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Az 1956-os forradalom, és a szovjet katonai intervenció
szolnoki történései, eseményei

1956 őszére a magyar párt és állatni vezetés válságának elmélyülése, a reformtábor és a
diákmozgalmak megerősödése forradalmi helyzet kialakuláshoz vezetett hazánkban. Az
ellenzék egyre határozottabban lépett fel a nemzeti függetlenség, a szovjet csapatok
kivonása, a Varsói Szerződésből történő kilépés érdekében. A belpolitikában a
demokratikus folyamatok elindítását és kibontakoztatását, a jogállamiság, az általános
emberi és polgári jogok reformját, az állam szerepének csökkentését, a vállatoknál az
önkormányzatiság, a munkástanácsok meghatározó szerepének megvalósítását, a paraszti
gazdaságok önállóságának, működési szabadságának erősítését szerepeltette követelési
között. Ezek a követelések akkor a szocializmus megreformálását célozták.

A fegyveres szervezeteknél szolgálók gondjai, az előbbieken kívül, még több sajátos
problémával egészültek ki. A hadsereg évek óta tartó létszámleépítése állandósította a
létbizonytalanságot. 1956-ban például több mint 15.000 fős csökkentés volt tervbe véve.
Hadosztályokat, egységeket szüntettek meg (a repülőknél két hadosztályt számoltak fel).
1956 őszén a szolgálati idejüket kitöltött sorállományt leszerelték, az újoncokat pedig nem
hívták be. Ezért több alakulatnál az előírt létszám több mint fele hiányzott. A szorosra
fogott „központi gyeplő" következtében a csapatok parancsnoki állománya nem
gyakorolta be az önálló parancsnoki vezetést. így nem is tudott élni a parancsnoki
önállósággal.1 A fegyveres erők pártirányítása miatt a szakszerűtlenség, a vezetés előírt
rendjének (szolgálati út) rendszeres megkerülése uralkodott el a katonai vezetés középső
és alsóbb szintjeiben. Ez a gyakorlat, a forradalom időszakában például a repülőknél
tragikus következményekhez vezetett (október 27-én egy MiG-15-ös repülőgép akciója
során Tiszakécske területén 18-an meghaltak és 100-an megsebesültek).2

Szolnokon a forradalmi események egyik fontos, helyi sajátossága volt a katonai
tényezők, szempontok meghatározó szerepe. Ennek oka többféle. Egyrészt a térség, és
maga Szolnok város is több katonai alakulatnak adott otthont. A megye területére magyar
katonaság települt: Jászberényben, Karcagon, Kunmadarason, Mezőtúron és Szolnokon. A
megyeszékhelyre pedig a Honvéd Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola
(továbbiakban Kilián Iskola, parancsnoka Kablay Lajos alezredes), a Légvédelmi tüzér
Tiszthelyettes-képző Iskola (pafancsnoka Kaszás Béla alezredes), a 27. Légvédelmi Tüzér
Ezred (parancsnoka Szathmári József százados), a 86. Aknavetős Ezred (parancsnok neve
nem ismert), a 19. Műszaki Zászlóalj (parancsnoka Nagy Ignác százados) települt. Szovjet
alakulatok voltak Jászberényben és Szolnokon. Másrészt ez a térség volt akkor a szovjet
katonai alakulatok fő felvonulási területe. A „Vihr", azaz „Forgószél" katonai akcióban

1 Dr. Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg a forradalomban. (I. rész) Magyar Honvéd c. újság 2005. október 21.42. szám
2 Dr Iván Dezső: A magyar katonai repülés története. (1945-56.) HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály, Bp., 1999.
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résztvevő 17 szovjet hadosztályból tíz itt vonult keresztül, és végezetül itt volt a
hadműveletet irányító fő vezetési pont, Konyev marsall harcálláspontja.3

Szolnokon is a népfelkelés az egyetemi hallgatók, a diákok megmozdulásával
kezdődött. Október 23-án késő délután a budapesti Közlekedési és Műszaki Egyetem
Szolnoki Karára a budapesti, a gödöllői, miskolci és a szegedi egyetemekről folyamatosan
érkeztek a hírek. Az egyetemi kar nagy előadótermében Gál Zsuzsa, a Szabad Ifjúság
szolnoki munkatársa tájékoztatást adott a budapesti történésekről és megtárgyalták a
budapesti egyetem által kiadott tíz pontot is, amelyet itt még újabb néggyel toldották meg.
Ezt követően Gellei Kornél, Lengyel János és Varga D. József színészek is üdvözölték a
diákokat és javasolták, hogy a résztvevők egy csoportjával menjenek át a Szigligeti
Színházba. Ott, a színészek és a diákok vezetői felmentek a színpadra és megszakították a
Marica grófnő előadását. Lengyel János mondanivalóját a következőkkel kezdte: „... amíg
önök nyugodtan szórakoznak, addig Pesten kitört a forradalom. Ledöntötték a Sztálin
szobrot, a rádiónál könnygázbombát használnak az államvédelmi csoportok, és a tömegbe
lőnek." Varga D. József (mások szerint Lengyel János) elszavalta a Nemzeti dalt, majd a
zenekar eljátszotta a Himnuszt. így vette kezdetét Szolnokon a forradalom.4

