
Hatvan éve történt: forradalom és szabadságharc, 1956

A forradalom egy ferencvárosi kisgyermek
szemével

Mint közismert, a kisgyermek a körülötte zajló eseményeket érzékeli, némileg átéli, de nem érti;
nem látja azt, hogy mi miért történik körülötte; viszont ami történik, annak egyes képe/képei örökre be-
ívódik/beívódnak agyába és a legkülönbözõbb alkalmakkor kristálytisztán és élesen elõjönnek a múlt-
ból. Na, így vagyok ezzel én is. 1956-ban, a forradalom idején 5 és 1/2 éves voltam és a Kilián (megelõ-
zõen Mária Terézia) laktanya melletti ház IV. emeletén laktunk a Ferenc körút 43. szám alatt. Innen te-
hát a közvetlen emlékek – mint a forradalom igazi „gócpontjából” összerakott emléksor.

Az év rosszul kezdõdött. Január
12-én hajnalban erõs földrengés rázta
meg a fõvárost, fõleg annak déli kerü-
leteit.1 Én mint kisgyermek kiságyban
aludtam. Arra lettem figyelmes, hogy
ég a szobában a „nagyvillany” és
anyám kiemel az ágyból és magához
szorít. Minden mozog, a poharak csö-
römpölnek, a csillár erõsen kileng.
Anyám mond valamit, de nem értem
és erõsen magához szorít. Félek, ki ne
így tenne! Azután abbamarad minden,
csend lesz, de megnyugvás nincs. Ta-
lán ez égi elõjele volt a több hónappal
késõbbi eseményeknek.

Október 22-én édesapám a Pálma
Gumigyárban dolgozott fizikai mun-
kásként (Szvetenay, késõbb Len-
hossék utca – ma már új lakóháztömb
áll a helyén) éjszakai mûszakban. Bár

22-én már volt mozgolódás a városban/kerületben; õ bement éjszakára dolgozni. Reggel 8 óra körül jött
haza, valamirõl beszélt, amit én nem értettem, de eléggé feldúlt volt. Arra emlékszem, hogy a Ferenc
krt. 17. számú épületben volt egy könyvesbolt, ahonnan valakik az összes „Rákosi és Lenin – kommu-
nista szennyirodalmat” kidobálták a járdára és ott meggyújtották. Mesélte a nõvérem és a sógorom,
hogy nagyon sokan voltak a helyszínen az égetésnél.

Október 22-én már látszottak a forradalom kitörésének elõjelei. Reggel arra ébredtünk, hogy hatal-
mas a kiabálás a Kilián laktanyában. (WC-ablakunk nézett a laktanya hátsó/belsõ udvarára.) Hogy job-
ban lássuk, valójában mi is történik, átmentünk a közvetlen szomszéd (IV. 19.) lakásba (mi a IV. 20.
alatt laktunk), melynek elõszobaablaka közvetlenül a laktanya azonos szintû folyosójára és hátsó udva-
rára nyílt. Ekkor láttuk, hogy az egyébként fegyvertelen építõszázadi katonák hatalmas hangzavar kö-
zepette csomagolnak/pakolnak és mennek haza.2 Vitték a felszerelésüket, vagy inkább húzták maguk
után – ez volt a hatalmas csörömpölés oka. Miután a lakás biztonságos környezet volt, elég sokáig nyu-
godtan szemlélhettem ezt a számomra teljesen ismeretlen eseményt.

A tényleges körúti harcok október 24-én törtek ki. Elsõnek, érdekes módon, a Nagykörút–Üllõi út
keresztezõdésében felállított forgalomirányító bódét lõtték szét. Az utcai eseményeket csak nyugalmi
idõben láthattam a szomszéd, utcára nézõ lakás nagyszobájából, mert engem mint kisgyermeket a szü-
leim nem engedtek a fegyverropogás közelébe. Én a belsõ lépcsõházi zárt folyosón játszottam. Amint
ezen a biztonságos és védett helyen tartózkodtam, arra lettem figyelmes, hogy lift nélküli ház I. lépcsõ-
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1 1956. január 12-én reggel 5,6 fokozatú földrengés okozott pusztítást Dunaharaszti környékén. Emberéletben
nem esett kát, de sok száz lakóépület súlyosan megrongálódott. A szerk.

2 A Kilián laktanyában a Katonai Mûszaki Kisegítõ Alakulat építési munkálatoknál dolgozó fegyvertelen kato-
nái állomásoztak, ezek országos szintû fõparancsnoka Maléter Pál alezredes volt. A szerk.

