakulatok parancsnokai intézkedésének függvénye volt, többségüket
szabadságolták. A katonai repülőtéren egy ideig csak karbantartás, illetve különböző
elméleti foglalkozás folyt. Rövid ideig Határőr Kiképző Bázis is működött itt. 1957 őszétől
egészen 1961 nyaráig egy „Musztáng" fedőnevű szovjet gárdarepülő-ezred használta a
bázist. Ez az egység MiG-15bisz és néhány MÍG-19PM repülőgéppel volt felszerelve.61
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November hatodikán a 60. légvédelmi tüzérhadosztály 419. légvédelmi tüzérezredének
3. ütegéből Usakov hadnagy szakasza azt a feladatot kapta, hogy szállítsa Budapestre Kádár
Jánost, Marosán Györgyöt és Kossá Istvánt (ennyien tartózkodtak mindössze a Kádár-
kormányból Szolnokon). Este nyolc órakor Konyev marsall erős katonai fedezettel indította
útba a konvojt. Az időjárás nagyon rossz volt, mivel menet közben a havas eső jeges esőre
váltott, látni szinte semmit nem lehetett, ez a körülmény erősen rontotta az előrehaladás
ütemét. Másnap úgy öt óra körül értek Budapestre, ahol Angyalföldön keresztül, a Váci úton
átjutottak el a parlamenthez. Nyolcadikán Konyev marsall és törzse is elhagyta Szolnokot.
A 80. ejtőernyősdeszant-ezred fő feladata továbbra is az volt, hogy Budapesten a Kerepesi
úton lévő laktanyába települt főparancsnokságot védelmezze. November kilencedikével
Dancsi József lett (többek között Kádár János biztatására) a városi tanács végrehajtó-
bizottságának elnöke. Ezzel Szolnokon helyreállt a polgári közigazgatás. 1956. 11.11.-én a
„Forgószél" hadművelet befejeződött62. November 24-én Konyev marsall bejelentette, hogy
a Különleges Hadtest egy idejű megszűnésével Magyarországon megalakult a Déli Hadse-
regcsoport. A intervenció során a KGB több mint ezer embert (köztük nőket és gyerekeket)
deportált Sztrij és Ungvár börtöneibe (többségüket később hazahozták és bírósági ítélettel
börtönbe zárták, vagy hazaengedték). Leonov tábornoktól (KGB III. Főcsoportjának
főnöke) származó adatok szerint 200 olyan szovjet katonát, (vagy azok családtagját) jelen-
tettek föl, akik részt vettek a „Forgószél" hadműveletben, de nem értettek egyet a inter-
venció szükségességével, és azt bűntettnek, Magyarország belügyeibe történő katonai
beavatkozásnak tekintették. A megtorlás időszakában a „fennálló rendszer megdöntésében,
és összeesküvésben való részvétel" címén a magyar Legfelsőbb Bíróság több száz embert
ítélt halálra, és közel tizenegyezret börtönbüntetésre. A kilátástalanság, a jövőtől való
félelem miatt megközelítőleg 200.000 magyar honfitársunk hagyta el hazáját. Az inter-
venciót és annak előkészítését mindvégig a szovjet párt és állami vezetők szavai és tettei
közötti különbség, a katonai vezetők „politikától való önállósága" jellemezte. A szovjet
beavatkozás hosszú időre meggátolta azt, hogy a nemzet a saját akaratából választott utat
járja, ezzel jobb, kedvezőbb, demokratikus fejlődési pályára állítsa országát. Az események
megítélése szempontjából fontos katonai körülmény, hogy ebben az alig több mint kéthetes
időszakban a magyar honvédségnek három honvédelmi minisztere, két vezérkari főnöke és
két hadműveleti főnöke volt. Az események alakulását tekintve nem elhanyagolható katonai
szempontú tényező volt az is, hogy miközben az intervenciós erők tervszerűen, szigorúan
központosított irányítás alapján tevékenykedtek; addig a magyar fegyveres egységek, harc-
csoportok többségét a helyi eseményekhez (forradalmi tanácsok) kapcsolódva, területileg
változó összetételben és koncepció szerint alkalmazták. Ezért a magyar katonai erő, főleg a
kritikus időszakokban, hatékony központi akarat hiányában megosztott volt, és sokszor
nélkülözte az erők és eszközök optimális helyen és időben történő célszerű összpontosítását,
felhasználását. Ismételten bebizonyosodott, hogy a fegyveres harc körülményei között nem
szerencsés gyakorlat a hadsereg vezetésének demokratizálása.63

