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Széi Júlia

„Mikor az ég zengett..."

így kérdezik mifelénk, nagy csapás, katasztrófa után, ahol mindenkire szükség lett
volna: Te meg hol voltál, mikor az ég zengett? —A kérdés most 1956 októberére vonatkozik
és az illetékes korosztály saját magának tegye fel a kérdést s ha nincs rá válasza, van
történelmi alibije.

1956. novemberének szereplőit gyűjtöttem egy rádióműsorba, amelyet szó szerint
lejegyeztem. Talán így a saját szavaikkal, sorsukkal sikerült személyesebbé tenni a velük
való találkozást. - Ők azok, akik ott voltak, mikor az ég zengett.

1956/57 fordulója a félelem, a fájdalom, a didergés, a menekülés tele volt Budapesten.
A rádió bomba ütötte sérülései még frissen tátongtak, magunk is csak képzelődhettünk, mi
történhetett itt. Magam a kis fekete bőröndömet kerestem, amiben úti holmijaimat
tartottam, majd megtaláltam véres rongyok között a szerkesztőségi szobában. Utolsó
műsoromat az adó épület egy öltözőszekrényének a tetején leltem meg, amelyet 23-án este
már lövöldözések között montíroztam, mivel 24-én reggel lett volna a stúdió felvétele. Az
is ott volt, ahová tettem. Csak a helyünket, önmagunkat nem találtuk. Minden lépésnél
törmelék csikorgott a talpunk alatt és ez nemcsak a valóságos téglatörmelékre volt igaz.
Az egymáshoz való kapcsolatainkra ugyanez értendő.

Ezekben a napokban két vékonykabátos ember keresett fel - orvostanhallgatók - azzal,
hogy Ők szeretnék elmondani a történetüket, fontos lenne, hogy megmaradjon. Annyi különös
történt akkor velük. (Nem is kérdezősködtem miért és miért éppen én.) Stúdiót persze nem
kaptam, foglaltak voltak, így egyik kitűnő gépírónőnk írta le gyorsírással, amit a fiúk
mondtak. Hamarosan le is gépelte a szöveget, de nem jött érte senki. Eltettem a fiókomba.
Adásba, műsorba soha nem került, nem kerülhetett, mert nem tudhattam, nem ártok-e vele
valakinek. így aztán, Sajgó Ilonának soha nem fizettük ki a gyorsírás-gépelést.

45 év múlva szólt a telefon. Dr. Fedor József fogorvos jelentkezett. A „Fehérsipkás",
ahogyan a társai a harcok alatt elnevezték. Kis vászon műtősapkában járta végig összes
küldetését parlamenteri státuszban. Társával Lehocky Attilával ők voltak a Corvin-köz
parlamenterei. Hozták, vitték a „pontokat", fogalmazták a pontokba szedett üzeneteket,
feltételeket, amelyek már a fegyverszünetre vonatkoztak és tartalmazták a felkelők
politikai álláspontját. így megfordultak a harcok és tárgyalások legfontosabb helyszínein
— a Parlamentben, írószövetségben, katonai parancsnokságokon. Ezért gondolhatta a két
fiú, hogy ez történelem, meg kellene örökíteni, de miért éppen akkor? Az is kiderült:
egyikük, Attila már nem bírta idegekkel - naponta történtek a lefogások, házkutatások,
elhurcolások, feleségével együtt - úgy döntöttek, hogy elhagyják az országot. Ki tudja, mi
történik még, maradjon nyoma annak, amit ketten véghez vittek - akkor mindezt nem
beszélték meg velem, csak annyit, hogy talán már holnap elmennek. Gondoltam ez a
bizalom jele, amely kötelez.
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45 év múlva Fedor doktornak adtam át a kéziratot, azzal, hogy egy rádióműsorban ő
idézzen belőle:

Fedor József (a továbbiakban: F. J.): - „Délelőtt 11 óra körül elmentem a fogászatról,
mivel a klinika adjunktusával nézeteltérésem támadt azért, mert két fegyveres katonát nem
volt hajlandó beengedni a klinikára. Erről a két katonáról tudtam, hogy a Corvin-köziekkel
harcban állott. A két katona bebocsájtást kért. Azt mondta az adjunktusom, hogy ha a két
katona eldobja a fegyvert, beengedi őket. A katonák erre azt felelték, hogy ha ők eldobják
a fegyverüket, hadbíróság elé állítják őket. Ezek után mégis eldobták fegyvereiket,
bebocsátást nyertek. Mi aztán lefektettük őket. Mielőtt azonban mi felébredtünk volna, a
két katona eltávozott, fegyverüket magukhoz véve. Ezután is tovább vitatkoztunk az
adjunktusommal a sebesültek ellátásáról. Követeltem tőle, hogy a klinikán a kötszer
mennyisége alapján legalább húsz sebesültet lássunk el."

- Igen, akkor erről volt szó: az Üllői úti kórházakon ki segít? Fehérsipkás és barátja,
aki szintén orvostanhallgató volt, Lehoczky Attila, aki akár az utcán is kötözte a
sebesülteket. A Corvin-köz parancsnokságán azonban más beosztást kaptak.

