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Csak ezt ne tovább!
Benedek Lajos a hazugságok elleni lázadásról

Benedek Lajos a forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából kereste 
fel a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) 
munkatársait. Úgy érezte, az eddig keveseknek elmondott történetét 
érdemes megosztania velünk is. Meghallgattuk, és úgy gondoljuk, a 
vele készült beszélgetés szövege érdemes a közlésre, többek között 
azért is, mert életén keresztül szép ív rajzolódik ki a 20. század külön-
böző korszakairól. Nagybajomi forradalmi tevékenységének „jutalma” 
az internálás Kistarcsára, majd Tökölre, állásából való elbocsájtás, éve-
kig tartó ellenőrzés és megbélyegzés a Kádár-rendszer alatt. Megtud-
hatunk részleteket arról is, hogyan élte meg a rendszerváltást, és miért 
csatlakozott a Politikai Foglyok Országos Szövetségéhez (POFOSZ). 
Élete egy szinte szokványos magyar élet a 20. században: „átlagos” 
kiállás egy nem átlagos korszakban.

Milyen� volt� a� gyermekkora?� Ho-
gyan�élte�át�a�két�világháború�kö-
zötti�időszakot?

Kondoroson� születtem,� Békés� megyé-
ben.�Édesapám�egy�uradalomnak�volt�a�
tehenésze,� a� szülei� egészen� kicsi� korá-
ban�haltak�meg,�úgyhogy�őneki�is�csak�
homályos�emlékei�voltak�róluk.�A�nagy-
bátyja� nevelte,� öten� vagy� hatan� voltak�
testvérek.�Édesapám�az�osztrák−magyar�
hadseregben� szolgált� 1914-től.� Éppen�
leszerelt�volna,�amikor�kitört�a�háború.�
Odahaza�mesélt�róla:�éveket�töltött�el�a�
fronton,�beszélt�Doberdóról�és�Isonzóról.�
Nagybátyja� uradalmi� gépész� volt.� Nem�
tudom,�a�gőzeke�mond-e�valamit�a�mai�
fiataloknak,�nos,�ő�ennek�a�kezelője�volt.�
Édesapám� ott,� Csorváson� lett� először�
bojtár� a� tehenészeknél,� utána� megta-
nulta�a�szakmát�és�átjött�Kondorosra�az�
egyik� uradalomba.� Ott� születtem� –� két�
nővérem� után� –� én.� Édesapám� vezette�

később�az�uradalomnak�a�tehenészetét,�
ami�emlékezetem�szerint�50-60�tehénből�
állt.�Miután�az�uradalmi�iskolában�elvé-
geztem� az� elemit,� az� egyik� intézőnek� a�
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fia,� akivel� összebarátkoztam,� és� nálam�
talán�2-3�évvel�volt�idősebb,�elhatározta,�
hogy� elvégezteti� velem� a� négy� polgárit.�
Az�első�évében�végig�tanított�engem,�és�
elvitt� különbözeti� vizsgára,� Orosházá-
ra,�ahol�fölvettek.�Elég�jó�tanuló�voltam,�
18�éves�koromig�a�származásom�ellené-
re�kitűnő.�A�polgári�után�a�mezőgazda-
sági� középiskolába� mentem� át,� itt� ért�
az� 1944-es� év.� Az� 1926-os� születésűek�
–�mint�én�–�még�beleestek�az�általános�
mozgósításba.

Magyarország� 1941-ben� lépett� be�
a� háborúba,� nyilván� előtte� voltak�
már�ennek�előszelei.�Hogyan�élték�
meg?�Bíztak�benne,�hogy�maguk-
nak�nem�kell�menni,�nem� fognak�
már�beleesni,�vagy�ez�azért�ott�le-
begett�a�fejük�felett?

A� középiskolában� –� sőt,� már� az� elemi�
felső�osztályaiban� is�–�volt� leventeokta-
tás.�Ott�egy�kicsit�előkészítették�a�fiatal�
fiúkat� arra,� hogy� a� katonai� szolgálatot�
majdan�teljesíteni�kell,�de�arra�nem�gon-
doltunk�ebben�a�korban�még,�hogy�mi,�
személy�szerint�is�belekeveredünk.�Nem�
mondom,�hogy�nagyon�rajongtunk�a�né-
metekért,� de� édesapám� nevelése� azért�
egy� kicsit� „odahúzott”:� az� osztrák−ma-
gyar� hadseregben� szolgált,� elég� jól� be-
szélt� németül� emiatt� (a� hadseregben� a�
vezényszó� német� volt).� Úgy� emlékezett�
vissza�a�katonai-�meg�a�frontszolgálatá-
ra,� hogy� nagyra� becsülte� a� németeket,�
ezt�nem�lehet�letagadni.�Úgyhogy�annak�
ellenére,� hogy� tulajdonképpen� közepe-
sen�szegénysorban�éltünk,�nem�nagyon�
vártuk� az� oroszokat.� Az� ismerősi� kör�
sem.�Egyetlen�egy�kommunista�barátja�
volt�édesapámnak�–�Kiszel�Pali�bácsi�–,�
aki�gyakran�átjött�hozzánk.�Édesapám-
nak�járt�a�Friss Újság –�egy�akkor�létező�
középszerű� lap� –,� ő� nálunk� olvasta,� és�
fűzte�mellé�a�megjegyzéseket.�Nem�volt�
talaja� tulajdonképpen� a� szegények� kö-

zött�sem.�Tudtuk,�hogy�szociáldemokra-
ta�párt�működött�a� faluban,�ott�valami�
élet� volt,� de� a� közhangulat� egyáltalán�
nem�volt�„vörös”.

Az�Ön�által�leírt�visszaemlékezések�
alapján�nem�beszélhetünk�nagyon�
szervezett� katonai� vezetésről,�Ön�
a�„csellengés”�szót�használja.

Igen,� szeptember�utolsó�hetében�derült�
ki,� hogy�mi� is� részesei� lettünk�az� álta-
lános�mozgósításnak.�Kb.�50-60�fős,�le-
ventekorúakból� álló� csoportunkat� gya-
logmenetben� Szarvas� város� irányába�
útba� indították,� ismeretlen� végcél� felé.�
Naponta� kb.� 50� kilométeres� gyalogme-
net�után� jutottunk�el�Dunaföldvárra.�A�
Kondorosról� indult� leventeegység� felét�
Paksra�vitte�át�a�leventeoktató�parancs-
nokunk.� Tulajdonképpen� innen� mind-
annyian� úgy� indultunk� tovább,� hogy�
hazamegyünk�Kondorosra.� Igen�ám,�de�
akkor�a�csongrádi�hidat�már�elfoglalták�
az�oroszok.�Szóval�már�szinte�a�front�kö-
zelében� voltunk.� Volt� egy� gyerekkori� jó�
barátom�–�Rusznák�Gyurka�–,�akivel�ra-
gaszkodtunk�egymáshoz,�és�ő�velem�tar-
tott.�Mondtam,�hogy�felmegyünk�a�nővé-
remhez.�Tulajdonképpen�az�volt�a�hitem,�
hogy�vissza�fogják�szorítani�az�oroszokat.�
Azt� hittem,� hogy� Gyömrőn�megtalálom�
a� nővéremet,� és� vele� majd� haza� tudok�
menni.�Más�választás�nem�volt,�mint�ne-
kivágni�a�frontnak,�vagy�megvárni,�hogy�
átmenjen� rajtunk.� Én� menni� akartam�
a� nővérem� után.� A� Teleki-kastélyban�
azonban�csak�egy�szakácsnőt�találtunk,�
aki�sajnálkozva�közölte,�hogy�nővérem�a�
családdal�Nagycenkre�települt�át.

Nagycenken�találkozott�a�Széche-
nyi,�Teleki,�Bethlen�család�külön-
böző�tagjaival.�Az�imént�említette�
a� nevelést,� illetve,� hogy� szegény�
családból� származtak.� A� kommu-
nista� propaganda� antagonisztikus�
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ellentétet vélt felfedezni az arisz-
tokrácia� és� a� szegényebb� rétegek�
között.� Ezek� az� Ön� soraiból� nem�
látszanak,�kifejezett�szeretettel�ír�
a�Teleki�család�tagjairól.

