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„Szabad volt minden, mi pedig tiszta szívből, lélekből gyűlöltük a kommunizmust” – ez
volt a legalapvetőbb élménye azoknak az embereknek, akik átélték a történelem legtisztább forradalmát, a magyar ’56-ot. A divatosan oral historynak, azaz elbeszélt
történelemnek nevezett műfaj az átélt és az emlékezetben megőrzött élményeket
rögzíti és adja közre a ma emberének és a tudománynak. Hatvan évvel a forradalom
után még mindig élnek a szavak és a képek. „Mindenütt vér és lángok! … A macskakövön csak úgy pattogott a töltény, nem lehetett tudni ki lőtt először a pufajkások vagy az
oroszok. 46 halott volt. Mindenhonnan lőttek.”
Ezek a megőrzött, ma is fölkavaró emlékek gyűlnek össze a Szociálpolitikai Szemle sorozatindító kiadványában, a Szemle Könyvek első darabjában, amely néhány elszánt és elkötelezett fiatal szakember gyűjtésének az eredménye. A sorsdöntő hétköznapok hősei azok az adatközlők, akik meggyötört életük során szinte végig csak
rejtegették nemcsak az évtizedekig kimondhatatlan emlékeket, hanem – szavaikkal
– most kezünkbe adják a magyar baloldal legsötétebb és legkegyetlenebb diktatúrájának írott lenyomatát.
„Így éltünk, nem lehetett tudni, hogy kivel lehet beszélni a forradalom eseményeiről, és
hogy ki közülük a besúgó.” – mondják. Rettenetes volt – számol be az asszony, kinek
november 4-ike után többször is bevitték a férjét az ÁVÓ-sok, „bezárták egy olyan
helységbe, ahol mozdulni sem tudott, miközben a fejére folyamatosan csepegett a víz. Be
akarták szervezni, hogy ügynök legyen, illetve koronatanú a kiskunmajsai és a szanki perben, de ő megtagadta, ezért kirúgták az állásából.”
Az interjúkban megjelennek a tömeges kivégzések emlékei is. „Mindig megtudtuk,
ha akasztottak, pedig érdekes, mindig éjjel akasztottak ezek a szemetek, direkt, hogy ne
tudjunk róla. A börtön udvarában ilyenkor az összes gépkocsit elindították, lehet hogy attól féltek, hogy akit akasztanak az majd kiabál.” Hát most kiabáljanak az újból kimondott szavak!
Kiabáljon – Kedves olvasó! – ez a gyorsuló idő múlásával versengő kicsiny könyv is,
hogy a feledés börtönfalait áttörve tisztelegjünk a még élő tanúk, a temetetlen holtak, egy újra ébredő ország emlékezetével a közöttünk élő történelemnek.
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AZ ’56 LENYOMATAI
A SZOCIÁLIS
ÉS GYERMEKVÉDELMI
INTÉZMÉNYRENDSZERBEN
CÍMÛ KUTATÁS

Nagy Géza

Értékelô tanulmány
Bevezetés az „Angyal István” pályázat keretében
az 1956 lenyomatai a Szociális és Gyermekvédelmi
Fôigazgatóság Intézményeiben címû kutatáshoz
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság sikeresen pályázott az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 06 jelű „Angyal István” pályázaton.
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező programok és rendezvények
szervezését, továbbá olyan országos és/vagy nemzetközi hatókörrel megvalósuló ismeretterjesztő projektek támogatása, amelyek megvalósítói országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező államháztartási szervezetek, minisztériumi háttérintézmények,
valamint államigazgatási szervek. A létrejövő programelemekkel az Emlékbizottság
hozzá kíván járulni a hazai társadalmi emlékezet ébren tartásához, a közös értékeken,
múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez, valamint a XX.
egyik legjelentősebb antikommunista forradalmának nemzetközi meg- és elismertetéséhez.
Érdemes az elején leszögezni, hogy a jelen kötetben közölt tanulmányok és kutatási
eredmények az 1956-os forradalom lenyomatainak és emlékeinek vizsgálata során,
elsősorban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) fenntartásában álló
intézményrendszerre és az ebben az intézményrendszerben ellátottakra vonatkozóan
születtek. Természetesen vannak olyan kitekintő jellegű részek, amelyek akár a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, akár a gyermekvédelem rendszerével kapcsolatban
tágabb összefüggéseket vizsgálnak, azonban az elsődleges szempont a jelenleg az SZGYF
fenntartásában működő intézményekre vonatkozó adatok feldolgozása és bemutatása.

Az SZGYF által fenntartott intézmények köre
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az ország egyik legnagyobb intézményfenntartója, 2013 óta felügyeli és koordinálja a gyermekotthonokat, a fogyatékossággal élők és a pszichiátriai betegek otthonait, valamint az idősek otthonait. A 2017.
januári adatok alapján az ország valamennyi megyéjében önálló kirendeltséggel bíró
SZGYF a korábbi önkormányzati és minisztériumi fenntartású intézményrendszer
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feladatait átvéve az alábbi táblázatban látható nagyságú intézményi rendszer fenntartásáért felel. Az intézményrendszer rendkívül szerteágazó, hiszen a 111 intézményi
székhely mellett további 728 telephely is működik, vagyis összesen 839 helyszínen
zajlik intézményi ellátás. Közülük 417 helyszínen a gyermekvédelemhez kapcsolódó
tevékenység, 3-ban gyermekvédelmi és szociális tevékenység zajlik, illetve 308 telephely
kapcsolódik a szociális intézményekhez. Az összesítő táblázat után először a gyermekvédelem, majd a szociális ellátórendszer intézményrendszerét igyekszünk részletesebben bemutatni.
Az SZGYF által fenntartott intézményrendszer 2017 januárjában:
Intézmények száma összesen ellátás-típusonként
Megye

Baranya
Bács-Kiskun
Borsod-Abaúj-Zemplén
Békés
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú- Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
MEGYEI KIR. ÖSSZ:
FŐVÁROS*
Közvetlen fenntartású
intézmények összesen:

10

székhely
gyermekvédelmi
szociális és
szociális
intézmények
intézmények
gyermekvédelmi intézmények
intézmények
3
5
4
5
5
4
5
6
5
8
3
5
8
6
5
2
6
4
4
93
8
10

1
1
1
0
1
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
26
7
6
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0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0

2
4
3
4
3
2
2
3
3
6
2
3
6
4
3
1
4
3
3
61
0
4
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Intézmények száma összesen ellátás-típusonként
Megye

szociális szakellátást
nyújtó
gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó
Javítóintézetek:
MEGYEI + FŐVÁROS
+ KÖZVETLEN
ÖSSZESEN:

székhely
gyermekvédelmi
szociális és
szociális
intézmények
intézmények
gyermekvédelmi intézmények
intézmények
4
0
0
4
2

2

0

0

4
111

4
39

0
7

0
65

* Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete kivételével

Gyermekvédelem
Megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Baranya
Hajdú-Bihar
Somogy
Jász-Nagykun-Szolnok
Fejér
Békés
Veszprém
Tolna
Győr-Moson-Sopron
Zala
Komárom Esztergom
Heves
Nógrád
Vas
Bács-Kiskun

Összes gyermek
megyénként
(nevelőszülős +
ellátottak)
1660
1418
1173
919
901
896
860
768
644
546
480
464
457
445
376
277
241
62

A nevelőszülők
által ellátottak
száma

Ellátottak
száma

1249
895
851
678
482
547
583
494
467
350
350
158
187
272
196
135
92
0

411
523
322
241
419
349
277
274
177
196
130
306
270
173
180
142
149
62
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Megye

Csongrád
Főváros
Közvetlen fenntartású
intézmények összesen:
Összesen

Összes gyermek
megyénként
(nevelőszülős +
ellátottak)
39
1730
772

A nevelőszülők
által ellátottak
száma

Ellátottak
száma

6
426
0

33
1304
772

15128

8418

6710

A gyermekvédelem intézményrendszerében összesen 39 intézmény található, valamint
7 olyan, ahol gyermekvédelmi és szociális szakellátást egyaránt biztosítanak. Ez a 46
intézmény, a székhelye mellett további 420 telephelyen folytatja tevékenységét A gyermekotthonok mellett ide tartoznak a közvetlen fenntartású intézmények, mint a budapesti, a rákospalotai, az aszódi, és a debreceni javítóintézet, az esztergomi speciális
gyermekotthon, vagy a fóti Károlyi István Gyermekközpont. Az intézmények fenntartása mellett a nevelőszülői hálózat is az SZGYF gyermekvédelmi tevékenységéhez tartozik. Érdemes megjegyezni azt is, hogy az ezekben az intézményekben működő nevelési intézmények, bár nem állnak az SZGYF fenntartásában, sok esetben a
tevékenységük nem különíthető el élesen az intézményben folytatott szociális tevékenységektől. Fontos megjegyezni, hogy az intézményi ellátásban csak az ellátottak
44-45%-a, összesen 6710 fő részesül, míg 8418 fő, az ellátottak 55-56%-a, a nevelőszülői hálózatban ellátott létszám.
Szociális ellátás

Idősellátás

Fogyatékos
ellátás

Pszichiátriai
ellátás

Szenvedély
betegellátás

egyéb

összesen

engedélyezett
férőhelyek
száma

Szociális ellátás – ellátástípus szerint, részletezve

2
6
7

8
12
10

1
2
5

1
4
2

0
10
1

12
34
25

1946
2203
3972

4
7
3

14
8
10

5
12
4

4
0
0

26
3
1

53
30
18

2802
2387
2979

Megye

Baranya
Bács-Kiskun
Borsod-AbaújZemplén
Békés
Csongrád
Fejér
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Idősellátás

