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KÖSZÖNTŐ

H

azánk huszadik századi történelmének legdicsőségesebb napjaira emlékeznünk mindannyiunk kötelessége. Közös feladatunk, hogy minél hitelesebben
megismerjük 1956 történetét, azt a korszakot, amikor a hősies,
áldozatokat is vállaló hazaszeretet, a korábban oly ritkán tapasztalt nemzeti egység pillanatait élték meg azok, akik akkor
számunkra is kivívták a szabadságot. A forradalom elbukott
– mégis van mit tanulnunk a forradalmároktól. 1956 őszénekszámos jól ismert és megbecsült hőse él az emlékezetünkben,
s október 23-án minden évben felidézzük a forradalom eseményeit. E korszak gödi vonatkozásairól azonban mind a mai
napig inkább csak elszórt ismereteink lehettek. Nem jelent
meg olyan átfogó munka, amely egyetlen kötetben foglalta
volna össze az 1956-os forradalom és szabadságharc gödi eseményeiről és szereplőiről rendelkezésre álló ismeretanyagot.
A Gödiek az 1956-os forradalomban című könyv, amely a Gödi
Almanach immár XIX. kötete, azokról a gödi lakosokról szól,
akik Felsőgöd vagy Alsógöd községben, illetve az ország más
településein szerepet vállaltak az 1956-os forradalmi eseményekben.
A könyv részletesen bemutatja, mi minden történt a forradalom és a szabadságharc napjaiban településünkön, és hogyan élte meg ezt az időszakot a lakosság. Komolyabb atrocitásra, fegyveres forradalmi eseményekre sem Alsógödön,
sem Felsőgödön nem került sor. Ám azokat, akik nyíltan kiálltak a szabadság és a demokrácia eszméi mellett, vagy akik
szerepet vállaltak a forradalmi időszak alatt a közbiztonság
és a rend fenntartásában, utólag kegyetlenül elszámoltatta
a rendszer: elbocsátották őket állásukból, börtönbüntetést
szenvedtek el, szabadulásuk után is rendőri felügyelet vagy
megfigyelés alatt álltak, másodrendű állampolgárokként
élték az életüket. Az ő történeteiket mutatja be ez a kötet
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a visszaemlékezések és a rendszerváltás óta kutathatóvá vált
levéltári anyagok alapján.
Történelmi közelmúltunk feltárása és megismerése mindannyiunk közös ügye, s a forradalomban szerepet vállalt hőseink emlékének megőrzése, ápolása nemcsak a tiszteletadás
miatt fontos, hanem jövőnk alakulása szempontjából is. A következő generációknak meg kell érteniük a múlt tanulságait,
és tennünk kell ezért.
Göd Város Önkormányzata 2015 februárjában teret nevezett el dr. Záhonyi Géza gyógyszerészről, a felsőgödi Forradalmi Nemzeti Bizottság elnökéről, 2018-ban pedig emléktáblát helyezett el Ady Endre úti házának falán. Iván Kovács
Lászlónak, a forradalom gödi mártírjának szobrát 2017-ben
a város áthelyezte a Petőfi térre, ahol 1956-os emlékhelyet alakított ki, így tisztelegve a hősök emléke előtt. Az önkormányzat a forradalom 60. évfordulóján, 2016-ban Láng József helytörténeti kutatót felkérte, hogy végezze el a gödi vonatkozású
iratanyag feltárását a kutatás számára ma már hozzáférhető
közgyűjteményekben. A most megjelent kötet ennek a két
éven át tartó kutatómunkának az eredményeit foglalja egybe
a személyes visszaemlékezésekből és számos más forrásból
már korábban megismert tényekkel. Ezzel megteremtődött
a lehetősége annak, hogy minden gödi polgár és az utánunk
következő nemzedékek is megismerhessék Göd és a gödiek
1956-os történetét. Köszönet ezért az értékes munkáért Láng
Józsefnek, és mindazoknak, akik segítették e nagy jelentőségű
dokumentumkötet létrejöttét!
Markó József
polgármester
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ELŐSZÓ

1956

gödi forradalmi eseményeiről és az azokban szerepet vállaló személyekről számos írás jelent meg az évek során a Gödi
Almanach köteteiben. Ezek az értékes visszaemlékezések mind
hozzájárultak ahhoz, hogy egyre többet tudjunk meg arról,
hogyan élték meg az emberek a forradalom és a megtorlás
időszakát az akkor még közigazgatásilag két külön településnek számító Alsógödön és Felsőgödön. A most megjelenő
kiadvány, Láng József munkája összegezni igyekszik mindazt
az ismeretanyagot, amely e korszak gödi történelméről ma
rendelkezésünkre áll.
A könyv forrásként felhasználja a Gödi Almanach-kötetekben e témában megjelent vallomásokat és visszatekintéseket,
s emellett közzéteszi annak a csaknem kétéves kutatómunkának az eredményét, amelynek célja mindenekelőtt a Pest Megyei Levéltárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában őrzött gödi vonatkozású iratanyag összegyűjtése
és feldolgozása volt. Alsógöd és Felsőgöd Község Tanácsának bizalmas irataiból, a Váci Járási Tanács jegyzőkönyveiből,
a Pest Megyei Tanácsnak és az MSZMP Pest Megyei Bizottságának irataiból, a rendőrségi jelentésekből, a Pest Megyei
Bíróság és a Pest Megyei Főügyészség irataiból számos okmány került elő, amely dokumentálja, új adatokkal gazdagítja,
illetve egészíti ki eddigi ismereteinket.
A kor viszonyaira jellemző módon a fellelt hivatalos iratokban egyes esetekben tévesen szerepelnek nevek, évszámok,
és más pontatlanságok is előfordulnak. Ezért is volt nagy
jelentősége annak, hogy munkája során a szerző igyekezett
felkutatni a forradalmi eseményekben részt vett személyeket,
illetve – mivel erre az esetek többségében már nem volt mód
– azok legközelebbi hozzátartozóit, és összegyűjtötte a családok által őrzött személyes okmányokat, fényképeket, iratokat,
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kortörténeti jelentőségű visszaemlékezéseket. A családtagok
szinte kivétel nélkül készségesen fogadták ezt a megkeresést,
és szívesen adták át közlésre a forradalmi eseményekben részt
vett, s ezért a legtöbb esetben büntetést, meghurcoltatást,
megbélyegzést elszenvedett férjük, édesapjuk, testvérük elbeszélései alapján készített feljegyzéseiket, szövegeiket. Köszönet ezekért a felbecsülhetetlen értékű írásokért, a fényképekért, az adatközlésekért!
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az 1956-os forradalom és szabadság időszakának alsó- és felsőgödi eseményeiben
részt vett személyekről a könyv a fellelhető dokumentumok
és információk mennyisége arányában közöl adatokat, mindenkiről annyit, amennyi a kutatások során hozzáférhető volt,
rendelkezésre állt. A fejezetek terjedelme egyedül ettől függ,
nem pedig az adott személy forradalmi szerepvállalásának jelentőségétől. Az egyes személyekről közölt fényképek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy az adott kornak megfelelő
felvételeket válasszunk, ám erre nem minden esetben volt lehetőség. Vannak, akikről az 50-es, 60-as évekből származó
arcképek nem maradtak fenn.
A könyv külön alfejezetekben, ábécérendben, név szerint
emlékezik meg mindazokról, akik 1956-ban alsó- vagy felsőgödi lakosként részt vettek a helyi forradalmi eseményekben,
illetve a közbiztonság és a közellátás biztosításában. Külön
fejezet szól azokról a gödiekről, akik később költöztek ide,
a forradalom idején még nem Gödön laktak, hanem az ország valamely más településén éltek, vagy gödi lakosok voltak
ugyan, de munkájuk akkoriban más városhoz kötötte őket,
és ezért ott vállaltak részt a nemzet szabadságáért folytatott
küzdelemben. Közülük egyvalaki saját kérésére nem szerepel
e kötetben, személyes indokait tiszteletben tartva életútja bemutatásáról sajnos le kellett mondanunk.
Lehetnek azonban olyanok is, akiknek a levéltári dokumentumok és az eddig napvilágra került más források alapján eset-
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leg még nem derült fény a forradalmi tevékenységére, ezért
nem szerepelnek e kötetben. Kérjük, ha e könyv olvasói közül
bárkinek tudomása van ilyen gödi lakosokról, jelentkezzen
a kötet kiadója, Göd Város Önkormányzata elérhetőségeinek
valamelyikén.
A Gödiek az 1956-os forradalomban című kötet néhány gödi
szemtanú visszaemlékezésén keresztül epizódokat mutat be
az október 23-i budapesti történésekből, részletes tanulmányokat közöl Felsőgöd és Alsógöd 56-os történetéről, illetve
a két településen 1956. december végéig működő Nemzetőrség tevékenységéről. Megismerteti olvasóival a helyi forradalmi eseményekben szerepet vállalt gödi lakosok élettörténetét,
kitér azokra is, akik a Váci Járási Forradalmi Bizottságban (is)
tevékenykedtek a szabadságharc idején, és áttekintést ad arról,
hogyan emlékeztek meg hőseinkről az utódok a forradalom
óta eltelt időszakban.
A könyv átfogó képet kíván nyújtani annak a korszaknak
a gödi történelméről, amelyről évtizedeken át nem lehetett
beszélni. A gödi Iván Kovács László életét áldozta a szabadság
eszméjéért, mások súlyos bántalmazást, börtönbüntetést szenvedtek el a forradalom melletti kiállásukért, és még többen
voltak azok, akiket „ellenforradalmár” múltjuk miatt akár egy
életre ellehetetlenített a rendszer, akadályozva előrejutásukat,
boldogulásukat.
A kötet nekik állít emléket, abban a reményben, hogy a ma
élő és az elkövetkező generációk nem feledkeznek meg róluk,
hanem megismerik életútjukat és példát merítenek belőle.
A szerkesztő
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kötet létrejöttéhez nyújtott segítségükért köszönetemet fejezem ki
az Ács családnak, Antal Józsefnének, dr. Benedek Csabának,
Benedek Attilának, Bosák Tamásnak, Csányi Józsefnek, Cseh
Istvánnénak, Rézler Jutkának, Cseresnyésné Bécsy Zsuzsannának,
Csepreghy Pálnak, Erdélyi Máriának, Farkas Évának, Gallé
Gábornak, Gondos Jánosnénak, Tandler Jutkának, Kalafutné
Gőbölös Katalinnak, Lindler Dénesnének, Potyó Máriának, Nagy
Gábornak, Sartoris Imrének, Simon Tiborné Erdélyi Emőkének,
Szekeres Ferencnek, Szepes Andrásnak, Vass István Mátyásnak,
Veszelik Jánosnak, Vizváry Vilmosnak, Záhonyi Tamásnak,
Zahorán Sándornénak, Zombai Norbertnek.
A könyvben szereplő illusztrációk felajánlásáért köszönet
Nagyréti Tamásnak, Vass István Mátyásnak és a nemrégiben
elhunyt Haraszti Alfrédnek, a kutatások támogatásáért pedig
Forró Katalinnak, a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatójának,
Málnási Andrásnak, Hegyi Valériának, a Göd Városi Könyvtár
igazgatójának, Szabó Zsuzsának, a József Attila Művelődési
Ház igazgatójának és Horváth Ferencnek, a Huzella Tivadar
Általános Iskola igazgatójának.
Köszönet illeti továbbá mindazokat, akik a Gödi Almanach
korábbi köteteiben közzétett írásaikkal hozzájárultak Göd
1956-os történetének megismertetéséhez, a forradalmi eseményekben szerepet vállalt gödiek emlékének fennmaradásához.
A kiadvány megjelentetéséért külön köszönet Göd Város
Önkormányzatának.
A szerző
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GÖDI SZEMTANÚK
BUDAPESTEN
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INKEY ALICE: ÍGY KEZDŐDÖTT
Egy napfényes októberi napon Medgyessy Hajnalka, az egyik
kolléganőm munka közben elmondta, hogy délután három
órakor tüntetés lesz a Műszaki Egyetemnél.
Tüntetés? Meglepődtem.
Úgy tudtam, nem lehet tüntetni. Kettőkor vége a munkaidőmnek, ha sietek, éppen odaérek − gondoltam magamban. Felszálltam a villamosra, akkor az még végigment a Bajcsy-Zsilinszky
úton. Már a Kálvin térnél nagy tömeg verődött össze. Az emberek kényelmesen sétáltak át a hídon. Leszálltam a Gellért téren,
és kíváncsian gyalogoltam tovább. Láttam az egyetem előtt álldogáló fiatalokat, figyeltem, hogy látok-e köztük ismerőst.
A diákok csoportokba verődve álltak, néha egy-egy alak kivált, mintha beszédet mondana, majd újra beleolvadt a fiatalok
tömegébe. Kis mozgás támadt, majd idővel lassan elindultak
és kezdtek tömött sorokba felfejlődni. Az emberek a járdáról figyelték az eseményeket, de sokan elkísérték a diákokat.
Ha valaki meghallott valamit, továbbadta a körülötte állóknak. Elterjedt a tömegben, hogy a Rádió épületéhez mennek.
Azon igyekeztem, hogy megelőzzem őket. A Rádiónál még
alig lézengett néhány ember. Nagyon elégedett voltam magammal, hogy milyen gyors vagyok. Álldogáltam kedvenc
sárga bőrkabátomban a Rádió bejárata előtt.
Nem telt el sok idő, egyre többen jöttek, már nemcsak
a körút felől, hanem a Bródy Sándor utcából is özönlött
a nép. Mire észbe kaptam, már mozdulni sem lehetett,
nyomtak a kapuhoz, be voltam kerítve. Diákok, munkások
álltak szorosan mellettem, kezdett elegem lenni a tömegből.
A fóbiám is előjött, amire ilyenkor bátran lehetett számítani,
és pici lépésekkel próbáltam kihátrálni a magam választotta
helyről. A tömeg miatt ez nem volt egyszerű, egyre erőszakosabban kellett utat törni magamnak. Közben a bejárati kapu
fölötti erkélyre kilépett valaki, elkezdett beszélni, néhányan

15

próbáltak egymást segítve felmászni hozzá, szóval kezdett
megváltozni a hangulat. Kiabáltak, zászlókat lengettek, izgatottá vált az egész utca. Egy munkásruhába öltözött embernek
ütköztem, aki gúnyos hangsúllyal megkérdezte: Na, mi van?
Beijedtél, kisanyám?
Akkor már csak egyet akartam: el innen. Az utolsó percben, mielőtt beszoríthattak volna, végre kijutottam a körútra.
Az emberek, mint óriási folyam, áradtak be a keskeny utcába. Fellélegeztem. Örültem, hogy épségben kijutottam. Bár
még nem hangzott el Gerő Ernő rádióbeszéde, az ösztönöm
azt súgta, itt nagy baj van készülőben. Amerre mentem, vonuló tömegbe ütköztem. Ezért megcéloztam a Nyugati pályaudvart, és gyors léptekkel, gyalog igyekeztem minél távolabb az eseményektől. Már majdnem elértem a pályaudvart,
amikor megjelentek a Margit híd felől jövők előőrsei. Féltem,
hogy elzárják előlem az utat, ezért gyorsan átmentem az úttesten és beszaladtam a Nyugatiba.
A pályaudvaron csönd volt és nyugalom. Rajtam kívül csak
néhány ember sietett hazafelé. Megkerestem, melyik vágányról indulunk, és szépen hazavonatoztam. Úgy hét óra lehetett.
Anyuka már agyonidegeskedte magát, hol a csodában lehetünk ennyi ideig. Apa sem volt még otthon, Egerbe utazott,
az utolsó forgatási napra. A Bakaruhában című filmet forgatták, Bara Margittal és Darvas Ivánnal a főszerepben. A filmet
Fehér Imre rendezte, s az operatőr Badal János volt.
Aznap még jártak a vonatok, és késő este apa is szerencsésen hazaért. Október 23-án Szőts István is Pesten volt, már
elkészült következő filmjének a díszlete. Október 24-én lett
volna az első forgatási nap. Jókai Mór Melyiket a kilenc közül?
című karácsonyi novelláját készült filmre vinni. Hazafelé látta, amint vonszolják a ledöntött Sztálin-szobrot. Attól kezdve
egy hétig csak a rádiót hallgattuk.
(Inkey Alice: Alsógödi Ammarcord II., részlet,
Gödi Almanach, 2006.)
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BÉCSY KÁROLY
A forradalom hírére a vidéki munkahelyeken is abbahagyták
a munkát, és miután a város peremén voltunk, a vidéki munkahelyek dolgozói is idejöttek. Hatalmas nagy munkásszállás
volt itt, így el tudtuk őket helyezni. Egyszer csak láttunk három kiskatonát, akikről le volt tépve a paroli. Behívtam őket
az irodába. Kiderült, hogy ott voltak a Rádió ostrománál,
az alakulatukat elhagyták, mert a parancsnokukat lelőtték,
és megpróbáltak valahol elbújni. Én annyit tudtam segíteni,
hogy a raktárból adtam nekik munkásruhát. Az egyik meg
volt sebesülve, annak adtam munkahelyi igazolványt, azzal el
lehetett menni az orvoshoz. El is ment, ellátták, bekötözték
a sebét. A katonák ott lapultak néhány napig, míg a környék
lakóitól civil ruhát szereztek, és utána eltűntek. Kár, hogy
nem jegyeztem meg, és nem írtam fel egyiknek sem a nevét,
mert nagyon jó lett volna ez a későbbiekben.
A munkásszálláson már egymás hegyén-hátán voltak az emberek. Többen is azt mondták, hogy a fizetésüket meg kellene
kapniuk. De ki megy be a pénzért? Ugyanis már lövöldözés
volt Pesten. Hallottuk, hogy harckocsik járnak. Szerencsére
volt egy nagyon rendes gépészem ezen a munkahelyen, a Kis
Laci nevű repülős tiszthelyettes. Annak volt egy BMW motorkerékpárja. A központtal megbeszéltem, hogy a fizetési
jegyzékeket beviszem, és akkor ideadják a pénzt, az embereket kifizetjük, hogy haza tudjanak menni.
Hát hogy mit álltunk ki! Először nem mertünk bemenni
a belvárosba, hanem az Ajtósi Dürer soron haladtunk végig.
A ligetnél egyszer csak – akkor láttam először életemben kalasnyikovot − két ruszki katona kiugrott, „sztoj!”, üvöltötték.
Végigtapogattak bennünket, de nem volt nálunk semmi fegyver. Nekem a csizmaszáramban volt egy tőr, de azt nem találták
meg. Aztán elengedtek bennünket, és mi próbáltunk utcáról
utcára valahogyan bejutni a központba, de nem mertünk mo-
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torral továbbmenni, mert annyira lövöldöztek. Akkor láttam,
hogy orosz harckocsikra magyar címer van festve, jött egy T34es. A villamosmegállónál megfordult a lánctalpas harckocsi,
és az egész járdaszigetet odébb tolta és közben lövöldözött.
Egy mérleggyártó üzemnek a kapuján bementünk – leparkoltuk a motort –, és gyalog indultunk el a központba. Ott
már vártak ránk. Két nagy csomag pénzzel meg fizetési jegyzékekkel együtt kijöttem, megtaláltuk a motort. Visszafelé
már tudtuk az utat, szerencsésen hazaérkeztünk. Az embereket kifizettem, a fizetési jegyzéket és némi pénzt otthagytam,
és hazamentem kerékpáron.
Vártuk, hogy mi lesz. Azt tudtam, hogy dolgozni nem fog
senki sem, de azért biciklin bejöttem a munkahelyemre. Ismét
találkoztam Kis Lacival, és azon a bizonyos „véres csütörtökön” szerencsére épségben értünk oda a Parlamenthez, ahol
már csak néhány holttest hevert. Két harckocsi ott állt még,
de azok már nem lőttek. Gyorsan továbbmentünk. Hallottuk,
hogy az amerikai nagykövetség erkélyén szónokol egy férfi,
tolmácsolta az eseményeket. Mondtam, hogy tűnjünk el innen
nagyon gyorsan. Én hazamentem.

BALÁZS ISTVÁN: A NEVEZETES NAP
Gyermekkorom óta mindig ezt hallottam szüleimtől, a környezetemtől: – Amit látsz, amit hallasz, senkinek sem szabad
elmondanod!
Így volt ez a háború előtt, amikor titokban disznót vágtunk.
Így volt ez a Rákosi-rendszerben, amikor órákig vakargattam
a hízót, hogy a hivatal embere meg ne hallja a röfögését. Nem beszélve gimnáziumi éveimről, ahol reggelenként Szabad Nép-cikkeket olvastunk fel, dicsőítve nagy vezérünket, Sztálin elvtársat.
Mást tapasztaltunk, és mást hallottunk a szüleinktől.
− Ez a tilalom! – beleégett tudatomba, és most is nehezen
oldódik.
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Az a hír járja, hogy demokrácia van, de kevesen hiszik el.
Reggel rosszullétre ébredtem, hányinger kerülgetett, egész
úton a peronablak előtt álltam, és nagy sóhajtásokkal szedtem a friss levegőt. A Nyugatiba lassan gördült be a vonat.
Utolsónak szálltam le, szédelegve köröztem, mint a gólyaf…s
a levegőben, a 12-es vágány peronján.
− Meg akarsz dögleni?! − üvöltött rám egy nagydarab vasutas, és berántott a váróterem kétszárnyas ajtaján. Kábulatomból akkor ébredtem fel, mindenki a váróterem kövezetén hasalt, volt, aki a fejét is betakarta.
− Mi történt? − kérdeztem az öreg vasutast.
− Hol élsz? Hát nem tudod, hogy kitört a forradalom? − hirtelen azt se tudtam, mi az a forradalom. Géppisztolysorozat
söpört végig a peronon, majd a körútról erős fegyverropogás
hallatszott. Behasaltam a sarokba, jólesett a fekvés, a gyomrom még mindig émelygett.
Talán egy órát lapítottam, majd csend lett. Feltápászkodtam
és kimentem a peronra. A csarnok lépcsőjéhez érve megkérdeztem.
− Elmentek?
− El! − válaszolta egy fiatal nő.
Kíváncsiságtól vezetve elindultam a Sztálin út felé. A Gorkij könyvesbolt könyvei az utcán rakásba tornyosultak, s mivel
szerettem olvasni, azonnal keresgélni kezdtem közöttük. Sajnos egyet sem találtam, mind Sztálin elvtárs és Lenin elvtárs
művei voltak, gyönyörű, aranyozott bőrkötésben.
Egy fiatalember rám kiállott:
− Úgy sem találsz értelmes könyvet!
− Igazad van, rakás szemét az egész! – válaszoltam meggyőződéssel.
Érdekes, tegnap még nem mondtam ilyet, ma meg természetes: ami rossz, az rossz.
Több oldalról próbálták felgyújtani a halmot, de a vaskos
kötetek nem kaptak lángra.
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Mindenki a Bródy Sándor utcai harcokról beszélt, ott kemény csata van a Rádióért. Az utcához érve tudtam, oda
nem szabad bemenni. Keskeny az utca, menekülési útvonal
nincs, az emeletekről simán lelőhetnek. A Dont megjárt Feri
bátyámtól tanultam a stratégiát, mindent előre fel kell mérni,
a kényszerhelyzeteket kerülni, de még így is érhetnek meglepetések. Háborúban éreztem magam, rengeteg orosz háborús filmet láttam, most közelről megtapasztalhattam, milyen
is a háború. Tovább menve láttam, hogy az EMKE környékén
nagy tömeg tolongott. Sztálin elvtárs, nagy vezérünk bronzfejét kalapálták, emlékgyűjtők hada örült minden kis szilánknak.
− Egy szemét ávós lövöldöz a fenti emeletekről − kiáltott
valaki a tömegből.
Mindenki a felső emeleti ablakokat leste, amikor újra lövés
dördült. Mellettem álló osztálytársam homokzsákként dőlt
el. Némán, mozdulatlanul feküdt, nem hittem a szememnek,
ilyet eddig csak moziban láttam. Néztem egy darabig, és arra
gondoltam, azért lőtték ki mellőlem, mert kimagaslott a tömegből. Közrefogták, vitték a közeli Rókus Kórházba.
A tömeg felbolydult: − Fogjátok meg a piszkot!
Fegyveres fiatalok rohantak a házba, a tömeg feszülten várta
a fejleményeket. Egyszer csak kinyílik egy fenti ablak, majd
dulakodás látszódik, és egy test repül a mélybe.
Mellettem egy középkorú férfi megszólalt:
− Látja, ez az igazságos bíráskodás! Szemet szemért!
− Tankok jönnek! Meneküljetek! − kiabálták mindenfelől.
A tömeg menekült, én is velük futottam a Rákóczi út irányába. Erős morajlás hallatszott, megálltam, füleltem. Tanultam a háborúkról, de a hangok felismeréséhez tapasztalat kell.
Máshonnan jött a hang és máshonnan jött a tank. Reflexből
beugrottam egy boltíves kirakat elé. Időben, mert a tank,
melynek rémisztő hangja megbénított, nagy lendülettel közeledett, majd kis ívben ráfordult a Rákóczi útra.
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A hirtelen fordulástól megbillent a felszedett macskakőrakáson, csöve felemelkedett, majd lőtt, közben géppuskája sorozatot adott le a fejem fölé. Az emelet felső szintje leomlott,
sötét füst és por gomolygott, alig kaptam levegőt. Tele üvegszilánkokkal, malterral, fehéren, mint egy hóember, de éltem.
A tank sebesen távozott az Astoria felé, örült, hogy megúszta
a felé hajított Molotov-koktélt. A szerencse tovább kerülget,
gondoltam, „megmenekültem, az örök vadászmezőtől”.
Felnőtt fejjel visszagondolva félelmet nem éreztem, csak
dühöt. Jobban féltettem új kombi kabátomat, mint az életemet. A zöld lóden után egy igazi felnőtt kabát maga a csoda,
és most úgy néz ki, mint egy koldus zakója. Míg ezen tűnődtem, az Astoria felől csatárláncba fejlődve gyalogság közeledett. Két oldalsó kapualjból fiatalok szaladtak elő, majd
fedezékeket keresve csendben meglapultak. Egy rövidkabátos
tiszt egy villamos mögül figyelte a közeledő muszkákat.
− Csak én utánam lőjetek! – kiáltotta, bal kezében egy
géppisztolyt tartva.
Egy kirakat mélyedéséből úgy néztem, mintha moziban ülnék. A csatárlánc közeledett, már jól láttam a mozgó alakokat.
Mintha tele lenne a gatyájuk, imbolyogva, nem nagy meggyőződéssel közeledtek. Nálam semmi fegyver, a szívem a torkomba dobogott. Ezek nem válogatnak, lelőnek, mint a kutyát.
A mélyedésből menekülni nem lehet, tiszta célpont vagyok. Tíz
a száz ellen, vártam sorsomat, figyeltem a fejleményeket.
Egy tiszt intésére eldördültek a fegyverek, a túloldalról
néma csend. Az én tisztem sorozatot lőtt, a fegyvere meg sem
rezdült.
A legelső sorban vagy négyen, mint a kuglibábúk, eldőltek.
A tiszt kis szünetet tartott, fegyverét leengedte, mint akinek
új céltáblát akasztanak föl, majd új sorozatot adott le.
Az orosz csatárlánc megtorpant, a fal mellé szaladtak
és meglapultak, majd sebesültjeiket hátrahagyva futottak viszsza az Astoria felé.
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A lélegzetvételnyi csendben menekülőre fogtam, átfutottam az úton, a túloldali Rókus Kórház bejáratának irányába.
Védett kis tér, percenként hozták a sebesülteket. Egy magam
korabeli rám kiáltott:
− Hozhatnál te is egy hordágyat!
− Ide megyünk a Corvin közbe, gyere utánam!
Egy összetekert vászon hordággyal futottam a fiú után. Már
a csata után érkeztem, négy fiú feküdt egymás mellett, körülöttük tömeg, egy fiatal orvos adta utasításait.
− Mindenkit hordágyra, és futás a kórházba!
Én ott maradtam, míg valaki rám nem kiáltott.
− Hol a fegyvered? Ne ácsorogj, mindjárt újra támadnak!
Ekkor ismertem rá Lacira, aki gyors, határozott utasításaival
felsorakoztatott bennünket a hevenyészett barikádok mögött.
− Nekem nincs fegyverem. Hová menjek? − kérdeztem egy
nálam idősebb sráctól.
− Hasalj be valaki mellé, a következő támadásnál már lesz
fegyvered! – mondta nyugodt természetességgel.
Körbejártam, kerestem egy jó fedezéket. Valaki lehúzott,
Attila volt, Laci öccse.
− Na végre, egy magamfajta gödi. Maradj itt, közben elbeszélgetünk.
Emlékszem, minden támadásnál féltett engem, igaz, én pedig őt. A tanktámadás volt a legrosszabb, kézi fegyverekkel
nem lehetett megállítani. A biztos módszer egyedül a Molotov-koktél volt. Az utca túloldalán lévő fiúk intézték, bámulatos bátorsággal. Egy hosszúnyakú borosüveg, megtöltve
benzinnel, majd bele egy kanóc. A kanócot meggyújtva a páncélos mögé kell szaladni, és a hátsó kipufogó nyílásához dobni. A motor beszívja az égő benzint és felrobban. Ezt éppen
az oroszoktól tanultuk el, ezért hívják Molotov-koktélnak.
A koktélt mi tettük hozzá, egy orosznak gőze sincs arról, mi
az a koktél. A harcok szüneteiben módszeresen építették a barikádot, amit a tankok nem tudtak megközelíteni.
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Valahonnan hangszóró üvöltötte:
− Délig mindenki tegye le a fegyvert! Délben statárium lép
életbe!
Hátunk mögött rádió szólt, egész nap gyászzenét sugárzott,
időnként közleményeket olvastak be.
− Nyugalomra intjük a lakosságot.
− Csőcselék van az utcán.
− Felkérjük katonáinkat, ne hagyják el laktanyáikat!
Dél felé új fegyverek és lőszerszállítmányok érkeztek. Választottam egy rövid karabélyt, amit már jól ismertem. Korábban sokat lőttem ilyennel, éles tölténnyel. Száz méterről
kilencesnél rosszabb találatom nem volt.
− Jönnek a nyemcik! − figyelmeztetett Attila.
− Tényleg, ugyanolyan, mint a német páncélautó! − nem értettem a helyzetet.
Beállítottam a távolságot, csőre töltöttem és próbalövésként
megcéloztam a bal lámpáját. Jól hord, hiszen a tíz centiméteres átmérőjű lámpát kilőttem. Most már mozgó célpontot
kerestem, de ember sehol, lőttük a vezető kémlelő ablakát.
Mikor a páncélautó visszafordulva távozott, észrevettem a hátulján heverő halottakat. A Ludovika felöli részt lőtte géppuskájával, szerencsére nekünk nem jutott belőle. A mögötte
közeledő tank viszont már módszeresen tüzelt. Átsorozott
az összerakott kőhalmazon, szinte beleolvadtunk a talajba.
Lövege is dolgozott, fölöttünk süvített el egy páncéltörő gránát és csapódott egy kapu feletti beszögelésbe.
− Lőjetek csak a semmibe! Mindenki a gáton van, te marha!
– Attila „beszélgetett” a távozó tankkal.
− Te, én úgy láttam, hogy támadás közben lőttek minket
a Ludovikáról!
− Elképzelhető, már én is mondtam a bátyámnak, de ő nem
hitt nekem.
Nagy kosárban meleg kifliket hoztak, a csapat egyből felbolydult.
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− Mennyit vehetek? – kérdeztem.
− Amennyit akarsz, ha elfogy, hozok még.
Egy kifli három falás, percek alatt elfogyott az egész kosárra
való.
− Nem baj, fiaim, estére, ha az Isten is úgy akarja, meleg
ételt kaptok, tartsatok ki!
− Nem jön ide közénk? − kérdezte az egyik fiú.
− Több hasznomat veszitek, ha maradok géhásnak, nem
igaz?
Egy kis tarackot próbáltak átvonszolni a barikádon. Mindannyian odarohantunk, és a hosszú csövű szerkezet szinte
átrepült a kőhalmazon. Három lövész körbejárt, „benézte”
a terepet, mi meg a környéket tisztítottuk meg. Alig vártuk,
hogy jöjjön a következő támadás. A lövegkezelők praktikusan céloztak. A csövet belőtték egy magasságra, majd azon
keresztül nézték a célpontot, gyors töltés és tűz, ez a közvetlen irányzás. Ha nem kapkodták el, minden lövésük betalált.
Az első roham két kilőtt tankot eredményezett. A páncélautó
tudta, hogy semmi esélye ellenünk, a benn ülőket simám kilőjük az emeleti ablakokból.
Korán esteledett, mindenkinek korgott a gyomra. Hogy
mit főztek az iskolai menzán, már nem tudom, de befaltuk
az utolsó cseppig. Iván Kovács Laci éjszakára megszervezte
az őrséget. Mindenki tartott az éjszakától, gyalogsági támadás
eddig nem volt, de ha le akarnak gyűrni, csak éjszaka tehetik. Előretolt megfigyelőket telepítettek az utcákba, akiknek
a feladata volt jelenteni a közeledő gyalogságot. Tudtam, hogy
minden tutira szervezve van, de az éjszakai sötétben féltem
a rajtaütéstől. Hát féltek a muszkák is, olyan nyugodt éjszakánk volt, mint csendes békeidőben.
Nagyon hideg volt az éjszaka, mindenki máshol húzta meg
magát. Én az új télikabátomba egy cseppet se fáztam, a pihenőidőmben bementem a vetítőterembe, felhajtottam négy
széket, és jót aludtam, kezemben tartva rövid karabélyomat.
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Mivel ők is féltek, kihagyták az éjszakai támadást, kora délelőtt rohamoztak meg.
− Mire gondolhattak? Hogy hazament mindenki?
− Úgy látszik, nem várnak ellenállást, magabiztosak.
Az utasításhoz híven az utolsó pillanatig kivártunk, rajta
voltunk a célon − és sortűz. Nem láttam elesett katonát, lassan
hátrálva eltűntek a szemünk elől. Hangosan számoltam, megnyugtató volt hallani a saját hangom, kevesen voltunk, csak
a vidékiek tartották a frontot. Meglepő, hogy ez a hadsereg
mennyire nem tud fegyverrel bánni.
− Mire tanították ezeket?
Kis idő múlva lánctalpak csikorgása hallatszott, gondolatban felkészültem az újabb rohamra, de sehol egy lövés. Három
tank poroszkált be a Ludovika oldalához, az elsőn kis magyar
zászló. Kinyílt a zárófedél, s egy katona, majd egy hórihorgas
ürge alig bírt kikászálódni a keskeny nyíláson.
− Hogyan fért el egy ilyen létra ebben a tankban?
− Biztosan összehajtották, mint a colstokot! – mondta Birkás.
− Sok jóember elfér kis helyen.
Attila morgolódott, már azt hitte, lesz egy jó balhé, de úgy
látszik, minden rendeződik.

Iván Kovács
László (balról
a második)
harcostársai
között a Corvin
közben. Jobbról
a második
Balázs István
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A támadások megszűntek, fegyverropogást hallottunk
ugyan, de igen messziről. Laci figyelmeztetett:
− Fotósokat ne engedjétek be, a menet még nincs lefutva!
− Nem dőlt el semmi, fotóval mindent bizonyíthatnak!
És milyen igaza lett!
Egész nap tébláboltunk, tartottunk ugyan őrséget, de csak
látszatból. Úgy éreztem, itt már fölösleges vagyok, mindenki
hazajár, könnyű nekik, itthon vannak. Csak én állok a vártán,
otthon azt se tudják, élek vagy halok. Délután megjött Iván
Kovács, megbeszélést tartott a colossal. Odaszaladtam hozzá.
− Három napja vagyok itt, hazaugrok! – mondtam határozottan.
− Ha mész, azonnal menj, este biztosan indul vonat. Fegyvert ne vigyél, a Szabadságharcos telepen van elég. Küldök veled egy levelet édesanyámnak. Rendben?
A Ferdinánd híd mögött álltak a szerelvények, le-föl jártam,
mire találtam egy vasutast.
− Vác felé mikor megy valami? − kiáltottam felé.
− Egy mozdony két kocsival most indul, ha siet, még eléri −
felelte, és futva eltűnt az irányítótorony mögött. A kocsik tele
emberrel, órák óta várva az indulásra.
Menetrendje egyszerű volt, ott állt meg, ahol a váltót állítani
kellett.
− Mikor jönnek visszafelé? – kérdeztem a fűtőt.
− Felmegyünk krumpliért, hajnalban jövünk vissza – mondta, és felugrott a mozdonyra.
A gödi váltónál leugrottam, át a síneken, és már a kertünk
végében voltam. A visszamenetből nem lett semmi, másnap
délig aludtam, két éjszakát kellett pótolnom.
Balázs István: A nevezetes nap, részlet.
Gödi Almanach, 2007.
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ZAHORÁN SÁNDOR
Tizennégy évesen élte át a forradalom napjait. Az azt követő
szomorú eseményekre így emlékszik vissza:
December 6-án, a születésnapomon hazafelé készültem
a vonattal Gödre. Várakozás közben hangos tömegfelvonulásra lettem figyelmes. Az emberek a Westend-udvaron gyülekeztek. Úgy emlékszem, vörös zászlós felvonulás volt. Több
mondat hangzott el az újonnan megalakult Kádár-kormány
mellett, hogy esetleg innen is küldjenek egy delegációt a kormányhoz, tisztázni a politikai helyzetet. A térnek a pályaudvar felöli oldalára nemzeti zászlókkal újabb sokaság érkezett.
Kisebb-nagyobb megszakításokkal egyes és sorozatlövések
hangzottak el. A lövöldöző egy katonatiszt volt, aki felszaladt
a taxiállomás feletti üvegtetőre, és ócsárolta a tömeget. A vállán átvetve géppisztoly volt.
Pár perc múlva három fiatalember szaladt fel utána a tetőre.
A katonatiszt először rájuk fogta a fegyvert, de nem mert lőni.
A fiatalemberek egyre jobban a körút felöli tetőrészhez szorították a tisztet, majd sikerült elvenni a géppisztolyát, mivel
a pályaudvar üvegteteje beszakadt alatta, a lába pedig beszorult. Sikerült lehozniuk a tisztet a tetőről. A tömeg zúgolódott, de amikor azok négyen leérkeztek, egy pillanatra néma,
döbbent csend lett.
Amíg a tetőn ez a jelenet zajlott, a körúton két páncélkocsi
jelent meg, benne pufajkás ruhában lévő karhatalmisták, hogy
oroszok vagy ávósok voltak-e, nem tudom. A katonai járművek
a fegyvereket a védtelen tömegre irányították. Ahogy a három
fiatalember leért a tiszttel, lőttek. Én közvetlenül az első sorból láttam. Számolva a várható következményekkel, beljebb
húzódtam. A tér közepén lehettem, amikor eldördült az első
sortűz, majd a második. Sebesült emberek jajveszékelését hallottam, és sokadmagammal a pályaudvar Vác irányában lévő
raktárépületeinek rakodóterén át futottam. Jobb lábam ekkor
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sebesült meg az utánunk küldött lövésektől vagy repeszektől.
A nyoma ma is látható. Sokadmagammal a MÁV Kórházba
mentem kötözésre, mások a Szabolcs utcai kórházba.
Hány halott volt? Nem tudom. A korabeli újságok 4-5 halottról írtak.
Zahorán Sándor: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Budapesti
Katonai Ügyészségen. 2000.január 12. (részlet)

DR. BENEDEK CSABA:
SZTÁLIN HASÁBAN VOLTAM…
A forradalom első napjaiban egy teherautóval sikerült bejutnom Pestre. A Nyugati pályaudvarnál szálltam ki. A körút
jobb oldalán indultam el. Mindjárt a régi Szikra mozinál egy
ávóst láttam lábánál fogva felakasztva, a szája teletömve százasokkal. Tovább menve a Podmaniczky utca után hasonló
látványban volt részem.
Az Oktogon előtt, valamelyik utcában nagy csődület volt.
A harmadik emeletről egy ávóst hoztak le, nem vártam meg
a végét.
A Nemzeti Színháznál egyszer csak látom, hogy ott fekszik
a Sztálin-szobor, lábbal a Duna felé. Sokan ott ütötték, vágták egy kis emléktárgy reményében. Én is közéjük álltam egy
gazdátlan pajszerrel. Amint ott munkálkodtam, egyszer csak
fegyverropogásra lettem figyelmes. Már csak ketten voltunk
ott. Körülnézve láttam, hogy az éjjel-nappali élelmiszerüzlet irányából lőnek felénk. Hirtelen mást nem tudtunk tenni,
bebújtunk a nagyvezér csizmátlan lábába, és előrekúsztunk
a testben. Szerencsére a másik oldalon óvatosan ki tudtunk
kászálódni belőle, és beszaladtunk a szemközti patikába, ahol
már elég sok ember húzta meg magát félelmében.
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Egyszer csak feltűnt egy orosz tank, és lőni kezdett
az EMKE padlása alá, valószínűleg onnan lőhettek rá. Nagy
megnyugvásunkra nemsokára irányt váltott, és továbbindult.
Mindnyájan fellélegeztünk.
A veszély elmúltával folytattam utamat egészen a Harminckettesek teréig, ahol könyveket égettek. A szobor alatt sírhantokat láttam, tele voltak virággal. Hogy onnan miképpen
értem haza, már nem emlékszem.

VESZELIK JÁNOS: „AZ ÉLET CSAVARA”
1955 augusztusában hívtak be katonának. Pécsre kerültem
a határőrséghez. Egy hónapot töltöttem a kiképzésben, amikor kitudódott, Bécsben él a nagymamám testvére, és ezért
létszámfelettiként hazaküldtek.
Novemberben újra behívtak katonának. Rétságra kerültem
a páncélos tiszthelyettesi iskolába.
Az iskola végeztével Esztergom-Táborba helyeztek. Egyik
vasárnap menetkész állapotban kellett lennünk, és este a tankokkal Budapestre indultunk. A mi tankunk régi személyzetét részben leváltották, s mint újonnan kiképzettek léptünk
azok helyére. Így a régiek és az újak vegyesen voltak.
Ekkor még nem hallottuk, mi történt Pesten.
A Margit híd pesti hídfőjéhez kellett beállnunk. Akkor
úgy mondták, a „Belügyminisztérium” mellé, a Jászai Mari
tér közelében. Ténylegesen ez volt az ávós központ. Az ottani
egyenruhások már átöltöztek rendőrruhába.
Egy utcányival arrébb megjelent néhány orosz tank. Egyszer csak nagy durranást hallottunk. A ház sarkán lévő hentesüzlet előtt állók tömegébe lőtt az egyik orosz. Meghalt egy
fiatal gyerek.
Később továbbhaladtunk a Jászai Mari térre, a „Belügyminisztérium” elé. Az épületben az irodai asztalokon

29

kaptunk alvóhelyet. Napközben kiszolgáltuk a többi tank
személyzetét.
Egyszer a mi tankunk elé állt két tiszti ruhás személy,
minket, újakat elküldtek, és a régiekkel elindultak. Később
tudtam meg, hogy az egyikük Maléter Pál volt. A Kilián
laktanyába ment, és ott pár nap múlva átvette a parancsnokságot.
Híre jött, hogy a forradalmárok el akarják foglalni a Csepel Műveket, ezért nekünk egy-egy tankkal be kellett állnunk
az ipartelep mind a négy kapujához. Nem történt semmi.
A „veszély elmúltával” a tankok személyzetét egy teherautóban összegyűjtötték, és elvitték a Róbert Károly körúti laktanyához, amely teljesen üres volt. Így átvittek minket az Alkotás utcában működő laktanyába, ahol fel akarták venni
az adatainkat. Sikerült megúsznunk. Először a Madách utcába mentünk egy bajtársam ismerőséhez, majd egy teherautóra
felkéredzkedve hazajöttem Felsőgödre.
Az országútnál az egyik ismerősöm, Burda György ezzel fogadott: „Hoztál puskát?” Természetesen nem.
A házunk előtt Bilesch néni − akinek két felnőtt fia nem jött
vissza a málenkij robotból −, aki mindig is fiának tekintett,
Óvári nénivel beszélgetett. Nagyon megörültek nekem. Néhány napig otthon lehettem.
November 4-én, vasárnap reggel az orosz ellentámadás
megkezdése után felszólították a távollévő katonákat, hogy
térjenek vissza a laktanyájukba. Olyan hírek terjengtek, hogy
egyes katonákért lakásra is kimentek.
Úgy tudtam, hogy legutóbbi állomáshelyemre, Esztergom-Táborba nem mehettem vissza, mert ott vannak az oroszok.
Jelentkeztem a Váci Járási Kiegészítő Parancsnokságon. Tatára irányítottak, ahol roncs harckocsik javítása volt a feladat.
Elindultam, hogy teljesítsem a parancsot. A Nyugati pályaudvaron két rétsági páncélos barátommal találkoztam.
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A Lukács fürdőben volt az állomáshelyük, feladatuk a Margit
híd melletti Ganz-széntelep éjszakai őrzése. A szolgálathoz
embereket kerestek, csatlakoztam hozzájuk. Viszonylag megfelelő ellátásban volt részünk, és természetesen a Lukács fürdőben való elhelyezés is jó körülményeket biztosított. Később
derült ki, hogy a budapesti karhatalmi ezredbe kerültem. 1957
tavaszáig tartott ez a szolgálat.
Ekkor kellett átmennem Tatára, a tankjavító egységhez. Itt
a javítóműhelyben éjjel-nappal dolgoznunk kellett, még vasárnap is.
Két hét telt el, amikor kihirdették, lehet az osztrák határra
határőrnek menni, főként a csempészet megakadályozására.
Tisztesekre és legénységi állományú katonákra is szükség volt.
Többen jelentkeztünk, páncélosok, hogy megszabaduljunk
az itteni nehéz, piszkos, olajos munkától.
Így 1957 májusában Csornára, a riadós ezredhez kerültünk.
Egy sátortáborban nagy, csíkos sátorlapok alatt volt a szálláshelyünk. Nem közvetlenül a határon, hanem a környéken kellett járőrözni.
Itt történt, hogy egyszer csak hívattak.
Átadták a Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemérmet1,
és négy nap jutalomszabadságot is kaptam. Bár a budapesti
karhatalmi ezredhez tartoztam, de csupán a szenet őriztem.
Nagyon szégyelltem magam egy ilyen kitüntetés miatt.
(1989 után a kitüntetést bevittem a Kiegészítő Parancsnokságra,
hogy én ezt nem érdemeltem meg. A válasz az volt: Tegye le!
Letettem egy székre és eljöttem.)
Jó kapcsolatunk volt a falubeliekkel, sok ennivalót kaptunk
tőlük. A szolgálaton kívül szabadidőnk is volt, a falusi moziba
is eljuthattunk. 1957 őszén beköltöztünk a laktanyába nagy
semmittevésre, egészen a leszerelésig, 1958 februárjáig.
Ezt a kitüntetést azok kapták, akik részt vettek a forradalom leverésében,
többnyire a karhatalmisták

1
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Az élet micsoda csavart produkált! Először elküldtek a határőrségtől, végül mégis onnan szereltem le.

NAGY GÁBOR
1934-ben született Hajdúhadházon. Tizennyolc éves korában Budapestre került tímártanulónak. 1954-ben szerzett
segédlevelet. 1954. november 14-én hívták be sorkatonának
Kiskunmajsára, ahol tiszthelyettesi iskolát végzett. A két év
leteltével 1956. október 20-án, a november eleji leszerelésre
készülve hazamehettek a civil ruháért. Előzőleg a katonai felszereléseket és fegyverüket leadták, katonakönyveiket is előre
kiállították november másodikára.
Otthon a rádióban hallottak a Petőfi Körről és az egyetemisták mozgolódásáról. Október 23-án hajnalban tértek
vissza vonattal a kiskunmajsai vasútállomásra. Furcsállották, hogy a szokásos teherautó nem várta őket az állomáson, és gyalog kellett megtenniük a három kilométeres utat
a laktanyához.
Odaérkezve lefeküdtek aludni. A 3343. ezred kürtriadójára
ébredtek. A századparancsnok riadót rendelt el. Fegyverüket
élestölténnyel kapták vissza.
Teherautóra kellett szállniuk, és Szegedre, a Széchenyi térre
vitték őket, ahol csatlakozott hozzájuk a kiskunhalasi ezred is.
Első feladatként körülvették a teret, hogy az egyetemisták
összejövetelét és a Széchenyi István- és Vásárhelyi Pál-szobor
megkoszorúzását megakadályozzák. A fiatalok követelése azt
volt, hogy az oroszok menjenek ki az országból, szabad választás és sajtószabadság legyen.
Az esetleges atrocitás kialakulásának megakadályozására
a helyi ávós laktanyából nem engedték ki a katonákat, és a jelenlévő katonaság is a forradalmi események hatása alá került.
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Fogadták a civilek küldöttségét, és „mérsékelt” koszorúzási
ünnepséget engedélyeztek. Ottlétük alatt semmilyen erőszakos esemény nem történt.
Néhány napi ott tartózkodás után, október 28-án felvitték
őket Pestre. Egy Rákosi Mátyásról elnevezett iskolában szállásolták el őket a Budafoki úton. A Steinmetz-szobrot, a Vörös
Csillag Traktorgyárat és a lakihegyi rádiótornyot kellett védeniük. Jól belátva a területet észlelték, hogy az oroszok elhagyják Budapestet, de a vecsési dombok mögött mintha megálltak
volna.
Akik a Gazdasági Hivatalhoz voltak beosztva, „gulyáságyúval” vitték ki az ételt a három őrhelyre. Bőven volt étel,
úgyhogy visszafelé a Corvin közben, a Kilián laktanyában
és a Rózsák terén állomásozó forradalmárokat is ellátták.
November 4-én hajnalban visszajöttek az orosz tankok, hatalmasakat dörrentve a hanggránátokkal, és körülvették a tanintézetet, benne kb. 2000 magyar katonával. A bent lévő
katonai egységnek a szovjetekhez képest, az akkori magyar
hadseregre jellemző minimális hadi felszerelése volt.
Tíz órakor egy orosz tiszti küldöttség jött be hozzájuk, közöttük néhányan beszéltek magyarul. Kijelentették, hogy 12
óráig adják fel a harcot, különben megrohamozzák az épületet, és annak súlyos következménye lesz.
A politikai tiszt összehívta a tiszteket, tiszteseket, és megállapodtak abban, hogy mivel nincsenek egy súlycsoportban
a támadókkal, megadják magukat.
11.50-kor gúlába rakták a fegyvereiket és jelezték, hogy
megadták magukat. A magyarul beszélő orosz tisztek, meglátva hadi felszerelésüket, megerősítették bennük, hogy evvel semmit sem tudtak volna kezdeni a nagy túlerő ellen.
Fogolynak tekintették őket, teherautókra kellett szállniuk,
melyek platóján két fegyveres orosz, a sofőr mellett pedig
egy géppisztolyos orosz katona ült. A teherautókat tankokkal
fogták közre.
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Az Üllői úton lévő Tüzértiszti Főiskolában szállásolták el
őket. Élelmezésüket maguknak kellett megoldaniuk a gazdasági raktárból. Az épület egyik oldalán vasúti sín húzódott.
A vasúti töltésre veszélyes volt felmenniük, de néhányuknak
sikerült átjutniuk rajta. Felfedezték, hogy a sín másik oldalán
van a MÁV-nak egy ruharaktára, és többen átöltöztek vasutas
egyenruhába. Kis idő múlva feltűnt az oroszoknak a sok vasutas, levetették velük az egyenruhát.
November 10-én kihirdették, hogy aki hűségesküt tesz az új
kormányra és aláírja a csatlakozást, az alakuló 32. Forradalmi
Ezred katonája lehet. A leszerelés előtt álló, 1934-es születésűek nem írták alá a továbbszolgálati dokumentumot.
Ekkor Nagy Gábort néhány katonatársa, tudva, hogy testvére az Egyesült Államokban él, rá akarták bírni, hogy egy teherautóval velük menjen. A határ átlépése után, az ő amerikai
kapcsolatát előadva megkönnyíthetné a továbbutazásukat, de
ő erre nem volt hajlandó.
November 11-én az utóbbiakat teherautón visszavitték Kiskunmajsára. Útközben a kecskeméti téglagyárnál megtámadták a menetet, de az oroszok visszaverték a támadást. A laktanyájukban orosz katonák voltak, és a behozott civil ruhájuk
egy része eltűnt. Feltételezték, hogy ez az ottani lakosság
műve lehetett. A hiányzó civil ruhákat katonai egyenruhákkal pótolták. Magyar és orosz nyelvű leszerelési igazolványt
kaptak, és elindulhattak hazafelé.
Gyalog kellett menniük Szolnok irányába. Lelkükre
kötötték, hogy éjszaka ne menjenek az országúton, mert
az nagyon veszélyes lehet. Csoportokra oszlottak, Nagy
Gábor öt-hat társával együtt Tiszavárkonyban kopogott be
egy házba, ahol éppen lakodalom volt. Ellátták őket minden jóval, sőt ott is aludhattak. Éjjel nagy zörgésre ébredtek, azonnal elbújtak. Fegyveres civilek érkeztek a házba.
Végül mégis előjöttek és igazolták magukat, hogy nem katonaszökevények.
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E civilek segítségével egy teherautón sikerült Szolnokig
menniük, onnan vonattal Debrecenig jutottak, majd néhány
órai várakozás után a vonat Nagy Gábort hazavitte Hajdúhadházra. November 13-a volt.
Februárban tudott bemenni munkahelyére, az Újpesti Bőrgyárba. Munkásszállón lakott.
A szomszédjukban lévő Flottilla laktanyában karhatalmisták voltak, akik éjjelente többször razziát tartottak a munkásszállón, igazoltattak mindenkit, feltúrták a szekrényeket is.
Néhányukat elvitték a laktanyába, és falhoz állították őket 2-3
órán át oly módon, hogy a cipőjük orra és az orruk is érintse
a falat. Tettlegesen nem bántották őket. A bőrgyárral szemben volt egy Csillag kocsma nevezetű műintézmény. Állítólag
ott mondta valaki a karhatalmistáknak, hogy a munkásszállósok verték le az épületről a vörös csillagot.
Szerencsére kiderült Nagy Gábor ártatlansága, és nem zaklatták többé.
Nagy Gábor közlése alapján

ZÁHONYI TAMÁS
Becsöngettek a második órára a budapesti Eötvös József Gimnáziumban 1956. október 23-án. A 2. A osztályban történelemóra következik, a tanár késik. Az osztály csendben várakozik. Pár perc múlva hangos csattanással kivágódik az ajtó, és
egy negyedikes fiú bekiabál: „Pupákok, az óra elmarad, tüntetés van a városban, gyertek ti is!” Kiabálás, zsivaj, felugrálás, ordítozás követte a bejelentést, többen már a kabátjukat is
felvették, amikor megjelent az ajtóban tanárunk, Antall József,
a későbbi miniszterelnök:
„Jó reggelt, uraim! Látom, már értesültek az eseményekről,
de kérem türelmüket még néhány percig.” Önözve beszélt
hozzánk, tizenhat éves vadócokhoz. Nehezen, de elcsende-
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sültünk. Ezután röviden elmondta, hogy a városban forrongás
van, a felvonulás a Petőfi-szoborhoz vezet. Javasolta a történelemóra helyszínéül a közeli Kossuth Lajos utcát. Nagy örömmel követtük őt. Mire leértünk az emeletről és sorba állva
kijutottunk a sarokra, a Kossuth Lajos utcában hömpölygő
folyamként, énekelve özönlettek a fiatalok, egyetemisták, középiskolás diákok a Duna irányába. A soraink felbomlottak,
sodort magával bennünket a lelkes tömeg, Antall tanár úrral
a Petőfi-szobornál találkoztunk, ahol Sinkovits Imre szavalatával folytatódott rendhagyó történelemóránk.
Az idő múlására a korgó gyomrom figyelmeztetett, ám mire
gyalog a Nyugati pályaudvarra érkeztem, evésre már nem
volt idő. Éppen elértem a vonatot, amely mint egy piros-fehér-zöldbe öltözött, szünet nélkül fütyülő óriás érkezett meg
a lakóhelyemre, Felsőgödre. Csapzottan, ziláltan szálltam le.
Végre itthon!
Másnap, szülői hozzájárulással elindultam az iskolába, három telefontantusszal a zsebemben arra az esetre, ha késés
miatt haza kellene telefonálnom. Az iskola épületéhez rendben megérkeztem, csupán a zászlóba öltözött házak, járművek
jelezték az előző napi történéseket.
Az osztályban forrt a levegő, egymás szájából kapkodtuk
a szót. Az órákat csak részben tartották meg a tanárok. Megalakult az Eötvös József Gimnázium Forradalmi Bizottsága.
Elnöke kedvenc tanárunk, Antall József lett. Kiáltványok,
követelések járták végig az osztályokat, lelkes csodavárás hangulatában vártuk a híreket.
Délben hazaindultam, kora délután begördült a vonat a felsőgödi állomásra. Az állomáson és a kocsmaajtón kézzel írott
plakát tájékoztatott arról, hogy a községi gyűlésen a jelenlévők
megalakították a Forradalmi Bizottmányt. A vezetőség tagjai:
Erdélyi Lajos katonatiszt, Mészáros István főjegyző, Potyó Imre
tanár, Tamás Endre tanár. A Forradalmi Bizottmány elnöke:
dr. Záhonyi Géza gyógyszerész. Az apám. Hiszen ő az apám!
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Vágtattam hazáig. A lakásunkban rengeteg ember, folyamatos
hangzavar. Még a padlón is sokan ültek. Alig fértem apámhoz. Aztán csak öleltük egymást. Ő örömében, hogy hazaértem – én meg alig titkolt, csodálkozó büszkeséggel.
Csodálkozva, mert előzmények nélkül történt minden. Számomra legalábbis. Kérdeztem volna, mi, hogyan és miért történt, de csak a következő napok adták meg a választ.
A következő napon a szüleim nem engedtek iskolába –
így aztán a napot az utcán töltve megtudtam mindent: hogy
a templomtéren a község polgárai népgyűlést tartottak, és közmegegyezéssel megválasztották a Forradalmi Bizottmányt.
Az iskolaudvaron álló vörös csillagot csakúgy, mint a pártház
csillagát, az iskolások leverték. Leváltották a Községi Tanács
és az általános iskola vezetéséből a közismert kommunistákat, a lakásuk elé fegyveres őröket állítottak, hogy megakadályozzák a párttitkár felkoncolását. A Forradalmi Bizottmány
megalakította a Nemzetőrséget, amely 16 pontból álló nemzeti követelést hirdetett ki, amit Potyó Imre tanár úr olvasott fel.
Az iskolámból csupán kósza hírek jutottak el hozzám.
Az oktatást aszerint tartották meg az első napokban, ahogy
az oktatók, tanárok, diákok megjelentek az órákon. Antall
József az Eötvös József Gimnázium Forradalmi Tanácsának
elnökeként szervezte meg az oktatást.
Egy novemberi napon a családunk barátai, dr. Balthazár
Ferenc felsőgödi jogász (dr. Balthazár Tibor korábban felsőgödi, majd az államosítás után veresegyházi gyógyszerész testvére) és családja teherautóval vártak ránk a házunk előtt, hogy
akkori szóhasználattal „disszidáljunk” velük együtt Ausztriába. Maradtunk!
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Haraszti Alfréd rajza
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FELSŐGÖD 1956-OS
TÖRTÉNETE
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A

z 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
méltó alkalom volt arra, hogy a helytörténet szintjén is
feltárjuk annak igaz történetét. Természetesen a helyi
események kutatása során nem kell feltétlenül nagy fegyveres
akciókra gondolnunk, kisebb események is jelentőséggel bírnak. Mondjuk a Rákosi-címer eltávolítása az iskolai osztályteremből, vagy a hittan oktatásának újraindítása mind-mind
jelentős esemény helyi szinten, és ha ezek több száz, több ezer
településen végbemennek, akkor már országos, nemzeti folyamatnak a részei.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét tekintve
főleg a megtorlás során keletkezett iratok és történeti források
állnak a rendelkezésünkre. Ezek a források a nemzetellenes,
kommunista személyek és hatóságok kiadványai. Súlyosan
elfogultak a „bűnösnek” nyilvánított személyekkel szemben,
a bűnvádi eljárások során rendkívül túlzóak. Tehát ennek
megfelelően kell forráskritikát alkalmaznunk ezeknek a történeti iratoknak a felhasználása során.1
Meg kell jegyezni, hogy a forradalmi bizottságok iratai elég
hiányosak, ezért a többé-kevésbé elfogadható 1957 áprilisától
származó beszámolókból is felhasználtunk információkat járási és községi szinten egyaránt.
(A dőlt betűs bejegyzések az 1956 Pest megyében című Pest megyei levéltári kiadványban szerepelnek. A fennmaradt dokumentumok esetenként ezeket nem igazolták.)
1956. október 23-án este ½ 7-kor tartották a szokásos havi
tanácsülést. A 48 tanácstagból 30 volt jelen, köztük többségükben a főként MSZMP párttagokból álló VB, teljes létszámmal. Elöljáróban megbeszélték, hogy a volt Deák Ferenc
utcában a Rákosi Mátyás utcanév-táblát le kell venni, s újra
Deák Ferenc legyen az utca neve.
Horváth Lajos: Adatok Göd 1956-os történetéhez. Gödi Almanach,
2007. 20−22. oldal. (Továbbiakban Horváth 2007.)
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A napi események ismertek voltak, de erre csak dr. Záhonyi
Géza gyógyszerész reflektált. Szívét, lelkét betöltő túláradó
érzéssel köszöntötte az egyetemi ifjúság budapesti felvonulását, egyetértett vele és magáévá tette szívvel, lélekkel.
A többiek nem reagáltak rá. A továbbiakban a rizs elosztásáról és a lakáskiutalásokról vitatkoztak.2
A következő hivatalos tanácsülés november 22-én volt.
Az addigi eseményekről a Forradalmi Bizottság valószínűleg
készített jegyzőkönyveket, de ezeket Mészáros István őrizetbe
vétele alkalmával a rendőrhatóság lefoglalta és magával vitte.3
A dobolási jegyzőkönyvek kivonata4, a Pest Megyei Levéltár
kiadványa5 Felsőgödre vonatkozó adatai esetenként eltérő időpontokat tartalmaznak. A felolvasott, követeléseket tartalmazó pontok száma is eltérő egyes dokumentumokban. Az események sorrendjének leírása is eltérő.
Október 24-én a pesti események hatására összehívták a Tanács
és a Hazafias Népfront együttes ülését. Őrséget rendeltek a posta,
a népboltok és a templom elé, a „provokációk” megelőzéséért.6
Október 25-én Záhonyi Géza és társai tömegtüntetést szerveztek a községben. A tüntetés után beverték Schneider Pál
és Steuer Sándor pártvezetők lakásának ablakát.
Az esti órákban kb. 30 fiatal a tanácsházán követelte a forradalom 16 pontjának felolvasását. A tanács a túlerő hatására
vállalta a követelés teljesítését.7 Adatok hiányában nem eldönthető, hogy egy vagy két eseményről van szó.

