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TITKOS ALAgÚT, bOMbAbIZTOS dÍSZTRIbüN
SZTÁLIN-SZObORRAL 

Bende Csaba

radalmárok megijednek és hazasza
ladnak, puskával, gépfegyverrel kézi
gránáttal, és az ágy alá bújnak. Nem 
így történt. A ruszkik pedig elkezdtek 
kivonulni a városból. Nagy Imre rádió
beszédére emlékszem, aki feloldotta 
a statáriumot és a kijárási tilalmat. Az 
ellenforradalmat forradalomnak mi
nősítették és az emberek boldogan 
rohangáltak az utcákon. Ekkor olyan 
hangulat volt, amit nem felejtek el 
soha. Mindenki boldogan mosoly
gott az idegenekre is – mint az ütő
dött amerikaiak – kokárdával jártak, 
és ismeretlenek csókolóztak össze. 
Akkor mentem én is be a Belvárosba, 
és csináltam jónéhány fényképet. 

Október 28án a ruszkik kivonul
tak Budapestől – legalábbis a Kossuth 
rádió szerint. Már nem volt statárium. 
Azt hittük, végre felszabadultunk és 
nyugalom következik. Apám megál
lapította: ha minden igaz, amit Nagy 
Imre deklarált, akkor az maga a cso
da: vége a kommunista uralomnak és 
jön a polgári demokrácia, a többpárt
rendszer valamint a semlegesség, 
mint Ausztriában tavaly! 

A tribün titka

28án elmentünk a barátaimmal meg
nézni a Csizma teret. A nép így nevez
te el a széles Dózsa György út felvo
nulási szakaszát. A csizmák a hatalmas 
talapzaton árválkodtak, több nemze
tiszín lobogó zászlótartójaként. Sztá
lint még 24én hajnalban elvontatták 
az EMKE elé, az Akácfa uca torkolatá
hoz. A vörös mészkő tribün tárvanyit
va állt; két, hatalmas, acélszerkezetű 
zsilipszerű kapuja az egykori Rondó 
felőli, hátsó oldalra nyílt. A hatalmas, 
többtonnás kapuk bronz burkolatát 
a nép – emléknek – már csaknem tel

1956ban harmadikos gimnazista vol
tam. A Városliget szélén, az akkori Ké
ményseprő étterem és kertvendéglő 
mellett laktunk. Amiről beszélni sze
retnék, az a karnyújtásnyira lévő nagy 
tavaszi kommunista állami csinnad
ratták színhelye, az egykori Aréna, ma 
Dózsa György út. Itt rendezték min
den évben az április 4i díszszemléket 
és a május elsejei tömegfelvonuláso
kat. A területet akkor még nem ne
vezték Felvonulási térnek. 

1956 sűrű év volt. Április 4én a szo
kásos díszszemle zajlott a Dózsa 
György úton kialakított széles beton
sávon. Életem első fényképfelvételeit 
lakásunk, a Szondi u. 93 sz. ház lapos
tetejéről ekkor készítettem. A szem
közti Szépművészeti Múzeum tetején 
hemzsegtek a biztonsági embe rek. 
Egy kéménycsoport mögé bújtunk a 
barátaimmal. Apám első világhábo
rús, célkeresztes tüzérségi látcsöve jó 
szolgálatott tett: láttuk a díszszemle 
minden lényeges mozzanatát. Halla
ni nem volt probléma; a felszerelt sok
száz hangszórótól dörgött és vissz
hangzott az egész Városliget.

 Ebben az évben először utazhat
tam külföldre. Meglátogattuk apám 
rokonait a Felvidéken. 1944 óta nem 
láthatták egymást. Édesanyám pedig 
tizenkét év után először mehetett a 
délvidéki Eszékre a testvéreihez. 

A Sztálin-szobor ujjai 

A levegőben nyár eleje óta szikrázott 
a feszültség. A sajtó korábban elkép
zelhetetlen dolgokról írt. A vasárnap 
este megjelenő, még nyomdafes ték
szagú Hétfői Hírekért harcot vívtak az 
emberek az Oktogonon, az akkori 
November 7. téren. Aztán október 23. 