Fogyatékos
ellátás

Pszichiátriai
ellátás

Szenvedély
betegellátás

egyéb

összesen

engedélyezett
férőhelyek
száma

Szociális ellátás – ellátástípus szerint, részletezve

3

8

2

0

0

13

1955

4
7
4

16
21
10

10
1
2

1
1
1

1
0
0

32
30
17

3290
2114
2014

3

6

2

0

1

12

1309

5
9
5
4

6
12
9
15

3
3
13
3

1
2
4
2

0
0
1
2

15
26
32
26

1721
2377
2847
3900

4
10
6
5
98

6
7
10
10
198

2
6
3
6
85

1
2
2
1
29

0
0
3
0
49

13
25
24
22
459

1682
2744
2520
1914
46 676

0

4
16

0

0

6

22

2270
914

Megye

Győr-MosonSopron
Hajdú- Bihar
Heves
Jász-NagykunSzolnok
KomáromEsztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Megyei kirendeltségek összesen:
FŐVÁROS*
Szociális szakellátást nyújtó
Gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó
Javítóintézetek:
Közvetlen fenntartású intézmények
összesen:
MEGYEI + FŐVÁROS + KÖZVETLEN ÖSSZESEN:

327

0

16

0

0

6

22

586
1827

98

218

85

29

55

481

50773
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A szociális ellátás területén az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben több
mint 35 ezer fő kap ellátást, de ez az ellátotti célcsoport sokszínű. Ebből következik,
hogy az intézmények sok esetben több célcsoport tagjait is ellátják, illetve hogy az ellátottak is egyidejűleg akár több célcsoporthoz is tartozhatnak. Részint ezt tükrözi az
55 egyéb besorolású intézmény. A fogyatékossággal élő személyek ellátása esetében a
tartós bentlakásos ellátási forma mellett egyre fontosabb a fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása, amit azért érdemes kiemelni, mert a lakóotthoni forma
elterjedése miatt itt a legnagyobb – 218 – az intézmények száma. Fontos kiemelni az
intézményekkel szoros együttműködésben létező szociális és a rehabilitációs célú foglalkoztatás rendszerét, ami szintén megjelenik a telephelyek számában. A nevelési intézmények és foglalkoztatók esetében hasonló helyzetet találhatunk, mint a gyermekvédelmi intézményeknél. Az idősellátás tekintetében 98 intézmény van jelenleg az
SZGYF fenntartásában. Mivel az 1956-os forradalom idején már élő személyek jelentős
része életkoránál fogva leginkább ebben az intézményi körben ellátottak közül kerül
ki, ezért ezt az ellátástípust elsősorban abból a szempontból is vizsgáltuk, hogy megtaláljuk azokat az adatközlőket, akik személyes élményekkel rendelkeznek 1956 kapcsán.
A kutatás során, az előzetes szűrés után, 72 intézményt kerestünk meg. Az intézmények
közülük 53 válaszolt az előzetes kérdőíves adatkérésre (73,5%). Az intézményi felmérés
kérdéseiről és eredményeiről külön cikkben számolunk be. Külön kutatási területként
– nem a statisztikai adatok, hanem az ellátástípus miatt – kiemelten foglalkoztunk a
fogyatékos személyek ellátásával foglalkozó nagy intézményekkel. Az ezzel kapcsolatos
tanulmányok a későbbiek során a Szociálpolitikai Szemle Terepen rovatában kerülnek
majd bemutatásra.

A szociális és gyermekvédelmi
intézményrendszer 1956-ban
A jelenlegi struktúra bemutatása után érdemes egy rövid visszatekintést adni arról is,
hogy milyen volt 1956-ban az intézményrendszer. Tágabb értelemben arról, hogyan
alakult át az intézményrendszer a második világháború után, milyen változások látszanak a Rákosi-korszakban, vagy éppen a forradalmat megelőzően, illetve azt is érdemes
bemutatni, hogy a megtorlás időszakában milyen intézményrendszert találunk.
A Központi Statisztikai Hivatal évkönyveiben elemezhető módon csak a gyermekvédelem és a gyógypedagógia intézményrendszere jelenik meg önálló adattáblákban, a
szociális ellátás esetében nincsenek ilyen részletességű, vagy akárcsak összevethető
adatok. A szociális intézményrendszerrel kapcsolatosan ezért nem teszünk kísérletet a
létszámra vagy az intézményrendszer nagyságára vonatkozó másodlagos adatok elem-
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zésére és azok összevetésére. Az idősellátás tekintetében pedig a belső, saját előzetes
felmérésünk adhat némi támpontot. Ez alapján tudjuk, hogy az intézményeink egy része
már létezett 1956-ban. Összesen 28 intézmény jelezte, hogy vagy maga vagy annak
elődje már létezett, illetve egy jelezte, hogy bár a jelenlegi intézmény nem létezett, de
van olyan telephelye, amelyben már 1956-ban is hasonló tevékenység folyt. A fogyatékos személyek ellátásában az ismert intézményekhez – elsősorban a Vakok Állami Intézete és a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja – kapcsolódó történetekre
koncentrált a kutatás és ennek az eredményeit a kötetben több rövid összefoglaló tanulmány is tartalmazza. Ennek oka, hogy bár a fogyatékos személyekkel kapcsolatban
bizonyos részadatok rendelkezésünkre állnak, ezek vagy a fogyatékos személyek egyes
részcsoportjaira, vagy pedig a gyógypedagógiai intézményekre vonatkoznak. Az adatok
elemzéséhez és összehasonlításához viszont ez nem nyújt megfelelő alapot. Például,
hiába találunk adatokat a gyógypedagógiai intézmények tanulói létszámáról, vagy arra
vonatkozóan, hogy a háború utáni hadigondozottak közül mennyien voltak rokkantak
(a közel fél millió hadigondozottból 36 000 fő), ezek a kategóriák csak részcsoportokat
adnak meg. Nem lehet őket érdemben összevetni, hiszen a gyógypedagógiai intézményekre vonatkozó adatok nem tartalmazzák az általános iskolák mellett működő gyógypedagógiai osztályokat. 1953 és 1956 között a gyógypedagógiai intézményekkel
kapcsolatban a gyermekvédelem részeként találunk információkat, 1957-től a statisztikai adattáblákat a gyermekvédelmi adatokat a gyógypedagógiai intézmények adataitól külön bontva készítették.
Természetesen kellő óvatossággal érdemes összevetni a rendelkezésünkre álló hatvan
évvel ezelőtti állapotokat és adatokat, legfőképpen a nem egységes szempontrendszerű
adatgyűjtés miatt. Ebben döntő szerepet játszik, hogy az egyes intézmények esetében a
kategóriák gyakran változtak. Például számos gyermekvédelmi intézmény az egyik évben
gyermekvédelmi intézményként, a másikban oktatási nevelési intézményként jelenik
meg a statisztikában, függően attól, hogy a szakmai felügyeletét a Népjóléti Minisztérium, a Belügyminisztérium vagy a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium, esetleg két
minisztérium közösen látta el. Az intézményszámok és az ellátotti létszámok mellett
mindenképpen meg kell vizsgálni az okokat is, hogy a második világháborút követően
ellátott gyermekek létszáma és megoszlása, illetve az intézmények száma miért és hogyan változott. Az mindenképpen kijelenthető, hogy akár a gyermekvédelem, akár a
szociális ellátás ma ismert intézménytípusai, vagy azok elődjei már léteztek ebben a
korszakban, vagy éppen ekkor jelentek meg. Másrészt sok esetben a szociális ellátás ös�szekapcsolódott az egészségügyi, az oktatási vagy a foglalkoztatási tevékenységekkel, és
az egész korszakban komoly problémát jelentett, hogy nem volt külön intézménytípus az
árva, az elhagyott, a család rossz anyagi helyzete miatt gondozásba vett, az értelmi sérült,
a mozgássérült, a káros családi környezetből kiemelt és a magatartászavaros gyermekek
részére, így az otthonok belső összetétele meglehetősen vegyes képet mutatott.
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Gyermekvédelem
Gyermekvédelmi és gyógypedagógiai intézmények (év végi adatok)
1953
1954
1955
Intézmények száma
Gyermekvédő otthonoka
15
15
15
Gyermekotthonokb
Gyógypedagógiai intézményekc/d
Gyermekek száma
Gyermekvédő otthonokban
Gyermekotthonokban
Gyógypedagógiai intézményekbend

1956
15

61
64

65
64

76
77

81
80

605
5 592
9 946

411
7 160
9 972

431
7 620
10 818

417
7 469
11 491

a) Átmeneti jellegű intézmények: a 18 éven aluli állami gondozásba vett gyermekekről végleges
elhelyezésükig gondoskodnak.
b) Állandó jellegű intézmények: a 3–18 éves gyermekek tervszerű foglalkoztatását, gondozását
és teljes ellátását – térítés ellenében – biztosítják.
c) Az általános iskolák mellett működő gyógypedagógiai osztályok adatai nélkül.
d) Tanév eleji adatok.
Az adattábla a KSH 1956. évi statisztikai évkönyv adataiból készült.