PML. Felsőgöd községi tanácsülési jegyzőkönyvek 1954-1956. 433. oldal.
PML. Felsőgöd község szigorúan titkos és bizalmas iratai 001/1957. 05. 11.
4
PML. a fenti irat melléklete
5
1956 Pest megyében (Pest megye múltjából 10.)
6
PML. Felsőgöd községi tanácsülési jegyzőkönyvek 1957. 05. 14. 9−10. oldal.
7
Felsőgöd Titkos ügyek jkv. 1957. május 5.
2
3
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Október 26-án reggel követelésüket úgy folytatták, hogy
a Népfront azonnal üljön össze, fogadja el a 16 pontot, azt hozza nyilvánosságra és a szerint dolgozzon a Tanács. 8
Kb. 200 ember követelte a pártvezetők leváltását. Sztoján
Józsefet a Hazafias Népfront elnökét lemondatták, és új vezetőséget választottak.9 Potyó Imre 16 pontból álló követelést
olvasott fel.
Potyó Imre
olvassa
a 16 pontot
a Tanácsháza
előtt

PML. Váci Járási Tanács VB szigorúan titkos feljegyzése október 25–26ról. Vác, 1956. október 26.
9
PML. Felsőgöd községi tanácsülési jegyzőkönyvek 1957-1958. 1. oldal.
Sztoján József tájékoztatója az 1957. május 14-i tanácsülésen az ellenforradalmi eseményekről Felsőgödön.
Felsőgöd Községi Tanács VB Dobolási Körlevelének kivonata 1956. október 27.
8
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Ezek után a piactérre mentek, hogy megválasszák a Nemzeti
Bizottságot. Itt kb. 1200-an gyűltek össze. Záhonyi javaslatot
tett a Nemzeti Bizottság tagjaira, akiket a sokadalom közfelkiáltással megválasztott:
Dr. Záhonyi Géza elnök, gyógyszerész; Erdélyi Lajos katonatiszt, Mészáros István VB-titkár, főjegyző; Potyó Imre
tanár, Tamás Endre tanár10, Tandler József 11, Radnóty Margit,
Haraszti Mihály, dr. Somogyi Tibor római katolikus plébános.

Balról Potyó Imre, Erdélyi Lajos, dr.
Záhonyi Géza, Mészáros István

Balról Radnóty Margit, N. N., Haraszti
Mihály, dr. Somogyi Tibor római
katolikus plébános

Záhonyi Tamás: Történelmi helyzetkép − két szálon 1956-ról. Gödi Almanach, 2006. 8. oldal.
11
Tandler Judit visszaemlékezése. Elképzelhető, hogy többen is voltak
a bizottságban, de a jegyzőkönyvek elkobzása miatt erre nem derült fény.
Többen is ott álltak még a pulpituson, a katolikus és a református pap,
Pelczéder Titusz, Horváth Lajos, Haraszti Mihály, Radnóty Margit. A bizottság tagságával kapcsolatban további kutatásokra volna szükség.
10
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Balról Dr. Záhonyi Géza, Mészáros István, Bene Zoltán református lelkész,
Pelczéder Titusz

A helyi egyházak vezetői is egyetértésüket fejezték ki megjelenésükkel, talán a Bizottság tagjai voltak ők is (?).
A tanulóifjúság szerette Tamás Endre tanár urat, és ezért
nagyon büszkék voltak rá, hogy beválasztották őt is a vezetőségbe.
Az összegyűlt tömeg között ott volt a négy barát, Abonyi Árpi,
Janszki Lajos, Jenei László és Vass Pityu is. Azon tanakodtak,
mit kellene tenniük a forradalomért. Pityu hallotta, hogy volt
osztályfőnökét is beválasztották a vezetőségbe, és nagyon büszke volt rá, hiszen őszinte gyermeki szeretettel tisztelte az idős
tanárt, s akkor még nem gondolkozott el azon, hogy miért.
Hangosan megéljenezte, bár alig látott valamit a vállak felett.
A tömeggyűlés után a négy barát iskolájuk előtt ballagott,
amikor meglátták az iskola kertjében azt az emlékművet, amit
még az ötvenes évek elején állítottak oda valami állítólagos
kommunista mártíromságának megörökítésére. Az obeliszk
tetején nagy vörös csillag virított. Addig ez elkerülte figyelmüket, de most hirtelen elhatározásra jutottak.
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− Le kell szedni azt a csillagot – jelentette ki Pityu.
− De le ám! − kiáltott fel lelkesen Abás.
− Gyerünk a pedellushoz, kérünk tőle létrát, meg szerszámokat.
Az iskolaszolga széles mosollyal rendelkezésükre bocsátotta a kért eszközöket, ők pedig egykettőre nekiestek a gyűlölt
jelképnek. Ketten a létrát tartották, miközben Pityu felmászott és ütni kezdte a csillagot. Az már formátlan palacsintává
lapult, a szára is elhajlott, de nem akart leesni. Amíg Pityu
a „létrán dolgozott”, a nagy kalapálásra odagyűlt még egy
egész gyereksereg, s az arra járó felnőttek mosolyogva csóválták a fejüket.
− Hagyd a fenébe. Nagyon jól néz ki − mondta Abás türelmetlenül. − Jobb is, ha ott marad. Így legalább mindenki
láthatja, mi lett a sorsa.
Pityunak eszébe jutott a pártház (ma magántulajdon) hatalmas világító üvegcsillaga, s miután pár szóból megértették
egymást, már loholtak is a számukra eddig titokzatos, félelmetes és utálatos intézmény felé. Nyomukban egy egész gyereksereg igyekezett.
Amikor odaértek, a kapu előtt vagy harminc lurkó tülekedett. Fent, a pártház ormán meredezett a nagy, üvegből készült vörös csillag. (Érdekességképpen megjegyezzük, hogy
a csillagot 1951 januárjában kapta a község a Dunakeszi Járműjavító Üzemtől.)12
Becsöngettek a gondnoki lakásba. Hamarosan megjelent
a gondnok Fehér bácsi, és nagyot nézett, amikor meglátta
az osztálynyi gyereket.
Tétován lépkedve ért a kapuhoz. Pityu elő adta, hogy mi
járatban vannak. Fehér bácsi egy kicsit szabadkozott, de aztán
kinyitotta a kaput és beengedte az egyre hangosabb gyerekeket. A fiúk és lányok betódultak a pártház udvarára.
12
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PML. A felsőgödi VB jegyzőkönyvei. 83/1951. VB. 126. oldal.

Nagy, kastélyszerű épület volt a pártház. Több helyiséggel
az alagsorban és a magasföldszinten. A tetőn egy lapos tetejű
torony emelkedett, ahová belülről egy lépcsőn lehetett feljutni.
Annak korlátjához volt erősítve a nagy, üvegből készült vörös
csillag, amit a belészerelt villanykörtékkel ki lehetett világítani. Lehetett úgy két méter átmérőjű.
− Hát akkor felmennénk – mondta Pityu a gondnoknak, aki
megpróbálta lebeszélni őket a szándékukról. − Följön velünk?
− Kinyitom nektek az ajtót, és ti majd elintézitek − mondta
a gondnok, miközben elindult a ház felé.
Hárman mentek fel a toronyba, s amikor kiértek a lapos
tetőre, akkor látták, milyen hatalmas a vörös csillag.
− Villáskulcs kell hozzá − állapította meg Abás. A csillag
szára ugyanis bilincsekkel volt a tető korlátjához erősítve. Ezzel vissza is ment a lépcsőn, hogy szerszámokat kérjen a gondnoktól. Báró és Pityu körülnéztek a tetőről. Jó messzire el lehetett látni.
− Menjetek innen a közelből – kiáltottak le az udvaron ácsorgó gyerekeknek. − Maradjatok a kerítésnél, mert ha leesik, akkor
nagy csattanás lesz. – Közben visszajött Abás mindenféle kulcsokkal, fogókkal. Nekiláttak a munkának. Elég nehezen akartak a csavaranyák meglazulni, mert a sok év alatt már vastag rozsda rakódott rájuk, de végül mégis siker koronázta munkájukat.
A csillag megdőlt, majd amikor az utolsó csavaranyát is letekerték, a bilincsek lepattantak, és a vörös csillag zuhanni kezdett.
Nagy csattanással ért földet, és apró szilánkokra tört. Csak a vasváz maradt egyben, formálatlanra görbülve. A lent álló nézőközönség boldogan éljenzett, aztán a „csillagászok” is lejöttek a toronyból, és ment mindenki a maga dolgára. Pityuék is elhagyták
a helyszínt, sokáig tárgyalva a nem mindennapi élményről.
Szegény gondnoknak akadt bőven dolga, amíg a csillag maradványait és a sok üvegcserepet eltakarította.13
13

Vass István Mátyás: Ember viharban, kézirat, 1996. 34−36. oldal
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A repülőmodellező szakkör tagjai, akik között voltak általános és középiskolások, egyetemisták, feltűzték a magyar zászlót a kastély bal oldala melleti víztorony tetején lévő szélkerék
rúdjára.14
Tamás Endre tanár Nemes István kommunista mártír emlékművét lerombolta és „magához vette” (lásd a pedagógus
fejezetben).
A megválasztott bizottsági tagok a Tanácsházára mentek,
a Tanácsot leváltották és átvették a közigazgatás irányítását.
A Nemzeti Bizottság megalakította a Nemzetőrséget.
Október 27-én Dunakesziről több fegyvert hoztak a nemzetőrségnek.
A község vezetői felkérték Bécsy Károly volt hivatásos katonatisztet a Nemzetőrség megszervezésére. Bécsy először
a Honvédelmi Minisztérium segítségével Budapesten szerzett
fegyvereket, Kopácsy Sándortól pedig nemzetőr igazolványokat
kapott. Ezt követően megszervezte a község védelmét (lásd
a Nemzetőrség fejezetben – a szerk.).
November 4. után Záhonyi és társai akadályozták a Tanácsot
abban, hogy visszanyerje a község irányítását.
November 5-én a hajnali órákban Vass István és néhány
társa rajtaütésszerűen megtámadták a gödi domb (Vár-domb)
gerincéről a Pest felé tartó szovjet tartálykocsit.
Előzmények

A napok szinte egybefolytak. Az események sűrűn követték
egymást. Pityu, mintha nem is a valóságban, hanem valamiféle álomvilágban élne, csodálkozással és örömmel figyelte a körülötte történteket. Minden megváltozott. Ő és kis csavargó pajtásai úgy érezték, hogy a maguk módján ők is részesei
az eseményeknek.
14
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Gallé Gábor visszaemlékezése

Egyszer aztán, ahogy az éjszakai nemzetőri őrjáraton Pityu
apja után ballagott, Pest felől gépágyúk hangját, sorozatlövéseket, tompa robbanásokat hallott, s a nemzetőrök beszédéből
kiderült, hogy az oroszok megtámadták a fővárost. November
negyedike volt.
A négy barát, Abonyi Árpi, Janszki Lajos, Jenei László
és Vass István a határban kóboroltak. Arról tárgyaltak, hogy
be kellene menni Pestre harcolni, de a dolog eléggé megvalósíthatatlannak tűnt, hiszen semmi támpontjuk nem volt arról,
hogy hová is menjenek. Ekkor találták meg a fegyvereket. Két
PPS géppisztolyt, egy harisnyányi lőszert és egy rakétapisztolyt, pár jelzőrakétával. Hevenyészve voltak elásva, és a friss
ásónyomok gyanúsak lettek a fiúknak. Egykettőre előkerültek a földből az izgalmas és veszedelmes eszközök lezsírozva,
zsírpapírba csomagolva. Pityuban eddig sohasem tapasztalt
érzés uralkodott el, miközben az egyik géppisztolyt magához
vette. A másik Jajáé és Lacié lett, a rakétapisztolyt pedig Abás
vette birtokába. Miközben a fegyvereket tisztogatták Laciék
sufnijában, nagy terveket szövögettek. Jellemző volt az egyik:
miszerint felmennek a Pilisbe partizánnak. Többször szétszedték, összerakták a géppisztolyokat, és megtanulták azok
betárazását is.
Pityu levágta saját géppisztolyának tusát, és fareszelővel alkalmas nyelet alakított ki a lehajló részből. A másik fegyvert
is ugyanígy átalakították.
− Így könnyebb elrejteni a kabát alatt − mondta. Másnap
kipróbálták a fegyvereket, és megbizonyosodtak arról, hogy
tökéletesen működnek.
Közben a falu elcsendesedett, és a hírek arról szóltak, hogy
az oroszok leverik a forradalmat. Pityuék megtudták, hogy
az országúton, tőlük kb. 150 méterre időnként orosz tartálykocsik vonulnak Máriaudvarról, az oroszok föld alatti üzemanyagraktárától Pest felé, benzint szállítanak a tankoknak.
Az egyik délelőtt meg is figyelték azok mozgását.
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Nem volt nagy vita róla, rövid úton megegyeztek egymással
abban, hogy megtámadják a páncélautóval felvezetett tartálykocsikat. Alaposan kitervelték a dolgot, s Pityu egész éjjel alig
aludt valamit az izgalomtól. A szülők persze semmit sem tudtak a fegyverekről, pláne nem az elhatározásukról.
A nagy nap

November 5-én még alig világosodott, s ők már ott lapultak
a gödi domb (Vár-domb) gerincén húzódó lövészárokban,
amit még a világháború idején ástak.
Cigarettáztak, beszélgettek, s egészen kis csavargóknak
tűnhettek volna, ha a fegyverek nem hevernek előttük készenlétben.
Egyszer csak meghallották a konvoj előbb halk, majd egyre
erősödő morajlását. Nemsokára előtűnt a menet elején haladó páncélautó, tetején nehézgéppuska. Az ellenséges katonák páncélsisakjai fénylettek a pirkadatban. Lehettek benne
vagy tízen, ahogy a nyitott tetőre rálátva megszámolták őket.
A páncélautó mögött lassan araszoltak a tartálykocsik. Úgy
tettek, ahogy megbeszélték. Amint a páncélautó áthaladt a kis
patak hídján, s az első tartálykocsi a hídra ért, meghúzták a ravaszt. A két géppisztoly sorozatai élesen csattantak, s a benzinszállító keresztbe fordult az úton. Az oroszok vissza sem
lőttek, csak nagyobb sebességre kapcsolt a gépkocsioszlop,
s az útban lévő tartálykocsit félig az árokba lökve egyre jobban
távolodtak. A fiúk még utánuk lőttek egy párat, majd a lövészárok és a domb védelmében gyorsan eltűntek a helyszínről.
Nagyon meg voltak elégedve magukkal, szinte egész nap
az esetet tárgyalták, majd úgy döntöttek, hogy másnap megismétlik az akciót.
November 6-án kora reggel Vass István és társai megismételték előző napi támadásukat.15
15
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1956 Pest megyében. Adattár, 88. oldal.

A következő reggel szinte minden úgy történt, ahogyan
az előző napon. Egészen addig, amíg elsütötték a fegyvereket.
Akkor azonban a páncélkocsi nehézgéppuskája lőni kezdte
a dombot, ahogy ők látták, csak úgy találomra, hiszen nem
láthatták őket az oroszok. A lövészárokban gyakran változtatták helyüket, s hol innen, hol onnan adtak le egy-egy sorozatot. Egy-két perc alatt elfogyott a lőszerük, s miközben látták,
hogyan szántja a géppuska a domb oldalát, futva visszaindultak az árok védelmében. Pityuékhoz igyekeztek, akik ott laktak a domb másik oldalán, s váratlanul érte őket, hogy a szomszéd házak otthonlévő lakói mind kint voltak az utcán. A nagy
lövöldözés hangjai csalták ki őket a kapukba, s mindannyian
látták, amint a fiúk fegyverrel a kezükben eltűnnek Pityuék
kerítése mögött. Ők a fegyvereket gyorsan elrejtették, majd
ötletszerűen nekiláttak tűzifát fűrészelni. Éppen csak elkezdték a favágást, amikor több autónyi pufajkás érkezett, és körülfogták a dombot. Az utcáról mindenki eltűnt, és Pityuék is
meglapultak a melléképület mögött. Onnan figyelték, amint
a karhatalmisták minden irányból mennek fel a dombra, persze ott senkit sem találtak már. Amikor a sikertelen rajtaütés
véget ért és az autók elmentek, Pityu megszólalt:
„Ezzel befejeztük. Többet nem tehetünk. Menjetek haza,
és egy darabig ne találkozzunk!”
Kezet fogtak és elbúcsúztak egymástól. Pityu becsukta a kaput a srácok után, majd a géppisztolyokat a szomszéd üres
telek kútjába dobta. Laci a másikat hazavitte.16,17
Nem tudni, hogy emiatt-e, de a Községi Tanács VB Dobolási könyve szerint még aznap felhívták a lakosságot, hogy
akinél fegyver vagy lőszer van, az haladéktalanul szolgáltassa
be a Tanácsházán.
Vass István: Felsőgödi srácok 1956, Gödi Almanach, 1998. 168. oldal.
Vass István: Gödi srácok a forradalomban. Gödi Körkép, 1992. október,
23. oldal.
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November 20.: Tudomására adták a lakosságnak, hogy
a Váci járás szovjet parancsnoka kijárási tilalmat rendelt el.
A rendelet értelmében községekben este 7 órától reggel 7 óráig
tilos a közlekedés. Kivételt képeznek azok, akiknek a szovjet
parancsnok írásbeli engedélyt adott. (Erre utalt Balázs István
kétnyelvű nemzetőr igazolványa.) A parancs egyben szesztilalmat is elrendelt.
1956. november 22-én 37 tanácstag jelenlétében dr. Záhonyi
Géza, a Nemzeti Forradalmi Bizottság elnöke bejelentette,
hogy november 17-én a Forradalmi Bizottság és a VB baráti légkörű megbeszélést tartott.18 Belátták, hogy a VB-t át
kell alakítani. A törvényes rend szerint a Tanácsnak új VB-t
kell választania. Ragaszkodtak a titkos szavazáshoz. Céljuk:
együttműködve biztosítani a községben a rendet és a vagyonbiztonságot, a megfelelő közellátást. A kommunista vezetők
közül, ha megszavazzák, Schneider Pállal is együtt akarnak
dolgozni.
A titkos szavazáson 23 tag kapott 1-től 35-ig szavazatot.
A 30 vagy ennél több szavazatot kapottak kerültek az új VBbe. Schneider Pál 15 szavazatot kapott, de betegségre hivatkozva nem vállalta a részvételt. Az új VB-tagok: dr. Daubner
Mihály, Holinka Józsefné, Kenyeres Károly, Kopász János, Mester
Ernő, Mészáros István, Sárközi László (Schneider Pál helyett,
Sárközi szavazatai nem szerepelnek a jegyzőkönyvben), id.
Tóth István, dr. Záhonyi Géza. Először dr. Záhonyit írták
be elnöknek, de ő nem vállalta (áthúzták a jegyzőkönyvben),
így maradt Kopász János. Az előző VB-ből kimaradt Gergely
Jánosné, Medgyes Tiborné, Orbán Péter (5 szavazat), Schneider
Pál és Szigeti Tibor.
A választás végén (november 22-én!) Kopász János VB-elnök, tanácselnök:
PML. Titkos és bizalmas iratok, Községi Tanács VB. Felsőgöd, 1030/1956.
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„A VB és a maga nevében köszönetet mond a Nemzeti Forradalmi Bizottságnak eredményes munkájukért és azért, hogy
a lakosságnak biztosították az ellátást, a személyi és vagyoni
biztonságot zavartalanná tették. Ugyanúgy köszönetet mond
a Nemzetőrségnek jó munkájukért.” 19
Az új VB összetételét Mészáros István másnap jelentette
a Váci Járási VB elnökének.20

A Váci Járási
Tanács VB.
158//1956. (XII.
13.) számú
rendeletében
jóváhagyja az új
összetételű VB-t

PML. Felsőgödi tanácsülési jegyzőkönyvek, 1954-1956. 439. oldal.
PML. Titkos és bizalmas iratok, Községi Tanács VB. Felsőgöd, 1030/1956.
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December 1.: Rendkívüli tantestületi értekezletet tartottak
az iskolában. Három kommunista pedagógust állásukból felfüggesztettek, és új igazgatót és helyettest neveztek ki. A Váci
Járási Tanács VB a javaslatot jóváhagyta.
Ettől eltérően egyes hivatalos dokumentumokban október
29-én Potyó Imre javaslatára a Nemzeti Bizottság négy (néhol három) kommunista pedagógust eltávolított beosztásából,
amit írásban közöltek velük.21 Palásty Vilmos felsőgödi általános iskolai tanár feljelentésében november 1-jei dátumot írt.22
December 11-én az új összetételű VB ülést hívott össze.
Elöljáróban Kenyeres Károly lemondott a VB elnökhelyettességről, de a tagságról nem! A lemondott Kenyeres Károly VB
elnökhelyettesi pozícióját nem töltik be.
A Váci Járási Tanács VB Kenyeres Károly lemondását elfogadta (159/1956. VB).
A VB-ülésen a fő téma az, hogy néhányan az elkobzott,
termelőszövetkezetbe erőltetett földeket kérték vissza. A parasztságot képviselő id. Tóth István javasolta, adják vissza jogos
tulajdonukat, melyeket elvettek, vagy kényszerűségből lemondtak róluk. A kérést jóváhagyásra a Váci Járási Hivatalhoz felterjesztették. Az eredményről nem szólnak a későbbi feljegyzések.
Mások többek között iparengedélyre, kisüzem létesítésére, baromfiüzlet nyitására adtak be kérvényt. A legtöbb folyamodványt támogatták, felterjesztették, néhányat elutasítottak.
A tanácskozások normális mederben folytak, a jegyzőkönyvek tanulsága szerint dr. Záhonyi nem volt hangadó.
1957. január 8., február 4. és a március 4.: a VB-ülésekre
még az új összetételű bizottságot hívták meg. A februári üléA Történeti Hivatal Záhonyi Tamásnak átadott tájékoztatója a felsőgödi
ellenforradalmi tevékenységekről.
Dr. Záhonyi Géza előzetes letartóztatási dokumentumában három kommunista pedagógust említenek.
22
PM. Tanács Művelődési Osztálya 69/239/1957. V.i.: ML/553.
21
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sen megjelent Siftár József, akit a Váci Járási VB küldött ki
megbízott elnökhelyettesnek, a lemondott Kenyeres Károly
helyére. Néhányan megjegyezték, hogy a rend kedvéért a VBnek meg kellene őt választania, de végül nem foglalkoztak
vele. A márciusi ülésen megjelent Orbán Péter, az MSZMP
Intézőbizottságának elnöke. Ekkor már dr. Záhonyi és Mészáros István letartóztatásban voltak. Hiányzásukat távolmaradásnak jegyzőkönyvezték. Januárban néhány lakás-visszakérési beadványt tárgyaltak, javasoltak.23
Fazekas Árpád így emlékszik vissza erre: „1957 januárjában egy
kis zenés-táncos összejövetelt rendeztünk a kastélyban, voltunk
vagy negyvenen. Éppen hogy megkezdtük, két erősen baloldali gondolkodású, minősíthetetlen alak berontott ordítozva, hogy
már bezárt az «úri kaszinó», és mindenki kussoljon haza. Itt komoly tettlegességre került sor oda-vissza.
A forradalmat követő időszak történetéhez tartozik, hogy
az év eleji hónapokban plakátok jelentek meg MUK (Márciusban Újra Kezdjük) felirattal. További kutatást igényelne,
hogy provokáció volt-e, vagy értelmetlen fellángolás, melynek valóban nem volt semmi esélye. Itt lépett be a képbe M.
György korábbi osztálytársunk Vácott, aki ekkor már fedett
rendőrnyomozó volt, és nagy szerepet vállalt az információ
továbbításában a megtorlási központokba.
1957. március 14-én, megelőző csapásként, az ünnep előtti
nap éjszakáján gyűjtöttek be minket, jobboldali érzelműeknek
vélt egyéneket. Én két alagi és egy dunakeszi úrral ültem Vácott egy cellában, és nekik is ismerős volt az M. név. Nagyszerű pályafutása volt emberünknek, mert 1989-ben a Belügyminisztérium párttitkára volt.”24
1957. március 15. előtt korongecsettel festett kátrányos
MUK-felirat jelent meg az Iparoskör épületének oldalfalán,
23
24
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PML. A Felsőgödi Tanács iratai, VB jegyzőkönyvei 1956-1958.
Fazekas Árpád visszaemlékezése

amit a helyi vezetés utasítására úgy tüntettek el, hogy ácskapoccsal levakarták. Így aztán bár a kátrány eltűnt, de a három
közismert betű még jobban látszott a vakolatba vésve. Ez a kis
humoros eset üdítő volt a szomorú napokban.25
A Váci Járási Tanács VB törvénytelennek nyilvánítja a november 2-án (sic!) a tanácsülés által visszahívott VB-tagokat, mert ez a Forradalmi Bizottság hatására történt (Schneider Pál, Medgyes Tiborné, Szigligeti (sic!) Tibor, Gergely
Imre, Péterné (sic!), Orbán Péter). Felhívja a Felsőgödi Tanács VB-t, és kéri, hogy állítsa vissza a törvényes állapotot
a személyi összetételben is. (A határozat elemei annyira nem
felelnek meg a valóságnak, hogy talán meg is lehetett volna tagadni
a végrehajtását, de nem az akkori időkben – a szerk.)26
Az 1957. március 16-ai VB-ülésre az előző, „törvényes” tagokat hívták meg.
A VB-elnök ismertette a Járási Tanács VB 53/1957. számú
határozatát az 1956. október 23-a előtti törvényes állapot viszszaállítására, a VB személyi összetételét illetően. A határozatot végrehajtották.
Orbán Pétert megválasztották VB-titkárnak (16/1957.
VB-határozat), a Járási VB. 68/1/1957. VB számon ezt jóváhagyta.
Továbbá ismertették a Járási VB 272/1957. számú határozatát, Mészáros István állásából való azonnali hatállyal való felfüggesztéséről. Tudomásul vették és határozatot hoztak, hogy
a VB-titkár megbízatását a VB 1957. március 15. hatállyal
visszavonja. Az április 1-jei ülés határozata kimondja: Mészáros István munkaviszonyát a 15/1956. (XII. 29.) sz. kormányrendelet 1.§. alapján megszünteti. Lakatos József járási VB-elnök előzetes telefonutasítása alapján a VB kötelezi a gazdasági
előadót, hogy a vonatkozó rendelet szerint Mészáros járandó25
26

Gallé Gábor visszaemlékezése
Váci Járási Tanács VB iratai 53/1957. VB. hat.
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ságát számfejtse. Érdekességképpen feljegyezték, hogy az április 26-ai VB-ülésre meghívót küldtek az elbocsátott, letartóztatott Mészáros Istvánnak, felesége félelemből az értesítés
átvételét aláírta! 27
A Járási Tanács ún. titkos jelentést kért a különböző népcsoportokról (?), többek között az egyetemisták, pedagógusok, egészségügyi dolgozók forradalom alatti viselkedéséről.

Az 1956 utáni első tanácsülés, a jegyzőkönyvek szerint 1957.
május 14-én volt. Bevezetésként Sztoján József, a Hazafias
Népfront elnöke tájékoztatta a tanácsülést az országos és helyi
„ellenforradalmi” eseményekről, és evvel az országnak okozott hatalmas károkról.
A beszámolóban Záhonyi és társai nemcsak Felsőgödön tevékenykedtek, hanem már a járás korlátlan urainak képzelték
magukat, ők intézkedtek a járási tanácsnál is, ahol ugyancsak
eltávolították a kommunista vezetők egy részét.
Sőt, az MSZMP Járási Intézőbizottsága a Honvédség ceglédi alakulatának írt tájékoztatójában a felsőgödi események27
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PML. Felsőgöd, VB-ülési jegyzőkönyvek, 1957-1958. 19−25. oldal.

ről azt írták, „a Járási Forradalmi Bizottság itt székelt, innen
mozgatták az egész járást az ellenforradalmi cselekmények
végrehajtására.”28 (Erre vonatkozóan nem találtunk semmiféle
dokumentumot, és a bírósági, ügyészségi iratokban sem említik –
a szerk.)
Megismételték a november 22-i tanácsülés törvényellenes
határozatainak megsemmisítését.
Bizottságot jelöltek ki az ellenforradalom alatti gazdasági
és pénzügyi intézkedések felülvizsgálatára (dr. Daubner Mihály, Sztoján József, Szabó Sándor). Ennek eredménye egyetlen
jegyzőkönyvben sem olvasható. Talán azért, mert Mészáros
István őrizetbe vételénél az iratokat a rendőrhatóság elvitte.29
Másik téma a tanácstagi összeférhetetlenség vizsgálata
(Sárközi László, id. Szabó István, Szigeti Tibor).
Az összeférhetetlenségi vizsgálat eredményét Szigeti Tibor
olvasta fel (ez tragikomikus!):
„Záhonyi Géza gyógyszerész, Mészáros István tanácstitkár
az ellenforradalomban való részvét (sic!) alapján összeférhetetlen a tanácstagsággal.
Záhonyi Géza
1. a néphatalom erőszakos megdöntésére tevékenykedett
2. A gyárosokat és a földbirtokosokat akarta vissza
3. Felsőgöd községben egy sor törvényellenes cselekedetet követett el
4. Megtűrte és elősegítette, hogy a haladó szellemű elvtársakat halállistára felvegyenek, és a későbbiek folyamán
ugyanazt tegyék velük, mint az ország különböző részén
tették. Lázított a szovjet hadsereg és a Szovjetunió ellen.
Mészáros István megszegve hivatali titkát és esküjét, mindent kiszolgáltatott az ellenforradalmároknak és azokat végig
támogatta. Mindezek alapján nem méltók a tanácstagságra.
28
29

PML. MSZMP Bizalmas Archívuma, Váci járás.
PML. A felsőgödi Tanács bizalmas iratai 001/1957.május 11.
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De ne csak a tanácstagság vesse meg őket, hanem Felsőgödön
minden becsületes polgár, mert ők részesei voltak sok milliárd
ártatlan ember meggyilkolásában. Soha nem szabad annak
előfordulnia, hogy ilyen népellenség épüljön be sorainkba!”
A Tanács Záhonyi Géza és Mészáros István tanácstagot
a tanácstagsággal összeférhetetlen magatartás miatt a tanácstagságból visszahívja. A jelenlévő 32 tanácstag a megállapításokat és a visszahívást egyhangúan elfogadta.30 Megjegyzem,
a tanácselnök vezérletével egyhangúlag megszavazták az elmarasztalást azok, akik novemberben ugyanezért köszönetet
mondtak.31
Epilógus

Kopász József mint tanácselnök egyrészt kényszerhelyzetben
volt, de igyekezett védeni munkatársait, ha a szükség úgy hozta.
Először is a vele több éve együtt dolgozó, különösebb vétséget el nem követett Mészáros István volt VB-titkár családját
nem költöztette ki azonnal a szolgálati lakásukból. A forradalom alatt némileg kompromittálódott, a község működésére
nézve meghatározó szakembert, Pelczéder Tituszt nem bocsátotta el állásából.
A Váci Járási Tanács VB már májustól kilátásba helyezte leváltását. Kopász József még ennek ellenére sem hajtotta végre
a kívánt intézkedést. A Váci Járási Tanács VB augusztus 2-án
írásbeli fegyelmiről hozott határozatot. A konkrét fegyelmi
eljárást november 25-én kezdték meg. Végül is december 6-án
elfogadták Kopász József VB-elnöki tisztségéről december
31-ei hatállyal történő lemondását.32
Fontos volna, hogy a forradalom emlékére rendezett városi
PML. Felsőgödi tanácsülési jegyzőkönyvek, 1957-1958.
PML. Felsőgödi tanácsülési jegyzőkönyvek, 1957-1958. 1−18. oldal.
32
A Váci Járási Tanács VB jegyzőkönyvei, 1957. május, augusztus, november, 267/1957. VB. december. 6. 430. oldal.
30
31
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megemlékezésen minden évben név szerint említsék meg azokat, akik Alsógödön és Felsőgödön 1956-ban a nehéz időkben
biztosították a rendet és a lakosság megfelelő ellátását. Ezért
néhányuknak elzárás, családjuknak meghurcoltatás, többeknek egész további életük során megbélyegzés volt az osztályrészük. Emlékezetük ébren tartása kötelességünk. Ennek örvendetes kezdete, hogy teret neveztek el dr. Záhonyi Gézáról,
és emléktáblát helyeztek el Ady Endre úti házán. A számos
nemzetőrnek is köszönet jár, akik közül már csak néhányan
vannak életben.
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Vass István Mátyás festménye

64

ALSÓGÖD
A FORRADALOMBAN
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A

lsógödön is megalakult a Forradalmi Nemzeti Bizottság, amelybe több régi tanács- és MDP-tagot is
beválasztottak. Egyes fennmaradt, elvileg hivatalos
adatokon alapuló tanulmányok, a személyes visszaemlékezések és az egyéb dokumentumok több esetben is ellentétes adatokat tartalmaznak. Igyekeztünk, amennyire lehetséges volt,
a többségükben egybehangzó leírásokat felhasználva összeállítani almanachunkat. A történések és a résztvevők még hitelesebb megismeréséhez további kutatások lennének szükségesek − az eddig ismert, esetenként hiányos és ellentmondásos
adatok miatt. A személyes visszaemlékezésekben a Forradalmi Tanács megalakulását az október 25. és 27. közötti napokra
teszik. Egy fennmaradt hivatalos dokumentum szerint 28-án
történt, s ezt támasztja alá az, hogy Szász Ferenc egy önvallomásában azt mondja, „október 27-én még dolgoztam”.1
(A dőlt betűs bejegyzések az 1956 Pest megyében című Pest
megyei levéltári kiadványban szerepelnek: Pest megye múltjából
10.)
Október 23. után: Az ifjúság egy része Angyal Anna és Pál
Mihály vezetésével nagygyűlést szervezett, hogy Forradalmi
Tanácsot válasszanak. Az MDP alsógödi szervezete szűk körű
értekezleten elhatározza, hogy saját embereit bejuttatja a település új vezetőségébe. Erre a feladatra többek között Ágoston
András titkárt szemelték ki.2
INKEY ALICE
„Október 24-én már nem mentem be dolgozni, attól kezdve
egy hétig csak a rádiót hallgattuk. A Kossuthot és a Szabad
Európát. Az utóbbi imamalomként hajtogatta szövegeit, hogy
PML. Alsógöd község szigorúan titkos iratai, Szász Ferenc: Tájékoztató
a VB részére 1957. június 29.
2
1956 Pest megyében, Pest Megye múltjából sorozat 10. A Pest Megyei
Levéltár kiadása.
1
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bátrak vagytok magyarok, mi nem hagyunk cserben benneteket. Aztán hagytak…
Zúgott a fejünk a nevektől – Cabot Lodge, Hammarskjöld
ENSZ-főtitkár, Biztonsági Tanács. Követeljük a szovjet csapatok kivonulását!… és így tovább.
A faluban suttogták, hogy állítólag az utcánkban lakó Iván
Kovácsék egyik fia is Pestre ment harcolni.
November 2-án apa bement a Filmgyárba, ahol nagygyűlést
tartottak, és megválasztották a Munkástanács vezetőségét.
Szőts István és Bán Frigyes filmrendezőt, valamint Katona
Jenő gyártásvezetőt bízták meg azzal, hogy vigyázzanak
a rendre és a gyár értékeire. Osszák be a munkát, előzzék meg
és akadályozzák meg a személyes bosszút.
Mi ez alatt otthon próbáltunk valami ennivalót összevásárolni. Anyuka elküldött, ha látok még valamit, vegyem meg.
A boltban már semmi nem volt kapható, csak cukorka. Így
a bevásárlásból egy kiló savanyú cukorral tértem haza.
Mentünk az alsógödi utcán, körülbelül a Szakadiék előtt
járhattunk, amikor nagy motorzúgással, alacsonyan elszállt
felettünk egy katonai repülőgép. Anyuka feljajdult: bejöttek
az oroszok! Ő szegény már tudta, milyen a háború, én már
nem emlékeztem rá. Elnéztem anyám rémült arcát, és magamon csodálkoztam, hogy nem félek. Sőt, nyugalom öntött
el. Apa mesélte egyszer vagy olvastam valahol, hogy a gyáva
emberek a háborúban bátrakká válnak, a hétköznapi életben
bátran élők pedig gyávák lesznek. Lehet, hogy ez igaz? Mert
azt soha nem hittem volna, hogy én fogom vigasztalni az én
erős lelkű, bátor anyámat.
Szomszédunkban lakott két gyerekével a Fecske család.
Fecske Sándor, felesége Marika, s a gyerekek, Sanyi és Marika.
Szerettük őket, mert önzetlen, kedves emberek voltak. Marika sokat segített anyának, mindenhez értett, és remekül varrt.
Előfordult, hogy szombat reggel odaadtam neki egy fürdőruhaanyagot, és kértem, hogy varrja meg másnapra, mert ebben
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szeretnék lemenni a Dunára. Drága Marika képtelen volt nemet mondani, mindent megcsinált, amire csak kértük.
Fecske Sándor 1956 októberében ugyanúgy otthon üldögélt,
mint a falu többi lakója.
Marika, a felesége noszogatni kezdte, menjen már el a munkahelyére, az újpesti Landler Jenő Járműjavítóba, és hozza el
a fizetését, ne hagyja bennük a pénzt. Azt nem árt tudni, hogy
egy rendelet szerint bizonyos összeg felett csak biztonsági ember kíséretében lehetett pénzt szállítani. A Járműjavítóban sok
alsógödi dolgozott, s amikor híre ment, hogy kollégájuk útra
kel, megkérték, ha úgyis arra jár, az ő járandóságukat is vegye
fel és hozza haza magával.
Így hát Fecske Sándor felült a kimustrált biciklijére, amivel
hétköznap a gyerekek szórakoztak, és elkerekezett Újpestre. Némi vitatkozás után elérte, hogy odaadják a fizetéseket,
és elindult hazafelé. Úton-útfélen megállították, többször
igazoltatták – szerencsére senki nem sejtette, hogy a bicikli
kormányára akasztott kopott aktatáska pénzzel van kitömve.
Nem volt veszélytelen vállalkozás, hiszen mi van, ha elveszik
tőle a pénzt, vagy ha letartóztatják? Hogyan védi meg a becsületét a kollégáival szemben?
Fecske Sándor elszántságával, jóindulatot sugárzó becsületes arcával szerencsésen hazakerekezett. Otthon hősként fogadták. Marika százszor megbánta, hogy ilyen veszélyes útra
biztatta.
A forradalom ideje alatt otthon voltunk. Vonatok, buszok
nem jártak, egész nap a rádiót hallgattuk. Előfordult, hogy
álltunk az országúton, és vártuk Pestről, Vácról a híreket.
Néha röplapokat szórtak, vagy egyik-másik ember butaságokat mesélt: „Ejtőernyővel szálltak le az amerikaiak Pesten”.
Egyszer kimentünk a Kossuth térre, ahol Zádori tanító bácsi
beszélt.
Lelkeim – mondta többször. Megválasztották a Forradalmi
Bizottságot.
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Beválasztották katolikus papunkat is. Nagytekintélyű, egyenes embernek ismerték, a civil nevét nem tudták. Mindenkit
meglepett, amikor mondták, hogy Nagy László esperes.
Péter csalódva morgolódott: lehetséges, hogy egy ilyen
szentéletű, tiszta embernek, ilyen egyszerű neve legyen? Mást
várt, Szentléleki Szent Lászlót, vagy valami ilyesmit.
Egy alkalommal, amikor az országútnál hírekre vártunk,
valaki bátortalan javaslatot tett: fektessünk keresztbe egy nagy
fát az országúton, és tartóztassuk fel a Vácról jövő orosz tankokat, hogy ne tudjanak feljutni Pestre.
Erre valaki azt válaszolta, nem tartja jó ötletnek, mert akkor megállnak, és először szétlőnek minket, azután felmennek
Pestre. Ezzel a naiv ötletet elvetették.
Az orosz tankok nemsokára megérkeztek Vác felől. A gyerekek az iskolában az ablakból figyelték, amint egyenletes sebességgel, súlyosan dübörögnek végig a falun.
(Inkey Alice: Alsógödi Ammarcord II. részlet,
Gödi Almanach, 2006.).
SZÁSZ FERENC
Szász Ferenc a VB részére így foglalta össze az alsógödi forradalmi eseményeket:
Az ismert budapesti események hatására 1956. október 25én 10 órakor Zádory Bertalan és neje − mindketten tanárok
– kezdeményezésére, az ifjúság hathatós támogatása mellett
nagygyűlést hívtak össze a Kossuth téren, amelyet a gödi polgárság és a kivonuló iskolások zsúfoltságig megtöltöttek. A téren − amelyet nemzeti zászlók díszítettek − egy emelvény állt.
A himnusz eléneklése után az ünnepség elkezdődött. A háromszínű kokárdát viselő tömeg lelkesen és felszabadultan
énekelte a nemzeti imádságot. Az események ismertetetése
után hosszantartó taps és lelkes hozzászólások következtek.
A nagygyűlés részvevői javasolták, hogy azonnal alakítsák
meg a Forradalmi Tanácsot, és vonuljanak a községházára egy
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azonnali gyűlésre, ahol az események miatt fontos intézkedéseket kell hozni.
„Becsületes emberek álltak a község élén, Gőbölös Géza tanácselnökkel csatlakoztak a nemzeti érzés fűtötte népfelkeléshez.”3
Szász Ferenc: A jelenlévők soraiból történtek javaslatok
a Tanács tagjainak megválasztására. Emlékezetem szerint
Zádory Bertalan, Gőbölös Géza (VB-elnök), Horányi Ferenc
(VB-titkár), dr. Bíró Elemér körzeti orvos, Dallos Gusztáv,
Hantos József, Betykó (Batyka) Imre, Kiss Sándor, Ambrus László,
Sziklai Gyula, Fujer Tibor, Szász Ferenc és Nagy László római
katolikus plébános lett a Tanács tagja. Úgy gondolom, nem is
lehettek többen. Ekkor valaki elszavalta a Szózatot.
A megválasztott Forradalmi Tanács tagjai az összegyűlt tömeg többségének kíséretében a Tanácsházára vonultak. A terem zsúfoltságig megtelt, sokan kívül rekedtek és ott hallgatták a beszédeket. Felemelő érzés volt látni a lelkesedést
és az együtt tenni akarást, amikor az elnöklő Zádory Bertalan
a tennivalókról tett javaslatot.
Ekkor hangzott el, hogy olyan nagy esemény kezdetén vagyunk, mint az 1848-as szabadságharc, mert a magyar nép
most is fel mert lázadni a nálunk sokkal hatalmasabb hatalom, a szovjet hatalom és a nyakunkra ültetett pártvezetés
ellen.
Több bekiabálás volt: „le a diktatúrával!” és „Ruszkik haza!”
stb. Követelték a demokratikus, kommunistamentes, független Magyarországot.
A megválasztott tisztségviselők – akik már büszkén viselték a kis, fából faragott Kossuth-címert, egy lelkes fafaragó
művész alkotását − legfontosabb teendője a rend fenntartása
és a közellátás megszervezése volt.
Balassa Tibor: 1956 eseményei Gödön, Gödi Körkép, 1994. szeptember 10. (Ágoston András visszaemlékezése)
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Itt került sor Gerencsér János megbízatására: felkérték a közellátás megszervezésére, amit, tapasztalta a lakosság, jól el is
végzett Pusztai Mihály segítségével.
A honvédségtől kapott teherautóval a közellátáshoz szükséges szállítási feladatok biztosítva voltak. Volt olyan eset,
amikor a kenyérsütéshez fáért Dunakeszire kellett menni.
Az ott felhalmozott tüzelőanyagot a parancsnok engedélyével éppen rakodni kezdték, amikor őket minden oldalról
orosz katonák vették körbe. Az ott tartózkodó százados jelezte, hogy békés szándékkal vagyunk. Azonnal el kellett
hagynunk a raktárt.
Létrejött a közbiztonságot megvalósító önkéntes karhatalom és az állandó ügyelet a községházán.
Az éjszakai ügyeleti szolgálat alatt több olyan jelzést kaptak, amikor karhatalommal kellett kivonulni. Így akadályozták meg az állomáson veszteglő, külföldről érkezett kb. 200
vagon kifosztását. Erről a tényről az állomásfőnök köszönő
levelet adott, amit ma is őrzök.
Az ülés során több intézkedés történt, melyeknek később
következményei lettek. A község hangszóróin keresztül
– melyeket több helyre szereltek fel, központi kezeléssel −
többek kérésére be kellett kapcsolni a Szabad Európa Rádió
adását, és folyamatosan biztosítani kellett a műsorszórást.
Ez az ülés után meg is történt, egy világvevő rádiót állítva a mikrofon elé. Később a pártháznál is felszereltünk egy
erősítőt.
Október 28.: Nagygyűlést tartottak, melyen a vb-elnök
javaslatot tett a Nemzeti Bizottság tagjaira ( több tanácsés MDP-tagot is beválasztottak).
A Nemzeti Bizottság megalakította a Nemzetőrséget, melynek tagjai Dunakeszi és Alsógöd között barikádot építettek.
Október 31.: A községen átvonuló szovjet tartálykocsit fegyveresek megtámadták, melyről ezt követően a főváros felé köze-
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ledve folyamatosan tüzeltek. A tartálykocsit Dunakeszin ágyúval kilőtték.4
Erről az MSZMP Járási Intéző Bizottsága tájékoztatója,
jegyzőkönyvekre hivatkozva a Ceglédi Honvédség oktatási
anyagában: „…A benzint szállító szovjet elvtársak gépkocsiját
leállították, s anélkül, hogy ők lövést leadtak volna, a parancsnokot lelőtték, 30 méter távolságról rálőttek az álló gépkocsira, amely lángokba borult, három szovjet katona azonnal
meghalt. Akik kiugráltak az égő gépkocsiból, agyonlőtték.”5
„A barátommal, mentünk be Pestre. A dunakeszi sportpályánál egy légvédelmi ágyú volt felállítva, csövével az országút
felé fordítva. Nekünk ez nagyon furcsának tűnt. A Városháza
környékén volt egy másik légvédelmi ágyú, hasonló helyzetben.
Elhagytuk Dunakeszit, és egyszer csak hatalmas robbanás
és füstfelhő. Visszafordultunk megnézni, mi történt. Közben
jött felénk egy szovjet parancsnoki kocsi, és pisztolyból lőttek
ránk. Egyikünknek sem esett baja.
A robbanás helyszínére visszatérve láttuk, hogy a Városházához közeli légvédelmi ágyúból tüzeltek egy szovjet tehergépkocsira, amelynek platóján több hordó és négy szovjet
katona volt. A robbanás hatására két katona azonnal meghalt,
a másik két menekülőt a szabadságharcosok lelőtték.6”
Október vége: Megalakult az SZDSZ helyi szervezete.
November 1.: „Igen kedves esemény is volt. Nagy László római katolikus plébános úr kérte, hogy intézkedjünk a községháza padlásán heverő kisharang visszaszállításáról a temetőbe.
A Forradalmi Tanács lelkesen támogatta a kérést és intézkedett, hogy a harang visszakerüljön a helyére. A temetőben,
Dunakeszi VB jkv. 1956. november 10.
PML. MSZMP Pm. Biz. Archívuma 12. fond (Váci járás)
6
Csányi József szemtanú visszaemlékezése, 2017.
4
5
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ahol újra megcsendült a kisharang, mindenszentekkor Nagy
László plébános úr misét mondott az elesett hősökért nagy
tömeg részvétele mellett. Ezért később egy »jóindulatú« helyi lakos feljelentette. Rendőri kihallgatás lett a vége. Ám
a kihallgató rendőrtiszt korrektsége és a falu papjuk melletti
kiállásának köszönhetően elvonultak a viharfelhők a parókia
fölül.7
A Forradalmi Tanács által kitűzött célt elértük. A rend
és a közbiztonság, valamint a közellátás kifogástalan volt.
1956. november 4-én bekövetkezett a tragédia. A kivonulást
színlelő szovjet csapatok visszatértek, és a párttagok is »feltámadtak«. Azok, akik lelkesen hallgatták a hangszórón (Szabad Európa Rádió) a híreket, feljelentésekkel árasztották el
a hatóságokat.”8
Az eddigieket a külön hivatkozások kivételével
Szász Ferenc: Alsógöd 1956-ban című írásából idéztük.
Gödi Almanach, 1996.
November 16.: Tanácsülés. Jelen volt húsz tanácstag. Tárgy:
a Végrehajtó Bizottság kiegészítése a forradalmi tanács tagjaiból.
Mojzes Vince a Forradalmi Intézőbizottság (szűkebb körű
bizottság a Forradalmi Tanácson belül – a szerk.) megbízott elnökként számolt be a lakosság közellátásáért és közbiztonságáért tett intézkedésekről, ami a Forradalmi Tanácsnak is
célja volt. (Batyka Imre és Kiss János autóbalesetet szenvedtek,
ők lehettek a Forradalmi Tanács Intézőbizottságának elnöke
és elnökhelyettese. Ez utóbbiból következik, hogy a történelmi
feljegyzésekben őket említik, holott a baleset miatt érdemi
tevékenységük nem lehetett – a szerk.)
Balassa Tibor: 1956 eseményei Gödön. Gödi Körkép, 1994. szeptember.
PML. Alsógöd község bizalmas iratai között 26 db ilyen dokumentumot
találtunk.
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Mojzes Vince továbbá bejelentette, hogy november 10-én
a VB elnöke összehívta a volt Végrehajtó Bizottságot, ahol
a VB-tagok közül öten – akik eddig sem igen végeztek érdemleges munkát − önként lemondtak.
Majd ezt követően november 12-én a volt VB tagjai és a Forradalmi Tanács Intézőbizottságának tagjai közös ülést tartottak, és titkos szavazással 13 tagú új Végrehajtó Bizottságot,
illetve Intézőbizottságot választottak.
Az új VB tagjai a következők:
A régi VB-tagok közül Gőbölös Géza, Horányi Ferenc,
Ágoston András.
A régi tanácstagok közül Gelencsér János, dr. Bíró Elemér,
dr. Jeszenszky Károly, Zádory Antal, Makai Sándor, Szász Ferenc.
Forradalmi tanácstagok: Mojzes Vince, Pozmann Károly,
Gyalókay Béla, Batyka Imre.
Az új VB tagjait a tanácsülés egyenként egyhangúlag elfogadta. A hozzászólók egyetértettek a javaslattal, ez az öszszetétel szellemében megegyezett a kormány által előírtakkal.
(Ez a téma további kutatást igényelne – a szerk.)
Nagy Ferenc, volt VB-elnökhelyettes nem kapott elegendő szavazatot, sorsának eldöntését a járásnál kell tisztázni.
Ezek után Gőbölös Gézát VB-elnöknek, helyettes elnöknek
Mojzes Vincét, titkárnak Horányi Ferencet javasolták. Miután a VB összetételének jóváhagyása tanácsülési hatáskörbe
tartozik, szavazásra tették fel a kérdést, benne Gőbölös Gézát
VB-elnöknek, titkárnak Horányi Ferencet, elnökhelyettesnek
Mojzes Vincét, ha nem vállalja, Gelencsér Jánost javasolták
(Ennek ellenére a következő VB-üléseken egyikük sem szerepel,
mint elnökhelyettes, de Nagy Ferenc mindig jelen volt – a szerk.).
Megegyeztek, hogy az új személyi összetételt november 19én Zádory Bertalan, Szász Ferenc és Dömény István vigyék
a Járási Tanács értekezletére.