– csodálatos nap, felejthetetlen érzés. 

Késő délután mindenki arról be
szélt az utcán, hogy forrong a város, 
az egyetemisták tüntetnek, és valami 
történik a szobornál. Barátaimmal el
mentünk a Dózsa György úton a Fa
sorig, ahol a tribün állt. Az egykori 
MÉMOSZ székház tetejéről már ledo
bálták a legalább három méter ma
gas vörös csillag lemezmaradványait, 
éppen mellettünk pár méterre estek 
le. A téren akkor – este 9 óra körül – 
már többezer ember volt. A szobron 
már sokan dolgoztak, ott volt a 
BSZKRT (ma BKV) két darus teherau
tója is. Drótkötelet kötöttek a szobor 
nyakába és megpróbálták ledönteni, 
a szobor meg sem mozdult. Végül 
lángvágóval elvágták a szobor bronz
részét, majd a belső acéltraverzeket is 
a térd magasságában. Végül a két da
rus kocsi lerántotta Sztálint a betonra. 
óríási üdvrivalgás tört ki. Sztálin elő
retartott jobb karjára zuhant és az út
testben ujjaival csaknem 20 cm mély 
lyukat ütött. 

Éjfél felé már puskaropogást lehe
tett hallani a Belváros felől. Édesapám 
otthon két hatalmas pofonnal várt. 
Így jártak barátaim is. Hajnalban be
mondta a rádió, hogy kijárási tilalom 
van, nem járnak a villamosok. Sokan 
mégis elindultak dolgozni. Örültem, 
hogy reggel nem kell iskolába men
nem. Apám meglepően sokat telefo
nált. Majd ő sem ment dolgozni. 

Október 24én szép napos, de hű
vös idő volt. Egész nap az öreg Sie
mens rádiót hallgattuk, egymásnak 
ellentmondó híreket hallottunk. Apá
mat még sohasem láttam ilyen gond
terheltnek. Megpróbálta hívni bátyá
mat Szegeden és anyámat Eszéken, 
de semmilyen interurbán telefont 
nem kapcsoltak. Gondolom, műkö

dött a kommunista pánikszabályzat: 
senki, sehol, senkivel nem beszélhet, 
ezért rendelték el a kijárási tilalmat. 
Az emberek a nyitott házkapuk előtt 
ácsorogtak, de nagyjából betartották 
az előírást: nem sétáltak az utcán.

Másnap megtaláltam a bátyám 
által – vízfestékkel – még a koalíciós 
évek alatt, 1946ban készített Kos
suthcímert, és hazafias lelkesedés
ből felkötöttem spárgával házunk be
járati vaskapuja fölé. A házmesterünk, 
Wlaszák úr segített, azaz tartotta a 
családi, ma is meglévő falétránkat, de 
közben szörnyű izgatottan figyelt, va
jon ki látja őt, és szemlátomást na
gyon félt. 

Este bátyám telefonált Szegedről: 
ott is kitört a forradalom, de nyuga
lom van a városban. Édesanyám he
tekig nem tudta, mi van velünk. 
Apám mal ketten voltunk itthon, a 
Kossuth rádiót és a Szabad Európát 
hallgattuk felváltva egész nap. Persze, 
a hírek nagyon mások voltak. Amikor 
a SZER azt mondta: folynak az utcai 
harcok Budapesten, Győrben, Miskol
con, sok a halott és hogy az orosz 
(ruszki) katonák egy része átállt a ma
gyarokhoz, akkor a Kossuth rádió 
Gerő Ernő dörgedelmét közvetítette. 
Gerő elvtárs azt dörögte a Kossuth rá
dióban: Magyarországon teljes nyu
galom és béke honol, a párt mögé 
felsorakozott az egész munkásosz
tály, csak néhány külföldi gengszter 
lövöldöz, akikre hamarosan lesújt a 
nép haragja. Pesze, a kijárási tilalmat 
a nép érdekében el kell rendelnie, és 
fenn kell tartania, de a becsületes és 
kommunistahű lakosságot a párt el
látja minden földi jóval. Aztán kihir
dették a statáriumot. A rádióban tíz 
percenként bemondták, hátha a for