Páli Imre édesanyjával a budapesti Bakáts téren
1957 januárjában



házában – ahol mi is laktunk, mert volt egy hátsó, II. lépcsõház is – nagy robajjal valakik jönnek felfelé
az emeletre. Egy fél emeletet lementem, hogy jobban lássam a zaj okát és látom, hogy két hosszú kabá-
tos férfi jön fel az emeletre. Mindkettõ kezében dobtáras gépkarabély (csak késõbb ismertem meg ezt
az elnevezést); 1–1 dobtár betárazva; és maguk után a lépcsõn húznak felfelé több méter hosszúságban
behevederezett lõszereket. Ez zörgött rettenetesen. Felérve a IV. emeletre én segítettem az egyik „bá-
csinak” a lõszerek húzásában, mire meglátta ezt édesanyám és egy jól irányzott pofon útbaigazítása
mellett bezavart a lakásba. Késõbb tudtam meg, hogy az említett két férfi a szomszéd (IV. em. 19.) la-
kás belsõ utcafronti szobájában (közös tûzfal a Kilián laktanyával) foglalt el harcálláspontot. A straté-
gia a következõ volt: a körúton a Soroksári út felõl érkezõ harckocsikat, páncélautókat és vontatott
ágyúkat a Ferenc krt. 43. elõtt elhelyezett több köbméteres homokláda fedezékében meghúzódó sza-
badságharcos ún. Molotov-koktéllal fogadta.3 A lassan haladó jármûvet oldalról óvatosan megközelítet-
te; az égõ palackot a jármûre dobta, ami berobbantotta a jármûvet, majd visszamenekült fedezékébe. A
lángoló jármûbõl a benne lévõ katonák igyekeztek menekülni, nos, ezeket a „menekülõket” vették cél-
ba a szomszédunk lakásából a már említett férfiak. Megrázó látvány volt késõbb (azt hiszem, október
25-én) látni azt az orosz katonát, aki „szénné” égett a páncélautóban és tetemét kitették a villamosvá-
gányra. (Késõbb mésszel leöntötték – elég sok felvétel készült róla.)

1956. november 1. – a katolikus naptárban Mindenszentek ünnepe, de valójában a Halottak napja
elõestéje. Nõvéremmel és édesanyámmal részt vettünk a halottak napi szentmisén a Bakáts téri temp-
lom általam addig és azóta sem látott altemplomában. Ezután kimentünk a Bakáts térre, ahol számtalan
nevesített és névtelen hõs volt ideiglenesen eltemetve. Volt olyan, akinek a személyi okmányai is rá vol-
tak téve a sírhalomra és voltak, akik keresték a hozzátartozókat. A sírokon és a templom jobb oldalán
elhelyezkedõ I. világháborús emlékmû kertjében gyertyák égtek. Felemelõen tragikus látvány volt. Hõ-
sök – hõsök – hõsök, idõsek és fiatalok, férfiak és nõk nyugszanak itt, akik egy kilátástalan szebb jövõ
érdekében, dacolva minden földi hatalommal – fellázadtak, harcoltak és meghaltak egy ismeretlen
ügyért, egy vélt/valós szebb jövõért, az én szebb fiatalságomért és tán mindenért, ami akkor még nem
látszott, de belül, a lélek mezején fontos volt. Tragikus Halottak napja. Ekkor egyébként az elõzetesen
bevezetett kijárási tilalmat nappali viszonylatban feloldották; 22 óra után viszont érvényben volt.
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A budapesti Ferenc körút és Üllõi út keresztezõdése 1956-ban a Ferenc körút 43. számú lakóépület
elõl fényképezve (Az eredeti fotó Páli Imre tulajdonában)

3 A Molotov-koktél elnevezést a finnországi „téli háború” során használták elõször finn katonák a szovjet harc-
kocsik ellen alkalmazott gyújtópalackjaikra 1940-ben. A szerk.



A kijárási tilalom – talán okt. 30. és az azt követõ napok voltak ezek – alatt házunk (Ferenc krt. 43.)
hatalmas kapuját a lakók éjszaka váltott õrséggel vigyázták. Édesapám, sógorom is többször több órát
töltött az alvók, a ház lakóinak pihenése védelme érdekében ebben a háborús zónában.

A napra már nem emlékszem – talán október 27–30 között volt. A Magyar Néphadsereg egyik tankja
állomásozott magyar személyzettel a Tûzoltó utca és a körút sarkán. (Ott akkor a Ferenc krt. 41-ben egy
közért volt – ma dohánybolt.) Délelõtt volt. A környék lakói ünnepelték a forradalom gyõzelmét, a
szovjet csapatok állítólagos kivonulását. Engem a nõvérem vitt le a harckocsihoz. Nagy gyermeki ér-
deklõdéssel néztem a monstrumot, amire a nõvérem felrakott (a lánctalpra). Ma is emlékszem, milyen
büszkén feszítettem ott – mintha egyáltalán tudtam volna, hogy mirõl van szó.