Másnap délelőtt aktivizálódtak a szovjet csapatmozgások a városban (a 128.
lövészhadosztály előőrsei érkeztek meg). 15-16 óra körül 400-500 fős tömeg gyülekezett
a „Gólyánál" és elindult a város központja felé. Útjuk közben leszedték (leverték) a
korábbi rendszer jelképeit, címereit. A Helyőrség-komendáns Hivatal (akkor, a mai OTP
és Kossuth utca közötti épületek egyikében volt) elé érve megálltak az épület előtt és azt
skandálták, hogy „le a címerekkel, csillagokkal". Bíró Miklós százados hivatalvezető
közölte a tüntetőkkel, hogy a katonaság velük van, majd leszedte az egyenruhájáról a
jelvényeket és helyette a tüntetőktől kapott, nemzetiszínű kokárdát tűzte fel. A
megmozdulás résztvevői a hadsereget éltetve tovább mentek. Este a tüntetés a város 1848-
as emlékművénél folytatódott. A szobor talapzatán négy vasutas állt díszőrséget
nemzetiszínű zászlókkal a kezükben. A „Kilián Iskoláról" nyolctagú tiszti csoport érkezett
a demonstrációra (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). Szabó őrnagy arra kérte a tüntetők vezetőit, hogy
az egybegyűltek megnyugtatása érdekében szólhasson pár szót. A szónok repülőfőtiszt
beszédében átadta a jelenlévőknek Kablay Lajos alezredes, helyőrségparancsnok
üdvözletét, majd elmondta, hogy a forradalom fegyveres védelme során a szolnokiak
számíthatnak az itt állomásozó katonai alakulatokra.5

Október 24-én megkezdődött és szinte folyamatossá vált a „poltavai szovjet 39. gárda-
gépesített hadosztály" előőrseinek és az 54. pontonos ezred csapatainak átvonulása a
városon. Többségük a városból Abony, illetve Jászberény felé vette útját. A menetoszlop

3 A magyar forradalom eszméi. (Eltiprásunk és győzelmünk 1956-1999). Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Bp.,
2001. 437-438. p.

4 Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból. Szolnok megye. Szolnok 2006. 16-17. p.
5 MNK HM Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola parancsnokának jelentése. Hadtörténelmi Levéltár. '56-os

gyűjtemény 528-542. p., 529. p. (továbbiakban Kilián Iskola parancsnok jelentése)

- 5 6 -



Gy. Fekete István: Az 1956-os forradalom, és a szovjet katonai intervenció...

páncélozott járműveit néhány „gyermekkorú" személy az út mellé leszórt bazalt kővel
(útjavítás céljából rakták oda) megdobálta, ennek során az egyik szovjet katonai járműben
álló tisztet eltalálták. A katonai oszlopból ekkor 8-10 figyelmeztető lövés dördült el. A
későesti órákban az 54. (szovjet) pontonos ezred a mai potyastrand „magasságában"
hozzáfogott egy nehéz harckocsi teherbírásra is képes pontonhíd elkészítéséhez.6

Október 26-án 9 órára, a Kossuth térre (Gelencsér Miklós helyi újságíró javaslatára)
Kálmán István a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) megyei első-titkára (1956. szeptember
1-től töltötte be ezt a tisztséget) nagygyűlésre hívta a város lakosságát. A rendezvény
színhelyén a meghirdetett időpontra több mint 15 ezren gyűltek össze. Az eseményt
Kálmán István nyitotta meg. Tájékoztatást adott a kialakult helyzetről, ismertette a
követelések esszenciáját adó 16 pontot, majd javasolta a résztvevőknek, hogy menjenek
vissza a gyárakba, üzemekbe, és válasszanak üzemi munkástanácsokat és küldötteket a
délutáni városi szintű munkástanács választásra. A Kossuth téri rendezvényen a
hangosításért Mihály őrnagy a Kilián Iskola hírfőnöke volt a felelős. A hozzászólások
elhangzása közben egy felszólaló javasolta, hogy az őrnagy is, mint a hadsereg képviselője
szóljon a nagygyűlés résztvevőihez. Ez meg is történt. A Kossuth térről a tüntetők egy
része elment az üzemekbe. Mások a város szovjet emlékműveihez vonultak. A színháznál
lévő ún. „szivar-alakú" emlékművet a Kőolajkutató Vállalat járműveivel rombolták le. A
mai SZTK előtti téren lévőt megrongálták, lefestették. A megyeháza mögött állt egy,
Gecse Árpád festőművész által készített dombormű. Ezt az alkotást a Verseghy, és a
Gépipari Technikum diákjai rongálták meg. A városházán 14 órára tervezett Munkástanács
választás — némi szervezési probléma miatt (kicsinek bizonyult a hely) - kissé később (15
órakor) a megyeházán került megtartásra. Ezért, a Kossuth téren várakozó 6-8.000 fős
tömeg „átmasírozott" a Szabadság térre. A választást Kálmán István vezette le. A jelölés
„beszólás", bekiabálás útján történt, a választás pedig nyílt-szavazással (kézfelemeléssel)
került végrehajtásra. Elnököt és tisztségviselőket választottak.7

A Szolnoki Forradalmi Munkástanács megválasztott tisztségviselői (biztosok):
Elnök: Dancsi József
Biztosok:
Termelési: Jankovics Lajos, Rendőrségi: Palásti Gyula r. őrnagy, Pala Lajos r. őrnagy,
Sajtó, rádió, tájékoztatás: Kocsár József (KME), Gerencsér Miklós (újságíró),
Közellátás: Hegedűs Lajos és Losonczi Péter, Honvédség: Kablay Lajos alezredes és

Brassói Tivadar őrnagy,
Egészségügy: Bogdándi György és Várhelyi Béla, Ipari: Kurucz József és Tompos Zoltán
Mezőgazdasági: Vedrődy Gusztáv és Vasadi János,
Közlekedés: Mondok Béla és Németh Béla,

Igazgatás és igazságügy: dr. Aszódi Imre és dr. Juhász Károly.
A Munkástanács választása után egy vezető katonai testületet is választottak.
A Megyei Munkástanács Forradalmi Katonatanácsának tagjai:

6 Kilián Iskola parancsnok jelentése 530. p.; Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból
Szolnok megye. Szolnok 2006. 18. p.