jesen lebontotta. Bementünk a Mi
kusféle szocreál domborművekkel 
gazdagon körbefaragott talapzatba. 
Az „integető terasz” mögött és alatt 
pihenő helyiségek, WC és további 
lépcsők voltak. A tribün alatt aztán 
megtaláltuk a bombabiztos óvóhe
lyet is. Sokan voltunk, így bátran 
megpróbáltuk felfedezni a terepet. 

Nem baj, ha tudjuk: nem a dísz
szemle lánctalpas járművei miatt volt 
egyébként 3040 cm vastag vasbe
ton úttest a felvonulási téren. Ugyanis 
a tankok és a vontatott nehéz tarac
kok párhuzamos oszlopainak har ma
da nyugodtan haladt – minden dísz
szemlén – a Dózsa György út bazalt 
kockakövein is! A beton arra kellett, 
hogy repülőgép felszállópályának is 
jó legyen végszükség esetén. Az elv
társak az esetleges gyors menekülés
re is gondoltak, 195051 táján, amikor 
a teret tervezték. A MÉMOSZszékház 
és a dísztribün (a Sztálinszobor ta
lapzata egyben dísztribün is volt) kö
zött titkos folyosó volt a föld alatt, 
ahonnan a felszállópályának is alkal
mas felvonulási tér közepén mozgat
ható vasbeton csapóajtóval lehetett 
feljutni a felszínre, az itt várakozó vagy 
ide rendelt repülőgéphez. A másik 
menekülőfolyosó a tribün mögötti, 
az egykori híres városligeti Rondó kö
zepén lévő szökőkút gépházához ve
zetett, itt a bokrok fedezékében lehe
tett volna autóba szállni. A tribün 
alatt bombabiztos bunker volt, külön 
szellőzőrendszerrel. Innen indultak a 
járható folyosók.

Mindkét folyosó bejárható volt a 
forradalom idején, Ádám barátom
mal és sok budapesti sráccal végig is 
jártuk. Amikor – évekkel később – a 
szobortalapzatot elbontották (és a 

helyén az ideiglenes helyett végleges 
új dísztribün épült a BVTV tervei alap
ján) valószínű, hogy a folyosókat is 
megszüntették. Ma a végleges tribün 
helyén áll az 1956os emlékmű.

November 4.

Hajnalban iszonyú dübörgésre éb
redtem. Később – a régi Siemens rá
dió még működött – hallottam a drá
mai Nagy Imreszózatot, ma is 
emlékszem minden szavára. A tan
kok okozta kisebbfajta földrengésre 
többször megjelent a szobában 
apám. Halálsápadt volt, és azt mond
ta: mindennek vége. Édesanyád Eszé
ken rekedt, bátyád Szegeden van, 
minket pedig legázolnak az orosz 
tankok. Egész nap csak a rádiót hall
gatta, azt hittem, megbolondul. Nagy 
Imre drámai nyilatkozatát ötpercen
ként megismételték idegen nyelve
ken is. A Váci út felől érkező tankok 
százai a Hősök tere irányába dübö
rögtek. Távolból robbanások és gép
fegyversorozatok hallatszottak. 

Decemberben még mindig szü
netelt az iskola. Amikor újra kezdtünk 
járni – talán februárban – megszűnt 
az orosz, németül tanultunk. Decem
ber 16án megjött anyám Eszékről. 
Hat órát vártunk, ennyit késett a vo
nat. Apám szerint ez semmiség ah
hoz a 3 napos késéshez képest, ami
kor 1944 szeptemberében az utolsó 
vonatok egyikével várta Újvidékről 
hazatérő családját, köztük engem is. 
Karácsonykor együtt voltunk mind
annyian. A karácsonyfát – mint 1944
ben – zongorástól a belövésektől vé
dettebb ebédlőben állítottuk fel. 