F. J.: - „A Corvin-köziek ugyan felvették a harcot a szovjet katonákkal, de a parancsno-
kok elhatározták, hogy másnap reggel megpróbálnak összeköttetést létesíteni a
kormánnyal az írószövetségen keresztül, mert meg akarják szüntetni az oktalan vérontást.
Ebben az ügyben engem is megkérdeztek, mit kellene tenni. Lényeg az, hogy Lehocky
Attila és én vállaltuk, hogy az ügy közvetítői, parlamenterei leszünk az írószövetség és a
parancsnokságok között."

- Az utcán folytak a harcok, akik ismerik a város térképét, tudják a Corvin-köztől a
Gorkij fasorig hosszú az út.

F. J.: - Elindultunk egy parlamenter társammal az írószövetségbe, a Gorkij fasorba. Már
alkonyat volt, mikor a Lövölde tér környékén jártunk, amikor egy szovjet katonai járőr
feltartóztatott bennünket, bevittek a szovjet katonai főparancsnokságra. Mi nem tudtuk,
hogy ez a Lövölde téren van, és ott bekerültünk első lépésként a föld alatti börtönükbe,
ahol eltöltöttünk vagy másfél-két órát. Különválasztva kihallgatásra vittek bennünket. A
szovjetek akkor azt tanácsolták, hogy mivel valóban kilátástalan ez a küzdelem, ők annak
tartották, menjünk vissza a Corvin-közbe és egy általuk megszövegezett fegyverletételi,
megadási javaslatot vigyünk. Mi ezt szívesen vállaltuk, csakhogy a börtönből kikerüljünk,
illetve a főparancsnokságról. Ezt a dokumentumot az akkori budapesti főparancsnok,
Kuzinov ezredes, a Szovjetunió hőse írta alá és dr. Benedek György százados a
Honvédelmi Minisztérium részéről. Hosszú-hosszú keringőkön keresztül végre eljutottunk
a Rádióhoz, ahol Solymosi János, aki a pilisvörösvári páncélos dandár parancsnoka volt,
az ezredével tartózkodott."

- Végül is el tudták juttatni a szovjet parancsnokság feltételeit?
F. J.: - „Eljuttattuk a Corvin-közbe, ahol összeült a parancsnokság, megtárgyalták és a

Pongrácz testvérek keményen kiálltak a visszautasítás mellett."
-Amit a Corvinisták visszautasítottak, például a szovjet parancsnokság fegyverletételi

feltételeiből, amit akkor tollba mondtak. „Aki leteszi a fegyvert, szabadon elvonulhat,
munkahelyét elfoglalhatja. Ez az utolsó felszólítás." Ezzel kezdődik a fegyverletételi
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levélváltás. A válasz előre tudható, mégis a két parlamenter, Lehocky és a Fehérsipkás
utcáról - utcára menekítette az írást.

F. J.: - „Feltartott kezekkel, hátunkba fegyverekkel érkeztünk a Corvin köziek parancs-
nokságára. A ház árkádos oldalán egy kb.17 éves munkás gyerek kísért fel engem a 3.
emeletre. A lakók a pincében voltak. Hosszú tárgyalások után, egy Öcsi nevezetű katona
írógépet hozott és nekiláttak a Corvin-közeik saját fegyverszüneti feltételeinek megfo-
galmazásának. Az utolsó így hangzott: A szovjet csapatok vonuljanak ki Budapestről és
december 3 l-ig hagyják el az ország területét. 1957. április 1-én írjanak ki szabad válasz-
tásokat az ENSZ felügyelete mellett, Nagy Imre kormányát nem ismerjük el. Az elesett
harcosokat nyilvánítsák hősökké. Aztán: az ávéhá eltörlése. Kossuth címert a magyar
zászlóba. Követelés: március 15-nek és október 23-nak ünneppé nyilvánítása." A kész irat-
tal, fegyvereseket adtak mellénk, akik elkísértek bennünket a Vajdahunyad utcáig. Este
9 óráig, aztán bekerültünk a Rádióba.

- Magyarázat: A két parlamenter azért jutott a házba, mert ott addigra már egy körzeti
katonai parancsnokság alakult ki.

F. J.: — „Míg idáig értünk, többször veszélyben volt az életünk, mert hol a szovjetek
tartóztattak fel, hol mások. Falhoz is állítottak egyszer bennünket. Izgalmas éjszaka volt.
De a parancsnokság szovjet képviselőitől itt tudtuk meg, hogy a magyar és szovjet
csapatok együttesen felkészültek a Corvin-köz felszámolására. Ez az utunk eljutatott
bennünket az akkori kormányhoz és Nagy Imréhez is személyesen. Máig is abban a hitben
élek, hogy ez vezette Nagy Imrét ahhoz a döntéshez, hogy ne engedélyezze a testvérharcot
és kimondta, hogy győzött a forradalom.

- Ha ez most rádióműsor, csak egy vágás a magnószalagon és megszólal az ott székelő
katonai parancsnok Solymosi János alezredes, aki a Piliscsabáról, Budapestre vezényelt
páncélos egység vezetője. Első intézkedése írásból idézhető feladat: „ Csoportok szervezése,
amelyek külön-külön meggyőzik, vagy lefegyverzik a kisebb harcoló egységeket, tehát a Páter
utcát, a Corvin-közt, a Kisfaludy-közt. — Sándor főhadnagy az akció vezetője" azonban,
visszafordult azzal, hogy ö ezt képtelen megtenni. Pedig kiderült például, hogy a Corvin-közi
fiatalok 80 %-a tizennyolc éven aluli, 30 %-uk pedig 15 éven aluli. A főhadnagy fegyveresen
valószínű könnyen fel tudta volna számolni őket. Fegyverrel gyerekekkel szemben...?