A gyermekvédelem adatait összehasonlítva azt tapasztaljuk tehát, hogy amíg 1956-ban
417 ellátott volt az állami gondozásba vett gyermekekről végső elhelyezésükig gondoskodó 15 gyermekvédő otthonban és 7469 gyermek élt a 81 gyermekotthonban, addig
2017 januárjában 39 + 7 intézményben és további 420 telephelyen nagyjából ezer fővel
kevesebb gyermek ellátása zajlik (6710 fő). Ebben az esetben az intézmények számának
relatív csökkenését az intézményrendszer integrációja, és természetesen a telephelyekkel együttesen az is bizonyítható, hogy a hatvan évvel ezelőtti állapotokhoz képest jelentős mértékben csökkent az intézmények zsúfoltsága. Mindez akkor még inkább igaz,
ha nem a fenti táblázatot, hanem a KSH-évkönyv más táblázatában szereplő számokat
nézzük. Eszerint 1956-ban 12 368 volt intézményi ellátásban.
Természetesen az adatok alapján az is látható, hogy kevesebb gyermek volt a nevelőszülői hálózatban 1956-ban, mint 2017 januárjában. Hatvan évvel ezelőtt 6785 fő, míg
az idei év legelején 8418 fő. Ennek megértéséhez azonban érdemes kicsit a történeti
korszak egészét vizsgálni.
Ha az 1953 és 1962 közötti időszakot vizsgáljuk a gyermekvédelemben, akkor látható, hogy a nevelőszülői elhelyezés rovására az otthonokban történő ellátás éppen ekkor
éri el az első eredményeket. Miközben az otthonokban élők létszáma évről évre növekszik, addig 1953 és 1959 között minden évben csökken a nevelőszülőknél elhelyezett
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gyermekek száma és 1959 és 1962 között is kevesebb fővel növekszik, mint a gyermekotthoni létszámok. Mindez annak eredményeként, hogy 1945 után már megkezdődött
a menhelyi gyerekek bentlakásos intézményhálózatának kiépítése. Közvetlenül az 1945
utáni időkben és később az egypártrendszer idején is, a nevelőszülői hálózatot előnytelen megoldásnak tartotta a gyermekvédelem vezetése, feltehetően annak rossz tapasztalatai miatt. „Az a vélemény alakult ki, hogy a gyermekek nevelése szempontjából a
nevelőszülői hálózat előnytelen, a legjobb megoldás a gyermekek nevelése szempontjából a gyermekotthon. Soha nem látott módon szaporodnak a gyermekotthonok (1948ban 8, 1949-ben 4, 1950-ben további 9 otthon létesült.”1 Történt mindez azok ellenére,
hogy a háborús károk és az anyagi erőforrások hiánya miatt 1945 és 1951 között az
állami gondozásba vettek kétharmadát nevelőszülőkhöz helyezték ki.
Gyermekvédő otthonok és gyermekotthonok (év végi adatok)
Év
Gyermekvédő
Összes állami
Ebből
otthonok
gondozott
otthonban
gyermekek
elhelyezettek
Száma
1953
15
25 055
11 302
1954
15
23 314
11 644
1955
15
19 327
11 748
1956
15
19 153
12 368
1957
14
19 931
14 455
1958
14
21 542
16 107
1959
1960
1961
1962

14
14
14
17

22 600
23 408
25 340
27 277

17 038
17 213
18 537
19 844

nevelőszülőknél

13 753
11 670
7579
6785
5476
5435
5562
6195
6803
7433

Az adattábla a KSH 1957–1962. évi évkönyveiből készült.

Hipotézisek
A pályázati forrásból az SZGYF Esélyteremtési Főosztály munkatársai egy olyan kutatási tervet készítettek, amely a lehető legszélesebb körben állít emléket a szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszerben élő ellátottak közül 1956 hőseinek, illetve
1

Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története (1867–1991). Püski Kiadó Kft., Budapest, 1997, 72.
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bemutatja az intézmények szerepét és tevékenységét a forradalom és a megtorlások
idején. Előzetes kutatásaink alapján azt találtuk, hogy ilyen jellegű munka eddig nem
készült, illetve az emlékév kapcsán is csupán résztörténeteket bemutató kezdeményezésekről volt információnk. Elsősorban a fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezetek
körében voltak kezdeményezések, azok viszont nem vizsgálták meg az intézményrendszer helyzetét. Másrészt hiányoztak a jelenleg idősotthonokban lakókkal kapcsolatos
emlékek összegyűjtését célzó, illetve a gyermekvédelemmel kapcsolatos kutatások. Az
intézményrendszerre vonatkozó korábbi átfogó kutatások hiányában nem voltak pontos adatok az érintett intézmények mennyiségét illetően sem.
Mindezeket figyelembe véve a kutatás tervezése során két egymással erős összefüggést mutató, egyfelől az ellátottakra, másrészt az intézményekre vonatkozó kutatási
hipotézist fogalmaztunk meg:
• A gyermekvédelmi és szociális intézményrendszerben ellátottak a legtöbb esetben
szegényesebb és szűkebb közösségi kapcsolatrendszerrel bírnak, így az emlékeik
sem jelennek meg a történeti /társadalmi emlékezetben.
• Az intézményrendszer és maguk az intézmények számtalan formában kapcsolódhatnak az 1956-os eseményekhez, ennek megfelelően olyan szempontokat jeleníthetnek meg, amelyek a történeti kutatás szempontjából érdekesek lehetnek, azonban ez a kapcsolat nem nyilvánvaló.
Az ellátottak vonatkozásában a hipotézis természetesen már korábban is ismert volt,
és azt a célcsoport körében végzett kutatások, és a társadalomelméleti modellek is alátámasztják. A kisebbségek, az elnyomottak, vagy a gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévők, a szegényebb emberek érdekérvényesítő ereje általában kisebb, és ez nemcsak
a napi szintű érdekeik artikulálása során, hanem történelmi szinten is megjelenik. A
hátrányos helyzetű célcsoportok történelmi emlékeit központba állító kutatási irányzat,
és ezzel párhozamosan a kiemelt történeti események feldolgozása során a hétköznapi
emberek élettörténeteire kiemelten figyelmet fordító kutatói attitűd az elmúlt évtizedekben erősödött meg, került a kutatási metodika fősodrába. Ezzel párhuzamosan
szintén triviális alapállítás, hogy a jelentős társadalmi változásokkal járó, gyors lefolyású, vagy kataklizma jellegű események (háborúk, fegyveres harcok) esetén a legelesettebbek, a legkiszolgáltatottabbak köréből kerül ki a legtöbb áldozat. A forradalmak,
a fegyveres harcok, és a háborúk civil áldozatai között, a fogyatékos személyek, az
idősek, a betegek, illetve a gyermekek aránya minden esetben magasabb. Ez egyfelől
azt jelenti, hogy ennek következtében kevesebb elérhető adatközlő marad ezekben a
csoportokban, másfelől viszont a célcsoport nagyobb része lehet érintett, ami az előbbi
állítással ellentétes módon azt jelentheti, hogy az adott célcsoporton belül könnyebb
érintett adatközlőket találni. A hipotézisből következően a kutatási módszertanban
kiemelt szerepet szántunk az „oral history”-nak. Az életút interjúk és téma interjúk
készítéséhez azonban arra volt szükség, hogy az intézmények körében kérdőíves lekér-
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dezéssel előzetes szűrést végezzünk. A kérdőívek feldolgozása után választottuk ki a
személyes interjúkra az ellátottakat.
A módszertani szempontból az „oral history” jelentősége nem csupán az, hogy az
átlagember nézőpontján keresztül láttatja a múltat, hanem, hogy az események felidézése az interjúk során – figyelemmel a mesélő sajátos célcsoportokhoz tartozására –
specifikus lesz. Az interjúkban elbeszélt, elmesélt történetek megerősíthetik az ismert
történeti eseményeket, beemelve egy-egy különleges szempontrendszert, vagy látásmódot. Ezzel a kiegészítéssel újra alkothatják a történelem egy szeletét. Mindemellett
a személyes történetek feldolgozásának fontos szerep jut azért is, mert olyan speciális
ellátotti csoportokkal foglalkozik, amelyek a nagy eseményeket taglaló történelmi
emlékezett számára „láthatatlan állampolgárok”. A célcsoportok szempontjából ez egy
emlékezetüket és a jelenlétüket artikuláló aktus, amin keresztül hallathatják a hangjukat azok is, akikről eddig hallgatott a történelem.
A másik kutatási hipotézis, hogy maguk az intézmények számos módon részesei lehettek a történelmi eseményeknek, illetve hogy az intézményekben marad lenyomata
az adott történelmi eseményeknek, szorosan kapcsolódik az előző hipotézishez. Hiszen
ha a legelesettebbek, a gyermekek, az idősek s a fogyatékos emberek nagyobb arányban
vannak a fegyveres harcok áldozatai és elszenvedői között, akkor ezeknek az intézményeknek a történetében nyoma kell, hogy legyen az eseményeknek, illetve a következményeknek. A harcokban megsérült emberek, a családjukat elveszítő gyerekek, esetleg
a harcokban részt vevő gyermekek esetében nagyobb a lehetősége, hogy a forradalom, vagy
megtorlás ismert eseményeinek a következtében kerültek az intézményrendszerbe.
Természetesen a kutatás során először az intézményi iratokban fellelhető dokumentált eseteket terveztük vizsgálni. Ezzel kapcsolatban azonban megfogalmazódott egy
újabb kiegészítő hipotézis, hogy az 1956-os forradalom lenyomata részleges, hiányos
vagy kutatásra alkalmatlan lesz az intézményi iratokban, illetve hogy a kutatható intézményi iratok részben megsemmisültek, vagy már nem az intézményrendszerhez
tartoznak. Ennek esélye az iratkezelési szabályok ismeretében komoly veszélyt jelentet.
Kutatói elvárások
A kutatási terv összeállításakor egyfelől meg kellett határozni azt a történelmi távlatot,
amelyben az intézmények esetében, vagy akár a személyes interjúk során érdemi információkat keresünk, illetve azokat a tényeket vagy adatokat, amelyek ezen időhorizonton kívül esnek, de jelentőségük miatt mégis kutatói figyelmet érdemelnek. Ennek során
két egymással ellentétes feltételezéssel élhettünk. Egyfelől, ha csak az 1956-os forradalom közvetlen eseményeire koncentrálunk, túl szűk időhorizontot határozunk meg,
és akkor nem találunk érdemben feldolgozható adatokat, illetve maguk az események
kiváltó okai, vagy következményei nélkül nem értelmezhető jelentőségük vagy kapcsolatuk az intézményrendszer kereteiben. Másfelől, ha a vizsgált időszakot kiterjesztjük
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és vizsgáljuk az intézményrendszer átalakulásának egyes elemeit, akkor legalább a II.
világháború végéig vissza kell tekinteni, és legalább a megtorlások végéig, az általános
amnesztiáig (1963) érdemes figyelni az intézményrendszert, illetve keresni a személyes
történeteket. Ebben az esetben két veszéllyel kerülhetünk szembe. Előfordulhat, hogy
túl nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni, vagy a kutatáson és az eredményeken belül
az 1956-hoz kapcsolódó dokumentálható anyagok aránya lesz túl alacsony.
Ennek megfelelően a kutatás időbeli kereteit az alábbiakban határoztuk meg:
–– elsősorban természetesen a forradalom napjai alatt történteket (1956. október 23.
és 1956. november 4. között),
–– illetve az orosz megszállás után (1956. november 4. és 1957 május 1., illetve 1957
december között) történeteket vizsgáljuk,
–– de emellett, ahol az intézményrendszerben ennek jelentősége van, vagy a személyes
interjúk során a történetekben befolyással bír, ott figyelembe vesszük:
–– a második világháborútól 1956-ig tartó időszakot,
–– és a megtorlások időszakát (1957-től az 1963-as amnesztiáig).
Feltételeztük, hogy a lehetséges események tekintetében a kutatás során találunk
arra vonatkozó adatokat és történeteket, amelyek dokumentálják, hogy az intézmények
érintettek voltak a forradalom idején.
Az alábbi kérdésekre kerestünk dokumentumokat vagy adatközléseket:
–– 1956. október 23. és 1956. november 4. között az egyes intézményeken belül az
ellátottak mennyire tudtak az eseményekről, vagy mennyire voltak ezektől elzárva?
–– Volt-e akár az intézményi ellátottak, akár a munkatársak közül bárki szemtanúja
vagy résztvevője a meghatározó eseményeknek, a tüntetéseknek, a Sztálin-szobor
ledöntésének, a Köztársaság tér ostromának vagy a fegyveres ellenállásnak?
–– Alakultak-e munkástanácsok az intézményekben?
–– Voltak-e a környéken fegyveres összecsapások, esetleg működött-e az intézményben egészségügyi ellátás a harcok során.
–– Hogyan tudták megszervezni a harcok alatt a bentlakók ellátását, esetleg segítettek-e másoknak élelmiszerrel a forradalom alatt?
–– Érintette-e az intézményt az orosz csapatok mozgása?
–– A határ menti intézményeknél voltak-e disszidálások? (Akár a dolgozók, akár a
lakók, akár csak disszidensek, akik esetleg ott bújtak meg.)
–– Kaptak-e a külföldi segélyszállítmányokból 1956–1957 során?
–– Voltak-e megtorlások, feljelentések?
–– Kerültek-e az intézményrendszerbe a forradalom résztvevői (főként gyerekek, vagy
a harcokban megsérült személyek)?
Az eredeti tervek szerint elsősorban a személyes interjúk készítése mellett az intézmények saját dokumentumainak felhasználásával, az intézményi dolgozók és történészhallgatók bevonásával készült volna el a kutatás.