75

(A járási jegyzőkönyvben az új közös irányítási forma kialakításához szóltak hozzá a kiküldöttek. Az alsógödi személyi összetételről nem volt szó – a szerk.)
Gőbölös Géza bejelentette, hogy a bérüket felvenni nem tudók részére 300 000 forint fizetési előlegkeret áll rendelkezésre,
s eddig 40 000 forint előleget fizettek ki. Gerencsér János, a Közélelmezési Bizottság vezetője ismertette a közellátás helyzetét,
elmondta, hogy liszt és burgonya kivételével az ellátás megfelelő.9
December 5.: A tűzszerészek a község határában nagy menynyiségű robbanóanyagot hatástalanítottak.
December 6.: Losonczy István Alsógödi lakos Budapesten
mellkaslövés következtében meghalt.
Dátum nélkül: A községi TSZ négyszer döntött önmaga feloszlatásáról, de ezt Fuferenda elnök a Nemzeti Bizottság segítségével megakadályozta.
A községben a fiatalság többször próbált tankcsapdát állítani, de ezt a Nemzeti Tanács tagjai megakadályozták, csakúgy,
mint ahogy azt is, hogy a dunakeszi tüzérosztály egy ütegét
a település területén állítsák fel.10
Iván Kovács László 1956. október 25-től 30-ig a Corvin közi
csoport parancsnoka, egyik alapítója a Turul Pártnak.
A Nemzetőrség tagjai: Zádori Bertalan, Fodor József,
Pozmann József (Károly), Pál Mihály, Hevesi Ferenc.
(A Nemzetőrség tagjaira vonatkozó információ hézagos, téves –
a szerk.)
December 19.: A VB jelen lévő tagjai: Gőbölös Géza elnök,
Nagy Ferenc elnökhelyettes, Horányi Ferenc titkár, Ágoston
András, dr. Bíró Elemér, Gelencsér János, dr. Jeszenszky Károly, Mojzes Vince, Zádory Bertalan.
Alsógöd község tanácsülési jegyzőkönyve, 1956. november 16. Gőbölös
Géza hagyatékából.
10
PML. Alsógöd község bizalmas és titkos iratai. Szász Ferenc tájékoztatója saját tevékenységéről. 1957. 29.
9
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(Gerencsér János volt a közellátás tanácsi felelőse, aki ezt
a feladatát pontosan megoldotta. Kenyeret, tejet, hús és zsírt
mindenki azonos mértékben kaphatott. A közellátás biztosítása
érdekében lefoglaltatott 16 db. hízott ökröt a Kincsem istállóban
– a szerk.)
1957. január 15. VB: Gőbölös Géza elnök, Nagy Ferenc
elnökhelyettes, Horányi Ferenc titkár, Ágoston András, dr.
Bíró Elemér, Gelencsér János, Jeszenszky Károly, Makkai
Sándor, Szász Ferenc, Zádory Bertalan tagok.
A határozatok, itt és az új VB ülésein is főként iparengedélyi kérelmek, a törtvénytelenül államosított családi házak
visszaadásáról és 200-400 négyszögöl területű építési telkek
juttatásáról szóltak.
1957. január 25-én a VB tagjai között megjelenik az új VBből kimaradt Németh Pál párttitkár. A fent felsorolt témákon
kívül megemlítendő Gőbölös Géza VB-elnök beszámolója
az események alatt tett egyes, lakosságot segítő intézkedésről.
A lakosság ellátásának segítésére a rászorulóknak 100 Ft fizetési előleget adtak, ez eddig 40 000 forintot tett ki a bank
300 000 forintos keretéből. A Posta a nyugdíjelőlegekkel segítette a megélhetést. A Népbolt és a Füszért nem szállított,
ezért saját maguknak kellett biztosítaniuk a közellátást.
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A személyi és vagyoni biztonságot a karhatalmi szolgálat
és két helyi rendőr törzsőrmester biztosította.
Néhány VB- és tanácstag segítette a munkát, nekik köszönetet mondott, többen távol maradtak.
Német Pál, az MSZMP titkára nehezményezte, hogy nem
akadályozták meg a Szabad Európa Rádió híreinek hangszórókon át történő sugárzását, és a forradalmi ifjúság plakátjait
nem szedték le. Gőbölös Géza megjegyzi, hogy ő sem akadályozta meg, tehát ne tegyen megjegyzést, ugyanis vele együtt
több VB- és tanácstag egyszerűen eltűnt, ahelyett, hogy segítettek volna.
1957. február 28-án a VB meghívott tagjai az előző ülésen
részt vettek, de Zádory Bertalan már nincs köztük. Január 30án hagyta el az országot családjával, a várható letartóztatást
elkerülendő.11 A határozatok témája a szokásos.
1957 márciusában a váci járási karhatalmi szervek feladatot
kaptak, hogy a járásban derítsék fel az ellenforradalom alatti eseményeket, és azok ellen a személyek ellen, akik ebben
részt vettek, indítsák meg a vizsgálatot, tájékoztatást kérve
az MSZMP vezetőségétől.
11

Az Alsógödi Általános Iskola Törzskönyve
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Sajnálatos körülmény, hogy éppen azoktól a vezetőségi
tagoktól tájékozódtak, akik legkevesebbet tudtak az eseményekről.12 Így történhetett meg az, hogy a rendőrség több
olyan tanácstagot vett őrizetbe, és tartott fogságban a vizsgálat lefolytatásig, mint például engem is anélkül, hogy a legcsekélyebb vádat lehetett volna emelni ellenem, úgy a politikai
magatartásomról, mint bármilyen más szempontból.13
1957. április 23-án a Váci Járási Tanács VB utasítására újra
a régi „törvényes VB-tagok” kaptak meghívást a VB tagjai
közé.
A régi VB-tagok azért kerültek ki novemberben, mert önként mondtak azért, mert nem vettek részt előzőleg a VB
munkájában. A novemberben újonnan választottakat forradalmi részvételükre hivatkozva visszahívták.
Tagok: Gőbölös Géza elnök, Nagy Ferenc elnökhelyettes,
Horányi Ferenc titkár, Ágoston András, Baracka Tivadar, K.
Szabó Gergely, Kadosa Ferenc, Németh Pál, Szabó József. Német Pál már mint a HNF elnöke szerepel, nem párttitkár.
Az 1957. május 13-ai VB-ülésen a május 16-i tanácsülés
előkészítése, az „ellenforradalom helyi eseményeiről” készített
beszámoló közreadása, Összeférhetetlenségi Bizottság létrehozása, amely vizsgálja a tanácstagok akkori viselkedését.
K. Szabó Gergely reklamálja, hogy a beszámoló nem foglalkozik Iván Kovács Lászlóval, aki a legutóbbi időkig megbújt, fegyvert rejtegetett és röplapőrző volt. Mi van a Varga
és a Zahorán gyerekek téeszbeli viselkedésével? (A beszámoló
szövege nem került elő – a szerk.)
1957. május 16-án tanácsülés. (Előzőleg 1956. október 18-án
volt az utolsó jegyzőkönyvezett tanácsülés– a szerk.) A 49 tanácstagból 37 volt jelen.
12
13
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PML. Alsógöd község iratai, VB. 1957. január 25. VB-ülés jegyzőkönyve
uo.

Az első napirend beszámoló az eseményekről: nincs mellékelve. A jegyzőkönyvben Szász Ferenc hozzászólása szerepel,
az eseményekről és saját szerepéről, illetve annak tisztázásáról.14
A második napirend az ellenforradalom alatt hozott rendeleteket, határozatokat semmissé nyilvánítja, mivel azok a törvényes rend ellen voltak.15
Összeférhetetlenségi Bizottságot kell választani, amelyik
vizsgálja a tanácstagok ellenforradalom alatti működését.
Csak írásbeli, aláírt bejelentéseket fogadnak el.
A júniusi két VB-ülés megint főként a házingatlanok viszszaadásával foglalkozik.
A Járási Tanács ún. titkos jelentést kért a különböző népcsoportokról (?), többek között az egyetemisták, pedagógusok, egészségügyi dolgozók forradalom alatti viselkedéséről.

14
15

uo.
PML. Alsógöd község tanácsülési jegyzőkönyvei 3/1957. That.
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A június 28-i tanácsülésen a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi. 3. határozata alapján megválasztották
az Összeférhetetlenségi Bizottságot: Miltényi Dezső, Pozsonyi
Mihály, Becze József.16
Július 5-én tartották első ülésüket, Miltényi Dezsőt választották a bizottság elnökének.
Egyes VB-, illetve tanácstagoktól saját maguk és az
MSZMP nevében is több írásbeli feljelentés érkezett. A beadott és a vizsgálat tárgyát képező bejelentések nem tartalmaznak mindenre kiterjedő részletes adatokat, csak átlagos
észrevételeket, illetve bejelentéseket közöltek minden konkrétum nélkül, ami a bizottság munkáját igen megnehezítette.
A bizottság a bejelentéseket egyenként felülvizsgálva, valamint a rendelkezésre álló anyagok részletes áttanulmányozása
után öt tanácstag összeférhetetlenségi bejelentésével tud foglalkozni. Egy disszidált taggal, egy ügyészségi felmentő ítélettel, illetve családtagok cselekményei miatti bejelentésekkel
16
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uo. 6/1957. That. 6. oldal

nem foglalkoznak. Az öt esetben konkrét kiegészítő adatot
vagy tanúk megnevezését kérték.
Az augusztus 12-i ülésen három, személy elleni eljárást beszüntettek. Egy személy vizsgálatát beosztásánál fogva a Váci
Járási Tanács VB fegyelmi bizottsága elé utalták, egy személy
ügyét pedig még nem zárták le.
A szeptember 1-jén felvett bizottsági jegyzőkönyvben
az érintett személy (Ágoston András) VB-tagságról való lemondását javasolják, de tanácstagi mandátumát megtarthatja
és részt vehet valamelyik állandó bizottság munkájában.
Ugyanekkor tárgyalták az eddig nem vizsgált iskolaigazgató ügyét, aki az elmúlt iskolaév végén lemondott állásáról.
Az ellenforradalom alatti és utáni kijelentései miatt a bizottság az összeférhetetlenséget megállapította, és a következő
tanácsülés elé terjeszti.
A szeptember 24-i ülésen a Váci Járási VB fegyelmi határozata alapján augusztus 30-án a VB-elnökhelyettest állásából
fegyelmi úton elbocsátották, így kimondták összeférhetetlenségét, és előírás szerint döntésre a következő tanácsülés elé
terjesztik.17

PML. Alsógödi Tanács titkos és bizalmas ügyek címszó alatt találhatók
a 26 feljelentés, illetve jegyzőkönyv

17
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Epilógus

1957. szeptember 26. A tanácsülés Nagy Ferenc volt VB-elnökhelyettes tanácsi tagságát összeférhetetlenség kimondása miatt megszünteti, utasítja a VB elnökét, megbízólevelét
és tanácstagi igazolványát vonja be. A Járási Tanács VB költségvetési csoport az illetmény beszüntetése miatt 1957. szeptember 27-vel utalja az utolsó járandóságát. (20/1957. Th. 19.
oldal)
1957. november 6. VB, 6 fő vesz rész rajta. A Pásztóról idetelepült Pirók Zoltán lett a megbízott elnökhelyettes.18
1958. februári tanácsülés: a VB-tagok kiegészítése 9 főre. dr.
Miltényi Dezső, Pozsonyi Mihály. (4/1958. Th.)
1958. október 8. Urbán Lajosné rágalmazta Gőbölös Gézát,
hogy az ellenforradalom alatt Sükösd Tamással fegyverrel szaladgáltak.19 A rágalmazót a Járásbíróságon feljelentette a sértett.

18
19
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PML. Alsógödi Tanács VB-ülés jegyzőkönyvei 71/1957. Vb. hat. 43. oldal
PML. Alsógödi Tanács szigorúan titkos ügyek. 018/1958, 048/1958.

A NEMZETŐRSÉG
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indkét gödi községben a megalakult önkéntes,
fegyveres karhatalom, a Nemzetőrség biztosította
a zavartalan működést. Feladatuk a közbiztonság
és a közellátás fenntartása volt. Működésük többnyire 1956.
november, illetve december végéig tarthatott.
A tagokról hivatalos lista nincs, különböző forrásokból néhány nevet mégis sikerült felkutatni.
A visszarendeződés után a Nemzetőrség vezetői és tagjai −
ismereteink szerint − komolyabb atrocitást nem szenvedtek,
többen külföldre távoztak, az itthon maradottaknál kihallgatások, rövidebb idejű letartóztatások előfordultak.

FELSŐGÖD
A Nemzetőrség parancsnoka: Bécsy Károly.
A dokumentumok alapján fellelt tagok: Dévényi Aladár,
Erdélyi József, Fazekas Árpád, Horváth Csaba, Jantsky Lajos id.,
Jankay László, Karvázy Zsigmond, Lugossy György, Nika Árpád,
Patkós László, Stolba Ferenc, Stolba Károly, Tamás Endre ifj.,
Tavas András, Vass László, Vágvölgyi László.
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Bécsy Károly, a Felsőgödi Nemzetőrség parancsnoka

Október 27-én behívattak a Községházára, mert az elöljáróság
lemondott, és a Hazafias Népfront vette át a község irányítását. Amikor beértem, egy asztalnál ott ült a Hazafias Népfront a teljes vezérkara: Kopász Jani, aki a pártnak a felsőgödi
vezetője volt, ott volt Bene László református lelkész, a főjegyző, Záhonyi Géza patikus és még néhány ember.
Arra kértek, hogy mivel katonaember voltam, szervezzek
meg valamilyen őrséget, mert a váci fegyintézetből kiengedték
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a rabokat, még a köztörvényes bűnözőket is, és a kertvárosban
már fosztogatnak.
Kérdeztem, hogy talán csúzlival védjem meg a falut? Hát
próbáljak fegyvert szerezni. Szerencsére volt a faluban egy
gyerek, aki a Csepel tehergépkocsijával otthon lapult. Vele
megbeszéltem és még néhány fiatal sráccal, hogy beautózunk
Pestre és megpróbálunk fegyvert szerezni. Egyenesen bementem a Honvédelmi Minisztériumba, ahol Király Bélával beszéltem, és mondtam, hogy a Felsőgödi Nemzetőrség számára
szeretnék valamilyen fegyvert.
Kérdezte: „Igazolvány?”
Visszakérdeztem: „Ki adjon itt igazolványt, a forradalmárok
vagy a kommunista párt?
Erre azt mondta: „Igazad van!”
Nálam volt a régi katonai igazolványom és a HM-belépőm.
Adott egy papírt, hogy azzal menjünk el a fegyverszertárba, ahol kaptam PPS dobtáras, 72 lövetű géppisztolyt, meg
lőszert. Azt mondták, hogy menjünk ki a Károly laktanyába, a Budaörsi útra, ott kapunk kézigránátokat, meg egyebeket. Ott feltettük a kapott fegyvereket a teherautóra, utána
elmentünk a rendőrségre, ahol a Kopácsi – aki a kommunizmus idején rendőrkapitány volt, de átállt a felkelőkhöz – adott
nemzetőr igazolványt. Nemzeti színű csík volt rajta. Sajnos
ezt az igazolványt később el kellett tüntetnem. Hazafelé indultunk, de nagyon drukkoltunk, mert hallottuk, hogy Budapestet minden orosz harckocsi elhagyta, és nekünk két oldalt
nemzeti színű zászló volt a teherautóra kitűzve. Dunakeszinél
láttuk, hogy nagy körben állnak a T34-esek, és az orosz katonák az országút mellett tüzeket gyújtanak és valamit sütögetnek, nyilván a földekről összeszedett krumplit. Mondtam
a sofőrnek, hogy meg ne álljon.
Összecsavartam két nyeles kézigránátot, betáraztam egy
PPS-t, de az oroszok ránk se néztek szerencsére. Továbbrobogtunk. Mellettem dekkolt Tavas Andris. Hazaértünk Fel-
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sőgödre, én gyorsan magamhoz hívtam néhány embert, mert
működött még a hangszóró a faluban. Összeszedtem egy társaságot, és megszerveztük az őrséget.
De még aznap este érkezett egy csapat valamelyik laktanyából, talán Rétságról vagy Esztergomból szöktek. Mindenki
a raktárakból szerzett vadonatúj bundákban Tele voltak fegyverekkel, lőszerrel. Kérték, hogy valami elhelyezést biztosítsak, ha már én vagyok a faluban a Nemzetőrség parancsnoka.
Elvittem őket az iskolába és azt mondtam:
„Katonák vagytok, nem disznóólat rendezünk be, hanem
katonás rend legyen és fegyelem! Ide az ajtó mellé tessék egy
padot húzni, oda kirakni a fegyvereket, nehogy itt valami sérülés legyen, és véletlenül egymást lövöldözzétek agyon. Mindenki rakja le a fegyverét, a padokra feküdjetek le, nem fog
senki sem háborgatni benneteket!”
El is mentünk, de én az őrség négy tagjával éjféltájban viszszamentem. Szépen csöndben bementünk, akkor már mind
az ötünknél ott volt a PPS, és mondtuk, hogy ne mozogjon
senki sem, a fegyvereket pedig összeszedtük. Puskákat, karabélyokat, géppisztolyokat, pisztolyokat, és mondtuk, hogy ebben
a faluban nincsen joga fegyvert viselnie senkinek sem, csak
az én parancsnokságom alatt lévő őrségnek. Ellenállás nem
volt. Ezek másnapra eltűntek, azt sem tudtam, hogy kik voltak.
Otthon ültem éppen, amikor úgy gondoltam, hogy valahogyan legalizálni kellene a helyzetemet. Marikát átküldtem
a Steuer bácsihoz a szomszédba, hogy szeretnék vele beszélni.
Elmondtam, hogy mit kértek tőlem a Községházán. Kérdeztem, hogy mit csináljak, mert a helyzet vagy jobbra, vagy balra
fog billenni. Nem tudhatjuk, de mindenféleképpen emberségesen szeretném megoldani a dolgot, és nem akarom, hogy itt
valami butaság legyen a faluban.
Erre azt mondta, hogy:
„Vállalja el, mert tudom, hogy maga normálisan gondolkodó
ember, és hogy katona volt, tehát tudja, hogy mi a teendő.”
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Így megszerveztem az őrséget. Elrendeltem a faluban
a szesztilalmat. Még az üzletekben is leszedettem a polcokról a szeszes italokat. Egyetlen egy ember volt, akit részegen
találtam, őt becsukattam a Községháza pincéjébe. A faluban
teljes volt a nyugalom.
Éppen otthon voltam a lakásunkban, akkor már anyáméknál laktunk a Kossuth utca nyolcban, amikor jött két ember.
Egyikük megállt a kertkapunál, a másik, egy hebehurgya kölyök bekopogott, és kérdezte, hogy ki a Nemzetőrség parancsnoka?
Mondtam, hogy én vagyok. Megkérdeztem, hogy miért jöttek.
Azt mondja: „Itt van egy Szigeti nevű párttitkár, azt ki akarjuk nyírni.
Mondom: „És honnan jöttek?”
„Innen a szigetről jöttünk át, Pócsmegyerről.”
„Hát, ember, egyet jegyezzünk meg. Először is, ha ide bejön, akkor ne ilyen stukkerekkel teletömve jöjjön ide, mint egy
ellenség!”
Akkor láttam, hogy a Fazekas, meg még egy másik egyetemi
hallgató éppen jöttek váltani.
„Egy pillanat, várjon!” − mondtam a kölyöknek.
Kimentem, mert Fazekasék megálltak az ajtóban. Halkan
utasítottam őket:
„Gyerekek! Akkor jöjjetek be, amikor szólok!”
Bementem és mondtam ennek a hebehurgyának, hogy ebben a faluban rend van, és itt nincsen joga senkinek sem lövöldözni.
„De az ilyen kommunistákat ki kellene irtani!”
Erre kiszóltam:
„Fazekas, gyertek be!”
Bejöttek. A Pócsmegyerről jött idegen mindjárt berezelt,
mert ezek rátartották a géppisztolyt. Én is felkaptam a fotelom mögül a magamét, és azt mondtam:
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„Vegyétek el tőle a fegyvert!”
„Te pedig idehallgass! Ha én ebben a faluban még egyszer
meglátlak, annyi ólmot nyomatok beléd, hogy hat ember nem
fog tudni megemelni!”
„Most kísérjétek ki a falu határáig, de úgy, hogy még el tudjon menni!”
Fazekasék kikísérték a másikkal együtt a faluból.
Egy lövés sem hangzott el a faluban, illetve csak egyetlen
egyszer. A Kovács Miskának a fia, aki valami pártiskolára járt,
az lőtt a Steuer bácsiék háza felé, de hogy miért? Biztosan részeg volt!
A faluban voltak ellátási gondok, de amúgy teltek a napok
csendesen.
Mi őrséget adtunk. Egyszer csak mondták, hogy a hercegprímás (október 31-én), aki a Börzsönyben volt Márianosztrán, most indul haza, és az országutat biztosítani kell, nehogy
valami baj legyen. Levonultunk. Egyszer csak láttuk, hogy
kivilágított autóban jött a hercegprímás. Előtte is ment egy
harckocsi, meg két harckocsi volt mögötte is, de simán, lövöldözés nélkül jöttek. Nem is tudtuk akkor még, hogy milyen
nagy esemény lesz ez valamikor.
Steuer Andris (1956. szeptember 1-jétől tanított a váci
gimnáziumban – a szerk.) nyelvtanárnak készült, és jól beszélt
oroszul. Megígérte, hogy ha valamilyen tárgyalásra kerülne
sor, akkor szívesen segít nekünk. Szerencsére semmi baj nem
történt a faluban. Egy napon hallottuk a hírekben, hogy olyan
erők jöttek be a magyar határon, hogy az elképzelhetetlen,
harckocsik tömege. Kiderült, hogy Kádár behívta az oroszokat, hogy segítsék leverni a forradalmat. Ez egy borzasztó
cselekedet volt. A faluban csend lett, most már mindenki kushadt, Pesten még harcok folytak. Maléter a Kilián laktanyában
fészkelt, szemben a Corvin közzel, ahol a forradalmárok gyülekezőhelye volt. Aztán november 22-e táján hallottuk, hogy
Nagy Imrét elfogták, Malétert letartóztatták, meg egyéb ilyen
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kósza híreket. Úgy láttam, hogy eljött az az idő, amikor valahogy legalizálni kell az őrséget.
Telefonáltam a Váci Rendőrkapitányságra, hogy jöjjön ki
egy illetékes, akinek át tudom adni az őrséget, a jelentésemmel együtt. Ki is jött egy rendőr tiszthelyettes. Még megvan
a papír, amellyel a fegyvereket neki átadtam, amiket egy kocsival el is vittek. Mondtam, hogy leszereljük az őrséget.
Még egy esemény történt. A gödi állomáson állt egy vagonra
való – szaporításra szánt – gyönyörű birka. Romániából hozták, de a vonatközlekedés miatt ottrekedtek. Mondták, hogy
éhen döglenek ezek a birkák. Balázsovits Jancsit megkértem,
hogy hozassák be a birkákat. Le is vágták mindet, és szétosztották a faluban. Legalább élelem volt. Én szépen átadtam
az őrséget, és visszamentem dolgozni.
Arról tudtunk, hogy az embereket, egyiket a másik után letartóztatják. Mindenki félt, aki részt vett a forradalomban. Én
is drukkoltam, és körülbelül egy hét múlva kaptam egy behívót a váci Kiegészítő Parancsnokságra. Az idézésen az volt,
hogy a Belügyminisztérium különleges vizsgáló bizottsága
akarja a felsőgödi fegyveresek ügyét tárgyalni. Elmentem, nagyon rossz előérzetekkel. Egy hosszú asztalnál ültek szürke
ingesek, nyilván valami elhárító csoportnak a tagjai, senki ismerős nem volt ott. Ahogy én megálltam előttük, odaintettek
mellém jobbra is, balra is egy-egy rendőrt.
Gondoltam, hogy most jön a gumibot, de csendesen kezdték. Megkérdezték, hogy mit gondolok arról, hogy a néphadsereg tartalékos tisztje részt vesz a forradalomban. Erre én
mindjárt mondtam, hogy én nem a forradalomban, hanem
a községnek a rendfenntartásában vettem részt. Ráadásul beszéltem a kommunista párt egyik tagjával, aki azt mondta,
hogy vállaljam el ezt a megbízatást. Sok kérdést tettek föl,
amelyekre rendesen, határozottan feleltem. Azt mondtam,
hogy ha még egyszer ilyen előfordulna, akkor ugyanezt tenném. Erre ők azt, hogy utána fognak érdeklődni annak, hogy
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mennyi volt igaz abból, amit elmondtam. Hát tényleg utána
érdeklődtek, és engem többet nem piszkáltak.
Ellenben akkor hallottuk, hogy különböző bányászvárosokban és nagyvárosokban micsoda pusztítást végeztek a sortüzekkel. Hogy Kádár lelkén hány száz ember lelke szárad,
ki tudja? Még olyan is volt, hogy egy 14 éves fiút elfogtak,
mint ellenforradalmárt, és megvárták, amíg 16 éves lett, és ott
akasztották fel a Markó utcai fegyház udvarán. Rengeteg ismerősünk került oda, és jöttek még a házkutatások is. Mihozzánk az egyik éjjel csöngettek. Kimentem. „Ki az?” Azt
mondták, hogy a rendőrség. Ilyenkor már nem volt célszerű
igazolványt kérni. Bejött két vagy három civil ruhás ember,
és a házat felforgatták. A gyerekeket leszedték a rekamiéról.
A rekamiét végigturkálták, nem tudom, mit kerestek, azt
mondták, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszert halmoztunk
fel. Nem tudom, hogy a rekamiéban hogyan lehet. A szobában, amikor kutattak, találtak egy történelmi képsorozatot,
amit apám a tanításhoz használt. Abból egyet kivett egy jóindulatú szivar, Horthy volt a fehér lovon, és mondta, hogy ezt
pedig azonnal tüntessem el. Betettem a kályhába.
Cseresnyésné Bécsy Zsuzsanna
Fazekas Árpád

A nemzetőr igazolványomat, melyért fel kellett jönnöm
Pestre, az aláírótól kaptam: dr. Kopácsi Sándor főkapitánytól,
a valamikori rendőrkapitányságon, a mostani szálloda épületében.
Nagy szeretettel emlékszem vissza Bécsy Károly és id. Jankay
László testvérünkre. Mindketten, a forradalom iránti tisztelet mellett sem hagyták érvényesülni a bosszúállás szellemét.
Együtt őriztük több éjszakán keresztül Szigeti párttitkár házát. A szolgálati beosztás alkalomszerű volt.
Úgy emlékszem, hogy december 15. és 20. körül már nem
folytattuk. Mindenkinek elment a kedve.
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Vass István

Apja, Vass László is a Nemzetőrség tagja lett. Pityu számára
nagy élmény volt, amikor elkísérhette édesapját és társait egyegy éjszakai őrjáratra. Ő is „szolgálatban volt”. Járták az alvó
község utcáit és vigyáztak a rendre, a nyugalomra.
Figyelni kellett a volt kommunisták házait − mondta az apja
−, nehogy valami bántódás érje őket.
De hát miért kell nekünk megvédeni őket, amikor nagyon is
megérdemelnék, hogy most meglakoljanak? − kérdezte Pityu.
− Talán elfelejtettétek, hogy hány embert jelentettek fel? Hiszen elvitték az öreg Dömsödit is, és összevissza verték a rendőrségen.
− Semmi sincs elfelejtve. Ha kialakul az új rend, mindenért
felelősségre lesznek vonva és megbűnhődnek a gaztetteikért,
de a forradalomnak tisztának kell maradnia. Mi nem viselkedhetünk úgy, mint ők.
− Szerintem jobb, ha a zsarnokokat a nép veri agyon − vélekedett Pityu, de a nemzetőrök nem adtak neki igazat.
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− Bízd csak ezt a felnőttekre – mondták neki.
Járták a sötét utcákat, s közben Pest felől hallották a harcok zaját. Gépágyúk lassú ugatása, nehézgéppuskák sorozatai,
robbanások hallatszottak.
Pityu arra gondolt, hogy ott harcolnak, és biztosan sokan
meg is halnak a szabadságért, ők pedig csak itt mászkálnak
összevissza, vállukon a puskával, és legfőbb gondjuk az, nehogy a kommunistáknak meggörbüljön a haja szála. Sehogyan
sem tudott egyetérteni ezzel a helyzettel, de nem vitatkozott
a felnőttekkel, ám lelkében neheztelt rájuk.
Nem is ment többet a nemzetőrökkel, inkább régi pajtásaival csavargott, miközben azt tervezgették, hogy bemennek
Pestre harcolni.
Ott voltak az országútnál, amikor a szolgálat feltartóztatott
egy Pobeda személyautót, és miután utasai gyanúsak voltak,
bekísérték őket a Községházára, kihallgatásra.
Két férfi ült az autóban. Az egyiken katonai nadrág volt
csizmával, de civil kabátot viselt hozzá.
− Ezek biztosan ávósok – mondta Jaja, Pityu egyik barátja.
− kíváncsi vagyok, mit csinálnak velük.
− Fel kéne lógatni őket – vélekedett egy másik srác, aki Abás
névre hallgatott. − Persze, ha kiderül, hogy tényleg ávósok.
Nem is voltak igazolványaik. − Egész biztosan ávósok – állította a Báró, aki egy jól megtermett kölyök volt, és piperkőcsége miatt ragadt rá ez a név.
Már órák óta lebzseltek az országútnál – még vagy tíz másik
kölyök társaságában –, és segítettek egy nagy hóekét tologatni
fel az útra, ha jármű közeledett, majd le az útról, ha továbbmehetett. Minden arra járó autót megállítottak, és nagyon fontosnak érezték magukat.
***
− Október 25-én Vácra kell mennem a malomba. velem kell
jönnöd − mondta Pityunak az édesapja előző este. − Lisztet
kell hoznunk a falunak, hogy legyen kenyér.

95

− Az jó lesz – válaszolta. − Úgysincs semmi dolgom, legalább segítek. Már alig várta, hogy reggel legyen, mert aludni
sem tudott az izgalomtól. Apja teherautója, az öreg „csőrös”
Csepel ott állt a házuk előtt fellobogózva, mindkét oldalán
egy nemzeti színű zászlóval. Reggel hatkor Pityu beült édesapja mellé a vezetőfülkébe, hogy bemenjenek a Nemzetőrségbe, ahonnan aztán másokkal együtt kellett menni a lisztért.
A Községházán aztán beszállt még két nemzetőr, s így már
jó szorosan voltak. A nemzetőrök nagy katonakabátban voltak
és puskájukat a térdük közé helyezve ültek.
− Először be kell menni a Városházára − mondta az egyik
nemzetőr. − Ott kapjuk meg a papírokat a lisztről.
Amikor beértek Vácra, a székesegyház előtt nagy csoportosulás fogadta őket. A tömeg miatt csak lépésben haladtak
s közben figyelték, hogy mi történik.
− Most döntik le a szovjet emlékművet − állapította meg
az egyik nemzetőr. Látták, hogy a nagy fekete márványoszlopra köteleket kötöttek, és egy teherautóval próbálták lerántani a kolosszust. Pityu apja és két nemzetőr kiszállt, hogy
nem kell-e még egy teherautó. addig Pityu elment a szemben
lévő Gépipari Technikumba megérdeklődni, mikor kezdődik
a tanítás. A kapun a felirat: „A tanítás bizonytalan ideig szünetel.”
Közben az emlékmű ledőlt, hatalmas porfelhő szállt fel
a levegőbe, de a lezuhanó kövek dübörgését szinte elnyomta
az egész teret betöltő üdvrivalgás.
− A váciak nem tétlenkedtek −jegyezte meg az egyik nemzetőr. − Végre eltűnt a térről ez az ocsmányság.
− Lassan majd megváltozik a világ − szólalt meg a másik is.
– Az oroszok már kimentek, csak rajtunk múlik, hogy milyen
lesz.
Közben a Városházára érkeztek, s míg a nemzetőrök bementek elintézni a papírokat, Pityu és édesapja kint várakoztak
az autóban.
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− Mikor lesz már jobb egy kicsit – kérdezte Pityu az apját −,
hiszen még kenyér sincs mindig a boltban.
− Idő kell ahhoz, amíg helyre áll a rend – válaszolt az édesapja. − Remélem, hamarosan könnyebb lesz az élet. Egyelőre
ideiglenes kormányunk van, a munka lassan megindul az üzemekben és tavasszal választások lesznek.
− És tényleg elmentek az oroszok?
− Igen, fiam. A forradalom győzött. Egész más világ lesz
ezentúl.
Közben visszajöttek a nemzetőrök. Mehetünk a malomba,
mondták.
Telipakolták az autót lisztes zsákokkal. Beletelt egy jó órába,
amíg végeztek a rakodással. Hiába mondták, hogy nem kell,
Pityu is hordta a zsákokat, amiket a rámpáról adogattak a hátukra a molnárok.
Erős legény vagy te, dicsérte az egyik nemzetőr, miközben
a lisztet porolták le magukról. Pityu cipelés közben úgy érezte, hogy megszakad, de összeszorított fogakkal vitte a zsákokat. Fáradt volt és eléggé fájt a dereka, de nem panaszkodott.
Örült nagyon a dicséretnek.
Apja többször volt ezután Vácon lisztért és egyéb élelmiszerért.
***
Egy ilyen alkalom után az egyik nemzetőr megkérdezte:
− Holnap is jössz velünk?
− Hová?
− Összegyűjtöttük a falvakban a felajánlott élelmiszereket,
és visszük Pestre, mert ott is szükség van rá. Ha akarod, elviszünk. Igaz, Laci? − fordult a nemzetőr Pityu apja felé.
− Hát persze − hagyta helyben az apa. − Lássa csak mindazt,
ami történik.
− Persze, hogy megyek – válaszolt Pityu boldogan, s közben
eszébe jutott, hogyan utaztak egy busz létráján, már több mint
egy éve.
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Másnap reggel ismét elindult a nemzeti színekbe öltöztetett
teherautó, és a környék falvaiban jól telepakolták az emberek
krumplival, káposztával, fél disznókkal s mindenféle élelmiszerrel. Amikor hazaértek Felsőgödre a Községházára, megkapták a parancsot, hogy Pesten a Péterff y Sándor utcai kórházba kell vinniük a rakományt.
Kaptak még két fegyveres kísérőt, akik fenn a platón,
a ponyva alatt helyezkedtek el, majd elindultak a fővárosba.
Pityu megismerte a környéket, ahol apjával korábban már
jártak. A Megyeri csárdát, a Váci utat, de nagy felfordulást
látott mindenfelé. Nem jártak a villamosok, hiszen itt-ott felborítva feküdtek a hiányos kövezeten. Volt, ahol még a síneket
is felszedték.
Nagy kupacban álltak a macskakövek, és betört ablakok sötétlettek a házak falán.
− Barikádok voltak a harcokban – mondta az egyik kísérőjük, aki a kocsi parancsnoka volt, miközben egy nagy torlaszra
mutatott, amit már megbontottak, hogy lehessen közlekedni.
− A Dózsa György úton megyünk − jegyezte meg az apja,
miközben Pityu nézelődött. Rengeteg ember járt az utcán
gyalog, de néha lehetett látni egy-egy teherautót fellobogózva.
Némelyik tele volt fegyveresekkel. Egyik-másik sarkon tank
állt, rajta a nemzeti zászló, de kilőtt tankokat és autóroncsokat
is sokfele lehetett látni. Néhol a házak falán nagy belövések
sötétlettek.
− Ez itt a „csizma tér” – mutatott ki Pityu apja, amikor egy
hatalmas téren haladtak.
− Ott állt a Sztálin-szobor − mutatott a kocsi parancsnoka
egy magas emelvény felé, aminek tetején egy pár óriási csizma
meredezett.
− Felrobbantották? − kérdezte Pityu.
− Ledöntötték még az első napokban. Úgy hordták szét darabokban az emberek. Napokig kalapálták, és ha letört belőle
egy darab, azt elvitték emlékbe.
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Pityu emlékezett a filmhíradókból az óriási Sztálin-szoborra, és nagyon elégedett volt azzal, hogy csak ennyi maradt
belőle.
Közben megérkeztek a kórházhoz, ahol lepakolták az élelmiszert a teherautóról. Esteledett, amikor visszaindultak.
− Sokan meghaltak? – kérdezte Pityu.
− Sajnos elég sokan – válaszolt az édesapja. − Reméljük,
hogy nem hiába.
Pityu aznap megint keveset aludt éjjel, és még napokig a látottak hatás alatt volt.
***
Aztán jött a hír, október 27-én, hogy Vácon kiszabadították
a börtönből a foglyokat, akik közül sokan majd arra jönnek
Pestre tartva.
A nemzetőrök kinyittatták az Autópihenő vendéglőt, meleg
ételt főzettek, és mire amazok odaértek, megvendégelték őket,
és amelyiknek nem volt megfelelő ruhája, annak ruhanemű is
jutott az összegyűjtött készletből. Többen gyalogosan igyekeztek Pestre az országúton.
Vass István Mátyás: Ember viharban.
A Forradalom című fejezetből, 33−34. és 36−38. oldal. Kézirat
Benedek Attila: Az országútnál − néhány emlék…

Szüleinkben, akik már megértek egyet s mást, a forradalmi
harcok hírére felötlött az 1945-ös pénzromlás rémsége. Hogy
kis megtakarított pénzünk el ne vesszen, vettek egy világvevő Terta rádiót, hogy tájékozottak legyenek az eseményekről,
s hallgatni tudják a Szabad Európa Rádiót.
Tanítás hiányában a csavargás volt a fő tevékenységünk.
Hallottuk a harcokat, fegyvert kellett szerezni! A bátyámmal
hozzájutottunk egy levente puskához és egy igazihoz is. Elkeveredtünk a Községházára, ahol nagy fegyvertisztítási munkálatok folytak. Ott összetalálkoztunk Héder János családi barátunkkal, aki azonnal elkobozta tőlünk a fegyvereket.
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Egyszer valahogy feljutottam egy Vác felé tartó teherautóra, amely a Vác és Sződliget között lévő katonai laktanyába
fegyverekért ment. Visszafelé a megrakott teherautóról otthon
leszálltam, az ment tovább. Nem tudom, hová vitték a fegyvereket.
Az országútnál voltam, amikor a nemzetőrök egy hóekét
raktak ki az átmenő forgalom megállítására, ellenőrzésére.
Egyszer egy személykocsival jött néhány gyanús személy,
akiket rövid tanakodás után a nemzetőrök továbbengedtek.
Később felmerült bennük, hátha ávósok voltak, és ők mégis
elengedték.
A váci börtönből kiszabadított rabok gyalog, rabruhában
jutottak el Felsőgödre. A nemzetőrök kinyittatták a Csabon
(Autópihenő) vendéglőt, főzettek nekik, és kérték a község
lakosságát, hogy felesleges ruhadarabjaikkal segítsék a rabok
átöltözését.
A Dobolási könyvben az áll, hogy november 6-án felszólították a fegyveres nemzetőrség tagjait, hogy a Tanácsházán
fegyverükkel együtt haladéktalanul jelenjenek meg. Egyúttal felszólították a férfiakat is, hogy akik részt akarnak venni
a Nemzetőrség munkájában vagy a község ellátásának biztosításában, jelentkezzenek a Községházán. Az eredményről
nincs információnk.
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A forradalom idején a lakosság tájékoztatása „dobolással” történt. (Részletek a Dobolási
jegyzőkönyvből)
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ALSÓGÖD
A nemzetőrség parancsnokának személye több visszaemlékezést tekintve, sőt fellelt dokumentumokban is eltérő. Rácz
József igazolványán Dömény László, a fegyverbeszerzési kérelmen Fodor József neve szerepel, megbízólevelén az Alsógödi
Tanács hivatalos bélyegzője áll. Fodor Józsefet említi Böőr
László is hivatalosnak elfogadott tanulmányában.
Csepreghy Pál Zahorán Gyulát említi, aki a fegyverhasználati
kiképzést tartotta. Szász Ferenc Pozman Károlyt 1 véli parancsnoknak. Ezért a tevékenységért senkit sem vontak felelősségre
Alsógödön, igaz, Zahorán Gyula külföldre távozott.
Egy tanácsülési jegyzőkönyvben Eszes János mint a karhatalom vezetője szerepel.2
A különböző visszaemlékezések alapján Alsógödön nemzetőrök voltak: Bárdos Károly, Balázs István, Bátorfi József,
Csányi József, Csepreghy Pál, Eszes János, Ficza László, Fodor
József, Gazdag József, Gombos Pál, Görbe János, Hatnyi Pál,
Havas László, Hevesi Ferenc, Jákó Gábor, Mátyás Mátyás,
Megyeri György, Miskolczi József, Piros testvérek, Rácz József,
Rédly Lajos, Schiller Tivadar, Schön Gyula, Sólyom József, Stiebel
László, Üveges Tibor, a Varga testvérek és a Zahorán testvérek.
Segítők: Bajer és Vajta bácsi.
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Rácz József

Október 27-én megalakult a Forradalmi Nemzetőrség, amelynek feladata volt az újjáalakuló rend megerősítése és védelme.
PML. Alsógöd község bizalmas és titkos iratai. Szász Ferenc tájékozatója
saját tevékenységéről. 1957. június 29.
2
Alsógöd tanácsülési jegyzőkönyve 1956. november 16.
1
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Alsógödi
nemzetőri
igazolvány,
a pecsét
közepéből
kivágták
a Rákosi-címert

Ennek őszinte meggyőződésből és a jobb jövőbe vetett hittel
én is tagja lettem Rédly Lajossal, Schiller Tivadarral és Stiebel Lászlóval együtt.
Az október 27-én megalakult Nemzetőrség első parancsnoka Dömény László, az ismert sportember lett, majd később
az irányítást kedves barátom, Eszes János vette át. Az alsógödi
Nemzetőrség december elejéig állott fenn. Ezek az események
jól ismertek a régi alsógödiek előtt.
Rácz József: A községházától a Parlament
Munkácsy terméig – részlet. Gödi Almanach, 2000.
Csepreghy Pál

Amikor megalakult a Nemzetőrség, Zahorán Gyula lett a község
karhatalmi parancsnoka. Ők szerezték a fegyvereket. Október 27én már ki is osztották azokat, és oktatást tartottak a fegyverhasználatra vonatkozóan a Huzella-villa kertjében található oktatóteremben. Ott történt egy incidens, amikor is a teremben az egyik
nemzetőr a fegyver próbálgatásakor elsütötte a puskát, ami töltve
volt, és csak centiméterekkel kerülte el a golyó az előadót.
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Nemzetőr társaim, akikkel rendszeresen együtt voltunk őrségben, Balázs István, Ficza László, Jákó Gábor, Schön György,
Üveges Tibor. Közülük már csak Balázs István, Üveges Tibor
és jómagam élünk.
Mindennapos őrséget kellett biztosítanunk a gödi vasútállomáson, ahol különféle árukkal megrakott teherszállító szerelvények álltak. Az élelmiszerüzleteknél és a Tanácsháza előtt is
őrködtünk. Az őrségek váltásban főleg az éjszakai időszakokra voltak biztosítva. A Tanácsháza előtt a kapunál gépfegyverrel megerősített őrség állt, éjjel-nappal. Mi nem voltunk kapcsolatban a tanács akkori vezetőivel. A gödi nemzetőr csapat
gyakorlatilag a forradalom leverését követően megszűnt, mert
tagjainak nagy része külföldre távozott.
Azután is szerveztek nemzetőrségnek nevezett csapatokat,
amelyek tevékenységét én már nem ismertem, mivel vissza
kellet térnem a munkahelyemre dolgozni. Ez a munkahely,
melyre köteleztek egy év időtartamra az érettségi után (Váci
Gépipari Technikum), a Mechanikai Laboratórium volt.
Amikor újra elindult a termelés, akkor a fiatalokat mind
kihallgatták, be kellett számolni arról, hogy mit csináltunk
a forradalom ideje alatt. Ezek igen komoly, többszörösen is
lefolytatott kihallgatások voltak.
Sajnos dokumentumokkal nem rendelkezem, mert a szüleim mindent eltüntettek, amikor elindult a keresés a forradalommal kapcsolatos személyek után, akármilyen szinten is volt
az illető. Féltek a házkutatástól.
Csepreghy Pál visszaemlékezése
Balázs István

Miután hazajöttem a Corvin közből, másnap délután (október
végén) a szokott baráti találkahelyre siettem, a klubnak kialakított tűzoltószertárba. A teljes délutánt és az egész éjszakát
végig társasjátékoztuk, tehettük, mivel nem jártak a vonatok,
állt az ország.
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Elhatároztuk, hogy fegyvert szerzünk a Szabadságharcos
telepen, és megalakítjuk a nemzetőr (?) egységet. A Duna felől
közelítettük meg az épületet. Óvatosságra intettem a fiúkat,
mivel az a hír járta, hogy minden ilyen támaszponton ávósok
lehetnek. A többszobás villa teljesen üres volt, már járhattak
a helyszínen, mert az ajtók fel voltak törve, a berendezéseket
szétdobálták.
Két jól felszerelt helyiséget találtunk, a konyhát és a fegyverszobát. Sok fegyvernek már csak a hűlt helye volt meg, de
azért fel tudtuk magunkat fegyverezni.
Végül csak én és két felnőtt vett magához fegyvert, barátaim
féltek, szüleik óva intették őket minden fegyveres fellépéstől.
Több csoport létezett Gödön, az ürgedombiak, a pusztaiak, és mi, alsógödiek. Kihajoltam az ablakon, és a Duna-parti
fűzfára leadtam egy lövést, ami nagy riadalmat okozott, társaim falfehéren hebegték.
− Meg vagy örülve? Valaki meghallja!
− Gondoljátok, hogy a forradalomban nem lövünk, nehogy
az ellenség megijedjen? Ti még f.ngani se mertek, nehogy valaki meghallja!
A Szabadságharcos telepen az élelemraktár lehetett a látogatók célja, mert a korábban tömött raktárakat kifosztották.
A megkezdett tábla szalonnák, a kiszaggatott lisztes zsákok
szétdobálva hevertek a raktár kövezetén. A vastagon kiöntött
babon még lépni se lehetett, kész vandalizmus.
Az első héten csak mi voltunk, főhadiszállásunk a Községháza tűzoltószertára lett, itt éreztük jól magunkat. Egy
ütött-kopott rádión hallgattuk a napi híreket, tanultuk belőle
a politikát.
Egyre többen lettünk, de a szülők később többeket eltiltottak.
A tűzoltó egység tagjai lettek a nemzetőrök: Sólyom József,
Hatnyi Pál, Csepreghy Pál, Balázs István, Görbe János, Gazdag
József, Üveges Tibor, Bárdos Zoltán, Ficza László. Akkor már
többnyire a gödi vasútállomáson tartózkodtunk.
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Az ürgedombi srácok, akik külön egységet alkottak, mind
disszidáltak, a Varga srácok, a nálam idősebb két Zahorán,
a Pirosok.
Az alsógödi állomás volt a gödi fórum, itt cseréltek információt, vitatták meg a napi eseményeket. Ha véletlenül jött
egy vonat, a jövevényeket megrohanták, majd az eseményeket
vehemensen megvitatták. Mindenki okosabb volt a másiknál,
közös vélemény sohasem alakult ki.
Apám szerint, ha Amerika beleavatkozik, kitör a világháború. Azon a véleményen volt, hogy a Nyugat el van foglalva
a szuezi helyzettel. Fölöttünk megegyezés, döntés fog születni, mely ránk tragédiát hoz.
Mi, nemzetőrök nagy vita után új munkarendet határoztunk
meg. Védelmet biztosítunk a fűszerüzleteknek, a pékségnek,
a vasútnak, és éjszakai körsétát teszünk a községben.
Október 28-ig üres volt a Községháza.
Nemzetőr igazolványt Vácról kaptunk. A rend fenntartása
érdekében pedig a fegyver tartására kiadott engedélyt. Nem
értettem máig sem, hogy miért oroszul volt kitöltve.
Október 30-án alakult meg a szállítási csoport, nem volt
nemzetőr igazolványuk, mi kísértük őket fegyverrel. Lepecsételt községi kérelemmel mentünk a váci malomba és a nógrádi
téeszbe. Pénz nem volt nálunk, üzletekben osztottuk szét a lakosoknak a hozott árukat. Ezek magánüzletek voltak, legyünk
jóhiszeműek. Területünk az alsógödi állomástól az Alagút
utca végéig terjedt, beletartozott a Vejgand pék, a Molnár fűszeres és az alsógödi vasútállomás.
Nekem kellett megszervezni a segítőket, akikkel együtt
járőröztünk. A családosok tartózkodtak a szerepléstől, nagy
volt a félelmük, de éjszakai járőrözést még elvállalták.
Bayer és Vajta bácsi mindent vállalt, kisbaltával felszerelve
jelentek meg.
Élettapasztalatuk, családi kötődésük másképp láttatta a világot, mint egy sihederkorú fiatalember gondolta.
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Mindig adtam a szavukra, jólesett baráti tanácsuk, jó akaratú figyelmeztetésük. Meghitt öreg barátokra leltem, akikkel
még további 30 éven át megosztottam a nézeteimet.
Első éjszaka egy átsurranó alakot figyeltem meg, átfutott
az országúton és berohant a pékség ajtaján. Utána iramodtam,
fegyverem csőre töltöttem, és elszántan berohantam a pékségbe.
− Fel a kezekkel! Állj, ki vagy?! − Kiáltással megálltam a kemencesor bejáratánál.
Hajnal volt, a péksegéd feltett kézzel emelkedett ki a keverőgépek közül.
− Buci, hát nem ismersz meg! − kérdezte elhaló hangon.
− Dehogynem! − válaszoltam, magamban szégyenkezve. −
Mit keresel éjjel kettőkor a pékségben?
− Mi ekkor kezdjük a munkát, hogy reggelre kenyér legyen.
Hogy én milyen hülye vagyok, itt bohóckodok, közben
az öregek kiröhögnek.
Többé fegyvert senkire sem emeltem, próbáltam felnőttként
viselkedni.
Apám szerint a fejlemények adják magukat. Az áruló jel
az volt, hogy a hadsereget szélnek eresztették, sorozott katonáink tömegével szereltek le. Itt maradtunk nehézfegyverek
nélkül, és amikor november 4-én Nagy Imre bejelentette, hogy
„csapataink harcban állnak!”, mindenki tudta, hogy nincsenek
csapataink, azokat november negyedike előtt leszerelték.
Már csupán két lehetőség volt: meglapulni, vagy elhagyni
az országot.
Feltétlenül meg kellett szabadulnom fegyveremtől, amit a tó
mélye örökre elrejtett.
A pártszervezet november közepén kötelező jelentést írt.
Azokra fogták a gödi eseményeket, akik disszidáltak, jó megoldást választottak.
Egy hét se telt bele, vizsgálóbizottság érkezett a községbe.
Minden 16-28 éves felnőtt férfit berendeltek vizsgálatra.
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A bizottság létszáma megfelelt az új rendnek. Tagjai voltak:
a gödi párttitkár, két idegen pufajkás és egy katonatiszt.
Mivel a párttitkár fia közénk való volt, nyugodt, csendes
kihallgatás következett, megállapítva ártatlanságunkat. Előre
megsúgták, mit lehet, és mit nem lehet mondanunk.
Tanulság: ha kiirtod a gazt, ki kell irtani tövestül, különben
újra ellep. És minket újra ellepett!
Balázs István: Az a nevezetes nap – részlet.
Gödi Almanach, 2007.
Csányi József

A mai piarista iskolából, az akkori Szabadságharcos Szövetség
székházából szereztünk fegyvereket. Először egy régi típusú
puskám (dióverőm) volt, majd egy karabélyhoz jutottam.
A gödi állomás volt a törzshelyünk a Zahorán testvérekkel,
a Piros fiúkkal, Mátyás Matyival. Az állomással szemben tehervonatok vesztegeltek.
A váci börtönből kiengedték a rabokat, és ezért védenünk
kellett a teherszerelvény áruit.
***
Novemberben elhatároztuk, hogy elmegyünk Nyugatra.
Zahorán Ica, Gyula, Laci, Hevesi Ferenc, Mátyás Matyi, K.
Szabó Gergely és én, valamint csatlakozott hozzánk a Dunakeszi Kutyakiképző Laktanya katonai parancsnoka 10-15
katonával.
A gödi vasútállomáson álló teherszerelvényen volt Robur
ponyvás-platós és Csepel teherautó is. Ezekbe beülve indult el
a csapat Nyugatra. Jóval előttünk egy oldalkocsis motorkerékpárral is robogtak néhányan, hogy kikémleljék az utat.
Esztergom felé mentünk, a dobogókői üdülőt is útba ejtve.
Ott volt néhány ávós: a katonák lefegyverezték őket és elvették
a felsőruhájukat.
Zsámbéknál jártunk, amikor az előőrs jelezte, hogy jön egy
páncélautó, tank kíséretében. Éppen egy völgyhöz értünk,
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a százados felküldte a katonákat a völgy felső peremére, hogy
lőhessenek az útról a völgybe érkező oroszokra. Minket, civileket egy második világháborús lövészárokban helyezett
el. Főleg kézigránátokkal tűz alá vették az oroszokat. Komoly tűzpárbaj alakult ki, több katona életét vesztette. Végül
az oroszok elszeleltek. A parancsnok félt, hogy visszajönnek,
ezért a fegyvereket eldobatta velünk. Egy dobtáras géppisztolyom volt, amit különben is nehezen tudtam volna kezelni.
Hazaindultunk az egyik teherautóval, a katonák a másikkal,
elváltunk egymástól. K. Szabó Gergő a zsebében hagyott egy
pisztolyt. Elég szűkösen voltunk a kocsiban, s ahogy forgolódott, elsült a pisztoly, bele a saját lábába. A kocsiban volt
kötszer, bekötözték a sebet, de elég súlyos volt, ezért be kellett
menni az oroszlányi kórházba. Így ő ottmaradt. Az oroszok
közben keresték a sebesülteket. Utólag tudtam meg, hogy egy
ottani orvos vakbélgyulladás-operációnak igazolta a sebét.
Mi folytattuk az utat hazafelé. Folyamatos igazoltatás volt
a Szabadság híd budai és pesti oldalán is, nagyon féltünk.
A gépkocsit Hevesi Feri vezette. A Róbert Károly körúton,
az újpesti hídnál történt igazoltatásnál − mivel ő tudott valamennyit oroszul − barátságosan megveregette az egyik orosz
katona vállát, mire az azonnal kibiztosította a géppisztolyát.
Valahogy elsimították a dolgot, de bizony éjfél lett, mire hazaértünk. Másnap reggel többen újra elindultak, és szerencsésen
átértek a határon, néhányan itthon maradtunk.
***
Egy veszélyes, ám felettébb érdekes esetre is emlékszem.
Hárman voltunk fiúk, és együtt csavarogtunk a szomszéd srácokkal. Abban az időben, akinek volt rádiója, titkon hallgatta
a Szabad Európa adását. Elképzelhető, hogy a barátok közül valamelyik elkottyanthatta magát, mert más idegen nem
járt nálunk. Egyszer bejött a lakásunkba két, akkor rettegett,
hosszú fekete bőrkabátos férfi. Szó nélkül lekapták a rádiót
a szekrény tetejéről, földhöz vágták, megtaposták és elmen-
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tek. Úgy látszik, valami védelmet élvezhettünk, de azért mindent nem volt szabad.
Csányi József visszaemlékezése
Bátorfi József

Miután hazaérkeztem a katonaságtól, itthon (november 12én) üzenet várt a Tanácsházáról, menjek be. Akkoriban egy
becsületes munkásember volt a község vezetője, Gőbölös Géza.
Fiatal házas volt, amikor kivitték a frontra. Fogságba esett,
és csak nagy sokára jöhetett haza.
Bementem hozzá. Leültetett. „Örülök, hogy épségben hazajöttél. Mihez kezdesz?”
„A sztrájk miatt nincs mit tennem. Legközelebbi barátaim
november nyolcadikán elmentek nyugatra, mind egy szálig.
Mondják, Hevesi Feri szerzett egy teherautót, és azzal vágtak
neki a világnak. Én azt várom, mikor hívnak be dolgozni” –
feleltem.
Gézának tetszett a válaszom. Folytatta: „Úgy áll a dolog,
hogy a rendőrség eltűnt. A község feladata a közrend fenntartása. Három váltásra való polgárőrség van, de csak kettőnek
van parancsnoka. Az egyik Havas László, a másik Eszes János.
(Ez utóbbi volt az utolsó alsógödi cserkészparancsnokom.)
Mérnök, tartalékos katonatiszt. Most te is ilyen vagy, vállald
el a harmadik váltást.”
− Szabályozza valamiféle előírás a dolgot?
− Kormányrendelet van. A munkahely folyósítja a fizetést.
Ez most ilyen világ. Fizetnek a sztrájkért.
Belecsaptam a tenyerébe.
Mindjárt másnap kétségbeesett szülők kérték, keressük meg
elveszett süldő lánykájukat. Három napja tűnt el, és nem ad
magáról életjelt.
Felöltöttem a karszalagot, és magammal vittem Megyeri
György másodéves mérnökhallgatót. Elindultunk. Félnapi
nyomozás után felmentünk Tetétlenre. Ez a kelet-nyugati
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irányú vonulat választja el Alsógödöt Dunakeszitől. Legmagasabb pontján három éve légvédelmi tüzérállást alakítottak
ki. A tüzérek most unatkoztak volna, ha a leány nem megy
ki hozzájuk. Nagyon nehezére esett, hogy haza kellett jönnie
velünk. Minden szó nélkül átadtuk szüleinek. Az utca végén
megálltunk egy fa takarásában. Nem sokáig kellett várnunk.
„Talált tárgyunk” már sietett is vissza a fiúkhoz. Nagyon megkedvelte az ottani állapotokat.
Néhány lovas kocsit kellett feltartóztatni, amelyek lopott fát
vittek Pest felé.
Egyetlen haláleset történt ez időben. Élelmiszer-beszerző
útján balesetet szenvedett és meghalt Nagy Miklós. A Tanácsháza udvarán hetekig ott állt az összeroncsolódott kisteherautója. A nógrádi falvakba jártak vele élelemért Varjú Józseffel
és másokkal.
Decemberben újra megjelentek az addig háttérbe húzódott
rendőrök. Vége lett a nemzetőrködésnek.
Bátorfi József: Csoda 1956-ban – részlet.
Gödi Almanach, 2006.
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GÖDIEK
A HELYI FORRADALMI
ESEMÉNYEKBEN
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BÉCSY KÁROLY

PINCEHELY, 1916. FEBRUÁR 1. – BUDAPEST, 2007. AUGUSZTUS 20.