(Bende Csaba feljegyzéseit – hozzá-
járulásával – rövidítve adtuk közre.)
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radalmárok megijednek és hazasza
ladnak, puskával, gépfegyverrel kézi
gránáttal, és az ágy alá bújnak. Nem 
így történt. A ruszkik pedig elkezdtek 
kivonulni a városból. Nagy Imre rádió
beszédére emlékszem, aki feloldotta 
a statáriumot és a kijárási tilalmat. Az 
ellenforradalmat forradalomnak mi
nősítették és az emberek boldogan 
rohangáltak az utcákon. Ekkor olyan 
hangulat volt, amit nem felejtek el 
soha. Mindenki boldogan mosoly
gott az idegenekre is – mint az ütő
dött amerikaiak – kokárdával jártak, 
és ismeretlenek csókolóztak össze. 
Akkor mentem én is be a Belvárosba, 
és csináltam jónéhány fényképet. 

Október 28án a ruszkik kivonul
tak Budapestől – legalábbis a Kossuth 
rádió szerint. Már nem volt statárium. 
Azt hittük, végre felszabadultunk és 
nyugalom következik. Apám megál
lapította: ha minden igaz, amit Nagy 
Imre deklarált, akkor az maga a cso
da: vége a kommunista uralomnak és 
jön a polgári demokrácia, a többpárt
rendszer valamint a semlegesség, 
mint Ausztriában tavaly! 

A tribün titka

28án elmentünk a barátaimmal meg
nézni a Csizma teret. A nép így nevez
te el a széles Dózsa György út felvo
nulási szakaszát. A csizmák a hatalmas 
talapzaton árválkodtak, több nemze
tiszín lobogó zászlótartójaként. Sztá
lint még 24én hajnalban elvontatták 
az EMKE elé, az Akácfa uca torkolatá
hoz. A vörös mészkő tribün tárvanyit
va állt; két, hatalmas, acélszerkezetű 
zsilipszerű kapuja az egykori Rondó 
felőli, hátsó oldalra nyílt. A hatalmas, 
többtonnás kapuk bronz burkolatát 
a nép – emléknek – már csaknem tel

1956ban harmadikos gimnazista vol
tam. A Városliget szélén, az akkori Ké
ményseprő étterem és kertvendéglő 
mellett laktunk. Amiről beszélni sze
retnék, az a karnyújtásnyira lévő nagy 
tavaszi kommunista állami csinnad
ratták színhelye, az egykori Aréna, ma 
Dózsa György út. Itt rendezték min
den évben az április 4i díszszemléket 
és a május elsejei tömegfelvonuláso
kat. A területet akkor még nem ne
vezték Felvonulási térnek. 

1956 sűrű év volt. Április 4én a szo
kásos díszszemle zajlott a Dózsa 
György úton kialakított széles beton
sávon. Életem első fényképfelvételeit 
lakásunk, a Szondi u. 93 sz. ház lapos
tetejéről ekkor készítettem. A szem
közti Szépművészeti Múzeum tetején 
hemzsegtek a biztonsági embe rek. 
Egy kéménycsoport mögé bújtunk a 
barátaimmal. Apám első világhábo
rús, célkeresztes tüzérségi látcsöve jó 
szolgálatott tett: láttuk a díszszemle 
minden lényeges mozzanatát. Halla
ni nem volt probléma; a felszerelt sok
száz hangszórótól dörgött és vissz
hangzott az egész Városliget.

 Ebben az évben először utazhat
tam külföldre. Meglátogattuk apám 
rokonait a Felvidéken. 1944 óta nem 
láthatták egymást. Édesanyám pedig 
tizenkét év után először mehetett a 
délvidéki Eszékre a testvéreihez. 

A Sztálin-szobor ujjai 

A levegőben nyár eleje óta szikrázott 
a feszültség. A sajtó korábban elkép
zelhetetlen dolgokról írt. A vasárnap 
este megjelenő, még nyomdafes ték
szagú Hétfői Hírekért harcot vívtak az 
emberek az Oktogonon, az akkori 
November 7. téren. Aztán október 23. 