133



EHÉ TÁRSADALOM

Néhány adat a légierő tevékenységéről október 23. és november 7. között

A magyar légierő

Összesen 255 felszállást hajtott végre, 199 óra 10 percet repült (ebből Szolnokon 6
felszállást és 9 óra 20 percet hajtottak végre). Karhatalmi repülést: egy raj (4 gép), négy
gép-pár, és két „egyes" gép végzett. Ennek során három esetben került sor a tüntető tömeg
ellen fedélzeti fegyver használatára, amelyből egy volt súlyos kimenetelű (Tiszakécske). A
bevetések során egy repülőgép szenvedett katasztrófát, a pilóta halálát okozva (Istenes
főhadnagy). A karhatalmi feladatokon kívül különböző polgári és katonai szállítások
történtek, Li-2es „Teve" és Mi-4-es típusú repülőeszközökkel (198 felszállás és közel 140
óra repült idővel). A magyar gépek felderítési és futárrepüléseket is teljesítettek. MiG-15
bisz, Jak-11 „Ölyv", Jak-12 „Gém", Aero-45, és Polikarpov Po-2es"Pacsirta" gépekkel. A
légierő november 4-e után csak raktárfeltörések miatt 35.171.040 forint kárt szenvedett.
Ezen kívül voltak még „helyi" szervezésű repülések is (röpcédulaszórás stb.).

A szovjet légierő

A 195. vadászrepülő-gárdahadosztály 570 bevetést hajtott végre, ebből: 23 repülőtér-
biztosítási feladatot, 15 elfogó, 96 repülő őrjáratot, 140 felderítő repülést, 143 felszállást a
földön lévő csapatok biztosítása érdekében, 38 harci bevetést (ebből a legjelentősebb,
esemény november 07-én Dunapentele térségében volt, amikor 8 db MÍG-17PF, „Fresco"
támadta, a magyar légvédelmi-tüzérséget), 16 kísérő repülést, 99 más repülőtérre való
átrepülést. A 177. bombázó-hadosztály Il-28-as gépeivel 20 felderítő bevetést, Li-2-esekkel,
több mint 600 szovjet családtagot, 560 magyar volt politikai és katonai vezetőt szállított,
22,7 tonna röplapot szórt ki, ill. Jak-12-essel, és Mi-4-es helikopterekkel futár és vezetés-
biztosítási feladatot hajtott végre. Ezenkívül más repülőalakulatok is hajtottak végre felada-
tokat. Például Kaunas és Vilnius repülőterekről a 7. légideszant-hadosztály, 108. ejtő-
ernyős-deszant gárdaezredét 54 db Li-2-es és 45 db 11-12 repülőgép szállította át Veszprém
repülőtérre. A szovjet légierő vesztesége: 1 db Mi-4 helikopter (33-as oldalszámú, hegynek
ütközött, három halott, két sebesült) és ldb 11-28 (magyar légvédelem lelőtte, 3 fő életét
vesztette). Természetesen ezek a jelenleg ismert, és korántsem a teljes adatatok.64