7 Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból. Szolnok megye. Szolnok 2006. 18-23. p.
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1.) Kablay Lajos alezredes. (Kilián Iskola, és Szolnok Helyőrség parancsnoka), 2.)
Brassói Tivadar őrnagy (helyette október. 29-től Varjú Zsigmond főhadnagy), 3.) Szabó
Lajos (Kablay Lajos írnoka), 4.) Bencze Imre főhadnagy (Jászberény, tüzér alakulat), 5.)
Bandi Imre rendőr százados (Megyei Rendőrfőkapitányság), 6.) Kopasz György honvéd
százados (Műszaki alakulat, pf 1775). 7. Keresztes Lajos százados (Légvi Tüz Kik Iskola,
pf9800).

A katonai tanács, munkájának segítése érdekében egy hadművelet tervezőcsoportot is
létre hoztak, melynek vezetője Szathmári József százados lett.8

A Munkástanács tagjainak megválasztását követően a megyei tanács elnöke lemondott,
helyettesei (a résztvevők némi „noszogatásra") szintén követték főnöküket. Az eseményen
sokak megdöbbenésre megjelent az Államvédelmi Hatóság két helyi képviselője is, akik
felajánlották szolgálatukat a megválasztott testületnek, amit természetesen nem fogadtak
el. A két egyenruhást útjukra engedték, nem bántották. A választást követően az érintettek
kimentek a megyeháza erkélyére és bejelentették a végzett munka eredményét, majd a
tisztségviselők egy része szólt a téren várakozókhoz. Ezt követően a tömeg nem akart haza
menni. Ezért egy részük dr. Sebők András főorvos vezetésével a szolnoki rádió stúdiójához
ment. A többiek - mintegy 6-800-an (többségükben fiatalok, munkások, egyetemisták) —
úgy döntöttek, hogy fegyvert szereznek és elmennek Budapestre harcolni. Ők ezért
hosszabb utat választottak és a katonai repülőtér felé vették az irányt. Kablay Lajos (aki
ekkor a megyeházán volt) telefonált helyettesének, Dankó Pál őrnagynak, és közölte vele,
hogy több százan tartanak a reptér felé, fegyver, lőszer kiadásáról szó nem lehet. Dankó
néhány tapasztalt tisztet előre küldött, hogy próbálják meg rábeszélni a tüntetőket a
visszafordulásra. A fegyverrel, lőszerrel ellátott, a laktanya földi védelembe beosztott
katonáit pedig a bejáratához rendelte. A tüntetők megérkeztek, és a vita köztük, és a
parancsnok-helyettes között már-már kezdett elmérgesedni, amikor megérkezett Kablay
alezredes, és a rá jellemző stílusával megoldotta a helyzetet. Ekkor hangzott el közismerté
vált hitvallása: „A forradalom fegyveres védelme a katonák dolga".'

Október 27-én (másnap) szovjet kérésére Dancsi József és Kablay Lajos felkereste a
helyi alakulat parancsnokát. A beszélgetés szükségességét a „25-i kődobálás" indokolta. A
szovjet parancsnok elmondta, hogy neki semmi kifogása sincs az ellen, hogy a magyarok
tüntetnek, és hogy az ő távozásukat követelik. De arra kéri a város vezetőit, hogy lássák
be azt, hogy ők katonák, és parancsot hajtanak végre, esetükben a „három lépés az három
lépés", és adott esetben a levegőbe leadott 8-10 lövés ugyanennyi ember halálát is
okozhatta volna. Ezzel nem volt mit vitatkozni, egyet kellett érteni. Dancsi József- hogy
a városban, az esetleges konfliktus helyzeteket megelőzzék - felajánlotta, hogy
vegyesboltot nyitnak a laktanyában, így nem lesz szükség arra, hogy a katonák, illetve
hozzátartozóik vásárlás céljából a laktanyát elhagyják. Kablay alezredes pedig megígérte,
hogy katonáival felkeresik a város üzemeit, gyárait, és ott „kiértékelik" a helyzetet.10

8 Ugyanott, 82. p. Továbbá Cseh Géza jegyzete (Katonatanács)
9 Kilián Iskola parancsnok jelentése. 534. p. Továbbá Fodor Gyula ny. alezredes szemtanú beszámolója.
10 Az ellenforradalom különböző szerveinek és bizottságainak iratai, jegyzőkönyvei. (MSZMP MB Archívum 61. fond VIII.

csoport 1956. 3. őrzési egység szám.)
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Okulva a huszonhatodikán a laktanya bejáratánál történtekből a helyőrségparancsnok
intézkedett a laktanyák őrzésvédelmének megerősítésére. Janza Károly honvédelmi
miniszter ezen a napon hetven végzős hajózó és megfigyelő hallgató avatási parancsát írta
alá. (Az avatásra a Kilián Iskolán szolid körülmények között november 11-én került sor.)
A törökszentmiklósi hadkiegészítő-parancsnokság vezetője arra kérte Kablay alezredest,
hogy a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség (MÖHOSZ) és a vadászok által nála
tárolt fegyverek elszállításához, és a mintegy 6-800 tüntető „megfékezéséhez" (4-es utat
eltorlaszolták) nyújtson segítséget. A helyőrségparancsok 30 tisztet, tiszthelyettest és
sorkatonát küldött a helyszínre, akik a feladatot megoldották. A katonák fele a helyszínen
maradt, a többiek visszatértek Szolnokra."