– csodálatos nap, felejthetetlen érzés. 

Késő délután mindenki arról be
szélt az utcán, hogy forrong a város, 
az egyetemisták tüntetnek, és valami 
történik a szobornál. Barátaimmal el
mentünk a Dózsa György úton a Fa
sorig, ahol a tribün állt. Az egykori 
MÉMOSZ székház tetejéről már ledo
bálták a legalább három méter ma
gas vörös csillag lemezmaradványait, 
éppen mellettünk pár méterre estek 
le. A téren akkor – este 9 óra körül – 
már többezer ember volt. A szobron 
már sokan dolgoztak, ott volt a 
BSZKRT (ma BKV) két darus teherau
tója is. Drótkötelet kötöttek a szobor 
nyakába és megpróbálták ledönteni, 
a szobor meg sem mozdult. Végül 
lángvágóval elvágták a szobor bronz
részét, majd a belső acéltraverzeket is 
a térd magasságában. Végül a két da
rus kocsi lerántotta Sztálint a betonra. 
óríási üdvrivalgás tört ki. Sztálin elő
retartott jobb karjára zuhant és az út
testben ujjaival csaknem 20 cm mély 
lyukat ütött. 

Éjfél felé már puskaropogást lehe
tett hallani a Belváros felől. Édesapám 
otthon két hatalmas pofonnal várt. 
Így jártak barátaim is. Hajnalban be
mondta a rádió, hogy kijárási tilalom 
van, nem járnak a villamosok. Sokan 
mégis elindultak dolgozni. Örültem, 
hogy reggel nem kell iskolába men
nem. Apám meglepően sokat telefo
nált. Majd ő sem ment dolgozni. 

Október 24én szép napos, de hű
vös idő volt. Egész nap az öreg Sie
mens rádiót hallgattuk, egymásnak 
ellentmondó híreket hallottunk. Apá
mat még sohasem láttam ilyen gond
terheltnek. Megpróbálta hívni bátyá
mat Szegeden és anyámat Eszéken, 
de semmilyen interurbán telefont 
nem kapcsoltak. Gondolom, műkö

dött a kommunista pánikszabályzat: 
senki, sehol, senkivel nem beszélhet, 
ezért rendelték el a kijárási tilalmat. 
Az emberek a nyitott házkapuk előtt 
ácsorogtak, de nagyjából betartották 
az előírást: nem sétáltak az utcán.

Másnap megtaláltam a bátyám 
által – vízfestékkel – még a koalíciós 
évek alatt, 1946ban készített Kos
suthcímert, és hazafias lelkesedés
ből felkötöttem spárgával házunk be
járati vaskapuja fölé. A házmesterünk, 
Wlaszák úr segített, azaz tartotta a 
családi, ma is meglévő falétránkat, de 
közben szörnyű izgatottan figyelt, va
jon ki látja őt, és szemlátomást na
gyon félt. 

Este bátyám telefonált Szegedről: 
ott is kitört a forradalom, de nyuga
lom van a városban. Édesanyám he
tekig nem tudta, mi van velünk. 
Apám mal ketten voltunk itthon, a 
Kossuth rádiót és a Szabad Európát 
hallgattuk felváltva egész nap. Persze, 
a hírek nagyon mások voltak. Amikor 
a SZER azt mondta: folynak az utcai 
harcok Budapesten, Győrben, Miskol
con, sok a halott és hogy az orosz 
(ruszki) katonák egy része átállt a ma
gyarokhoz, akkor a Kossuth rádió 
Gerő Ernő dörgedelmét közvetítette. 
Gerő elvtárs azt dörögte a Kossuth rá
dióban: Magyarországon teljes nyu
galom és béke honol, a párt mögé 
felsorakozott az egész munkásosz
tály, csak néhány külföldi gengszter 
lövöldöz, akikre hamarosan lesújt a 
nép haragja. Pesze, a kijárási tilalmat 
a nép érdekében el kell rendelnie, és 
fenn kell tartania, de a becsületes és 
kommunistahű lakosságot a párt el
látja minden földi jóval. Aztán kihir
dették a statáriumot. A rádióban tíz 
percenként bemondták, hátha a for

jesen lebontotta. Bementünk a Mi
kusféle szocreál domborművekkel 
gazdagon körbefaragott talapzatba. 
Az „integető terasz” mögött és alatt 
pihenő helyiségek, WC és további 
lépcsők voltak. A tribün alatt aztán 
megtaláltuk a bombabiztos óvóhe
lyet is. Sokan voltunk, így bátran 
megpróbáltuk felfedezni a terepet. 