Abban, hogy Szolnokon a politikai, katonai események úgy alakultak, ahogy alakultak,
abban a városnak „sem érdeme, sem bűne" nem volt. Mindezek az események (mint már an-
nyiszor Szolnok történetében), a város katonai stratégiai, földrajzi, infrastrukturális
helyzetéből, adottságaiból, valamint a politikai körülmények sajátos alakulásából szár-
maztak. Szerencse, hogy ekkor a városnak olyan polgári és katonai vezetése volt, amely
kellő józanságot, mérsékletet tudott tanúsítani és felismerte a szovjetekkel való kényszerű
kapcsolattartás jelentőségét. A katonai vezetők mindegyike (Kaszás Béla alezredes, a
légvédelmi tüzértiszthelyettes-képző; Szathmári József százados, légvédelmi tüzér- és
városvédelmi, valamint 86. aknavető ezred név szerint nem ismert; és Hunyadi Ferenc
őrnagy a 19. műszaki zászlóalj parancsnoka), helyesen tudta értékelni a konkrét helyzetet, és
abból levont következtetések alapján mindig tudták, hogy mit kellett tenniük. Az elhárítok
és az OLP bizottság által végzett vizsgálatok, „bűnösnek nyilvánították" a Killián állo-
mányából: Kablay Lajos alezredest, Kiss Gyula, Hagymási Jenő századost, Zsombok Tímár
György főhadnagyot és Szolnokon letartóztatták Dinka Tibort. Az eseményekben elfoglalt
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szerepénél fogva külön is meg kell emlékezni az iskola parancsnokáról. Kablay Lajos alez-
redes, 1918. november 8-án született. Hadiárvaként került gimnáziumba, majd később a
Ludovikára és a kassai Repülő Akadémiára. Vezérkari repülőtiszti pályára készült, franciául
és németül anyanyelvi szinten beszélt, majd a négyéves szovjet hadifogsága alatt oroszul is
megtanult. A Magyar Királyi Honvéd Légierőben különböző repülöparancsnoki beosz-
tásokban szolgált. 1949-ben jött haza szovjet hadifogságból és azonnal jelentkezett
szolgálatra. Az akkor alakult Honvéd Killián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola Li-2-es
század, majd 1950 őszétől az intézmény és Szolnok helyőrség parancsnokává nevezték ki.
Ebben a beosztásban volt letartóztatásáig. Őt is elérte a forradalom utáni megtorlás vihara.
Lefokozták, bebörtönözték. Szabadulása után a katonai pályát többé nem folytathatta. A ve-
lencei halászati termelőszövetkezettől ment nyugdíjba. 1987. augusztus 10-én halt meg. Az
illetékes szervek megtagadták tőle a katonai tiszteletadással járó temetést. 1990-ben posztu-
musz ezredessé léptették elő. A Kablay Emlékbizottság sírkövet állítatott neki. A nevét
viselő Veterán Repülő Egyesületnek pedig tevékeny része volt abban, hogy Szolnokon teret
nevezzenek el róla. Kablay Lajos olyan parancsnok volt, aki bölcs előrelátással és tisztes-
séggel teljesítette kötelességét, mindent megtett azért, hogy a céltalan vérontást elkerülje.
Mivel jól ismerte az emberi élet valódi értékeit, ezért becsületbeli ügyének tekintette, hogy
ne engedje az ifjúságot meggondolatlan, az erőviszonyok ismeretében reménytelen, értel-
metlen csatározásokba bocsátkozni. Mindezek „jutalma" az oktalan és jogtalan meghur-
coltatás, a közvetlen kollégák egy részének, személyétől és ügyétől történő elfordulása lett.65
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— 34. dr. Cseh Géza (már ismertetett tanulmánya). 22. oldal. — Killián iskola parancsnok már ismertetett
jelentése. 6—10. oldal — 35. Cseh Géza (már ismertetett tanulmánya). 33. oldal. — Killián iskola parancsnok
már ismertetett jelentése. 7—9. oldal. — 36. Mint az előző 6—12. oldal. — dr. Cseh Géza (már ismertetett)
tanulmánya. 33. oldal. — A Killián iskola parancsnokának, már ismertetett jelentése. 8. oldal. — 37. Szovjet
katonai intervenció (már ismertetett mű) 90—94; 141; 242. oldal. — 38. Mint az előző 142. oldal. — 39.