F. J.: - Persze. Volt is rá terv. Hanem Nagy Imre parancsot adott, hogy amennyiben
végrehajtják, ő lemond. így hiúsult meg a terv végrehajtása. Nem lehetett véghez vinni
azért sem, mert pontosan én is ilyen parancsot adtam a katonáknak, hogy a népre nem
lövünk és különösen gyerekekre. Magam mentem hozzájuk, hogy bontsátok el a
barikádokat, a rendfenntartás legyen a dolgotok, hogy a közlekedés reggelre helyre álljon
és meginduljon a munka. Utána majd reggel lehet tárgyalni.

- Volt olyan parancs is hogy a tizennyolcéven aluliaktól el kell venni a fegyvert, de mit
szóltak ehhez a Corvin-köziek?

Solymosi János magnószalagról (a továbbiakban: S. J.): -Amit én adtam nekik parancs-
ba, azt végrehajtották. Az én járőreim hoztak be 13-14 éves gyereket, ruszki géppisztollyal
a nyakában. -Alezredes elvtárs elfogtuk! - Jó, zavarjátok is el, de a géppisztolyt vegyétek
el tőle, tehát én lefegyvereztem. A járőr meg bekísérte.
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- Vagy valamelyik betört kirakat mellé állította őrnek. A parlamenter Fedor József,
amikor itt jár a rádióban, szemtanúja volt a parancsnok és a srác találkozásának. Név
szerinti emlék:

F. J.: - „Emlékszem Gazdag Sándorra, aki jelenleg Hamburgban él. Ő is egy igazi pesti
srác volt, 16-17 év körüli. Itt a Rádióban a katonák elfogták, mert fegyvert akart lopni
tőlük. Pont itt tartózkodtam akkor a stúdióban. Emlékszem, még Darvas Iván is itt volt
akkor Solymosi dandárparancsnoknál és ő elé hozták ezt a fiút. Katonásan jött be,
határozott elszántsággal, emlékszem rá. Megkérdezte Solymosi, hogy mit keres itt. -
Elaludtam az este. - válaszolta a fiatal gyerek. - A puskámat a fejem alá tettem, de mire
fbiébredtem, ellopták a puskámat. így gondoltam, itt a katonaság, innen tudok
legkönnyebben fegyvert szerezni. Solymosi nagyon ki volt borulva, először azt mondta,
vigyék ki az udvarra és lőjék agyon. Felüvöltöttem, hogy alezredes elvtárs, hát ez egy
gyerek, ilyet nem tehet! Akkor Solymosi elmosolyogta magát. Vigyék fel a fogdába!
Nahát, azóta ezzel a Gazdag Sanyival többször találkoztam, levelezésben is vagyunk, sőt,
esküvői tanúja voltam, amikor házasodott."

- De mire besötétedett a Rádió szomszédja a Nemzeti Múzeum már füstölt, égett, a
parancsnoknak intézkednie kellett.

S. J.: — Bementem a Múzeumba és ott találtam 200-250 civilt, akik a lövöldözés elől
odamenekültek. Már nem volt idejük elmenni, mert ropogott az egész környék. Tűz ütött
ki az első emeleten. Azonnal küldtem a katonákat, oltsák el. Akik bent voltak civilek, azok
is azonnal oltották a tüzet, ahogy tudták. A teremből hordták ki az értékeket. Erre a
Múzeum Baross utca felé eső épületének harmadik emeletéről többen géppisztolysorozatot
lőttek a tűzoltókra és a tüzet oltókra. Mellettem állt a harckocsi, akkor adtam parancsot:
Fordulj oda, és lőjj! Mindegy, hogy ki, fogjátok el, hozzátok ide! És amilyen állapotba
emiatt én kerültem akkor ott, saját kezűleg agyonlőttem volna. Ezért, amiért a tüzet oltókra
rálőtt. Ez a világ legbecstelenebb dolga. Akárki csinálta. A tüzet oltani kell!

_ ?

S. J.: -Amikor tűzszünet lett, elmentem a Corvin-közbe, végigjártam az összes felkelő
csoportokat, utána ott találtam az Ivánkovácsot. Mondtam, hogy én vagyok a körzet
parancsnoka, ne járkáljanak a felkelők fegyveresen az utcán, mert elfogják a járőreim. Azt
megengedem, hogy ahol betörték a kirakatokat, oda fegyveres őrt állítsanak. Meg is tették.
Akkor mondtam neki, ne higgyétek, hogy győzelemre megy a forradalom. Biztos, hogy
elveszítjük a forradalmat, levernek bennünket, mert korán kezdtük és rosszkor.

- A forradalom persze nem vezényelhető. Amint hallottuk, a parancsnok kiadta az első
tűzparancsot. A két parlamenter, Lehoczky és a Fehérsipkás, ahogyan akkor hívták Fedor
József orvostanhallgatót, utcáról-utcára menekítette a rájuk bízott fegyverszüneti feltételeket.
Ezek többet mondanak, mint amennyit mi, most szóval elmondhatnánk erről az időről.