Édesapja Bécsy Elemér Márton elemi iskolai igazgató-tanító (Lipót, 1887 – Budapest,
1970), édesanyja Sátor Ilona (1893−1966).
Gyermekei: Elemér (1913), Károly (1916),
Endre (1918−1997).
Bécsy Elemér Modoron (Szlovákia) végezte
a tanítóképzőt, több helyen tanított, legutoljára Pincehelyen. 1914-ben behívták katonának, megsebesült és leszerelték.
A család 1919-ben, miután a családfő elnyert egy tanítói állást, Felsőgödre költözött.
A Tarina-féle iskolában lakhattak, elég rossz
körülmények között. Később a Kossuth (a mai
Kacsóh Pongrácz) utcában, majd a Család
utcában kaptak szállást. Végül állami tisztviselői kölcsönből
tudtak építeni egy saját családi otthont a Kossuth utca 8. szám
alatti telken.
Bécsy Károly az elemi iskolát Felsőgödön, a középiskolát
Budapesten, a Kölcsey Ferenc Gimnázium kezdte el, majd
sorozatos betegsége miatt Szentgotthárdon, az iskolai szanatóriumban érettségizett. Ezután a felsőgödi postán dolgozott
mint postakiadó, az ehhez szükséges tanfolyamot Debrecenben végezte.
1939. október 1-jén behívót kapott a 15-ös honvéd gyalogezredhez. Néhány katonai tanfolyamot elvégzett, így haladt
a ranglétrán, ezredvonat-parancsnok lett. Részt vett az erdélyi bevonulásban. Utána jelentkezett a hadtestparancsnokság hadbiztosság-számvevőségi alosztályán próbaszolgálatra,
és a véglegesítéshez megkezdte az ehhez szükséges tanulmányait.
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Az Állam- és Jogtudományi Karon hallgatott négy félévet, és letette az állam-számviteltani államvizsgát, a gazdászati tiszti vizsgát, végül a számvevőségi szakvizsgát. Így 1943-ban a Honvédelmi Minisztérium hadbiztosság-számvevőségi ellenőrzési alosztályán kapott munkát.
1943. május 8-án házasságot kötött, felesége Varga Gabriella (Budapest,
1923. február 3. − Budapest, 2008. március 18.). Felsőgödön a Petőfi (ma
Pálma) utcában vásároltak egy házat. Gyermekeik: Mária (1944), Zsuzsanna
Margit (1946), Judit (1947).
1944. március 19-én bevonultak a németek Magyarországra.
A Honvédelmi Minisztérium összes iratát becsomagolták, és 1944. november 4-én vonatra szálltak. A vonaton utazott Bécsy Károly is feleségével
és néhány hónapos kislányával. Szombathely környéke volt a végállomás. Egy
parasztkocsival átmentek Ausztriába, az első állomás Graz volt. Két hónap
viszontagságos, többnyire gyalog megtett út után elérték az amerikai övezetet
Spital am Phyrnben, ahol a körülményekhez képest jó ellátásban részesültek.
A háború hivatalos végét, május kilencedikét ott élték meg. Az amerikaiak
segítségével felszállhattak egy hazafelé tartó tehervonatra, átszállással, végül
egy bérelt teherautóval július 19-én érkeztek haza.
Felsőgödön a házukat feldúlva, ablak nélkül találták. Az idejekorán elásott
holmikat előszedve lassan megindult az életük. Hazatérve azonnal jelentkeznie kellett katonai munkahelyén, a Honvédelmi Minisztériumban. A Nyugdíjintézetbe küldték, a katonák nyugdíjügyeinek kivizsgálásával, számfejtésével
bízták meg.
Időközben neki is ki kellett vennie részét a család élelmezésében a vidéki
„cserebere” utakon.
Kis idő múlva a Honvédség pénzügyi kötelezettségei teljesítésének intézésére visszahelyezték a Honvédelmi Minisztériumba, a hadtápszolgálati főnökségre. A munka nagyon sok volt, reggel 6-kor indult otthonról és csak este
későn érhetett haza.
1950 októberében egy polgári munkahelyen vezető beosztást ajánlottak fel
neki, feltételezve, hogy csatlakozik a besúgó hálózathoz. Nem vállalta, elbocsátották.
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Egyetemi pénzügyi végzettségével nem tudott elhelyezkedni − a Honvédség keze mindenhová elért. Ismeretség folytán a Chinoin Gyógyszergyárban egy egészségre fokozottan ártalmas munkakört kapott, ahol hamarosan
megbetegedett. Rokoni segítséggel a Vízműnél kapott munkát, különböző
tanfolyamokat végzett el, közöttük a fúrómesterit is. Egy napon felmondtak
neki, és a fúrómesteri végzettségével a 21. sz. Állami Építőipari Vállalat alkalmazta. A Mátravidéki Erőmű építésvezetősége lett a munkahelye. Ennek
csak az volt a hátránya, hogy hetente csak egyszer lehetett a családjával. Továbbképezte magát, letette a gépkezelői vizsgát, s némi gyakorlatot szerzett
a hídépítésben is.
A fúrómesteri végzettsége révén összeköttetésbe került a pesti Talajkutató
és Mélyfúró Vállalattal, ennek révén sikerült fővárosi munkahelyeken dolgoznia. Itt érte az 1956. október 23-i forradalom. Még két napig be tudott menni
biciklivel munkahelyére, elintézte a dolgozók fizetését, majd október 25-én,
megrendülve a Parlament előtti vérengzés áldozatainak borzalmas látványától,
hazajött és itthon is maradt.
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Két nap múlva behívták a községházára. A váci fegyintézetből kiengedték a rabokat, ezért katonai ismeretei folytán
megbízták a községi őrség szervezésével. Így lett Felsőgödön
a Nemzetőrség parancsnoka. HM-es ismeretsége felhasználásával fegyvereket szerzett, megalakította a Nemzetőrséget,
és biztosították a rendet a községben.
November 4-én az oroszok támadást indítottak. Néhány
nap múlva hallották, hogy november 22-én Nagy Imrét és társait letartóztatták. Úgy látta, be kell fejezni tevékenységüket,
ezért a Váci Rendőrkapitányságnak leadta fegyvereiket és feloszlatta a Nemzetőrséget.
Nemsokára kihallgatták. A Váci Kiegészítő Parancsnokságon nem tudtak ellene semmilyen törvényellenes dolgot
felhozni, elengedték. Végigéltek egy házkutatást is, de azt is
megúszta. (Részletek a Nemzetőrség című fejezetben.)
1957 novemberében beköltöztek Budapestre, az anyósáék
Budafoki út 43. szám alatti második emeleti lakásába. Munkahelyén, a Talajkutató és Mélyfúró Vállalatnál szépen haladt
a ranglétrán, Kiváló Dolgozó kitüntetéseket kapott, és egyetemi végzettség hiányában is elismert építésvezető lett.
A megfeszített munka miatt 1966-ban infarktust kapott.
Felgyógyulása után a vállalat központjában előkészítő mérnöki beosztásban dolgozott. Nyugdíjazásáig, 1976 áprilisáig ez
maradt a munkahelye.
Nyugdíjas éveiben a családjával sokat kirándult a Börzsönybe, az unokákkal igyekezett megismertetni a természet szépségeit. Az 1980-as években egy hirdetésre, felesége unszolására különböző filmszerepekre jelentkezett, ahol idős urakat
kellett alakítania. Jó hasznát vette katonai ismereteinek is, volt
tábornok, hadifogoly, reklámszereplő, magyar és olasz megrendelésre.
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Ferenc József parancsőrtisztje

Egy reklámfilmben

2001-től megromlott az egészségi állapota,
többször került kórházba. 90 éves korában
diktafonba mondta élete történetét, azt Zsuzsanna lánya jegyezte le. (Ez abból csupán egy
kivonat, néhány további részletet a Nemzetőrség és a Gödiek a helyi forradalmi eseményekben című fejezetben mutatunk be – a szerk.)
2007-ben agyvérzést követően hunyt el.
Cseresnyésné Bécsy Zsuzsanna
Bécsy Károly 2006-ban
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Nagyréti Tamás rajza
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DANKÓ JÓZSEF

FAKÓVEZEKÉNY, 1911. AUGUSZTUS 11. – GÖD, 1979.

Anyja Svolka Julianna. Dankó József neve korábban nem volt
ismert az 1956-os eseményekkel kapcsolatban. Kiderült azonban, hogy a többiekkel együtt őt is letartóztatták 1957. február
28-án.
A vád ellene az volt, hogy a Tanácsházán telefonügyeletet tartott, és megakadályozta a kommunista személyek segélykérő
tevékenységét. Kihallgatása közben előadta, hogy mindössze
egy alkalommal, Potyó Imre kérésére maradt a Tanácsházán
a telefon mellett, addig, amíg a községi gyűlés tartott. Ez idő
alatt ő senkit nem akadályozott meg abban, hogy telefonáljon.
A feladata az volt, hogy a községbe érkező üzeneteket felvegye.
Itt kell elmondani, hogy bűncselekmény hiányában dr. Lányi
László és Bozóki István megyei ügyészek 1957. március 27-én
a váci börtönben lévő Dankó József, Erdélyi Lajos és Mészáros
István szabadlábra helyezéséről határoztak, míg Potyó Imrének és dr. Záhonyi Gézának a váci járási rendőrkapitányságra
való átkísérését rendelték el.1
Így Dankó Józsefet március 28-án szabadlábra helyezték.
Az előző munkahelyére letartóztatása miatt nem vették viszsza. A Zrínyi Nyomdában tudott elhelyezkedni, egyéb bántódás nem érte.
A családtól kapott információk és levéltári kutatások alapján

1

PML. A Pest Megyei Ügyészség iratai 1957. Bül. 208/2. sz.
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Vass István Mátyás festménye
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ERDÉLYI LAJOS

NAGYSOMKÚT (ERDÉLY), 1913. OKTÓBER 8. − VÁC, 1980.

Édesapja, Erdélyi János (1872−1928) Pecsétszegen egy osztatlan iskolában tanított, édesanyja Mányó Mária (1893 – Felsőgöd, 1969).
Gyermekeik: Lajos (1913) és József (1922).
Az édesapa új szolgálati helyre került Tiszavárkonyba. Halála után a család először
Nagytéténybe, 1930-ban pedig Felsőgödre
költözött.
Erdélyi Lajos az elemi iskoláit Tiszavárkonyban végezte. A Váci Piarista Gimnáziumban
1932-ben érettségizett, tanulmányait a budapesti papi szemináriumban folytatta, de úgy
látta, nem való neki ez az életpályája. Néhány év után a Magyar Királyi Honvédelmi Akadémiára iratkozott be, melynek
elvégzése után katonatisztté avatták. A Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot.
1940. május 5-én házasságot kötött Felsőgödön, felesége
Szomolnoki Gabriella (Szomolnok, ma Szlovákia, 1915 − Felsőgöd 1998. október 6.) tanárnő.
Gyermekeik: Emőke, Árpád, András, Attila.
1945 után a Magyar Honvédség nem vette át állományába.
A Nyugdíjfolyósító Intézetben és a Filatéliai Vállaltnál kapott
munkát.
1956. október 26-án beválasztották a Felsőgödi Nemzeti
Bizottságba. Feladata a rendtartás, az élelmiszerek beszerzése
és elosztása volt.
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Október 29-től küldöttként tagja volt a Váci Járási Forradalmi Bizottságnak, november 19-én aktívan részt vett az új VB
megalakításában.1
1957. február 28-án az Ady Endre utca 22. számú házban
tartóztatják le. Házkutatást is végeznek. A Váci Rendőrkapitányságra viszik, majd a Markó utcába. Az ellene szóló nyomozás során azzal vádolták, hogy segítőtársa volt dr. Záhonyi
Gézának, rész vett a Nemzetőrség felfegyverzésében, a nemzetőrök fegyveres kiképzésében, és tevékenységével támogatta
a Nemzeti Bizottság munkáját.
1957. március 27-én a Pest Megyei Ügyészségen történő meghallgatásán tagadta, hogy fegyveres kiképzést tartott volna Tőzegtelepen, és hogy a polgárőrség felfegyverzése közvetlenül az ő
tevékenységéhez fűződne. A nyomozás során tagadásával szemben olyan bizonyíték nem merült fel, amely alapján megnyugtatóan lehetett volna bizonyítani bűnösségét, ezért az ellene folyó
nyomozást megszüntették. Elrendelték azonnali szabadlábra
helyezését, ám néhány hónappal később internálták Kistarcsára.2
A felsőgödi forradalmi eseményekben betöltött szerepével kapcsolatban több téves információ került be az ügyészi vádiratába,
illetve a hivatalos történelmi visszaemlékezésekbe: nemzetőr
parancsnok3, a Nemzetőrség parancsnoka4, szervezte a Nemzeti Bizottság választási gyűlését, ahol 18 pontból álló követelést
olvasott fel, házkutatást tartott fegyverrejtegetés címén a kommunisták lakásán. 1957. február 25-én közbiztonsági őrizetbe
helyezték. December 26-án szabadult, utána „ref. alá helyezve”.5
PML. Váci Járási VB jegyzőkönyvei 201. oldal, 1956. november 19.
Határozat a nyomozás megszüntetéséről , Pest Megyei Ügyészség. 1957.
Bül. 208/2 .sz.
3
1956 Pest Megyében, Felsőgöd.
4
Böőr László: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez 169.
oldal
5
Állambiztonsági Történeti Levéltár V-150395. 192. oldal
1
2
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A nemzetőrség parancsnoka azonban nem ő, hanem Bécsy
Károly volt, és a valójában nem 18, hanem 16 pontot sem ő,
hanem Potyó Imre olvasta fel. Más dokumentumok szerint
1957. december 28-án szabadult. A többi, számos tévedés
mellett ez utóbbi már teljesen elhanyagolható.
A Pest Megyei Levéltárban fellelhető korabeli dokumentumok szerint többen is tanúskodtak ellene.6
A rendőri felügyelettel, illetve annak felfüggesztésével kapcsolatban lehet, hogy a község MSZMP-titkára és egy párttársa tett vallomást Erdélyi Lajosról a Váci Városi és Járási
Rendőrkapitányságon. Nyilatkozataikban a következők szerepeltek:
„Megszervezte a nemzetőrséget és (…) irányította. Egyes
kommunista vezetők és párttagok mozgását akadályozták azzal a jelszóval, hogy a kommunisták gyűléseznek a községben
és fel akarják venni a harcot ellenük.” „Részt vett a járási nemzetőrség megszervezésében.” „A Nemzetőrségből eltávolították a kommunistákat, vagy akinek rokona volt kommunista.”
Párttársa: „Az ellenforradalom előtt Záhonyival barátkozott és egyenest lenézte a dolgozókat.” „Átvette a nemzetőr
parancsnokságot.” (Ez az állítás bizonyíthatóan hamis, hiszen
mindvégig Bécsy Károly volt a nemzetőr parancsnok – a szerk.)
„Kb. 120 nemzetőrt szervezett be.” „Felvette a kapcsolatot
Lentulay György volt nemzetőr parancsnokkal (Váci járás).
„A nemzetőrségnek utasításokat adott: ha szükséges a szovjet csapatokkal fel kell venni a harcot.” „ Az ellenforradalmat
egészséges és szent ténykedésnek tüntette fel, és példaképül
állította a budapesti fiatalságot, és arra buzdította a nemzetőr
fiatalokat, ők is olyan hősiesen harcoljanak.” 7
PML. Felsőgöd község szigorúan titkos iratai
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek a BM Rendőr-főkapitányság váci járási
kapitányságon. ÁBTL. 3.1.9 1958. március 12.

6
7
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Annak kiderítésére, hogy ténylegesen meddig volt rendőri
felügyelet alatt, további kutatások szükségesek.
Nyugdíjazásáig fizikai munkakörökben a Váci Hajógyárban, a Gázgyárban és a Chinoin Gyógyszergyárban tudott
elhelyezkedni.
Közéleti tevékenysége: a háború előtt cserkész- és leventeparancsnok volt.
Lánya, Simon Tiborné Erdélyi Emőke visszaemlékezése
és levéltári kutatások alapján
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FÜRT FERENC

CSEPEL, 1910. OKTÓBER 2.

Anyja neve Kling Róza. Tanári képesítését
Budapesten 1930. június 30-án szerezte (Okl.
208/1930.). 1948-ban iskolaigazgató volt
Ceglédbercelen.
Felesége Hornyák Zsuzsanna (Péteri, 1930.
október 6.) tanár, aki diplomáját Budapesten 1953. szeptember 1-jén szerezte (Okl.
110/1953.). Három gyermekük született.
Fürt Ferencet 1954. szeptember 1-jétől az Alsógödi Állami Általános Iskola igazgatójának
nevezték ki. Hamarosan bekapcsolódott a község közéletébe,
megválasztották tanácstagnak.
A forradalom alatt ő is szorgalmazta a Szabad Európa Rádió
községi hangszóróba kapcsolását, majd nyilvánosan kijelentette, hogy nem ért egyet a Kádár-kormány intézkedéseivel,
és ilyen körülmények között nem vállalja az iskola vezetését.
Az iskola 1957. évi évzáró ünnepségén lemondott igazgatói
megbízatásáról.
Előzmények: 1957. május 16-án a Pest megyei MSZP, a Pest
megyei Tanács és a Váci Járási Tanács vezetői sorra vizsgálták a forradalmi cselekményekben részt vett pedagógusokat
és az iskolák vezetését. Alsógödön Fürt Ferenc iskolaigazgató
leváltását szorgalmazták.
A Pest megyei Tanács VB Művelődési Osztálya ennek
alapján megvizsgálta az érintett személyeket, és az Alsógödi
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Állami Általános Iskola igazgatójának leváltásáról határozott.1, 2
Miután Fürt Ferenc tanácstag is volt, az Alsógödi Községi
Tanács VB Összeférhetetlenségi Bizottsága is vizsgálta tevékenységét, és megállapította, hogy viselkedése miatt érdemtelenné vált a tanácstagságra, és visszahívását javasolta a tanácsülésnek.3
A tanácsülés Fürt Ferenc volt iskolaigazgató tanácstagságát
az Összeférhetetlenségi Bizottság határozata alapján megszüntette. Kiadott tanácstagi igazolványát és megbízólevelét
bevonta. Tisztában kellett volna lennie − mint ideológiai vezetőnek – azzal, hogy kijelentései összeférhetetlenek tanácstagságával.4
Az 1956/57-es tanév végén eltanácsolták a községből,
és a család el is költözött.
Levéltári kutatások alapján

PML. Váci Járási Tanács szigorúan titkos iratok, 009/1957, 014/1957.
PML. XXIII. Pest megyei Tanács VB Művelődési Osztály iratai
67296/1957.
3
PML. Alsógöd község Tanács VB iratai 52/1957. VB. hat. 1957. szeptember 10.
4
PML. Alsógöd tanácsi jegyzőkönyvek 22/1957. tanácsi határozat. 1957.
20. oldal.
1
2
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GŐBÖLÖS GÉZA

FELSŐGÖD, 1915. ÁPRILIS 8. − VÁC, 1983. MÁJUS 30.

Édesapja Gőbölös Lajos (Kisölved, ma Szlovákia, 1886. január 16. – Felsőgöd, 1920.), édesanyja Sallai Zsófia (Csúz, ma Szlovákia, 1885.
augusztus 15. − Felsőgöd, 1930.).
Házasságkötésük után 1909-ben költöztek Felsőgödre. Gyermekeik: Lajos (1913),
Julianna (1914), a későbbi Kopász Jánosné,
Géza (1915), István (1917), aki ejtőernyősként
hunyt el a II. világháborúban, és Gyula.
Gőbölös Géza elemi iskoláit Felsőgödön végezte. 1929-től úriszabó-inas Budapesten, itt
szerzett segédlevelet.
További iskolái: Veszprémi Államigazgatási Tanácsakadémia (1960), váci Mezőgazdasági Technikum Vác (1960-as
évek).
Az 1930-as esztendők elejétől szabósegéd a tanítómesterénél. 1943-ban házasságot köt Kecskés Máriával (Jászszentandrás, 1920. május 1. − Vác, 2011. augusztus 7.). Gyermekeik:
Géza (1948. július 4.), Katalin (1960. november 5.).
Gőbölös Gézát behívták katonának, a ruharaktárban teljesített szolgálatot szakaszvezetői rangban. 1944-ben orosz fogságba esett (Grúzia, Tbiliszi), és nagybetegen 1947 szeptemberében tért haza. Ezután visszament a munkahelyére, és ott
dolgozott a műhely 1949-ben történő államosításáig. Ezt
követően a Dunakeszi Járműjavító Üzem lakatosműhelyében
kapott munkát.
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Szabadidejében tanácstagként is tevékenykedett. 1956 első
félévében a betegeskedő tanácselnök (VB-elnök) lemondott,
és 1956. augusztus 1-jén őt választották meg.
A forradalom kitörése után néhány nappal a közlekedési nehézségek, a munkabér felvételének akadályai átmeneti
zűrzavart okoztak a lakosság ellátásában. Ezt látva Gőbölös
Géza tanácselnök és Horányi Ferenc VB-titkár azonnali intézkedéseket láttak szükségesnek a fizetőképesség és a közellátás biztosítása érdekében, hiszen ezek a problémák komoly
közbiztonsági zavart is előidézhettek volna. A járási szervekhez fordult a tervezett átmeneti intézkedések jóváhagyására.
A Járási Tanács vezetői nem látták át ezek elmaradásának beláthatatlan következményeit, ezért nem adták meg hozzájárulásukat. Gőbölös a szükségszerű és halaszthatatlan utasítások
bevezetését saját hatáskörben − a tanácstagok támogatásával
− még a Forradalmi Tanács megalakulása előtt elrendelte.
A helyi üzletek és az érintett környékbeli pénzügyi szervek
megértéssel fogadták kéréseit.
Tagja lett a Forradalmi Tanácsnak. Közreműködésével békés átmenet volt a régi és az új VB átalakulási folyamatában.
Az újonnan létrehozott VB elnöki tisztségére titkos szavazással választották meg. Itt folytatta a lakosság ellátása érdekében
teendő intézkedések meghozatalát.
A Magyar Nemzeti Bank váci fiókjától az aktív dolgozók számára fizetési előlegkeretet kért, és szavatolta annak visszafizetését. Később a kormány is jóváhagyta az intézkedést.1 Ennek
mértéke a különböző dokumentumokban eltérően jelenik meg.
Hasonlóképpen a nyugdíjasok számára a nyugdíjelőleg felvételére is sikerült intézkednie, a Posta hozzájárulásával. Szervezte
az élelmiszerellátást a környékbeli falvakban, élelmiszerforgalmazó vállalatokhoz kiküldött teherautós fuvarozással.
Jegyzőkönyv az 1956. évi november 16. tanácsülésről, Gőbölös Géza
hagyatékából

1
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A fennmaradt dokumentumok és visszaemlékezések szerint a közbiztonság
eszközeinek beszerzéséből és a szolgálatszervezésből is kivette a részét.
Az Alsógödre abban az időben jellemző feljelentési hullámot, amely még
1958-ban is tartott, ő sem kerülhette el. Végül a Járásbíróságon zárult le
az ügye.
Tíz évig töltötte be tanács VB-elnöki megbízatását Alsógödön. Az időközben megszerzett mezőgazdasági technikumi érettségire való tekintettel rövid
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ideig a Váci Járási Tanács Mezőgazdasági Osztályán dolgozott. 1967-től Vácrátóton volt VB-elnök, egészen az 1973-as nyugdíjazásáig.
Sohasem volt népszerű a felső vezetés körében, mert gyakran keveredett vitába a határozatokkal kapcsolatban, munkatársai azonban szerették, tisztelték.
Minden értéke a tisztessége és a becsülete volt, és sohasem használta ki helyzeti előnyét, nem húzott hasznot pozíciójából (olcsó telkek, lakás stb.). Közéleti,
társadalmi tevékenysége részeként tagja volt a Dunakanyar Intéző Bizottságnak. Kiváló munkájáért emlékérem-kitüntetésben részesítették.
Nyugdíjazása után, az 1983-ban bekövetkezett haláláig gondnokként, karbantartóként, kertészként dolgozott Gödön a Jávorka Sándor utcában lévő oktatóházban.
A gödi Újtemetőben alussza örök álmát.
Lánya, Kalafutné Gőbölös Katalin
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MÉSZÁROS ISTVÁN

VERESEGYHÁZ, 1916. ÁPRILIS 25. –
HATVAN, 1993. SZEPTEMBER 13.

Lánya, Mészáros M. Katinka visszaemékezése

Édesapám, Mészáros István 1916. április 25én született Veresegyház községben. Szülei
felvidékiek, apja, Mészáros József (1881−1960)
MÁV-váltókezelő Veresegyházon (Magyar
Vasúti Almanach, 1916. 286. oldal) Léváról,
édesanyja, Danis Viktória (1884−1946) Zsemlérről (ma Vértessomló) származik.
Még az első világháború előtt Veresegyházra jöttek, és ott született nyolc gyermekük,
két fiú és hat lány. Közülük heten érték meg
a felnőttkort.
Édesapám az elemi iskoláit Veresegyházon,
a polgárit Újpesten végezte, majd a felső kereskedelmi iskolában − 1934-ben − kitüntetéssel érettségizett. Elmesélése szerint mindig
gyertyafény mellett tanult.
A csomádi községházán kapott munkát először mint írnok,
mindennap kerékpárral közlekedett. Ezután az őrszentmiklósi községházán dolgozott. Az ötéves közigazgatási gyakorlat
alatt megszerette ezt a munkát, és ezért 1939-től Szombathelyen kétéves jegyzői tanfolyamon vett részt, melyet szintén
kitűnő eredménnyel végzett el.
A jegyzői tanfolyam előtt, „mivel katonai szolgálatot nem
teljesítettem, munkaszolgálatos voltam 1939. július 15. napjától 1939. szeptember 15-ig” – olvashatjuk önéletrajzában.
E tanfolyam elvégzése után adóügyi jegyző lett Veresegyházon a háború végéig.

135

1941-ben kötött házasságot édesanyámmal, Kmetty Margittal.
Én 1943-ban születtem. „Ekkor (1944-ben) – a község szempontjából − nagy tettet vitt végbe: a front elől a községháza
anyakönyveit Nyugatra menekítette, majd a front elvonulása
után visszahozta. Eddig is közszeretetben állt, ezután kiváltképp. A közismert közmondás ellenére próféta lett a saját hazájában.”1
A felsőgödi évek

A háború után is maradt adóügyi jegyző, rövid ideig (1949ben) pedig főjegyző.
1949. július 26-tól Felsőgödre helyezték át főjegyzőnek
(27/1949. sz. Felsőgöd nagyközségi határozat). (A tanácsi
rendszer bevezetésével 1950. október 30-tól a munkakör új
elnevezésével a VB-titkár címet kapta – a szerk.).
Veresegyházról mindennap vonattal, átszállással utazott
az új munkahelyre. Munkájával elégedett volt a község, ezért
még abban az évben a Kisfaludy utcában lévő Községháza
melletti gabonatároló jegyzői lakássá alakítását határozták el
(48/1949. és a 11/1950. sz. testületi határozat). A család 1950
októberében költözött Felsőgödre, a Községháza melletti
szolgálati lakásba, a Kisfaludy utca 7-be.
1956. október 23., kedd. Előtte való vasárnap szüleim Budapestre utaztak színházi előadásra. Későn értek haza. Másnap arról beszélgettek, hogy „van valami a levegőben”. Kitört
a forradalom. Félelemmel és várakozással vegyes érzéseink
voltak. Végre szabadok leszünk.
Tizenhárom éves koromra visszaemlékezve, idézem Záhonyi
Tamás kortársam „Történelmi helyzetkép, két szálon 1956ról” című írását a Gödi Almanach 2006. évi kötetéből:
Fazekas Mátyás: In memoriam Mészáros István. Demokrata Újság, 1993.
október-november, Veresegyház

1
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„… a Templomtéren a község polgárai népgyűlést tartottak –
felkiáltással, közmegegyezéssel megválasztották a Forradalmi
Bizottmányt (melynek tagja lett édesapám is. M. K.).
Az iskolaudvaron álló vörös csillagot csakúgy, mint a pártház
csillagát, iskolások leverték.
Leváltották a Községi Tanács és az Általános Iskola vezetéséből
a közismert kommunistákat, lakásuk elé fegyveres őröket állítottak,
megakadályozták a párttitkár felkoncolását.”
Október 31-én a község küldötteként apám részt vett a Váci
Járási Forradalmi Tanács megalakításában. Beválasztották
a szűk körű Intézőbizottság tagjait kijelölő személyek közé.2
Egyébként ebben az időben édesapámat Vácott főszolgabírónak akarták választani, de nem vállalta el.
Az állandó rádióhallgatás és a bizakodás az amerikaiak segítségében nagy csalódássá vált. Ez a csalódottság-érzés elkísért
felnőtt koromig, a mai napig. Záhonyiékhoz hasonlóan a mi
házunknál is megállt a baráti teherautó, hogy induljunk Ausztriába, de mi maradtunk. Édesapám azt mondta, hogy ő a hazáját szereti, és nem hagyja el. Semmi törvényelleneset nem tett.
Folytatta a Községházán a munkáját VB-titkárként.
Letartóztatás, bírósági eljárás, fogva tartás

Az egész tél rettegéssel telt, hogy mikor jönnek édesapámért
is, mint a többiekért. Hát ez be is következett 1957 februárjának második felében. Éjjel verték fel a szüleimet. Az
édesanyám háztartásbeli volt. Közölték velünk, hogy el kell
hagynunk a lakást. Szerencsére 1957 novemberéig még maradhattunk 3, így még júniusban itt fejezhettem be az általános
iskolai tanulmányaimat.
Kopász János tanácselnök azonnal nem lakoltatott ki minket, ezért írásbeli fegyelmi büntetést kapott.
2
3

PML. Váci Járási Tanács jegyzőkönyvei. 1957. 04. 20. 5. oldal
PML. A Váci Járási VB jegyzőkönyvei 151/1957. VB-hat. 462. oldal.
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Édesapámat Vácon, majd Budapesten a Markóban tartották
fogva, ahol testileg súlyosan bántalmazták.
Az 1957. március 16-i községi VB-ülésen ismertették,
hogy Mészáros István VB-titkárt a Váci Járási Tanács VB
272/1957. sz. határozatával állásából azonnali hatállyal felfüggesztette. Indok: Mészáros István a Forradalmi Bizottságban
kifejtett ténykedése olyan magatartást tanúsított, amely indokolja visszahívását. Jogsértő intézkedései: tanítók elbocsátása,
VB-elnök elbocsátása. Visszaélt a nép bizalmával, megszegte
hivatali esküjét, és ez méltatlanná tette a VB-titkári állás betöltésére.
A VB-elnök bejelentését tudomásul vették, Mészáros István
VB-titkári megbízását a VB visszavonta 1957. március 15-i
hatállyal (15/1957. VB. III. 20. oldal).
Az április 1-jei ülés határozata kimondja: Mészáros István
munkaviszonyát a 15/1956. (XII. 29.) sz. kormányrendelet 1.§. alapján megszünteti. Lakatos József járási VB-elnök
előzetes telefonrendelete alapján a VB utasítja a gazdasági előadót, hogy a vonatkozó rendelet szerint járandóságát
számfejtse.
Ehhez tartozik, hogy Lakatos József később érdemtelenné vált, és ezért a Váci Járási Összeférhetetlenségi Bizottság visszavonta tanácstagi megbízását, mert többek között:
„Nemkívánatos elemeknek jogtalan bérek kifizetését hagyta jóvá. Ellenforradalmi cselekményeket kifejtett személyt,
mint Mészáros István felsőgödi VB-titkárt racionalizálással
bocsátotta el.”4
Érdekességképpen feljegyezték, hogy az április 26-ai
VB-ülésre meghívót küldtek az elbocsátott, letartóztatott
Mészáros Istvánnak. Felesége félelemből az értesítés átvételét
aláírta.5
4
5
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PML. Járási Tanács titkos ügyek jegyzőkönyve. 1957. 06. 28.
PML. Felsőgödi VB-ülési jegyzőkönyvek 1957-1958. 19, 25. oldal

1957. március 27-én volt a Pest Megyei Ügyészségen a meghallgatása. A letartóztatás során azt rótták fel neki, hogy az ellenforradalmi bizottság tagjaként főként a közigazgatási munkákban
segítkezik (sic!), a 14 pontnak (ténylegesen 16 – M. K.) a Tanácsházán való beolvasását nem akadályozta meg, és mint küldött
kapcsolatot tartott fenn a váci járási ellenforradalmi bizottsággal.
Apám vallomásában elmondta, hogy a község közigazgatási
munkáiban segédkezett, ellenforradalmi tevékenységet nem
fejtett ki, és nem volt módjában a 14 (16) pont felolvasását
megakadályozni.
Az ügyészség az összeesküvésben való részvétel vádját semmisnek nyilvánította, a nyomozást megszüntette, és elrendelte
azonnali szabadlábra helyezését. Hazaengedték, de néhány
hónappal később mégis internálták.6
Szinte ahányféle dokumentum, annyiféle adat. Az Állambiztonsági Történeti Levéltár (ÁBTL) feljegyzése szerint
„A leváltott tanácselnök helyébe nevezte ki magát, és mint
főjegyző tevékenykedett. Utasítást adott a kommunisták üldözésére.”
Ezen irat szerint 1957. június 10-én közbiztonsági őrizetbe
helyezték.7
1957 novemberében költöztünk édesanyámmal Veresegyházra, a Kmetty nagyszüleimhez, mivel a saját felsőgödi, Vasút
utcai házunkba nem tudtunk beköltözni. (Ugyanis a lakottan
vásárolt, Vasút utcai házunkban lakó albérlő nem fogadta el
a község központjában felajánlott cserelakást, mert akkor velünk ezt megtehette. Később, már az aszódi évek alatt potom
pénzért kellett eladnunk az ott lakó Kisséknek.)

PML. Határozat a nyomozás megszüntetéséről a Pest Megyei Ügyészségtől. 1957. Bül.208/2. sz.
7
PML. ÁBTL. V-150395. 191. oldal
6
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Kereset nem volt, ezért édesanyám a MÁV-rendezpályaudvar mellett egy szerelőműhelyben vállalt állást, nagyon rossz
körülmények között, hogy a gimnáziumi tanulmányaimat segítse, és kettőnk megélhetéséhez hozzájáruljon.
Édesapám együtt raboskodott Darvas Iván és Szakáts Miklós
színművészekkel Kistarcsán. Édesapám elmondása és az emlékezetem szerint is először a váci börtönben, majd Budapesten, a Markó utcában volt, ahol testileg is súlyosan bántalmazták. Később Kistarcsán, majd Tökölön tartották fogva.
Kistarcsán, a „közbiztonsági táborban” több emlékezetes
látogatást is tettünk. Ezeken a vasárnapokon édesanyámmal
kora reggel indultunk, először Felsőgödről, majd Veresegyházról Gödöllőre. Ott átszálltunk a HÉV-re, Kistarcsa felé.
Veresegyházról együtt mentünk Rada Máriával, akinek
az édesapja mint ludovikás katonatiszt szintén ott volt „jutalomüdülésen”. Így az egyszerűség kedvéért az ő emlékezését
idézem a veresegyházi, a Gödi Almanachhoz hasonló „Harang” című kiadvány 2006. évi kötetéből:
„Az állomáshoz egészen közel volt az épületegyüttes. Téglafalból álló kerítés mellett négyesével-ötösével álltunk órákig
sorban, míg ránk került a sor a bebocsátásra. Mellettünk
8-10 méterenként őrök álltak.
Bejutottunk egy hosszú-hosszú terembe, mely az alaptól
a mennyezetig ráccsal volt elválasztva. Túloldalon a letartóztatottak, innen a hozzátartozók.
A letartóztatottak mögött jó sűrűn smasszerek. Elgondolható, hogy ez a sok ember, hacsak suttogott is, milyen bábeli
nyelvzavar keletkezett. Beszélgetés? Könnyek között motyogtunk valami semlegeset.
A drótfüggöny mögött az édesapám, először nem is tudtam
felfogni, csak ordítás, kiabálás…”
A ma is meglévő nyílt levelezőlapokból látható, hogy hetente lehetett írni, ceruzával. A sok levelezőlap tanúsága szerint
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meghatározták a küldhető csomag súlyát (5 kg) és a tartalmát.
Egy levelezőlapról másolom:
„Édes Mancikám és Katinkám! Ha tudsz csomagot küldeni,
akkor 25-én (1957. július 15-i a levél – M. K.) a következőket
küldjed: Erős dobozban: 1 mosószappan, svájcisapka, atlétatrikó, 10 db címetlen levelezőlap, 60-70 dkg nyers sonka, 1/4
kg főve, kis kolbász, fél kg cukor (kocka), apró tészta, alma,
füstölt sajt, zöldpaprika, 5-6 nagyobb hagyma… Nem lehet 5
kg-nál több.”
A levlap ellenőrzését egy ugyancsak ceruzával írt nagy „L”
betű jelentette.
Küldhető csomagban később, a tél közeledtével a nyári
szandál helyett kért csizmát, kabátot és nadrágot, ekkor már
a csomag a 20 kg-ot is elérhette.
A levelek tartalmának legjelentősebb részét a családért való
aggódás töltötte ki.
Kistarcsán az embereket a foglalkozásuk szerint külön tartották fogva. Külön a paraszti és külön a munkás származásúak. Apám az „F” toronyban, később pedig a C/2, C/f, h
és C/földszinten raboskodott. A küldhető levlapon is a megfelelő „tornyot” kellett feltüntetni.
Kistarcsáról írt utolsó levele szerint a rá kiszabott idő letelt,
de 1957. december 15-én már Tökölön lehetett látogatni. Ezt
„az illetékes szerv” is − szintén ceruzaírással − megerősítette,
és felhívta a figyelmet arra, hogy látogatáskor „ezt a lapot hozza magával”.
Édesapám 1958. január 27-én szabadult. Erre a napra máig
visszaemlékszem. Ekkor én már elsős gimnazista voltam,
és a Varga Katalin Leánygimnáziumba jártam. Ezen a januári
napon is az iskolából hazafelé igyekeztem a Nyugati pályaudvarról induló vonathoz, amikor feltűnt egy csonttá-bőrré
fogyott, szomorú szemű ember, aki engem nézett. Az édesapám volt. Boldog örömmel öleltük meg egymást, és együtt
utaztunk haza Veresegyházra.
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A levelezőlap mindkét oldala
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A sógora révén állást kapott az Egyesült Izzóban mint üvegmosó, később pedig kárfelmérőként dolgozott a keresztapám
mellett. Veresegyházon éltünk, nagy családban, 1959 áprilisáig.
Az aszódi évek

Édesapám Pest megyében elismert pénzügyi szakember volt.
Az Aszódi Járási Tanácstól megkeresték őt, így 1959-től mint
főelőadó dolgozott a pénzügyi osztályon, ahol később csoportvezető lett. Ezzel egy időben Aszódra költözhettünk, mivel ott
kaptunk egy 35 négyzetméteres tanácsi bérlakást. Az aszódi
tanácsi időszak alatt a Tanácsakadémián is felkérték oktatói
munkára.
A Gödöllői és Aszódi járások 1966. január 1-jei egyesüléséig
Aszódon dolgozott, majd Gödöllőre járt vonattal, ugyancsak
a Járási Tanács pénzügyi osztályára, 1970. február 15-ig. Ekkor a Tanácstól, kikéréssel és áthelyezéssel a Fővárosi Tanács
VB. Gödöllői Szociális Otthonába került főkönyvelői beosztásba. Időközben ugyanis a mérlegképes könyvelői tanfolyamot is elvégezte kitűnő eredménnyel.
A szociális otthonban dolgozott nyugdíjazásáig, majd azt
követően a Rákoskeresztúri Szociális Otthonban, még 70 éves
korában is. Fáradhatatlan ember volt a munkahelyén, és otthon a kertjében is.
Társadalmi megbízatásokat vállalt: az Aszódi Sportegyesület könyvelését végezte, az Aszódi Járási Tanács szakszervezeti pénzügyeit intézte. Tagja volt a Tájak, Korok, Múzeumok
Egyesületnek és a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Egyesületének. (Nagy bélyeg- és éremgyűjteménye volt, melyeket fiúunokájára hagyományozott.)
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Sírja a veresegyházi római katolikus temetőben

Aszódon tagja volt a római katolikus egyház világi képviselői testületének is.
Fiatalkorában aktív sportoló volt. A VSC (Veresegyházi
Sport Club) igazolt játékosa. Sok fénykép tanúsítja egykori
labdarúgó-pályafutását. Szüleim az első színes tévékészüléket
az egyik futball-világbajnokság miatt vásárolták meg.
52 évet töltöttek boldog házasságban, megérhette a család,
hogy 1991-ben együtt ünnepelhettünk az 50 éves házassági
évfordulójukon. Az aszódi római katolikus templomban erősítették meg házassági fogadalmukat.
Édesapám 1993. szeptember 13-án hunyt el a hatvani kórházban, a veresegyházi temetőben nyugszik.
Édesanyám 2000-ben Aszódról hozzánk költözött Salgótarjánba, és 2007. április 3-án követte édesapát örök nyughelyére.
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Édesapám mindig csak az igazat, a becsületet ismerte. Ezért
is szerették, és bárhol élt, megbecsülték. Hithű katolikus volt,
de szeretett barátja volt Bene Zoltán református tiszteletes Felsőgödön. Apám megbecsült mindenkit, akit csak becsülni lehetett.
Forrás: Mészáros M. Katinka: A Mészáros család és 1956 –
részlet. Gödi Almanach, 2007.
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Vass István Mátyás festménye
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POTYÓ IMRE

CSÍKDÁNFALVA, 1918. OKTÓBER 27. – GÖD, 1989. ÁPRILIS 13.

Apja Potyó Gábor, anyja Lázár Erzsébet 1941.
május 1-jétől képesítés nélküli tanító volt. Tanítói oklevelét 1941-ben Cinkotán szerezte.
Felesége Perényi Margit (Nyírábrány, 1922.
december 24. – Göd, 1976. október 14.) tanító. Gyermekeik: Mária (1948. december 31.)
és Imre (1953. november 6.).
1952. szeptember 1-jétől nevezték ki őt
és feleségét az újtelepi iskolába tanítónak.
1956-ban beválasztották a Felsőgödi Forradalmi Nemzeti Bizottságba. Felolvasta a Tanácsházán a forradalom 18 (ténylegesen 16)
pontját. Egyes iratokban neki tulajdonították a kommunista
pedagógusok elbocsátását.1
Potyó Imrét 1957. február 28-án letartóztatták. 1957. március
27-én volt a Pest Megyei Ügyészségen a meghallgatása. A vád
szerint segítőtársa volt Záhonyi Gézának, különösen a gyűlések szervezésében, továbbá egy jegyzéket állított össze, úgynevezett halállistát.
Potyó Imre tagadta, hogy ő halállistát állított volna össze.
Védekezésében elmondja, hogy a Gönci nevű asztalos kérésére írtak egy listát, hogy a későbbiekben megvizsgálják, hogy
ezen személyeknél van-e fegyver. A nyomozás során szervezkedésre utaló megnyugtató bizonyítékot nem találtak, ezért
a nyomozást megszüntetik ellene, és az ügyész a Váci Járási
Rendőrkapitányságra történő átkísértetését rendelte el.2
PML. ÁBTL. V-150395. 191. oldal
PML. Határozat a nyomozás megszüntetéséről a Pest megyei Ügyészségtől.1957. Bül.208/2.

1
2
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Potyó Imre feleségével és gyermekeivel 1957-ben

A következő naptól közbiztonsági őrizetbe
került (internálták).
Az MSZMP Pest Megyei és Váci Járási Bizottsága, a Pest Megyei és a Váci Járási
Tanács vezetői áttekintették a községek ellenforradalomban részt vevő pedagógusainak
névsorát. Határoztak Potyó Imre elbocsátásáról.3 A Pest Megyei Tanács VB Művelődési
Osztálya a tanév végén elbocsátotta.4
Az internálásból 1957. december 14-én szabadult.
Felesége gyermekeivel az Alsógödön lakó
szüleihez költözött. Ezt követően 1960. augusztus 1-jétől Sződligetre helyezték át, ahol 1966-ig
tanított. Azután az Alsógödi Állami Általános
Iskolában kapott állást, és haláláig ott dolgozott.
3
4
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Potyó Imre kerékpárral 1966
márciusában

Váci Járási Tanács szigorúan titkos iratok 009/1957. május 16.
Váci Járási Tanács szigorúan titkos iratok 014/1957. 67.652/1957.

Potyó Imre kiszabadulása után kitanulta a cserépkályha-építő szakmát. 1963-ban rehabilitálták, és napközis nevelőként
dolgozhatott Felsőgödön. Néhány évvel később egészségügyi
okok miatt leszázalékolták, onnantól fogva cserépkályhák építésével foglalkozott.
71 éves korában hunyt el. A felsőgödi országúti (Pesti úti)
temetőben nyugszik.
A családtól kapott információk alapján
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RADNÓTY MARGIT

KISILVA (ERDÉLY), 1923. NOVEMBER 25. – GÖD, 2009. JANUÁR 5.

Édesapja Radnóty (1942-ig Rumpf ) Károly
(Újverbász, 1882 – Felsőgöd, 1959. szeptember 21.) nyugalmazott alezredes, édesanyja
Clauder Margit (Opaka, 1897 – Felsőgöd,
1984). Testvére Károly (1925). 1928-ban költöztek Felsőgödre.1 Radnóty Margit az elemi
iskolát 1934-ben Felsőgödön végezte, majd
tanárképző főiskolán szerzett diplomát. 1946tól tanított Felsőgödön.2
Radnóty Margit egyetértett a forradalmi
eszmékkel 1956-ban, és csatlakozott a kommunista pedagógusokat eltávolító határozathoz, ennek később következményei lettek: az egyik menesztett tanár vizsgálatot kért ellene.
„A felsőgödi nevelőtestületből senki sem lett felelősségre
vonva, hogy ellenem (Palásthy Vilmos) az ellenforradalom idején rágalomhadjáratot indítottak. Radnóty Margit, bár orosz
szakos volt, nem volt hajlandó az orosz nyelvet tanítani. Agitált is az orosz nyelvtanítás ellen. Élénk kapcsolatot tartott
a plébánossal.”3
Palásthy a községből való eltávolítását javasolta. A felügyeleti szerv 1957. decemberi határozata evvel egyetértett, de
az áthelyezése későbbi időpontra tolódott.
Ifj. Radnóty Károly: Felsőgöd volt és lesz (temetőben) a hazám. Gödi
Almanach, 2000. 141. oldal
2
Radnóty Margit: Felsőgödi régi iskolásemlékeim. Jubileumi évkönyv,
Felsőgöd. 1908−2008. 20. oldal
3
Palásthy Vilmos tanár a Megyei Pártbizottsághoz beadott ügyének kivizsgálásakor Felsőgödön 1957. 12. 10.
1
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Ezt az írást
feltehetően
öccse,
Radnóty Károly
káderlapjához
kérte
a munkáltatója

„Radnóty Margit tanárnőt a nyár folyamán nem tudtuk áthelyezni. Igen nagymérvű mozgatást kellett volna foganatosítanunk, s ezeket a lakásproblémák igen megnehezítették.
Mivel a felsőgödi pártszervezet az eljáró megyei felügyelőnek most is kijelentette, hogy ragaszkodik Radnóty Margit
áthelyezéséhez, illetve a községből való eltávolításához, osztályunk a nevelőmunkáját fokozottabb figyelemmel kíséri,
az áthelyezést a tanév befejeztével megkíséreljük megoldani.”4
A végrehajtást bizonyítani véli a PML XXIII. 20. PM Tanács Műv. O. iratai 67296/1957 sz. táblázata.
PM Tanács Műv. Osztálya a megyei MSZP-nek küldött jelentése.
69239/1957. december 30.

4
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Ugyanekkor a fenti igazolásból úgy tűnik, nem került sor
az áthelyezésre.
Feltehetően 1978-ban mehetett nyugdíjba. Az 1968-ban
megszerzett kedvezményes amerikai vízumengedélyével
többször meglátogatta bátyját Kaliforniában.
A 90 éves
Sartoris
Kálmánné
tanárnő és a 85
éves Radnóty
Margit tanárnő.
Kazány Emi
fotója

Radnóty Margit 2009-ben hunyt el. A Jácint utcai temetőben, a Radnóty család sírboltjában nyugszik.
A fellelhető dokumentumok alapján
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Nagyréti Tamás rajza
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DR. SANTORA JÓZSEF

KISMÁCSÉD, 1910. AUGUSZTUS 27. – BUDAPEST, 1995. JÚNIUS 10.

Santora József elemi iskolai és polgári tanító
vizsgát tett előbb 1929-ben Ipolyságon, majd
1935-ben Pozsonyban. 1943-ban a Pécsi Tudományegyetemen jogi doktorátust szerzett.
1939-ben házasságot kötött, felesége Hantos
Margit (Nagymagyar, 1912. március 30. −
Budapest, 1983. január 15.) magyar−földrajz szakos tanári képesítést nyert 1933-ban
és 1935-ben. Zenei és drámai akadémiát végzett Pozsonyban 1935-ben.
Először Nagymagyaron tanítottak. Három
gyermekük született: Zsófia, dr. Lontai Imréné
(1941−2013) biológus, András (1943) hegedűművész, Éva (1946−2014) közgazdász.
1947 áprilisában a lakosságcsere keretében áttelepítették
őket Magyarországra. Először a Délvidékre kerültek, Nagyvejkére. Ott kezdi a tanítást Santora József, majd Pest megyében Jászkarajenő−Pusztajenő a következő állomás, ahol már
mindketten taníthattak.
Végül 1950-ben (?) felsőgödi kinevezést kaptak és megfelelő
lakást a háromgyermekes családnak.
1956 novemberében, miután a tantestület kinyilvánította,
hogy nem hajlandók együtt dolgozni néhány kommunista
pedagógussal, javaslatukra a Váci Járási Tanács VB Oktatási
Osztályának vezetője 1956. december 1-jétől a leváltott igazgató helyére Santora Józsefet nevezte ki igazgatónak.
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Dr. Santora néhány hónapig, valószínűleg a novemberben
átalakított VB márciusi visszahívásáig gyakorolhatta igazgatói megbízatását. A tanulók féléves értesítőjét ő írta alá igazgatóként.
Ezután történt meg dr. Santora felmentése és Radnai István
megbízása, akit az „ellenforradalom” szintén eltávolított az iskolából.
Santora József az iskolaév befejeztével fegyelmi eljárást kért
maga ellen, de a Pest Megyei Tanács Művelődési Osztálya
„semmi olyan ok fennforgását nem látta, ami az eljárás megindítását indokolta volna. Dr. Santora munkájával a helyi szervek
meg vannak jelenleg is elégedve.” (Részlet a PMT Művelődési
Osztályának válaszleveléből, az iskola egyik tanárának a tantestület egyes tagjainak megbüntetését kérő bejelentésére.)1
1
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PML. PMT VB 69239/1957. szám. Bp. 1957. évi december hó 30-án
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A feljelentő tanártárs, úgy látszik, nem nyugodott bele a válaszba, és elérte, hogy dr. Santorát az 1957/58-as tanév végén Dunakeszire helyezzék. Santora József a nyugdíjazásáig,
1970-ig már nem tért vissza tanítani Felsőgödre.
Felesége továbbra is, az 1967. évi nyugdíjazásáig felsőgödi
pedagógus maradt.
Mindkettejük nyugdíjazása után beköltöztek Budapestre
egyik gyermekükhöz, majd lakást vettek és ott élték életük
hátralévő éveit.
A családtól kapott információk és levéltári kutatások alapján
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SZÁSZ FERENC

SZAMOSÚJVÁR, 1907. JANUÁR 11. – GÖD, 2006.

Apja Szász Ferenc bírósági tisztviselő, anyja
Bothor Klára. Gyermemekeik: Ferenc és egy
leány. Ifjabb Szász Ferenc az elemi iskolát Szamosújváron végezte, majd Déván érettségizett. Épületgépészeti építő mérnök, az 1950es években a Számviteli Főiskolát is elvégezte.
1937-ben megházasodott, felesége Fekete
Lenke (1909). Ferenc az érettségi után rádiókészítéssel foglalkozott. Munkahelye később
a Törvényszék lett. 1940-ben Marosvásárhelyre költöztették át a családot a románok,
a bécsi döntés alapján, magyar területre.
Szász Ferenc magyar behívóparancsot kapott, és tisztiiskolát
elvégezve hivatásos katonatiszt lett, a frontra került és a megsebesült. Gyógyulása után Pápára helyezték át, az egységet kitelepítették Nyugatra, ott angol fogságba esett. 1945-ben tért
vissza Magyarországra, és sikerült megtalálnia az időközben
kiutasított feleségét is. Baráti segítséggel Gödön telepedtek le.
Az újonnan alakult Honvédség nem vette át, az Igazságügyi
Minisztériumban kapott állást. A község közéletébe csatlakozva tanácstaggá választották.
1956-ban az Alsógödi Forradalmi Tanács tagjai közé választották. Rádiós tapasztalatai miatt a Szabad Európa Rádió községi hangszóróba való csatlakoztatásával bízták meg. Katonai
tapasztalatai folytán esetenként részt vett a rend fenntartásában,
a túlkapások megakadályozásában, az élelem beszerzésében.1
1

PML. Alsógödi Tanács bizalmas iratai, Szász Ferenc: Tájékoztató 1957. június 29.
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November 4-e után az addig visszahúzódó MDP−
MSZMP-tagok feljelentésekkel árasztották el a hatóságokat.
Így került sor arra, hogy Szász Ferencet is letartóztatták. 1957.
március 2-án este házkutatást tartottak nála, majd rabszállító
kocsin a Váci Rendőrkapitányságra szállították. Itt többszöri
kihallgatás után két nap múlva vádat emeltek ellene a rendszer
megdöntésére történt izgatás miatt. Ezt követően a Pest Megyei Rendőrség épületének alagsorában lévő zárkák egyikébe
szállították. Egy szűk cellában közel egy hónapig tartották
fogva. A Pest Megyei Ügyészség kivizsgálta az ügyét, és nem
találtak olyan cselekedetet, amely a vádemelésre alapot adott
volna. „Meg kell említenem, hogy személyesen eljártak az érdekemben. Ágoston András és dr. Rézler Gábor kérték a felmentésemet. Ezt többször is megtették.”

Az eljárást megszüntették. 1957-ben a Váci Kiegészítő Parancsnokságon a háborúban szerzett főhadnagyi rendfokozatától megfosztották, lefokozták.2 Az ügyészségi felmentés
Vizváry Vilmos: Szász Ferenc. Gödi Almanach, 1998., Szász Ferenc: Alsógöd 1956-ban. Gödi Almanach, 1996.
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ellenére az MSZMP Alsógödi Szervezete (Intézőbizottsága)
tanácstagi összeférhetetlenségi bejelentést tett ellene 1957.
június 23-án.3 Az Összeférhetetlenségi Bizottság az ügyészi
felmentés és munkahelyi rehabilitáció miatt a bejelentést elutasította. Szász Ferenc 1957. június 27-én tanácstagi megbízatásáról lemondott.4
Az 1960-as években újra csatasorba állt a község fejlesztése
érdekében. Tevékenységi területei: patikaépítés, Ivóvíz Társulat megalakítása, meleg vizű forrás hasznosítása.5
A Történelmi Igazságtétel Bizottság javaslatára rehabilitáltak a rendszerváltás után. Az 1956-os forradalomban való
részvétele miatt elvett főhadnagyi rangját visszakapta, majd
őrnagyi ranggal és érdemkereszttel tüntették ki.
Az egyházi életből is kivette részét. Az alsógödi, a felsőgödi
és a sződligeti Református Társegyházközség Presbitériumának tagja volt. Az alsógödi református templom felépítéséhez
jelentős összeggel járult hozzá.6
A községért végzett tevékenységéért 1999-ben Göd Díszpolgára kitüntetést kapott.
A Gödi Almanach korábbi köteteiben megjelent írások alapján:
Alsógöd 1956-ban. Gödi Almanach, 1996;
Néhány gondolat, mielőtt elfelejtenénk. Gödi Almanach, 1999;
Vizváry Vilmos: Szász Ferenc. Gödi Almanach, 1998.