Döntés a Kremlben 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. 1956-os Intézet. 1996. Budapest. 63.
oldal. — 40. Szovjet katonai intervenció (már ismertetett mü) 199-200. oldal. — 41. Mint az előző 90—96;
100; 141; 260—267. 280. oldal. 4. sz. melléklet. — Tiszai Lajos: Megalakult Szolnokon a „Magyar Forradal-
mi Munkás-Paraszt Kormány". Nagyalföld c. újság 1992. 10. 16. sz. — Berki Mihály: Szolnok megye
pufajkásai. Új Magyarország magazin c. folyóirat 1992. 11. 07-i száma. — Az előkészületekből már az
október 25-26. is feltételezhető (lásd táblázat). — 42. Szovjet katonai intervenció (már ismertetett mü). 5. sz.
melléklet. — 43. Mint az előző, 183—184. oldal. — 44. Mint az előző, 100; 247—252. oldal; — Berki Mihály
(már ismertetett írása). — 45. dr. Cseh Géza (már ismertetett tanulmánya) 36. oldal; — Tiszai Lajos: „Megala-
kult Szolnokon... (már ismertetett írása) Nagyalföld 1992. 10. 16. sz. — Kaposvári Gyula: A tanuk még
élnek. Nagyalföld 1992. 11. 3. sz. — Kaposvári Gyula: Megalakult a Damjanich stúdió. Vasárnap 1991. 11.3.
sz. — Berki Mihály (már ismertetett írása) — Tiszai Lajos: Szolnokország. Szolnoki Téka 2001. 114—115.
oldal. — Killián iskola parancsnok már ismertetett jelentése. 6—9. oldal. — 46. Szovjet katonai intervenció
(már ismertetett mü) 143. oldal. — 47. dr. Iván Dezső (már ismertetett müve) 177. oldal. — Földes György:
Kádár és Hruscsov. Barátság felsőfokon. Rubikon című folyóirat 2000/7—8. szám 42—43. oldal. — 21. Si-
mon László: Vihar után... Top Gun 1997/7. száma. — 48. Földes György (már ismertetett írása). Rubikon
2000/7—8. száma. — Szovjet katonai intervenció (már ismertetett mű) 152—153. oldal. — 49. Mint az
előző. 100. 110—111.245—246. oldal. — Tiszai Lajos: Szolnokország c. műve. 115. oldal. — 50. Szovjet
katonai intervenció (ismertetett mü) 146—147. 150—151. 167—168. 244—245. oldal. — Szepesi József:
Volt egyszer egy... (ismertetett írása). Top Gun 2001/4. sz. — 51. Szovjet katonai intervenció (ismertetett
mü). 146. 152-153. oldal. — 52. Mint az előző. 151. oldal. — 53. Killián iskola parancsnokának (már ismerte-
tett) jelentése. 5—12. oldal. — Tiszai Lajos Szolnokország, c. könyve. 115. oldal. — Kaposvári Gyula: A
remény utolsó napja. Vasárnapé, újság 1991. 10. 20. — 54. Szovjet katonai intervenció (már ismertetett mű).
252—254. oldal. — Tőrös István: Ha este kimegyünk Tökölre, onnan többé nem jövünk vissza. TOP GUN c.
folyóirat 1999/2. szám. — 55. Szovjet katonai intervenció (már ismertetett mü). 155. oldal. — 56. Mint az
előző 155. oldal. — 57. Simon László (már ismertetett írása). Top Gun 1997/6. szám. — Szovjet katonai
intervenció (már ismertetett mü) 260. oldal. — 58. Szovjet katonai intervenció (már ismertetett mű) 115; 158.
oldal; — Tiszai Lajos: Rideg tények. Vasárnap. 1991. 10.6.sz. — Fodor Gyula (már ismertetett írása) 143. ol-
dal; — Fodor Gyula és Staub István visszaemlékezése; — Berki Mihály már ismertetett írása; — 59. Tiszai
Lajos Szolnokország c. könyve. 122—130. oldal; — Igazolás a Posta Rádió és TV műsorok igazgatóságától.
Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár. — Tiszai Lajos: Rideg tények, avagy mese tankkal. Vasárnap 1991.
10. 6. sz. — Szovjet katonai intervenció c. könyvből levont következtetések. — 60. Döntés a Kremlben (már
ismertetett mü) 47—52. oldal — Kaposvári Gy.: Igyekeztem mindig ember maradni. Vasárnap. 1991. 11. 3.
száma — Tiszai Lajos: Szolnokország (ismertetett mü) 118—120. oldal; — Szovjet intervenció (ismertetett
mü) 276. oldal. — 61. Tiszai Lajos: Szolnokország (ismertetett mű) 118—119. oldal; — Szovjet katonai
intervenció (ismertetett mü) 170. oldal — Fekete István a Szolnoki katonai repülés története (kézirat) 26. oldal