Nem� tudom,� hogyan� alakult� volna,� ha�
nem� ilyen� körülmények� között� talál-
kozom� velük.� Itt� tulajdonképpen� már�
ők� is� földönfutók� voltak.� Decemberben�
a� nagycenki� Széchenyi-kastélyt� bom-
bázták� le�angolszász�bombázók,� így�ott�
nem�maradhatott�a�Teleki�család.�Tele-
ki�László�akkor�már�katonai�szolgálatot�
teljesített,� így�nővérem�–�szegény,� Isten�
nyugtassa� –� egyedül� volt,� aki� ellátta� a�
családot.� A� főzéstől,� mosástól� kezdve�
mindent.�Mind�Teleki�grófné,�mind�Beth-
len� Ilona� gyakorlatlanok� voltak.� Cso-
dálom,� hogy� nővérem� bírta� a� gyerekek�
ellátását,� megmozgatását� és� az� összes�
többit.�Végül�Herend�tájékán�kerültek�a�
front�mögé,�egészen�addig�látta�el�a�csa-
ládot.�Írta�a�nővérem,�hogy�ott�már�olyan�
helyzetben� voltak,� hogy� ahhoz,� hogy� a�
gyerekeket� tudják� etetni,� koldultak.� A�
grófné�is,�ő�is.�Nem�úgy,�hogy�kiálltak�az�
utcasarokra,�hanem�akitől�mertek�kér-
ni,�kértek.�A�nővéremnek�van�egy�kézí-
rásos� feljegyzése,� másfél� oldalnyi,� ahol�
azt�írja,�hogy�szó�szerint�éheztek.�Voltak�
a� grófnééknek� svájci� kapcsolatai.�Ez� is�
érdekes�számomra,�hogy�valamiért�nem�
akartak�kimenni�hozzájuk.�Nem�tudom,�
miért�nem,�de�a�két�gyereket�kijuttatták�
valahogy.� Ismeretlen� okból� nem� került�
sor�arra�sem,�hogy�kintről�kapjanak�tá-
mogatást.

Mit�gondol,�miért�csak�a�két�gyere-
ket�küldték�ki?

Nem�tudom�megfejteni.�Számtalan�arisz-
tokrata�ment�külföldre,�de�hogy�ők�miért�
nem�akartak�átmenni�a�határon,�azt�nem�
tudom.� Én� magamban� a� becsületükre�
hivatkozom,� lehet,�hogy�a�magyarságu-
kat�akarták�ezzel�bizonyítani.�A�nővérem�

a�Teleki� család�egyik� ismerősétől� tudta�
meg�később,�hogy�Teleki�gróf�és� felesé-
ge� vasúti� szerencsétlenségben� meghal-
tak,� amikor� Varsóba� utaztak,� hogy� ta-
lálkozzanak�a�szintén�Varsóba�tartó�két�
fiukkal.� Bethlen� Ilonáról� tudom,� hogy�
Vönöckön�még�ott�volt�velük,�utána�én�
vittem� be� lovaskocsival� Celldömölkre,�
mellettem�ült�az�ülésen.�Ott�sikerült�egy�
német� katonát� megszólítania,� és� meg-
kérdezni� tőle,�hogy�merre�van�a�Gesta-
po�irodája.�Később�derült�ki,�hogy�enge-
délyt�kért,�hogy�Nyitrába�települhessen.�
Úgy�látszik,�hogy�ők�tudták,�hogy�enge-
dély�nélkül�nem�mozoghatnak,�sejtették,�
hogy� nyilván� vannak� tartva.� Megkapta�
az� engedélyt,� és� felköltözött� oda.� Nem�
tudom,�hogy�mi�történt�vele�azután.

Hogy�került�a�hadsereg�állományá-
ba?

Vönöckön� voltunk,� Telekiék� egy� refor-
mátus� vagy� evangélikus� lelkészhez,�
Teleki� Lászlónak� –� aki� egyébként� gróf�
Széchenyi�István�dédunokája�volt�–�egy�
évfolyamtársához�mentek.�A�község�mel-
lett�volt�a�kenyeri�repülőtér,�ahol�szolno-
ki�vadászok�telepedtek�meg.�A�községbe�
bejárt�egy-két�tiszt�meg�tiszthelyettes�is,�
többek� között� az� egyik� légvédelmi� sza-
kasznak� a� parancsnoka,� Vadnai� had-
nagy.�Beszélgetésünk�során�ő�figyelmez-
tetett,�hogy�mi� leventekorúak�vagyunk,�
és� be� fognak� rángatni� bennünket� az�
akkor� alakult� Hunyadi� páncélgránáto-
sokhoz.�Nekik�az�volt�a�feladatuk,�hogy�
egy-két�páncélököllel�egy�kiásott�lyukba�
telepedtek,�és�a�páncélost�bevárva�vagy�
eltalálták,�vagy�nem,�utóbbi�esetben�át-
gázolt� rajtuk�az� orosz� tank,� és�megfor-
dult� rajtuk.� Rendszerint� nemigen� élték�
túl�a�háborút.�Ezért�a�hadnagy�beszélt�
az� ütegparancsnokkal,� és� napok� alatt�
elintézte,� hogy� beöltöztessenek� mind-
kettőnket,�Rusznák�Gyurkát�és�engem.�
Ahogyan�települt�a�reptér,�úgy�mentünk�
a� légvédelemmel� utána.� Vát,� Szombat-
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hely,�Nagyszentmihály�(Großpetersdorf),�
Felsőőr�(Oberwart),�utóbbiban�még�tábo-
ri�repülőtér�volt,�annak�védelmét�láttuk�
el.�Kiscserkésznek�hívtak�az�öreg�kato-
nák�bennünket.�Innen�kerültünk�ki�Rot-
termannba,� ott� már� a� gyárvédelemben�
voltunk.� A� nyugati� rádiókat� hallgatva�
nagyjából�tisztában�voltunk�a�helyzettel.�
Bömbölték,�hogy�nincsenek�hadifoglyok,�
aki�tud,�menjen�haza.�Kétfelé�szakadt�a�
társaság:�a�tiszteknek�egy�része�ment�to-
vább�nyugatra� –� valószínűleg�ők� jártak�
jobban�–,�mi�egy�jó�páran�pedig�hazafelé.�
Azért� csapódtak� hozzánk� is� számosan.�
Az�Enns�völgyében,�ahogy�jöttünk�haza-
felé,�egy�orosz�autós�konvoj�megállt�mel-
lettünk.� Leszállt� róla� több� katona�meg�
egy�orosz�tiszt,�és�tolmácsot�kerestek.�A�
patak�mellett� kellett� sorba� állnunk,� le-
vetnünk�a�fölső�zubbonyt,�majd�az�inget,�
félmeztelenül� álltunk� ott,� nem� tudtuk,�
hogy� mit� akarnak.� Nagyokat� röhögtek�
rajtunk,� aztán� tovább�mentek.� Nagyon�
megijedtünk,� azt� hittük,� hogy� kivégez-
nek�bennünket.�Graznál�már�egy-kétez-
ren�lehettünk.�Egyre�több�orosz�katona�
került�mellénk.�Az�első�éjszaka�még�meg-
voltak�a�kétszemélyes�katonai�sátrak,�de�
a�félelem�összehúzott�bennünket,�emlék-
szem,�négyen�voltunk�egy�ilyen�sátorban.�
Voltak�olyan�magyar�katonatisztek,�akik�
vitték�a�családjukat�magukkal.�Egyszer�
csak�nagy�ordítást,�női�visongást�hallot-
tunk.�Vitték�a�magyar�nőket�az�oroszok,�
megfigyelték,�hogy�melyik�sátorban�van-
nak;� kicsi� lányokat� is.� Rettenetes� volt.�
Egy� esetben� férfiordítást� is� hallottunk,�
majd�egy�lövést�és�egy�jajdulást.�Később�
kiderült,� géppisztolylövés� volt.�Az� egyik�
magyar�katonát�taszigálta�ki�géppiszto-
lyával�az�orosz.�Szegény�magyar�katoná-
nak�tyúkmelle�volt,�a�domborúbb�részén�
lőtték� keresztül.� Csak� súrolta� a� golyó.�
Ettől� kezdve� már� nagyon� csúnya� világ�
volt.� Még� egy� érdekes� történet,� emlék�
innen.�Amikor�beértünk�Grazba,�nappal�
volt,� és� ötösével� kellett� bevonulnunk.�
Ácsorogtunk� valahol� a� főtéren.� Megje-

lent�dzsipen�egy�orosz�tiszt,�holtrészegen�
körözött� a� téren,� időnként�hátra�nyúlt,�
és�kidobott�egy�pezsgősüveget.�Ordított,�
énekelt.�Ha�hiszik,�ha�nem,�amikor�közel�
jött�hozzánk,� én�a� sor� széléről�kiugrot-
tam.�Kiemeltem�egy�pezsgősüveget�a�ko-
csiból,�és�behoztam�a�sorba.�Az�őr�akár�
agyon� is� lőhetett� volna,� miután� kilép-
tem�a�sorból.�Életemben�nem�ittam�még�
pezsgőt.�Az�öreg�katonák�persze�örültek�
neki,�fölbontották�mindjárt,�elosztottuk.