PML. Az Alsógödi Tanács bizalmas iratai.
uo.
5
Szász Ferenc: Néhány gondolat, mielőtt elfelejtenénk. Gödi Almanach,
1999.
6
Az alsógödi, felsőgödi, sződligeti reformátusok története, Krónika I.
2009.
3
4
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Vass István Mátyás festménye

162

TAMÁS ENDRE

KŐRÖSMEZŐ, 1907. MÁJUS 1. − GÖD, 1984.

Apja Tamás Ferenc, anyja Reisz Jolán.
Házastársa Sövényi Mária tanár. Gyermekei:
Endre (1934) és Emőke (1939).
A család valószínűleg elmenekült a szülőföldjéről vagy a cseh (l920) vagy a szovjet
megszállás (1944) elől. Információ hiányában nem tudjuk pontosan, miként kerültek
Felsőgödre. Az 1950 előtti tantestületben
nem szerepel sem az ő neve, sem a feleségéé.1
1951-ben a családjával az iskola szolgálati lakásában lakott, majd tanteremhiány miatt
a későbbi Ady Klub épületébe költöztették
őket. Később megvásárolták a Széchenyi utca
12. szám alatt lévő családi házat.
A Szécsi-kastély községi rendelkezésre bocsátása után a kultúrház első igazgatója volt.2 1955-ben egy rövid ideig a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnoka.3 Az iskolában
az úttörőcsapat vezetője.
1956-ban beválasztották a Felsőgödi Forradalmi Nemzeti
Bizottságba.4 1956 novemberében, miután a tantestület kinyilvánította, hogy nem hajlandók együtt dolgozni néhány
kommunista pedagógussal, a Váci Járási Tanács VB Oktatási
Osztályának vezetője 1956. december 1-jétől a leváltott igazgató helyére dr. Santora Józsefet nevezte ki igazgatónak.
Bajkó Ildikó: Felsőgödi iskolahistória, Gödi Almanach, 2015. 18. oldal
PML. A Felsőgödi Tanács VB jegyzőkönyvei 113/1951.VB-hat.
3
PML. Felsőgöd község VB jegyzőkönyvei 31/1955.VB.II. 192. oldal
4
Vass István: Felsőgödi srácok, 1956. Gödi Almanach, 1998.
1
2
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A Váci Városi és Járási Rendőrkapitányság 1957. április 8-án
elrendelte Tamás Endre felsőgödi állami iskolai tanító előzetes letartóztatását. Ennek az iratnak az alapján kíséreljük meg
az események bemutatását. Ezt azért bocsátjuk előre, mert
tisztában vagyunk az ebből következő esetleges hiányosságokkal. Több forrásra lenne szükségünk ahhoz, hogy a teljesség igényével léphessünk fel.
A „nyomozás adatai” szerint Tamás Endre a következőket cselekedte: 1956. október 23-a után (a pontosabb dátumra
sehol nem találtunk utalást – a szerk.) Felsőgöd községben „a
fasiszták által 1944-ben meggyilkolt Nemes István kommu-
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nista mártír emlékművét lerombolta”. (Nemes István 1895-ben
Fehérvárcsurgón született és 1945-ben Dachauban vesztette életét.
1923-tól ortopéd cipész volt Felsőgödön, a Duna u. 1. szám alatt.
Református vallású volt, a templom építéséhez is hozzájárult.
A Szociáldemokrata Párt tagja volt, az ő házában tartották
a pártösszejöveteleket. Többször letartóztatták, végül 1944ben Dachauba internálták. Az 1950-es években az erőltetett
kommunista mártírkultusz iskolapéldája lett. A felsőgödi iskola
előtt emlékművet emeltek és elhelyezték rajta a névtábláját. Ennek
az emlékműnek a lerombolásával vádolták Tamás Endrét –
a szerk.)5
Kijelentették továbbá, hogy Tamás Endre pedagógus hivatását arra használta fel, hogy az iskola tanulóival röpcédulákat
és plakátokat készíttetett, és azokat a községben kiragasztotta,
illetve terjesztette. Jó lenne, ha kiderülne, hogy e röpcédulák,
plakátok közül néhány megőrződött valahol a családok féltett
titkai és kincsei között. Erről azonban sajnos nincs tudomásunk.
A vádak között szerepelt az is, hogy a nevezett az oktatására,
nevelésére bízott ifjúságot arra tanította, hogyan lehet benzines
palackkal megsemmisíteni a szovjet tankokat. Ez igen súlyos
vád volt akkoriban, ha alátámasztani nem tudják, még akkor is.
A Molotov-koktél nevű fegyverről van szó, amelyet a történelemben során először a finnek alkalmaztak a rájuk törő szovjet
páncélosok ellen, 1940-ben. Másodszor a szovjetek használták
a németek ellen 1941−1945-ben. Harmadszor pedig a magyarok, méghozzá sikerrel, a szovjet harcjárművek ellen 1956-ban.
Szükséges megjegyeznünk, hogy az idegen hódító hadsereg
tankjainak megsemmisítése hazai területen jogos és a nemzeti
önvédelem hőstettének számít mindenhol a világon.
A határozat szerint Tamás Endre tanító a hitoktatásra nem
jelentkezett tanulókkal szemben megkülönböztető módon járt
5

Nemes István unokája, Pohiba Kornélia közlése alapján
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el, illetve a hitoktatásra jelentkezett tanulókat ellenük biztatta.
Ennek eredményeként állítólag a hitoktatásra jelentkezettek
tettleg bántalmazták társaikat, azokat, akik nem jelentkeztek
hitoktatásra. Ezt az állítást a nyomozás során „bizonyították”.
Hacsak máig élő szemtanúk, tettesek vagy bántalmazottak
nem jelentkeznek, sosem fogjuk megtudni, hogy mennyi igaz
a vádból.
A Tamás Endre tanító ellen indított bűnügy okát így adták meg: „A Magyar Népköztársaság sérelmére elkövetett
népköztársaság elleni bűntett, valamint társadalmi tulajdon
kárára elkövetett rombolás és lopás.” A lopás bűntettét azzal
valósította volna meg, hogy a Nemes István emlékére állított
emlékművet mint tárgyat magához vette (sic!). (Egy emlékmű
esetében ez nehezen elképzelhető – a szerk.)
Az előzetes letartóztatási határozatot aláírta Gálóczi István
váci rendőrfőhadnagy, jóváhagyta a váci járási ügyész (az aláírás olvashatatlan). A határozat megtalálható a Pest Megyei
Levéltár, Váci Városi és Járási Rendőrkapitányság 218/1957.
alatt iktatott számon.6
Vácon, majd a Markó utcai börtönben tartották fogva.7
Az 1957. április 8-án indított nyomozás során kiderült, hogy
az izgatás törvényi ismérveit nem merítette ki, ezért a Pest
Megyei Ügyészség az ellene indított nyomozást megszüntette.

Horváth Lajos: Adatok Göd 1956-os történetéhez (részlet). Gödi Almanach, 2007.
7
Vass István: Felsőgödi srácok, 1956. Gödi Almanach, 1998. 172. oldal
6
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A tanulók szülei kiálltak Tamás Endre mellett, aláírásokat
gyűjtöttek az érdekében
1957. május 16-án a Pest megyei MSZP, a Pest megyei Tanács és a Váci Járási Tanács vezetői áttekintették a forradalmi cselekményekben részt vett pedagógusok személyi ügyeit
és az iskolák vezetését. Az akkor nemrég kinevezett Radnai
Istvánt igazgatói megbízatásából felmentették, igazgatónak
Reményi Lászlónét jelölték. Az addigi igazgatóhelyettest,
Szakáll Károlyt is felmentették, és Radnai Istvánt bízták meg
a helyettesi feladatok ellátásával. Felsőgöd tekintetében Potyó
Imre elbocsátásáról és a Tamás házaspár ellen fegyelmi eljárás
megindításáról határoztak.8
A Tanács VB Művelődési Osztálya ennek alapján megvizsgálta ezen ügyeket: Potyó Imre és Tamás Endréné elbocsátását, valamint a Tamás Endre elleni fegyelmi vizsgálat indítását rendelte el.9 Bizonyítékok hiányában a Tamás Endre
elleni fegyelmi eljárást beszüntették, azonban a tanév végén
elhelyezték őt Felsőgödről.
Jellemző az akkori időkre, hogy 1956 májusában a Budapesti Műszaki Egyetemen utolsó éves Tamás Endre, a Tamás
házaspár fia, az egyetemi minősítő kérelméhez mellékelt jellemzésében a felsőgödi tanács a szülőknek a népi demokratikus államhoz való jó viszonyát igazolta10. Egy évvel később
azonban Endre lánytestvérének, Emőkének az orvosi egyetemi jelentkezésekor a jellemzésben már a szülők ellenforradalmi tevékenység miatti felfüggesztését közölték.11

PML. Váci Járási Tanács – szigorúan titkos iratok. Jegyzőkönyv. 009/1957.
PML. Váci Járási Tanács – szigorúan titkos iratok. 014/1957.
10
PML. A Felsőgödi Tanács VB bizalmas és titkos iratai 31/Biz/1956.
11
PML. A Felsőgödi Tanács VB bizalmas és titkos iratai 9/Biz/1957.
8
9
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TAMÁS ENDRÉNÉ SÖVÉNYI MÁRIA
1910 − GÖD, 1968.

Az 1940-es évek végén érkezhetett férjével és gyermekeivel
Felsőgödre tanítóként.
Férjével együtt elkötelezett híve lett az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak.
Ennek hangot is adott az októberi-novemberi események
idején. 1957 elején a férjét letartóztatták, neki akkor még semmi bántódása nem volt. 1957. május 15-én a Felsőgödi Állami
Általános Iskola akkori igazgatója felelősségre vonását kérte
a Pest megyei Tanács VB Művelődési Osztályára küldött levelében.
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Valószínűleg ez a kérelem is hozzájárult ahhoz, hogy a megyei és a járási vezetők, majd a Pest megyei Tanács VB Oktatási Osztálya Tamásné elbocsátásáról hozott döntést.
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Tamásné Endréné fellebezett a Váci Járási Pedagógus
Egyeztető Bizottsághoz. A tárgyalás 1957. augusztus 18-án
volt. Jellemzően itt más vádpontokra kellett felelnie.
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A tanév végén férjét és őt is áthelyezték. Úgy látszik, Radnai
Istvánnak, aki az iskola párttitkára volt, sikerült megtartania
pozícióját, mert a Pest megyei Tanács VB Művelődési Osztálya az MSZMP PM Bizottságának 1957. december 30-án írt
jelentésében Radnai igazgatóként, Reményiné pedig helyettesként szerepel.
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TANDLER JÓZSEF

BUDAPEST, 1911. JANUÁR 22. − FELSŐGÖD, 1982. SZEPTEMBER 15.

Apja Tandler József, anyja Soós Mária. Az elemi iskolát Budapesten végezte, utána egy
tanonciskolában villanyszerelő szakmunkás
vizsgát tett. A Philips Műveknél kezdett dolgozni, majd karbantartó szerelő lett az Újpesti Bútoripari Ktsz.-nél. 1940 augusztusában
Sárosdon kötött házasságot, felesége Rozman
Julianna (1915. január 25. – 2010. március
21.). Gyermekeik: Judit (1943), József (1946).
Budapesten laktak, majd 1950-ben Felsőgödre költöztek, miután (lakottan) megvásárolták az Ady Endre út 39. szám alatti házat.
1956-ban a Felsőgödi Forradalmi Tanács
tagja. A község élelmiszer-beszerzésében és a lakosság közötti
szétosztásában tevékenykedett.
Október 31-én a Váci járás községeiből küldöttek érkeztek,
a Váci Járási Forradalmi Bizottság megalakításához. A felsőgödiek között volt Tandler József is. Beválasztották a szűkebb
körű, tíztagú Intézőbizottságba. Aktívan részt vett a Járási
Tanács VB és a Nemzeti Forradalmi Tanács együttes ülésén,
ahol két másik férfival együtt beválasztották a „biztonságtevők és összekötők” közé. A három tag megbízatása a két szervezet közötti zavarmentes együttműködés kialakításáról szólt.
Ebben a tisztségben vett részt a november 24-én megtartott
Váci Járási Tanács VB-ülésén.1

1

PML. A Váci Járási VB iratai, 1956.
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1957. április 4-ére virradó
éjjel, egy feljelentés alapján
házkutatást tartottak náluk.
Fegyvert és szórólapokat kerestek, sztrájkra való buzdítással vádolták. A házkutatás
után elvitték néhány napra
a Váci Rendőrkapitányságra,
a kihallgatáson testi fenyítést is alkalmaztak. Ezt még
egyszer megismételték, ám
ő ennek ellenére senki ellen
felhasználható vallomást nem
tett. Az ezt követő ügyészi
nyomozás semmilyen konkrét bizonyítékot nem talált
ellene, így felmentették.
Az ezt követő időben dolgozott tovább korábbi munkahelyén, ahol forradalmi
Balról jobbra Horváth Lajos, N. N.,
tevékenysége miatt bántódásN. N., hátul Tandler József, N. N., Radnóty Margit
ban nem volt része. 1973-ban
a Bútoripari Ktsz.-től ment nyugdíjba.
Élete vége felé egyre súlyosbodó betegségét megadással tűrte. 1982. szeptember 15-én hunyt el, a Nemeskéri Kiss Miklós
úti temetőben nyugszik.
Lánya, Gondos Jánosné Tandler Judit visszaemlékezése
és levéltári kutatások alapján
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VASS ISTVÁN MÁTYÁS

FELSŐGÖD, 1941. DECEMBER 25.

Édesapja Vass László (Vatta, 1894. június 18.
– Felsőgöd, 1971. június 12.) gépkocsivezető.
Édesanyja Rakamazi Ilona (Budapest, 1906.
január 28. – Felsőgöd, 1978. június 12.) varrónő, háztartásbeli. Gyermekeik: István Mátyás
(1941. december 25.), Zsuzsa (1945. augusztus 16.). Felsőgödön, a Rózsa utca 19. számú
házban laktak. Vass István Mihály az általános
iskolát Felsőgödön végezte el 1956-ban, majd
beiratkozott a Váci Gépipari Technikumba.

Vass István Mátyás festőként

Országgyűlési képviselőként

A forradalom alatt, 1956 novemberének
első napjaiban barátaival − talált fegyverekkel
− két alkalommal is rálőttek az orosz üzemanyag-szállító konvojra. Az egyik barátja apja
a hazavitt lőfegyver miatt bevitte fiát a helyi
rendőrségre. A fiú vallomása alapján a decemberi iskolakezdés után nemsokára Vass Istvánt és társait letartóztatták és bevitték a Váci
Rendőrkapitányságra. Többszöri súlyos testi
bántalmazás után, megbeszélve egymással,
bevallották, hogy a géppisztolyokat találták,
és a mezőn nyulakra vadásztak velük, de
többet nem. Elismerték a fegyverrejtegetést.
Ezt követően bevitték őket az Aradi utcai
Rendőrkapitányság börtönébe. Pár hét után
Vass István Mátyást a Markó utcai börtön fiatalkorú részlegébe szállították át. A cellában
tizenkét fiú szorongott, egy idősebb rab volt
a zárkaparancsnok. Egy idő múlva kellemes
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meglepetésként új zárkaparancsnokot kaptak, Tamás tanár urat, Vass István
Mátyás régi osztályfőnökét.
Néhány hét múlva egy bőrgyógyászati jellegű betegsége miatt a Mosonyi
utcai rabkórházba szállították, majd a Markóba történő visszakerülése után
a Pestvidéki Járásbíróság, a fiatalkorúak bírósága 1957. március 20-án ítéletet
hirdetett. Eszerint társait egyéves próbaidőre bocsátották, őt viszont javító-nevelő intézetbe helyezték, nevezetesen a Fővárosi Átmeneti Fiúnevelő Intézetbe,
ami Óbudán, a Szőlő utcában volt. 1957. április 5-én a Munkaügyi Minisztérium 200. sz. Ipari Tanuló Intézetébe (Aszód) került át. Először az „átmeneti”
csoportba került, majd szeptembertől esztergályos tanulói és zenei képzésre
(klarinét) jelentkezett. Hamarosan bekerült az intézeti zenekarba, és akkoriban kezdett rajzolni is a rajztanára iránymutatásával. Iskolai tanulmányait
kitűnő eredménnyel végezte. 1960. július 26-án bocsátották el az intézetből.
Pár hét után a Szerszámgépgyárban helyezkedett el a szakmájában, esztergályosként. Keresetéből megvette élete első hangszerét, és folytatta zenei
tanulmányait. Felsőgödön néhányan zenekart alakítottak, Hohner Cini volt
a zongoristájuk. A helyi Iparoskörben és a környék településein, például Vácon
is szívesen látott zenekar lettek. A klarinét mellé egy szaxofont is vásárolt.
1962-ben munkahelyet változtatott, de egy összeszólalkozás miatt elbocsátották. Fegyelmi munkakönyvvel abban az időben szinte lehetetlen volt munkát kapni. Kilátástalan helyzetében volt „harcostársaival” megpróbálkoztak
a disszidálással, sikertelenül. Elítélték, de hazamehetett még a börtön megkezdése előtt. Addig a Fővárosi Vasipari Vállalatnál kellett dolgoznia, ami
a börtönviseltek és a tényleges elítéltek gyűjtőhelye volt, rendőri felügyelet
alatt. Végül 1963-ban amnesztiával szabadult, nem kellett letöltenie a teljes
büntetését.
1964 márciusában házasságot kötött Szabó Erzsébettel, majd ősszel behívták
katonának. Felesége a saját családja körében, Sátoraljaújhelyen szülte meg első
gyermeküket, Andreát 1964. február 11-én.
A honvédség 1965 nyarán, a kiképzések befejeztével, családos mivoltára tekintettel leszereltette.
Életének ebben a szakaszában mintegy tíz évig főleg a zenével foglalkozott,
de ez az életforma nem volt összeegyeztethető a családdal.
1970. július 9-én született meg fiúgyermekük, Attila.
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Vas István Mátyás a gimnáziumi tanulmányait még Aszódon kezdte meg
az ottani dolgozók Középiskolájában, majd hazatérése után 1968-ban, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban fejezte be, ahol jeles eredménnyel
érettségizett 1971. június 25-én. Érettségi után sikeres felvételi vizsgát tett
az ELTE Jogi Karának levelező tagozatán, 1971. július 16-án. Az ötödik szemeszter vizsgáinak letétele után, saját meggondolásból hagyta abba egyetemi
tanulmányait, mivel nem tudott azonosulni a szocialista rendszerből adódó,
politikai jellegű tantárgyakkal, s megelégelte az e miatti ismétlődő vitákat,
egyes tanárainak viselkedését.
Ekkor fordult intenzíven a festészet felé. Beiratkozott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, ahol Fischer Ernő festőművész, tanszékvezető tanár volt
a mestere, s öt éven át folytatott itt képzőművészeti tanulmányokat. Festőként
újabb és újabb kiállításokon mutatkozott be, s képei sokfelé, sok emberhez elkerültek. A festmények eladásából származó bevételei hozzásegítették egy telek és rajta egy kis ház megvásárlásához. Ezt nagyban elősegítette egy külföldi
mecénással való kapcsolatfelvétel is. Főként saját kivitelezésben szép lassan
épült a háza.
1980-ban egy festőtársával Kádár Jánost kifigurázó, a KGST és a Varsói
Szerződés elleni röplapokat készítettek és terjesztettek. A házkutatásnál megtalálták nála a röplapokat. A Váci Járásbíróság egy év, hat hónapi börtönbüntetésre ítélte államellenes izgatás elkövetése miatt, melyet 1981. január 6-tól
kellett megkezdenie. Feltételes kedvezménnyel 1982. február 19-én szabadult.
Szabadulása után, kollégái követelésére munkahelyére visszafogadták, élete
a régi mederben folyt.
Nemsokára elkezdődött az ország nagy változása, a szocialista rendszer öszszeroppant. Kitörő lelkesedéssel vetette magát a forrongásba. Hamarosan egy
új politikai szervezet országos vezetésébe került. Bejárta az egész országot,
szervezte az egyre erősödő egyik rendszerváltó pártot, majd országgyűlési
képviselője lett az új világban.
A parlamentbe kerülés után egyértelművé vált számára, hogy többé sem rá,
sem a hozzá hasonlókra nincs már szüksége a különböző posztokért, pozíciókért egymással marakodó „entellektüel” barátainak. Kritikus észrevételei
miatt aztán mindjobban eltávolodott a parlamentbe került pártja vezetésétől. Gyárakba járt beszélgetni a munkásokkal, szakszervezetet szervezett,
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s e tevékenysége rosszallást váltott ki a magas körökben. Végül
hátat fordított a politikának, és csak a festészettel foglalkozott.
Gyarapodott a család, gyermekei megházasodtak és egymás
után jöttek az unokák. Az új rendszer tisztázta a régi ellenállás
harcosait. A bíróságtól megkapta semmiségi igazolásait.
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A Gödi-dombnak csak egy kicsiny darabja maradt meg,
mert ledózerolták és beépítették. Ki emlékszik majd pár rakoncátlan kölyökre, akik itt valamikor elsütöttek egy géppisztolyt a forradalomért, a szabadságért − legalább is ők akkor
úgy érezték!
Bátor kiállásáért, a kommunista rendszer elleni következetes szembenállásáért megkapta az 1956-os Emlékérmet, majd
később, az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján több kitüntetésben is részesítették.
A köztársasági elnöktől 1991-ben vehette át az 1956 Emlékérmet, melynek sorszáma: 6143.
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2006. október 23-án, a megyei ünnepségen megkapta a Pest
megyei ’56-os Emlékbizottság és Pest Megye Önkormányzata által adományozott oklevelet és emlékérmet.
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Göd város
és a helyi
POFOSZ által
adományozott
emléklap
és érem
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Vass István Mátyás festészetét ezzel a mottóval jellemezhetnénk: „Emlék és varázslat.” Egyes képeit életének régi élményei ihlették. Ezek tájképek, városrészek, a Dunakanyar,
a Mátyás-templom. A természet és épített környezetünk elemei kedvesek számára. A másik vonulatot konkrét társadalmi
eseményekhez kapcsolható témák jelentették.
Mélyen érintik az alkotót az egyéni, a társadalmi és a magyar sorskérdések. Az 1956-os szabadságharc és a honfoglalás
nála összetartozók. Festményeiből egyértelműen a hazaszeretet és az emberiség iránti aggodalom tűnik ki.
Mondanivalóját kiemelik a színek, melyek intenzívek és fényesek. Foltok, jelképes formák jelennek meg, a témákkal harmóniában (Gödi Körkép, 2004. november).
Kiállításai Magyarországon és külföldön egyaránt sikert
arattak. Első önálló kiállítása 1977-ben az E-galériában,
a Műszaki Egyetemen volt. Ezt követték Gödön, Vácon,
Budapesten több alkalommal rendezett kiállításai. A nehéz
időkben külföldön Torontóban, majd Nagyváradon, Félixfürdőn, a lengyel Jasna Górában, Franciaországban, a svájci
Marignane-ban (kollektív) kiállításai voltak.
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2005-ben a váci Madách Imre Művelődési Központban volt „Epilógus”
című, egy életszakaszt lezáró, visszatekintést jelentő kiállítása (Gödi Körkép,
2005. június).

2007. január 27-én az 1956. évi forradalom és szabadságharccal kapcsolatos
inspirációit kifejező képeit mutatta be a gödi József Attila Művelődési Házban. „ A forradalom idején egy kölyök voltam, így ezek a képek arról mesélnek,
amit akkor láttam” − nyilatkozta a művész (Gödi Körkép, 2007. február).
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2016-ban az októberi forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján részt vett a Kőbányai Galériában a Dolor et Gloria
című emlékkiállításon. A forradalom vásznai című képei különteremben kaptak helyet.
Október 23-án avatták fel Rákosszentmihályon a Tóth
Ilonka Emlékházat. Egy róla készült portrét ajándékozott
a Tóth Ilonka nevét viselő alapítványnak, amit emlékplakettel
és díszoklevéllel köszöntek meg (Gödi Körkép, 2016. november).
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2018-ban a József Attila Művelődési Házban nyílt életmű-kiállítása.
Vass István Mátyás önéletírása alapján.
Ember viharban, Felsőgöd, 1996. (kézirat)
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DR. ZÁHONYI GÉZA

BAKÓCA, 1900. ÁPRILIS 6. − BUDAKALÁSZ, 1991. MÁRCIUS 4.

Fia, Záhonyi Tamás visszaemlékezése

Apja Nahóczky Béla (Egerbakta, 1865) telekkönyvi hivatalnok, betétszerkesztő írnok,
anyja Zipera Hermina (Csíkszereda, 1873)
volt.
A gimnáziumot Szarvason végezte, majd
1930-ban a Pázmány Péter Egyetem Gyógyszerészeti Karán diplomát, 1937-ben pedig
a franciaországi Strasbourg tudományegyetemén gyógyszerészeti doktorátust szerzett.
Gyakornoki éveit Marcaliban, Budapesten, Szabadszálláson, a romániai Galacban
(Galaţi) töltötte. Egyetemi tanulmányai
és külföldi tartózkodása alatt megtanulta a román, francia,
olasz, spanyol, angol és német nyelveket.
A Magyar−Hollandi Banktól 1933-ban Budakalászon vett
egy házat, amelyben lakást és gyógyszertárat alakíttatott ki.
1934-ben kedvezményes hitellel gyógyszertári jogot és praxist
indított.
1936-ban nevét dr. Záhonyi Géza Bélára változtatta, saját kérelmére.
1938-ban házasságot kötött Ózdon, felesége Kiszely Ilona
(Ózd, 1918. október 2. – Budakalász, 1992. október 20.).
Gyermekeik: Tamás (Budapest, 1940) szállodai szakember,
Ildikó (1942) kozmetikus.
1950-ben házát, telkét, gyógyszertárát államosították,
és családjával együtt kitelepítették. Lakhelyül és működési területül Felsőgödöt jelölték ki számára 1950. augusztus 20-tól.
Így itt fejeztem be az általános iskolai tanulmányaimat,
majd felvettek a gimnáziumba.
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Édesapám hamarosan beilleszkedett a község társadalmi
életébe. 1954-től részt vett a közéletben. Az Egészségügyi
Állandó Bizottság vezetőjeként tevékenykedett.1
1956. október 23-án örömmel üdvözölte a budapesti ifjúság
megmozdulását. A korabeli tanácsi jegyzőkönyv szerint: „Szívét, lelkét betöltő túláradó érzéssel köszöntötte az egyetemi
ifjúság felvonulását.” A budapesti események hatására Felsőgödön is tüntetéseket tartottak. Dr. Záhonyi mondott beszédet, és nyugalomra intette a jelenlévőket. Létrehozták a Forradalmi Bizottságot, melynek elnökéül őt választották meg.
Arra törekedett, hogy megőrizzék a köznyugalmat, senkinek
se essen bántódása, és lehetőség szerint biztosítsák a lakosság
ellátását.
Reményekkel teli, boldog napok következtek. A Nemzetőrség megszervezte az ellátást – együttműködve az Alsógödi Forradalmi Tanács elnökével (sic!), dr. Bíró Elemérrel –,
és Vácról, Dunakesziről szállították az élelmiszert teherautókon. Diákok segítettek a rakodásban.
Családunk élte hétköznapi, de nem megszokott életét,
atyámmal alig találkoztam, a rádiót füleltük éjjel-nappal.
November 4-e, a szovjet csapatok bevonulása után is bízott
a változásban. Felsőgödön demokratikus választással új Végrehajtó Bizottságot hoztak létre, amelynek tagja lett, de a testület vezetését nem vállalta. Ismét a régi tanácselnök lett a VB
elnöke. 1957 februárjáig részt vett a rendszeresen megtartott
VB-üléseken, nem volt hangadó, de javaslataival segítette
a remélt változást.
1957. február 13-án este 11 órakor három géppisztolyos ávós
vert fel álmunkból, házkutatást tartottak szinte szó nélkül,
és apámat mindennemű információadás nélkül elhurcolták.
1
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PML. Felsőgödi tanácsi jegyzőkönyv, 1954-1956. 88. oldal

A hivatalos feljegyzés így számol be az eseményekről:
A Honvédelmi Minisztérium 20. sz. tájékoztatója az 1957. február
19. és február 25. közötti időszakról: „Az újpesti karhatalmisták
Vácra kihelyezett csoportja a járási rendőrkapitánysággal
együttműködve február 13-án őrizetbe vette a felsőgödi
ellenforradalmárok vezetőit. Az ellenforradalmi banda vezetője dr.
Záchonyi (sic!) Géza, volt gyógyszertár-tulajdonos.” 2 (A hivatalos
iratokban több esetben kisebb-nagyobb pontatlanságok találhatók.
Itt is a beszámolóban meghatározott időszakon kívüli az esemény
– a szerk.)
Anyámat indoklás nélkül elbocsátották az állásából, a felsőgödi gyógyszertárból. A karhatalmisták télvíz idején kitelepítettek bennünket a lakásunkból egy víz, fűtés, fürdőszoba,
WC nélküli felsőgödi kápolnába (később tornaterembe), ahol
az ablakok is ki voltak törve. Anyám fél év múlva kapott állást
a Chinoin Gyógyszergyárban. Hónapokig sehonnan, semminemű felvilágosítást nem kaptunk apám hollétéről.
Az első hivatalos igazolást 2002. augusztus 27-én kaptam
meg, egyszersmind annak alátámasztásául, hogy nem tudta őt
beszervezni a kádári titkosrendőrség. Ekkor ő már tizenegy
éve az alvilág révésze volt, Charon ladikján szelte a túlvilági
habokat.
A különböző büntetőeljárások fellelt dokumentumai esetenként dátum nélküliek, így bemutatásuk a vélhető sorrend
alapján történik.

2

Magyar Országos Levéltár, 288. f. 30/1957öe. p. 161.
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1957. február 28-tól volt előzetes letartóztatásban, a nyomozati eljárás március 8-án indult ellene. A vád szerint dr. Záhonyi Géza és társai ellen szervezkedés büntette miatt indult
nyomozás.
Az ügyészség március 27-én hallgatta meg a gyanúsítottakat. Dr. Záhonyinak azt rótták fel, hogy két esetben tartott a hallgatóság felizgatására alkalmas beszédet. Szervezte
a népfrontot (?), melyből később Forradalmi Bizottság alakult,
és annak elnöke lett. Az 1956 októbere előtti időszakban a lakásán tartott összejöveteleken a Népköztársaság megdöntésére szervezkedtek. A felsőgödi polgárőrség megszervezésében
és felfegyverzésében is részt vett. A népi demokratikus rendszerhez hű személyek lakását figyeltette és őriztette. Kapcsolatot tartott a Váci Járási Forradalmi Bizottsággal, valamint
a tanítók nyugdíjaztatása érdekében intézkedett.
Dr. Záhonyi tagadta a terhére felrótt bűncselekményeket,
és védekezésül előadta, hogy beszéde nem volt izgató tartalmú, tevékenysége a rend fenntartása, a közbiztonság és a közvagyon megőrzésére irányult. Lakásán ellenforradalmi szervezkedés nem volt, ismerőseivel tarokkozott. A polgárőrség
felfegyverzése a váci rabok kiszabadulása után a közbiztonság
érdekében történt. A kommunisták lakásainak megfigyelését
azért rendelte el, mert ismeretlen személy a tüzéptelep vezetőjének ablakát téglával betörte. A felelőtlen cselekményeket
akarta megelőzni a járőrözéssel. A tanítók nyugdíjazására csupán javaslatot tett az iskoláknak.
Az ügyészség bizonyítékok hiányában a vele szemben elrendelt nyomozást megszüntette, és a váci járási rendőrkapitányságra való átkísértetését rendelte el.3

PML. Határozat a nyomozás megszüntetéséről, a Pest megyei Ügyészségtől. 1957. Bül. 208/2. sz.
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A vele egy elbírálás alá eső Potyó Imrével másnap közbiztonsági őrizetbe kerültek, internálták őket. A szabadlábra helyezett Erdélyi Lajos és Mészáros István néhány napra hazamehettek, majd ők is közbiztonsági őrizetbe kerültek. Egyedül
Dankó József került véglegesen szabadlábra.
A váci fegyintézet és a budapesti Aradi utcai rendőrkapitányság letagadta, hogy apámat fogva tartják, holott érdeklődésünk időpontjában ott volt. A Történeti Hivataltól és a Pest
Megyei Levéltárból kapott adatok szerint a váci börtönben,
az Aradi utcai rendőrkapitányságon, Kistarcsán (itt egyszer
meglátogattuk) és Tökölön – mindkettő hírhedt gyűjtőfogháza volt a Rákosi-rendszer politikai üldözöttjeinek – tartották
fogva.
Tanáromat, Antall Józsefet, a későbbi miniszterelnököt
a szovjet inváziót követően eltávolították az Eötvös József
Gimnáziumból. Ezt követően a budapesti Toldi Gimnáziumban taníthatott, de 56-os múltja miatt nemsokára véglegesen
eltanácsolták a tanári pályától. Ezután könyvtári segédmunkásként dolgozott, majd az Orvostörténeti Múzeumban kapott állást. Az osztálytalálkozókon évente egyszer ő is megjelent. „Uraim, ha nincs ellenvetésük, felajánlom a tegeződést,
mivel önök már érett korba kerültek” – szólt hozzánk az első
érettségi találkozón. Ettől kezdve visszafogott tegeződés keretei között zajlottak találkozásaink, hosszú évekig. Erős, öszszetartó osztály volt és maradt a miénk.
Apám szabadon bocsátási kérelmének elutasításánál Erdélyi
Lajos foglalkozását és édesanyja nevét írták be, elképzelhető,
hogy ő is beadta a kérelmet, és ugyanazt a választ kapta.
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Apám 1957 év végén jött haza, minden előzetes híradás nélkül. Karácsonyra visszakaptuk őt – egyszerűen bekopogott,
és ott állt az ajtóban. Talán a legszegényebb és legszebb karácsonyunkat ünnepeltük újra együtt.
Édesapám kiszabadulása után egy évig rendőri felügyelet
alatt állt, mindenhová elkísérte a hálózat figyelő tekintete
és a „reakciós ellenforradalmár” bélyege, az ezzel együtt járó
megaláztatások, de sem ezekről, sem a fogva tartása alatt történtekről soha nem szólt egy szót sem.
A rendőri felügyelettel és annak felfüggesztésével kapcsolatban a község MSZMP párttitkára és valószínűleg egy párttag
vallomást tettek Záhonyi Gézáról a váci Városi és Járási Rendőrkapitányságon.
A párttitkár így nyilatkozott: „a járás területén átvéve az ellenforradalom irányítását (…) felszólította a polgárőrséget
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a szovjet csapatok elleni harcra”. (Ezt nyilvánvalóan cáfolják
a Dobolási értesítőben leírtak – a szerk.) „A közbiztonsági őrizetből hazajöttek felvették a kapcsolatot a régi baráti körrel,
állandóan összejárnak, és hallomásból tudom, hogy dr. Záhonyihoz diplomata rendszámú autó is kijár.”
A párttag vallomásában egyebek mellett ez szerepelt: „mindig az úri osztályhoz tartozott, a dolgozókat és a munkásokat
lenézte. A váci járási tanácsnál is vezette az ellenforradalmi
nagygyűlést. Az egész járás területén tevékenyen irányította
az ellenforradalmat.”4
A fogságban töltött időről ítéletet, igazolást, hivatalos iratot
nem kapott, nyugdíjába sem számították be ezt az időszakot.
Törvényen és léten kívüli volt.
Hónapokkal később beosztott gyógyszerészként kapott állást az ország különböző helyein, így a következő év őszén
Felsőgödről el kellett költöznünk. A különböző állomások:
Beled, Csákberény, Lövő (Győr-Sopron megye), Pusztaszabolcs, Rétság.
1963-as nyugdíjba vonulása után visszaköltöztünk Budakalászra. Édesapám kilencvenéves koráig dolgozott anyagbeszerzőként egy műszaki gazdasági munkaközösségben,
a Műszaki Egyetem szállodájában portásként, az Országos
Műszaki Fejlesztési Bizottság székházában küldöncként.
Kilencvenegy éves korában hunyt el. Örök álmát a budakalászi római katolikus temetőben alussza. Felesége egy év
múlva követte őt.
***
Göd Város Önkormányzata 2015 februárjában Dr. Záhonyi
Géza térnek nevezte el a korábbi Marx teret, emléket állítva
ezzel a Felsőgödi Forradalmi Bizottság egykori elnökének.
Történeti Levéltár. Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek a BM Rendőr-főkapitányság váci járási kapitányságán. ÁBTL. 3.1.9 1958. március 12.
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Az önkormányzat 2018. február 22-én, a kommunizmus
áldozatainak tiszteletére rendezett megemlékezésen emléktáblát helyezett el dr. Záhonyi Géza Ady Endre úti egykori
házának falán.

205

A megemlékezésen és az emléktábla avatásán részt vettek dr. Záhonyi Géza
családtagjai is. A képen középen fia, Záhonyi Tamás, mellette balra unokája
és dédunokái. A kép bal szélén dr. Pintér György alpolgármester, jobb szélen
Markó József polgármester, mellette Láng József
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A GÖDI ESEMÉNYEKBEN
RÉSZT VETT TOVÁBBI
SZEMÉLYEK
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BATYKA IMRE ÉS KISS JÁNOS, A FORRADALMI
TANÁCS ELNÖKE ÉS ELNÖKHELYETTESE
Szász Ferenc visszaemlékezése szerint a Forradalmi Tanácsnak tagja Batyka Imre (Betykó Imre néven) és Kiss János is.
Böőr László összeállítása szerint Batyka Imre tanácsi dolgozó
(146. o.) a Forradalmi Bizottság elnöke, Kiss János MÁV-dolgozó (158. o.) a helyettes. E kettőn kívül más szövegekben
vagy dokumentumokban nem került elő a nevük a kutatások
során, de mivel más nevek nem fordultak elő ezekben a pozíciókban, így valószínű, hogy valóban ők tölthették be ezt a két
tisztet. Rendőri atrocitásban nem volt részük.
Egyedül az 1956. november 16-i VB és Forradalmi Bizottság közös ülésén említik, hogy a Forradalmi Bizottság részéről Mojzes Vince vezeti az ülést, mivel Batykó és Kiss autóbalesetet szenvedtek, és kórházban vannak.
***
FODOR JÓZSEF, A NEMZETŐRSÉG
PARANCSNOKA
Fodor József más néven szerepel az ellenforradalomban részt
vett és külföldre távozott személyek listáján, ezekkel a személyi adatokkal: Forró József, született Újpesten, 1931. október
11-én, anyja Fülöp Mária. Segédmunkás, lakhelye Alsógöd,
Kabók Lajos utca 2.
A névelírás ellenére biztosan Fodor Józsefről, a Nemzetőrség egyik vezetőjéről lehet szó, mivel Forró néven említett
személy lakcíme megegyezik az alsógödi Nemzeti Forradalmi
Bizottság október 31-én kiadott fegyverkérelmében szereplő
Fodor József lakcímével.
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***
A Történeti Levéltár az „ellenforradalomban” részt vett személyekként tartja nyilván azokat is, akik külföldre távoztak.
Közéjük tartoznak a következők:
POZMAN KÁROLY
Született Budapesten, 1917. augusztus 2-án. Anyja Datner
Julianna. Képkeretező kisiparos. Lakcíme: Alsógöd, Fürst
Sándor utca 15.
Őt Szász Ferenc „nemzetőr parancsnoknak” mondja, aki
erősen szorgalmazta a Szabad Európa Rádió bekapcsolását
a hangszóróba.
PÁL MIHÁLY
Született Sopronban, 1918. március 28-án. Anyja Jáger
Erzsébet. Pedagógus. Lakcíme: Alsógöd, Vorosilov utca 10.
Angyal Annával együtt őt is az alsógödi megmozdulások
kezdeményezőjeként említik. Szász Ferenc szerint ő is a fegyveres nemzetőrök egyikeként szorgalmazta a Szabad Európa
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Rádió bekapcsolását a hangszóróba. Az MDP-vezetők felelősségre vonására biztatta a fiatalokat.
HEVESI FERENC
Született Kétegyházán, 1926. április 7-én. Anyja Palásti
Margit. Gépkocsivezető. Lakcíme: Alsógöd, Szent László
utca 16.1 Bátorfi József említi mint nemzetőrt, aki egy eltulajdonított teherautóval külföldre távozott. Csányi József egy
előző napi sikertelen külföldre távozás gépkocsivezetőjeként
emlékszik rá.
***
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége 2006. október 23án Gödön kitüntette azon gödi lakosokat is, akiknek forradalmi tevékenysége nem Gödhöz kapcsolódott. Néhányuk személyi adatai további kutatást igényelnek. Közöttük szerepelt:
Nagy Ferenc, Szentesi András, Vizi István.
***
HORÁNYI FERENC, ALSÓGÖD FŐJEGYZŐJE
1956 elején az akkori alsógödi VB-titkár betegségére hivatkozva felmondott. Horányi Ferencet, Tök község VB-titkárát
kérték fel a pozíció betöltésére. 1956. október 26-án beválasztották Alsógöd Forradalmi Tanácsba, majd novemberben
az átalakított VB-titkári teendőivel bízták meg.
A nehéz időkben a VB-elnökkel közösen készítették elő és
adták ki a szükséges szociális és rendfenntartási határozatokat.
Az ezzel kapcsolatban fennmaradt dokumentumok tanúbizonysága szerint ezeket minden esetben közös aláírásukkal látták el.
1958 márciusában néhány alsógödi személyt mondvacsinált
„ellenforradalmi” tevékenységéért a rendőrség letartóztatott
és a Váci Rendőrkapitányságra szállított. Börtönbe zárták,
1

Állambiztonsági Történeti Levéltár. V-150395 252. 192. oldal
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többször kihallgatták őket, néhányukat testileg is bántalmaztak. Szász Ferenc visszaemlékezése szerint ekkor Horányi Ferenc is rendőrkézre került, de egy hónapnál rövidebb idő után
szabadult. Egyéb információ nem állt rendelkezésünkre ezzel
kapcsolatban.
Horányi Ferenc az áprilisi VB-ülésen már részt vesz, majd
folyamatosan ellátja feladatait, még 1959 augusztusában is elnöki beosztásban szerepel. A további időszak már nem képezte kutatásunk tárgyát.2

2
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PML. Alsógöd község tanácsi és VB-jegyzőkönyvei, 1956−1959.
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Nagyréti Tamás rajza
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GÖDIEK A VÁCI
JÁRÁSI FORRADALMI
BIZOTTSÁGBAN
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1956. október 26-án Vácon nagygyűlést tartottak, megalakították a Váci Forradalmi Tanácsot és életre hívták a Polgármesteri Hivatalt.
Október 28-án a tanácsi apparátus ideiglenes forradalmi bizottságot alakított, ennek elnökéül pedig Lakatos Józsefet választotta meg. Még ezen a napon Lakatos az elnöki tisztséget
átadta Solt Árpádnak, és a továbbiakban helyettesként működött.
(A forradalmi bizottságok iratai részben a rendőrség általi
elkobozások, részben valószínű megsemmisítésük miatt elég
hiányosan, néha ellentmondásokkal tarkítva találhatók meg
a Pest Megyei Levéltárban. Némi információ azért szerepel
a visszarendeződés utáni első hivatalos tanácsülésekről,
a forradalmi eseményekről készült beszámolókban.)
Váci Járási Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Bizottság október 29-én kiadta állásfoglalását (lásd a következő oldalon).1
Október 31-én a járás községeiből küldöttek érkeztek, öszszesen 57 fő. A VB választott funkcionáriusait ezen az ülésen
leváltották. November 6-án Lakatos József elnökhelyettest
a Forradalmi Bizottság először visszahívta, majd később, dr.
Csomor János lemondása után ismét elnöki teendőket látott el.2
Létrehoztak egy szűkebb körű intézőbizottságot is, melynek kijelölésére a megbízottak között volt dr. Rézler Gábor és
Mészáros István is.
A Forradalmi Intézőbizottság elnöke dr. Csomor János
ügyvéd, elnökhelyettes dr. Rézler Gábor, titkár Barta Aladár.
Tagságra jelöltek: Szoták Bertalan, Juhász István, Cselőtei János, Tandler József (Felsőgöd), Zádori Bertalan (Alsógöd),
1956 Pest megyében. Pest Megyei Levéltár. (Pest megye múltjából, 10.)
PML. A Váci Járási Tanács iratai, 1957. 56. oldal. Az Összeférhetetlenségi
Bizottság jegyzőkönyvéből
1
2
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Czeller Ferenc, Józsa Kálmán. A forradalmi bizottság tagjai
a jelöltek személyét elfogadták.
Az Intézőbizottság tagjai elkészítették politikai állásfoglalásukat, mely szerint célkitűzéseik: szabad vallásgyakorlás,
többpártrendszer, a Szabad Európa Rádió zavarásának megszüntetése, a kötelező orosz nyelvoktatás megszüntetése az iskolákban, a Varsói Szerződés azonnali felmondása és az egyetemi ifjúság 16 pontjának elfogadása.
Intézkedés történt a Járási Tanács VB megszüntetésére és
választott tagjai működésének felfüggesztésére, a községekben a párttagoknál esetleg kint lévő fegyverek összeszedésére
és a nemzetőröknek történő átadására.
A Járási Tanács néhány osztályvezetőjének felmentésére is
sor került, köztük dr. Tavas József egészségügyi és Solt Árpád
oktatási osztályvezetőkére. Helyük betöltése ügyében azonnal
intézkedtek.
Hivatalosan is engedélyezték a polgári pártok megalakítását.
A Kisgazdapárt szervezésére dr. Rézler Gábor polgármestert,
Piros György korábbi főjegyzőt és dr. Csomor János ügyvédet
bízták meg.3
Összefoglaló a Váci Járási VB-ülések 1956. október 23. utáni
jegyzőkönyveiből

Legelőször is együttes ülést tartott a Járási Tanács VB és
a Nemzeti Forradalmi Tanács.
November 19-én a Járási Forradalmi Bizottság vezetésével
zajlott le a 47 fő részvételével megtartott ülés.
Dr. Rézler Gábor elnökhelyettes beszámolója alapján áttekintették a Forradalmi Bizottság irányelveinek teljesülését
az október 31-től november 10-ig tartó tíz nap során. Öszszefoglalva megállapították, hogy az egyes községekben az elPML. A Váci Járási Tanács első ülésének jegyzőkönyvéből, 1957. április
20., 5. oldal
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látás, a rend megfelelő volt, és a személyes bosszú érvényre
jutását sikerült megakadályozni. A további működésre vonatkozóan azt javasolták, hogy meg kell találni annak módját,
hogy a járási VB és a járási Forradalmi Bizottság együttműködésével miként történjen a közigazgatási irányítás. Tudomásuk szerint ezt már több községben megoldották. A régi
VB-t kiegészítették a helyi forradalmi bizottságok képviselőivel. Javasolták, hogy ez járási szinten is így működjék.
Erdélyi Lajos a beszámolóhoz hozzáfűzte, hogy a forradalmi vívmányokat meg kell őrizni, és össze kell hívni a járási tanácstagokat, mert nem lenne helyes, ha a régi VB-tagok
vinnék az ügyeket. Alkotmányos úton kell új VB-t választani,
és aki nem oda való, annak helyére más tagot kell választani,
amint ez Felsőgödön már megtörtént. Javasolta Szoták és Lakatos kartársak megtartását, két régi VB-tag és a két alelnök
munkáját viszont bírálta.
Záhonyi Géza szerint eddig a járás nem tartott közvetlen kapcsolatot a községekkel, és ezért az egyes bírálatok
nem voltak megalapozottak. Tandler József javasolta, hogy
a régi VB-tagok munkájának megítéléséről a községek küldöttei mondjanak véleményt. Erdélyi Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a Kádár-kormány nem rendelkezett arról, hogy a VB-ket meg kell hagyni. Ezért indítványozta,
hogy olyan emberek vegyék át az irányítást, akik ismerik
a járás ügyeit. Nem lenne jó, ha mindenben a régiek vennék
vissza a vezetést.
Dr. Rézler javasolta, hogy ne hagyjanak senkit kenyér
nélkül. A most kifogásolt személyek is október 29-én megválasztott tagok voltak. Egy bizottság döntsön róluk. Lakatos VB-elnök szerint a VB nem mondott le. Helyesli Erdélyi kartárs felszólalását, meg kell kérdezni a tanácstagokat,
mondja. Néhány egyetértő felszólalás után elrendeli a titkos szavazást. A volt VB-tagok saját elhatározásukból kimaradtak a szavazásból. Végül a jelen lévő 47 főből, a régi
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VB-tagok kivételével, titkos szavazással megválasztották
az új VB tagjait. Úgy döntöttek, hogy végleges jóváhagyásra a következő tanácssülés elé fogják terjeszteni a névsort.
Lakatos József javasolja három forradalmi bizottsági tag
megfigyelő státuszú csatlakozását. Czeller és Józsa kérik
felmentésüket az Intézőbizottságból, mivel van törvényes
VB, de ezt nem fogadják el, mert továbbra is szükségük van
a támogatásra.
Potyó Imre a pedagógusok nevében azt kérdezi, ki viszi
az oktatási ügyeket, mert úgy tudja, Zádori mellőzve lett. Dr.
Rézler tájékoztatja, hogy az előzőleg leváltott oktatási osztályvezető helyére kinevezett Zádori Bertalan csak november
10-ig vállalta a megbízást. Időközben úgy látják, a régi osztályvezető, Solt Árpád ellen a pedagógusok képviselőinek már
nincs kifogása. Zádori is megerősíti a bejelentést. Solt Árpád
kéri, lehetőség szerint induljon el a tanítás, ez nem sztrájktörés. Figyelembe kell venni a pedagógusok utazási nehézségeit
és a szénhelyzetet is. Az oktatási problémák megoldására Solt
vezetésével bizottságot alakítottak, melynek tagja lett Potyó,
Zomborka, Reményiné és Zádori. Végül a Forradalmi Bizottság a három megfigyelő és koordináló tag közé a felsőgödi
Tandler Józsefet is beválasztotta.4
November 24-én a Járási Tanács VB-ülésén a megválasztott
VB-tagok és a három forradalmi bizottsági megfigyelő vett
részt. Visszahívták a Forradalmi Bizottság által javasolt két
régi elnökhelyettest.5
A továbbiakban az újonnan létrejött egyes községi VB-k
személyi összetételét vizsgálták, illetve hagyták jóvá. Felsőgödön a javasolt iskolaigazgatót és két pedagógust állásukból
felfüggesztettek. Új igazgatót és helyettest neveztek ki.6
PML. A Váci Járási VB 1956. november 19-i jegyzőkönyve
PML. A Váci Járási VB 150.,151/1956. sz. VB-határozat
6
PML. A Váci Járási VB iratai, 1956. november 24. jegyzőkönyve
4
5
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November 29-én a járási tanácsülésen jóváhagyták a VB határozatait, tehát VB-elnök Lakatos József, két helyettese Józsa
Kálmán és Czeller Ferenc, titkár Szoták Bertalan.7
December 13-án a Járási Tanács VB-ülésén az új VB-tagok
mellett a Forradalmi Bizottság megfigyelői már nem vettek
részt.
Megerősítették Felsőgöd új összetételű VB-jét, és azt a tanácsülés elé jóváhagyásra előterjesztették.8 Több község VB-öszszetételét megvizsgálták és elfogadásra javasolták a következő
tanácsülésre. A termelőszövetkezetek helyzetét áttekintve néhányak a feloszlását megállapították, Gödön összesen 50 tag
lépett ki. Áttekintették az adózást és a költséggazdálkodást,
Felsőgöd hitelkérelmét a megtakarítás terhére engedélyezték.9
A Váci Járási Tanács működésében már januártól viszszatértek a régi rend képviselői, és azonnal törtvénytelennek
nyilvánítottak a forradalom alatt hozott valamennyi intézkedést. Lakatos József, miután a forradalom utáni tevékenységét
az Összeférhetetlenségi Bizottság vizsgálat alá vette, megbízatásáról lemondott. Néhány hónap múlva dr. Csomor János
ügyvédet és dr. Rézler Gábort több hónapra internálták.

PML. A Járási Tanács VB iratai, 13-77/ 1956. Tájékoztató a községi
tanácsok VB-elnökeinek
8
PML. A Járási Tanács VB iratai, 158/1956. VB-határozat
9
PML. A Váci Járási VB 1956. december 13-i jegyzőkönyve
7
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GÖDIEK
A FORRADALOMBAN
MÁS TELEPÜLÉSEKEN
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ÁCS SÁNDOR

EDELÉNY-CSÁSZTAPUSZTA, 1910. OKTÓBER 19. –
KUNHEGYES, 1961. JÚNIUS 12.