Város a barikádok mögött - című magnószalagról folytatjuk.
A tank keresztbe fordult az úttesten, lánctalpa csikorgóit a gránitköveken, elakadt. A

lakók az ablakon kihajolva nézték, mi lesz. A Molotov-koktélt senki sem látta, ki, mikor
röpítette oda. A lakók kihajoltak az ablakon, mi lesz. Háború házon kívül. Gaálné asszony
emlékezik. Nagykörút, Corvin-köz sarka, 3 emelet - lift nincs -.
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Gaálné (a továbbiakban G-né): A lakások mind nyitva voltak. Nem tűnt el semmi.
- Nem zárták be a lakás ajtót?
- Nem-nem.
- Ez volt Budapest.
G-né: - Volt egy vajas süteményes bolt a házban, benne rengeteg árú, vajtól kezdve a

fügéig minden, nem nyúlt hozzá senki. Ennek a vajas-süteményesnek óriási raktára volt,
és nem volt már október 23-a, szegény volt a nép, senkinek sem volt tartaléka, de eszébe
se jutott, hogy itt ez a raktár. Amikor egy kis csend lett, huszonvalahanyadikán jött az
üzletvezető és osztotta ki a margarint, a lisztet.

- Ma már elképzelhetetlen Budapest nyitott lakásajtókkal. A vagyoni biztonságnak oly
foka, amelyet meg sem tanultunk minősíteni. Gondolom ez nem volt akkor különösebb
szerencse. Sövényházi Zoltánná a Rádió szomszédasszonya családjával hogyan élte át
azokat a napokat?

Sövényháziné (a továbbiakban: S-né): - Mikor eldördült az első lövés, valaki kiabált,
hogy magyar vér folyik! Az utcának a túlsó oldalán erős holdvilág volt, láttuk, hogyan
bújtak az emberek egyik kapuból a másikba a falhoz simulva. Észrevettem, a lányom
fekhelye ép az ablak alatt volt. Elhúztuk a szobának egy biztonságosabnak ítélt részébe.
Ezzel kezdődött az életünk átrendeződése. Nem sokat aludtunk aznap éjjel. A férjem azért
reggel elment a munkahelyére. A Földművelésügyi Minisztériumnak egy vállalatánál volt
jogtanácsos. Onnan az ablakból nézte végig, amikor a parlament előtt legéppuskázták az
embereket. Borzalmas élmény volt neki. De az igazgatója akkor azt mondta neki, úgy kell
a csőcseléknek. Ezen összetűztek és a vége, hogy felmondott a férjemnek. Holtestek
szanaszét a földön, a férjem sírva jött haza.

- Régi polgárcsalád volt a Sövényházi, a kerület mágnás negyedében.
- ínséges 3 hónapunk volt, munkanélküli segélyen.
- Nem adtak el valamit ebből a gyönyörű lakásból, amit azóta is sajnálnak?
S.né: - A biciklimet ettük meg krumpliban, a férjemnek a szmokingját olajban.
- Város a barikádok mögött. Harcok házi koszton, tréfálkozott akinek volt lélekjelenléte.

Gaálnééknál a házfelügyelő fejét elvitte egy lövedék. A pincében tűz ütött ki. A rendőrség,
a Vöröskereszt eltűnt gyerekeket kerestek. így élt Budapest. És hogyan halt? Dr Csecsei
Béla a kerület polgármestere egy számsort hozott magával mikor meghívtam a műsorhoz.

Csecsei Béla (a továbbiakban Cs. B.): Megnéztük hogyan alakult 1956 októberében,
novemberében, decemberében a halálozások száma. Októberben 179 halottat anyakönyveztek
a Józsefvárosi tanácsnál, novemberben 480-at, decemberben 390-et. Több mint háromezren
haltak meg a kerületben, holott az előbbi években legfeljebb kétezer, esetleg kétezer-ötszáz
halottja volt a városrésznek. Ez az ezer halott valószínű az októberi harcok áldozata.

- Józsefváros, itt az emlékünnep szomorúság, gyász is, fehérzsebkendőkkel. Ilyenkor,
évfordulókon hazajönnek olyanok is, akik külföldön élnek. Bajtársak, Sorstársak, és az
itthon maradottak, az itthon megöregedtek, - különböző 56-os szövetségek tagjai - várják
őket. Valami szervezetlen inspekció alakult ki, munkaidő után, ünnepnapokon is a
Szövetségek szobáiban ügyelnek, szinte együttműködnek a repülőtérrel. így találkoztam
Bocskai Józseffel a soros ügyeletessel. Beszélgettünk: hol érte október 23-a?
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Bocskai József (a továbbiakban: B. 1): - Tatabányán lent a fejtésen ért a hírt, hogy kitört
a forradalom. Az előző években mint rab dolgoztam a 14-es aknán, a „Tündér-kertben",
amelyet azért hívtak így a helybeliek, mert nehogy megtaláljunk szökni a föld alatt, mindig
erősen ki volt világítva. Kémkedésért ítéltek el, pedig egy idegen nyelvet sem beszéltem
és ma sem értettem, miért fogtak gyanúba. Augusztus 21-én szabadultam, illetve feltételes
szabadlábra helyezést kaptam, de mivel rabságom alatt kitanultam a vájárságot és egy
évtized alatt, míg rab voltam el is vesztettem a hátországi menedékemet, az otthonomat,
maradtam a bányában.. Elég jó fizetést, sőt előleget is kaptam, tehát a körülményeimmel
elégedett voltam. - Nem is arról volt itt szó, hogy itt új rendszert akarunk, hanem egy
igazságos tisztulási folyamatot, amit a Petőfi-kör indított el és amely a kormányban, és a
pártban is elfogadható -.