Huszonnyolcadikán felgyorsult a szovjet csapatmozgás üteme a városban. Szolnokon át
nyomult célja felé a 27. és 32. gépesített, a 70. lövész, a 60. légvédelmi tüzér és az 1. vasúti
hadosztály. Fodor Gyula százados, a Kilián Iskola repülőkiképző-század parancsnoka a
Tápiószentmárton hadműveleti repülőtérre történő átrepülése során, Szolnok és Abony
térségében jelentős mennyiségű szovjet csapatkontingens jelenlétéről számolt be. Ezen a
napon is folyt az élelmiszerszállítás a fővárosba szolnoki katonai repülőtérről az iskola és
a 16. szállítórepülő-ezred, Li-2-es gépeivel (pl. a Tejipari Vállalattól).'2

Október 29-én a napok óta tartó vita kiéleződött a fegyveres erők Munkástanács
felügyelete alá helyezése témájában. Az integrálás legfőbb szószólója Kocsár József
(KME) tanársegéd volt, míg az ellenpólust Kablay alezredes képezte. A vita
„mellékágaként" úgy döntöttek, hogy egy 17-20 fős delegációt küldenek a Parlamentbe, és
ott kikérik a témában Nagy Imre miniszterelnök véleményét. Ezen a napon egy szovjet
önálló út és vasútépítő zászlóalj indult útra Szolnokra a vasútállomás és a vasúti híd
őrzésére és működtetésére. Megérkezésükkor olyan ellenszenvvel találkoztak (főleg a
vasutasok körében) a városban, hogy vissza kellett vonni az alakulatot Debrecenbe. A
Magyar Néphadsereg Katona Tanácsa 29-én átállt a „népi felkelés" oldalára. A honvédelmi
minisztériumban, az Országos Légvédelmi és Légierő Parancsnokságon és más
haderőnemi parancsnokságokon is Forradalmi Katona Tanácsot választottak (a Légierő
Parancsnokságon 21 fős testület jött létre). Ezek működését miniszteri parancsban
szabályozták. Október 30-án, útra indult Budapestre a Kilián Iskola Li-2-es gépével a
szolnoki Munkástanács 20 fős delegációja. Velük utazott még Dinka Tibor főhadnagy
(1953-ban a koncepciós perek időszakában elítélték) repülőgép-vezető is, őt a Légierő
Parancsnokság Forradalmi Katona Tanácsának ülésére hívták meg. A munkástanács
delegációja a budaörsi repülőtérről a Parlamenthez gépkocsival utazott. Oda belépője csak
két főnek (Fazekas Zoltánnak és Kocsár Józsefnek) volt. Nagy Imre elfoglaltsága miatt,
nem tudta fogadni a küldöttséget. Bujáki Ferenc villanyszerelőnek (szintén tagja volt a
delegációnak), azonban - aki kivárta a „sorát" - sikerült találkoznia Kádár Jánossal, és
elmondania a szolnokiak gondját, baját. Kádár miután meghallgatta őt, írt egy oldalnyi

11 Dr. Iván Dezső: A magyar katonai repülés története. (1956-80.) HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály, Bp., 2000.
115. p., 71. p.; Kilián Iskola parancsnok jelentése. 534-535. p.

12 Dr. Iván Dezső: A magyar katonai repülés története. (1945-56.). 172-173. p.; Cseh Géza: A Damjanich rádió hullámhosszán
Szolnok - 1956. J-Nk-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei. Szolnok, 2003. 49. p.; Fodor Gyula szemtanú beszámolója.
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üzenetet a város lakóinak, amit aláíratott Nagy Imrével is. A találkozó végeztével Bujáki
nyilatkozott a Kossuth rádió tudósítójának. Hazaérkezésekor megmutatta az írást a
munkástanácsnak. így a szolnokiak is értesültek annak tartalmáról. Ezen a napon a
városban, 35 egyetemista közreműködésével megalakult a Nemzetőrség, és a rendőrökkel,
katonákkal közösen járőröztek az utcákon. Ezen a napon, reggel nyolc órakor az
„alárendelt" egységek, alegységek, tíz órakor, pedig a Kilián Iskola Forradalmi Katonai
Tanácsot, illetve Intéző Bizottságot választott. A tanács elnöke Kiss Gyula őrnagy a
vadászkiképző-ezred parancsnoka, tagjai Vargyas őrnagy, Merfelsz százados, Kardos,
Varjú, Nagy főhadnagyok, Pásztor hadnagy, Szabó szakaszvezető és Szabó őrvezető
voltak. A testület működését rendező alapszabály szerint, annak tevékenysége nem
akadályozhatta a kinevezett egyszemélyi parancsnoki rendszer gyakorlatát.13 A nap
országos léptékű történése volt, hogy feloszlott a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), és
megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Intézőbizottsága. Megkezdték a
szovjetcsapatok kivonását Budapestről. A fegyveres felkelők elfoglalták a budapesti
Köztársaság téren lévő pártházat.