— 62. Kaposvári Gyula: A tanúk még élnek. Vasárnap. 1991. 11. 3. sz. — Szovjet katonai intervenció (ismer-
tetett mü) 158; 162. oldal — Berki Mihály (már ismertetett) írása. — 63. Szovjet katonai intervenció (ismerte-
tett mű) 179—180; 190; 196; 274. oldal. — 64. Mint az előző 124; 167—168; 195—196. oldal — dr. Iván
Dezső (ismertetett mü) 177—180. oldal — Simon László Cselekedjék... (ismertetett) írása. Top Gun 1997/6.
sz. — Simon László: Vihar után... c. írása. Top Gun 1997/7. sz. — 65. Fogarassi László: Az utókor
emlékezetére (kézirat). — Simon László: Vihar után... c. írása. Top Gun 1997/7. sz. — 66. Kaposvári Gyula:
A tanuk még élnek. Vasárnap című újság, 1991. 11.3. sz.
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Fekete István: A forradalom és a Forgószél hadművelet

Irodalom: 1. Szovjet katonai intervenció 1956. ARGUMENTUM Kiadó Budapest, 1996. — 2. Döntés a Kremlben
1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. 1956-os Intézet Budapest, 1996. — 3. Tiszai Lajos:
Szolnokország Szolnoki Téka, Szolnok, 2001. — 4. dr. Iván Dezső: A magyar katonai repülés története
1945-56. HM. Oktatási és Tudományszervező Főosztály. Budapest, 1999. — 5. dr. Cseh Géza: Az 1956-os
forradalom Szolnok megyében (kézirat). Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2001. — 6. Szolnok. A
várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Dinasztia Kiadó, 2000. — 7. MN. Killián Gy. Repülő Hajózó
Tiszti Iskola parancsnok 1957.01. 17,-ci jelentése. Jász-Nagykun-Szolnok-Mcgyei Levéltár 2001. — 8. Si-
mon László: „Cselekedjék saját belátása szerint" TOP GUN című folyóirat, 1997/6. szám. Vihar után... TOP
GUN 1997/7'. száma. — 9. Fodor Gyula: Egy oktató visszaemlékezései. Magyar Szárnyak c. kiadvány 2000.
évi 28. száma. — 10. Szepesi József: Szabó Floki. TOP GUN 1994/11. száma. — 11. Kaposvári Gyula: „Igye-
keztem mindig ember maradni". Vasárnap c. újság 1991. 11. 3-i száma. — 12. Zsombok Tímár György: Isten
veled kapitány. TOP GUN 1995/12. szám.— 13. Berki Mihály: Szolnok megye pufajkásai. Új Magyarország
Magazin 1992. II. 7. száma. — 14. Tiszai Lajos: Megalakult Szolnokon a „Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány". Nagyalföld c. folyóirat 1992. 10. 16. száma. — 15. Kaposvári Gyula: Megalakult a Damjanich
stúdió. Nagyalföld 1992. 10. 30. sz. — 16. Kaposvári Gyula: A remény utolsó napja. Vasárnap 1991. október
20-i száma. — 17. Kaposvári Gyula: A tanúk még élnek. Vasárnap 1991. november 3-i száma. — 18.
Kádár-életűt. Rubikon című folyóirat 2000/7—8. szám. — 19. Tőrös István: Ha este kimegyünk Tökölre, on-
nan többé nem jövünk vissza. TOP GUN 1999/2. szám. — 20. Tiszai Lajos: Rideg tények. Vasárnap 1991.
október 11. szám. — 21. Tiszai Lajos: Rideg tények, avagy mese tankkal. Vasárnap 1991. 10. 6-i sz. — 22. A
Posta Rádió és Tv műsorok igazgatóságának igazolása az 1956. november 4. üzemzavarról.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. — 23. Tiszai Lajos: Rideg tények, avagy mese tankkal. Nagyalföld
1992. 10. 22. sz. — 24. Fogarassi László: Az utókor emlékezetére (kézirat). — 25. Szepesi József Volt egy-
szer egy... Honvéd Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola II. TOP GUN 2001/4. szám — 26. Fekete
István: Égi fuvarosok. Évfordulós kiadvány Szolnok 2000.

Köszönet: Bélcr Gyula (±), Staub István, Fodor Gyula, Babus János és Vas Sándor urak személyes élményeik közre
adásával nyújtott segítségért; továbbá dr. Cseh Gézának az anyag elkészítéséhez adott, pótolhatatlan értékű
szakmai útmutatásaiért.

Megjegyzés: a Hajózó Tiszti Iskola névadójának nevét úgy írom, ahogyan azt ő maga is tette, azaz kettő 11-cl,
Killián ként (forrás Szolnok Repüléstörténeti Múzeum dokumentációi).
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