20

Értékelô tanulmány

’56 LENYOMATAI A SZOCIÁLIS RENDSZERBEN

A szerződéskötés elhúzódása miatt a pályázat megvalósítására és ezen belül a kutatásra rendelkezésre álló idő, a források és kapacitások figyelembe vételével a kutatást
az eredeti beadáshoz képest a meglévő keretekhez igazodva kénytelenek voltunk újragondolni. Mivel továbbra is úgy gondoltuk, hogy a kutatás témáját tekintve mindenképpen hiánypótló, megpróbáltunk olyan alapkutatási tevékenységeket elvégezni, amelyek segíthetik a későbbi kutatókat, feltárják az esetleges kutatási területeket. Ennek
megfelelően a kutatáson belül hangsúlyosabban kerültek megfogalmazásra azok a feladatok, amelyeknél feltételezhető, hogy a most még eredményes adatgyűjtésre van lehetőség (pl. a személyes adatközlők életkora miatt). Ezért lett hangsúlyosabb a személyes interjúk rögzítése és a résztvevőkkel kapcsolatos rövid kivonatok elkészítése. Ezzel
párhuzamosan azokra a területekre fókuszált a kutatás, ahol az akár nemleges adatok
esetében is további kutatási lehetőségek nyílnak.
Mindezeket figyelembe véve a kutatás első lépéseként az alább közölt rövid kérdőív
került kiküldésre az SZGYF fenntartásában álló intézmények részére:
Kérdőív
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztálya az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 06 jelű „Angyal István” pályázat keretében
„az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító” társadalomtudományi
kutatást végez. A kutatáshoz az alábbi kérdőív kitöltésével kérjük közreműködésüket.
Tisztelt Válaszadó!
Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat.
A kérdőív kitöltése önkéntes és csak kutatási célra használunk fel adatokat.
Segítségét előre is köszönjük!
1. Az intézményben (székhelyen, bármely telephelyen) élő ellátottak közül van-e olyan
személy, aki részese vagy érintettje volt az 1956-os forradalom eseményeinek?
(Kérjük, írja be az adatot a táblázatba, vagy jelölje x-szel válaszát.)
Igen, van

Nem, nincs

Amennyiben igen, mennyi fő

2. Amennyiben van ilyen személy, véleménye alapján szívesen mesél-e erről egy interjú
keretében? (Kérjük, szabad szavas válaszát írja le.)
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2.1. Amennyiben van ilyen személy, ő hozzájárul-e az interjú elkészítéséhez és
dokumentálásához (kép- és hangrögzítés)?
(Kérjük, írja be válaszát a táblázatba.)
Igen, hozzájárul

Nem járul hozzá

3. Az intézmény vagy jogelődje létezett-e, működött-e 1956-ban az adott helyen
(székhely vagy telephely)? (Kérjük, válaszát jelölje x-szel.)
Igen, létezett

Nem létezett

4. Létezik-e az intézménynek olyan dokumentuma, dokumentumtára, irattára, ahol
fellelhetőek az 1956-os eseményekkel kapcsolatos információk?
(Kérjük, válaszát jelölje x-szel.)
Igen, van dokumentum

Igen, van dokumentumtár

Nem, nincs dokumentumtár

5. Létezik-e az intézménynek olyan tárgyi emléke, amely kapcsolódik az 1956-os
eseményekhez? (Kérjük, jelölje x-szel vagy írja be válaszát a táblázatba.)
Igen, van

Nem, nincs

Amennyiben igen, a tárgy megnevezése

A kérdőívek kiértékelése
A kérdőíveket összesen 53 intézmény töltötte ki és küldte vissza, ami a szociális intézmények számához viszonyítva magas (73,5%-os) válaszaránynak felel meg. A magas válaszadási arány nagyrészt annak köszönhető, hogy a kérdőívek kiküldését a megyei
kirendeltségeken keresztül főigazgató úr támogatásával központilag végeztük. A vissza
nem küldés oka között szerepelhet, hogy nem volt érdemi információjuk a kérdőívvel
kapcsolatban, vagy a kutatásra rendelkezésre álló rövid határidő miatt nem tudtak
érdemi információt szolgáltatni, illetve felmerül, hogy az egyes megyei szociális szolgáltatók integrációja miatt változott az intézmények száma vagy státusza. Részint ezt
támasztja alá, részint árnyalja a válaszadás eredményességét, hogy több megyéből nem
az intézmény válaszolt központilag, hanem telephelyi szintről érkeztek vissza a válaszok.
Ez alapján feltételezhetjük, hogy egyes intézmények esetében a székhely esetleg nem
tudott az idő rövidsége miatt teljes képet kapni a telephelyek vonatkozásában, így a
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beérkezett adatokat nem tekinthetjük teljes körűnek, azonban ennek ellenére reprezentatív a minta.
Mindezen szempontokat figyelembe véve a visszaküldött kérdőívek alapján kapott
válaszokból az alábbi megállapítások tehetők.
Érintettek, résztvevők létszáma az intézményekben
A kérdőív első és második kérdése azt igyekezett felderíteni, vajon élnek-e az intézményekben olyan személyek, akiknek a személyes élettörténetében szerepet játszott az
1956-os forradalom, vagy akik résztvevői voltak az eseményeknek. Úgy véltük, hogy az
idősellátásban élő ellátottak között életkoruknál fogva nagy számban lesznek olyan
személyek, akik akár gyerekként, akár fiatal felnőttként megélték ezt az időszakot.
Ehhez képest a válaszadó intézmények közel feléből nemleges válasz érkezett. Ennek okait
nem volt lehetőségünk kutatni, de mindenképpen megér egy további kutatást, nem
csupán annak kiderítése, miért érkezett ilyen sok nemleges válasz, de annak is, hogy
ezekben az intézményekben ténylegesen nincsenek-e még olyan személyek, akik értékes
és érdekes adatokkal járulhattak volna hozzá a kutatáshoz. Az 53 kitöltött kérdőív
alapján legalább 28 intézményben összesen 302 olyan ellátott él, aki részt vett az 1956-os
eseményekben, illetve ezzel kapcsolatban érintettnek gondolta magát. Azok közül, akik
érintettnek vagy résztvevőnek vallották magukat, csupán minden harmadik ember mesélt
volna erről szívesen. Az erre vonatkozó kérdésre a 28 intézményből 23-ban – a 302 főből
95 esetben – volt pozitív válasz. Az előzetes várakozáshoz képest alacsony létszám oka
lehet az adatközlők életkora vagy egészségi állapota, illetve, hogy nem szívesen emlékeznek az akkori szerepükre.
A kutatás során végzett személyes interjúk megerősítették ezt a feltételezést. Számos
intézményben, az ott élő ellátottak jelentős többségénél a rossz egészségi állapotra
vezethető vissza az elváráshoz képest alacsonyabb találat. Az intézményi ellátásban élő
idősek körében gyakran tapasztalható különböző fokú demencia, ami sajnos teljesen
kizárja őket adatközlőként a kutatásból.
Mivel találkoztunk olyan adatközlőkkel is, akik 1956-ban az akkori rendszer kiszolgálóiként
vettek részt az eseményekben, és az ő viszonyulásukban az interjúk során is érezhető volt, hogy
tartanak attól, hogy esetleg ebből bajuk lehet, feltételezhető, hogy többen nem vállalták az
akkori élményeiket.
A legtöbb intézményben 10 vagy ennél kevesebb adatközlő él. Ahol élnek érintettek,
ott a 28 helyszínből 22 intézmény; továbbá 23 intézményből 19-ben szívesen is meséltek volna. Ezeken a helyszíneken a legtöbb esetben mindenki szívesen mesélt az érintettek közül. Két olyan intézmény volt, ahol 10 főnél több érintett élt, de nem volt senki,
aki mesélni akart, vagy tudott volna erről.
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Négy olyan intézményt találtunk, ahol nagy létszámban élnek olyan ellátottak, akik
részt vettek, vagy érintettek voltak az 1956-os eseményekben, azonban közülük csak
kevesen vállalták az interjút. Ezeken a helyeken egyrészt azt feltételezhetjük, hogy az
életkor alapján több embert tartott az intézmény érintettnek, mint akiknek valóban
volt értékelhető személyes élménye. Így valósnak tekinthető az az adat, hogy akik szívesen mesélnének róla, azok azonosak azokkal, akiknek valóban volt érdemi emlékük
a kutatás témájában.
A kérdőív első és második kérdésére pozitív választ adó intézményekről, illetve az
ehhez kapcsolódó létszámadatokról részletesebben lásd az alábbi táblázatot.
Megye

