
Lükõ Gábornál találkoztam Mándoky Kongur Istvánnal, nagy tervei voltak; Közép-Ázsiában kíván-
ta megjelentetni Karácsony Sándor munkáit, korai halálával ez csak szép álom maradt. Pécelen
1991-ben megalakult a Csökmei Kör Heltai Miklós vezetésével. A névválasztás Bocskai István 1606.
évi címeres nemesleveléig megy vissza, miben Csökmei elõnévvel látjuk a Karácsony családot. Kará-
csony Sándor Csökmei Sándor néven adta ki a negyvenes évek elején az Exodus kiadásában elsõ világ-
háborús verseit. A Péceliek szinte azonnal újra megjelentették Karácsony a Magyar nyelvtan társas-
lélektani alapon címû kötetét. Pécelen rendszeresen tartanak egy nyári és egy téli konferenciát, maguk-
ra vállalták Karácsony Sándor munkái újrakiadását. A kisebb kötetek, füzetek után a Széphalom
Könyvmûhely vezetõje, Mezey Katalin segítségével Karácsony Sándor alapvetõ tíz nagy munkáját a
könyvesbolti forgalomban is elérhetõvé tették. Szûkebb körben érhetõ el A teljes Írás Istentõl ihletett
címmel az évente megújuló Bibliaolvasó kalauz. A Csökmei Kör reprint kiadása a Szenczi Molnár Al-
bert által fordított Szent Dávid király százötven zsoltára, mely elõször 1948-ban látott napvilágot Kará-
csony Sándor megújításában. 1993-ban tette közzé a Honismeret Karácsony Sándor és Csökmõ címû
elõadásomat. A szárszói konferencia 50. évfordulóján Kanyar József biztatására tartottam emlékezést
Szárszón és a Politikatudományi Intézetben, ezek olvashatók az évfordulós kötetben. Óbudán a Deme
Tamás vezette Sándor Kör tart rendszeresen elõadásokat. A debreceniek konferenciát tartottak és termet
neveztek el róla. A nagykõrösi Református Tanítóképzõben Szenczi Árpád vezet szemináriumot. A kis-
pesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda jubileumi évkönyvet adott ki
A Tavaszmezõ utcai egykori Zrínyi Gimnázium falán portréval ellátott emléktáblát avattak 1995-ben.
Karácsony Sándor posztumusz a Magyar Örökség Díjat is megkapta. Ezek után elmondhatjuk: megér-
tük az örök elhallgatásra ítélt Karácsony Sándor újjászületését!

Karacs Zsigmond

Hatvan éve történt:
forradalom és szabadságharc, 1956
Pruha József Tûzoltó utcai szabadságharcos
emlékei 1956-ról1

Hat évet kaptam, és letöltöttem ebbõl 3 év 8 hónapot, és akkor jött az amnesztia.
Én október 24-én kerültem bele az 56-os eseményekbe, mert bejártam a Repülõ Szövetségbe, ott

voltam az ejtõernyõs hadosztály vezetõje. Jöttem egyszer haza, és pont a Tûzoltó utcai garázsnál jár-
tam, amikor láttam, hogy csoportosulnak a gyerekek, nem tudtak beindítani egy teherautót, én odamen-
tem és segítettem nekik, mire azt mondták, hogy ha már beindítottam, menjek el a Péterfy Sándor utcai
kórházba, mert élelmet kell hozni. Elmentem velük, és így kapcsolódtam be a mozgalomba.

A Tûzoltó utcába én október 24-én kerültem be Csongovaival.2 Angyal István3 október 27-e körül
került oda. Én inkább Csongovaival voltam kapcsolatban. Erdélyi Sándor hadnaggyal, és még sok más
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1 Pruha József 1930-ban Kispesten született kétgyermekes munkáscsaládban. 1945–1948 között a Kõbányai
Textilgyárban dolgozott, ezután ejtõernyõs tanfolyamot végzett és hivatásos katona, oktató lett. 1952–1953
között a Szovjetunióban járt Katonai Akadémiára. Hazatérte után a székesfehérvári felderítõ zászlóalj parancs-
noka lett, majd a Repülõ Szövetség Ejtõernyõs Alosztályának vezetõjévé nevezték ki. 1954–1955-ben kétsze-
res magyar bajnok volt ejtõernyõ-mûugrásban. A forradalom idején a ferencvárosi Viola utcában lakott. Októ-
ber 28-án csatlakozott a Tûzoltó utcai csoporthoz. Élelmiszert szállított, majd késõbb is sofõrködött. Fõleg
Csongovait kísérte tárgyalásokra. Emlékezete szerint a járõrszolgálat megszervezésében, valamint az ÁVH-s
tisztek behozatalára irányuló akciókban is részt vett. Pruha október 31–tõl ideje nagyobb részét a Magyar
Nemzeti Repülõ Szövetség Forradalmi Bizottságában töltötte. 1956. december 7-én vették õrizetbe, de pert
nem indítottak ellene: a hatóságok 1957. március 26-án szabadlábra helyezték. 1960 augusztusában ismét le-
tartóztatták és fegyverrejtegetés, valamint államtitok megsértésének vádjával 1961. január 3-án 6 évre ítélték.
1963. április 1-jén szabadult. A visszaemlékezést 2016-ban jegyeztük le.