A� fogolytáborban,� Sorokpolány� község�
mellett�mi�magunk�építettük�meg�a�hu-
szonötös�férőhelyeket,�bunkereket.�Négy�
bunker�adott�ki�egy�századot.�Ahol�több�
ezer� ember� van,� ott� elkerülhetetlenül�
gondoskodni�kell�arról,�hogy�legyen�olyan�
hely,�ahol�az�étkezés�utáni�kényszert�el�
lehet� intézni.� Ezeket� a� hosszú-hosszú�
ásott�gödröket�sátor�alakban�fagerendák�
támasztották,�azokat�pedig�összekötötte�
olyan�ülésmagasságban�egy�hosszú�ge-
renda,�mindkét�oldalon.�Arra�kucorgott�
föl� a� rab,� ott� végezte� a� dolgát,� a� gödör�
pedig� telt.�Egyre� gyakrabban�előfordult�
az,�hogy�beleestek�emberek,�általában�a�
németek.� Ezt� aztán� az� ember� úgy�ma-
gyarázta� önmagának,� hogy� rosszabbul�
voltak� táplálva� a� német� katonák.� Úgy�
látszik,� a�magyar� ember� jobban� tartot-
ta� magát.� Ezeket� a� szerencsétleneket�
onnan�ki�kellett� venni,�majd�a� fürdőbe�
–�amit�szintén�magunknak�építettünk�–�
kellett�volna�vinni,�ám�oda�csak�havonta�
egyszer�jutott�el�egy�század.�Nem�enged-
ték�őket�mosakodni,�hanem�kint�kellett�
a� bajtársaknak� vödörből�meg� egyebek-
ből� lemosni�a�szerencsétlen�embereket.�
Iszonyú� visszagondolni� rá,� de� ma� már�
néha�mosolyogni�is�tudok�rajta.�Szörnyű�
volt�azt� is� látni,�amikor�az�egyik�újabb�
csoporttal� érkező� német� katonát� az� őr�
kiemelte,�és�félreállította.�Megjelent�a�tá-
bor�parancsnoka,�odament�a�némethez,�
kérdezett� tőle� valamit,�majd� a� kezében�
lévő�összehajtott�újságból�kirántott� egy�
pisztolyt,�és�szíven�lőtte.�Aztán�elterjesz-
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tették,� hogy� szökni� akart…� Megrende-
zett�eset�volt,�mint�egy�másik�is,�amikor�
viharos� esőben� hallottunk� lövéseket,�
amelynek�végén�három�német�testét�tet-
ték�közszemlére,�szitává�lőve.

A� kezdet� kezdetén� sem�mérlegel-
ték,�hogy�Nyugaton�maradnak?

Nem.� Sem� Gyurka� barátom,� sem� én.�
Nem�volt�nekünk�olyan�kitekintésünk�a�
világra,�hogy�tudjuk,�mit�kezdenénk�ott.�
Nekünk�csak�a�haza,�haza,�haza.�Ezalatt�
a� szüleimnek� a� házát� értettem.� Gyere-
kek�voltunk�még�tulajdonképpen.

Amikor� észrevették,� hogy� ennyi�
orosz� katona� gyűlik� Önök� köré,�
nem� próbáltak�megszökni� onnan,�
és�kiválni�a�csoportból?

Nem.� Sőt,� aki� leszakadt� valamiért,� fu-
tott,�mint�az�őrült,�hogy�utolérje�a� tár-
saságot.� Még� véletlenül� sem� akartunk�
lemaradni.� Annál� is� inkább,� mert� az�
első�orosz�őröket�akkor�kaptuk,�amikor�
mondták,�hogy�az�erdő�tele�van�bujkáló�
SS-ekkel,� és� ők� azért� vannak� itt,� hogy�
vigyázzanak,�nehogy�azok�megtámadja-
nak�bennünket.�Ráadásul�azt�is�ígérték,�
hogy� Szombathelyig� kísérnek� minket,�
mert�ott�kapjuk�meg�az�elbocsátó�irato-
kat.�Ezt�a�tésztát�mi�bevettük.�Miért�ne,�
gondoltuk,�hazamegyünk…

Hogyan�szabadultak�ki?

A�bunkerépítések�kezdetén�kihirdették,�
hogy� ha� azok� –� a� volt� nyilasok� részére�
–� elkészülnek,�mi�hazamehetünk.�Nyár�
közepére�készültünk�el.�Ekkor�a�tábor-
ban� egy� katonai� orvoscsoport� szemé-
lyenkénti�vizsgálatot�tartott,�és�megkez-
dődött�a�munkaerős�foglyok�kiszállítása�
keletre.� Nem� voltam� akkor� sem� daliás�
termet,�így�ezt�megúsztam.�Augusztusra�
már�csak�pár�százan�maradtunk�Sorok-
polányban.�Augusztus�végén�gyalogme-

netben� indultunk�Alsópatyra,� ahonnan�
szeptember�elején�szabadultunk.

Hogyan�tudta�mindezen�élmények�
után�újrakezdeni�az�életét?

1946-ban� érettségiztem.� Az� első� évben�
édesapámmal� gazdálkodtam,� ő� is� föld-
höz�jutott,�mint�ahogy�a�gazdasági�cse-
lédek�mindegyike.�Fel�kellett�építenünk�
egy�kis� tanyát,� a�puszta� földön,�hiszen�
az�uradalomban�lévő�régi�épületről�már�
eldöntötte�a�község,�hogy�lebontja.�Azok,�
akik�benne�laktak,�egyrészt�megkaphat-
ták�a�saját�részüket�–�édesapámnak�egy�
konyhája�és�két�szobája�volt�–,�ugyanak-
kor�voltak�a�községből�is�egyesek,�akik-
nek� szükségük� volt� rá,� vihettek� anya-
got� másokéból.� Meg� kellett� egyezzenek�
azzal,� aki� ott� lakott:� nekünk� is� a� felét�
másnak� kellett� odaadni.� Ebből� építet-
tünk�még�azon�a�nyáron�egy�tanyát,�eb-
ben�segédkeztem.�Ekkor�egyszer�ástam�
életemben� kutat,� de� jól� megcsináltuk.�
Csodálom�most� is,� hogy� egy�nyár� alatt�
fel�tudtuk�építeni.�Magunk�és�teheneink�
fölé� is�fedelet�kellett�adni.�Egyszer�Sár-
kány�főjegyző�üzent�nekem.�Valahonnan�
hírét�vette,�hogy� leérettségiztem,�és� itt-
hon�vagyok.�Fölajánlott�egy�adóügyi�ki-
segítői� állást,� hogy� mégse� ott� a� földön�
töltsem�az�életemet,�hanem�az�érettségi-
nek�megfelelően�valami�íródeák�munkát�
végezzek.�Így�lettem�adóügyi�kisegítő�egy�
évig,�majd�S.�Szabó�Ferenc�államtitkár,�
aki� a� tanárom�volt,�kedvelt� és� érdeklő-
dött�irántam,�szerzett�állást�a�növényvé-
delemnél.�1948�januárjában�kezdtem�ott�
dolgozni.

Hogyan� élték� meg� ezt� az� özön-
vízszerű,� radikális� változást?� A�
háborúnak� vége,� a� társadalom�
struktúrája� teljesen� megváltozott�
1945-tel.�Mennyire�volt�nehéz�be-
illeszkedni?
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A� földeket�úgy�osztották,�hogy�egy�sor-
ban�kapták�a�korábban�a�majorban�lakó�
uradalmi�emberek,�és�egy�másik�táblá-
ból�a�községiek,�úgyhogy�meglehetősen�
egységes�társaság�volt�az�a�sor,�ahol�a�mi�
kis�tanyánk�is�fölépült.�Előtte�is�ismertük�
nagyon�jól�az�embereket,�oda-vissza�se-
gítettünk�egymásnak.�A�politikába�nem�
nagyon�avatkoztunk�bele.�Azért�amikor�
a� Veres� Péter-féle� Nemzeti� Parasztpárt�
megalakult� a� községben,� édesapám� és�
én� is� tagjai� lettünk,� 1948� januárjáig.�
Gyengécske� párt� volt,� a� Kisgazdapárt�
volt� az� erősebb.� A� községi� kommunis-
ta�pártban�a�vezetést�Budapestről�lejött�
egy-két� ember� szervezte,� leginkább� egy�
Fehér�nevű.�Hogy�honnan�és�miként�ér-
kezett,�küldték�vagy�önmagától�jött,�nem�
tudom,�de�volt�arról�is�már�némi�sutto-
gás,�hogy�ezek�között,�akik�Budapestről�
leszűrődtek,�nagyon�sokan�voltak�–�és�ez�
ma�már�nem�újság�senkinek�–,�korábbi�
nyilasok.�Nem�mondhatom�a�községre�–�
pedig�Viharsarok�–,�hogy�az�ottaniak�na-
gyon�exponálták�volna�magukat�a�kom-
munisták�mellett.

A�földosztáshoz�visszatérve:�Önök�
mekkora�földet�kaptak?