Házunkban a IV. emeleten három lakás volt. A IV. 18. alatt lakott a Balázs család (már senki sem él
közülük). A családfõ, emlékszem, talán október 26/27-e idején mondta édesapának – aki úgy érezte,
gyõzött a forradalom –, hogy „Várjunk még, sajnos ennek nincs még vége; nem tudjuk, az orosz mit fog
lépni!” Balázsék nem voltak vallásos emberek, de Balázs bácsi kijelentette: „Ha ez az egész sikerül, biz’
isten elmegyek a templomba.” Nem kellett elmennie. A forradalom elbukott, de nem ezen a felajánlá-
son.

Évekkel a forradalom leverése után hallottam, hogy azzal vádolták a forradalmárokat és a szimpati-
zánsokat, meg tán az egész lakosságot, hogy az üzleteket kifosztották. Én csak a közvetlen közelünkben
lévõ Ferenc körúti üzletre emlékszem, de ott a redõnyök nagyrészt le voltak eresztve, betörésnek, fosz-
togatásnak nyoma sem volt. Sõt, a nemzetõrök vigyáztak az állami és a magánvagyonra.

November 4-én, amikor már hajnal óta hallottuk a folyamatos harckocsimorajlást, az elszórt durra-
násokat (ágyúdörgés) és a fegyverek intenzív vagy egy kicsit visszafogott ropogását – a Kossuth Rádió
folyamatosan mondta, hogy Budapesten harcok vannak és kéri a lakosságot, hogy menjen le az óvó-
helyre, mert az épületek különbözõ szintjei nincsenek biztonságban, hiszen a bejövõ orosz csapatok
mindenre lõnek! A mi házunk egy sajátos elhelyezkedésû belsõ építmény volt. Ha valaki megállt az
épület bejárati kapujánál, kezében mondjuk egy gépfegyverrel – minden további nélkül, majdnem
egyenes irányban be tudott lõni a hátsó lépcsõház földszinti fordulójához, amely az óvóhelyre vezetett
(pinceszint). Az I. lépcsõház az esetleges várható – utcáról történõ – belövés lehetõsége miatt haszná-
latra, menekülésre, illetve az óvóhely megközelítésére nem volt biztonságos. Maradt tehát az a megol-
dás, hogy a hátsó lépcsõházon keresztül kell az I. lépcsõház lakóinak megközelíteni az óvóhelyet. Ez
egy nagyon veszélyes vállalkozás volt, hiszen közvetlen a két lépcsõház és annak lakásai nem voltak
összekötve. Így aztán a következõ megoldás született. A mi lakásunk kisszobai belsõ udvari ablakából a
párkányra helyezett édesapám egy vasalódeszkát, aminek másik vége a II. lépcsõház IV. emeleti folyo-
sójának nyitott párkányán volt. A deszka szélessége kb. 25 cm volt, hosszúsága kb. 1,8 méter. Nos, ezen
a deszkán kellett a lakásból a IV. emelet magasságában átkelni (kb. 18 méter). Elõször édesapám ment
át, majd édesanyám felállított a fal felé fordulva a párkányra, megfogta a kezem és szólt, hogy a másik
kezem nyújtsam ki édesapám felé; fogjam meg az õ kezét; lefelé ne nézzek és tegyem meg a szükséges
kb. 2–3 oldalirányú lépést a IV. emelet magasságában a biztonságos zóna felé. Félelemérzetem nem
volt, mert egyáltalán fel sem tudtam fogni, hogy mi történik; de szerencsésen átértem a túlsó oldalra.
Ma is hátborzongatva jut eszembe ez a történet. Felnõtt fejjel biztosan nem tenném meg. Igazi cirkuszi
mutatvány volt. És bizony nem egyedül én keltem át sikeresen a vasalódeszkán! Ma is, ha meglátok egy
vasalódeszkát, mindig eszembe jut ez a hátborzongató történet.

Ez volt az én forradalmam, melyre sokáig még gondolni sem lehetett; nemhogy beszélni róla vagy
valamilyen formában emlékezni rá. A kisgyermekkori emlékképek, emlékek felnõtt korban már mint
történelem újraélnek és felállított emlékmûvekben élik és viszik tovább a magasztos emberi eszméket
és értékeket, hogy a világ szebb, jobb, alkotóbb és emberibb legyen.

A HÕSÖKRE, a MÁRTÍROKRA emlékezni az utókornak KÖTELESSÉG!4

Páli Imre

28

4 Az írás a Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Írók Alapítványa–Széphalom
Könyvmûhely által kiírt 1956 – Ferencváros a forradalomban, ahogy szüleink, nagyszüleink megélték címû
pályázatára készült 2016-ban. A szerk.