Édesapja gazdatiszt volt, 1913-ban hunyt el.
Édesanyja Király Mária. Édesapja halála után
Poroszlóra költöztek, és az ottani református
elemi iskolában végezte el a hat osztályt, majd
Hódmezővásárhelyen a négy polgárit. 1930
júniusában a debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát. Friss diplomájával még
abban az évben elnyerte a meghirdetett mezőcsáti református kántortanítói állást.
Ács Sándor 1953-ban Egerben magyar−történelem−ének
szakos tanári oklevelet kapott. A nagyudvari iskolában kezdte
meg szolgálatát, ahol a megbízáshoz szolgálati lakás is járt.
Házasságot 1937-ben kötött, a mezőcsáti Vattay Máriát
(1914−2005) vette feleségül. Három gyermekük született:
Mária (1938), Éva (1940) és Sándor (1942).
A második világháború után a 1946/47-es tanévben a nagyudvari iskola igazgatója. 1948-ban, az egyházi iskolák államosítása után a kántori szolgálata megszűnt. A tanári képesítés megszerzését követően, a szakmai munkáját elismerve
1953-tól a Mezőcsáti járás tanfelügyelőjének, majd a Mezőcsáti járás oktatási osztályvezetőjének nevezték ki.
1956 októberében a Mezőcsáti Munkástanács titkárává választják. E megbízatásának köszönhető, hogy 1956-ban Mezőcsáton nem volt fegyveres incidens. A fegyvereket begyűjtve
megakadályozta a felesleges vérontást.
Az események menetét jó érzékkel felismertve, neki volt köszönhető az is, hogy a szovjet tankok Tiszakeszi felől érkezve
úgy vonulnak el Mezőkövesd határában, hogy egyetlen lövés
sem dördül el. Bölcsessége, higgadtsága, helyes helyzetfelismerése a települést megóvta a bajtól.
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1957. március 8-án este letartóztatták. A mezőcsáti bíróság
börtönébe vitték, majd a Kistarcsai Közbiztonsági Táborba
internálták. Ítélet nélkül hét hónapot töltött itt. Letartóztatásának híre ment. Az elrettentő példa statuálása elérte célját
a pedagógustársadalomban és a közéletben.
1957 decemberében koncepciós perét Miskolcon folytatták
le a megyei bíróságon: a vád szerint az iskola padlásán lőállásokat alakítottak ki, és onnan kívánták a szovjet tankokat
megtámadni. Olyan tanúkat idéztek be, akik talán még Mezőcsáton sem jártak sohasem. Öt év szabadságvesztésre ítélték
(B. 1569/1957/21. sz. ítélet). Miskolcról a váci börtönbe került.
Felesége minden tőle telhetőt elkövet, hogy a megfellebbezett
elsőfokú döntést a Legfelsőbb Bíróság újratárgyalja.
1958 márciusában a Legfelsőbb Bíróság a büntetését két
évre mérsékli (Bf. IV. 3056/1958/28. sz. ítélet). Budapesten
a Kozma utcai börtönben tölti büntetésének utolsó hónapjait.
1959. január 3-án szabadul, büntetése egynegyedének feltételes elengedésével.
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Betegen, meggyötörten, állásától megfosztva tért haza. A Miskolci Hűtőház építkezésén
dolgozhat segédmunkásként. 1959 őszétől
Kunhegyesen szolgált, a Református Egyház
megválasztott kántoraként.
Leányai követték édesapjuk hivatását, és egy
mezőcsáti pedagógusi ismeretség folytán először Vácrátóton, később Mária Dunakeszin,
Éva Felsőgödön 13 évig, majd 1977-től az alsógödi Huzella Iskolában tanított, nyugdíjba
vonulásáig. Sándor más életpályát választott,
de fia folytatja a családi hagyományt.
1961 márciusában a Szolnoki Kórházban
diagnosztizálják betegségét: leukémia. Június
12-én családja körében békességben fejezte be
életét. Kunhegyesen a református egyház saját
halottjaként temették el.
A családfő halála után szerettei, a mezőcsáti házukat eladva, ugyancsak pedagógusi ismeretség folytán 1962-ben Alsógödön családi
házat vásároltak.
Az 1989-ben megjelent semmisségi törvény alapján büntetését eltörölték, és özvegye
nyugdíj-kiegészítésben részesült.
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Az 1992. március 15-i ünnepség keretében a Gödi Polgármesteri Hivatalban vehette át özvegye a Göncz Árpád aláírásával ellátott oklevelet és a posztumusz kitüntetést.1

1

Gödi Körkép, 1992. március II. 1. oldal
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2003 júniusában pedig, halálának 42. évfordulóján a mezőcsáti református egyház emléktáblát állított az iskola falán,
ott, ahol tanított, alkotott, ahol életét adta hazájáért, szűkebb
pátriájáért.2
A családtól kapott információk alapján

„Az igaznak emléke áldott”. In: Fénysugár, a mezőcsáti református egyházközség lapja, 2003. június

2
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ANTAL JÓZSEF BUDAPEST, 1941. MÁJUS 5.
Édesanyja neve Skrábik Mária. Szülei a második világháború alatt költöztek Sződligetre.
Szerszámkészítő szakmunkás, az ipari tanuló
iskolát minisztériumi kitüntetéssel végezte el
1958-ban.
1964-ben kötött házasságot, felesége Zuglói
Margit (Andornaktálya, 1944. szeptember
30.). Antal József börtönből való szabadulása
után két fiúgyermekük született.
A Mechanikai Laboratórium Híradástechnikai Kísérleti Vállalat (Dunakeszi) alagi 2.
számú telepén szerszámkészítőként dolgozott.
1966 őszén az ’56-os forradalom és szabadságharc tízéves
évfordulójára sződligeti otthonukban röpcédulákat készített,
az akkori „házi technika” lehetőségeivel, festékbetűs gyereknyomdával.
Margit abban az időben egy budapesti papírgyárban dolgozott, és onnan hozott haza cigarettapapírt, melyet férje
10 x 10 cm-es darabokra szabott és, ezekre került föl, minden
egyes darabra külön-külön, a kézi guminyomdával megírt követelés, amelynek megvalósításáért tíz évvel korábban magyar
hősök harcoltak, és adták életüket a hazáért:
Ruszkik, haza!
Szabad választásokat!
Többpártrendszert!
Valódi demokráciát!
Antal József nem vont be senkit az illegális figyelemfelhívásba, egyedül „dolgozott”. Röpcéduláit a Budapest–Vác–Szob
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és a Vác–Veresegyház vonalon közlekedő vasúti személykocsikban hagyta, így terjesztette. Végül a cigarettapapír buktatta le. Rájöttek, hogy a cigarettapapír csak egyetlen helyről
származhat. Először a feleségét figyelték, de ez nem vezetett
eredményre. A nyomozás tovább folytatódott, és eljutottak
Antal József „ellenforradalmi” tevékenységének leleplezéséig,
végül letartóztatásáig.
Margit csak a hatóság értesítése után szembesült férjének
a kommunista rendszerrel szembeni ellenállási munkájáról,
ekkor tudta meg, hogy férjét előzetes letartóztatásba helyezték.
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Első fokon négy év fegyházbüntetéssel sújtották, melynek
megfellebbezése után három évre csökkent az ítélet. Antal József végül két év után, 1968. október 24-én szabadult.
Büntetését a Budapesti Fegyház és Börtönben (eredeti nevén Budapesti Gyűjtőfogház, közismert elnevezése: „a gyűjtő”) kezdte meg Kőbányán, és innen szabadult.
Margitot a papírgyárban a férje szabadulása után áthelyezték
olyan munkakörbe, amit nem vállalhatott el, ezért kilépett.
Erre számítottak. Józsefet is elbocsátották, új munkahelyén
a legalacsonyabb munkabér járt neki, és semmilyen kedvezményt nem kapott.
Szabadulásával nem ért véget a büntetése, sőt családja is
megsínylette a kommunista rendszer diktatúráját. Szabadulását követően egészen 1990-ig a rendőrség havi rendszerességgel ellenőrizte őt családi házukban.
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A 25. évfordulós kitüntetés után részesült az 50. évforduló
alkalmából kiadott megyei és POFOSZ-kitüntetésekben is.
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2001-ben, hatvanévesen ment nyugdíjba utolsó munkahelyéről, a Dunakeszi Járműjavítóból. Nyugdíját a Magyar Állam „nemzeti helytállásért” elnevezésű nyugdíjkiegészítő pótlékkal toldotta meg.

Antal József
(balról
a második)
2006-ban, Iván
Kovács László
szobrának
avatásán

Antal József az 1956-os forradalom 60. évfordulóját már
betegen élhette meg, Alzheimer-kór támadta meg, elvesztette
emlékezőképességét. Felesége, Margit most is kitart mellette,
ápolja, segíti őt a mindennapi tevékenységében. Hősök voltak
ők egy nehéz időszakban, amikor az országban mindenki rettegett. Nemzeti helytállásuk példaértékű az ifjúság számára.
Az Antal Józsefnétól származó információk alapján
összeállította Farkas Éva
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BOSÁK JÓZSEF

EYSDEN (BELGIUM), 1933. AUGUSZTUS 20. − GÖD, 2012. JANUÁR 8.

Apja Bosák József (1906. március 15. − 1906.
október 17.), anyja Kemenczki Gizella (1905.
január 2. − 1982. június 17.). 1952-ben költözött Alsógödre a szüleivel, a Pesti út 146.
szám alatti házba.
Bosák József elemi iskoláit Fót-Kisalagon
végezte, a dunakeszi szakmunkásképzőben.
A MÁV Tisztképző Intézetben és a pesti
Kertészeti Technikumban szerzett szakképesítéseket.
1960. június 25-én Budapesten kötött házasságot Mikó Magdolnával (Fehérgyarmat,
1940. március 15.), gyermekeik Tibor (1963. augusztus 20.)
és Tamás (1970. december 15.).
Bosák József Dunakeszin, a MÁV Járműjavító Üzemében
volt lakatos. 1952-ben avatták MÁV-tisztté.
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Szépen haladt előre a ranglétrán, és 1956-ban Sztálinváros
állomásfőnöke lett. A forradalom alatt munkakörében igyekezett elősegíteni a régen várt változást.
1956. november 4. után Sztálinvárosban (akkor ismét Dunapentelének nevezték át a várost) felfegyverezték a lakosságot, és a szovjet tankok első támadását visszaverték. A szovjetek harci repülőgépek és ötven tank bevetésével foglalták
vissza a várost. Sokan meghaltak.1 Ebben a harcban tevékeny
szerepe volt Bosák József állomásfőnöknek is.
A forradalom után a MÁV-tól elbocsátották, hazaköltözött
a szüleihez Alsógödre. Budapesten a RICO-gyárban kapott
állást, karbantartó lakatosként.
1957. március 1-jén egy feljelentés következtében munkahelyéről elhurcolták és előzetes letartóztatásba helyezték, testileg
súlyosan bántalmazták. A halálbüntetés veszélye is fennállt.
Családi és baráti összeköttetés segítségével sikerült tisztáznia büntetlenségét, és 1957. április 30-án szabadlábra került.
A családi visszaemlékezés szerint szabadulása után még körülbelül öt éven át zaklatták, megfigyelték.
Új munkahelye − ugyancsak karbantartó lakatosként − a Lemezárugyárban, Újpesten lett.
Nagyon érdekelte a kertészet, ezért 1964-ben elvégezte
a kertészeti technikumot. Egy ideig gyümölcsültetvényt kezelt Szabolcs megyében.
Végül az AFIT 1. sz. Autójavítónál csoportvezetői beosztásban dolgozott nyugdíjazásáig. Nyugdíjazása után – kérelmére − visszakapta vasúttiszti rangját, valamint az utazási
kedvezményét az egész családja számára.
Fia, Bosák Tamás

1
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Bokodi-Olág Gergő: Nemzetőrség 1956, 92. oldal
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Az emlékérem

A díszoklevél
1991
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IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ

DEBRECEN, 1930. AUGUSZTUS 18. − BUDAPEST, 1957. DECEMBER 30.

Apja Iván Kovács József († 1984. március) hivatásos katona, anyja Rábai Margit (Sárrétudvari).
Iván Kovács László elemi iskoláit Csapókerten, a polgári első három osztályát Kassán
végezte.1 Az édesapa alakulatát 1944 végén
Szombathelyre helyezték, majd Németországba, ahová a család is követte őt. 1945 októberében tértek vissza Magyarországra.
László Nyíregyházán fejezte be a polgárit,
és beiratkozott a Debreceni Állami Közgazdasági Középiskolába, ahol 1951-ben tette le
az érettségi vizsgát. Jogi egyetemre szeretett
volna menni, de édesapja katonai és „nyugatos” múltja miatt erre nem volt lehetősége.
Iván Kovács László a biharnagybajomi Magyar−Szojvet
Ásványolaj Rt. (MASZOVOL) labdarúgócsapatában játszott.
Egy ismerőse honvédségi állást szerzett neki. Alsógödön folytathatta labdarúgó pályafutását, lakást kapott (Fürst Sándor
utca 22.), és 1952-ben a család is ide költözött. 1951-től 1953
márciusáig dolgozhatott a Honvédségnél polgári alkalmazottként, amikor kiderült „nyugatos” múltja, és elbocsátották.
Néhány bányaüzemi állás után 1955 júniusától Budapesten,
az Orvosi Műszerkereskedelmi Vállaltnál kapott munkát,
ahova 1956 novembere után is visszatérhetett.
Szabadidejében folyamatosan képezte magát, főleg a történelem érdekelte. Édesapjával sokat beszélgettek hadtörtéEgyes forrásokban Sopronba katonai reál iskolába járt, de a róla szóló
emlékkönyv ezt tagadja.
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neti és katonai kérdésekről. Sokat olvasó, a világ dolgai iránt
érdeklődő fiatalemberként rá kellett jönnie arra, hogy amit
az iskolában tanult, az újságokban olvasott, a rádióban hallgatott, az szöges ellentétben áll a saját tapasztalataival. Bizonyára családja és saját sorsa döbbentette rá arra, hogy a szocialistának nevezett társadalom valójában egy mindenható párt
uralmát jelenti, az őt körülvevő világ pedig tele van társadalmi
igazságtalansággal.
Sok barátja volt. Fiatal katonák, labdarúgók, egyetemi hallgatók. Nyaranta Gödön, a dunai strandon sokat beszélgetett
barátaival, hogyan változhat meg ez a diktatórikus rendszer.
A forradalom első óráiban

1956. október 23-án délután látta az egyetemista felkelőket,
magával ragadta a fiatalok mámoros lelkesedése, és beállt közéjük. Ott volt a Bem téren, a Parlament előtt, amikor hallgatták Nagy Imre beszédét, látta a Sztálin-szobor ledöntését.
Hallotta, hogy a rádióban be akarják olvastatni az ifjúság 16
pontját. Az ávósok könnyfakasztó bombát dobtak a tömegre.
Egy egyetemista csoport indult tárgyalni a Rádióba, elérni
követelésüket, őt is magukkal vitték. Nem jártak sikerrel, ez
nagy felháborodást váltott ki a tömegből.
Éjfél körül megkezdődött a tűzharc. Iván Kovács is szerzett fegyvert, és a Nemzeti Múzeum ablakából lőttek a Rádió
épületére, viszonozva az ávósok tüzelését. A Rádió ostroma
reggel fél kilenc körül ért véget, a felkelők elfoglalták az épületet. Ekkor hazament pesti lakásába. Dél körül visszatérve
a Nemzeti Múzeumnál a kormányhoz hű magyar katonák elvették a fegyverét, de semmi bántódása nem esett, rövid fogva
tartás után elengedték.
Kirobbant a felkelés, de Nagy Imre nem tárgyalt a felkelőkkel. Statáriumot hirdetett. A szovjet harckocsikat Iván Kovács
a saját szemével látta a pesti utcákon. Azt is látta, hogy a magyar katonák nem akarnak a felkelők ellen harcolni, inkább
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átadják a fegyvereiket. Ekkor került válaszút elé: vagy viszszahúzódik és hazamegy Alsógödre, vagy vállalja a fegyveres
harcot. Az utóbbit választotta.
A felkelő parancsnok

Iván Kovács október 24-én csatlakozott a Corvin közi felkelőkhöz. Eltűnt a parancsnok, és egyre többen tőle kértek
tanácsot. Október 25-én és 26-án már őt tekintették parancsnokuknak. A harcok alatt mindvégig bátor, de megfontolt
volt. Feladata volt az állandóan változó létszámú, katonailag
kiképzetlen, fegyelmezetlen csoport irányítása, amelyet többszörös számbeli, haditechnikai és képzettségbeli fölényben
lévő szovjet−magyar haderő fenyegetett.
Feladata volt továbbá a szervezetlenség, a fejetlenség felszámolása. Első intézkedései közé tartozott a Kisfaludy utca
középületeinek lövésre alkalmas helyeinek kijelölése, ahová
a fegyvereseket állította. Megfigyelőket küldött ki a várható
veszélyek előrejelzésére.
Hallgatólagosan kialakult egy szűkebb vezetői kör, parancsnokhelyettesként tevékenykedett Pongrátz Gergely és Ödön
(mindketten agrárszakemberek), Antalóczi Sándor (orvos)
és Bornemissza Tibor (egyetemi tanársegéd).
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A csoport létszáma napról napra nőtt, 24-én és 25-én hetvenen-nyolcvanan, 27-én és 28-án már ötször annyian voltak.
Ellenőrizhetetlen adatok alapján kb. 800 főnyi fegyveres védte
a Corvin mozi−Kisfaludy utca−Práter utca−Nap utca−Vajda-
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hunyad utcai városrészt. Egy nap múlva, 29-én már 10001200 fegyveres felkelővel lehetett számolni. Őket Iván Kovács
8-10 fős csoportokba osztotta.
Tárgyalások, alkudozások

A szovjet−magyar haderő és a politikai vezetés számára világossá vált, hogy a leghatékonyabb ellenállás a Corvin köznél
és környékén várható. Az ismétlődő, visszavert támadások
után folyamatosan fenyegették a civil harcosokat.
A nyilvánvaló túlerő ismeretében fegyverszünetről akartak tárgyalni a felkelők. A szovjetek ultimátumot adtak. Október 28án reggelig a corvinisták tegyék le a fegyvert, s akkor szabadon
elvonulhatnak. Maléter Pált át akarták hívni katonai szakértőnek
a Kilián laktanyából. Ő a szovjet ultimátum elfogadását üzente.
Iván Kovács parancsnoki értekezletet hívott össze, ahol
visszautasították a fegyverszünetet, és egy tízpontos választ
szerkesztettek, amelyben követelték, hogy a szovjet hadsereg
december 31-ig vonuljon ki az országból, továbbá az ÁVH
leszerelését, december 31-e után szabad választást több párt
részvételével, amnesztiát a hősöknek, az áldozatokért felelősök megbüntetését. A dokumentumot Iván Kovács és a Pongrátz testvérek írták alá. Átadták a szovjetek képviselőinek,
akik azt elfogadhatatlannak ítélték.
A kormányrádió felhívást adott ki, amnesztiát ígérve
a fegyverletételért. Erre válaszul egy 11 pontos nyilatkozatot
szerkesztettek. Követelték a szovjet csapatok kivonulását december 31-ig, az ENSZ által ellenőrzött szabad választásokat,
az elesettek hőssé nyilvánítását, valamint azt, hogy október
23-a legyen nemzeti ünnep.
Október 28-tól kezdődően Iván Kovács folyamatosan tárgyalt a politikai, katonai és rendőri vezetőkkel, mialatt a harcok hevessége semmit sem csökkent. Úgy látszott, hogy a kormány, illetve a Honvédelmi Minisztérium hajlik a Corvin
közi követelések teljesítésére. A tárgyalások után a Corvin
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köziek követeléseinek rádióban való beolvasásában állapodtak
meg, és akkor leteszik a fegyvert. A beolvasás elmaradt, ezért
a fegyverletétel is. Nagy Imre azonnali tűzszünetet rendelt el.
Október 29-én a Tűzoltó utcai csoport vezetésével együtt
tárgyaltak Nagy Imrével, Janza Károly honvédelmi miniszterrel és másokkal a Parlamentben. A politikusok azonnali fegyverletételt követeltek, a felkelők ezt ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják el Budapestet,
és december 31-ig az ország teljes területét. Feltételül szabták
a forradalom 16 pontjának elfogadását is. Ha ezek teljesülnek,
akkor átadják a fegyvereiket a magyar honvédségnek. Nagy
Imre elfogadta a felkelők követelését.
De olyan javaslat is volt, hogy a külföldi csapatok kivonulása
után felállítanának egy nemzetőrséget, a civilek a fegyvereiket
megtartva csatlakoznának a rendőrséghez és a honvédséghez
a rend fenntartása érdekében.
A rendőrségen folytatódott tárgyaláson Kopácsi Sándor rendőrfőkapitány a Nagy Imre-kormány elismerését, programjának elfogadását és a rend helyreállításában való részvételt szorgalmazta. A felkelők ragaszkodtak a szovjet csapatok Budapestről való
kivonulásához, s akkor a magyar katonák előtt leteszik a fegyvert, továbbá ahhoz, hogy a szovjetek december 31-ig hagyják
el az országot. Kopácsi bejelentette, hogy már alakulóban van
az egységes Nemzetőr-parancsnokság. A felkelők többsége úgy
nyilatkozott, hajlandó belépni az új karhatalomba.
Győzelem

A terv szerint a szovjeteknek 30-án reggel 7-ig kellett volna
elhagyniuk a területet, akkor megkezdődhetne a VIII. és IX.
kerületi fegyverek átadása. A felkelők azonban nem kaptak
megnyugtató választ a szovjet csapatok kivonulásával kapcsolatban, és még 29-én is folytak a harcok. Este nyolckor érkezett a honvédelmi miniszter megbízottja, aki kijelentette,
hogy a felkelők követelését módosítani kell. Ismertette a fegy-
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verletétel feltételeit, helyét, időpontját, és amnesztiát ígért
azoknak, akik leteszik a fegyvert. Ellenkező esetben szovjet−
magyar gyalogsági támadás várható, közölte.
A felkelők nem akarták letenni a fegyvert, kiálltak előző
követeléseik mellett. Iván Kovács a kormánnyal való megegyezést javasolta. A kormány nem intézkedett a függetlenség
bejelentése, a többpártrendszer és a szovjetek elvonulása ügyében. Pedig ennek teljesülése esetén letették volna a fegyvert.
Alapfeltétel volt az ÁVH feloszlatása is.
A vita közben átjött a Kilián laktanyából a Corvin közbe
Maléter Pál is, és bejelentette, hogy a velük szembeni harcot beszüntetik. A kormányprogram elfogadásáról győzködte
őket. A kormány kiküldöttje azt hangoztatta, hogy a parlamenti tárgyaláson azt ígérték, leteszik a fegyvert. A feltétel
nélküli fegyverletétellel Maléter sem értett egyet. A tárgyalás végén a felkelők közölték a kormánnyal, hogy elfogadják
a kormány programját, de kérik, hogy a csoport egyes tagjainak adjon fegyverviselési engedélyt a rend helyreállításában
való részvétel érdekében. A többiek leteszik a fegyvert. Iván
Kovács ekkor otthagyta a tárgyalást, és a rendőr-főkapitányi
tárgyalásra ment. Maléter egy elfogadható kompromisszum
kidolgozása céljából visszasietett a Kilián laktanyába.
Maléter Pál hatpontos javaslata:
1. Az elesettek nemzeti hősök;
2. Az elesettek gyermekei és feleségeik állami támogatásban
részesülnek;
3. A fegyveres felkelésben részt vevőket megilleti a partizánok
joga;
4. A felkelők egy része a honvédségbe, másik része a rendőrségbe, a fiatalkorúak tisztiiskolába kerülnek;
5. A felkelők parancsnokait tiszti rendfokozattal vegyék át;
6. Akinek ez nem felel meg, az fegyverét átadva visszatér
a munkahelyére.
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A hadsereg főparancsnoka és a miniszterelnök elfogadta e javaslatokat. A fegyverátadás október 30-án reggel történne. Pongrátz Gergely kivételével ezt a részleges fegyverletételt a felkelők
többsége is elfogadta. A terv szerint 700-800 fegyveres maradna,
akiket átvesz a honvédség, rendfenntartási feladatkörbe. A többiek szabadon távozhatnak. Reggel a fegyverátadás nem történt
meg, s a szovjet csapatokat sem vonták ki Budapestről, csak a kerület térségében váltotta le a szovjeteket a Magyar Honvédség.
A Honvédelmi Minisztérium egy közleményt adott ki,
mely szerint a honvédség és a rendőrség mellett a „munkások
és az ifjúság fegyveres osztagai veszik át a rendfenntartást”,
s ezzel befolyást gyakorolhatnak a forradalom vívmányainak
megőrzésére. Ténylegesen az volt az igazság, hogy a szovjet
csapatok zöme mégis elhagyta a fővárost, nélkülük túlságosan
kockázatos lett volna vállalni a konfliktust. A honvédségnek
Budapesten nem volt olyan ereje, amely sikerrel lefegyverezhette volna a Corvin közieket.
Nemzetőrparancsnok

A harcok befejeztével tömegesen jelentkeztek az emberek,
hogy részt vegyenek a rendfenntartásban. Egy teherautón
puskákat és géppisztolyokat hoztak és osztogatni kezdték.
A létszám kb. 4000 főre szaporodott, az egységes irányítás szinte lehetetlen volt. Az ütőképes csapat létrehozásához
Pongrátz és Iván Kovács egyetértésével október 30-án az esti
órákban Márton András ezredes, a Zrínyi Akadémia parancsnoka tíz önként jelentkező katonatisztet küldött az ottaniak
kiképzésére. A tisztek hűségesküt tettek a civilek előtt a Corvin köziek mellett.
Nemzetőr zászlóaljakat szerveztek, alegységeket, őrhelyeket, őrségi beosztásokat jelöltek ki. Feladatuk a fegyelem
megszilárdítása, a tisztaság fenntartása és a kiképzés volt.
A csoport irányítása továbbra is Iván Kovács vezetésével a civil
parancsnokok hatáskörébe tartozott.
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A kormány és a fegyveres erők vezetői a karhatalom központi irányítására Forradalmi Katonai Bizottságot hoztak létre
a Kilián laktanyában, azzal a céllal, hogy a szétszórtan működő fegyveres erőket egy központi parancsnokság irányítása alá
vonják. A budapesti fegyveres erők parancsnoka Király Béla
volt. Határozatot hoztak, hogy Király Béla főparancsnokságával egységes vezetés alatt álló nemzetőrséget szerveznek
a honvédség, a rendőrség, a határőrség és a felkelők alakulataiból. Így a különböző forradalmi fegyveres csoportok legális
nemzetőrségi csoportokká alakultak át. Iván Kovács a legnagyobb létszámú nemzetőri egység parancsnoka lett.

Szemben Pongrátzékkal

A soron következő tárgyaláson a leginkább vitatott kérdés Janza Károly hadügyminiszter utódának kijelölése volt.
Pongrátzék Márton András ezredest támogatták, Iván Kovács
a kompromisszumokra hajlamos Maléter Pál ezredest tartotta
megfelelőnek. Bár Maléter eleinte harcban állt a corvinistákkal, ám később szövetségesük lett.
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November 1-jén az ott lévő katonai szakértők és Márton ezredes támogatásával Iván Kovácsot leváltották a főparancsnoki
megbízatásáról, és helyettes lett. Úgy látta, hogy sok nemkívánatos elem jelent meg a Corvin közben. Ő megpróbált fellépni
ellenük, ez is oka lehetett a leváltásának. Ennek ellenére is
igyekezett megőrizni a forradalom tisztaságát. A Nemzetőr
Parancsnokság utasításba adta, hogy az elfogott ávósokat
be kell kísérni és összegyűjteni a szolgálati felszereléseiket.
Ugyanez vonatkozott a szovjet katonákra is, lefegyverezve
adták át őket a szovjet követségnek. Iván Kovács olykor fegyverrel szerzett érvényt társaival szemben is, az önbíráskodás
megakadályozására.

November 3-án Iván Kovácsot az Ideiglenes Karhatalmi
Bizottság gyűlésén beválasztották az Operatív Bizottságba,
amely a főkapitányságon irányítja a nemzetőr ezredek szervezését.
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A végzetes nap

November 4-én hajnalban kapták a hírt a fővárosba beözönlő idegen páncélosokról. Az önkéntes kiképzőtisztek a támadás hírére elmenekültek. A Nemzetőr Parancsnokság kiadta,
hogy ne lőjenek az oroszokra, hagyják őket továbbvonulni.
Iván Kovács előző este megbeszélte a páncélosok parancsnokával a felkészülést. Négy és öt óra között tűntek fel a szovjet
páncélosok. A felkelők egy része a parancs ellenére azonnal
felvette a harcot. Egy corvinista harckocsi kilőtt egy orosz
tankot, a katonákat pedig kézifegyverekkel lőtték. Az oroszok
szétlőtték a Corvin mozit és a környező házakat. Beindították az aknatámadást, ami sok áldozatot követelt, és nem volt
ellenük védelem. Találatot kapott egy ház, amelynek az utcai
homlokzata leomlott.
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Délután 5 és 6 óra tájban letartóztatták Iván Kovácsot, aki
ezt megelőzően nem engedélyezte egy ávós lány felelősségre
vonását. Pongrátz elé vitték, aki orosz és ávós kémnek nevezte őt, és át akarta vitetni a Kilián laktanyába kihallgatásra.
A laktanya kapuja előtt géppisztolysorozatot hallottak. A kísérők ekkor hasra vetették magukat, Iván Kovács elmenekült.
Nem volt más választása, mint az, hogy elrejtőzzön korábbi
harcostársai elől.
Kétségek között

Király Bélát kereste, de nem tudta elérni. A Paulay Ede utcai
albérleti lakásába ment. Egyik nap a Corvin közi harcostársától megtudta, árulónak tartják, kiadták rá a halálos ítéletet,
és bármely volt harcostársának le kellene lőnie őt. Kelepcébe került. Szembe kellett néznie azzal a megmagyarázhatatlan ténnyel, hogy azok az emberek, akikkel együtt harcolt
a forradalom napjaiban, kimondták a halálos ítéletet, őrá, aki
a parancsnokuk volt, fontos tárgyalásokon képviselte őket,
és a Nemzetőrség törzsében tisztséget töltött be. A Corvin
közben árulónak tartották. Első reakciója az lehetett volna:
el kell hagyni az országot. Ám ő eltökélte, hogy továbbra is
harcolni fog az ország függetlenségéért. November 11-én hazament Alsógödre. A család nagyon féltette, és emigrációra
ösztönözte.
Szemben a Kádári diktatúrával

A szovjet hadsereg pár nap alatt felszámolta a fővárosban lévő
fegyveres csoportokat. Főként a munkástanácsok vezetésével
az általános politikai sztrájk azonban folytatódott. Illegális
csoportok szerveződtek, röpcédulákat szórtak. Kormányellenes tüntetések voltak. November 23-án a Magyar Értelmiségi
Forradalmi Tanács és a Nagybudapesti Központi Munkástanács kezdeményezésére néma tüntetés volt a fővárosban. Iván
Kovács testvére, Csaba november elején elhagyta az országot.

262

Másik testvérével, Attilával néhányszor bementek Budapestre.
A család arra ösztönözte őket, hogy kövessék Csaba példáját.
Attila hallgatott a kérésre, László maradt. November végétől
a bizonytalan vonatközlekedés ellenére bejárt dolgozni.
November végén, december elején röplaptervezeteket készített. Bízott abban, hogy létre lehet hozni a fegyveres felkelés csoportjait. Az új kormánnyal szembeni totális ellenállást
hirdetett: bojkott, passzív ellenállás, fegyveres szembeszállás.
Röplapjában felszólította a lakosságot a rendeletek szabotálására, a katonákat az alakulatok elhagyására. Ez akkor már
a realitást nélkülöző elképzelés volt.
December 11-én az Elnöki Tanács elrendelte a statáriális
bíráskodást gyújtogatás, gyilkosság, rablás esetére és a szabotázsakciókra, fegyver- és lőszerrejtegetésre. Rendelet jelent
meg a közbiztonsági őrizetbe vételről (internálás, bírói ítélet
nélkül). Mindennaposak a röplapok Budapest utcáin. Pongrátz Gergely ekkor már Nyugaton volt.
Az erősödő, jól érzékelhető terror ellenére változatlanul elég
erős volt az ellenállás. Iván Kovács budapesti lakásáról hazavitte a pisztolyát és a lőszert, elásta a gödi kertben. Januárban
megkezdődött a forradalomban jelentős szerepet játszók letartóztatása. Kádár a forradalom eseményeit az október 23-i
tüntetéstől kezdve ellenforradalomnak minősítette. Lezárták
a határokat, egyedül Jugoszlávián keresztül volt némi lehetőség az ország elhagyására. Evvel élt Iván Kovács László Attila
testvére is, de László nem mozdult.
(Életének egyes mozzanatairól esetenként ellenmondó emlékezések
láttak napvilágot. Ismerünk olyan feltételezést, mely szerint ő is
külföldre ment, de úgy tudta, testvérei otthon maradtak. Így
visszajött, közben azok kimentek, s ekkor már nem volt lehetősége
az emigrációra – a szerk.)
Hozzákezdett egy illegális mozgalom, később már párt
szervezéséhez. Arra gondolt, hogy egy 50 fős fegyveres csoport a Fő utcai börtönből ki tudná szabadítani Maléter Pált,
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aki azután a fegyveres ellenállás élére állna. Harcostársait kereste fel, de azoktól csak ígéreteket kapott. A december 6-ai,
Nyugati pályaudvar melletti tüntetésen összetalálkozott Vén
István gödöllői egyetemistával, akit a Corvin közből ismert.
A röplapok sokszorosításához kérte segítségét, de Vénnek
nem volt erre lehetősége. Vén Istvánnal való többszöri találkozásával kezdődött az illegális szervezkedés.
Illegális párt szervezése

Február második felében érlelődött meg benne, hogy egy illegálisan, de szigorúan a szabályok szerint működő pártot hoz
létre. Megfogalmazta a Turul Párt megalakítására vonatkozó tervezetét és tíz példányban legépelte. Ebben rögzítette
a megalakulás tényét és az általános információkat a pártról.
Ezt követte a párt követeléseit és határozatait tartalmazó irat.
Március 3-án felkereste Gödöllőn Vén Istvánt, átadta neki
a röplapok egy-egy másolatát. Vén a röplapok terjesztését
nem vállalta, de megígérte, hogy propagálni fogja az egyetemi
hallgatók körében.
Barátnőjétől, Horváth Zsuzsától papír és indigó beszerzését
kérte. Frey Erzsébettől, egyik munkatársától pedig azt, hogy
a Turul Párt felhívásait írógéppel sokszorosítsa. Medvey Tünde
is bekapcsolódott a munkába.
Megszervezte a röplapok sokszorosítását, az emberekhez
való eljuttatását. Nevezetesen, hogy telefonkönyvből kinézett
címekre és barátai, ismerősei által javasolt különböző munkahelyekre juttassák el a röplapokat. Négy különböző röplap is
a párt programjának tekinthető.
A kormány eközben mindinkább erősödött, megalakították
a Munkásőrséget. Március 15-e előtt általános letartóztatások
voltak, a Márciusban Újra Kezdjük (MUK) mozgalom felkelésétől tartva. A hírhedt Fehér Könyv és a filmhíradók tele
voltak az „ellenforradalom” rémtetteivel. Iván Kovács ilyen
körülmények között kezdte meg szervezkedését, aminek vég-
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kimenetele fegyveres felkeléssel a kormány erőszakos megdöntése lehetett volna.
Röpiratainak a „Hazádnak rendületlenül légy híve, oh,
magyar” 1., 2., 3. címet adta. Az elsőben célként fogalmazta meg a magyarság egységbe tömörítését, a párthoz esküvel
való csatlakozást. A másodikban a magyarokat összefogásra
és egységes ellenállási harcra szólította fel a Turul Párt. A harmadikban követeléseket fogalmazott meg, amelyek az alábbiak: A bebörtönzöttek szabadon bocsátása, a karhatalmi szervezet feloszlatása, a kormány május 1-jével való lemondása,
a szovjet csapatok kivonása május 31-ig, a szabad választások
megtartása. Ellenkező esetben április 4. bojkottálása, május
1-jén minden fegyvernem felvonulása, és végül fegyveres felkelés a kádárista hatalom megdöntésére.
Erre 1957 márciusában reális lehetőség nem volt. A Turul
Párt tényleges megalakulásáról semmilyen dokumentum nem
árulkodik.
1957. március 9-én a gödöllői Agrártudományi Egyetem
diákszállójában házkutatás során őrizetbe vették Vén István
harmadéves egyetemi hallgatót, aki nagy mennyiségű ellenforradalmi tartalmú röplapot, felhívást rejtegetett a korabeli
rendőrségi jelentés szerint. Vén István az Aradi utcai rendőrségen mindent bevallott, többek között kapcsolatát is Iván
Kovács Lászlóval.
Március 10-én Iván Kovács tudomást szerzett a dologról.
A zárt határok miatt kimenekülésre már nem volt lehetőség,
ő is várhatta a letartóztatását. Előzőleg volt olyan érzése, hogy
a rendőrség hetek óta figyelteti. Március 12-én a munkahelyén tartóztatták le. Szekrényében röplapokat és feljegyzéseket találtak. Alsógödön édesapját is letartóztatták, házkutatást
tartottak. Barátnője 15-én Iván Kovács édesanyjával bement
az Aradi utcai kapitányságra érdeklődni. Ott tartották. Frey
Erzsébetet és Medvey Tündét szintén előállították.
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Megtorlás

Iván Kovács kihallgatását azonnal megkezdték. Felfedte a Rádiónál és a Corvin közben végzett tevékenységét. A november
4-e utáni szervezkedést először a már az Egyesült Államokban tartózkodó Király Bélára próbálta fogni a nyomozó szervek előtt, egészen május 15-ig, amikor is belátta, hogy nincs
értelme a tagadásnak.
Édesapja kihallgatását március 17-én kezdték meg, aki próbálta fiát védeni a röpcédulázás ügyében. A június 22-ei szembesítés után, mivel László már mindent bevallott, édesapja ellen megszüntették a nyomozást.
Az Állambiztonsági Történeti Levéltár Alsógödre vonatkozó anyagában a következőket jegyezték fel:
„Alsógöd községben ellenforradalmi tevékenységet fejtettek ki.2
6. Iván Kovács László. (személyi adatok)
A Corvin közi ellenforradalmi csoport egyik parancsnoka volt.
Gyilkosságokban vett részt. Az ellenforradalom leverése után
illegális szervezkedésben vett részt, illegális röpiratokat terjesztett.
Meg akarta alakítani a „Turul” pártot.
7. Vén István (Budapest, 1933. XII. 17., a.: Szayer Ilona),
egyetemi hallgató, budapesti lakos.
8. Horváth Zsuzsanna (Budapest, 1920, VIII. 21., a.: Király
Ilona) büntettet előéletű budapesti lakos.
A 7. és 8. sorszám alatt szereplő személyek az ellenforradalom
leverése után Iván Kovács irányítása mellett részt vettek a népi
demokrácia elleni szervezkedésben. Ezért a bíróság az alábbi
börtönbüntetésre ítélte őket:
Vén István 8 év,
Horváth Zsuzsanna 6 év.”
2
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ÁBTL. V-150395 192. oldal

Elsőfokú tárgyalás

A belügyi szervek július 2-án fejezték be a nyomozást. Az elsőfokú tárgyalás augusztus 15-én kezdődött a Pest Megyei
Bíróság épületében (Budapest VI. kerület, Bajza utca 52.),
s egy héten át tartott. Iván Kovács László I. rendű, Vén István II. rendű, Horváth Zsuzsanna III. rendű, Frey Erzsébet
IV. rendű vádlottként szerepelt. (Medvey Tündét szabadlábra
helyezték.)
Vén István és Horváth Zsuzsanna valamelyest védeni próbálták Iván Kovácsot, kisebbíteni szerepét a Corvin köz harcaiban. Az általa megvédett, elfogott és elengedett tanácsi
dolgozók mellette vallottak.
Augusztus 22-én befejeződött tárgyalás, a bíró halálbüntetést javasolt.
Az ítélet: A népi demokratikus államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés kezdeményezésével és vezetésével elkövettet
bűntettben halálra mint főbüntetésre, teljes vagyonelkobzásra és 10
évi, a törvényben előírt egyes jogok gyakorlásától való eltiltásra
mint mellékbüntetésre ítélték.
Az indoklásnál felrótták többek között a diákbizottsági
tagságát, a Corvin közi parancsnoki szerepét, az ott elhunytakat, a 14-16 éves gyerekek felfegyverzését, a benzines palackokat, továbbá azt, hogy az emberei meghaltak, miközben
ő nyugati újságírókkal tárgyalt, valamint, hogy elfogadott
Nyugatról élelmiszertámogatást. Az is szerepelt a vádpontok
között, hogy tárgyalt a Nagy Imre-kormánnyal és a katonai
vezetéssel, házában pedig 1956. november 4-én fegyvereket
rejtegetett. Nem vették figyelembe, hogy a szervezkedése nem
valósult meg, és a Corvin közben több szovjet katonát és ávóst
megvédett az atrocitásoktól. Ügyvédje számos, nem bizonyítható vádpontot cáfolt meg, eredménytelenül.
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Másodfokú tárgyalás

A másodfokú tárgyalás november 19-én kezdődött a Magyar
Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának épületében (Budapest, Fő u. 1.). Az ügyvéd mentőtanúk meghallgatását kérte,
ezért új tárgyalási napokat tűztek ki: december 18-ra és 27-re.
Az ügyész kijelentette: „A vádlott társadalmi veszélyessége
semmit sem csökkent egy év elmúltával sem.”
Vén István és Horváth Zsuzsanna ítéletét helyben hagyták,
Frey Erzsébetet szabadlábra helyezték.
A bíróság feladata nemcsak a gyilkosok felelősségre vonása, hanem az ellenforradalmi elemek végleges felszámolása is
volt. Az elsőfokú bíróság által kiszabott halálbüntetést a fellebbezési bíróság helybenhagyta.
Ezután terjesztette elő Iván Kovács a kegyelmi kérvényét.
A kegyelmi tárgyaláson az ügyész és a tanács tagjai egyhangúlag a halálára szavaztak.
December 28-án a Pest Megyei Bíróság Czabán Mihály tanácsa ítélethirdetést tartott. Miután megtekintették a kegyelmi tanácskozás jegyzőkönyvét, Czabán tanácselnök közölte
Iván Kováccsal az ítélet végrehajtás időpontját. December 30án hajnalban az ítéletet végrehajtották.
Epilógus

Iván Kovács László édesanyja a fia kivégzése utáni napokban
elment a 301-es parcellához, ahol két friss sírgödröt talált.
Elmondása szerint megérezte, melyik a fiáé. Ehhez a helyhez
több mint 30 éven át kéthetente kijárt, és virágot helyezett el
rajta.
1991-ben hantolták ki a sírgödröket, és az azonosítás
az édesanyát igazolta. Március 12-én, letartóztatásának napján volt a temetés, immár ünnepélyes körülmények között.
A szertartást a felsőgödi református lelkész végezte, megható szavakkal. Elhangzott a Himnusz. A gyászolók között ott
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volt Iván Kovács László lánytestvére és a külföldön élő Csaba
testvére is.3

A képen középen áll Iván Kovács László testvére (†), balra édesanyja (†), tőle
balra egy Gödön élő rokon, attól balra pedig Szél Márta (†). Jobb szélen,
hátul Jeszenszki Pál tanár

1992. július 1-jén a Legfelsőbb Bíróság semmissé nyilvánította Iván Kovács László 1957-es ítéletét.
Volt lakóhelyén, Gödön utcanévvel, emléktáblával, szoborral emlékeznek rá (lásd a Megemlékezések a forradalomról
fejezetben – a szerk.).
A Corvin közben közel húsz emléktáblát helyeztek el a forradalom hőseiről 2007-ig.
Az 1. számú tábla Iván Kovács Lászlóé. Az 1993-ban a Történelmi Igazságtételi Bizottság, a Szabadságharcosok Világszövetsége és az 56-os Forradalmárok Nemzeti Szövetsége
által elhelyezett emléktábla Domonkos László alkotása.
Híres László: Gödi a 301-es parcellában. Gödi Körkép, 1991. április 4.
oldal

3
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Az emléktáblán csekélyebb súlyú pontatlanság szerepel a 6–7.
sorban: Iván Kovács László parancsnok nem vezethette a harcokat
(a kifejezés sem túl szerencsés) október 30-áig, amikor azok 29-én
befejeződtek. Iván Kovács egyébként november 1-jéig őrizte meg
vezetői pozícióját, nem csupán 30-áig.

Katonai tiszteletadással avattak emléktáblát Nagy Imre
miniszterelnöknek és mártírtársainak, illetve Iván Kovács
Lászlónak, az 1956-os Corvin közi harcosok parancsnokának
a Corvin közben. A Corvin közi harcosok parancsnokának
emléket állító táblát Havril András vezérezredes, vezérkari főnök és Bocskai T. József, az Igazolt Magyar Szabadságharcos
Világszövetség elnöke leplezte le.4 Ez a 14. sorszámú emléktábla, amely szintén Domonkos László műve.
(A fenti MTI-híradás szövegében tényszerűtlenség szerepel.
Iván Kovács ugyanis nem harcolt november 4-én a szovjetek
4
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Budapest, 2006. október 23. hétfő (MTI)

ellen, mivel ekkor Pongrátzék – teljesen alaptalanul – árulással
vádolták, s épphogy megmenekült tőlük.5)

Szülővárosában, Debrecenben a helyi önkormányzat, a debreceni 56-os szervezetek és a család 2001. november 4-én
helyezett el emléktáblát a Felsőkereskedelmi Iskolában, ahol
érettségizett.
Régi lakhelyükön, Sárrétudvariban a templomkertben megtalálható Iván Kovács neve egy márványlapon, utalva 56-os
forradalmi mártíromságára.
5

Eörsi László: História, 61. oldal

271

Mindezek ellenére megállapítható, hogy Magyarországon
az utóélete nem a legszerencsésebben alakult. Pongrátz Gergely, volt vezetőtársa, aki Nyugatra menekült, s így életben
maradt, nyilatkozataiban, publikációiban Iván Kovács László
szerepének kisebbítésére, esetenként nevének besározására törekedett.
Az utóbbi években viszont egyre több történeti munka mutatja be hitelesen Iván Kovács alakját és a forradalomban betöltött szerepét, jóllehet vele kapcsolatban némely médiumok
a mai napig is hivatkoznak olykor Pongrátz Gergely memoárjára.

(Készült Eörsi László-Filep Tibor: „Jogot akartam
mindenkinek” – Iván Kovács László-emlékkönyv alapján,
Gold Book Kft., 2007)
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JANTSKY LAJOS

BUDAPEST, ÚJPEST, 1943. MÁJUS 7.

Az édesapa, Jantsky Lajos Újpesten született,
darukezelő volt, édesanyja, Krizsán Anna (Chicago, 1911) a vasútnál dolgozott. Szülei elváltak, házasságukban egyedüli gyermek volt.
Elemi iskolába Felsőgödön járt, azonban
az ’56-os események miatt szakmunkástanulóként már nem folytathatta tanulmányait.
1956-ban 13 éves volt. Édesanyjával éltek
kettesben felsőgödi otthonukban. Az édesanya azonban az egyik októberi napon nem
tudott hazatérni budapesti munkahelyéről,
mert a vonatközlekedés szünetelt. Aggódó
ﬁa gyalog ment fel Pestre és kereste meg őt,
s szerencsésen meg is találta a pályaudvari átrakodó üzemben,
de hazatérni továbbra sem tudtak, három napra a fővárosban
ragadtak. A forradalmi hangulat és az események érdekelték
a ﬁatal ﬁút, így csatlakozott az egyetemisták felvonulásához.
A Földművelésügyi Minisztériumnál közéjük lőttek október
25-én, amikor a Kossuth téren 120-140 ember halt meg. Máig
szörnyű emléke van arról, ahogy egy, az imént még mellette
szaladó ember holtan esik össze.Ugyanígy megviselte egy felakasztott nő látványa. Ugyanakkor felejthetetlen szép élmény
számára az együtt vonuló, egy célért összefogó emberek tömege. A Rádió ostromában is részt vett, majd az Országházba
is betörtek. Látta, ahogy a számonkéréstől rettegő emberek
inkább kiugráltak az ablakokon. A maga 13 évével nem is tartozott a legﬁatalabbak közé, nála ﬁatalabbak is részt vettek
az eseményekben. Vezető hiányában mindenki a maga belátása szerint cselekedett. Benzines palackokat dobáltak az orosz
tankokra, s hamar megtanulták, hogy minél gyorsabban arrébb kell szaladni, hiszen a válaszlövések azonnal érkeztek.
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Tervei között szerepelt, hogy beáll a Keleti pályaudvart védők
közé, de a forradalom leverése ezt megakadályozta. Márciusban újrakezdjük! Márciusban újrakezdjük! – mondogatták
egymás között, ami röviden így hangzott: MUK! Ekkor még
nem sejtették, hogy a forradalmat követő kegyetlen megszorító intézkedések után nehéz lett volna felépíteni egy márciusi
felkelést. Az első induló vonattal sikerült hazatérnie édesanyjával Felsőgödre.
1956 novemberének első napjaiban a hűvösödő idő miatt fát
kellett szednie egy barátjával a fűtéshez a mai strand helyén
lévő Kerekerdőnél, ahol egy férﬁ géppisztollyal lövöldözött.
Felmásztak egy fára és onnan lesték, majd követték, hogy
merre megy. Rátaláltak az elrejtett géppisztolyokra, magukhoz vették azokat, és csatlakoztak a gödi ellenálláshoz.
November 5-én, majd másnap is rálőttek a Vácról Budapestre haladó orosz benzinszállító konvojra. A nemzetőrök
megfenyegették őket, hogy az oroszok szétlövik egész Felsőgödöt, ha akadályozni merik a benzinszállítást Pest felé. Később a géppisztolyokat a rendőrség lefoglalta, elvitte. A forradalomban való részvételéért feljelentették, és Vass Istvánnal
együtt a Váci Rendőrkapitányságra vitték, majd a Markó utcába, ahol márciusig bezárva tartották. A ﬁatalkorúak bírósága
egyéves próbaidőre bocsátotta.
Naponta kellett aláírnia a Váci Rendőrkapitányságon egy jelenléti ívet, s ha ezt nem tette meg, behurcolták és megverték,
az éjszakát pedig ilyenkor a rendőrségen tölthette egy priccsen.
A ﬁatal ﬁú számára a csupán eleinte érdekesnek gondolt
1956-os események tanulmányait és egész életét kettétörő következményekkel jártak. Eredetileg villamosmérnöknek készült, de nem folytathatta az iskolát a nyolcadik elemi után,
hanem el kellett mennie dolgozni a Dunakeszi Járműjavítóba
betanított lakatosnak, majd vagonfestőnek. Ökölvívóként pedig hiába ért el kiemelkedő sportsikereket, az olimpiai részvétel lehetősége is bezárult előtte.
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A Dunakeszi Járműjavító után a Rákosrendezőpályaudvaron folytatta munkáját, majd maszek kereskedő lett, élelmiszerboltot, hentesüzletet és kocsmát üzemeltetett.
1962-ben összetűzésbe került néhány ávóssal, akik szidták
az édesanyját, mivel ő amerikai állampolgár volt és Chicagóban született. A dologból verekedés lett, az egyik ávós megsérült a fején, s ezért Jantsky Lajost emberölési kísérletre hivatkozva, valamint az 1956-os forradalomban való részvétele
miatthat év börtönre ítélték, ahonnan négy év után szabadult,
1966-ban.
Még ugyanabban az évben házasságot kötött, felesége Vikor
Mária (Vácduka, 1942−Dunakeszi, 2012). Felsőgödön éltek,
a körülményekhez képest nyugodt családi körülmények között, feleségével boldogan nevelték Annamária (1967) és Judit
(1974) nevű gyermekeiket Felsőgödön, a Karolina utcában.
Munkájában mindig kitartó volt és szorgalmas. Azért, hogy
teljes életet tudjon élni és ne kísértsék az emlékek, magában
lezárta a múltat, és mindig a jövőt tartotta szem előtt, hogy
jobb legyen a megélhetés a családjának, gyerekeinek, unokáinak. Vallja, hogy az egész életet átfogó, folyamatos tanulás
és a nyitottság segíti az embert.
A rendszerváltozás után rehabilitálták, megkapta a bíróságtól a semmisségi határozatot.
Bátor helytállásáért több kitüntetésben részesült, többek
között a forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban Budapesten
a Megyeházán vehetett át emléklapot és emlékérmet.

A szöveget lejegyezte: Vaczula Krisztina
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KURUCZ ISTVÁN
1920 − 1982. FEBRUÁR 9.

Felesége, Kuruczné György Zsuzsanna
visszaemlékezése

Kurucz Istvánné György Zsuzsanna Erdélyben
született, s nagybátyjának, Nagy Imre erdélyi
festőművésznek a nevelt lánya volt. 1944-ben
kitelepítették, menekülnie kellett. Budapesten
ismerősök befogadták, de hamarosan onnan is
el kellett jönnie. Ekkor vőlegénye, Kurucz István katonatiszt szüleinek Dunakeszin lévő
házába költözött. Időközben nagybátyja,
Nagy Imre is utána jött Magyarországra,
ő a pesti művészbarátainál lakott. Zsuzsanna
és a katonaságtól megmenekült vőlegénye
Dunakeszin összeházasodtak. A negyvenes évek végén Gödön
vettek egy családi házat a Petőfi Sándor utca 27. szám alatt, és ott
folytatták életüket. Férje Budapesten, a Csavargyárban kapott
munkát. és eljött 1956… (A szerk.)
Az 56-os események kapcsán

A forradalom idején Imre bácsi sokat bejárt Pestre, és néha
Tamási Áronéknál aludt. Ebben az időben ugyanis az írók nála,
Tamásinál gyűltek össze, és beszélték meg a napi helyzetet.
Hogy kik is voltak ők? Imre bácsi tusrajzai is dokumentálták
ezt az időszakot: Tamási Áron, Féja Géza, Sinka István, Illyés
Gyula – és az egykor Felsőgödön lakó nagynevű író, Németh
László.
Imre bácsi a román nagykövet segítségével még éppen hogy
szerencsésen hazaért Erdélybe, Zsögödre.
Gödön ebben az időszakban újra kezdődtek a kálváriák.
Egyik hajnalban nagy kutyaugatásra és dörömbölésre ébred-
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tünk. Ekkor már rosszat sejtettem. Mire Pista kiért a verandára, már toszult is be három egyenruhás briganti, egy százados
vezetésével. Ezek elkezdtek kotorászni a fiókokban, csak úgy
tessék-lássék módra. Látszott, hogy nem igazán ezért jöttek.
Az egyik azt javasolta a vezetőjének, hogy fel kellene menni
a padlásra. Erre azt mondtam nekik:
„Rendben van, de ott nincs villany, és csak akkor mehetnek
fel, ha én megyek előre egy villanylámpával, nehogy valami
olyan kerüljön elő, ami nem is volt ott.” Erre a százados azt
válaszolta, hogy felesleges felmenni. Nem bírtuk elképzelni,
miért jöttek ide ezek a katonák, hajnalok hajnalán. De erre
nem is kaptunk választ, pedig sejtettük: Pistát el fogják vinni. Mikor kísértem ki őket, a parancsnok kicsit hátramaradt,
én pedig megkértem, legalább annyit mondjon, hová viszik
a férjemet. Kezembe nyomott egy névjegyet, majd hozzátette,
hogy a papíron szereplő telefonszámot hívjam majd föl. Az én
kicsi lányom, Marina, 11 évesen az ágyából csak nézte nagy
bánatos szemekkel, mi történik körülötte.
Pár nap múlva csupa kíváncsiságból felhívtam a kapott számot, és tényleg a százados jelentkezett. Kérdésemre azt felelte,
Pistát a Fő utcába vitték, de lebeszélt arról, hogy ott látogassam meg a férjem, mert oda úgysem engednek be. Elképzelhető – vígasztalt −, hogy néhány nap múlva olyan helyre kerül,
ahol már meglátogathatom.
Ezen idő alatt állást kellett keresnem, hogy Marinával el tudjuk tartani magunkat. Inkey Tibor a családjával Alsógödön lakott
(Gödi Almanach – a szerk.), szintén jó barát volt, ő sietett a segítségemre. A Budapesti Fényképész Szövetkezetnél dolgozott mint
fotós, és megígérte nekem, megpróbál az elnökükkel beszélni
az ügyemben. Sikerrel járt, mert pár nap múlva felvételi beszélgetésre hívtak, és 1957. április 19-én már elfoglalhattam a helyem
a Fényszöv rákospalotai kirendeltségén mint adminisztrátor.
Időközben a századostól megtudtam, hogy Pistát Kistarcsára szállították. Nagyon ellentmondó híreket hallottam erről
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a helyről, de a százados, akivel egy presszóban találkoztam,
hogy csomagot küldhessek a férjemnek, megnyugtatott, hogy
már javult a fogva tartottak helyzete a hírhedt táborban. Ebben
később Pista is megerősített, mikor látogatásra mentem hozzá.
Rettenetes időszak volt ez. Egy hónapban csak egyszer volt
látogatás, ezért hosszú sorok vártak a beengedésre. Úgy bántak
velünk az őrök, mintha bűnözők lennénk, holott csak jó magyaroknak bizonyultunk, de úgy látszik, ez akkor bűn volt. Pista
egyik látogatásom alkalmával nagy nehezen, a rácson keresztül
egy cédulát csúsztatott át, amiben megírta, azzal gyanúsítják,
hogy a svájciaknak kémkedett. Otthon aztán a barátainkkal
azon kezdtünk el tanakodni, miért épp kémkedéssel vádolják,
hiszen végig abban a hitben voltunk, hogy Pistát mint a Váci úti
Csavargyár Forradalmi Munkástanácsának tagját vitték el. Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy egy félreértés okozhatta a bonyodalmat. Ugyanis Inkey Tiboréknál lakott Tibor
sógornője, Szellay Alice színésznő, Szőts István filmrendező válófélben lévő felesége. E hölgynek udvarolt abban az időben egy
Szemere Csaba nevezetű fiatalember, aki nemesi származása miatt csak a svájci nagykövetségen tudott elhelyezkedni sofőrként.
A forradalom alatt egy alkalommal az illető a Váci úton kifelé
tartott Gödre. A Csavargyár előtt eszébe jutott Pista, megállt
a svájci rendszámú követségi kocsival a gyár előtt, és beüzent
a portással, ha van kedve, ő hazaviszi Gödre a férjemet. Később
aztán valóban megbizonyosodtunk arról, hogy annak a portásnak „köszönhető” Pista meghurcolása. Munkatársai azonban
a bajban is kiálltak a főnökük mellett. Az egyik munkatársnőjük minden fizetéskor körbejárt a részlegben, és ki mennyit
tudott, belecsúsztatott a köpenye zsebébe. Az így összegyűlt
összeget az egyik gödi munkatársukkal juttatták el hozzánk.
(Ez a személy Avar József volt, aki négy évet kapott a Rajk-per
kapcsán, és sehol sem tudott elhelyezkedni, mígnem Pista bevitte a Csavargyárba.) Az ily módon kapott összeg egészítette
ki a keresetemet.
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Ez idő alatt a férjem ügye nem haladt se jobbra, se balra. Ezt
megelégelve orvos barátunk, Várady Gábor levelet írt Marosán
Györgynek, amelyben részletesen leírta a Pistával történteket,
és kérte, hogy vegye kézbe az ügyét és intézkedjen, mivel barátja már vagy fél éve bírósági tárgyalás nélkül raboskodik.
Két hét múlva kaptam egy értesítést a postáról, hogy bizalmas
levelem érkezett, amit csak személyesen vehetek át. A levélben
arról értesített Marosán György titkársága, hogy Pista ügyét
sürgős kivizsgálás céljából átadták az illetékes belügyminisztériumi hivatalnak. Két hét múlva Pista itthon volt. Úgy szól
a magyar közmondás: bajban ismerszik meg a barát. Hát ez
nálunk igencsak bevált.
Azt a századost, aki Pistát letartóztatta, Zentainak hívták.
Áldja meg az Isten, ha még él, mert annak ellenére, hogy
ő vitte el a férjemet, sokat segített a továbbiakban.
1957 szeptemberében a férjem megviselt lelkiállapotban
került haza Kistarcsáról. A Csavargyárba nem vették vissza,
hiába próbált elhelyezkedni, még segédmunkásként sem alkalmazták. Egy óbudai gyárban kapott állást, de nagyon körülményes volt a bejárás.
Új munkahelyet keresett, Szolnokon a „Tomi” gyárba
(Tiszamenti Vegyiművek – a szerk.) üzemmérnököt kerestek.
A felvételi beszélgetésen kiderült a múltja, de az igazgatónak
egy jó szakember felvétele volt a lényeg. Pista hetente tudott
hazajárni.
Furcsa megérzése volt, hogy követik. Ez be is bizonyosodott. Egyik hétfőn követte egy autó, és egy kis idő múlva
„betessékelték” a hátsó ülésre. A szolnoki rendőrségre vitték,
ahol arra utasították, hogy adjon információt a kollégáiról.
Pista erre nem volt hajlandó. Felhívhatta a gyárigazgatót,
aki odament érte és kimentette. Több zaklatásnak nem volt
kitéve.
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1981-ben ment nyugdíjba. Szabadidejében a környék fotózása volt a kedvenc szórakozása. 1982. február 9-én hunyt el.