- De mit tudott mind erről egy tatabányai bányász?
B. J.: - Mi rabok sokkal jobban tudtuk értékelni a történteket úgy politikailag, mint

személyileg. Szóval tudtunk ezekről a dolgokról. A cél nem az volt, hogy itt testvérháború
legyen 56-ban. Inkább senki sem kérdezte, milyen pártba tartozol, milyen vallású, zsidó
vagy cigány vagy-e. 56-ban mindenki, zsidók, keresztények, rabok és szabadok eggyé
forrtunk. A kommunizmus diktatúráinak kévéjét itt vágták el Budapesten 56-ban.
Énnekem az a véleményem, hogy a mai napot is és nyolcvankilencet is 56-nak
köszönhetjük. - Éjjeli műszakban voltam október 23-án, amikor jött a hír és akkor tettem
le a csákányt. Az aknástól kaptam egy „felszálló" papírt, hosszú volna elmondani, hogy
Tatabányán mi történt akkor. Én magam 280 fiatallal jöttem el Budapest segítségére.

- Hol jelentkeztek? Hol volt akkor a „forradalom "?
B. J.: A Körúton van egy „Bányász Mozi", ott gyülekeztünk. (A Práter utcában főztek

és letelepedtünk a Práter utcai iskolában.) Angyal Pista, Ivánkovács és még páran. Két nő
is jött, ők a Vöröskeresztes iskolából és ránk bízták a gyógyszerraktár, vérraktár - őrizetét.
- Oda volt lerakva a külföldről jött összes gyógyszer, onnan küldték a kórházakba. Az
értékes külföldi gyógyszerek biztonsága akkor létkérdés volt Budapesten -. A nagy
segítség, a Nyugat segítsége, hiába vártuk, nem jött meg. Gondolom azért nem történt
meg, mert Budapest utcáin vér folyt és nem olaj. Ha olaj folyt volna, jött volna a segítség
mindenfelől.

- Ez már meglehetősen mai megfogalmazás. Hány éves volt akkor?
B. J.: - 29 éves voltam. Ebből kilenc évet - állítólag kémkedésért - börtönben töltöttem.
- Hogyan képzelte el a sorsát 29 évesen?
B. J.: Annak, akit szerettem, és valóban mennyasszonyomnak tudtam, kilenc év után,

mikor szabadultam, akkor már 3 gyereke volt. És hát nyilvánvaló, hogy én sem voltam már
az a húszéves lángoló fiatalember, aki belé szeretett. Kilenc év megemésztett és
felemésztett, minden illúziót és reménységet. Az időt, ugye csak elveszíteni lehet.

- Egy karcagi polgár Rácz Sándor vallomása. - A Munkástanács és a Forradalmi
Bizottság tagja volt. -

Rácz Sándor (a továbbiakban R. S.): Hozzám tartoztak a termelőszövetkezetek is.
Karcagon rizstermelő gazdaságok voltak és természetes, hogy a rizstermelő gazdaságok
bizonyos mennyiségű rizst tároltak a raktárban és jöttek hozzám a tsz-ekből, hogy szét
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kellene osztani a rizst. Mondtam, addig míg a helyzet nem tisztázódik, senki nem nyúlhat
semmihez sem, bármiféle képen fog alakulni a helyzet. Nekünk szükségünk van arra, hogy
ebből a rizsből megfelelően tudjunk gazdálkodni. Közben naponta vonultak át a szovjet
csapatok Karcagon és november 4-én mi kezdtünk egy szervezkedést, több mint húszan
voltunk benne. A kunmadarasi repülőtérnek egyik repülős tisztjét küldtük ki azzal, hogy
próbálja valamiképp felvenni a kapcsolatot, akik nekünk a segítséget ígérték.
Reménykedtünk, hisz Szabad Európa azt sulykolta belénk, hogy Nyugat nem fogja hagyni
Magyarországot ebben a veszedelmes helyzetben. De hát rá kellett jönnünk, hogy ez nem
történt meg. Sőt emberek százait vitték börtönbe, emiatt az átállás miatt.

- No és azok a tisztek, akit a karcagiak külföldre küldtek, tudtak fegyvert hozni?
R. S.: - Elmentek, de nem tudtak. Na most ez 1957 februárjáig még létezett. Engem