Október 31-én a megyei munkástanácsban az egyetemistákat képviselő dr. Fazekas
Zoltán és Kocsár József valamint dr. Aszódi Imre és Jankovics Lajos intézőbizottsági
tagok befolyása ugyan nőtt, de Kablay alezredes továbbra sem kényszerült álláspontja
feladásra. Az ekkor született „kompromisszumos" lépések egyikeként a munkástanács
megbízta Szathmári századost Szolnok város kör-körös védelmi tervének kidolgozásával
(amit később, épp a katonák mérlegelése alapján, nem hajtottak végre). A katonai repülőtér
légvédelmének megerősítésére egy légvédelmi üteg érkezett a helyi légvédelmi tüzér
ezredtől. A Rékasi úti laktanya légvédelmét is hasonló módon erősítették meg. A Kilián
Iskola Forradalmi Katona Tanácsa elhatározta, hogy egy híradó-kocsival útba indítja,
Steták Józsi századost (aki jól beszélt oroszul) a Martfű irányába lévő szovjet alakulatok
katonáihoz azzal a céllal, hogy közvetítse a tanács felhívását: „ne lőjenek a magyarokra".
A próbálkozás nem járt sikerrel. Egy Budapestről érkezett katonai tanácstag javaslatára az
iskola hadtápszolgálata, láng-gránát (Molotov-koktél) készítésbe kezdett. Sörösüvegekből
2.000 darabot össze is szereltek, elraktároztak.14 Ezen a napon a Szovjetunió Kommunista
Pártja Központi Bizottságának (SZKP KB) elnöksége a magyarországi katonai
beavatkozás mellett döntött. A Magyar Rádió helyi stúdiója felvette Damjanich János
tábornok nevét, ezzel is kifejezve az elkötelezettségét a függetlenségi eszme iránt. Másnap
szép hangvételű cikket olvastak be Kaposvári Gyula, múzeumigazgató tollából, de a rádió
közvetítette gondolatait Gerencsér Miklósnak, Híves Lászlónak, Solymár Józsefnek és
Szekulity Péternek is.15

November elsején a városban befejeződött a „Forgószél" hadművelet katonai vezetési
központjainak kiépítése és meghatározott infrastruktúrával történő ellátása. A katonai
műveletek irányítását a Vörös Csillag (ma Városmajor) úti laktanyából hajtották végre. A

13 Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból. Szolnok megye. Szolnok 2006. 32-33. levél: 153.
p.; Killián Iskola parancsnok jelentése. 537. p.; Dr Iván Dezső: A magyar katonai repülés története. (1945-56.) 176. p.

14 Kilián Iskola parancsnok jelentése. 536-539. p.; továbbá Steták József szemtanú beszámolója.
15 Cseh Géza: A Damjanich rádió hullámhosszán Szolnok - 1956. J-Nk-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei. Szolnok,

2003. 18. p., 47. p.
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hadművelet idejére Konyev marsall, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek fő-
parancsnoka, szovjet honvédelmi miniszter-helyettes, vezénylő-parancsnok alárendeltségébe
kerül Malinyin tábornok a Szovjet Fegyveres Erők Vezérkari főnökének első-helyettese,
továbbá a Szovjet Fegyveres Erők Vezérkarának hadműveleti csoportja Leljusenkó
tábornok vezetésével, a Kárpáti Katonai Körzet törzsének hadműveleti csoportja Tutarinov
tábornok (körzet-törzsfőnök) irányításával. Értelemszerűen, ezek az előkészületek „nagy
forgalommal" jártak. A Mii, Mi-4-es típusú helikopterek, páncélozott és más egyéb
rendeltetésű járművek rendszeresen érkeztek és távoztak a laktanyából, ennek során
gyakorta igénybe vették a szandaszőllősi sportrepülőteret is. A másik helyi szovjet katonai
objektum a József Attila úton volt. Ezt a laktanyát, magas beosztású politikai és katonai
személyiségek fogadásra tették alkalmassá. November elsején, az esti órákban indult el
egy Li-2-es típusú katonai repülőgéppel Kádár János és Münnich Ferenc Tökölről
Szolnok, Munkács (itt leszálltak, majd egy Il-14-es „kormánygépre váltottak") Beregszász
útvonalon Moszkvába. Érdekessége volt ennek az utazásnak, hogy Kádárt egy külön
gépen, egyedül utaztatták, időt hagyva neki a „gondolásra"."

November másodikán Konyev marsall Szolnokon meghatározta a feladatokat
(eligazítást tartott) a „Forgószél" hadműveletben részvevő csapatok parancsnokainak (8.
Gépesített Hadsereg parancsnoka Mamszurov tábornok, települési helye Debrecen, 38.
Összfegyvernemi Hadsereg, Babadzsanjan tábornok, Székesfehérvár; és végül a
Különleges Hadtest, Lascsenkó tábornok, Tököl). Ennek a haderőnek az alárendeltségében
17. hadosztály, ebből 8 gépesített, 1 harckocsi, 2 lövész, 2 légvédelmi tüzér, 2 repülő, 2
légideszant magasabb-egység volt, ami 60 ezer katonát, 1.130 harckocsit, és
önjárólöveget, 616 tüzérségi löveget és aknavetőt 185 légvédelmi löveget, 380 páncélozott
harcjárművet, 3.830 gépkocsi foglalt magába. (Összehasonlításként a magyar katonai
egységek létszámát a szovjetek ekkor 50 ezer katonára, 10 ezer nemzetőrre 100
harckocsira becsülték.) Ezen a napon a katonai intervenció előkészítő mozzanataként
szovjet katonaság szállta meg a magyar katonai reptereket. Egy páncélozott
harcjárművekkel megerősített szovjet harccsoport elfoglalta a szolnoki repülőtér felszálló-
betonjának déli végét. A csoport parancsnoka közölte Kablay alezredessel, hogy ne
indítsanak és fogadjanak repülőgépeket, ellenkező esetben tüzelni fognak a gépekre."
Ezen a napon reggel hat órakor négy harckocsiból és egy páncélozott-járműből álló szovjet
harccsoport megszállta a szolnoki katonai repülőteret, megakadályozva annak
üzemelését."

16 Huszár Tibor: Kádár (1912-1956) 334-335. p., Fekete István: Szolnok és a magyarországi forradalom és katonai
intervenció. Tisicum. J-Nk-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok 2006. 194. p.