2 Csongovai Per Olaf (1930–2005) filmrendezõ, a Tûzoltó utcai szabadságharcosok egyik vezetõje, a Nemzet-
õrség Operatív Bizottságának tagja volt, 1956 novemberében emigrált.

3 Angyal István (1937–1958) a Tûzoltó utcai szabadságharcosok parancsnoka, a forradalom leverése után elfog-
ták, majd ellenforradalmi és államellenes szervezkedés vádjával halálra ítélték és 1958. december 1-jén kivé-
gezték.



tiszttel voltam együtt. Naponta szaporodott a létszám, elsõ nap még nem ismertem senkit, se Angyal
Istvánt, se a Csongovait, Szirmai Ottót. Csongovaival két nap után kerültem össze, mert õk bejártak a
Parlamentbe a különbözõ tárgyalásokra. Tudták, hogy én hadseregnél is mûködök, megszerveztem a
járõrszolgálatot, biztosítást, és megszerveztem a figyelõállásokat, hogy ha jönnek az Üllõi útról „bará-
taink”, akkor tudjuk fogadni õket. Ez volt az én feladatom.

Az Üllõi úti Örökimádás-templom kilövésre nagyon alkalmas volt, mert egy holt tere van, az úttól
egy kicsit beljebb helyezkedik el. Ott megszerveztem két géppuskaállást, úgyhogy amikor jöttek a „só-
gorék”, akkor megszórtuk õket. Volt egy pár halott, mert nyitott páncélautóval jöttek. Késõbb aztán jöt-
tek harckocsival is, de akkor meg kapták a benzines üvegeket.

Innen a járõrözés különféle helyekre ment. Például nagyon sûrûn kimentünk a Központi Vásárcsar-
nokba, mert biztosítottuk, hogy ne lopjanak. Járõröztünk, õrséget adtunk a Tûzoltó utca környékén.
Tiszta dolog volt, senkit nem bántottak ártatlanul, védték a kerületet, védték a vagyont. Meg elmentünk
házakhoz, ahol tudtuk, hogy ávós van. Egy párat össze is szedtünk, egyikük pont a fõhadiszállásunkkal
szemközti szomszéd volt, egy államvédelmi hadnagy, egy egyszerû paraszt, aki bent volt a Parlament-
ben levélhordó. Olyan nyomorban élt a családjával, hogy el sem akartam hinni. Vigyáztunk, hogy ne-
hogy véletlenül bántsák õket. Volt olyan is, amelyiket tetemre hívtuk.

Bejártunk a Parlamentbe, én fõleg Szirmait vittem sokszor, mert Kádárral is tárgyalt, Kiss Károllyal,
Münnich Ferenccel és Tildyvel is. Megegyeztünk Tildyvel, hogy a Tûzoltó utcai egységet úgy szervez-
zük meg, hogy az majd a parlamenti õrséget elvállalja. Ez nem jött létre, mert november 4-én támadtak
az oroszok. Nem mertek a Viola utcába bemenni 1 hétig, mert kivittünk oda hordókat, amikben állati
belek voltak, õk meg nem tudták, hogy mi van a hordókban, így csak kívülrõl lõttek be löveggel, aztán a
gyalogság bejött. Mi áttörtük a falakat fönt a tetõn, a padláson, és úgy közlekedtünk egyik házból a má-
sikba. Végül az oroszok az utcákat ellepték nyitott és zárt harckocsikkal, mindenki menekült. Könnyû
fegyvereink voltak, löveg nem volt, de nem is lett volna értelme. Mindenki menekült, átvágtuk a tetõ-
ket, és az egész környéken mi elleptük a tetõket. Az utcán nem lehetett szökni, ott már tele volt államvé-
delmisekkel, meg a szovjetekkel.

Én ezután már nem láttam Angyalt, de tudtam, hogy a Péterfy Sándor utcai kórházban van, voltam
én is ott, röplapokat készítettünk. Volt egy olyan eset, hogy az aktatáskámban vittem a röplapokat, mi-
közben a karhatalom már ott volt. Odajött hozzám egy százados és megkérdezte, hogy mit viszek. Én
erre hirtelen azt mondtam, leleteket. Erre elengedett.
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A budapesti Ferenc körút és Üllõi út keresztezõdése 1956-ban a Ferenc körút 43. számú lakóépületbõl
fényképezve (Az eredeti fotó Páli Imre tulajdonában)



Mikor már szétvertek bennünket a IX. kerületben, akkor húzódtunk a Péterfy utcai kórházba, ahol a
fõorvos nyomott fel bennünket, így le is tartóztattak. Nekem marha nagy szerencsém volt, mert mond-
tam, hogy reggel elmegyek, és megnézem, hogy van a feleségem. Én a Viola utca 35-ben laktam, mel-
lettünk volt az óvoda, és velünk szemben volt ez a dögraktár, ahol a belek voltak. Szóval az volt a sze-
rencsém, hogy elmentem haza. Ha nem mentem volna haza, letartóztattak volna. Mikor visszaértem a
kórházba, már a portás azzal fogadott, hogy nehogy visszamenjek, mert tele van pufajkással az épület.
Elmentem haza, de aztán hajnalban bevittek engem is. Az Angyal István elleni perben nem voltam ben-
ne, de mindenki megkapta a büntetését. Egy biztos, hogy Angyal és Szirmai nem tett olyat, amiért köte-
let kellett kapnia. Angyal Pistának soha nem láttam a kezében fegyvert, Auschwitzból jött haza. Szir-
maival együtt mozgalmi emberek voltak.