Intézmény neve

Település

Bács-Kiskun Bárka Integrált Szociális Intézmény
Bács-Kiskun Platán Integrált Szociális Intézmény
Békés
Békés megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum
Csongrád
Aranysziget Otthon
Csongrád
Aranysziget Otthon Nagymágocsi
Kastélyotthona
Csongrád
Csongrád megyei Szivárvány Otthon
Fejér
Fejér megyei Integrált Szociális
Intézmény
GyőrGyőr-Moson-Sopron megyei
MosonGondoskodás Szociális Központ
Sopron
GyőrGyőr-Moson-Sopron megyei
MosonGondoskodás Szociális Központ
Sopron
Heves
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok
Otthona
Heves
Heves megyei Fenyőliget Egyesített
Szociális Intézmény
JászJász-Nagykun-Szolnok megyei
Nagykun„Angolkert” Idősek Otthona,
Szolnok
Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye
Nógrád
Boglyaskő, Füleki úti th.
Nógrád
Boglyaskő, Idősek Otthona
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Tompa
Kecskemét
Füzes
gyarmat
Csongrád
Nagymágocs
Makó
Mezőszilas

’56-ot megélt Ebből hány
ellátottak fő hajlandó
száma
interjút adni
3
3
4
4
61
5
8
46

3
7

2
3

2
3

Nagylózs

2

2

Jobaháza

5

5

Bélapátfalva

6

6

Csány

7

7

Török
szentmiklós

3

3

Salgótarján
Salgótarján

60
2

4
2
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Megye

Intézmény neve

Település

Nógrád

Ipoly part, Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet
Pest megyei Kőris Egyesített
Szociális Intézmény
Margita Idősek Otthona
Somogy megyei Gondviselés
Szociális Otthon
Vas megyei Szakosított Szociális
Intézmény, Szombathely
Vas megyei Egyesített Szociális
Intézmény
Veszprém megyei Idősek
Otthonainak Egyesített Szociális
Intézménye
Veszprém megyei Idősek
Otthonainak Egyesített Szociális
Intézménye
Zala megyei Szivárvány Egyesített
Szociális Intézmény

Ludány
halászi
Nagykőrös

Pest
Pest
Somogy
Vas
Vas
Veszprém

Veszprém

Zala

’56-ot megélt Ebből hány
ellátottak fő hajlandó
száma
interjút adni
10
8
5

5

Szada
Kálmáncsa

42
1

6
1

Hegyfalu

9

1

Acsád

10

5

Szőc

10

10

Pápakovácsi

1

1

Magyar
szerdahely
Összesen:

2

2

302

95

A kérdőív harmadik, negyedik és ötödik kérdése az intézményekre és az intézményi
emlékekre vonatkozott. Előzetesen azt feltételeztük, hogy az intézményrendszer egy
része már 1956-ban is hasonló célokat szolgált. Szintén feltételeztük, hogy ezekben az
intézményekben akár tárgyi emlékek, akár olyan dokumentumok is megtalálhatóak,
amelyek a mindennapi működésre vonatkozva bepillantást adnak a korszak szociális
ellátórendszerébe.
Előzetes várakozásunk ebben a tekintetben csak részben teljesült. Az intézmények
közül 24 már létezett és hasonló célt szolgált 1956-ban is. Egy intézmény esetében
maga az intézmény még nem létezett, de van olyan telephelye, amelyet már a forradalom
idején is használtak. Mivel az 1956-os szociális intézményekről nem áll rendelkezésre
összehasonlítható adat, így megbecsülni sem tudjuk az akkori intézményrendszer
mekkora hányada az, amelyet azóta is szociális ellátás céljára használnak. Elegendő és
megbízható adat hiányában szintén nem vállalkozhatunk arra, hogy kijelentsük, a jelenlegi intézményrendszer mekkora százalékban létezett már akkor. Ennek oka, hogy
az intézményi válaszok esetében, a nem válaszoló intézmények és az összes telephelyre
vonatkozó adatok jelentősen befolyásolnák az eredményeket.
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A negyedik és ötödik kérdéssel kapcsolatban viszont teljes egyértelműséggel kijelenthető, hogy az 1956-ban már létezett intézmények birtokában sem dokumentumok,
sem tárgyi emlékek nincsenek az adott időszakra vonatkozóan. Ez részben érthető, a
kutatás során erre vonatkozóan voltak egyértelmű feltételezéseink, hiszen az eltelt 60
évben számos alkalommal változott a fenntartó (minisztérium, helyi tanács, vagy önkormányzat, esetleg civil szervezeti, vagy egyházi fenntartó), és persze az intézmények
szintjén is voltak szervezeti átalakítások (intézményi integráció, összevonások és funkcióváltások). Jelen kutatás kapacitásait és elsősorban időbeli kereteit meghaladja ennek
a területnek a részletes feltérképezése. A jövő kutatói számára azonban ígéretes kutatási terepnek mutatkozik, akár egyes intézmények viszonylatában is a helyi levéltárak anyagainak és a dokumentumok vizsgálata. Egyfelől megválaszolandó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán találhatók-e ilyen jellegű dokumentumok,
amelyek segíthetnek az egyes intézmények történetének rekonstrukciójában, esetleg
az egyes történelmi események lenyomatának dokumentálásában. Ilyen adatok lennének szükségesek akár helyi szinten is ahhoz, hogy például lássuk, mennyivel nőtt az
ellátotti létszám a fogyatékos személyek ellátásában résztvevő intézményekben közvetlenül a harci cselekmények következtében.
A legfontosabb önálló kutatást igénylő terület, a forradalommal kapcsolatosan a
forradalom gyermekhőseinek sorsa lehetne. Elsősorban a javító intézetekbe kerülő,
vagy intézkedés alá vont gyermekek sorsa, a családjuktól elszakított, gyermekvédelmi
intézményekbe bekerült gyermekek létszámadatai alapján lehetne következtetni arra,
hogy a már dokumentált perek és börtönbüntetések mellett milyen következményei
voltak a forradalomban való részvételnek, milyen megtorlás várt ezekre a fiatalokra.
Vagy hasonló módon, csupán ezek által a helyi levéltárakban és a fenntartó intézményekben őrzött adatokkal lehetne igazolni, vagy cáfolni, a politikai okokból történő
pszichiátriai kényszerkezelésekkel kapcsolatos kutatási hipotéziseket.
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„AZOKBAN A NAPOKBAN
ÉREZTÜK MEG,
HOGY MILYEN A SZABADSÁG”

Aranysziget Otthon Nagymágocsi
Kastélyotthona
Nagymágocs, Csongrád megye

Az Aranysziget Otthon Nagymágocsi Kastélyotthona a község középpontjában egy
csodálatosan szép, 41 hektáros parkban helyezkedik el. Az épületet 1897-ben a Károlyi
család építtette. 1945-től munkásüdülő, 1949-től a görög szabadságharcosok és menekültek otthona. 1954-től működik szociális otthonként. A kastély műemlékvédelem
alatt áll, ezért átalakítása nem lehetséges, így a lakók nagy létszámú szobákban vannak
elhelyezve. Az otthon 298 fővel működik.

Aranysziget Otthon Nagymágocsi Kastélyotthona
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Dobák Sándorné
Született: Nagymágocs, 1932. 09. 25.
1956-ban 24 éves volt, a családjával lakott Nagymágocson, mezőgazdasági munkásként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Tősgyökeres nagymágocsi, látta bevonulni az oroszokat. A férjét behívták később a katonaságba, repülőgépen lett felszolgáló és csak
három hétre engedték haza szabadságra. A forradalom
egyéb tekintetben nem érintette sem őt, sem a családját.

