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A Corvin-köziek befogadták*
- Beszélgetés Varga Mihállyal -

Egy-egy ünnephez közeledvén mindig arra gondolok, vajon a korabeli események
résztvevői mit szólnak az ünnepléseinkhez, megemlékezéseinkhez. Ezért sokszor előveszek
régi újságokat, vagy más dokumentumokat és elolvasom újra őket. Van egy olyan állami
ünnepünk, október 23-ika, amelynek a résztvevői, tanúi még itt élnek köztünk. Egy ilyen
résztvevőhöz, Varga Mihályhoz látogattam el városunkban. Megkértem, idézze fel az
emlékeit, mit cselekedett akkor.

- Október 27-ikén élelmet szállítottam Túrkevéről Pestre. Ugyanis Túrkevén is
gyűjtöttek a fővárosban harcolók számára és kerestek önként jelentkezőt, aki felviszi. Azt
tudni kell, hogy abban az időben elég zűrös volt a helyzet, másodszor, hogy nem volt itt
Túrkevén pontos hírforrás, hogy tényleg mi van Pesten. Ennek ellenére én jelentkeztem.

- Hány éves korú volt akkor?
- Én '56-ban 24-ik évemben voltam. Katona voltam, leszereltem és az egyik barátommal,

akivel iskolába együtt jártunk, katonák is együtt voltunk. Akkor már dolgozott ő is, én is.
Volt munkahelyünk, de a kapcsolatot tartottuk, mint barátok. Mi ketten vállaltuk ezt a
dolgot.

- Ő is túrkevei volt?
- Túrkevei, de most nem él Túrkevén. Minket perbe fogtak, elítéltek. Utána mikor

hazajött, ő elment Keviből.
- Őt hogy hívják?
- Trencsényi László.
- No és mit vállaltak pontosan? Mit és hová vittek?
- Kenyeret, szalonnát, kolbászt. Egy három és féltonnás teherautóval. Célzott lett volna

a fuvar, mert a Városház utcába kellett volna ezt nekünk leadni. Igen, de nem tudtunk
átmenni a körúton, mert annyira lőttek. Olyan nagy volt a harc. Már kijjebb is, de ott meg
abszolút nem tudtunk keresztül menni, mert kilőttek volna bennünket. A Corvin-közig
jutottunk el.

- Milyen volt odáig az útjuk?
- Kisújszállás felé mentünk. Azt tudni kell, hogy Kisújszállástól Budapestig harckocsik

közt mentünk. Felvonulási út volt a 4-es nekik. Az oroszoknak. Mind a két oldalt teljesen
tömve volt.

- Nekem is az a gyerekkori élményem maradt meg, hogy láttam, amint a 4-es műúton
végelláthatatlan sorokban mennek az orosz tankok.

- Igen. Meg nem állítottak bennünket, de hellyel-hellyel a 4-es műút le volt zárva. Ék
alakba állt két harckocsi. Aztán, mikor közel értünk, akkor kinyitották, elengedtek, de

A beszélgetés 2002-ben történt. Az írás első megjelenési helye: Túrkeve című városi lap, 2002. október
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utána újra zárult. Ez bizonyos szakaszonként volt. A harcmodornak egy technikai trükkje
volt. A barátom szomjas volt útközben, volt is nálunk víz üvegben. Mondtam neki, hogy
elő ne vegye. Hallottuk a koktélos üvegeket. Biztos kilőnek bennünket. Adott esetben nem
sokat kérdeznek. Ezt minden katona tudta, hogy mit jelent egy üveg akkor. Nem lehetett
üveget mutogatni, mert az egyet jelentett a halállal.

- Felérve Budapestre, mit tapasztaltak?
- Amint mondtam a Corvin-közig jutottunk. Ott civilek, katonák, rendőrök voltak.

Kérdezték, hogy hova akarunk menni. Mondtuk, hogy hova, meg mi célból. Azt mondják,
ide figyeljetek, - mindenki tegezett mindenkit. Ez jellemző volt akkor. - idefigyeljetek
gyerekek, jó helyt lesz itt is a rakomány. Vigyétek be az Üllői úti 1. sz. Klinikára. Azt is
tudni kell, hogy, a Corvin-köz ezt fogta át. Ez volt nekik a kórházuk egyszer, másodszor
meg, hát, élelmezésük, mint olyan, én nem is tudom, lehet-e ilyet mondani. Ahonnan
kaptak. Volt mikor egész nap, 30 óra hosszáig nem ettek. Volt, mikor aztán volt kaja
bőségesen.