17 Horváth Miklós: A Magyarország ellen végrehajtott szovjet agresszió. (A magyar forradalom eszméi) 81-84 p.
18 Kilián Iskola parancsnok jelentése. 539. p.
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November harmadikán nagy volt a sürgés-forgás, a szolnoki szovjet katonai objektumok
körzetében. Több magas beosztású tábornoka társaságában itt járt Zsukov marsall.
Személyesen ellenőrizte a készenlétet a „Forgószél" hadművelet végrehajtására." A magas
beosztású szovjet vezetők (mivel november 4-ig nem volt megbízhatóan őrzött légi bázis
ebben a térségben) Moszkvából, Munkácsig kormánygéppel, onnan, pedig gyakran Mi-4-
es helikopterrel jöttek tovább Szolnokra. Ezzel magyarázható, hogy a helybéliek közül
sokan láttak ezekben a napokban, a város légterében helikoptereket repülni. A nap
történéséhez tartozik, hogy a várost a szovjet katonai alakulatok teljesen körbe kerítették.
Dinka Tibor főhadnagy Budapestről gépkocsival, egy-egy lengyel, német és francia
újságíró társaságában érkezett Szolnokra, akik itt, a munkástanács vendégei voltak. A
tudósítóknak a helyi Munkástanács képviselője elmondta, hogy „... a forradalmi
munkástanács tagjai nem hajlandók letérni a szocializmus építésének útjáról,
természetesen, a teljes függetlenség és semlegesség keretei között."20 Az esti órákban a 80.
szovjet ejtőernyős légideszant-ezred járműveire Törökszentmiklósnál magyar fegyveresek
rálőttek, ezért köztük mintegy negyedóráig tartó tűzharcra került sor. Az összecsapásban,
magyar részről egy vétlen (utcán rekedt kisgyermeket biztonságba helyezni szándékozó)
asszony, a deszantosok közül, pedig egy katona életét vesztette, öten pedig megsebesültek.
Egyébként ennek az egységnek volt a feladata, a Forgószél hadművelet szolnoki központi
vezetési pontjának védelme (negyedikén a hajnali órákban értek be a városba).21 A
MÖHOSZ, illetve az annak részeként működő Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) helyi
repülőklubja, november 4-én 10 órára, Szolnokon a sportrepülőtér mellett lévő repülőiskola
épületébe összejövetelt hirdetett meg a forradalmi bizottság megválasztása céljából.
Huszonkét órakor, Tökölön egy közös katonai - KGB (szovjet Állambiztonsági Bizottság
orosznyelvű rövidítése) művelet keretében Szeröv tábornok (KGB vezetője) letartóztatta a
szovjet-csapatkivonásról tárgyalni szándékozó, Maiéter Pál vezette magyar
kormányküldöttséget. Mivel a delegációnak tagja volt a vezérkari főnök és a vezérkar
hadműveleti főcsoportfőnöke is, ezért a Magyar Néphadsereg gyakorlatilag legfelsőbb
szintű vezetők nélkül maradt.22 Szolnokon a Munkástanács november 5-én, hétfőre a
munka felvételére, az élet normalizálásra szólított fel.

19 Zsukov november 3-i (4?) látogatása. Kun Miklós: Kádár Moszkvában. (Duna TV 2005. október 23-án 19.30-kor sugárzott
műsorában Nyikolaj Dzuba, és más, akkori szovjet szemtanuk egybehangzóan állították, hogy Hruscsov 3-án este közölte,
hogy Zsukov Magyarországról hívta öt telefonon és tájékoztatta a helyzetről. A történész még külön rákérdezett, hogy
Magyarországról? A válasz, igen. A döntés a Kremlben A hiányzó lapok 1956 történelméből, és a Jelcin-dosszié, is
egyértelművé teszik, hogy Zsukov november 2-án délutántól nem vett részt az SZKP KB Elnökség ülésein. Helyi levéltári
források (pl Tiszai Lajos Szolnokország, Cseh Géza művei) ezen a napon több Mi-4-es helikoptert láttak a Vörös Csillag
úti szovjet laktanyában leszállni.

20 Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból. Szolnok, 2006. 36. p.
21 Mint az előző 53. p.
22 Tőrös István: "Ha este kimegyünk Tökölre, onnan többé nem jövünk vissza". TOP GUN 1999/2. sz.; Györkéi Jenő -

Horváth Miklós: Szovjet katonai intervenció 1956. Bp., 1996. 251-254. p.; Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom
levéltári dokumentumaiból. Szolnok, 2006.

- 6 2 -



Gy. Fekete István: Az 1956-os forradalom, és a szovjet katonai intervenció...