Elek Józsefné
Született: Szentes, 1933. 07. 01.
1956-ban 23 éves volt, a családjával lakott Szankon,
várandós volt, nem dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: 7 hónapos terhes volt a
forradalom idején, ezért ő nem mozdult ki, de a család
többi tagja (férje, apósa, anyósa) tüntetőként és szónokként is részt vett a helyi megmozdulásban. Férje katonaorvos volt, de még a forradalom előtt leszerelt, mert
egy baleset miatt leszázalékolták. November 4. után
többször is bevitték a férjét az ÁVÓ-sok, bezárták egy olyan helységbe, ahol mozdulni
sem tudott, miközben a fejére folyamatosan csepegett a víz. Be akarták szervezni, hogy
ügynök legyen, illetve koronatanú a kiskunmajsai és szanki perben, de ő megtagadta,
ezért kirúgták az állásából.
Hódi János
Született: Csorvás, 1938. 10. 08.
1956-ban 18 éves volt, a családjával lakott Csorváson,
mezőgazdasági munkásként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Földműves család voltak.
A II. világháborút követően 18 családot, köztük az övét
is, kitelepítettek Csorvásról Mosonszolnokra. Szülei
beléptek a kommunista pártba, hogy meg tudják védeni
a családot, de végül hazaszöktek a többi családdal együtt.
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Mikor kitört a forradalom, ő még fiatalként ujjongva fogadta, de az édesanyja felhívta
a figyelmét, hogy milyen borzalmakkal jár egy felkelés.
Madarász János
Született: Nagymágocs, 1949. 02. 15.
1956-ban 7 éves volt, a családjával lakott Nagymágocson, általános iskolai tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: Iskolás volt, csak arra
emlékszik, hogy zajongás volt. Édesanyja épp a pékségbe ment vásárolni, mikor hazajött, mesélte, hogy tömeg
gyűlt össze Orosházán a Kossuth-szobornál, az embereknek fegyvereket osztogattak, hogyha jönnek az oroszok, majd szembe tudjanak szállni. Aztán eldördült egy
vaklövés, aminek következtében az emberek eldobták a puskákat és elmenekültek.
Otthon a Szabad Európa Rádiót hallgatták és onnan értesültek az eseményekről.
Rózsahegyi Ilona
Született: Tatabánya, 1949. 05. 04.
1956-ban 8 éves volt, a családjával lakott Tatabányán,
általános iskolai tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: Tatabányán laktak és a
Tatán állomásozó hadosztály megindult Budapestre. Azt
látták. A városban kijárási tilalmat rendeltek el, de az
édesapjának el kellett mennie dolgozni. Szerencsére nem
esett baja, de rettenetesen izgultak, amíg haza nem ért.
A részletes eseményekről a rádióból és ismerősöktől tájékozódtak.
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Aranysziget Otthon
Csongrád, Csongrád megye
Az Aranysziget Otthon 1993. december 20-án nyitotta meg kapuit, mely nagy jelentőséggel bírt Csongrád város életében. Az akkor 130 férőhelyesre kialakított hagyományos
ellátást nyújtó részleg korszerű elhelyezési körülményeket biztosított a város és környékén élő, intézményi elhelyezésre váró idős emberek számára. Jelenleg az Otthon
184 férőhelyes, időseket ápoló-gondozó szociális intézményként működik.
Licsicsányi István
Született: Csongrád, 1925. 09. 06.
1956-ban 31 éves volt, Érdligeten dolgozott katonaként.
Személyes élménye 1956-ban:
„Az 1956. október 19-én megtartott iskolai ünnepségen már
szóltak, hogy ne keveredjünk semmibe, mert ellenforradalmárnak gondolnak majd!”
A Licsicsányi Istvánnal készült nagyinterjú külön is
közlésre kerül.
Márta Mátyásné
Született: Békéscsaba, 1925. 02. 10.
Életkora 1956-ban 31 éves volt, Békéscsabán élt a
családjával.
Személyes élménye 1956-ban:
„Soha nem láttam úgy csillogni a férjem szemét, mint a tüntetés után!’
A Márta Mátyásnéval készült interjú külön is közlésre kerül.
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Sándor István
Született: Csongrád, 1925. 06. 20.
1956-ban 31 éves volt, a családjával lakott Budapesten,
gépkocsivezetőként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban:
Október 23-án, Budapesten, a Kossuth téren, látta a
fegyveres harcokat, amelyek azóta is mélyen az emlékében élnek. Aktív részese volt a sebesültek mentésének.
A Sándor Istvánnal készült interjú külön is közlésre
kerül.