Ha�jól�emlékszem,�hat�katasztrális�hol-
dat.� Akkor� és� azóta� is� szeretem� a� föl-
det,�de�csak�egy-két�évig�tartott�az�egész�
öröm,�mert� 1948−49-ben�megalakult� a�
termelőszövetkezet,�és�ezzel�vége�volt�az�
egyéni� gazdálkodásnak.� Pedig� szegény�
apámmal�nagyon�jól�indultunk.�Emlék-
szem� az� első� cukorrépatermésünkre.� A�
cukor�és�a�só�közvetlenül�a�háború�után�
nagyon� nagy� kincs� volt.� A� sóért� lovas-
kocsival�mentek�át�Erdélybe,�és�hoztak�
egy-két� mázsával,� és� azt� jó� pénzért� el�
lehetett� adni.�Azt�hiszem,�hogy�30�kiló�
cukrot� kaptunk� a� cukorgyártól� azért� a�
répáért,�amit�beszállítottunk�az�első�ter-
méskor.�Nagyon�nagy�öröm�volt.

Hogyan�élték�meg,�amikor� le�kel-
lett�mondani�a�földről?

Tulajdonképpen� édesapám� meglehe-
tősen�idős�volt�már�akkor,�nem�nagyon�
vágta�agyon�a�dolog,�el�is�fáradt�hamar.�
Hozzá� tartozik� a� dologhoz� az� is,� hogy�
neki� annak� ellenére,� hogy� csak� földdel�
és� a� tehenekkel� foglalkozott,� nagyon� a�
kezében�volt�a� famunka.�Tudott�komp-
lett� kocsikereket� csinálni.� Volt,� amikor�
az�uradalmi�bognárműhelyben,�ha� ide-
je� engedte,� részekben,� egy� vagy� két� év�
alatt,� de� megcsinálta� a� kocsikereket,�
annyira� szerette� a� famunkát.� Úgyhogy�
miután�a�tsz�megalakult,�és�a�földet�ke-
zelésbe�vette,�édesapámat�a�bognármű-
helybe�osztották�be,�mint�munkást.�És�
mit�ad�Isten,�Rusznák�Gyurka�barátom�
lett�a�főnöke.

Hogyan� jutunk� el� az� Ön� életében�
1956-ig?�Mik�a�főbb�csomópontok,�
miután� elkezdett� dolgozni� a� nö-
vényvédelemben?

Kezdetben�elsősorban�azzal�telt�el�az�idő,�
hogy�a�burgonyabogarat�és�az�amerikai�
szövőlepkét�mint�kártevőt�próbáljuk�meg�
felszámolni.�Mi�Budapesten�keveset�tar-
tózkodtunk,�mert�a�legveszélyeztetettebb�
részekre�–�Somogy,�Győr�és�Zala�megyé-
be�–�mentünk�le�nyaranta.�Télen�készül-
tünk� a� gépeknek� a� rendbehozatalával,�
és�amint�a�burgonya�kikelt,�valahonnan�
már� jelentették�az�egy-két�burgonyabo-
garat.�Onnantól�az�egész�nyarat�ott�töl-
töttük.� Inkább� vidéken� voltunk,� akkor�
községi� vagy� városi� szállást� vettünk� ki�
magunknak,�elég� jó�napidíjat�kaptunk.�
Tulajdonképpen� Budapesthez� nem� sok�
minden� kötött� bennünket.� A� politikai�
életre�ilyen�módon�nem�is�nagyon�figyel-
tünk.� Azt� tudtuk,� hogy� a� Parasztpárt�
mint� olyan,� ellehetetlenült,�Veres� Péter�
is�elvesztette�a�talajt�a�lába�alól.�Nekem�
aztán�1956�hozta�meg�újra�a�párttagsá-
got,�az�év� júliusában�vagy�augusztusá-
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ban� léptem�be�az�MDP-be.�Hogy�miért,�
azt�nehéz�elmagyarázni,�azt�meg�kellett�
élni…

Ez�önkéntes�volt,�vagy�valahogyan�
kényszerítették?

Ismétlem:�azt�át�kellett�volna�élni�ahhoz,�
hogy� megértse� az� ember,� ami� történt.�
Azt�hozzá�kell� tennem,�hogy�1953-ban,�
amikor� megalakultak� a� növényvédelmi�
állomások,� a� Somogy� megyeinek� let-
tem� a� megbízott� igazgatója.� Odakerült�
a� munkahelyre� irányítva� egy� Oroszor-
szágban�végzett�nő,�agronómusnak.�Ha�
jól�emlékszem,�Kijevben�végezte�az�egye-
temet,�ő�kezdett�a�pártépítéshez.�Egyre�
inkább�úgy�alakult�a�dolog,�hogy�a�párt-
ból�előre�megmondták,�hogy�ezzel-azzal�
mi�történjen�a�munkahelyen.�Az�is�hozzá�
tartozik�a�dologhoz,�hogy�a�növényvédő�
állomások�szervezetileg�nem�a�megyéhez�
tartoztak,�hanem�a�minisztériumhoz.�Ez�
általában�nem�tetszett�a�megyéknek�és�
a�megyei�pártbizottságoknak.�Működött�
minden� megyében� egy� ilyen� állomás,�
amelyet� Budapestről� irányítottak.� Volt�
olyan�eset� is,�hogy�a�mi�állomásunkról�
Békés� megyébe� küldtünk� át� gépeket�
vegyszeres�gyomirtásra.�Lenn�voltam�el-
lenőrizni,�hogy�mit�csinálnak�a�mi�embe-
reink,�és�ott�az�egyik�munkás,�aki�párttag�
volt,�részegeskedett.�A�részlegvezető�pa-
naszt�tett,�én�pedig�vissza�akartam�ren-
delni� Nagybajomba.� Egy�másik� párttag�
erre�azt�mondta,�hogy�nem�tehetem�ezt,�
mert�párttag.�Egy�ilyen�kis�morzsa�is�elég�
volt�ahhoz,�hogy�mellbe�vágja�az�embert,�
hogy�tulajdonképpen�azért,�mert�ő�párt-
tag,�bármit�megtehet.�Kezdett�a�fejemre�
nőni� a� dolog.�Egy� ismerősöm�azt� aján-
lotta,�hogy�egyszerű�a�megoldás,�be�kell�
menni�közéjük,�és�akkor�nem�tudnak�a�
fejemre�nőni.�Ez�biztos,�hogy�nagy�lökést�
adott�nekem.�Védekezés,� jogos�önvéde-
lem�volt.�Nem�azért�lettem�párttag,�hogy�
megkapjak� valamit:� megkaptam� előtte�
azt,�ami�a�koromhoz�viszonyítva�nagyon�

szép,� felelős� beosztás� volt.� A� párttagok�
mindjárt�megkapták�a�kinevezést,�de�ne-
kem�ahhoz�nem�kellett�párttagnak�lenni,�
hogy�megbízott�igazgató�legyek.

Térjünk�rá�1956�októberére!�Előre�
éreztek�valamit,�vagy�teljesen�vil-
lámcsapás-szerű�volt,�ami�október�
23-án�elkezdődött?

Ezzel� kapcsolatban� egy� néhány� héttel�
korábbi�történet.�A�növényvédő�állomás�
éjjeliőrétől�tudom�a�részleteket.�Egyik�éj-
jel� megjelent� egy� géppisztolyos� magyar�
kiskatona�Nagybajom�községben.�Mond-
ta,�hogy�Lengyelországban�győzött�a�for-
radalom,�és�ő�egy�vasútállomást�keres,�
ahonnan� tovább� tud�utazni,�mert� részt�
akar�venni�a�forradalomban.�Az�éjjeli�őr�
fölkeltette� az� egyik� traktorost,� aki� von-
tatóval,�traktorral�átvitte�Böhönyére�ezt�
a�kiskatonát.�Ott�aztán�bement�az�egyik�
házba.� A� vége� az� lett,� hogy� kiderült,�
hogy�már� körözték� a� honvédségnél,� és�
állítólag� öngyilkos� lett� valami� pajtában�
vagy� istállóban,� ahová� ott� behúzódott.�
Én�akkor�sem�hittem,�és�azóta�sem�hi-
szem,�hogy�főbe�lőtte�magát.�Akkor�már�
körözték,�Böhönye�is�igen�szorosan�kö-
rül� volt� véve,� úgyhogy� tudhatták,� hogy�
hol�van.�Agyonlőhették�a�szerencsétlent.�
Lényeg,� hogy� jöttek� a� hírek� Lengyelor-
szágbaól� arról,� hogy� mozgolódás� van.�
A� függetlenített� párttitkár� el-elkottyan-
totta�korábban,�hogy�nem�mindent�úgy�
kellett�volna�csinálni,�ahogy�történt.�Va-
lahol� olvastam� arról,� hogy� Kaposváron�
volt� egy� nagygyűlés,� amelyen� többek�
között�Dobi� István� is� részt� vett,� és� en-
nek�a�részleteiről�már�hírek� terjengtek.�
Dobi�beszéde�után�az�egyik�tsz�vezetője�
vagy�agronómusa� fölszólalt,� és�panasz-
kodott,� hogy� nagyon� rosszul� csinálták,�
változtatni�kell�a�szervezésen.�Dobi�erre�
rászólt,� hogy� ez� lázítás,� nem� tűri� el.� A�
felszólaló� úgy� válaszolt:� „Én� meghall-
gattam�magát,�hallgasson�meg�maga� is�
engem.�Akinek�a�fenekét�nyalják,�annak�
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lehet,� hogy� tiszta� lesz� a� feneke,� de� aki�
nyalta,�annak�mindig�szaros�lesz�a�nyel-
ve.”�Már�a�levegőben�lógott�valami,�hogy�
mertek�ilyesmit�mondani�és�továbbadni�
az�emberek.