November negyedikén (vasárnap), beindult a szovjet katonai intervenció katonai
gépezete. Éjfél körül, az erre a célra kialakított szovjet harci csoportok, a honvédelmi
minisztérium magas beosztású katonai vezetőinek lakásait vették körül, kissé később a
felsőbb szintű vezetési pontokat fegyverezték le (ennek során 13 tábornokot, 300 tisztet
vettek őrizetbe csak a Honvédelmi Minisztériumban, az Országos Légvédelmi
Parancsnokságon, az akció során megölték Hamza László főhadnagyot, ügyeletes tisztet).
Szolnokon23 a 60. (szovjet) légvédelmi tüzérhadosztály harmadikán késő éjszaka lezárta a
Szolnokról kivezető összes utat.24 Félháromkor, szovjet harckocsik betörték a szolnoki
rádió Damjanich stúdiójának kapuját (december 24-ig megszállva tartották a stúdiót).
Moszkvában november 1-3. között megalakították a szovjetekhez hű, magyar
„ellenkormányt". Elkészítették annak tevékenységének beindításhoz szükséges különböző
dokumentumokat, többek között a néphez intézendő Kádár és Münnich beszéd szövegét
is. Miután azt az érintettek megjegyzéseikkel kiegészítették és a szovjet pártvezető-testület
jóváhagyta, Munkácsra szállították. Itt „magyarosították", majd a helyi stúdióban
magnószalagra olvasták, sokszorosították, és negyedikén 4 óra 5 perckor és 5 óra között,
a munkácsi, a szolnoki (kis teljesítményű adó), a Balatonkilitin, és a szovjet csapatok,
propaganda egységeinél található rádióállomások útján továbbították a szöveget az
éterbe.25 A Honvédelmi Minisztérium ügyeletéről kiadták Münnich Ferenc (ő volt az
„ellenkormány" fegyveres erőinek a minisztere) utasítását. „Elrendelem, hogy a Magyar
Néphadsereg egységei ne tüzeljenek a szovjet egységekkel szemben. Parlamentereket
küldjenek az oda érkező csapat elé"26 - tartalmazta a szöveg. Szolnokon a „Forgószél"
hadművelet 4 órakor vette kezdetét „Mennydörgés 444" (Grom) jelszóra. A helyi
alakulatok lefegyverzésekor a „Rékasi" úti laktanyánál 4 óra 25 perckor fegyveres
konfliktusra, lövésváltásra került sor (a szovjetek harckocsik lövegéből is több lövést
adtak le). Az összecsapásban két magyar katona (a 21 éves Tóth Mihály, sorhonvéd a 27.
tüzérezredtől, és a 22 éves Vajda László somövendék, a tüzértiszthelyettes-képző ezredtől)
életét vesztette, és rajtuk kívül még öt magyar katona (kettő-kettő a légvédelmi tüzér, és
az 56. aknavető, egy fő pedig a tiszthelyettes-képző ezredtől) megsebesült. Az elhaltak
temetésére november 8-án Szolnokon, katonai tiszteladással került sor, melyen részt vett
Kablay alezredes, helyőrségparancsnok is (a katonákat később szülőhelyükön helyzetek
végsőnyugalomra).27 Szolnok többi lakatnyájában a lefegyverzés rendkívüli esemény
nélkül, de megalázó módon történt meg (a műszaki zászlóalj állományát november 7-ig
„zár alatt" tartották). Hajnali 4 óra körül - miután Konyev marsall „megnyugtató" képet
adott a hadművelet helyzetéről - Moszkvából útnak indult az az IL-14-es kormánygép,
amely Kádár Jánost és a kíséretében lévő személyeket szállította (a Forradalmi Munkás

23 Mint az előző. 154-158. p.
24 Györkéi Jenő - Horváth Miklós: Szovjet katonai intervenció 1956. Bp., 1996. 154. p.
25 A Kádár, Münnich és a Forradalmi Munkás Paraszt kormány közleményeinek lakossághoz történő eljuttatásának története

jól nyomon követhető Cseh Géza: A Damjanich rádió hullámhosszán c. művében ( 19-27. p.) valamint Tiszai Lajos:
Szolnokország c könyvében. 126-128. p.

26 Györkéi Jenő - Horváth Miklós: Szovjet katonai intervenció 1956. Bp. 154-158. p.
27 Dr Horváth Miklós: A harc folytatódik - a Magyar Néphadsereg alakulatainak lefegyverzése. Magyar Honvéd c. újság 2006.

december 8. száma.
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Paraszt Kormány - FMPK - tagjai közül Münnich Ferenc volt még a fedélzeten). A gép
útvonala Moszkva, Munkács, Miskolc, Szolnok. Féltíz-tíz óra körül érkeztek meg a
szolnoki katonai repülőtérre, a „fogadóbetonra" gurulva a gép megállt. Az utasok gyorsan
páncélozott szállító harcjárművekbe szálltak, és a városba, a József Attila úti laktanyába
hajtottak. 10 óra 30 perckor több szovjet párt és katonai vezető és néhány magyar (főleg
akik a gépen vele utaztak) jelenlétében Kádár János bejelentette a FMPK megalakulását.
Ezen a napon Kádár János egy aktívaértekezletet tartott, húsz, huszonöt fő részére, a
megyei pártbizottság épületében.28

November ötödikén, egy szovjet Li-2-es repülőgéppel, korábban volt magyar párt és
állami vezetők érkezetek Szolnok katonai repülőterére. A géppel érkezett: Vég Béla (MDP
KV titkára) és családja, Egri Gyula (MDP KV titkára), Hidas István (MDP PB tagja,
minisztertanács elnökhelyettese) családjával, Bérei Andor (Tervhivatal elnöke) és felesége
Andics Erzsébet (MDP KV tagja), Apró Antal (MDP Politikai Bizottság tagja) családjával,
Nógrádi Sándor (MDP Központi Vezetőségének osztályvezetője), Piros László
(belügyminiszter), Kiss Károly (MDP Politikai Bizottság tagja), Marosán György, (MDP
Politikai Bizottság tagjai), Virág Ede (MN nemzetközi osztályának vezetője). A
repülőtérről a városba, a megyeházára hajtottak. Tartózkodási helyük őrzését zömmel a
Kilián Iskola, Fodor Gyula százados parancsnoksága alatt álló, repülőkiképző-százada
oldotta meg, tisztekkel, tiszthelyettesekkel, repülőgépvezető-hallgatókkal. A századnak
„besegítettek" a Kaszás Béla alezredes vezette légvédelmi tüzér-tiszthelyettes iskola
növendékei is (ezt a feladatot több héten át kellett végezni).29 Ezen a napon Kádár János
találkozott Kálmán Istvánnal, majd Dancsi Józseffel és Kablay Lajossal is (ez utóbbi két
megbeszélésre Kádár kívánságára került sor). Kálmán István, a megyei pártbizottság első
titkára, közölte a munkástanácsokkal, hogy a régi (tanácsi) államigazgatási szervek
visszaállítására döntés született, ezzel a munkástanácsok mandátuma megszűnt.
Történelmi tény, hogy a közigazgatás „visszarendezése" Szolnokon valósult meg először
az országban. Ezzel kapcsolatos hír, hogy november 9-én Dancsi Józsefet a Szolnoki
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elnöki tisztével bízták meg. Ezt a funkcióját 1957.
január 31-ig látta el.