február 4-én tartóztattak le. A kislányom a nagyszüleinél volt Nógrádban, akkor hoztam
haza. November 4-én hajnalban érkeztem Karcagra és 7 órakor már 20 pufajkás állt az
ajtóm előtt és letartóztattak. Eddig tartott a reménység. Azt is el kell mondani, hogy
november 4-e és februárja között a Forradalmi Bizottság és Munkástanács Elnöksége
tiltakozó sztájkot szervezett azért, hogy magyar állampolgárokat vittek a Szovjetunióba a
városon keresztül. Azok a járművekből kidobálták a különböző céduláikat, üzeneteiket és
természetesen számítottak a mi segítségünkre. Ezért tartottunk mi nagygyűlést a városháza
dísztermében. A város összes munkástanácsának megbízottai ott voltak és egyszer csak
megjelenik két szovjet tiszt. Kinézek az ablakon, látom, hogy a tank ott van a főtéren, a
lövegnek a csöve pedig oda van irányítva a tanácskozó termünkre. Mondja a két
parancsnok, hogy folytassák nyugodtan a tárgyalást, mi csak barátilag vagyunk itt. És ott
a tank — kérdezem -, ez a löveg is a barátságnak a jele? Azt mondja a szovjet tiszt - nem
éppen, de azzal mentek oda hozzájuk, hogy Karcagon vérfürdő készül. Meglepődtünk. -
Szíveskedjen körülnézni, hogy lát-e valami olyan dolgot, ami arra utalna, hogy Karcagon
valakinek a haja szála is meggörbülne? November 15-ig Karcagon egyetlen lövés sem
volt. Mi urai vagyunk a helyzetnek. - El is mentek. Utána döntést hoztunk, hogy levelet
intézünk a Kádár-kormányhoz, hogy tisztában van-e a kormány azzal, hogy magyar
állampolgárokat visznek ki a Szovjetunióba, és mit óhajt tenni azért, hogy ezt
megakadályozza. Ha nem tud eleget tenni, és nem tudja megvédeni az állampolgárait,
vonja le a konzekvenciát. Ez táviratilag ment el Kádár Jánosnak. Itt van a bírósági
anyagomban. No, végeredményben február 4-én letartóztattak, felhoztak a Főutcára, majd
'57 májusában gyorsított eljárással 15 év börtönre ítéltek, ezért a „vérfürdőért".

- Rácz Sándor 11 évet ült börtönben. Solymosi János a „Parancsnok" a Rádióban
kialakított katonai körzeti parancsnokság vezetőjének ítéletéről a következőket tudhatjuk
meg:

S. J.: — Tudtam, amikor én kiadtam azt a parancsot, hogy senki parancsára népre nem
lövünk, tudtam, hogy ezért felelősségre leszek vonva. Meglepődtem, amikor mondta a
nyomozóm, hogy engem halálra fognak ítélni és sorolta, hogy milyen bűntetteket
hajtottam végre.

- Solymossi vezérőrnaggyal a Wekerle-telepi ház betegszobájában beszéltem.
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S. J.: - Tulajdonképpen történt olyan eset is, amit az ötvenhatosok egy része nekem nem
bocsát meg. Miért nem vettem fel a harcot a szovjet csapatokkal, miért szabadítottam ki a
Corvin-közből 22 szovjet katonát, akiket a kilőtt harckocsikból és a harckocsit kísérő
gyalogságból elfogtak. A következőkért: A Varsói Szerződéssel kapcsolatban, ha én szembe
szállók a szovjet katonákkal, akkor megszegem az állam által kötött szövetséget és ha nem
szabadítom ki azt a 22 katonát a Corvinból és valami bajuk lesz, bűnt követek el, nyugodtan
hadbíróság elé állítottak volna és nagyon csúnya büntetés járt volna érte. Nem harcoltam a
szovjet csapatok ellen, dacára annak, hogy én a felkelők mellé álltam. És még valamiért, 1943
januárjában, februárjában a szovjet lakosságnak köszönhettem, nemcsak én, hanem mások is,
hogy megmenekültünk. Sose felejtem el utolsó erőm már nem volt. Elfogyott. Körülbelül 15
kilométerre volt tőlem az a ház, ahová be tudtam volna menni, de nem volt erőm, a földön
másztam. Onnan jött ki egy asszony meg egy férfi, és ott a kemence mellett tértem
magamhoz, különben megfagytam volna, mint a többiek. Ez is befolyásolt a döntésben. De a
fiatalok, akik elfogták a szovjet katonákat, azok sem akarták volna elpusztítani őket, mert
akkor megtették volna. A Corvin-köziek foglyokat tartottak. 22 szovjet katona egy hadnagy
parancsnoksága alatt volt fogságban és oda adtam egy rendőrt, aki meg nálam volt, és akit
szintén a Corvin-köziek 29-én tartóztattak le. Halálra voltam ítélve, négy hamis tanúból
három visszavonta a vallomását és csak egy vallott mellettem. Ez az a rendőr volt. így kaptam
hat évet. A büntetésnek persze nem volt vége. Mikor kijöttem a börtönből, szinte
mindenünnen kirúgtak. Nagy családom volt, négy gyerek. Pár napot vagy pár hetet, hónapot
dolgoztam és mindjárt felmondtak Ez volt a határozatlan időre szóló büntetés.

- Aki a foglyokat és a bajbajutott katonákat bevitte a Corvin-közbe egy pesti srác volt.
Alacsony, fürge és Molotov-koktéllal harcolt Ő is felrobbantotta a tankokat. De merte
kiszabadítani a katonákat. Dilinkó Gábor. Bocsánat a kitérőért, itt elkerülhetetlen az ő
nevének a magyarázata.