Volt egy szovjet foglyunk, egy katona, aki tudott magyarul is, aztán kiderült róla, hogy besúgó.
Vaszilnak hívták. Nem én foglalkoztam vele, hanem ott lévõ gyerekek, azt hiszem, fél napot volt csak
ott, aztán fölszívódott.

November 7-én Angyal kitetette a vörös zászlókat is, hordóba szúrták bele õket. Nem volt ez fasisz-
ta, jobboldali társaság, melós volt mindenki. De a végén mindenkit felakasztottak, ha piros volt azért,
ha zöld, akkor azért. Olyan ítéleteket kaptunk, hogy belenyögtek a tanúk.

Nem tagadom, hogy engem az államvédelem késõbb beszervezett, talán ezért is jöhettem ki a bör-
tönbõl hamarabb. A beszervezés úgy történt, hogy bent feküdtem a Gyorskocsi utcában. Fertõzõ máj-
gyulladást kaptam. Azt mondták, hogy meggyógyítanak, csak írjam alá. Persze, hogy aláírtam! Egy
piszkafáért kötelet adtak. Úgy hullottak az emberek, mint a legyek. Viszont mikor kijöttem, akkor én tá-
jékoztattam azokat az embereket, akiket figyelnem kellett volna. Ez után a játék után engem bevittek.
Azt mondták, nem baj elvtárs, ilyen van, adunk egy másikat, akit meg kell figyelni. Annak is elmond-
tam ugyanezt, és az is eltûnt, de aztán visszajött és tanúskodott mellettem, hogy én mentettem meg az
életét. Ezután azt mondták: ejnye-ejnye elvtárs, ez már azért baj, de semmi gond, hozunk magának egy
másik embert. Hoztak is, és annak is elmondtam ezt, mire az az ember elõhúzott a zsebébõl egy bilin-
cset, és rám kattintotta.

Közzéteszi: Gönczi Ambrus

Néhány személyes élmény hatvan év
távlatából

A délutáni tüntetést október 23-án én is úgy éltem meg, mint legtöbben közülünk; csak az este lefo-
lyása volt talán kevésbé tipikus. Mikor lassan eloszlott a tömeg, én nem mentem se a Parlamenthez, se a
Sztálin-szoborhoz, hanem a rádióhoz indultam. A szûk utcában összeszorult tömeg ütemes kiáltásokkal
követelte, hogy felolvassák a rádióban néhány követelésünket. Egy idõ után – szinte meglepetésünkre –
beleegyezést jeleztek az épületbõl. Beengednek egy kis küldöttséget, akik majd elõadhatják mondani-
valónkat. Tényleg bement néhány fiatal – és természetesen nem került elõ újra és a követelések felolva-
sásáról persze szó sem volt. A feldühödött tömeg valahonnan gerendákat kerített és azzal kezdtük ostro-
molni a kaput. Sose felejtem el azt a pillanatot, amikor a fakapu betört – a gerendát én is tartottam – és
mögötte egy teljesen üres csarnokban találtuk magunkat és minden továbbvezetõ ajtó fehér páncélozott
acélból volt. Nyilvánvaló volt, hogy itt nem jutunk tovább.

Én erre föl elmentem, már nem emlékszem hova, és egy autórádióban hallgattam aztán Gerõ hírhedt
beszédjét. Mikor visszaindultam a rádió felé, akkor már lõttek ott. Véletlenül mellettem szorongott a
Kiskörút egy kapualjában kiképzõ hadnagyunk, aki meglepetésemre vadul átkozta az ávót és az oroszo-
kat; én õt mindig vonalasnak tartottam. Ez volt a forradalom egyik legmeglepõbb élménye, ahogy ész-
revettem, hogy szinte mindenki úgy gondolkozik, mint jómagam, csak korábban sose mertük vélemé-
nyünket kinyilvánítani, csakis a legszorosabb baráti körben.

Ezek után letettem minden rádióval kapcsolatos tervemrõl és hazamentem gyalog Lágymányosra,
ahol szüleim szorongva vártak. De aztán újra elindultam a város felé apámmal éjjel és tanúja lettünk an-
nak, hogy vonulnak a szovjet páncélos oszlopok a város felé a Fehérvári úton. De egy kis eredményt el-
könyvelhettünk: egy vegyszergyár dolgozott még ott és sikerült rávenni õket, hogy lépjenek õk is
sztrájkba. Emlékszem mekkora elégtétel volt, mikor hallottuk, hogy a gépek leállnak.
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