November hatodikán a megyeháza „vendégei" közül Andics Erzsébet, Bérei Andor és
Friss István megalakították a kormány tájékoztatási csoportját és kiadták a Szabad Nép
című folyóiratot. Később a Kádár-csoport kiadásban megjelent a Népszabadság folyóirat
is. Este nyolc órakor a 60. légvédelmi tüzérhadosztály állományába tartozó Usakov
hadnagy utasítást kapott arra, hogy erős katonai biztosítás mellett szállítsa Budapestre
Kádár Jánost, Marosán Györgyöt és Kossá Istvánt (ők voltak ekkor Szolnokon a FMPK
tagjai közül). A konvoj a meglehetősen rossz időjárási körülmények miatt csak másnap
délelőtt 10 óra körül ért föl Budapestre, a Parlament épületéhez.30

28 Huszár Tibor: Kádár. (1912-56) 342. p.; Döntés a Kremlben. 56-os Intézet Bp. 1996. 88-90. p.;
29 Berki Mihály: Szolnok megye pufajkásai. Új Magyarország Magazin. 1992. 11. 7-i száma; Tiszai Lajos: Szolnokország.

119-120. p.; A Kádárt szállító repülőgép (Il-14-es) másodpilótájával Steták József szemtanú beszélt Szolnokon.
30 Kilián Iskola parancsnokának jelentése. 543-545. p.
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November hetedikén, több száz tüntető vonult végig Szolnok főutcáján, a „szokásos"
útvonalon, a „Gólyától" a Damjanich szoborig. A demonstrálok a szovjet katonai
beavatkozás és megszállás ellen tüntettek. Másnap Konyev marsall és törzse is távozott
Szolnokról Budapestre. A „Forgószél" hadműveletet november 11-én nyilvánították
befejezettek. November 24-én Konyev bejelentette a szovjet „Dél Hadseregcsoport"
megalakulását, ezzel együtt a szovjet csapatok ideiglenes magyarországi tartózkodását.
December 12-én volt a városban egy nőtüntetés.

A megtorlás részeként Szolnokról 20 hivatásos katona,Jcerült gyanúba", közülük kilenc
ellen született bírósági ítélet. Kablay Lajos alezredes (Kilián Iskola parancsnoka), Borsodi
Árpád őrnagy (Kilián Iskola törzsfőnöke), Kiss Gyula őrnagy (vadászkiképző-ezred
parancsnoka), Szathmári József százados (légvédelmi tüzérezred-parancsnok), Varjú
Zsigmond főhadnagy (Kilián Iskola repülőgép-vezetője, megyei katonai biztos), Kopasz
György százados (műszaki laktanya forradalmi katonai tanácsának elnöke), Decsi Ferenc
százados (Kilián Iskola törzstisztje, a hadműveleti csoport vezetője), Kis Varga Sándor
főhadnagy (Kilián Iskola repülőgép-vezetője), Steták József főhadnagy (Kilián Iskola
előadó).31

A történések ismeretében döntse el, ki-ki maga, hogy az 1956-os forradalmi
eseményekben milyen szerepet játszott Szolnok, és annak vezetői, mindenek előtt Dancsi
József és Kablay Lajos posztumusz ezredes. Az utókor a Megyei Munkástanács elnökének
tevékenysége előtt emléktáblával, Szolnok Helyőrség parancsnoka estében pedig egy róla
elnevezett térrel és egy szobor felállításával tisztelgett. Az utóbbihoz megjegyzésként
hozzá kívánkozik, hogy az emlékhely elkészítésért az érdem elsősorban a Kablay Lajos
nevét viselő Magyar Veteránrepülők Egyesületéé. 1996-ban Malasenko nyugállományú
altábornagy (aki részese volt a budapesti hadműveleteknek) következőket írta: „A
történelem azt mutatja, hogy nem lehet erőszakkal hosszabb időn át olyan eszméket egy
népre kényszeríteni, amelyeket az nem fogad el ... A szovjet csapatok bevonulása
Budapestre, majd az ország egész területére a magyar belügyekbe való beavatkozás volt
... A rend és a nyugalom helyreállítása az országban a kormány és a magyar nép dolga lett
volna. Az 1956 őszén végbe ment eseményeket történelmi tragédiának kell értékelni".32

31 Kaposvári Gyula: A tanuk még élnek. Vasárnap c. újság 1991. 11. 3. sz.; Tiszai Lajos: Szolnokország. 121 -122. p.; Györkéi
- Horváth: A szovjet katonai intervenció 1956. Bp. 277. p.

32 MNK Legfelsőbb Bíróságának Katf. Kt. 499/1958 sz. szereplő ítélete. Hadtörténelmi Levéltár. 2006.
33 Györkéi - Horváth: Szovjet katonai intervenció 1956. Bp. 5. p.
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Szathmári József Szabó (Floki) őrnagy

Kablay Lajos alezredes Dancsi József elnök
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Szathmári József

MDP székház '56
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Mi-4 Budaörs

Kossuth tér, október 26.
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Killián Li-2-ese

Emlékmű a Megyeháza épülete mögött
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Megyeháza, 1956. október 26.

Szolnoki Szigligeti Színház
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Emlékmű a Tiszaparton
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