Dilinkó Gábor (a továbbiakban D. G.): - Nem tudták az igazi nevemet és megjött a
boríték, cím: Bizsu Gábornak. Felbontom, jelenjek meg kitüntetésem alkalmából ekkor és
ekkor a Parlamentben. Kiöltöztem elegánsan, mutatom a személyimet, azt mondják, maga
ide nem mehet be. Mondom, miért? Mert maga Bizsu Gábor, maga nem Dilinkó. Mondom
az egy és ugyanaz. Tudja mit. Hívja fel Göncz Árpádot, a köztársasági elnököt, aki le is
jött a kapuhoz, mi van Bizsukám! Az őrök meg csak néztek.

- Melyik pesti utca ragasztotta rá a Bizsu nevet Dilinkó Gáborra, aki az elnökkel együtt
töltötte a büntetését. Melyik pesti utca volt az?

D. G.: - Újpest, Mária utca 55. Ott születtem. - Ha jönnek Ausztráliából, Kanadából,
Franciaországból, megérkeznek a repülőtérre az első, hol van Bizsu? Itt vagyok, mondom,
de hát annyira fáj a lábam, örülök, ha leülök. Beveszek 4-5 csillapítót, hogy azt az órát,
másfél órát kibírjam a repülőtéren.

- A repülőtérről a városba menet a régi bajtársak, akikkel együtt harcoltunk, megállnak
a Corvin-téren a „pesti srác" szobránál, ki hinné róluk, hogy ők voltak azok a pesti
srácok. Tisztelegnek a parancsnok Ivánkovács László emléktáblája előtt, „Kivégezték
1957. december 30-án. " és egy tüneményes lány a Kócos emléke előtt. Kócos vidéki lány
volt, Ilonka. A bajtársak közül egy valaki kis virágcsokrot tesz az emlékmű alá.
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D. G.: - Kócos az én első nagy szerelmem volt. Ott lőtték agyon Kócoskát.
- Hol fejezte be a harcokat?
D. G.: - Én a Corvin-közben fejeztem be és a „Fehérsipkás" orvos Józsi is. Ő végig

harcolt velünk és kötözte a sebesülteket. Az összes nagyvezér mind megszöktek, már 2-án,
3-án leléptek. Egyedül Jóska maradt. Ő volt az utolsó parancsnokunk.

- Ezt soha nem mondta, Dr. Fedor József.
D. G.: - Ő nem is fog magának dicsekedni soha ez életben.
Az én fegyvernemem a Molotov-koktél volt. Egy srác csinálgatta. - Aztán, hogy

használod -? El kell dobni, drága öcsém. Eldobod, ennyi az egész. De közel kell ám menni.
- Már mint a tankhoz közel menni?
D. G.: - Igen-igen. Ezt tettem egész addig, míg fejlövést kaptam. Itt a forradás. Meg

még máshol is van a hátamon, a lábamon. Na és aztán, hogy tegyük le a fegyvert, bizony
azért sem tettük le. Reggel 4 órakor kezdtek aknázni bennünket az oroszok a
Gellérthegyről. Be voltunk mérve, szabályosan. Tehát elárultak bennünket. Akik ott
voltunk kb. 70-en, még mindnél fegyver volt. Sajnos az elfogottak 90 %-a ott maradt. A
nagy szabadságharc a Corvin-közben másfélóra alatt végett ért.

- Feltartott kezekkel jöttek onnan ki?
D. G.: - Mondom, hogy egy se. Mondom, hogy egy se. Ott nem volt kegyelem. Aki

megmozdult, lelőtték.
- Na és Bizsu saját maga, hogy maradt életben?
D. G.: - A Práter utcában mikor meglőttek, egy szenes pincébe beestem, majd jött egy

fekete kocsi, abba felvettek és vittek a kórházba. Mai napig is él az a fiú, aki engemet
bevitt. És ezért, mert a sebesülteket a kórházba vitte, 15 évet kapott.

- És a sebesült mennyit kapott?
D. G.: - Énnekem először 12 évem volt, utána levették 7 évre. Egészségesen letöltöttem,

nem tartozom nekik semmivel.
- És azután?
D. G.: - Először kaptam egy állást a szeméttelepen. Ott ült egy jó öltözetű férfi és azt

mondja nekem, tudod mit, jössz hozzám a szemétdombra, fogod ellenőrizni, hogy ne
lopják el a rezet. Azt ott kell leadni helyben. Téglát összeszedtünk, összeraktunk,
lószőnyegekből volt az ajtónk és állandóan égett a tűz, mert meg lehetett fagyni. Na
mondom Istenem, csak innen szabadíts meg, mert ráadásul a bánya betelt és utána
mindenki nincstelen lett. Berúgtam, és megágyaztam a villamos síneken, Lőrincen. Hívták
a rendőrt, hogy mit csinálok itt. Uram, alszom, mert hontalan vagyok. Bevittek a
rendőrségre és kaptam munkát. Mondták, vigyétek el a tsz-be. Ott voltam másfél évig,
mint öntöző. Apám elhelyezett a Korányi Kórházba beteggondozónak, ott ismerkedtem
meg a feleségemmel. - Ha maga látott még, szép vöröshajú nőt! - Csakhogy Manci
cukorbeteg volt. Súlyos. Vitte a pénzt az orvosoknak. Elmentem fűtőnek, éjjel-nappal
kazánházban voltam, de kerestem. Akkor pénzért fát lehetett vágni a hátamon. Manci
meghalt. Szóval mindig dolgoztam, mert nagyon féltettem az '56-os becsületemet. És
kibírtam mindent.
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- A névjegyén olvasom Dilinkó Gábor nemzetőr dandártábornok.
D. G.: - Az újságokban meg lehet találni, hogy Maiéter Pál összekötő tisztjét tizenkét