Az�október�23-ai�budapesti�esemé-
nyek�mikor� jutottak�el�Önökhöz?�
Mikor� kezdődtek� az� események�
Nagybajomban?

A� dátumokkal� egy� kicsit� zavarban� va-
gyok.� A� községi� orvossal� igen� jó� barát-
ságban� voltam,� idősebb� volt� nálam,� de�
nagyon�jó�barátok�voltunk.�Gyakran�ta-
lálkoztunk,� akkor� is,� amikor�már� gyü-
lekeztek� az� emberek� a� tanácsházán.�
Együtt� mentem� be� vele,� hogy� megnéz-
zem,�miről�van�szó.�Jól�esett,�mikor�ová-
cióval�fogadtak.�Akkor�már�folyt�a�Forra-
dalmi�Bizottság�megválasztása,�és�valaki�
bekiabálta,� hogy:� „Az� igazgató� urat� az�
elnök�mellé�válasszuk�meg!”�Egy�másik�
még�hozzátette,�hogy:�„Mindig�a�szegény�
emberrel� érzett!”� Ez� tényleg� választás�
volt!�Nagyon�kedves�idősebb�bátyám�lett�
az�elnök,�Sáringer�Gyula�bácsi.�Ő�tanár,�
igazgató� volt.� Ezen� a� nagygyűlésen� a�
rendőrparancsnok�is�részt�vett,�sőt�őt�is�
beválasztottuk� a� Forradalmi� Tanácsba.�
A�szándék�biztos,�hogy�nem�volt� rossz,�
tudtuk,�hogy� fegyver�nélkül�nem�sokra�
megyünk,�ha�viszont�a�rendőrség�mellet-
tünk�áll�a�fegyverével,�az�más.�Már�ak-
kor,�ott�szóba�került,�hogy�a�községben�
ne�gondoljon�senki�arra,�hogy�egyéni�sé-
relmeit�intézheti�el�a�másikkal.�Itt�mond-
ta� nekem�Gyula� bátyám,� hogy� a� rend-
fenntartás�részét�a�dolognak�rám�bízza.�
Amikor�vége�volt�a�gyűlésnek,�mondtam�
a� rendőrparancsnoknak,� hogy� rendel-
je�el�az�éjjeli�járőrözést.�„Én?�Nincs�egy�
rendőröm� sem”.� Mind� széjjelszaladtak,�
elmentek�ide-oda,�ugyanis�nem�nagyba-
jomi� születésűek� voltak� −�hazamentek.�
Hogy�ez�igaz�volt-e,�vagy�sem,�mindegy.�
Akkor� viszont� arra� kértük,� hogy� adja�
át� a� fegyvereket.� Sáringer� Gyula� bácsi�

is�mondta,�hogy�vegyük�el�őket,�de�kell�
egy� parancsnok.� Akkor� ott� helyben,� a�
nemzetőrséget� föl� is� állítottuk,� egy-két�
emberrel� átmentem� a� rendőrparancs-
nokhoz,�aki�nagyon�készségesen�átadta�
a�fegyvereket,�amelyeket�a�tanácsházán�
zár�alá�tettünk.�Aki�szolgálatban�volt,�az�
megkapta� a� parancsnoktól.� Én� is� vet-
tem�magamhoz�egy�TT-pisztolyt�meg�egy�
géppisztolyt.� Megúsztam� később,� mert�
ezért�kaphattam�volna�többet�is,�de�vala-
hogy�nem�lett�kiélezve,�hála�Istennek.�Azt�
rám�varrták�–�és�ez�igaz�volt�–,�hogy�én�
fegyvereztem�le�őket,�de�engedély�nélküli�
fegyvertartásért� nem� vontak� felelősség-
re.�Ezután�a�gyűlés�után�a�nemzetőrök-
kel� megszerveztük� az� éjjeli� járőrözést.�
Arról�már� az� október� 23-át� követő� na-
pokban�tudomásunk�volt,�hogy�Dombó-
vár� mellett� igen� nagy� szovjet� páncélos�
alakulat�várakozik,�állítólag�„elfogyott�az�
üzemanyaguk”.�(Ez�az�alakulat�rohanta�
le�november�4-én�a�taszári�repülőteret!)�
Emlékszem�még�a�nagyon�szép�halottak�
napjára,� amikor� az� egész� község� ösz-
szejött�a�hősök�szobránál,�a�főtéren.�Én�
biztos�vagyok�benne,�hogy�az�egész�or-
szágban� akkora� összefogás,� egyetértés�
még� nem� volt.� Senki� nem� erőszakolta,�
hogy� jöjjenek� oda� a� gyűlésre,� hogy�ha-
lottak�napján�gyertyaözön�legyen,�de�az�
akkor�nemcsak�az�első�világháború�ha-
lottainak�volt�meggyújtva,�hanem�az�ak-
kori�mának�is.�Valamikor�az�október�vé-
gi-november�eleji�napokra�a�Forradalmi�
Tanács�felhívására�összegyűlt�a�főváros�
segítésére�jelentős�mennyiségű�krumpli,�
liszt,� cukor,� tojás� és� gyümölcs,� amiket�
a�Növényvédő�Állomás�kocsijával�szállí-
tottak� fel� Budára.� Ez� is� az� összefogást�
bizonyította.� November� 5-én,� hétfőn� az�
egész�ország�dolgozott�volna.�Nálunk�is�
ugrásra�készen�volt�minden,�hogy�a�ren-
des�élet�elkezdődjön.�Az�a�gyanúm,�hogy�
ők� tudták� ezt,� hogy�nagyon� sorsfordító�
nap�lesz�az�a�hétfő,�csak�mi�nem�gondol-
tunk�arra,�hogy�így�fordul�meg�a�sors.
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A� tüntetésekhez,� a� különböző�
eredményekhez� volt� valamilyen�
mintájuk?�Az�egyik�állambiztonsá-
gi�jelentés�kaposvári�diákok�érke-
zéséről�szól…

Nem� emlékszem,� hogy� jártak� volna� ott�
kaposvári� diákok.� A� falun� naponta� át-
utazó� uránbányászokra,� akik� a� helyi�
szovjet�emlékművet�„munkálták”�és�„át-
alakították”�viszont� igen.�Ez�utóbbi�ko-
rábban�történt,�de�lehet,�hogy�csak�egy�
nappal�korábban.�Egy�kis� ízelítőt�adott�
abból,�hogy�mi� lehet�az�országban�má-
sutt�is.�A�rádión�keresztül�is�jöttek�hírek.

Azért,�hogy�párttag�volt,�érte�bár-
miféle� megszólás� a� forradalom�
alatt?

Nem.�Egy�valami,�ami�valószínűleg�köz-
rejátszhatott�az�én�ügyemben,�és�súlyos-
bíthatott� rajta,� hogy� a�Baranya�megyei�
növényvédő� állomás� igazgatójától� kap-
tam� egy� olyan� hírt� telefonon,� hogy� jött�
neki�egy�levél�a�megyei�pártbizottságtól,�
amelyben� azt� kérdezték� tőle,� hogy� mit�
javasol,� talpra�álljon-e�a�párt,� elő�mer-
jenek-e� jönni�stb.�Mit�ad� Isten,�egy-két�
nap� múlva� jött� nekem� címezve� is� egy�
ilyen� levél.� Visszaküldtem� fölbontatla-
nul.�Ezzel�biztos�olajat�öntöttem�a�tűzre.

November� 4-én� elindultak� Nagya-
tád� felé.� Mennyire� gondolták� ko-
molyan� az� esetleges� fegyveres� el-
lenállást?