Interjú Licsicsányi Istvánnal
Licsicsányi István 1956-ban katona volt, főhadnagy.
Hol élt és mivel foglalkozott 1956-ban, a forradalom idején?
Én tulajdonképpen katona voltam 1956-ban, 26 éves főhadnagy, és én nem voltam
szabadságharcos. Nem voltam karhatalmista sem. De én olyan tiszt akartam lenni,
amelyet annak idején a tanárom megrajzolt egy műszakit tisztről. Tehát nem arról van
szó, hogy a politikával nem foglalkoztam, de úgy annyira nem merültem bele. Engem a
katonai kérdések érdekeltek.
Meséljen az ’56-os élményeiről!
Amikor én ’54-től ’56-ig továbbképzésen voltam a Petőfi Akadémián, ezredparancsnoki tanfolyamnak hívták. Ott, ahányan voltunk, annyiféle képen közelítettük meg a
kérdés lényegét, hogy tulajdonképpen mi van most. Annyira szerteágazó volt ennek az
egész akkori helyzetnek a megközelítése. És akkor ugye október 19-én újra kibocsátó
ünnepség. Az Akadémiáról Hídvégi ezredes, aki akkor a Néphadsereg Pártbizottságának
első titkára volt, az tartotta a kibocsátó beszédet. Hát ő mondott néhány dolgot és akkor
azzal fejezte be a beszédét, hogy nagyon vigyázzunk, nehogy az ellenforradalmárok
közé keveredjünk. Nem értettük, mert a beszédében nem erről szólt. Hogy most tulajdonképpen miről van szó.
Mi azt az életet éltük a családommal, hogy amikor vége volt az ünnepnek, hazamentünk és akkor mi csomagoltunk és mentünk Csongrádra, szabadságra, mert mi az első
két hetet mindig úgy töltöttük, a szabadsággal. És Csongrádon ugye nagyon kevés
néprádió volt, ilyen vezetékes rádió volt az egész városban, mi falikutyának hívtuk, mert
akár kellett, akár nem, mindig szólt. Ahogy az egyszerű emberek mondták, mindig ugat.
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Aztán október 23-án átmentem a barátomhoz, meg a családjához is, mert nekik volt
fali kutyájuk. Hallgattuk a falikutyát, mondott mindent a riporter, aztán közvetítették
Gerő Ernőnek a beszédét. Hát nem azt mondom, nem voltunk éppen képzetlenek ezekben a dolgokban, de nem egészen értettük azt a fajta felfogást az egész jelenségről, meg
azt a dolgot se, hogy Piros belügyminiszter ugye hol betiltott, hol engedélyezett. És abba
maradtunk ott a barátommal, hogy itt, ha valami van, akkor ugye azok a kérdések merülnek fel, amit nagyon sokan nem szerettek föltenni. Hát az egyik a begyűjtés volt,
azután meg még az, ez az úgynevezett rekvirálás, mert a jóvátételt fizetni kell, meg mit
tudom én milyen magyarázat volt, és a háborúnak már akkor néhány éve vége volt. Katonaként mi azt tudtuk, hogy ez már, hogy mondjam, politika dolga, hogy így csinálja.
Én katonaként, ugye mikor mi hazaértünk, bejelentkeztem a Helyőrség Parancsnoksághoz Csongrádon és 24-én meghívtak a Párbizottságra, egy ilyen értekezletre, mert
hát a K telefonon minden hír ideért, hát nyilván abban a hangnemben, ahogy oda érkeznie kellett. Akartak egy védelmi bizottságot létrehozni. És hát a Pártbizottság titkára elmondta, hogy védelmi bizottság azért, hogy egyrészt ha tüntetés lesz, akkor ugye
kezelni tudják a tüntetést, tehát ne váljon fegyveres küzdelemmé, másrészt meg hogy
ne történjen meg, hogy kirakatokat betörnek, meg szervezkednek. Ellenük rendelkezésre áll a rendőrség meg a hadsereg. És amikor kiejtették, hogy rám gondoltak, hogy
én ezt összehangolom, megszólalt az egyik pártbizottsági tag, hogy azt nem lehet, mert
a Licsicsányi főhadnagyot, a Petőfi Akadémián végzett, a Petőfi Akadémia meg átállt az
ellenforradalmárok oldalára. Én ott hallottam először, de ez akkor is bennünk volt
tulajdonképpen, hogy ha sor kerül valamire, akkor itt minden megtörténhet. Mert a
hangulat olyan volt. Értettük az embereket és hát nem mindnyájan tudtuk a választ,
én sem, meg mások sem.
Az események zajlottak, tüntetés volt 26-án, a katonák sorfala ott volt, ugye nem az
volt a dolguk, hogy hozzányúljanak valakihez, hanem tényleg ne engedjék meg, hogy
az utcán randalírozás történjen. De hát nem tudtuk elkerülni végül is.
Én a laktanyában voltam, és 28-án éjszaka, amikor visszajöttek a szovjetek és Debrecenben a repülőbázis személyzeti állományát felszámolták, a katonák jöttek gyalog
hazafele, és volt, aki odajött a laktanyába, hogy itt szeretne aludni, mert ő még Szegedre megy. És akkor ők hát persze ott aludtak, nyilván beszélgettek, és ezen az éjszakán
a sorkatonák elhagyták a laktanyát. Reggel mikor bementem, én is csak néztem, akkor
hát megtörtént, fegyverrel együtt. Aztán a százados, hogy meg tudja akadályozni, hogy
ezek a gyerekek fegyveres harcokba ne vegyenek részt, küldött egy-egy táviratot a katonáknak, hogy azonnal vonuljon be. És tessenek elhinni, 28-án minden sorkatona
bevonult, és fegyverrel együtt, lőszerrel együtt, semmi nem hiányzott. És amikor megkérdeztem őket, hogy most végül is mi, miért történt, akkor egyik tizedes az mondta
meg, hogy tudja főhadnagy elvtárs, maga nem ismeri ezt a századost. Érte mi tűzbe
mennénk. Ezért jöttek vissza.
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És hát ugye telt az idő, megjött a szovjet harckocsi oszlop, átkeltek a kompnál, jöttek ide
a laktanyához. Megállt az oszlop a kapubejáróval szemben, ügyeletes tiszt voltam éppen. És
ugye egy páncélozott jármű indult befele a laktanyába, intézkedtem, hogy nyissák ki a laktanyát, a kaput, ugye a harckocsi meg az ágyúcsövet rátette a kapuügyeletes szobára ugye. Aztán
kiszállt egy magyarul is tudó főhadnagy, felderítő, kezet fogtunk, mondja, hogy hát azt akarja az ezredparancsnok, hogy tegyük le a fegyvert. Én meg mondtam neki, hogy jelents meg a
parancsnokodnak, hogy nem tesszük le a fegyvert. Mi ugyan nem akarunk harcolni ellenetek, de nem tesszük le. És akkor azt kérdezte tőlem, hogy milyen indokkal. Hát kis barátom, hát mink a Varsói szerződésben vagyunk még, nem? Azt mondja, igen. Hát akkor?
Miért a kérdés? És kiment, megjelentette a parancsnokának, és ugye kérdezte a parancsnoka, hogy tulajdonképpen ott a laktanyában ők kérdezhetnek-e valamit. Hát mondom,
ott van a lőszerraktár, a robbanó anyagot ott találjátok, a harckocsival meg őrizzétek.
Aztán bement a többi harckocsi a városháza elé, ott ahol régen volt egy Kossuth-szobor,
ott, egy a gimnázium előtt, meg még valahol álltak, hát mindet én sem tudom. És hát
az üzemekben, a Bútorgyárban is megalakult a Forradalmi Bizottság, a régi igazgatót
elkergették. Az öreg fölhívott, hogy Pista, hát ez van most, há’ hogy van ez? Hát úgy,
hogy csináld a dolgodat, tudod vezetni a gyárat, akkor vezessed, dolgozzál, ne foglalkozzál. Ugye attól tartott, hogy ez számára majd azt jelenti, hogy ha mégiscsak úgy
marad a régi rendszer, akkor felelősségre vonják. És hát este még beszélgettünk a kisöreggel.
Hogyan alakult a forradalom után az élete? Hozott-e bármiféle változást Önnek?
November 13-án, mer ugye mikor megalakult a Kormány, akkor kiadta Münich Ferenc
a parancsot, hogy minden katona vonuljon be. Ugye nekem meg volt az új beosztásom,
de azt is megmondták, hogy aki iskolában volt, nem ahhoz az alakulathoz kellett bevonulni, hanem az iskolába. Tehát Hűvösvölgybe kellett bevonulnom, már ott akkor
működött a II. számú Karhatalmi Ezred. Bementem, jelentkeztem, mondta, hogy akkor
reggel szolgálatba lépsz. Mondom, arra kérem, hogy Érdligeten lakom, megnézem a
lakást, hogy mi van, majd aztán jövök, de minden ízem ellenkezett, hogy én karhatalom.
Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ilyen katonaként majd valakit is kísérek ott.
Ez nem. Mert ugye ennek vannak vonzatai még.
Egyedül mentem haza, a feleségemék még Csongrádon maradtak, aztán kopognak.
Mondom, ki vagy? Mondja, hogy L. József százados. Mondom, gyere be Jóska bácsi.
Bejött, és hozott egy parancsot, hogy megbízom L. József századost, hogy munkatársaival szervezze meg az első Vasút Biztosító Hadosztályt és vegye át a szovjet parancsnokságtól a Budapesti Igazgatóság összes vonalain a vonatok kísérését, átvezetését
Budapesten, bevezetését Ferencvárosi pályaudvarra, Rákosrendezőbe és Érdre, mert
Budapestre jönnek élelmiszer szállítmányok, dr. Münich Ferenc a Fegyveres Erők Minisztere. Mondja Jóska bácsi, hogy arra gondoltam, hogy jössz velem. Hát mondom, kik
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a többiek, akik megszervezik? Végül is beleszólunk a kártyába ugye? Mondom, jól van.
Jól van Jóska bácsi, de azt mondja, akkor reggel nyolc órakor megyünk Pestre.
Aztán hát megtárgyaltuk, hogy gépkocsik kellenek, mert a parancsban benne volt,
hogy első a biztosítás. És Szentendrén az új laktanyába, ami később a szovjet laktanya
lett, ott alakultunk meg. Ott voltak a sorkatonák, akik szintén bevonultak a miniszter
parancsára, azokból. Meg hát azokból a tisztekből, akiket odavezényeltek a műszakiakból. Megalakult a zászlóalj, és ugye elindult Budapestre a gépkocsi oszlop. 37 gépkocsi
egy oszlopban, hát föllobogózva ugye, mert általában a miniszter elrendelte, hogy akkor
a piros-fehér-zöld, piros lobogó volt, amit ugye a Kádárék bevezettek. Kaptam én is egy
ilyen Gazt, fogódzkodóval, oszt elindultunk. Nagyon régen nem volt olyanba élményem,
ahogy a budapestiek fogadtak bennünket. Kiabáltak, végre magyar katonák! Dobálták a virágokat. Szóval, az ember úgy bemelegedett. Beértünk Rákosrendezőre, az egyik század ott
maradt, betelepedett az ottani vasutas laktanyába, mer ugye ott laktanyák is vannak.
És hát átvettük a feladatot végül is.
Nagyon érdekes volt a forradalmi hangulaton átesett sorkatonákkal beszélgetni. Itt
mondanám el azt, hogy szóval mi tisztek is nagyon megváltoztunk, azok is, akik nem
vettek részt. Sok mindenről másképp gondolkodtunk. Aztán hát, amikor vége lett volna
ennek a szolgálatnak, akkor az ezredes, aki az Első Forradalmi Ezred parancsnoka volt,
elintézte a Honvédelmi Minisztériumban, hogy a zászlóaljat beépítik az Első Karhatalmi
Ezredbe. És hát elintézte az ezredes, hogy be kellett vonuljon a zászlóalj Ercsibe a laktanyába, és föloszlatták a zászlóaljat. Én utána, ugye nem sok beosztás maradt már akkor,
mert csökkentették jelentősen a hadsereg létszámát, és karhatalmisták kaptak először
tiszti beosztást, utána, ami maradt abból. Azt mondja nekem a káderes, hát főhadnagy
elvtárs, magának nincs beosztása a Magyar Néphadseregnél. Mondom miért? Ő azt nem
tudja. Beszéltem Csongráddal, úgy voltam vele, hátha van még szárazon valamilyen
katonai beosztás, mert civil nem akartam lenni, de ugye már akkor a Munkásőr-egységek
megalakultak, a kinevezések megtörténtek, a Pártbizottságokon a katonai beosztásokat feltöltötték. A tanácselnök nem tudom mit mondott a káderesnek a telefonon, csak lényeg az,
hogy letette a telefont és azt mondta nekem, hogy azt ő tudja, hogy én jó szervező vagyok
és ezért a Dunai Flottillánál van egy olyan beosztás, hogy a főhadnagynak kell egy segítség, meg kell szervezni a Dunai Flottillát, mert nagyon széjjel voltak.
Ott sok minden, tulajdonképpen az összes problémájuk az volt ezeknek az embereknek, hogy megjelent a határozat arról, hogy hogyan kell értékelni ’56-ot. Az az igazság, hogy
mi is vakartuk a fülünket, hogy is van akkor, mert a részletekből úgy tudtuk, hogy november