Nem baj, ha tudjuk: nem a dísz
szemle lánctalpas járművei miatt volt 
egyébként 3040 cm vastag vasbe
ton úttest a felvonulási téren. Ugyanis 
a tankok és a vontatott nehéz tarac
kok párhuzamos oszlopainak har ma
da nyugodtan haladt – minden dísz
szemlén – a Dózsa György út bazalt 
kockakövein is! A beton arra kellett, 
hogy repülőgép felszállópályának is 
jó legyen végszükség esetén. Az elv
társak az esetleges gyors menekülés
re is gondoltak, 195051 táján, amikor 
a teret tervezték. A MÉMOSZszékház 
és a dísztribün (a Sztálinszobor ta
lapzata egyben dísztribün is volt) kö
zött titkos folyosó volt a föld alatt, 
ahonnan a felszállópályának is alkal
mas felvonulási tér közepén mozgat
ható vasbeton csapóajtóval lehetett 
feljutni a felszínre, az itt várakozó vagy 
ide rendelt repülőgéphez. A másik 
menekülőfolyosó a tribün mögötti, 
az egykori híres városligeti Rondó kö
zepén lévő szökőkút gépházához ve
zetett, itt a bokrok fedezékében lehe
tett volna autóba szállni. A tribün 
alatt bombabiztos bunker volt, külön 
szellőzőrendszerrel. Innen indultak a 
járható folyosók.

Mindkét folyosó bejárható volt a 
forradalom idején, Ádám barátom
mal és sok budapesti sráccal végig is 
jártuk. Amikor – évekkel később – a 
szobortalapzatot elbontották (és a 

helyén az ideiglenes helyett végleges 
új dísztribün épült a BVTV tervei alap
ján) valószínű, hogy a folyosókat is 
megszüntették. Ma a végleges tribün 
helyén áll az 1956os emlékmű.

November 4.

Hajnalban iszonyú dübörgésre éb
redtem. Később – a régi Siemens rá
dió még működött – hallottam a drá
mai Nagy Imreszózatot, ma is 
emlékszem minden szavára. A tan
kok okozta kisebbfajta földrengésre 
többször megjelent a szobában 
apám. Halálsápadt volt, és azt mond
ta: mindennek vége. Édesanyád Eszé
ken rekedt, bátyád Szegeden van, 
minket pedig legázolnak az orosz 
tankok. Egész nap csak a rádiót hall
gatta, azt hittem, megbolondul. Nagy 
Imre drámai nyilatkozatát ötpercen
ként megismételték idegen nyelve
ken is. A Váci út felől érkező tankok 
százai a Hősök tere irányába dübö
rögtek. Távolból robbanások és gép
fegyversorozatok hallatszottak. 

Decemberben még mindig szü
netelt az iskola. Amikor újra kezdtünk 
járni – talán februárban – megszűnt 
az orosz, németül tanultunk. Decem
ber 16án megjött anyám Eszékről. 
Hat órát vártunk, ennyit késett a vo
nat. Apám szerint ez semmiség ah
hoz a 3 napos késéshez képest, ami
kor 1944 szeptemberében az utolsó 
vonatok egyikével várta Újvidékről 
hazatérő családját, köztük engem is. 
Karácsonykor együtt voltunk mind
annyian. A karácsonyfát – mint 1944
ben – zongorástól a belövésektől vé
dettebb ebédlőben állítottuk fel. 

(Bende Csaba feljegyzéseit – hozzá-
járulásával – rövidítve adtuk közre.)