Évtizedek�elmúltával�is�végigfut�a�hideg�a�
hátamon,�ha�visszagondolok�Nagy�Imre�
miniszterelnök� kétségbeesett� hangjára:�
„Csapataink� harcban� állnak…� a� kor-
mány�a�helyén�van!”�Telefonon�felvettem�
a�kapcsolatot�a�megyei�forradalmi�bizott-
sággal,� ahonnan� azt� közölték,� hogy� az�
ellenállásnak�nincs�semmi�esélye,�mert�
a� szovjetek� minden� létfontosságú� pon-

tot�uralnak.�Egy�magyar�tüzér�százados�
viszont� megkeresett,� és� közölte,� hogy�
a� nagyatádi� tüzérség� fel� kívánja� ven-
ni�a�harcot�a�szovjet�páncélosokkal,� és�
megbízása�van�önkénteseket� toborozni.�
Öt-hat�fiatalt�nekem�is�sikerült�magam�
mellé�venni,�és�a�százados�teherautóján,�
még�meglévő�fegyvereinkkel�elindultunk�
Nagyatádra.� Őszintén� mondom,� akkor�
még� komolyan� gondoltuk,� hogy� ha� a�
honvédség�is�mellénk�áll,�akkor�Magyar-
ország�esetleg�meg�tudja�védeni�magát.�
Nagyon� lelkes� volt� ez� a� százados,� aki�
jött,� és� ahogy� mentünk� Nagyatád� felé,�
meg-megálltunk�−�ő�már�járt�azokban�a�
községekben�−,�és�egyre�szaporodtunk�a�
kocsin.� Mikor� azonban� megérkeztünk,�
megdöbbenve�láttuk,�hogy�a�páncéltörő�
ágyúk�kerékkel�az�égnek�vannak�forgat-
va� gazdátlanul� a� városon� kívül;� akkor�
összeomlott� a� világ,� úgy� már� remény-
telen�volt.�A�kommunista� érzelmű� tisz-
tek� ismét�átvették�a�hatalmat.�Mondok�
egy�még�vadabb�dolgot.�Bennem�bujkált�
olyasmi�is�4-e�és�7-e�között,�hogy�men-
jünk�ki�egy�páran�az�erdőbe,�Bajomot�az�
veszi�körül�mindenütt.�Benzines�palack-
jaink�voltak,�egy-két�páncéloson�rajtaü-
thettünk�volna.�Most�lelkesedésnek�vagy�
butaságnak�nevezi�az�ember,�az�teljesen�
mindegy,�de�akkor�komolyan�el� tudtuk�
képzelni.

Vannak�olyan�visszaemlékezők�is,�
akik�más� irányú� reménykedésről,�
egy� esetleges� nyugati� segítségről�
szoktak�beszélni.

Ebben� is� bíztunk.� De� az� burkoltabb�
volt,�mert�már�jöttek�a�hírek�arról,�hogy�
a� szuezi� válság� is� zajlik,� és� akkor�már�
nagyon�sokan�sejtettük,�hogy�a�nyugat�
nem�fog�nekünk�segíteni.�El�voltak�fog-
lalva� a� saját�ügyükkel.� Pedig� a�Szabad�
Európa� Rádióban� hogy� biztattak� ben-
nünket!�A�leckét�sajnos�megkaptuk.�Én�
őszintén�megmondom,�hogy�már�kocsi-
ban�ültünk�a�feleségemmel,�hogy�kime-
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gyünk�nyugatra.�Éreztem,�hogy�baj�lesz.�
Akkor�Sáringer�Gyula�bácsit� a� jó� Isten�
küldte,�éppen�jött�az�utcán,�és�utánam�
kiáltott.� Sejtette,� hogy� hova� készülök,�
ő� beszélt� rá,� hogy� maradjak:� senkinek�
nem�okoztunk�kárt,�miért�érne�megtor-
lás,�hova�mennék�stb.�Kiszálltunk�a�fe-
leségemmel,�és�nem�mentünk�ki.�Való-
színűleg�jól�tettem.

Hogyan� foglalná� ma� össze,� mit�
akartak�gyakorlatilag�’56-ban?�Né-
hány�napra� létrejöttek� forradalmi�
bizottságok,� nagyon� komoly� el-
képzeléseik�voltak,�amelyeket�ne-
héz�utólag�definiálni.

Hogy�mit�akartunk�’56-ban,�valóban�ne-
héz�megfogalmazni.�Valami�olyan�érzést�
képzeljenek�el,�hogy�mindegy,�hogy�mi,�
csak�ezt�ne�tovább!�Az�a�bizonyos�hazug-
ságáradat� maradt� meg� a� legjobban� az�
emlékezetemben,� csak� ettől� szabadul-
junk�meg!�Itt�valami�olyan�volt�az�embe-
rekben,�és�állítom,�az�egész�országban,�
hogy�ne�jöjjön�senki�ide,�mi�magunk�el-
intézzük�a�dolgainkat!�Az�egyszerű�em-
ber� is,� akit�belenyomorítottak�a� tsz-be,�
azt�mondta:�csak�abból�kifelé!�A�diktatú-
ra�előtt�azért�volt�egy�elég�normális�élet,�
akkor�már�én�tudtam�az�eszemet�a�hábo-
rú�előtti�években,�sok�embernek�jó�élete�
volt,�még�nekünk�is�az�uradalom�kenye-
rén.�Még�az�is�jobb�volt,�mint�a�tsz-ben.�
A�megszállásról�nem�is�beszélve:�láttuk,�
hogy�a�mi�kenyerünket�eszik,�és�tele�van�
orosz�katonákkal�az�egész�ország.

Hogyan�tartóztatták�le?

November� 7-én� –� azért� tudom� ennyire�
pontosan�a�dátumot,�mert�akkor�volt�a�
születésnapja� szegény� feleségemnek� –�
mentem�keresztül�az�egyik�irodán,�és�a�
fent�említett�agronómus�nő�oroszul�be-
szélt�telefonon.�Ekkor�még�az�égvilágon�
semmi� gyanúm� nem� támadt,� tudtam,�

hogy� tud� oroszul,� ott� végzett,�miért� ne�
beszélhetne� oroszul?� Nem� telt� el� több,�
mint�fél,�vagy�maximum�egy�óra,�mikor�
berúgták�az�irodám�ajtaját,�és�bejött�egy�
orosz,� géppisztolyt� szegezve� rám,� több�
magyar�katonatiszt�kíséretében.�Én�azó-
ta�biztos�vagyok�benne,�hogy�kivel�beszélt�
az� agronómusnő.� Hogy� hogyan� talált�
kapcsolatot�az�orosz�parancsnoksággal,�
azt�nem�tudom.� (Boross�Lacitól�–�aki�a�
növényvédelemnél�volt�a�munkástanács�
elnöke� –� tudom,� hogy�mikor�minket,� a�
Forradalmi� Bizottságot� összeszedték�
az� oroszok,� és� bevitték,� akkor� ők� ettől�
az� agronómus� nőtől� követelték,� hogy�
menjen� be� Kaposvárra,� a� rendőrségre�
és�az�oroszokhoz,�kihozni�a�bizottságot,�
mondja�el�a�mentségeket,�mert�az�égvi-
lágon�semmi�bűnünk�nem�volt.�Nem�volt�
hajlandó�megtenni.)�Megbilincseltek,�és�
a�helyi�rendőrségre�vittek,�ahol�már�ott�
voltak�a�forradalmi�bizottság�és�a�nem-
zetőrség� tagjai.� A� rendőrparancsnok,�
amikor� beléptünk,� elkiáltotta� magát:�
„Itt� van,� aki� a� rendőrséget� lefegyverez-
te!”�Erre�az�orosz�különítmény�parancs-
noka� pisztolyt� rántott,� homlokomhoz�
nyomkodta,� és� azt� ordította:� „Fasiszt!�
Fasiszt!”.� A� nemzetőrség� parancsnoká-
nak�a�zsebében�–�mert�átkutattak�ben-
nünket� alaposan� –� az� oroszok� találtak�
egy�cédulát�egy�névsorral.�Nagy�ováció,�
hogy�itt�van�a�listája�azoknak,�akiket�föl�
akartunk�akasztani!�Erre�a�parancsnok�
mondta,�hogy�ez�a�nemzetőrség�névsora.�
Az�én�orrom�alá�is�odanyomták,�ugyan-
ezt�mondtam.�A�faluban�viszont�elterjedt�
a� hír,� mint� ahogy� elterjedt� mindenütt�
(Kistarcsán�is�nagyon�sok�ember�mesélte�
ugyanezt):�névsor�volt�arról,�hogy�kiket�
fognak�kivégezni�a�kommunisták�közül.�
Hát�Nagybajomban�is�volt�egy�ilyen�név-
sor.�Az�egyik�párttitkár,�Matók�néni�azt�
híresztelte,�hogy�ő�is�rajta�volt�a�listán.