- Ezek szerint a túrkeviek gyűjtése a Corvin-közben harcolókat segítette.
- így történt. Mi ott megálltunk. Nekünk nem kellett pakolni, mert volt, aki pakoljon.

Pillanatok alatt lepakoltak. Egyre kértek, hogy igyekezzünk ki a városból, hogyha vissza
akarunk jönni még aznap, vagy pedig maradjunk a kórházban, éjszakázzunk ott, mert 6
órakor lezárják a kimenő utakat. Nem engednek be aztán senkit. Se ki, se be. Azokon a
területeken, ahol ők ellenőriztek. Rapszódikus volt ez, hogy hol.

- Hogyan döntöttek?
- Úgy döntöttünk, hogy jövünk haza. Haza több idő kellett. Este körülbelül 8 óra volt,

mikor megérkeztünk. Lépcsőzetesen tudtunk csak haladni, hiszen a 4-es műúton a haladás
végig akadályoztatva volt.

- Itthon hogyan fogadták?
- Másnap a Gépállomásnál nagygyűlés volt. Pontos hírforrás nem volt, mert rádióból is

csak mindig a zene szólt. Mindenki körömhegyen állt, hogy tényleg mi van Pesten.
Tudták, hogy hol voltunk. Be kellett számolni. És akkor én elmondtam, hogy mi volt,
meddig voltunk, mit láttunk. Elmondtam, hogy elég csúnyán néz ki az a része
Budapestnek. Halott sok van, mert sok volt tényleg. Rengeteg kiégett autó hullákkal az
utakon. Magyar halott is volt. Katona is, de főleg civilek. Úgy tessék elképzelni, hogy
minden magyar halotton ha nem volt babérkoszorú nemzeti szín szalaggal, volt
virágcsokor nemzeti színű szalaggal átkötve. És mind a faltövire volt húzva. Ott feküdtek.
Nem volt idő eltemetni őket. Úgy lőttek, hogy nem lehetett mást hallani, csak azt, hogy
lőnek, fütyül a golyó, meg reccsen, csapódik. Szóval nem egy olyan túl jó kirándulásnak
lehet mondani ezt az utat.

- Volt-e más egyéb megbízatása '56-ban?
- A Munkástanácsba beválasztottak. A nemzetőrség és a rendőrség munkáját kellett

összehangolnom. A fegyveres testületekre szükség volt a közrend védelme miatt.
Tudtommal nagyobb baj, a kommunisták bántalmazása, meghurcoltatása Túrkevén nem
történt.
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- Annál inkább meghurcolták magát.
- Hát igen. Január 8-án bevittek, vallattak. Azt el sem lehet mondani, le sem lehet írni,

milyen kegyetlenkedéssel történt a vallatás. A börtön már megváltás volt. Előbb az első
fokú ítéletet Szolnokon hozták, amely szerint öt évre ítéltek hamis politikai vádakat
felhozva ellenem. Majd a Legfelsőbb bíróság két évre levette a büntetésemet. Azt ki is
töltöttem. 1959. február 23-ikán szabadultam. A zaklatásoknak azonban nem lett vége
hosszú ideig. így kellett leélnem az életemet.

- Az utóbbi évtizedben nagyot változott a világ. 1991-ben eltörölték a megbélyegzését
és többször kitüntették. Kitüntetést vehetett át Göncz Árpádtól, a Magyar Köztársaság
hadseregének ezüst keresztjét is megkapta. Most legutoljára, 2002. március 15-ikén a
Corvin-közi Bajtársi Közösség a „Korvin-közi hősök tölgyfalombbal díszített érdem-
rendjét adta át Önnek.

- Igen, a Corvin-köziek befogadtak. Az az igazság, hogy inkább ne kaptam volna egy
kitüntetést se, csak az életemben ne kellett volna elviselnem a sok megaláztatást, büntetést.
Úgy érzem, nem szolgáltam rá.
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