évre ítélték el, cigány Bizsut. Meg van az újságban. Ezt nem lehet letagadni.
- Maiéter Pál, az akkori kormány hadügyminisztere hogyan vette észre Bizsut, - aki

fegyver helyett egy Molotov-koktéllal állított be -, hogy katonai rangot kapott?
D. G.: - Tulajdonképpen én egészségügyit végeztem a hadseregnél. Tizedes voltam a

magyar hadseregben.
- Tehát nem a tankokért tüntették ki.
D. G.: - Részt vettem komolyan a harcokban. Már nem él szegényke, megmondaná,

hogy én húztam ki a tankok alól, egy kislány volt. Bementem én mindenkiért. Nálam nem
számított, ha égett a tank. Nem féltem. Vittem, kihoztam, bekötöztem, jött a kocsi, elvitték,
még meg is kérdezték tőle, hogy ki kötötte be? Hát a cigány Bizsu, ott áll a sarkon.
Mondom én, kemény gyerek vagyok, Maiétertől kaptam rangomat, és tisztelem őt mint
hőst, mert az életét adta a magyar népért. Halálra ítélték, és ő nem kért kegyelmet. Nem
kért, csak annyit mondott: Szerettem volna még élni. Bátrak voltak ezek a Corvin-közi
gyerekek, Intézeti gyerekek, ezeknek se Istenük, se hazájuk nem volt, velem együtt. Úgy
mondom, se Istenünk, se Hazánk nem volt. '56-ban lett.

- A pesti srác volt a hős, ő az áldozat is. Hada Mártával beszélgettem róluk. Márta 19
éves fiatalasszony, a sebész, Török doktor felesége és a harcok alatt asszisztense is.
Emlékszik Márta egy-egy kis sebesültre?

Hada Márta (a továbbiakban H. D.): Nevükre nem emlékszem, csak a bajaikra, amikkel
megoperáltuk őket. A Corvin-köz szomszédságában, a Práter utcában találtunk egy
kétszobás lakást, lakói valószínűleg valamelyik pincébe menekültek. Egyik szoba lett a
várószoba, a másik a műtő. A fiatalok kerítették a hosszú asztalt, amelyiken operáltunk és
végszám hozták a Corvin Áruházból a fehér vásznakat, minden műtét után új vásznat
húztunk az asztalra. Összebarátkoztunk a gyerekekkel. Legtöbbje olyan 14-15-16 éves
volt, akadt egypár húszéves is, de valamennyien felnőttek valahogy. Egyik napról a
másikra. Felnőttként viselkedtek. Mondom, a nevüket nem tudnám megmondani, az akkor
nem volt fontos. Egyikükkel Kanadában találkoztam. Egy magyar étteremben ebédeltem,
odajött a kiszolgálónő és azt mondja, itt van valaki a teraszon és sír, ahogy meglátta a
doktor nénit. Mondta, hogy maga mentette meg az életét. Olyan boldog volt, hogy engem
látott, sírva fakadt. Emlékeztem, a lábával volt baj. A teljes combja nyitva volt, úgy kellett
összerakni, ahogy tudtuk. Akkor boldog voltam én is, hogy él, hogy megmenekült és
szabad. Ezek a gyerekek meggyőződésem, tudták, hogy mit tesznek, sokszor tíz évesek és
úgy beszélnek, mintha 19 évesek lennének. Ez csodálatos volt azokban a gyerekekben.
Nem is találkoztam idősebbel, mint 25 évessel. Azt is tudták, hogy meg fognak halni.

- Gyerekek voltak és felnőttként haltak meg.
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1956 szereplőit gyűjtöttem egy műsorba, amelyet szó szerint lejegyeztem a magnó-
szalagról. Talán így a saját szavaikkal, sorsukkal, sikerült személyesebbé tenni a velük
való találkozást. Ők azok, akik ott voltak „Mikor az ég zengett".

Utoljára Bizsuval beszéltem, fáj a lába, a „Fehérsipkás" Fedor doktor elköszönt tőlem
a kórházból telefonon, a békétlen parancsnok Solymosi vezérezredes is elment azzal, hogy
ö ma sok mindent nem ért. (Miért cserélgetik az emléktáblákat a Rádió falán, hiszen a
holtak mind meghaltak. Az utcabeli fiatalok, az ő katonái és azok akik a Rádió őrségében
töltötték a katonai idejüket, ott haltak meg.)

Emlékezőket is nehezen találunk már, nincs mit mondaniuk. 50 év elég a feledésre. Jöhet
a nagybetűs „ történelem ", a mindig változó történelem.

Meg kell becsülnünk minden élő szót, azt próbáltuk az itt leírt rádióműsorokban, magam
utoljára három évvel ezelőtt. Közülük már csak ketten élnek. Megkezdődött a legendává
válás. Ez a legendává lényegülés lesz 1956 októberének eltávolodása tőlük, azoktól akikői
még emberi példát életre váltható értéket kaphattunk.

Ez a szerény kis gyűjtemény is, - még a legendán innen - ezt szeretné szolgálni.
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