Milyen�részleteket�emelne�ki�a�fog-
ságából?
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Aznap�késő�este�Kaposvárra�szállítottak�
bennünket,� ahol� többször� kihallgattak�
orosz�elhárító�tisztek.�Egy�hét�után�min-
den�magyarázat�nélkül�elengedtek,�visz-
szajöhettem�Nagybajomba.�Folytatódott�
minden�úgy,�mint�előtte.�Január�elején�
váratlanul� közölték,� hogy� áthelyeznek�
február�1-jével�a�Fejér�Megyei�Növényvé-
delmi�Állomásra,�beosztott� agronómus-
nak.� Átköltöztünk� Velencére.� Március�
1-jén�egy�rendőrségi�teherautó�jelent�meg�
a� munkahelyen,� két� rendőr� jött� velem�
szemben,� és� közölték,� hogy� „államelle-
nes�tevékenységért”�letartóztatnak.�Any-
nyit� engedtek�meg,� hogy� elköszönjek� a�
feleségemtől.�Kaposváron�többszemélyes�
fogdába�kerültem,�itt�három-négy�napig�
többszöri�kihallgatásra�került� sor,� ahol�
a�lázításon�és�a�rendőrök�lefegyverzésén�
kívül�a�szovjet�emlékmű�„átalakításával”�
is�vádoltak.�Pár�nap�után�írásbeli�hatá-
rozatot�tettek�elém,�amely�azt�tartalmaz-
ta:� közbiztonsági� őrizetbe� vesznek,� és�
többedmagammal� Kistarcsára� irányíta-
nak.�Ott�aztán�az� ismert�körülmények:�
először� nyolcszemélyes� cella,� amelyben�
állva�is�éppen,�hogy�csak�elférünk,�majd�
két-három� éjszaka� után� áthelyezés� a�
nagyobb� „D”� épületbe,� itt� már� kétsze-
mélyes� (takaró,� szalmazsák� nélküli)�
priccsekkel� –� amire� azért� itt� is� négy-öt�
ember�jutott.�Napok�múlva�kezdődött�a�
szelektálás:�a�„vasalt�nadrágos”�rabokat�
különtették,� így�kerültünk�a�„D”�épület�
4.�számú�termébe,�mintegy�százhúszan.�
Itt� már� emeletes� vaságyakba,� négyes�
csoportosításban,�volt�szalmazsák�és�ta-
karó�is.�Az�Élet�persze�élni�akar,�igyekez-
tünk�célt�találni�a�napok�egyhangúságá-
ban.�Egyik�fiatalabb�rabtársunk�nyállal�
kevert� kenyérbélből� szép� sakkfigurákat�
remekelt,� sakktáblát� a� kapott� csomag�
dobozából�készített.�A�dobozfedél�hasz-
nos�felhasználása�hozta�a�gondolatomat:�
kártyát�rajzolni!�A�méretnek�persze�ha-
tárt�szabott�a�kevés�nyersanyag,�így�szü-
lethettek�meg�a�kicsinyített�kártyalapok.

Augusztus�végén�többedmagammal�áthe-
lyeztek�a�tököli�táborba�–�a�négy�elkészült�
ászt�azonban�sikerült�„kimentenem”,�és�
hónapok� múlva� emlékül� hazavinnem.�
Ez�az�áthelyezés�is�rendkívül�nagy�lelki�
megterhelést�jelentett�számomra,�mert�a�
már�megszokott�rabtársak�helyett�telje-
sen� ismeretlen� környezetbe,� ismeretlen�
emberek�közé�kerültem.�Mindenképpen�
menekülni� akartam� az� esetleges� lelki�
összeomlástól,� ezért� minden� lehető� al-
kalommal,� bármilyen� belső� munkára�
jelentkeztem.�Például�–�testalkatom�elle-
nére�–�vagonból�való�cementkihordásra,�
a� tábor� kiskertészetében� hagymadug-
dosásra,� vagy� a� kőművesekhez� segéd-
munkára.� December� 6-án� váratlanul�
kiszabadultam,�ugyanakkor�a�szabadító�
levél�arra�kötelezett,�hogy�48�órán�belül�
jelentkezzem� a� Somogy�megyei� rendőr-
kapitányságon.� Kiderült,� hogy� a� sza-
badítás� után� következik� az� „enyhébb”�
fokozat,�a�rendőri� felügyelet.�A�Somogy�
megyei� rendőrkapitányságon� azt� közöl-

Megőrzött kártyalapok a börtönből.
Fotó: Nagymihály Zoltán
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ték,� hogy� Székesfehérváron� kell� jelent-
keznem,�mert� Velencén� van� bejelentett�
lakásom.�Ott�viszont�azt�mondták,�hogy�
mivel� a� velencei� lakást� már� időközben�
elvették�tőlem,�a�jelenlegi�lakóhelyemen,�
tehát� Békéscsabán� kell� jelentkeznem.�
Aztán�második�vagy�harmadik�nap�nagy�
meglepetésre� Kondoroson� egy� távirat�
várt:� munkakönyvemmel� sürgősen� je-
lentkezzem� a� Velencei� Növényvédelmi�
Állomáson...� „Édes� Istenem,�megoldód-
hat� minden� gondom:� talán� visszavesz-
nek,� másként� miért� kérnék� a� munka-
könyvem?”� –� gondoltam.� Talán� a� Sors�
rendelése� volt,� hogy� az� elmúlt� pár� nap�
alatt�még�utcaseprő�állást�sem�sikerült�
sehol�találnom?�Békéscsabán�engedélyt�
kértem�az�utazásra,�és�rohantam�Velen-
cére,�reményteli�szívvel:�milyen�szép�ka-
rácsonyunk� lesz,� talán�még�a� lakást� is�
visszakapjuk…� Naiv� remény� volt� csak.�
Valójában� azért� hívtak� vissza,� mert� a�
minisztérium�kevesellte�a�sima�kilépést,�
és� utólag� fegyelmi� elbocsátást� rendelt�
el.�Amennyiben�ebbe�nem�egyeztem�vol-
na� bele,� úgy� rendőrséggel� vonatják� be�
a� munkakönyvemet� –� nem� volt� nehéz�
döntenem.� Csoda� helyett� csak� nyeltük�
a�könnyeinket�valamennyien�karácsony�
estéjén…

Szabadulása� után,� és� aztán,� hogy�
elkezdett�dolgozni,�meddig�érezte�
azt,� hogy�Ön� után� nyúlnak,� hogy�
’56-os�szerepéért�stigmát�visel?

Tulajdonképpen� nem� éreztem,� mert� a�
budakeszi�Korányi�Intézetben�–�ahol�elő-
ször� udvari�munkásként� helyezkedhet-
tem�el�–�tényleg�emberséges�emberekkel�
találkoztam,� azóta� is� csak� dicsérni� tu-
dom�őket.�Volt�persze�ott�is,�aki�elkezdte,�
hogy�„Lajost�az�állam�kitaníttatta,�aztán�
ő� ellene� fordult.”� Én� erre� bátorkodtam�
mondani�neki,�hogy�engem�az�állam�nem�
taníttatott� ki,� hanem� az� édesapámék�
nyögték� ki� azt� a� tandíjat,� amit� fizetni�
kellett,�amíg�kellett,�mert�kitűnő�tanuló�

lévén�a�későbbi�években�már�mentesül-
tem�alóla.�De�egy-két�ilyen�megszólalás�
nem�veszi�el�az� ízét�annak,�amit�ott�az�
emberektől� kaptam.� Segítőkészek� vol-
tak,�és�megtanítottak�arra,�hogy�hogyan�
kell� fizikai� munkát� végezni.� A� rendőri�
felügyelet� persze� nem� volt� jó:� hetente�
legalább�két�éjjel�megjelentek,�és�akkor�
a�környék�összes�kutyája�ordított,�fölza-
varta�a�fél�falut.�Mikor�elkezdtek�ugatni�
a�kutyák,�már�tudtam,�hogy�hamarosan�
kopognak�az�ajtón.�A�kis�lyukba�bejött�a�
két�rendőr,�és�megnézte,�hogy�mi�van�az�
asztalon.�Emlékszem�egyszer�egy�málna-
szörpös�üveget�emelt�fel,�és�kérdezte�az�
egyikük:� „rumocska,� rumocska?”.�Meg-
nyugtattam,�hogy�nem�az.�Templomba,�
vagy� nyilvános� helyre� nem� mehettem,�
vasárnaponként� jelentkeznem� kellett.�
Egy� jó� idő� után� már,� mikor� egy� alka-
lommal� találkoztam� a� törzsőrmesterrel�
az� utcán� –� aki� gyakran� járt� hozzám� –,�
azt�mondta:�„Lajos,�éjszaka�magánál�le-
szünk.”�Nem�volt�szokásuk�bejelenteni,�
nem� értettem,�most�miért� teszi.� „Értse�
már�meg,�hogy�ha�valaki�érdeklődik,�ak-
kor�magánál�leszünk.”�Benne�már�nyila-
dozott�valami�kis�emberi�érzelem.�Utólag�
persze�én�is�megdöbbenve�láttam�–�ami-
kor�kikértem�a�rólam�képződött�iratokat�
–,�hogy�még�1972-ben�is�nyilván�voltam�
tartva,� és� véleményeket� kértek� rólam.�
A� körzeti� rendőr� azonban,� aki� a� Korá-
nyiba�is�járt,�nem�éreztette�velem,�hogy�
megbélyegzett� vagyok.� A� Korányi� gaz-
dasági� igazgatója� akkor� egy� munkásőr�
volt,� értelmes,� idősebb� ember.� Az� első�
jelentkezésemkor�ő� is,�meg�a�párttitkár�
is�–�aki�osztályvezető�főorvos�volt�–�ma-
gához� kéretett,� jelezve,� hogy� hallottak�
az� ’56-os� szerepléseimről.� Elmondtam�
mindkettőnek,�hogy�jók�az�információik,�
kérdezzenek,�válaszolok,�de�arra�kérem�
őket,�hogy�utána�vagy�küldjenek�el,�vagy�
ha� lehet,� hagyjanak� békén.� Mindkettő�
tartotta�magát� ehhez.�Mikor� nyugdíjba�
ment�a�munkásőr�gazdasági� igazgató� –�
akkor�én�az�élelmezési�raktárban�voltam�



74

RendszeRváltó ARchívum 2016/1

még� –,� lejött� hozzám,� és� megköszönte,�
hogy� a� munkáját� segítettem.� Azt� vála-
szoltam� neki,� hogy� köszönnivalóm� tu-
lajdonképpen� nekem� van� a� bánásmód�
miatt.�Olyan�munkásőr�volt,�aki� tudott�
ember�is�lenni.�Arról,�hogy�megfigyeltek,�
és�jelentéseket�kellett,�hogy�adjanak�ró-
lam,� jobb� is,� hogy� akkor� nem� tudtam.�
A� meghurcoltatás� legrosszabb� része�
azonban� az� volt,� amikor� a� Korányiban�
a�főkönyvelőségre�felhívtak,�és�kezembe�
adták� a� Velencei� Növényvédő� Állomás�
táviratát:�eszerint�illetményemből�levon-
ni�és�részükre�átutalni�kérik�az�állomás-
sal� szemben� fennálló� tartozásomat� „te-
hergépkocsi� fuvar� és� rakodási� költség”�
címen.� Csak�mikor�megláttam� a� dátu-
mot,�akkor�jöttem�rá:�amikor�Kistarcsán�
voltam,�feleségemet�kilakoltatták�a�szol-
gálati� lakásunkból,� és� ennek� költségét�
számolták� fel.�Attól� lett� vajon�gazdag�a�
Fejér�megyei�Növényvédő�Állomás,�hogy�
rajtam�bevasalta�a�költségeket?

Hogyan�alakult�az�élete�ezután?

Szerencsére� a� lakásügyeink� javultak:�
az� első� kis� kamra�után� egy� kitelepített�
rendőrtiszttel�barátkoztam�össze�Buda-
keszin� –� szintén�megjárta�a�börtönöket�
–,� és�neki� volt� egy�albérlete,�azt�átadta�
nekem,� mivel� megnősült,� és� máshová�
költözött.�Ez�a�szoba-konyhás�kis�albér-
let�már�előrelépés�volt,�később�pedig�egy�
kis�szoba-konyhás�lakást�is�módom�volt�
megvenni.�Ebből�alakítottam�ki�a�mosta-
nit,�egy�kis�hozzáépítéssel.�Sajnos�csalá-
di�tragédia�is�ért�ez�idő�alatt:�feleségem,�
aki� nagyon� jó� társam� volt� a� nehéz� na-
pokban,�meghalt.

’56-os�társairól�és�utóéletükről�tud�
valamit?

Nem� tudom,� hogy� mi� érte� őket,� vagy�
hogyan� vészelték� át.� Egy� biztos,� hogy�
Gyócsi� József,� aki� ágytársam� volt� Kis-
tarcsán,� velem� együtt� került� Kaposvá-

ron� is�a�börtönbe,�az�égvilágon�semmit�
nem�csinált�a�forradalom�alatt.�Szegény�
valami�olyat�mondott�nekem,�hogy�a�ta-
nácselnök-helyettessel�egyszer�csúnyán�
beszélt.� Valószínűleg� ő� vitette� be.� Azt�
hiszem,� három� hónap� után� szabadult.�
Senki�másról�nem�tudok,�hogy�megtor-
lás�érte�volna.�Én�úgy�summázom�ezt�az�
egész�ügyet,�hogy�tulajdonképpen�Nagy-
bajomban�bármennyire�kedvelt�is�az�em-
berek�zöme,�azért�mégis�idegen�voltam.�
Engem� elvitettek,� ezzel� meg� volt� oldva�
Nagybajomnak�a�kérdése.�Ezzel�kielégí-
tették�az�oroszlánt�is.�A�volt�Növényvédő�
Állomás� ’56-os�munkástanácsa�elnöké-
vel,�Boross�László�barátommal�van�kap-
csolatom�még�ma� is,� aki� életben� tartja�
az�’56-os�napok�emlékét�Nagybajomban.

A� rendszerváltozás� időszakában�
1956�újraértelmezését�hogyan�élte�
meg?�Volt-e�valamilyen�hiányérze-
te�ezzel�kapcsolatban?

Hiányolom� –� ha� egyáltalán� szabad� ne-
kem�bármit�hiányolni�–,�hogy�nem�tör-
tént�meg�kellőképpen�az�elszámoltatás�a�
fő�bűnösöket�tekintve.�Biszku�Bélát�meg�
a� többieket� is� felelősségre� kellett� volna�
vonni.�Azokat,�akik�emberek�tömegének�
halálát�és�meghurcoltatását�okozták.

’56-ot�forradalommá�minősítették,�
sor� került� Nagy� Imre� újratemeté-
sére,�kimentek�a�szovjet�csapatok�
–� ezek� az� események� jelentettek�
valamilyen�eufóriát?

Akkor�szakadt�fel�az�ember�lelkében�az,�
hogy� itt� lehet� más� világ.� Tudják,� hogy�
mi� volt� a� legborzasztóbb� bennem� és� a�
korosztályomban?� A� folytonos� hazug-
ság.� Mert� az,� hogy� bebörtönöztek,� ki-
telepítettek� embereket,� borzasztó� volt.�
De� az,� hogy� a� napnál� világosabban� lá-
tott� feketére�naponta�fehéret�hazudtak,�
lezüllesztette�a� jó�érzésű�embert.�Vajon�
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az�egykori�nagy�Szovjetunió�népei,�a�sze-
rencsétlenek�hogyan�élték�meg,�ami�tör-
tént?�Hosszabb� ideig� kapták,�még� erő-
sebben,�mi�csak�az�elejét�kóstoltuk,�de�
elég�volt�abból�is.

Mennyire�kapcsolódott� be� az� ’56-
os�szervezetek�munkájába?

Kezdet�kezdetétől�Fónay�Jenővel�és�tár-
saival�tagja�voltam�a�POFOSZ-nak,�sze-
gény�Soskúti�Bandival� és�a� többiekkel.�
Valahogy�elolvadt�az�első�társaság.�Én-
bennem� az� a� hit� él,� hogy� ők� voltak� az�
igaziak.�Aztán�valahogy�a�szélére�szorul-
tunk.�Emlékszem,�hogy�Fónay�Jenő�kért�
föl,� hogy� a� POFOSZ-nak� a� gazdasági�
ügyeit� irányítsam.� Hamar� megéreztem,�
hogy�más�szelek�fújnak,�rájöttem,�hogy�
Jenőt�is�fúrják.�Valahogy�az�történt,�ami�
számtalan�összetartó�egységgel�is,�hogy�
a�végén�mások�vették�át�az�irányítást.�De�
nekik� is� igazuk� volt,� mi� kiöregedtünk.�
(Ráadásul� örömmel� vettem� tudomásul,�
hogy� néhány� hete� érdeklődésemre� kö-
zölték,� hogy� POFOSZ-tagságomat� 1990�
óta� folyamatosként� vették� tudomásul.�
Most�Lengyel�János�vezeti�a�szervezetet,�
de�Fónay�Jenő�is�újra�aktívan�részt�vesz�

a� szervezet� munkájában.)� A� következő�
fázis�nálam�a�MIÉP�volt,�Csurka�István�
miatt.� Azért� haraptam� rá� rögtön,� ami-
kor�pártot�alapított,�mert�ő�is�Kistarcsán�
volt,�csak�másik�épületben,�gondoltam,�
ez�csak�jó�lehet.�Úgyhogy�a�MIÉP�alapító�
tagja�lettem.

Kistarcsán�is�ismerte�már?

Nem.�Ő�másik�épületben�volt,�csak�tud-
tuk,� hogy� ott� van,� mert� azért� a� hírek�
mentek,�akarva-akaratlanul.�A�budake-
szi�MIÉP�szervezetet�szerveztem�meg�és�
vezettem,��de�szétesett�az�is…�Lehettünk�
tizenketten�MIÉP-tagok�Budakeszin.�Az�
MDF-ből�két�ember� jött� talán,�Budake-
szin�az�MDF�is�hamar�elolvadt�korábban.�
A�MIÉP-et� is� túlhaladta�az� idő.�Nagyon�
szép� volt� Csurkának� a� lelkesedése,� és�
vele�együtt�a�miénk�is,�de�nem�változtat-
tuk�meg�a�világot,�ment�az�a�maga�útján.�
Emlékszem�a� lelkesedésre,�amikor�egy-
egy�jó�Csurka-cikk�megjelent,�mondjuk�
augusztus� 20-án,� ő� bizony� kimondta�
azt,�amit�mi,�nem-Csurka�Istvánok�nem�
merünk.�Más�szelek�fújnak,�adja�a�jó�Is-
ten,�hogy�jobb�szelek�legyenek!

NagymiHály zoltáN