Balra Kuruczné
Zsuzsanna,
mellette lánya,
Marina. A jobb
szélen Kurucz
István, mellette
Nagy Imre
festőművész,
Zsuzsanna
nagybátyja és
nevelőapja

(Kuruczné György Zsuzsanna: Amikor Csíkba’
megszülettem…, Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007.
Részletek: 56−60. és 73. oldal)

281

Vass István Mátyás festménye
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LENTULAY GYÖRGY TATA, 1926.
1956-ban egyetemi hallgató, felsőgödi lakos,
a Váci Járási Nemzetőrség parancsnoka.
Október 25-én, csütörtökön 15 órára felvonulást, tüntetést, nagygyűlést hirdettek Vácon, a Tanácsháza előtti térre. A három tagból
álló szervezők egyike volt Lentulay György.
A tömeg a hajógyári munkásokkal együtt három óra körül összeállt. Egy küldöttség ment
a Tanácsházára a követeléseket előterjeszteni.
Ledöntik a Tanácsháza előtti téren álló szovjet hősi emlékművet, közismert nevén a Szivart, majd ennek talpazatán
felolvassák a 16 pontot. A vizsgálati dossziék szerint az emlékmű ledöntésekor Lentulay György felsőgödi lakos helyezte rá a szoborra a kötelet.1
A tömeg egy része a templomtérre ment, és ott hozzáfogtak a másik szovjet emlékmű ledöntéséhez. A helyszínen
lévő TEFU Vállalat gépkocsijára rákötöttek egy drótkötelet,
de először ez elszakadt. (Ezt személyesen láttam a gimnázium
kollégiumának ablakából – a szerző.) A végleges ledöntés végrehajtásához kivéstek az emlékműből néhány márványkockát,
a hajóállomásról kölcsönkértek egy drótkötelet, és azt újból
a teherkocsihoz rögzítve sikerült ledönteni ezt a másik emlékművet is.
Amikor ez megtörtént, egy felsőgödi fiatalember (feltehetően Lentulay) felugrott az emlékműre és elszavalta a Nemzeti
dalt. Közben a toronyóra elütötte az éjfélt is, és a felsőgödi
fiatalember javaslatára a jelenlevők Kossuth-indulókat énekelve elindultak a Hétkápolnához. Felmerült bennük, hogy
rongálják meg az 1919-es emlékművet és az orosz temetőt.
1

ÁBTL. 3.1.9. Vizsgálati dossziék. V-143782.
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Egy józanabb társuk határozott fellépésére ettől elálltak,
és visszamentek a főtérre, majd szétoszlott a tömeg.2
Október 26-án Lentulay György beszédet mondott a Városházán. Október 27-én (?) harmadmagával tárgyalt a fegyházparancsnokkal a politikai foglyok kiszabadításáról.
November 2-án 120 fegyvert adott ki részére a híradós ezred. November 5. és 8. között, a II. világháborúban szerzett
katonai tudását felhasználva, elkészítette a város védelmi tervét, és eltorlaszolták a város deákvári bejáratát. A megtorlás
elől Franciaországba menekült.3
Új hazájában hő- és atomerőmű szakmérnökként futott be
karriert. Munkásságát a Nemzeti Érdemrend lovagkeresztjével ismerte el François Mitterand államfő.
A rendszerváltás után a jobboldali kormányok mellett volt
gazdasági-ipari tanácsadó, de érdemeit a sors furcsa fintoraként a baloldali kormányok ismerték el magas állami kitüntetéssel, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével.
Megkapta a 1956-os Emlékérmet is, a 90. sorszámmal.
A francia–magyar kapcsolatokért végzett tevékenységét
Jacques Chirac köztársasági elnök a Becsületrend tisztikeresztjével jutalmazta.
Az Osztrák Honvédelmi Társaság külföldieknek adható
legmagasabb kitüntetését, a tiszteletbeli lovagi tisztikeresztet kapta meg 2017. január 3-án, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában tartott ünnepi
díjátadón. Lentulay György ezredes, az ’56-os Szövetség tiszteletbeli elnöke.
A fellelhető dokumentumok alapján

2
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Harminc éve történt, és a tömeg éljenzett. Pest Megyei Hírlap, 1991.
ÁBTL. 3.1.9. Vizsgálati dossziék. V- 145405.

RADNÓTY KÁROLY DÉDA (ROMÁNIA), 1925. JANUÁR 19.

Édesapja Radnóty (1942-ig Rumpf ) Károly
(Újverbász, 1882 – Felsőgöd, 1959. szeptember 21.) nyugalmazott alezredes, édesanyja
Clauder Margit (Opaka, 1897 – Felsőgöd,
1984). Testvére Margit (1923) tanárnő.
1928-ban költöztek Felsőgödre, a Széchenyi utca 16-ban építettek egy házat. Az elemi iskolát Felsőgödön végezte. A középiskolát a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban
kezdte és Kőszegen, a honvéd reáliskolában
fejezte be. 1942-ben érettségizett.
1944-ben a Katonai Akadémián hadnagygyá avatták. Kikerült a frontra, megsebesült,
Németországban gyógykezelték. Ott folytatta katonai szolgálatát, és csak 1946-ban jöhetett haza.
1951 júniusában a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának erősáramú szakán szerzett mérnöki diplomát. 1951 októberétől a Villamos Állomásszerelő Vállalat dolgozója lett,
műszaki előadóként.1 Transzformátorállomásokat terveztek
Sztálinvárosnak, Kazincbarcikának, Ózdnak.
1956. október 23-a után munkahelyén megválasztották
forradalmi tanácselnöknek. A betöltött szerepe és forradalmi tevékenysége miatt az oroszok győzelme után jobbnak
látta, ha külföldre menekül. November 26-án feleségével
együtt lépték át a határt. 1968-ban tudta kivitetni édesanyját és nővérét. Ő maga csak 1982-ben mert először hazajön1

Önéletrajz, 1955. június 10.
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ni. Azután többször hazalátogatott gimnáziumi, ludovikás
és cserkésztalálkozókra.
Egy alkalommal a református templom tornyán már gyermekkorában is hiányolt óramutatók pótlásáról is gondoskodott.
Kaliforniai otthonában, családja körében tölti napjait.
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DR. RÉZLER GÁBOR

DEBRECEN, 1896. OKTÓBER 15. – ALSÓGÖD, 1969. MÁRCIUS 11.

Édesapja Rézler Aurél gazdatiszt († 1896.
május 5.), édesanyja Deák Eleonóra († 1915.
augusztus 8.). Testvérei: Stefánia († 1970),
Piroska (1890– 1976).
A középiskolát Nagykállón és Nyíregyházán, az egyetemet Budapesten és Debrecenben végezte. Egyetemi hallgató 1914 és 1919
között volt. Államtudományi doktorátust
1920-ban szerzett. 1915 és 1919 között katona az olasz fronton, majd tartalékos hadnagy.
1919-től tíz éven át Szabolcs vármegye szolgálatában közigazgatási gyakornok, Nyíracsádon szolgabíró, Kisvárdán főszolgabíró. 1929-ben Kisvárda főjegyzője.
A Tisza István Társaskör, az Actio Catholica, az egri egyházmegye megyei bizottsági tagja. A kisvárdai római katolikus egyházközség főgondnoka és világi elnöke. Közigazgatási
és egyházi vonatkozású cikkeket írt.
Dr. Rézler Gábor 1939. július elsejétől Érsekújváron helyettes polgármester-főjegyző. 1940 és 1943 között a város polgármestere. 1943 áprilisában Pestszenterzsébet polgármestere
lett, majd 1944-ben rövid ideig Szentendre polgármestere.1
1941. február 2-án Vácott házasságot köt Hávor Annával.
Gyermekeik: Judit (1942) és Katalin (1944).
1945-ben az úgynevezett Igazoló Bizottság a már nyugdíjas
polgármesterről megállapította, hogy nem esküdött fel Szálasi
Ferenc kormányára, ezért igazoltnak nyilvánították őt.
Pető Németh Erika: Polgármesterek, tanácselnökök Szentendrén. Szentendre és Vidéke, 1994. november 1.
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1948-ban Alsógödre költözött a József Attila utca 21. számú
házba.
Munkahelye 1956 januárjáig a Gyógyáru Értékesítő Vállalat.
1956. október 29-én létrejött a Váci Járási Forradalmi Bizottság, melynek alelnökévé dr. Rézler Gábort választották.
Tagja volt annak a szűk körű intézőbizottságnak, amely kijelölte a politikai állásfoglalást összeállító bizottságot. A meglévő jegyzőkönyvek szerint 1956. november 19-én a régi VB
és a Forradalmi Bizottság együttes ülésén rész vett és azt levezette. A későbbiekben már nem találkozunk a nevével, talán
dokumentumok hiányában. Későbbi működése további kutatásokat igényelne.
Pest megye fellelhető, az 1956-os forradalommal kapcsolatos adatai alapján „ellenforradalmi tevékenységéért” 1957. július 25-től 1958. április 14-ig biztonsági őrizetben volt.2 Először
az Aradi utcai Pest Megyei Rendőrkapitányságon tartották
fogva, és a szokásos eljárás szerint a megyei főügyész döntése
alapján a kistarcsai internálótáborba került. Ott megbetegedett, ezért a Mosoni utcai rabkórházba vitték, majd végül a tököli internálótáborban töltötte fogságát. A Pest Megyei Hírlap 1993. októberi számában is megjelent egy hasonló híradás.
Judit lánya így emlékszik vissza a kistarcsai időszakra: „1958
februárjában mehettem először édesapámat meglátogatni
Kistarcsára, miután betöltöttem 16. életévemet. A portásfülkeszerű helyiségben egy 30-40 év körüli ember gúnyosan,
megvető hangon közölte, hogy »apukája rossz volt, ezért megvontuk a látogatást«. Megalázottan, sírva mehettünk haza,
de a legközelebbi látogatási időben sikerült bejutni és látni
apámat. Beléptünk egy hosszú, középen sűrű szövésű dróttal
és 1-1 méter távolságban vascsövekkel elválasztott terembe.
Egyik oldalon a rabok, másikon a látogatók.
Böőr László: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez. TIT
Teleki László Egyesület, Bp. 1997.
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Az Alsógödi Tanács Végrehajtó Bizottságának hivatalos véleménye dr. Rézler Gáborról. (Más
elmondások szerint dr. Rézler Gábor valóban megjelent a Járási Tanács ülésén, de nem
a dokumentumban szereplő körülmények között, azaz nem hálóingben.). Elképzelhető, hogy
fellebezést adott be, és ezért készült róla ez a jóindulatú jellemzés

Nem emlékszem semmi másra, csak a lelkembe égett, megygyötört, síró, aggastyán apám arcára. Szabadulása után csak
annyit sikerült megtudni a benti helyzetről, hogy a legkegyetlenebbek a női fegyőrök voltak. Egyetlen eset: a rabkórházban
büntetésként falhoz állították egy teljes napon át. Apám erősen érszűkületes lába miatt nem bírt sokáig állni, leült a fal
előtt a földre. Megverték.
Amit még fontosnak tartok elmondani: fogva tartása utolsó
heteiben került sor a kihallgatására, ahol a legsúlyosabb vád-
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pont az volt, hogy horthysta katonatiszt volt és földbirtokos
fia. Harmadsorban szerepelt a járási forradalmi bizottsági
elnökhelyettesi pozíciója. Apám elmondta, hogy azért került
sor a megválasztására, mert megvédte a pártvezetőséget az értelmetlen erőszaktól, kivégzésüktől. Két ember a vezetők közül név szerint igazolta apámat, hogy az életüket köszönhetik
neki. Néhány héttel később, 1958. április 12-én minden tárgyalás és ítélet nélkül kiengedték és hazajöhetett.”
Valószínűleg rendőri felügyelet alá helyezték egy bizonyos
időre.
Szabadulása után haláláig, 1960-tól 1969-ig a Váci Városi
Kórházban dolgozott adminisztratív beosztásban, de jogi tanácsait sokszor igénybe vették.
Lánya, Cseh Istvánné Rézler Judit visszaemlékezése
és levéltári kutatások alapján
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SARTORIS KÁLMÁN

GROSSKUNSCHITZ, 1915. OKTÓBER 12. − GÖD, 1988. OKTÓBER 12.

Édesapja Sartoris Lajos (1882. augusztus 25.
– Felsőgöd, 1956), édesanyja Clauder Irma
(?, 1892. június 21. – Felsőgöd, 1986). 1928
előtt költöztek Felsőgödre, a Mária utca 14-es
számú házba. Felsőfokú tanulmányait Sopronban, az ottani egyetemen végezte, majd
ugyanitt asszisztens (demonstrátor) 1944-ig.
Ekkor megkapta a bányamérnöki oklevelet.
Felesége Antal Ilona (Ipolyság, 1919. április
14. − Felsőgöd, 2014. augusztus 8.). Gyermekek: Márta (1946), Imre (1948).
Sartoris Kálmán 1945. szeptember 1-jétől
1951-ig osztályvezető mérnök a salgótarjáni
szénbányáknál, majd két éven át az edelényi szovjet szénbányák főmérnöke. 1952 és 1954 között az Ózdi Szénbánya
Tröszt főmérnöke, ezt követően 1954. július 1-jétől a Nógrádi
Szénbánya Tröszt igazgatója. 1953-tól az MDP tagja. 1956
tavaszán megválasztották a megyei Népfront elnökének.
A forradalmi események kezdetén, október 26-án előbb
a Hajdú-féle (Hajdú a megye PB-titkára) Ideiglenes Megyei
Forradalmi Tanácsnak lett a tagja, majd beválasztották a Nógrád Megyei Nemzeti Bizottságba, sőt annak 11 fős elnökségébe is. (A megyei PB-titkár és az ÁVH helyi parancsnoka
Csehszlovákiába távozott.) Az elnökségen belül a bányák felügyelete tartozott hozzá. A Bizottság székhelyeként a Megyei
Tanács épületét jelölték ki. Mint a bányák irányítója, Sartoris
ott dolgozott. Ebben a minőségében rendelte el október 31-én
a bányákban a részleges termelést.
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A rendelkezés így szólt:
Bányászok!
A Nógrád Megyei Nemzeti Bizottság a szénbányászat irányításával engem bízott meg.
A nemzeti bizottság nevében a következő utasítást adom ki:
Az üzemek munkásbizottsága a Tröszt munkásbizottságával tartja a kapcsolatot. A Nógrád Megyei Nemzeti Bizottság határozata értelmében Nógrád megye addig sztrájkol, ameddig az orosz csapatok el nem hagyják országunkat. Az élet fenntartásához szükséges szénmennyiséget azonban biztosítanunk kell!
Ezért a mátranováki üzem napi harminc-negyven vagon, a mizserfai üzem napi hatvan
vagon, a kisterenyei üzem napi negyven-negyvenöt vagon, a kazári üzem napi hatvan vagon, a zagyvai üzem napi ötven-hatvan vagon és a nagybátonyi összes üzemek napi hatvan
vagon szenet biztosítanak, hogy az Üveggyár (és az) Acélgyár kemencéi be ne fagyjanak,
a pálfalvai Üveggyár táblaüveget tudjon gyártani, az Erőmű az áramszolgáltatást biztosítani tudja, valamint a napi kisfogyasztók – kenyérgyár, kórház, lakosság – szénellátása
biztosítva legyen.
A szénszállítás irányításával Wéber Péter munkatársat bíztam meg, az üzemek műszaki irányításával pedig a Tröszt munkástanácsának tagjait, akik állandó inspekciót tartanak
a Trösztben.
A salgótarjáni (szén) szolgáltató kisterenyei és zagyvai részlege külön munkástanácsot válasszon, ezek egyenként tartsanak a Tröszt munkástanácsával kapcsolatot. A többi termelő
üzemek és a nagybátonyi (szén) szolgáltató munkástanácsa a Tröszt munkástanácsával tartsa
a kapcsolatot.
A gazdasági irányítást a Tröszt munkástanácsa végzi.
Salgótarján, 1956. október 31.
Sartoris Kálmán s. k.
Jóváhagyom: Lénárt Andor s. k.
Nógrád Megyei Nemzeti Bizottság.1
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Nógrád Megyei Levéltár Pa. 33. f. 1. fcs. ő. e.

Az iménti dokumentum a Nógrád népe november 1-jei számának első oldalán jelent meg.
Ekkor a bányászok már sztrájkoltak, a Sartoris-féle felhívás
arra irányult, hogy legalább a minimális szükséglet biztosítva
legyen. Meg is volt az eredménye. A sztrájk miatt a termelési
eredmény kisebb lett, mint remélték. A teljes termelés korábban napi ezer vagon volt. Személyesen járta végig a bányákat,
és a munka felvételét szorgalmazta. A felhívás eredményeként
sikerült elérni november 3-án a napi 180 vagon teljesítést.
A szovjet csapatok bevonulása után a Csehszlovákiába menekült és elbujdosott párttagok mind előjöttek. November
6-án a Kádár-párti új megyei bizottságnak az volt az egyik
első lépése, hogy leváltotta a bánya éléről. November 13-án
a bányaküldöttségek kérték Sartoris visszahelyezését. November 20-án ugyan a demokratikus s ismét magára találó megyei
bizottság visszahelyezte igazgatói posztjába, azonban ő már
nem tért vissza eredeti beosztásába. Lényegében november
4-e után távol tartotta magát mindennemű politikai szerepléstől.
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Betegállományba ment 1957. február 2-től. Czottner Sándor
bánya- és energiaügyi miniszter áthelyezte Budapestre,
a Szénbányászati Földkotró Vállalat műszaki osztályvezetőjének. Visszatért a szülői házhoz Felsőgödre, és onnan járt be
új munkahelyére.
Munkájának elismerései:

1951. augusztus 1.: Magyar Népköztársaság Érdemérem
arany fokozata
1953. május 1.: A Bányászat Kiváló Dolgozója
1955. február 2.: Szocialista Munkáért Érdemérem
1956. április 2.: Szocialista Munkáért Érdemérem
1956. szeptember 2.: Bányász Szolgálati Érdemérem
Letartóztatás, vádirat, ítélet

1957. április 29-én letartóztatták, majd a Balassagyarmati Megyei
Bíróság 1957. október 14-én, „a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvételében való bűnösség” miatt 5 év börtönbüntetésre mint főbüntetésre, egyes jogainak gyakorlásától 5 évi eltiltásra és 5000 Ft értékű
vagyonelkobzására mint mellékbüntetésre ítélte.2
A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. október
28-án az elsőfokú ítéletet felülbírálta, 8 év börtönbüntetésre,
egyes jogai gyakorlásától való 10 évi eltiltására és vagyona teljes elkobzására ítélte. Ezen utóbbit azonban kiskorú gyerekeire való tekintettel 5000 Ft-ra mérsékelte.3
Először Balassagyarmaton, majd Budapesten a Gyűjtőfogházban, végül Vácon töltötte börtönbüntetését. Itt együtt volt
Darvas Ivánnal, Göncz Árpáddal, Mécs Imrével. Az ugyancsak
Felsőgödre költözött családja rendszeresen látogathatta.
Balassagyarmati Megyei Bíróság B.395/1957/13. szám.
Á. Varga László−Pásztor Cecilia: Az 1956-os forradalom Nógrád megyei
okmánytára II/1. Salgótarján, 2001.
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1961. április 1-jén szabadult hároméves próbaidős felfüggesztéssel.4
A soron következő tanácsi választáson természetszerűleg
nem vehetett részt, erről a rendőrség értesítette a Községi Tanács VB-elnökét.5
A szabadulás után a Felsőgödi Tanács megfigyelte, és jelentette a Váci Rendőrkapitányságnak, hogy Sartoris Kálmán
szervezkedést nem folytat.6
Először három hónapig segédmunkásként dolgozott Budapesten egy építőipari vállalatnál. Szakmai elismertségének
köszönhetően ezután bányamérnökként dolgozhatott néhány
szakmai intézménynél, majd 1963. szeptember 1-jétől a Bányászati Tervező Intézetben tervezőmérnökként, nyugdíjazásáig.

MNET 008/5/1961.
BM.PM.Rfk.Vác Városi és Járási Kapitányság. T13-77/1961. május 23.
6
PML. A Felsőgödi Tanács titkos és bizalmas iratai 001/30/1961. szeptember 22.
4
5
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1988. október 12-én, 73 éves korában hunyt el, a felsőgödi
Jácint utcai temetőben alussza örök álmát.
Özvegye 1992. március 15-én vehette át a posztumusz adományozott 1956-os emlékérmet és oklevelet.7
Valószínűleg kiadták számára a semmisségi igazolást is, de
az eltűnt a történelem viharában.
A családtól kapott információk és levéltári kutatások alapján

7

Gödi Körkép, 1992. március
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Vass István Mátyás festménye
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SZEKERES FERENC (BUDAPEST, 1943. SZEPTEMBER 19.)
Saját visszaemlékezése

Apám, Szekeres Ferenc vaskereskedő volt
1949-ig, az államosításig Budapesten, a Váci
út 90. szám alatt. Anyám, Skopkó Gizella háztartásbeli, aki budapesti lakásunkban, otthon
nevelte három gyermekét. Az államosítás
után Alsógödre menekültünk a nyaralónkba,
a Kernstok Károly utca 8-as számú házba,
ahová az akkori szokás szerint máshonnan
érkező családok voltak betelepítve. Azóta Alsógödön lakom.
6-8 éves koromban többször volt nálunk
házkutatás, mint ahányszor a postás becsöngetett. Alsógödön
végeztem el az általános iskola nyolc osztályát. 1956-ban 14
éves voltam, még tevékenyen nem vehettem részt a forradalomban, de sok mindent láttam. 1957-től szakmát tanultam,
1963-től 1965-ig katona voltam. Ezután több munkahelyen
próbálkoztam meg beilleszkedni a kommunista rendszerbe.
Nem sikerült.
1966 őszén készültünk az 1956-os forradalom megünneplésére. Erről a vádiratban részletesen megemlékeznek. A röpcédulák nem készültek el, mert volt valaki, aki gondoskodott
arról, hogy a megünneplésre ne kerüljön sor. Az előkészületekben részt vevő „nagypofájú egyén” bejelentette tevékenységünket.
1966. október 13-án hajnali fél hatkor két Pobeda személykocsi érkezett az utcánkba, ahol hetenként egy-két jármű közlekedett csupán, a szódásé meg a postásé. Házkutatás! Fegyvert, lőszert, röpcédulát és egyéb, államellenes tevékenységre
utaló bizonyítékokat kerestek. Néhány géppisztolylőszert találtak, amiket a katonasági lövészetek során megspóroltam.
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Előzetes letartóztatás, kihallgatások stb. Mindez négy hónapig tartott. Következett az Aradi utca 13. (Pest Megyei
Rendőrkapitányság) december 5-ig, majd a Gyorskocsi utcai
börtön 5. emelete, a politikaiak számára elkülönített rész,
az elsőfokú tárgyalásig.
A tárgyalás a Pest Megyei Bíróságon 1967. február 14-től
16-áig tartott. Az ítélet tíz hónapi, börtönben letöltendő szabadságvesztés, majd szabadlábra helyezés. Fellebbviteli tárgyalás 1967. május 3-án volt, a Főutca 2. számú épületében,
a Legfelsőbb Bíróságon. Újabb ítélet született. A börtönbüntetés letöltésére a Markó utcai fogházba kaptam „behívót”.
Itt egy hétig voltam, majd két hétre a Gyűjtőfogházba vittek.
Végül 1967. május 25-től a szegedi Csillagbörtön politikaiak
számára elkülönített részén töltöttem a börtönbüntetésemet.
1967. augusztus 14-én feltételesen szabadultam. Ezután
rendőri felügyelet alá kerültem, állandó jelentkezési kötelezettséggel a Váci Rendőrkapitányságon, folyamatos rendőri
ellenőrzés mellett. A Történeti Hivataltól kapott személyi
kartonom szerint folyamatos megfigyelés alatt álltam még
1989-ben is! Munkahelyeimen állandó háborgatásnak voltam
kitéve, különleges „bánásmódban” volt részem. Útlevelet nem
kaphattam, a munkahelyi előbbre jutás ki volt zárva, kisipari
engedélykérelmemet elutasították. Nyomorúságos kádári évek
voltak.
A rendszerváltozásnak nevezett időszakban tartott tüntetéseken, felvonulásokon, előadásokon aktívan részt vettem.
A számomra szimpatikusnak vélt párt szervezésében is részt
vettem, 1991. január 4-től csatlakoztam a Politikai Foglyok
Országos Szövetségéhez (POFOSZ).
A helyi szervezet alelnökségét is elvállaltam, de az időközben bekövetkezett családi halálesetek miatt a tisztségről végül
lemondtam.
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Bátor helytállásomért és az igaztalanul elviselt meghurcoltatásért számos kitüntetésben részesültem.
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A Pest Megyei Bíróság 1992. július 17-én a korábbi bírósági
ítéletet semmissé nyilvánította.
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Kérésemre 2007. február 23-án megkaptam a Történeti Levéltárból az operatív nyilvántartási kartonom másolatát. A kísérőlevélben tájékoztatót mellékeltek az egyes jelzések magyarázatára.
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Nagyréti Tamás rajza
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VIZI ISTVÁN

1930. JÚNIUS 28., KISCSÁKÓ

Édesapja Vizi István (Gádoros, 1901 – Göd,
1984) gazdatiszt, édesanyja Pázsik Zsuzsanna.
Orosházán végezte az elemi és polgári iskolát 1940 és 1944 között. Szegeden felsőipari
iskolába járt 1947-től 1952-ig.
Budapesten az Építőipari és Közlekedési
Műszaki Egyetemen szerezte első diplomáját
(1967−1972), a másodikat villamosmérnökként levelező tagozaton.
„A forradalom alatt és azt megelőzően is
egy hadiüzemben dolgoztam, amelynek »polgári neve« Gödöllői Gépjármű-javító Vállalat
volt. Ez az üzem harckocsik gyártásával és javításával foglalkozott. Az üzem rejtve, Gödöllő és Isaszeg között az erdőben volt elhelyezve, s ma is létezik.
1956. október 24-én megválasztották a munkástanácsot,
egy időben a Rácz Sándor-féle Nagy-budapesti Központi Munkástanáccsal. Engem a munkástanács elnökhelyettesnek választott. Jelöltek a gödöllői munkástanácsok járási
küldöttjének is. Majd a helyi munkástanács kijelölt az üzem
forradalmi igazgatójának. Ezt a megbízást folytattam a letartóztatásomig, 1957. január 16-ig, annak ellenére, hogy 1956
decemberében miniszteri biztosként visszahelyezték a volt
igazgatót. Az ezzel járó munkát háborús, forradalmi körülmények között kellett végezni. Közben megszerveztem a helyi nemzetőrséget és a gyár védelmét. Megakadályoztam azt
is, hogy az „CCCP” megszállja, illetve elfoglalja a gyárat.”
Az Állambiztonsági Levéltár dokumentuma szerint „1956.
október 24-én az üzem a budapesti események hatása alatt
állt, és nem végzett termelőmunkát”.
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Október 25-én a Gödöllői Agráregyetem diákjai közül egy
csoport megjelent az üzemben, és felolvasták a budapesti ellenforradalmárok által készített 16 pontból álló követelést.
Az ideiglenes munkástanácsot október 29-én választották
meg. A munkástanács névsort készített az üzemben dolgozó
kommunistákról, és határozatot hoztak eltávolításukra.
A gyárat több esetben keresték fel fegyveres ellenforradalmi
csoportok, amelyek az üzem kommunistái felől érdeklődtek.
Szándékuk volt a kommunista vezetők őrizetbe vétele.
November 4-én egy ellenforradalmi csoport követelte, hogy
az üzemet robbantsák fel, hogy ne kerülhessen a szovjet elvtársak kezébe.
A munkástanács több kommunistát kihallgatott, és intézkedtek az eltávolításukról.
Vizi István, a munkástanács volt tagja követelte a kommunisták eltávolítását a gyár területéről. Megszervezte a fegyveres ellenállást a szovjetek ellen.
1957. január 16-tól 23-ig a Gödöllői Rendkapitányság közbiztonsági őrizetbe helyezte, majd kilenc hónapig előzetes letartóztatásban volt.
A 29/c pont alapján (ez további kutatást igényelne – a szerk.)
16 főt eltávolítottak az üzemből.
Vizi a rendőrhatóság szerint párt- és népellenes propagandát
fejtett ki. Az ügyészség az ellene emelt vádak alól felmentette,
azonban az üzemből eltávolították.
Ténylegesen 1927. február 23-án tartóztatták le. Több akkori szerv „vendégszeretetét élvezte”: Megyei Főügyészség,
a fővárosban a Bajza utcai és a Markó utcai börtön, Fő utcai
katonai ügyészség és börtön.
Vádiratában a következőket hozták fel ellene: a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel, fegyverrejtegetés, a honvédelem
érdekeinek veszélyeztetése, engedély nélküli rádióberendezés
üzemben tartása.
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Kilenc hónapig előzetes letartóztatásban volt, ez alatt 18
tárgyalása volt. Végül nem tudták bizonyítani az ellene hozott
vádakat, és 1957. november 16-án szabadlábra helyezték.
Hányattatásairól számos dokumentum található különböző
közgyűjteményekben, intézményekben:
Gödöllői Városi könyvtár (film is), Tragor Ignác Múzeum
(videó is), Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Levéltár és Irattár, Fővárosi Levéltár (90 évre zárolva).
1957. december 24-én házasságot köt, felesége Zombori
Sylvia (Bolyok, 1934. május 10.) kalorikus szaktechnikus,
az Energiagazdálkodási Intézet tervező technikusa 1989-ig,
nyugdíjba vonulásáig.
1958-ban Vizi István szüleivel együtt Alsógödre költöznek.
Múltja miatt szakképesítésének megfelelő beosztást eleinte
nem kap, de munkahelyi vezetője az Országos Vérellátó Központban idővel ettől eltekintett, 1958 és 1967 között műszaki
főmérnökként dolgozott.
Ezután már az időközben megszerzett egyetemi végzettségének megfelelő beosztásban a Villamos Berendezés és Készülék Művek fejlesztő mérnökeként, illetve műszaki titkárként dolgozhat.
Az itt szerzett tapasztalatok alapján kifejlesztett egy elektronikus eredményjelző táblát, amelyet az 1980. évi moszkvai
olimpián sikerrel alkalmaztak, továbbá számos más ország is
megvásárolta, így ő a készülékek beüzemelése céljából bejárta
a világot.
Az országosan hozzáférhető CB rádiótelefon fejlesztésével
többek között segítette az elmaradott északi megyék korábban minimális kommunikációs lehetőségeit.
1990-ben, 60 éves korában ment nyugdíjba. A rendszerváltás ekkor tette lehetővé, hogy egykori vádpontjai alól véglegesen felmentsék, megkapta a bíróságtól az úgynevezett semmisségi határozatot.
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Forradalmi helytállásáért számos kitüntetést kapott.
A Nemzetőrségi Oklevelet Budapesten, a köztársasági elnöktől a Forradalomért emlékérmet és oklevelet 1992. március 15én Gödön kapta meg (Gödi Körkép, 1992. március, 1. oldal).
2006-ban az 50 éves évforduló alkalmából Budapesten
a Pest Megyei 56-os Emlékbizottság oklevél és érem kitüntetésben részesítette (Gödi Körkép, 2006. november, 3. oldal).
Közéleti tevékenysége lakóhelyén:

„Igyekeztem segíteni a nagyközség munkáját. Valójában 1975től sikerült ezt hatékonyan megtennem, amikor is dr. Horváth
Károly kérésére a krónikus telefonhiányt sikerült áthidalni
az akkorra már általam országosan hozzáférhetővé tett CB
rádiótelefonokkal, és a betegellátás javítására, valamint az orvosok munkájának könnyítésére alkalmazni.
Ezenkívül készítettem egy gépkocsikra szerelhető hangerősítő berendezést (Gödi Körkép ekkor még nem volt), amivel
a hirdetményeket el lehetett juttatni a lakossághoz. Mellékesen sikerült ezekkel az eszközökkel egy tömeges gombamérgezést is megelőzni (15 ember túlélte − dr. Kamarás Attila
közlése).
Megoldottam a titkárnői teendők könnyítését is (diktafonnal), az akkori technikai fejlettség színvonalának megfelelően.
Jutalmazásul az akkori tanács egy alapítványt hozott
létre, amelynek az első jutalmazottja én lettem: 1982.
május 1. − Göd Nagyközségért kitüntetés.”
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Vizi István közlése alapján
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ZAHORÁN SÁNDOR

ALSÓGÖD, 1942. MÁRCIUS 24. –
GÖD, 2009. JÚLIUS 23.

Édesapja Zahorán András (Kunágota, 1896.
május 25. − 1965), édesanyja Bartók Ilona
(Rákoscsaba, 1910. december 5.). A család
az 1933-as parcellázásnál vásárolt telket Alsógödön. Édesapjának két házasságból tizenegy gyermeke született, közülük ketten
csecsemőkorban elhunytak. Sándornak négy
idősebb fiútestvére volt: Károly, Gyula, László,
Mihály. Az általános iskolát Alsógödön végezte, a bútorasztalos szakmát és a faipari technikusi képesítést Újpesten szerezte
meg. 1969. február 22-én megnősült. Felesége Ernyei Mária
Magdolna (1947), gyermekeik Gabriella (1969) és Magdaléna
(1971).
Tizennégy évesen élte át a forradalmat. Emlékszik a megrázó élményre, a Nyugati pályaudvar melletti sortűzre, ahol
meg is sebesült. (Lásd a Gödi szemtanúk Budapesten fejezetet
– a szerk.)
A szakmai végzettség megszerzése után a Vígszínházban
dolgozott asztalosként, majd kisipari vállalkozással próbálkozott. 1966 szeptemberétől Balogh Jánosné fehérnemű-tisztítónál dolgozott. Ez alatt teljesítette tényleges katonai szolgálatát, és utána visszatért munkahelyére.
1966 nyarán támadt az a gondolata, hogy az 1956-os forradalom évfordulójáról meg kellene emlékezni valahogyan.
Érdeklődött egy egyetemista barátjánál, hogy az ő körükben
várható-e valamilyen megmozdulás. Nemleges választ kapott,
ezért úgy döntött, az ismerőseivel majd kitalálnak valamit.
Néhány hasonló gondolkodású társával röpcédulák készítését
határozták el. Többen az ő lakásukon jöttek össze, megtár-
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gyalták a különböző szövegjavaslatokat. Végül e mellett döntöttek:
„Emlékezzünk 1956-ra, Polgártársak!
Vessünk véget az orosz elnyomásnak. Teremtsünk szabad és független Magyarországot. Le a folyamatos áremelőkkel! Le az oroszok által felállított bábkormánnyal! Követeljük az 56-os ígéretek
betartását. Ünnepeljetek ti is október 23-án!” 1
A sokszorosítás többféle módjáról beszéltek. Szóba került
a lőfegyver és pénz szerzése, robbantások. Szekeres Ferenc
a pisztoly megszerzését (lásd a Szekeres Ferencről szóló fejezetet
– a szerk.), míg a sokszorosítást egy másik társuk vállalta, de
nem készült el vele, és a pisztoly beszerzése is elmaradt. Az előkészületek nehézségei miatt október 11-én Zahorán Sándor
arra a meggyőződésre jutott, hogy nincs értelme az egésznek,
és az elkészített röpcédulák elégetését kérte a sokszorosítást
vállaló barátjától, aki ezt nem tette meg.
Egy társuk szándékukat bejelentette a rendőrségen. Október 14-én többeknél házkutatást tartottak, Zahorán Sándort,
Szekeres Ferencet, Kovács Szilvesztert előzetes letartóztatásba
helyezték. Bizonyítékként előkerült az el nem égetett röpcédula-tervezet. Három hónapon át az Aradi utcai rendőrség
pincéjében tartották fogva őket.
A Pest Megyei Ügyészség 1966. december 31-én összeesküvés bűntettének előkészületével és más bűncselekménnyel
vádolta meg. Indítványozta továbbá, hogy a megyei bíróság
állapítsa meg bűnösségét, és szabjon ki rá szabadságvesztés
büntetést, mivel a külföldön élő fivéreinek hatására a szocialista rendszerrel többször szembekerült. Politikai beállítottságát
barátai előtt is hangoztatta, mondván, mindennek a hazánkban tartózkodó szovjet katonaság az oka. Röpcédulák készíA Pest megyei bíróság. B.V.13/1967/6. 1967. február 14-16. Ítélet és indoklása
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tését és terjesztését javasolta a „forradalom 10 éves évfordulója
alkalmából”. A ügyészség javasolta a Pest Megyei Bíróságnak
az előzetes letartóztatás fenntartását az érdemleges bírói döntésig.
A Pest Megyei Bíróság Budapesten 1967. február 14. és 16.
napjain tartott nyilvános tárgyalást. Zahorán Sándort izgatás
bűnéért egy évi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte és a közügyektől két évre eltiltotta, két társát is elítélték.
(Lásd a Szekeres Ferencről szóló fejezetet – a szerk.)
Fellebbezését a Legfelsőbb Bíróság május 3-án elutasította,
a megyei bíróság ítéletét jóváhagyta.
1967. május 25-től a szegedi Csillagbörtön politikaiaknak
elzárt részében kezdte meg börtönbüntetését.
Zahoránt, Szekerest és Kovácsot, büntetésük ideiglenes
csökkentésével feltételes szabadlábra helyezték. Zahorán Sándor 1967. december 1-jén szabadult. Ezt követően két éven
át rendőri felügyelet alatt volt, ennek leteltével – a Történeti
Hivataltól kapott dokumentumok szerint – még az 1980-as
évek végén is megfigyelték.
1997-ben és 1999-ben is adott be a Történeti Hivatalhoz
ún. betekintési kérelmet. Mindkét esetben csak a nyilvántartó
kartonjának másolatát kapta meg, de 1999-ben egy magyarázó kísérőlevelet is mellékeltek hozzá.
Az 1980. augusztus 6-ai amnesztia keretében hivatalosan
eltörölték büntetett élőéletét.
A gyakorlatban folyamatos zaklatás, megfigyelés alatt állt,
lehallgatták telefonját. Útlevélkérelmét megtagadták. Végül
egy rendes emberként viselkedő kihallgató tiszt segítségével
egyedül, családja nélkül kimehetett Bécsbe és a testvéreihez
Németországba, Amerikába.
Hazatérése után sem mondott le arról, hogy családjával kitelepüljön a szabadság hazájába. 1987-ben nyílt erre lehetőség.
Ekkor érvényes útlevéllel kimentek Németországba. Hivatalosan bejelentették kint maradási szándékukat, útlevelüket
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elvették és külföldiként három hónaponként jelentkezniük
kellett. A Darmstadt melletti Griesheimben dolgoztak feleségével együtt. Rövid időn belül állampolgárságot nem kaphatott, és jó ideig külföldiként tekintettek rá. Időközben nagyobbik lánya már Ausztráliában élt.
1989 után jöttek a hírek a rendszerváltásról, a szerveződő új
politikai pártokról. Kintről az SZDSZ tetszett neki a legjobban, mert ők szidták leginkább a kommunistákat és az oroszokat.
Többször hazalátogatott, belépett a Politikai Foglyok Szövetségébe, elkötelezte magát Iván Kovács László forradalmi
vértanú emlékének méltó ápolása mellett.

1991 januárjában megkapta ellenálló tevékenységért a büntetés eltörlésére vonatkozó semmisségi határozatot.
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A forradalom kitörésének 35. évfordulóján ellenálló tevékenységéért megkapta a köztársasági elnök emléklapját.
1993-ban, a hazatelepült családjával együtt a nagyszülők
telkén felépítették új otthonukat.
Azonnal kapcsolatot keresett a demokráciát építő, előzőleg
már megismert pártokkal. Eleinte az SZDSZ volt vonzó számára, radikális céljaival. A Magyar Fórum 1997. augusztus
28-i számában úgy nyilatkozott, hogy megtalálta a helyét.
Közelebbről megismerve a tagságot, inkább a MIÉP elveit
látta elfogadhatónak.
1994 augusztusában hatodmagával megalakították a helyi
szervezetet. Az 1994. évi helyhatósági választáson soraikból került ki a polgármester, az országgyűlési képviselő, dr.
Bognár László.
Zahorán Sándor a községi képviselő-testület tagja lett 1994ben, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének
választották. Kétszer négy évig dolgozott a testületben.
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1996-ban, a forradalom 40.
évfordulóján, javaslatára Iván
Kovács László a város posztumusz díszpolgára lett.
Zahorán Sándor kérlelhetetlenül igyekezett érvényt szerezni a gyászos múlt emlékeinek lebontásában, az önkényuralmi
jelképek eltörlésében. Ennek keretében a háború előtti baloldali találkahely, az úgynevezett Gödi Fészek emlékére 1974ben Dunakeszi és Göd között felállított, ötágú csillaggal díszített emlékművet 1997. március 15-én lebontatta.
E szándékát hónapokkal azelőtt bejelentette az önkormányzati testületi ülésen, tájékoztatta a dunakeszi polgármestert is,
s miután választ nem kapott egyik helyről sem, cselekedett.
Az emlékmű maradványait a gödi polgármesteri hivatal udvarára szállították.
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A március 19-i ülésen bejelentette, hogy a törvény szellemében jártak el.
Április 2-án „Harcban az önkényuralommal. A Gödi Fészek vörös csillaga” címmel egy cikk jelent meg a Népszabadságban. Néhány szóval felidézték a hely történelmi múltját.
A cikkben nyilatkozó alpolgármester úgy fogalmazott: a korábban a Gödi Fészek területén álló emlékműből II. világháborús emlékmű lesz.
Április 19-én egy MSZP-s képviselő, talán a cikk hatására,
javasolta, hogy mentsék fel az Ügyviteli, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöki megbízatása alól. A testület ehhez szótöbbséggel hozzájárult. A Népszabadság április 26-án ezt is
lehozta.
Sőt, a polgármesterrel együtt feljelentették a rendőrségen
rongálásért. Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, de mint
oly gyakran, végül nem lett belőle semmi.2
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Zahorán Sándor vállalkozó, Magyar Fórum, 1997.augusztus 28.

1997-ben megválasztják a helyi MIÉP elnökének.
1998. október 18-án másodszor is megválasztják a MIÉP
színeiben önkormányzati képviselőnek.

2000. január 3-án felfüggesztik MIÉP-elnöki tisztségből,
és dr. Bognár László veszi át a helyét hat hónapos időtartamra. Novemberben újabb támadás éri a MIÉP részéről: le akarják mondatni a képviselőségről. Sikertelenül. Bejelenti, hogy
többé nem képviseli a MIÉP-et, csak a POFOSZT és a Magyar Út Köröket (Gödi Körkép, 2000. november 12. oldal).
2000 októberében az 56-os Vitézi Lovagrend tagjává avatják. Az igazolványa 2003-as kiadású. Elképzelhető, hogy igazolványcsere volt, mert 2000 novemberében vitézi megjelöléssel írta alá egy újságcikkét.
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2001: Több támadás éri. A Gödi Magyar Fórum I-II. számában kétségbe vonták ellenállási tevékenységének valódiságát.
2002: augusztus 8-án a Megyei POFOSZ alelnöke, a helyi
elnök és helyettese, Szekeres Ferenc választási felajánlás tesznek. Az 5-ös számú választási körzet hivatalos képviselőjelöltje lesz a MIÉP színeiben.
2003: Októberben újra elvállalja a helyi MIÉP elnöki megbízatását.
2005-ben a Magyarok Világszövetsége tagjainak sorába lépett.
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2006 tavaszán, a gödi POFOSZ nevében ’56-os emlékművekre adott be pályázatot a szobrokat elbíráló lektorátusnak.
A bíráló bizottság a helyszíni bejáráskor és a szemrevételezéskor elfogadta az ő általa beadott, Domonkos Béla által készített szobortervet.
2006. október 20-án, a forradalom kitörésének 50. évfordulóján a Zeneakadémián kapta meg a POFOSZ-nak az 50.
évforduló emlékére kiadott érdemkeresztjét és oklevelét.
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Zahorán Sándor feladatának tekintette Iván Kovács László
emlékének ápolását. Tevékenységének eredményeként szobrot
állítottak a Corvin közi hősnek, amelyet Boross Péter volt miniszterelnök avatott fel 2006. október 26-án.
2009 júniusában főként az ő javaslatára és hathatós előkészítő munkájának nyomán újra felállították Alsógödön az Országzászlót a Petőfi téren.
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2009. július 23-án egy végzetes baleset következtében
67 éves korában elhunyt.

Saját visszaemlékezése és a korabeli sajtóhírek alapján
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Vass István Mátyás festménye
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ZOMBAI MÁTYÁS IMRE

BUDAPEST, 1931. FEBRUÁR 6. − VÁC, 2004. JÚNIUS 15.

Fia, Zombai Norbert visszaemlékezése

Édesapja Zombai György építőmester (Székesfehérvár, 1897. július 25. – Siófok, 1964.
május 28.) Édesanyja Hechtl Jolán kereskedő
(Budapest, 1890. november 3. – Budapest,
1975. február 27.)
Zombai Mátyás Imre az elemi és polgári iskolát Budapesten, 1945-ben fejezte be. A II.
Rákóczi Ferenc Kereskedelmi Középiskolában 1949-ben érettségizett. Tanulmányai
befejezése után, 1949-től különböző fővárosi
építőipari vállalatoknál és szövetkezeteknél dolgozott, volt szerelő, művezető, majd
csoportvezető. 1956-ban házasodott, lánya Lídia Zsuzsanna
(1956. december 19. − 1990).
1957 nyarán, amikor már leverték a forradalmat, és megbukott a MUK (Márciusban Újra Kezdjük), Budapesten, a III.
kerületben egy szovjet katonai autó elütött az utcán egy magyar embert. A kocsiban két szovjet katona és egy magyar
tolmács utazott, akik kiszálltak, és a kocsiba akarták tenni
a sérültet. A magyar szemtanúk, járókelők körülvették a kocsit, és nem engedték a sérültet betenni, a kocsit elhajtani. Azt
kiabálták: „Ne engedjétek őket elmenni, nem kórházba viszik!
El fogják tüntetni, itt a szovjeteknek mindent lehet, részegen
vezetnek, magyarokat ölnek!” Édesapám a vezetőfülkéhez lépett, és kivette a kocsiból az indítókulcsot.
A szovjetek, a tolmács segítségével követelték vissza a kulcsot, el akartak hajtani, édesapám azonban nem adta viszsza. Ragaszkodott ahhoz, hogy mentőt hívjanak, és a szovjetek maradjanak a helyszínen, viseljék a következményeket.
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A rendszámot felírták, a tömeg egyre nőtt, az emberek dühösek voltak, az öklüket rázták, nem csak a baleset, hanem
a levert forradalom és a brutális megtorlás miatt is.
Közben kiértek a magyar rendőrök, akik szintén megpróbálták az indítókulcsot elvenni édesapámtól, de ő nem adta.
A tömeg már legalább kétszáz főre növekedett. A rendőrök
ellen fordultak, ilyeneket mondva: „Ti is a szovjeteket pártoljátok, pedig magyarok vagytok. A szovjetek tűnjenek haza,
nincs itt semmi keresnivalójuk! Addig itt nem lesz béke, amíg
a szovjetek nem mennek haza!” A tömeg fegyvertelen volt,
de harcias, forradalmi jelszavak hangzottak el. A rendőrök
és a szovjetek mindannyian fegyveresek voltak, de nem tudhatták, nincs-e a magyaroknál a forradalomból maradt fegyver, és persze hozzájuk képest lényegesen kevesebben voltak.
Valóságos helyi forradalom alakult ki az utcán. Ilyenekből
több is volt az idő tájt, ezeket mind elfojtották, tudomásom
szerint. Itt sem történt ez másképpen, a rendőrök nem mertek
intézkedni, veszélyesnek ítélték a helyzetet, telefonon erősítést
kértek. Teherautóval újabb rendőrök érkeztek, akik gumibottal kezdték oszlatni a tömeget. Fegyvert nem használtak, tudomásom szerint nem halt meg senki. Édesapám még mindig
nem adta oda a kulcsot, és mivel ő volt az emberek szószólója,
hatan kiemelték a tömegből, és a rendőrautóba tuszkolták. Itt
még mindig nem volt hajlandó átadni a kulcsot, ellenállt, de
végül legyűrték, és elvették tőle.
A baleseti sérültet végül kórházba szállították, ahol ellátták,
további sorsáról nem tudok. Abban a kórházban édesapámat is
ellátták, mert a rendőri intézkedés következtében sérüléseket
szenvedett.
A Margit Kórházban, ahová őt és az elütött embert szállították, egy félbetépett betegfelvételi lap mindkét oldalára
írtak valamiféle értesítést és további kezelési javaslatot apám
első feleségének.
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1957. június 27-én apámat letartóztatták, a rendőrségen agyba-főbe verték, később megkínozták olyannyira, hogy első felesége nem ismerte fel, amikor újra találkozhattak. Rajta kívül
még három embert vittek el a tömegből. Édesapám volt az elsőrendű, a többiek a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak. Első fokon mindnyájan börtönbüntetést kaptak, a többiek
másodfokú ítéletéről nem tudok. A vád izgatás és hatóság elleni erőszak volt. Végül az izgatás vádjában találták bűnösnek,
a hatóság elleni erőszakban nem, mert csak passzív ellenállást
tanúsított, nem bántalmazott senkit. Magas, fiatalkorában
kifejezetten erős testalkatú ember volt, és nem volt ijedős természetű, sőt. Így aztán nem véletlen, hogy csak az említett
„események” után tudott a szovjet teherautó továbbhajtani
a sérülttel, a két rendőrrel, a két civil ruhással és édesapámmal.
Édesapám lánya, a féltestvérem 1956. december 19-én született, apám letartóztatásakor féléves volt. Apámat a kihallgatásakor lányával is zsarolták, ha látni akarja még az életben,
tegyen vallomást. Édesapám
tiltakozott az eljárás ellen, éhségsztrájkba kezdett.
A budapesti Gyűjtőfogházba
vitték. Első fokon 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték
1957. augusztus 24-én, és 5
év választójogtól való eltiltásra, valamint 2000 Ft vagyonelkobzásra. Másodfokon 2 év
6 hónap börtönre ítélték, ami
1958. január 6-án lett jogerős.
A márianosztrai börtönbe
került. Megengedték, hogy
kislányáról
„ellenőrzött”
fényképeket kapjon. A neki
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beküldött családi képek hátoldalán olvashatók a márianosztrai pecsétek, az ügyészi engedély és édesapám rabsorszáma:
50-896.
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A börtönviszonyokról: Édesapám mesélte, de nem emlékszem, melyik börtönben történt, hogy a politikai foglyokat
az egyik köztörvényes, szadista gyilkos rabbal kínoztatták.
(Nem olvastam utána, talán más túlélők vallomásából kiderül, hol és ki volt ez a személy. Édesapám élete végéig tudta
a nevét, bűnét, foglalkozását, de én már elfelejtettem.) Ennek a rabnak rendesen adtak enni, míg a politikai foglyok
éheztek. Édesapám 186 cm-es magasságával, atlétikus termetével akkor mindössze 46 kiló volt. Összezárták a politikai foglyokat az említett köztörvényessel, aki a zárt cellában
összeverte, „megbüntette” a politikaiakat az őrök megbízásából. A négyszemélyes cellákban olykor 16-an is össze voltak
zsúfolódva, ilyen helyen tartották édesapámat is. A raboknak
egy vödörszerű kübli volt a WC-jük, fedővel letakarva. Ennek
a fedőnek a peremét élesítették ki a rabok, ezzel védekezett
édesapám a verés ellen, amikor összezárták ezzel a gyilkossal.
Azt mondta neki: „Lehet, hogy összeversz, de az egyik karod
itt marad!” Végül a rab nem merte megtámadni apámat, így
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úszta meg ezt a „büntetést”. A börtönt „rácsos egyetemnek”
hívták egymás között, aki onnan kikerült élve, életre szóló
tudást szerzett.
Emlékezett a börtönből vagy a gyűjtőből Göncz Árpádra,
Darvas Ivánra és Eörsi Istvánra, akivel egy cellában ült. Eörsi
író, költő volt, Sztálinhoz, Rákosihoz írt magasztaló költeményeket, majd 56-ban beült a parlamentbe. Nyolc évet kapott,
de nem ülte le. Édesapám szabadulása után találkozott vele,
ahogy mesélte, akkor Eörsi már le volt barnulva, azaz jóval
korábban megszűnhetett a börtön sápadtsága. Apám szerint
csak úgy jöhetett ki, hogy besúgó lett. Később felkapott író
lett, s úgy tudom, végül ki is derült, hogy beszervezték. (Erre
vonatkozó dokumentumok nem ismertek, egykori rabtársai, későbbi
barátai, pályatársai Eörsit feddhetetlennek tartják – a szerk.)
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Végül Pécsen a megyei börtönbe került, s onnan szabadult
1959. június másodikán. Első felesége kegyelmi kérvényeket
adott be, ennek nyomait megtaláltam. Talán ennek hatására
kapott kedvezményt, vagy általános amnesztia volt, nem tudom. Összesen 1 évet, 11 hónapot és 5 napot töltött börtönben
az iratok szerint.

348

A szabadulási igazolványból látható, hogy rendőri felügyelet
alá került, havonta kellett jelentkeznie a XIII. kerületi rendőrkapitányságon, egészen 1959. december 31-ig.
Börtönben tartózkodása alatt feleségétől és nemrég született
lányától elvették a budai Várban a Tárnok utca 5. szám alatt
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található lakását, amit egy ávós ezredesnek adtak. A család
a XIII. kerületbe költözött, nehéz anyagi körülmények között éltek. Szabadulása után csak fizikai munkát vállalhatott,
útlevelet 1980 előtt nem kapott, 49 éves korában utazhatott
először külföldre.
Elvált, majd másodszor is megházasodott, 1971. december
15-én. Felesége, Kiss Zsuzsanna (Budapest, 1951. augusztus
3.) révén került Felsőgödre, akinek nagyanyja és szülei 1950től itteni lakosok voltak. 1972-ben Felsőgödön, a Vasút utca
8-ban épített egy házat. Gyermeke: Norbert Zoltán (Budapest,
1972. június 23).
1975-től 1987-ig az Ócsai Vörös Október MGTSZ-nél volt
csoportvezető. Időközben, 1986-ban Budapestre költözött,
majd 1987-től az 1991-es nyugdíjazásáig a TECHNO Kisszövetkezetnél volt épületgépész csoportvezető. 1990-ben rehabilitálták, és Göncz Árpád az Operaházban kitüntette a még
élő 56-osokkal együtt. A semmisségi határozat után megkapta a szükséges hatósági bizonyítványt az elszenvedett jogtalan
szabadságvesztéséről, valamint az ezért járó kárpótlási öszszegről szóló értesítést.
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Nyugdíjazása után a horányi családi nyaralóba költözött.
A horányi és a szigetmonostori társaság jól ismert tagja volt.
Politikai nézeteit, emlékeit, tapasztalatait megosztotta a helyi
lakosokkal és az ott nyaralókkal. Rálátása volt a világháború
előtti életre és a kommunizmus éveire is, jól tudta érzékeltetni
a kettő közötti szakadékot. Rengeteget mesélt a korabeli életről, a 30-as, 40-es, 50-es évekről, élő történelemkönyv volt.
Azért is figyeltek fel oly sokan a mondandójára, mert az iskolákban korábban tanított, meghamisított történelem helyett
a megélt, megtapasztalt történelemről mesélt.
A rendszerváltozással szinte egy időben, súlyos betegségben
halt meg édesapám első házasságából született lánya, féltestvérem, Zombai Lídia. E sorscsapást követően nem sokkal apám
infarktus kapott, melyből a gondos orvosi segítségnek hála,
felgyógyult. 2004-ben egészégi állapota megromlott, és akkor
Alsógödön lakó fiához költözött. Néhány hónap múlva a váci
kórházban elhunyt. Halála után a szigetmonostori-horányi
önkormányzati lapban búcsúztatta szép szavakkal a „Horányi
Társaság”.
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Vass István Mátyás festménye
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KATONAKÉNT
A FORRADALOM IDEJÉN
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BÁTORFI JÓZSEF: CSODA 1956-BAN
November 9-én lesz ötven éve, hogy a csoda megesett. Azon
a napon értem haza sok viszontagság közepette Debrecenből,
ahol letöltöttem – az egyetemi tanulmányaim befejeztével –
a kötelező három hónapos katonai szolgálatot, pontosabban
a tartalékos tiszti kiképzést befejeztem.
Irány Debrecen

Szeptember végén egy pécsi kitérő után a század vonatra
szállt. Irány Debrecen, ugyanis Joszip Broz jugoszláv elnök,
akit Titónak is hívtak, nem tűrte Jugoszlávia határán a sok
magyar katonát, és ezt Gerő Ernő tudomására is hozta. (Kik
voltak ezek? Ki emlékszik még rájuk?)
Debrecen nyugati szélén, a Balmazújváros felé vezető út
elején, a Lóvásártér előtt, a téglagyártól nem messze terül el
a Kossuth laktanya.
Az ezred parancsnoka Csorba alezredes. Az „alakulótéren”
ő, és szép meleg napsütéses idő fogadott bennünket.
A parancsnok megígérte, ha szorgalmasak leszünk, mindenki tartalékos tiszt lesz, méghozzá gyalogsági honvédtiszt. Még
sok mindenről esett szó. „Pihenj” állásban lehet bámészkodni.
A lövegszíneknél katonák mozgolódtak. Egy vipponra szerelt
nehézgéppuskával az eget célozgatták, de nem lőttek. Nagyon
magasan és nagyon lassan aprónak látszó, fehér léggömbök úsztak a kék égen Románia felé. Röplapokat szállítottak. München
felől a Szabad Európa küldte. Nekünk is jutott belőle.
A század „körlete” a laktanya első emeletén, az országúttal párhuzamosan, attól talán ha tíz méterre esett. Csak
a vizesárok, a járda, a drótkerítés, egy hosszú virágágy és
néhány csenevész nyárfa választotta el tőle. Kijárat az épületből csak a laktanyaudvar, az „alakulótér” felé nyílik.
Az épület mindkét végén, a kerítésen széles kapuk a gépjárművek részére.
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Ócska, fehérre mosott egyenruhát kaptunk, de a koszt az kitűnő. Volt, hogy vasárnap délben fejenként egy fél sült csirke
járt. A kiképzés kemény, sőt ehhez járult még a rendszeres
őrszolgálat, és nemcsak a Kossuthban, hanem a város keleti
felén álló régi Pavilonban is, amely talán még a Monarchia
idejében épült. Folyosóin, ahol a századügyeletes posztjai voltak, valamikor belevésték a kövezetbe a szabályos „vigyázzállás” lábnyomait a „bundások” – újoncok − kedvéért.
Közeledett a tiszti vizsga ideje. Szállongott a hír, hogy
előbbre hozzák valami miatt. A szolgálatvivő őrmester kiadta,
hogy mindenki hozassa el otthonról a civil ruháját október
huszadikáig. Így is történt, a pakkok megérkeztek időben. Vár
a munkahelyem is Budapesten, az Angol utcában, a Danuvia-gyár mellett, az Általános Géptervező Intézetben. Nemcsak engem, hanem két csepeli fiút és a Dobi Lacit is. A cég
a hadiiparnak dolgozott.
1956. október 20-ra virradóra még volt egy szakaszkötelékben végrehajtott éjszakai menetgyakorlatunk a Józsa felé
vezető út menti földeken. Teljes csendben kellett felvonulni
az ellenőrző pontokhoz. Sötét volt az éjszaka, a csillagok helyett csak a komolyan gyakorló szovjet Iljusin vadászbombázók fényei kanyarogtak felettünk, amint fel- és leszálltak a város déli részén elterülő szovjet repülőtéren.
Az idő enyhére fordult. Huszonkettedikén „fegyveranyag-karbantartás” és szemle. Talán végleg leadjuk? Különleges volt ez az október. Napok óta nem süllyedt a hőmérséklet
20 fok alá. Enyhe, meleg áramlás jött szakadatlanul dél felől.
23-án az egyetemi századot nem mozgatták. Ébresztő után
a tizenhat ütemű szovjet mintájú reggeli torna, majd tisztálkodás és reggeli az étkezdében. Zárt alakulatban, „menetoszlopban” vissza a körletbe és „szabadfoglalkozás”.
Ebéd után – hamarosan sötétedni kezdett – beparancsolták
a századot a hálókörzetbe. Az ablakokat kitártuk, hadd jöjjön
be az enyhe levegő. Már sötét volt, amikor a távoli városköz-
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pont felől kiáltozás és elszórtan puskalövés hallatszott. A folyosóra nyíló ajtónk előtt hivatásos tisztek álltak, és csak azt
engedték ki közülünk, aki a mosdóba kívánkozott. Hallottuk,
amint az udvaron bőgni kezdtek a teherautók motorjai, és láttuk, amint egymás után kanyarodnak ki a ponyvával fedett
csapatszállítók a városközpont felé. Amint az utcai lámpák
előtt elhaladtak, látszott, hogy az ezred többi „tényleges” századainak katonái ülnek rajtuk, kezükben feltűzött szuronyú
puskákat tartanak. Mi lehet ez?
Vacsora 18 órakor, és azonnal takarodó. A csendben arra
figyeltünk fel, hogy valami mozgás van a folyosón. Tényleges katonák tiszti felügyelet mellett elvitték a fegyvereinket
a fegyverszobából.
Október 24-én reggel ötkor ébresztő. Szakaszonként levonulás az udvarra, teherautókra fel. Másfél óra múlva megálltak
a kocsik. A hortobágyi kilenclyukú hídnál voltunk. Parancs:
„Gépkocsiról!” Be egy nagy pajtába. A kiképzőnk, egy százados maga köré vont bennünket:
„Baj van, fiúk! Nagy baj mindenütt az országban. De Csorba
alezredes elvtárs úgy döntött, hogy magukat távol kell tartani
a többi egyetemistától.”
Akkortájt a Hortobágyi csárda oldalszárnyában volt a környék egyetlen vegyesboltja. A boltos kölcsönadott nekünk egy
néprádiót. A százados bekapcsolta: „Hallgassák!”
Délután háromkor újra gépkocsira, és vissza a laktanyába.
Csorba alezredes örömmel fogadott bennünket, mint forradalmi ifjúságot. A fegyverszobában a támlákon ott voltak
régi helyükön a fegyvereink. A szovjet beavatkozás híre megdöbbentett bennünket. Fiatalok voltunk, 22-23 évesek. Alig
nyolc éve ünnepeltük a szabadságharc 100. évfordulóját. Két
éven át folytak akkor a megemlékezések. A bukásról is. Most
egymásra néztünk: „Már megint az oroszok, mint 1849-ben!”
Böcz Sanyi, a későbbi újságíró és diplomata verseket írt, jókat!
Már fogalmazta is az amerikaellenes, nyugatról származó dal
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mintájára: „Go, go, ruszki szoldát domoj! Oroszok menjetek
haza!”
Hajnalban riadó az első szakasznak. Kézbe a puskákat,
géppisztolyokat, vaktöltényt, puffancsot. Irány Hajdúnánás.
Gyilkolják a városháza dolgozóit. Szerencsénkre a Csepel teherautó motorja hibás volt. Lassítás után, ha a sofőr újra gázt
adott, a keverék a kipufogóban robbant és akkorát szólt, mint
egy ágyú.
Így vélekedtek a nánásiak is, és elmentek haza. A főtéren
csak a kihajigált beszolgáltatási és egyéb lajstromok hevertek.
Az emberek rettenetes dolgokat mondtak el arról, hogyan
folyt a tsz-szervezés Rákosi idejében. Iszonyat rágondolni.
A fegyvereket kézbe sem kellett venni, hiszen csak a későbbi képviselő, az akkori városi tanács elnöke, Nánási Laci
kapott két pofont kint a szőlőben a parancsnoktól, akik nem
felejtették el az erőszakoskodásait.
Vacsorára ismét Debrecenben voltunk. A laktanyában feltűnően kevés hivatásos és tényleges sorkatona maradt. Hírek
jöttek, hogy általános lesz a sztrájk, és hogy a közellátásban is
bajok lesznek.
26-án, a reggeli parancsnoki eligazításról azzal jött viszsza a századparancsnok, hogy a rendfenntartásban szükség
van már az egyetemista katonákra is. Kis csoportokra, 3-4
fős egységekre osztottak szét bennünket. Volt, aki vasúti hidat ment őrizni, volt, aki a Tüzép-telepre rendet és fegyelmet
tartani a sorban állásnál. Nekem szerencsém volt. A századparancsnokkal és Mészáros István magyar−történelem szakos
tanártársammal együtt a város közepén, a Déri Múzeum közelében, a Balthazár püspök u. 3−5. szám alatti OTP Bankot
kellett őrizni éjjel-nappal. A portásfülkében volt számunkra
egy vaságy, pokróccal letakarva. Egyszerre úgyis csak egy fő
pihenhetett, mert két poszton álltunk: bent a pénztárnál és
kint, a főbejárat előtt. Az élelmet reggel, délben és este egy kis
terepjáró hozta a laktanyából.
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Felfedezett bennünket a háborús időkben feltűnt nagyszerű színésznő, Simor Erzsi, aki a bank egyik emeleti lakásában
lakott orvos férjével. Sorban meghívást kaptunk tőle egy kis
rádióhallgatásra, beszélgetésre, kávéra. Ma is őrzöm a tőle kapott dedikált képet.

Simor Erzsi színésznő fényképe és dedikációja

Édesanyámtól az utolsó levelet október 22-én kaptam meg.
A drága sorok csak a mi kis szűk mozgásterünk híreit hozták el: „Olga volt itt a mamájával, és érdeklődtek felőled (…)
A kiskutyád nagyon eleven (…) A papa sokat túlórázik … stb.”
Simor Erzsiéknél a rádió elkeserítő híreket mondott. Rémisztő volt hallgatni a Nagy Imre-kormány naivitását. Még
Hajdúnánásról visszatérőben láttuk a Pest felé özönlő rengeteg
szovjet tankot. Ma már tudom, hiába is figyelmeztettük volna
valahogyan őket. Már mások voltak, és más irányba indultak
a fegyveres felkelők, mint az elején. Íme a Műszaki Egyetem
hallgatóinak követelése 1956. október 23-án, délután:
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Ahogyan az nálunk megszokott a török idők vége óta, inkább egymást öljük, mint a közös ellenséget.
Az ellátás egyre gyengült. November 3-án délben már csak
borotvaszappant kaptunk a laktanyából. A gondnok felesége
sütött nekünk néhány krumplit héjában.
A sofőr szóbeli parancsot hozott: „Készüljünk fel az őrhelyek elhagyására, mert 18 órától nemzetőrök veszik át a szolgálatot helyettünk, és a közeli főposta átjárójában is, a két
nagykapunál, ahol honvédségi rohamlövegek is álltak.
Este 6 előtt jöttek is a fiatal fiúk civilben, piros-fehér-zöld
karszalaggal és töltött puskákkal. Beálltak a helyünkre. Bennünket a teherautó visszavitt a laktanyába. Alig vártam, hogy
lezuhanyozhassak.
Fenn a körletben már csak az állomány fele volt. A többiek
délután elmehettek hazafelé. A századparancsnoki irodában
mindenki felvehetett egy lila stencilen lehúzott cédulát, és beírhatta nevét a legfelső rovatba: „XY a tartalékos tiszti tanfolyamot befejezte, otthonába útnak indítom.” Dátum, aláírás,
rendfokozat.
Első dolgom volt zsebre vágni. Azonnal át is öltöztem.
A fegyvert, a kincstári holmit leadtam. Éjfél körül van egy
személyvonat Pestre a Nyugatiba, addig még alhatok egy
órácskát.
Megjöttek az oroszok

Ledőltem úgy ruhástól az ágyamra, és azonnal elaludtam.
Arra ébredtem, hogy valaki rázza a vállamat és suttog a fülembe:
„Ébredj! Nézd, ki lehet ez?”
Felültem az ágyon és az órámra néztem. Hajnali három óra!
Közeledő tankok dübörgése hallatszik. Odakint leereszkedett
a köd, és csak derengett az utcai lámpa fénye. Három szovjet
tank érkezett a laktanyához. Megálltak egymástól 15-20 méterre, majd egyszerre szembefordultak a laktanyával.
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Önkéntelenül is magamra kaptam a zakómat az irataimmal, rá a zipzáras, háromnegyedes ballonkabátomat, kézbe vettem a holmimat tartalmazó sporttáskámat és vártam.
Vártunk nagy csendben mindannyian, talán harmincan. Már
kezdtünk volna megnyugodni, amikor óriási, vakító villanás
és robbanás. A tanok ránk tüzeltek. Az ablakok azonnal kitörtek. A nekünk szánt gránát a háló túlsó végén egy közfalon
robbant. A beállott csendben ordítani kezdtem oroszul: „Nye
sztreljajtye! U nae nyet orizsija. Szobirájémszja domoj!” (Ne
lőjetek! Nincs fegyverünk. Indulunk haza!)
A tankokat kísérő katonák a kalasnyikovok (mert nekik már
az volt) csövét lefelé fordítva jöttek fölfelé a hálónkba. Letereltek bennünket az udvarra. Sorba álltunk. Egy tiszt megkérdezte: „Kto kricsál? Kto ponyimajat po russzky? – Ki kiáltott,
ki ért oroszul? Felemeltem a kezemet. A tiszt folytatta: Most
elvisszük magukat innen. Másszanak fel a teherautóra, és tegyék a kezüket a tarkójukra! Pillanatok alatt elindult velünk
a két teherautó. Mentünk át a városon, és ahol még néhány
órával korábban őrséget álltunk, ott füstölögtek a kilőtt magyar rohamlövegek. Kivittek minket a szovjet repülőtérre.
Hosszú útra készüljünk! – vélekedett a tanár szakos Király
Pista. Csendben vártunk, lesz, ami lesz! Egy orosz tiszttel egy
magyar is jött a kocsinkhoz. Megszólalt: Tudjuk, hogy maguk
nem vehettek részt a fegyveres felkelésben, ezért most elmehetnek haza.
Tolmácsként maradtam

Az orosz tiszt, Miresnyicsenko alezredes rám nézett: „Nincs
tolmácsunk, te itt maradsz!”
A két teherautó visszament a Kossuth laktanya felé. A parancsnoki kocsi tovább vitt Nyíregyháza irányába, és a város
szélén megállt. Ott volt szépen egymás mellett a szovjet és
a magyar határőr laktanya. Ennek az udvarára fordultunk be.
Sehol senki, csak a konyha kéménye füstölgött.
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Egy orosz tiszt, Borisz Pavlovics Glazkov felkísért a főépület első emeletére. Az egyik terem ajtaja előtt őr állt. Borisz
Pavlovics intésére kinyitotta az ajtót. Beléptem. Az ajtó becsukódott mögöttem, de még hallottam a tiszt szavait: „Pihend ki
magadat, majd szólunk, ha szükség lesz rád.”
A teremben magyar törzstisztek voltak, őrnagytól felfelé.
Öten. Várták, mi lesz velük. Bemutatkoztam. A sportszatyromat felakasztottam az ablakkilincsre, és végigdőltem az ágyon.
Arra ébredtem, hogy valaki csavargatja a lábfejemet. Egy
orosz sorkatona volt: Ébredj, vár a parancsnok! A parancsnoki
szobában négyen ültek. Tisztek. Cigarettafüst, vodkaszag és
füstölt hal illata terjengett.
„Ettél valamit?” „Nem”, feleltem. „Maradt még néhány falat”, mutatott az újságpapíron heverő haldarabokra és a téglaformájú, sötétbarna kenyérre. „Egyél, mert hosszú lesz az éjszaka. Megtaláltuk az ellenforradalmárok bázisát. Rádiójuk
is van. Jössz velem, először megpróbáljuk békésen elintézni
a dolgot.”
Az őr visszakísért a magyar tisztekhez. Nagyon fáztam,
rázott a hideg. Az egyik magyar tiszt adott egy sátorlapot,
amelyet esőkabátként is lehetett használni. (Ma is megvan valahol.)
Sötét éjszaka volt. Az udvaron ott állt két szovjet páncélautó. Az elsőbe tuszkoltak be. Elindultunk. Hamarosan elértük
a közeli városi temető főbejáratát. Kinn az utcán tábortűz parázslott. Szovjet katonák melegedtek mellette. Bementünk
gyalogosan. A temetkezési vállalat irodájában égett a villany.
Néhány megriadt sírásó állt a fal mellett kopott ruhában, piszkosan. A szekrényajtó tárva, benne sorakoztak az akasztókon
a gyászhuszárok díszes, rojtos egyenruhái. A tiszt rosszallóan
nézett rám. „Nem szégyellitek magatokat? Itt vannak az új ruhák, és a ti munkásaitok ilyen piszkos, szakadt ruhában járnak?”
Sietve jött lefelé az emeletről egy ferdeszemű tatár katona és
jelentette, hogy megtalálta a rádióleadót. Kérdeztem a sírásó-
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kat. Nem tudtak semmiről, arról sem, hogy felkelők lennének
a temetőben. A tiszt gyanakodva hallgatta tolmácsolásomat.
Láttam rajta, hogy nem hisz nekem.
„Gyerünk fel, nézzük meg a rádióleadót” – küldte előre a kiskatonát, aki benyitott az egyik irodába és az íróasztalra mutatott. Az asztalon a papírok mellett egy régimódi iratfűző állt.
Tényleg hasonlított egy régimódi morze-jeladóra. A tiszt mondott valamit a katonának, ám nem tudtam megjegyezni a szavait, olyan gyorsan beszélt. Nem volt elégedett, az bizonyos,
mert amikor a kiskatona elindult kifelé, jól fenéken billentette.
„Tudod – fordult felém –, otthon ez még sátorban lakik.”
November 5-e és 6-a a „tiszti fogdában” eseménytelenül telt
el. 7-én reggel újra szólítottak. Az udvaron vár a páncélautó. Éjjelente még hallatszott egy-két fegyverpukkanás, sietős
géppisztolysorozat. A fejembe nyomtak egy rohamsisakot.
„Na vszjakij szlucsaj! (Minden eshetőségre!), mondta Glazkov. „Meglátogatjuk az üzemeket.”
Két gyárra emlékszem. Egymás mellett voltak: a MÁV
Főműhely és a Dohánygyár. Mindkét helyen összegyűlt néhány ember, és hallgatták, amit a tiszt mondott. „Kezdjék el
a termelést, és ha van valahol az üzemben fegyver, akkor szedjék össze, és majd a magyar rendőrség elviszi.”
Kifelé menet a dohánygyáriak bedugtak a hónom alá, a sátorlap védelmében egy papírzacskót tele cigarettával. Este
odaadtam a magyar tiszteknek.
A vagongyáriakkal tizenhat év múltán találkoztam újra.
Akkor ünnepelték hetvenöt éves fennállásukat. Meghívtak.
A titkárság vezetője, egy éltes ember állandóan engem nézett. Végül megkérdezte: Honnan ismerlek téged? Képzelj egy
csontos, bajszos civilt sátorlapban és rohamsisakkal a fején.
Éles Sándornak felragyogott a szeme. „Hát te vagy az?”
Egyetemi társaimmal – egy kivételével – csak negyven év
múltán találkoztam újra. Mindenki szakmát váltott. A nehéz
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időkről nem esett szó. Egy fiú, Keller Laci és felesége elhagyták az országot. Ő volt az évfolyam párttitkára. Valahol Kanadában telepedtek le.
November 8-án kis parancsnoki kocsival indultunk útnak.
Nyíregyházán és Miskolcon orosz alakulatoknál volt tárgyalnivalója a tisztnek. Miskolcon egy pillanatra megálltunk
a rendőrség előtti kis téren. Ott állt a szovjet háborús emlékmű. Az obeliszk tetején lévő csillag tövéről két drótkötélhurok
lógott le. Glazkov rám nézett, de nem szólt semmit. Hónapok
múlva tudtam meg, hogy pár nappal korábban az emeletről ledobott rendőrparancsnok és egy járókelő holtteste lógott rajtuk.
Mehetek haza

Tolmácsolni sehol sem kellett. Estére visszaérkeztünk Debrecenbe. Mielőtt kiszálltunk volna, Glazkov megkérdezte: „Itt
van minden holmid?” Bólintottam. „Akkor maradj a kocsiban”,
mondta, és elment a parancsnokságra. Tíz perc múlva visszajött,
és átadott egy csomagot. Kibontottam. Magyar kiadású orosz−
magyar és magyar−orosz katonai szótár volt benne. Ő dedikálta
nekem. „Hátha még hasznát veszed. Most búcsúzom. Köszönjük. A sofőr kivisz a vasútállomásra. Doszvidanyija!”
Az állomás üres volt, érvényben volt a kijárási tilalom. Odamentem a kapushoz. „Mikor indul vonat Pestre?” Az öreg
a forgalmi iroda ajtajára mutatott. „Ott tudják!” A szolgálattevő kiábrándított: semmilyen személyvonat nem indul semerre. „De engem várnak otthon, három hónapja nem láttak.”
A tiszt széttárta karjait.
A peron sötétjében várt az öreg kapus. „Jöjjön velem, vitéz
úr!” A szóra végignéztem magamon. Ja persze, a sisak! Szép
csendben leraktam egy padra, és követtem az öreget.
„Indul egy 375-ös mozdony Füzesabonyba. Éjfélre ott lesz.
A vezér úr elviszi magát. Onnan majd boldogul valahogy.”
A leszerelő levelem érvényes volt rendes vonatra is. De Füzesabonyban is állt a forgalom. Ki az országútra! Egy rozoga
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tsz-teherautó vett fel. Gyöngyösre vitt burgonyát. Bebújtam
a ponyva alá. Már derengett, amikor a piactérre értünk. Elköszöntem és elindultam a hármas úton gyalog Hatvan felé. Integettem az autóknak. Egytől egyig oroszok voltak. Az egyikre végre felkapaszkodhattam, Hatvanig hozott.
Az állomáson bent állt egy zsúfolt személyvonat. Utasai között boldogan fedeztem fel régi földimet, Pápai Lacit, akivel
együtt nyűttük az alsógödi elemi iskola padjait 1939-től 1943ig. A határőrségtől szerelt le és tartott hazafelé. Régen nem
örültem meg úgy embernek, mint akkor neki.
A vonat kisvártatva mégis elindult, és Gödöllőig el is hozott
minket. Bagnál a Galga völgyében az országút mellett rengeteg szovjet tank áll beásva, fedezékben, ágyúcsövük Pest felé
fordítva.
Alig múlt el délelőtt tíz óra, amikor úgy döntöttünk, otthagyjuk a tétovázó vonatot és elindulunk gyalog hazafelé.
Menetgyakorlatokhoz szokott lábakkal, fiatal tüdővel másfél
óra múlva elhagytuk Veresegyházát, és a déli harangszót már
Csomádon hallottuk. Enni nem álltunk meg sehol, igaz, nem
is volt mit.
Alsógöd felett a fenyveserdőnél elbúcsúztunk. Ő ment balra, én egyenesen az alsógödi vasúti megálló felé. Egyszerre
értünk oda a negyedórát késő 14.20-as pesti vonat és én. Felszálltam! Egy megállóra is megéri! A peronon utaztam. Akkor
még olyan személykocsik jártak, amelyeknek mindkét végén
nyitott peron volt, és az utasok nyitották-zárták a kétoldali
lecsukható korlátokat. Csak úgy ittam szememmel az alsógödi tájat. Debrecenben ugyanis az a hír járta, hogy az oroszok
Váctól Pestig mindent lebombáztak. A vasúti kocsim a gödi
állomás forgalmi irodája előtt állt meg. A forgalmista mellett
Miskolczi bácsi, a málházó. Rám nézett: „Na, végre te is megjöttél!” – mondta mosolyogva.
Szép lassan elindultam a sínek mellett hazafelé, pedig legbelül repülni szerettem volna. Láttam messziről, valaki jön
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szemben velem. Akaratlanul is meggyorsítottam a lépteimet.
Néhány lépés után futni kezdtem, a szemből jövő is. Kitárt
karokkal. Édesanyám volt, otthoni ruhában, konyhai kötényben. Csak egy kardigánt kapott fel magára, és jött ki a vonathoz. Mert ő tudta…! Később mesélték nekem, hogy addig
egyetlen vonathoz sem ment ki, egyetlen vonatról sem várt.
Ez volt november kilencedike csodája.
Néha-néha még látom őt álmomban. Ilyenkor ugyanolyan
csendesen szól hozzám, mint életében mindig, de most nem
hallom, mit mond.
(Bátorfi József: Csoda 1956-ban,
Gödi Almanach, 2006., részlet)
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Nagyréti Tamás rajza
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KORRAJZOK
ÉS ÉLETÉRZÉSEK
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VERSEK A BÖRTÖNBŐL
A versek szerzője szeretne inkognitóban maradni.
54 évig Budapesten lakott, de 40 éve köze van
Gödhöz. Két éve Alsógödön él.
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A versek szerzője 1956 októberében fiatal bányagépész mérnökként a budapesti Bányászati Kutató Intézetben dolgozott.
A forradalom idején beválasztották a Forradalmi Bizottságba,
majd novemberben a forradalmi szellemben újjáalakult Szabad Szakszervezeti Bizottság titkára lett. Ilyen minőségben
környékezte meg ’57 januárjában az akkor alakult MSZMPbizottsági titkár együttműködési ajánlatával, melyet megtagadott. Tette ezt a következmények teljes tudatában. A harcokban elvből nem vett részt, mert úgy gondolta, hogy a politikai
küzdelmekre alkalmas ugyan, de emberéletekről nem dönthet, nem léphet fel embertársai ellen. Ezek után 1957. március 8-ára virradóra letartóztatták. Onnan később egy levelet
tudott hivatalosan hazaküldeni, verseit pedig szabadulásakor
csempészte ki.
A továbbiakat felesége mondja el, akivel akkor már két éve
házasok voltak.
„1957. március 7-éről 8-ára virradó éjjel már ébren vártuk
a rendőrséget, mert megelőzte őket egy figyelmeztető telefon
budai szomszédunktól, Éhn József mérnöktől, hogy kerestek
bennünket. Egy óra sem telt el, nagy zörgésre, dübörgésre
kellett lámpát gyújtanunk. Hárman jöttek a bőrkabátosok,
házkutatási és letartóztatási paranccsal. Egyik udvarbeli «elvtársukat» kérték fel tanúnak. Fegyvert kerestek pincében,
padláson, lakásban. Talán annak a «rendes elvtársnak» köszönhető, hogy ők maguk nem rejtettek el egy fegyvert.
Nekem mozdulnom sem volt szabad ez idő alatt. Sajnos
a konyhai szemetesben rátaláltak arra a sok-sok értékes röpcédulára, amit a forradalom idején gyűjtöttünk, és amelyeket
a fogdmegek érkezése előtt dobtam oda, abban a reményben,
hogy elkerüli a figyelmüket. Jegyzőkönyvet írattak alá velünk,
s közölték, hogy a férjem öltözzön, mert elviszik. Hogy hová,
azt nem tudhattuk. A Szentlélek világosította meg elmémet,
hogy kényelmes cipőbe és meleg ruhába öltöztessem a férjemet. Kábult fejjel reggelig feküdtem nyitott szemmel, s mikor
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munkába mentem, azon gondolkoztam, hogy hol kezdjem
férjem keresését.
Három hétig mindhiába kerestem! Jártam a Gyűjtőfogházban, a Fő utcai ügyészségen. Fohászkodtam, hogy ott rá ne
találjak, mert azt beszélték, aki oda kerül, kihallgatás nélkül
halálra ítélik. Vácról sínautóval vittek a vasutasok Aszódra.
Megértőek voltak, nem kérdeztek semmit. Majd autóbusszal
Kistarcsára utaztam, onnan Budapestre, a Zalka Máté laktanyába. Végül mégis a gyűjtőben találtam rá. Ekkor már csomagot is adhattam be neki.
Később mesélte, hogy a rabtársak igyekeztek a börtönt
egymás számára elviselhetővé tenni. Amikor például néhány
napig VIII. kerületi cigányfiúkkal volt összezárva, ők alaptermészetükkel ellentétben elmélyülten hallgatták a fizikai jelenségekről tartott előadását. Ez férjem számára nagy élményt
jelentett. Egy gimnáziumi földrajztanár avval szórakoztatta
társait, hogy a ’30-as évekbeli nagy kalandjáról mesélt: teherhajókon tett földkörüli utat, amit hajókifutóként és kikötői
rakodómunkásként keresett pénzéből finanszírozott. Ő volt
Teichmann Vladimir (a Hunfalvy Felsőkereskedelmi Iskola
tanára), akit öt hét elteltével néhány rabtársával együtt kiengedtek.
Ő keresett fel egyetemi munkahelyemen, hogy hírt hozzon
férjemről. Azt is elmondta, hogy hozzá hasonló tiszta emberrel nemigen találkozott (a többiek a kalandjaikról meséltek,
amíg a férjem szerelmes verseit írta).
Hét hét eltelte után az én párom is hazajött. Szerinte a kihallgató tiszt szimpatizálhatott a forradalommal. Talán annak
köszönhette, hogy büntetés nélkül kiengedték, ugyanis a tanúk ellene felhozott vádpontjait egyenként felolvasta, majd
minden esetben hozzáfűzte a bizonyíthatóságuk esetén fennálló büntetési tételt. Mindezt nyugodt hangnemben mondta,
nem vallatta, nem félemlítette meg férjemet, és elfogadta válaszait. Ítélet nem született.
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Következménye azonban volt az előzetes letartóztatásnak.
A kutatóintézetből már a letartóztatás előtt elbocsátották.
Szabadulása után több mint 30 helyen próbált mérnöki munkát találni, sehol nem járt sikerrel. Állást végül több hét után
kapott egy szövetkezetnél, adminisztrátori feladatot. 1960ban került vissza a hivatásába, amikor az Országos Húsipari
Kutatóintézet alkalmazta tudományos munkatársként.
Sorsunk rendeződött, boldog családi életet élünk gyermekeinkkel, unokáinkkal. A múlt emléke azonban bennünk él,
kihat az érzelmeinkre, és néha a félelmeink is kiújulnak. Bízunk Magyarország demokráciájának fegyverropogás és emberáldozatok nélküli megerősödésében!”
(Megjelent a Gödi Körkép
2006. októberi számának 8. oldalán)
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RÁKSI MIKLÓS: A KIFLI

(A FORRADALMI NAPOK EGYIKÉN)

Dél felé járt az idő. Egyikünk még vásárolt valamit, várni kellett, amíg a kocsi tovább indulhatott. Álltam a város szombat
délelőtti forgatagában.
Egyszerre előttem termett egy kislány.
− Kezét csókolom, van a bácsinak 10 fillérje?
Meglepődtem a váratlanul nekem szegzett kérésen, részint
azért, mert a kislány jól öltözött, értelmes gyermeknek látszott, másrészt – megvallom − elszoktam az ilyen fiatal kéregetőktől. Kezdett érdekelni a gyerek, beszédbe elegyedtünk.
− Minek neked a 10 fillér?
− Egy kiflit szeretnék venni − válaszolta kertelés nélkül.
− És miért nem kérsz édesanyádtól?
− Mert ő nincs itthon.
− Hol van?
− Elment Budapestre.
− És édesapád?
A gyerek őszintén, mélyen a szemembe néz. Egy mély sóhajtás után csak ennyit mondott:
− Ő is elment.
− És te most egyedül vagy?
− Igen, de nem félek! − villan fel tisztán csillogó szeme.
− És miből élsz?
A gyerek a kabátom fényes csatját nézi, nem érti a kérdést.
− Mit ebédelsz, mit reggelizel? − teszem fel, immár „neki
való módon” a kérdést.
− Veszek magamnak. Tessék nézni, most is vettem magamnak húst, és már nyitja is széjjel a kis fonott szatyorka apró
száját, és mutatja a húszdekányi friss húst, mely betölti a játékszatyor egész fenekét.
− És a lakás most üresen áll? Bezártad jól az ajtót? A kulcsot
nem vesztetted el?
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− Leadom a szomszéd néninek.
− Mikor jönnek haza a szüleid?
− Már üzentek a rádióban, hogy jól vannak – ragadja meg
újra, felcsillanó szemmel a beszélgetés fonalát a gyerek. A válasz megdobogtatja a szívemet. Valamire gyanakszom, de még
várok.
− Kivel üzentek?
− Édesapával.
− Ő már volt itthon?
− Ejnye, de értetlen a bácsi… Hát a rádióban üzentek, hogy
jól vannak.
Figyelem a tekintetét, melyből csak azt tudom kiolvasni,
gyermeki szívét megnyugvással tölti el, hogy szülei Budapesten jól vannak, és nemsokára visszatérnek.
− Testvéreid nincsenek?
− De igen, hárman voltunk.
− Ők veled vannak?
− Ők is elmentek, csak engem hagytak itthon, nemsokára
jön értem nagypapa.
− Jársz iskolába?
− Most nem járok iskolába, mert szünet van. Tetszik tudni,
nincs szén, ha újra lesz iskola, akkor megyek.
− Hányadik osztályba jársz?
− Harmadikba…
Többet nem kérdezhettem fiatal ismerősömtől, mert megjött, akire vártam. Sajnos aprópénzem mindössze 20 fillér volt.
Zsebembe nyúltam. A gyerek reményteli várakozással figyelte
kézmozdulatomat, s mialatt tekintetét rám emelte, odaadtam
neki a parányi összeget, mely közelebb hozta őt a vágyának
teljesülését jelentő kiflihez. Szégyelltem magam, hogy csak
ennyit tudtam adni ennek a – megítélésem szerint − jó kislánynak. Fájt, hogy csak egy kifli erejéig pótolhattam szüleit,
akiknek valószínűleg sok lett volna, ha a legnagyobb gyerek
is jelen van a budapesti vagy az annál is távolabbi utazásnál.
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Bizonyosan választaniuk kellett…
A kislány illedelmesen megköszönte a pénzt, és amilyen
váratlanul előttem termett, úgy tűnt el a város fázósan siető
forgatagában.
(Megjelent a Gödi Körkép 2005.
novemberi számának 12. oldalán)
***
Az írás szerzője, Ráksi Miklós (1920. szeptember 25. – 2007.
április 9.) bányamérnök, amatőr festő. Miskolcról költözött Gödre.
Az Alsógödi Református Egyház presbitere, korábban 17 éven át
gondnoka volt.
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BENEDEK ATTILA ÉS DR. BENEDEK CSABA:
JÁTSZOTTUNK IS…
Az 1956-os forradalom alatt Felsőgödről Fót felé haladva
a hegyen volt egy orosz lőszerraktár. Beásták a hegy gyomrába, csak a teteje látszott. Közvetlenül mellette egy laktanya
állt. Ezt a lőszerraktárt fosztogatták az 56-os forradalom ideje
alatt, faládákat zsákmányolva. (A ládákat nem vitték el, csak
kiszedték belőlük a lövedéket.) A faládákban három-három
tanklőszer volt, kb. 70 centiméter hosszúságúak. A földre állítottak egy téglát, amelyre ráfektették a tanklövedéket. A löveg
hegye és a hüvely közti rész, a nyak a téglára került. A nyakánál ütögették a lövedéket a téglához, amely így kilazult. A hüvelyben fehér színű, lenből készült zsák volt, a tetején pedig
egy ólomdrót-tekercs.
A zsák alján körkörösen (kb. három körben) különböző méretű és nagyságú puskaporadag volt bevarrva, amely abban
különbözött az általánosan ismert bármely más puskaportól,
hogy egy babszem nagyságút meggyújtva az könnyen megperzselte a szemöldököt. Kétfajta lőszer volt, az egyiknek a lövedéke hegyes, a másiknak domború.
A hegyesnek a végén egy forgatással beállítható rész volt.
E lövedékben lévő zsákba sötétzöld színű puskapor volt beleöntve, kb. 5 x 20 milliméternyi mennyiségben, valamint
kb. tíz adag bordó színű, áttetsző 5 x 500 milliméter nagyságú, középen lukas, általunk „csőtésztának” nevezett puskapor. E „csőtészta” végét megnyálazva, egy égő gyufát eloltva
és a parazsat a lukba bedugva izzásnak indult. Ekkor sziszegni
kezdett. Nem lánggal égett, hanem mint a zsarátnok izzott,
és ha eldobták, a makaróni elkezdett „szaladni”. Ez a makaróni rétegekből állt. Az első réteg befelé kezdett égni, ez hajtotta, majd ha átégett a másik rétegbe, irányt váltott, és visszafelé szaladt. Ha teljes hosszában gyújtották meg, felrobbant.
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Akkorát szólt, mint a dióverő puska, és szerterepült hegyes
darabokban.
Úgy is csinálták, hogy meggyújtották és eltaposták a lángot.
Sziszegett befelé, de nem lánggal égett. Ha kettétörték, akkor
is fölrobbant, ha azonban háromfelé, akkor már nem. Végigégett, de közben cikázva rohangált, kiszámíthatatlanul, összevissza. A végén hatalmas lánggal ellobbant. Jég alá is tették,
úgy, hogy egy nádszálba szúrták bele, hogy levegő is legyen
benne, így a jég közelében jött föl. Élvezték, hogy alatta futott
a füst.
A betonsilóba is beledobták, ott pörgött, szaladt a falán.
A vele való robbantást a váci gimnázium egyik óráján is kipróbálták, ahol a tanárnő a robbanás miatt vagy ijedtében leesett
a székéről. Ha a „csőtésztát” eltördeltük három részre, akkor
rakétaként száguldozott.
A domború hegyű töltény lövedéke zsákjában a lukas puskaporcső helyett kb. 3 milliméter vastag és 500 milliméter
hosszú, tömör puskapor volt, melyet ha meggyújtottak, szinte
lehetetlen volt eloltani.
Pezsgősüveg karbidrobbantás: A pezsgősüvegbe tették
a karbidot, megnedvesítették, majd bedugaszolták. Kis idő
elteltével felrobbant, szétvetve az üveget. Egy ilyen akciónál
egy teregető szomszéd néni közelében robbant a pezsgősüveg,
akire nem számítottak. A néni ruháját megszaggatta, ő maga
pedig elájult.
Lakatrobbantás: Volt Raney-nikkel katalizátoruk, amit ha
a víz alól kivettek, meggyulladt. Ezüstszínű volt. A tapasztalatok alapján a robbantgatók pontosan tudták, hogy mikor
fog begyulladni. A zsák alsó részébe − amit a lövedékhüvelyben találtak − be volt varrva darabos (tarhonya méretű) elrendezésben mindenfajta puskapor. Ha egy körömnyi méretűt
meggyújtottak, leégett az ember szemöldöke, akkorát lobbant.
Amikor az ágyú ütőszege ráütött, ez gyújtotta be a puskaport,
ami a lövedéket kiröpítette. Rengeteg volt akkor még az üres
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telek Felsőgödön. Minden kerítés lakattal volt lezárva. A lakatba szórtak egy keveset a finom puskaporból. A Raney-nikkel katalizátort a víz alól elővették, beletettek egy szemet,
és továbbmentek. A második utcánál jártak, amikor dörrent,
majd kisvártatva a háztetőkön csilingeltek a szétrobbant lakat
részei.
Konzervdoboz-robbantás: Egy literes konzervdobozt letettek a földre, az aljára raktak egy körömnyit a zöld színű,
spagetti formájú puskaporból, és meggyújtották. A nyitott
konzervfedél ellenére is szétvágta a dobozt. Arra a kérdésre,
hogy milyen érzés volt, ezt felelték: „Csodálatos volt! Mindent
felrobbantottunk.”
Ifj. Benedek Csaba: Háborús gyermekjátékok kutatása (részlet)
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A MEGTORLÁS IDŐSZAKÁNAK
KESERŰ HUMORA
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MEGEMLÉKEZÉSEK
A FORRADALOMRÓL
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AZ 1956-OS FORRADALOM GÖDI
MEGEMLÉKEZÉSEI
1990. május 8-án életbe lépett az 1990. évi XXVIII. törvény,
amely október 23-át, az 1956. évi forradalom és szabadságharc
kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napját nemzeti ünneppé nyilvánítja.
A gödi ünneplésre az 1991. évi októberi Gödi Körképben hívja
meg a nagyközség lakosságát a Gödi Önkormányzat. Október
23-án 10 órakor a Kossuth téren tartják a Köztársaság kikiáltásának napjáról megemlékező ünnepséget. Itt a forradalmat
még nem említik, csak a következő évi ünnepségen, miután
a forradalmi emlékérmeket március 15-én átadták.
A gödi megemlékezések központi témája Iván Kovács
László, a mártírhalált halt egykori gödi lakos személye. 1956
hőse méltó emlékezetének fenntartása különösen Zahorán
Sándornak köszönhető.
Megemlékezésül 1991 májusában utcát neveztek el Iván Kovács Lászlóról, és a 2. számú ház falán emléktáblát helyeztek
el, amelyet az október 23-i ünnepség alkalmából megkoszorúztak. Utcát neveztek el Nagy Imréről is.

Iván Kovács László emléktáblája

Zahorán Sándor és társai a Nagy Imréről
elvevezett utcanévtábla elhelyezésénél
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Az ünnepségekről megjelent tudósítások mellett méltató
cikkek jelentek meg Iván Kovács Lászlóról országos hírű történészek és helyi szerzők tollából.
1992. március 15-én a forradalomban részt vett, s ezért börtönbüntetést elszenvedő, még élő gödi lakosoknak és özvegyeiknek átadták a köztársasági elnök által aláírt, a magyar
nemzet köszönetét tartalmazó oklevelet és érdemérmet.
A forradalom 40. évfordulója alkalmából, 1996 október
22-én rendezett megemlékezésen átadták Iván Kovács László édesanyjának fia gödi díszpolgárrá nyílvánításának dokumentumát. Ezt követően egykori harcostársa mondta el megemlékezését, majd Zahorán Sándor önkormányzati képviselő
idézte fel a hős életútját. A következő napi ünnepségen a helyi
egyház lelkésze beszédében utalt a mártírsorsok nagyszerűségére, a gyávaságot megvető hősök példamutató cselekedeteire.
A Politikai Foglyok Országos Szervezete kiküldöttje megemlékezett az elmúlt évtizedek megpróbáltatásairól.1
A Gödi Almanach 1996. évi számában írás jelent meg Alsógöd 1956-os történetéről. Felsőgöd ifjúságának tetteiről
az 1988-as kötetben olvashattunk.
Valamilyen adminisztrációs hiba miatt a forradalom idején
a helyi a lakosság és a közellátás biztonságát, s e tevékenységük miatt elzárást szenvedő, életük végéig megpecsételődött
sorsú, ekkorra már elhunyt személyekről sem központi, sem
helyi szinten egyetlen szó sem esett 1991-ben a köztársasági
elnöki oklevelek átadásánál, sem a többi évfordulós hivatalos
megemlékezésen.
2004-ben a Göd francia testvérvárosáról elnevezett Marignane téren valamennyi párt képviselőinek részvételével (akkor ez ritka dolog volt) tartották meg az október 23-i megemlékezést. Ekkor leplezték le Nagy Gábornak a hősök emlékére
készített kopjafáját.
1
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Gödi Körkép, 1996. október

Az évforduló alkalmából koszorút helyeztek el Iván
Kovács Lászlónak az Új Köztemető 301-es parcellájában
lévő sírjánál. (A kép megjelent a Gödi Körkép, 2004.
októberi számában)

Kopjafa a hősök emlékére. Nagy
Gábor munkája

2006-ban, a forradalom 50. évfordulóján több emlékezetes esemény történt. Az önkormányzat ünnepségsorozatra
hívta meg a lakosságot. Október 20-án, a délelőtt folyamán
a budapesti Zeneakadémián kitüntették Zahorán Sándort.
Szekeres Ferenc, Vass István, Vizi István pedig a Pest megyei
Városházán vehetett át egy-egy, a Pest Megyei 56-os Emlékbizottság és a Pest Megyei Önkormányzat által adományozott
bronzplakettet és oklevelet.
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Délután volt a Göd ’56 Emlékkiállítás megnyitója a József
Attila Művelődési Házban, az eseménnyel és a hozzá kötődő
személyekkel kapcsolatos relikviákkal, eredeti 56-os lyukas
zászlóval, fényképekkel, dedikált könyvekkel, röplapokkal,
emléktárgyakkal. A kiállított anyag összegyűjtésében, a tárlat
megszervezésében jelentős szerepet töltött be Zahorán Sándor, aki emlékező beszéddel nyitotta meg a kiállítást.

A megnyitót a Gödi Almanach XI. kötetének bemutató
rendezvénye követte a Városi Könyvtár által berendezett kávéházi miliőben. A könyv Felsőgöd forradalmi eseményeiről,
a Forradalmi Bizottság vezetőiről és a forradalmat követő
meghurcoltatásokról adott képet, és a témát a következő évi
almanach írásai tovább árnyalták.
Október 22-én az ötvenedik évforduló tiszteletére rendezett városi megemlékezésre a Huzella Tivadar Általános Iskola tornacsarnokában került sor. Az ünnepségen Vass István
elevenítette fel 56-os élményeit, majd az ünnepség szónoka
az 1956-ban elítélt fiatalokhoz, a forradalom örököseihez
szólt. ’56 világcsodájáról beszélt, a dicsőséges napokról és a leverés utáni tüntetésekről, letartóztatásokról.
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Az ünnepséget követően megkoszorúzták Iván Kovács
László emléktábláját, a család képviselőinek jelenlétében.
A Nemeskéri Kiss-kúriában az 1956-os forradalom gödi
résztvevőinek emlékérmeket és emléklapokat adtak át Göd
Város Önkormányzata és a helyi Politikai Foglyok Országos
Szövetségének helyi szervezete nevében Bosák Józsefnek, Nagy
Ferencnek, Szentesi Andrásnak, Szekeres Ferencnek, Vass Istvánnak, Vizi Istvánnak és végül Zahorán Sándornak, a helyi
POFOSZ elnökének.
Október 25-én, szerdán avatták fel Iván Kovács László
szobrát. Előzményként el kell mondanunk, hogy Zahorán
Sándor 2006 tavaszán, a gödi POFOSZ nevében az 56-os
emlékműveket, szobrokat elbíráló lektorátusnak pályázatot nyújtott be másfélmillió forint erejéig. A bírálóbizottság
a helyszíni bejáráskor és szemrevételezéskor a Domonkos Béla
által készített szoborjavaslatot elfogadta. Ez júliusban történt.
Közben már megkezdődtek a támogatott pályázatok kifizetései, melyből egymillió forintot kaptunk. Továbbá a POFOSZ
országos elnöke, a Történelmi Igazságtételi Bizottság (TIB)
száz-százezer forint, az új gödi önkormányzat 360 000 forint
adománnyal járult hozzá a szobor felállításához.2
Markó József polgármester Zahorán Sándorral, a POFOSZ
helyi szervezetének elnökével leplezte le Iván Kovács László mellszobrát. A szoboravatón a beszédet dr. Boross Péter,
a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke tartotta. Úgy
fogalmazott: adósságot törlesztett mindenki, aki hozzájárult
ahhoz, hogy emléket állítsanak a forradalom jeles személyiségének.
A megemlékezés vendégei voltak az egykori harcostársak,
a szobor alkotója, valamint Iván Kovács László testvére.3
Zahorán Sándor: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójának megemlékezései
3
Gödi Körkép, 1996. október, november
2
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Az avatás után a művelődési házban levetítették a Debreceni
Városi Televízió által készített dokumentumfilmet.

Boross Péter felavatja a szobrot

2007 januárjában Vass István a forradalom eseményeit és
az azt követő történéseket idéző festménysorozatából kiállítást rendezett a gödi művelődési házban. Az ’56-os Alapítvány kuratóriuma adományából rendbe tették a szobor körüli
parkot és a Piarista Szakiskola új, kovácsoltvasból készített
kandeláberei méltó környezetet teremtettek a szobornak.
Az évente rendezett megemlékezések között kiemelendő,
hogy a történeti hűség még pontosabb megismerése érdekében a 2013. októberi ünnepi beszédet Vén István, Iván Kovács
László harcos- és vádlott-társa mondta, felidézve a hősi napok
eseményeit.
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Iván Kovács László édesanyja és Vén István

A helyi események és azok szereplőinek jobb megismerése érdekében a Gödi Almanach 2015. évi száma összefoglalta az addig részleteiben megjelentetett visszaemlékezéseket,
az újabb kutatások eredményeit.
2016-ban, a 60. évfordulós városi ünnepséget követően
a koszorúzás a Marignane téri kopjafánál történt.
Az Iván Kovács-szobrot emlékfallal kiegészítve 2017-ben
a Petőfi térre helyezték át, ahol immár valóban méltó körülmények között áll. Az október 23-i megemlékezés és a koszorúzás a városi ünnepség után ott történt. Az emlékfalon Márai
Sándornak a forradalomra emlékező versrészlete olvasható.

397

A 2017-ben átadott 1956-os emlékhely a Petőfi téren

Házi múzeum Rákospalotán

Iván Kovács László emlékét és az 1996. évi kiállítás dokumentumait, saját gyűjtésével kiegészítve kis házi múzeumában
őrzi Dénes János (1930. január 5.) 56-os elítélt és 1989 utáni
országgyűlési képviselő.
Ugyanitt láthatóak a gödi 2006-os emlékkiállítás dokumentumai, poszterei, Iván Kovács László nagyméretű arcképe, valamint a múzeumtulajdonos saját életének dokumentumai.

Dénes János
és Iván
Kovács László
fotója a házi
múzeumban
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GÖDIEK ’56 IGAZÁÉRT

Gödön 2004. március 19-én a Gödi Civil Fórum tagjaként
új civil szervezet alakult, amelynek neve: Gödiek ’56 Igazáért. Székhelye: 2132 Felsőgöd, Margit utca 7. A szervezet célkitűzéseiről Farkas Éva 2017-ben a következő összefoglalót
adta:
„A Gödiek ’56 Igazáért civil, pártoktól függetlenül működő
szervezet. A szervezetet öt fő alakította: Antal József elnök,
akit az 1956-os népfelkelés eseményeivel kapcsolatban ítéltek háromévi börtönbüntetésre a kommunista diktatúra idején, Farkas Éva, Zomborka Ernő, Jankovics Sándor és Jankovics
Sándorné.
Meggyőződéssel vállaljuk, hogy a több évtizedes „agymosás” és történelemhamisítás után szükség van az 1956-os
forradalom és szabadságharc igaz történetének bemutatására,
mert az hazánk és a világtörténelem egyik legjelentősebb eseménye volt.
Megalakulásunk célja: szervezetünk ’56 igazáért száll síkra
oly módon, hogy hiteles emberek közreműködésével kívánjuk
ábrázolni előadássorozatok keretein belül a forradalom valóságát, az odavezető utat és az utána következő megtorlás éveit.
Szükségességét abban látjuk, hogy az elmúlt 14 év sem hozott
átütő változást a történelmi igazság tárgyilagos értékelésében,
sőt elhallgatta azt.
A megalakulást meghirdettük a Gödi Körkép áprilisi számában. A létszám így sem volt nagy, l0-12-en lehettünk.
Csatlakozott még hozzánk dr. Bognár László.
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Azóta lemorzsolódott a társaság, főleg az idősek, akik pedig
fiatalabbak voltak, elköltöztek vagy más szervezetben találtak
maguknak helyet.
Ma már csak egyedül vagyok tagja a szervezetnek, de ez
nem jelentette és ma sem jelenti azt, hogy én bármit is abbahagytam. Hivatalosan nem szűnt meg a szervezet.
Zahorán Sanyi halála után jómagam vettem kézbe Iván
Kovács László gödi hősünk halálának évfordulójakor tartott
megemlékezések ügyét, melyet minden év december 30-ára
meghirdetek a Gödi Körképben. Eddig a Kincsem parkban,
Iván Kovács mellszobránál gyűltünk össze, többségében gödiek, de azért akad máshonnan érkező is. 2017-től folytatjuk
a megemlékezést az új helyen, a Petőfi téren.
Nem csak az 56-os Iván Kovácsra való megemlékezést tartom fontosnak. 2010 óta a Jácint utcai temetőben minden május utolsó vasárnapján, a Hősök napján a hősök emlékművénél
tartok egy megemlékező beszédet a két világháború hősei és
a történelmünk során hősi halált halt magyarok emlékére, külön kiemelve az 56-os mártírokat.”
A FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJÁNAK
ÜNNEPE EGY KANADAI VÁROSBAN
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról
nem csupán a világ szinte minden tájáról Budapestre sereglett
állam- és kormányfők emlékeztek meg, hanem számos más
országban is tartottak ünnepségeket. Egy méltó megemlékezésről kaptunk tudósítást Kanadából.
Gemer György egykori Gulág-fogoly Lehtbridge városban él
a feleségével. Aktív közreműködői a Dél-Albertában működő Magyar Kulturális Szövetségnek, amely elhatározta, hogy
méltóképpen megünnepli a forradalom 50. évfordulóját. Felkértek, hogy készítsek néhány evvel kapcsolatos plakáttervet,
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melyeket a küldött képek tanúsága szerint az ünnepségeken és
a kiadványokon is sikeresen felhasználtak.
A Lehtbridge-i Magyar Üzenet című folyóirat 2006. októberi
számában magyar és angol nyelven idézték fel az egykori eseményeket, és közölték Dutka Ákos Ember és magyar, illetve
Faludy György Ezerkilencszázötvenhat, te csillag című versét.

Az október 21-én rendezett ünnepség emléküléssel és egy
kiállítás megnyitásával kezdődött.
Mészáros István beszélt a forradalom eseményeiről. Ezt követően megkoszorúzták a városban lévő Turulmadár-szobrot.
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Délután fogadást adtak a Városházán, és este a színházban
Múltunk tisztelete címmel koncertet rendeztek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékünnepségének lelkes szervezője a Gemer
házaspár volt, Carole és György

(Nagyréti Tamás: Így ünnepelték az 50 éves évfordulót egy
kanadai városban. Gödi Almanach, 2007.)
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FORRÁSOK
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1956 Pest megyében

Pest Megyei Levéltár (Pest megye
múltjából, 10.)

1956-os gyűjtemény

PML. XV. 25.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára, Pest megyei monográfia

ÁBTL. 3.1.9. V-150395 (monográfia)

Alsógöd Község Tanácsának iratai; bizalmas
iratok

PML. XXIII. 704-a,b,c.

Balázs István: A nevezetes nap

Gödi Almanach, 2007.

Bátorfi József: Csoda 1956-ban

Gödi Almanach, 2006.

Böőr László: Adatok az ’56-os forradalom Pest
megyei történetéhez

TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület,
Budapest, 1997.

Böőr László: Dr. Záhonyi Géza tevékenysége.
Tájékoztató Záhonyi Tamás számára

Nagykőrösi Levéltár, 2005. március 22.

Böőr-féle ’56-os gyűjtemény

PML. XV. 24.

Eörsi László-Filep Tibor: „Jogot akartam
mindenkinek”. Iván Kovács László-emlékkönyv

Gold Book kiadó, Debrecen, 2007.

Felsőgöd Község Tanácsának iratai; bizalmas
iratok

PML. XXIII. 740-a,b,c

Gödi Körkép 1991−2016 számai

Göd Város Önkormányzata

Horváth Lajos: Adatok Göd 1956-os
történetéhez

Gödi Almanach, 2007.

Inkey Alice: Alsógödi amarcord

Gödi Almanach, 2006.

Kajári Erzsébet: Rendőrségi jelentések
1956.X.23-XII.12

Budapest, 1996.

Kuruczné György Zsuzsanna: Amikor Csíkba’
megszülettem

Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007.

Láng József: Felsőgöd a forradalomban

Gödi Almanach, 2015.

405

406

Mészáros M. Katinka: A Mészáros család
története és az 1956. évi események

Gödi Almanach, 2007.

MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) Pest
Megyei Bizottsága iratai PML. XXXV 750.

PML. XXXV 750.

Nagyréti Tamás: Így ünnepelték az 50 éves
évfordulót egy kanadai városban

Gödi Almanach, 2007.

Pest Megyei Bíróság iratai; büntetőperek

PML. XXV

Pest Megyei Főügyészség iratai; büntető iratok

PML. XXV 61-b.

PMT VB Egészségügyi Osztály iratai

PML. XXIII. 25

PMT VB Művelődési Osztály iratai

PML. XXIII. 20.

Rácz józsef: A községházától a Parlament
Munkácsy terméig

Gödi Almanach, 2000.

Szász Ferenc: Alsógöd 1956-ban

Gödi Almanach, 1996.

Váci Járási Tanács iratai; tanácsülési
jegyzőkönyvek

PML. XXIII. 451-a

Váci Járási Tanács VB iratai; VB-üíési
jegyzőkönyvek

PML. XXIII. 452-a.

Váci Járási Tanács VB Titkárságának iratai;
szigorúan titkos, titkos iratok

PML. XXIII. 453~a-2.

Vass István: Felsőgödi srácok

Gödi Almanach, 1998.

Vass Itván: Ember viharban

(kézirat) Felsőgöd, 1996.

Záhonyi Tamás: Történelmi helyzetkép két
szálon

Gödi Almanach, 2006.

Zahorán Sándor: Az 1956-os forradalom gödi
megemlékezései

Gödi Almanach, 2007.
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