26-án, 27-én Kádár is úgy gondolta, hogy fegyveres felkelés volt. Akkor mi történt közben?
Hát persze ezt nem tudtuk. Azt én most tudom már, hogy tulajdonképpen, ugye amikor kiment,
ugye ott sok mindent közöltek vele, hogy mit hogyan, és azt is, hogy csak akkor lehet miniszterelnök, ha ezt tudomásul veszi. A magyarok akárhogy akarják, nem.
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Interjú Márta Mátyásné Erzsikével
Márta Mátyásné Erzsike Békéscsabán élt, 1956-ban szerzett levelezőn tervgazdász
képesítést, a Békés megyei Tüzép központ dolgozója volt.
Meséljen az ’56-os élményeiről.
Október 31-én kezdődött, a tégla segéd gyári igazgatója, vezérigazgatója a minisztériumba ment, így vezetőség nélkül maradtak, mert a vezetők elmentek. És mindjárt négy
embert az ÁVÓ fekete Volgája érkezett, a gyárvezetőt elvitte, aki sváb származású volt.
Annak az volt a bűne, Engelhart Györgynek hívták, a másik embert, akit elvittek, Dunai
Jani bácsi volt, műszakvezető, cséplőgép és földtulajdonos, tehát ennek ez volt a bűne.
A harmadik Zsótáros Laci volt, a gépjavító műhely csoportvezetője. Annak az édesapja csendőr volt, azt azért vitték el. Az meg a temesvári rabgyűjtő helyen halt meg, sárba,
vízbe, pocsolyába megfagyva. Az utolsó egy fiatal szakmunkás volt, azt meg azért
vitték el, mert klerikális volt, tehát az édesanyja szombatista vallású volt, azt ünnepelte. Annak a felesége éppen a kórházból haza került, gyermekszülés után, nem törődtek az ilyennel, elvitték. De az irodából nem volt még, akit elvittek volna. Kezdődött
a vita, hogy ki, hát a bér- és munkaügyi osztály vezetője ugye, itt volt várható leghamarabb, hogy valamit tudnak találni. Az a párom volt. A négy embert elvitték már 9
és 10 óra között. A férjemre este, amikor hét órakor munkaidő után, mert párttag volt,
tehát nem lehetett párttagot letartóztatni, előbb ki kellett dobni a pártból, tehát gyűlést
kellett szervezni. Mindjárt szólt az sztk. beosztottja, Matyi, a rendőrség kérte a lakáscímedet. Akkor megszólalt a Sárközi Zoli, az egyik beosztottja, én meg ilyen cédulát
kaptam, hogy ezt olvassam fel ellened. De én nem megyek el, és nem olvasom fel, mert
ez nem igaz. Erre még egy tag jelentkezett, azt mondja, na fiúk, gyorsan hívom Erzsikét.
Én a Békés megyei Tüzép központ dolgozója voltam. Erzsike azonnal gyere ki, de nem
az irodába, csak az udvarra, mert úgy érzem, poloska van, és négyszemközt akarok.
Akkor már sejtettem, hogy valami nem stimmel. És akkor kerékpárra ültem, szóltam
megyek be a gyárba. Kiérkeztem a páromhoz, az udvaron várt, mondja Erzsike, valószínűleg letartóztatnak még máma, miután kidobnak a pártból. De így hosszú lesz.
Mondja a párom, hogy sem az embereket, sem a vállalatot egy fillérrel nem károsítottam meg, mindenki nyugodtan nézhet a szeme közé. Nem tudom mivel fognak vádolni. És délután hét óra előtt összehívták a taggyűlést és a párom mielőtt elkezdődött
volna, tudom, mit akarnak, ki akarnak dobni a pártból. Kettétépte a pártkönyvet és
odavágta a párttitkár elé. Tessék, itt van, vihettek! A húga az nem a rendőrségen, hanem
annál súlyosabb, ávósként dolgozott, ő jött ki a kocsival a gyárba. Én is kimentem este
a gyár elé, elsötétítés volt akkor, és megálltam egy fa árnyékában, egyszer csak valaki
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megfogja hátulról a vállam, Erzsike menjünk, Matyit már elvitték, nem itt a főkapun,
hanem hátul. Hazakísérhetlek? Mondom, még az hiányzik.
A férjemet elhurcolták, az ajtóban a nő a vállára tette a kezét és azt mondja, na, egyelőre el tudok egyedül is menni a kocsiig. Nem engedte, hogy az ávós nő kezével érintve
elkísérje. Hazamentem, a helyemre nem mehettem. A Matyit a rendőrség elvitte az
ünneplő ruhájába. Reggel három óra után fölkeltem, elindultam kerékpárral a rendőrség
fele. Meg akarom közelíteni a rendőrséget, azt mondja, álljon meg. Jól van, megállok,
csak mondom, jövök érdeklődni. A férjem az este nem jött haza, aztán otthon szokott
aludni, érdeklődöm, ide hozták-e. Tudtam, hogy hozták, csak azt nem tudtam, hogy az
ávóra vagy a rendőrségre. Azt mondja, ó asszonyom, menjen nyugodtam haza, a férje
ivott valahol, valamelyik utcai padon alszik. Mondom, az enyém nem szokott. Mondom,
Márta Mátyásné vagyok, bemutatkoztam. Annak a focistának a felesége? Igen, mondja,
de már föntről kiabálnak le, a rendőrség épületéből, Erzsike menjen nyugodtan haza, a
Matyit ide hozták az este, a másik férfival. Na, erre nyugodtan mentem haza, nem az
ávón volt, nem fogják verni. Valakit reggel elengedtek, de nem a mieink közül, valaki,
aki le volt tartóztatva. A párom megkérte, hogy menjen el hozzánk és szóljon az édesapámnak, hogy valami sportruhát hozzon be neki, mert az ünneplőt nem akarja padon
aludtak, vagy mit tudom én. Meg a páromat mindjárt a focisták körbe vették, ne legyél
bent, fogj egy biciklit, fordítsd föl, szerezz egy sámlit, aztán hogy az udvaron legyél.
Ugye a sportolók összetartottak. Igen ám, hármat már hazaengedtek, kihallgattak. Már
csak a párom, meg a Gyuri bácsi a sváb ember volt bent. Én vettem magamnak a bátorságot, fölkerestem a főhadnagyot. Mondom neki, hogy a férjem pénztárcáját kérem,
mert villanyszámlát kell fizetnem és még nem volt fizetés, harmadikán volt a fizetés,
és ez elsején volt. Aztán azt mondja, ha megmondja mennyi pénz volt benne, odaadom.
Hát mondom, ki az a bolond férfi, aki megmondja, mennyi pénz van nála. Mondom, de
körülbelül meg tudom mondani, mondom, ha uzsonnázott, akkor hetven forint körül,
ha aznap nem evett, akkor nyolcvan forint. Nyert, itt a pénztárca, nem uzsonnázott!
Közben, három embert elengedtek, ketten voltak még, mire a két ember jött volna
szerdán, mondja nekem, hogy szerdán már együtt fognak vacsorázni, addigra haza megy
a férje. De nem haza hozták, hanem átvitték, még azt a hármat, akit elengedtek, még
azt is visszahozták. És az öt embert átvitték az ávóra. Azt mondja a párom, őt nem
hallgatta ki az ávó, de a Gyuri bácsit igen, és mikor gyulai börtönbe kerültek, akkor
mondta, hogy kibírtam. És az ávón, ahogy forrón főzték a húst, öt percet kaptak az étel
elfogyasztására. Hát hogy egyenek forró ételt, csajkába tiszta húst, öt percet kaptak,
aztán az van, hogy nem kell nekik a hús. Ugye így volt. Na, akkor a Matyit egy régi, diák
focista társával ott találkoznak, az volt az étel kiosztó. Matyi ránéz, csak azt mondja a
szememmel, ahogy tudtam, hogy ne sokat, mert, hogy azért tudjon öt perc végén valamennyit megenni. A férfi megértette, és így hozzájutott pár falathoz. Úgy öntötte, hogy
mellé, a Matyi csajkája mellé öntötte, hogy kifele menjen, ne a csajkába.
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Négy hónapig előzetesben voltak, és akkor nem a bíróságon rendelték ki a tárgyalást,
hanem Békéscsaba Ybl Miklós által tervezett és kivitelezett városháza dísztermében
tartott négy napig a nyilvános tárgyalás.
Másnap kezdődött a négynapos tárgyalás. Én a férjem háta mögé közvetlenül leültem,
mert tudtam, hogy, most már innen nem zavarhatnak ki. Minden szót hallani akartam.
A férjem kapta a legkevesebbet, egy év börtönben letöltendő és részleges vagyonelkobzást. Bemegyek, mondom, hogy egy év börtönben letöltendő és részleges vagyonelkobzás. A legjobb barátja azt mondja, csak csinált az a Matyi valamit, ha már egy évet kapott.
Mondom, ha te jobban tudod, miért nem mentél meghallgatni? Másnap reggel, ja, az
ügyvédje meg a Gyurka bácsi, az első számú vádlott a férjem volt a második. A védőjük
egy óra múlva bement a börtönbe és mondja, hogy gyerekek, ne fellebbezzetek, mert politikai,
súlyosbítani fogják. Ezzel elment. Egy óra múlva halott volt. Megmérgezte magát.
Elérkezett az október 23. A férjem két órakor telefonál, Erzsike a közraktárba betoltak egy vagon kukoricát, megyek, kihányom. Jó vacsorát főzzél, később érek haza.
Hazaérek, a biciklit a fához lököm, kinyitom az ajtót, a gyerek pizsamában, első elemista, rohan elém, ráförmedek, te miért nem vagy az iskolában? Mert nagyapa értem jött,
akkor már édesapám is ott volt, azt mondja, forradalom van, nyisd ki a rádiót, Pestet
lövik. Matyi hol van? Mondom elment vagont kihányni. Mikor kész volt a vagonnal,
akkor már hallani valami nagy dübörgést a híd felől, és ordítozást. Na, hát erre megvárják, mi ez az ordítozás. Hát a téeszek indították Békéscsabán a forradalmat, hogy
így mondjam. Üvöltötték, tele torokkal, sorba jöttek, és csatlakozott hozzájuk a tömeg.
Az Orosházi útról a téeszből jöttek az emberek. Ruszkik haza, ruszkik haza! A párom
mellett a bicikli, meg a nagy szív alakú vaslapát a vállán, indult volna haza. Hát a gyógyszerész odaszól, Matyi gyere közénk a biciklit én tolom, a lapátot hozzad. A párom is
beállt a sorba, ő is üvöltött végig, ruszkik haza! Hét óra után jóval ért haza, hangja nem
volt, de a szemét úgy ragyogni, csillogni, sem azelőtt, sem azóta, nem láttam. Örömmámorban úszott. Édesapám mikor meglátja, szedi el tőle a biciklit, elvette a lapátot,
mondja, hogy, nekem szól oda, minden rolót lehúzni, ablakot becsukni, az éjszaka meg
ne lógjon. A rádió már akkor, lőttek Pesten, már a Sztálin szobrot elfűrészelték. Reggel
mikor felébredtem a páromnak hűlt helye volt. Hogy mikor tűnt el, nem tudom. Este
lezuhanyozott, pizsamába felöltözött és lefeküdtünk.
Én is reggel korábban indultam, megyek, mit találok bent. Hát ott már seprűnyelet hoztak be a telepről, fűrészelik ketté, vásznakat tépnek, piros-fehér-zöldet, zászlónak, mert
varrógép is van a vállalatnál, már varrják össze, az én főnököm meg a címert, Kossuth címert rajzolja vastag papírra, aztán belerajzolja a dolgokat. Az egyik nő már elment fonalat
vásárolni. Én leültem hímezni, már piros fonal volt, tehát ahol piros kellett, ott már én
kisírásos láncöltéssel egymás mellé sűrűn hímeztem. Másnap reggel kivonulunk, az igazgató is kiállt. Mindenki, a telepről is bejöttek az emberek mindenki zászlót kért, vörös
rongy nem kellett senkinek, elő se vették. És utána mindig rásóztak valakire vörös rongyot,
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csak úgy hívtuk. Na, most mindenki kérte a piros-fehér-zöld zászlót. Ami nem volt hímezve az is jó volt, csak piros-fehér-zöld zászló legyen. Kivonulunk. Százegyes szobor emlékművet, Első Világháborús emlékmű, a hátlapján a halottak, nevek felsorolva, oda vonultunk
ki. Első sorban mentem, egy tank velem szemben rám irányítva a cső. A háta mögött egy
másik tank, de ott én voltam az utolsó, mert szemben az első voltam, ott ahol a Beruházási Bank volt, és ruszki kiskatonák. Nem ruszkik voltak, hanem mit tudom én, Szovjetunió
volt, tehát, nem ukrán, hanem ilyen ferdeszemű, mint a Rákosi felesége, kiskatonák. Újság
papírba száraz leveleket csavartak, azt szívták. Na, a mieink mutatták nekik, ha kijönnek
a tankból, akkor ilyen cigarettával kínálják meg. Miután Békéscsaba lakossága 80%-a tót.
Tehát szlávokkal egész jól tudtak beszélni. A kiskatonák megtudták, hogy magyar katonák
hazajöhetnek, csomagot kaphatnak, szabadság, előjöttek megtárgyalták. Tizenöt-tizenhat
éves gyerekek voltak, mi nyugodtan voltunk, mert nem volt, aki lőjön, hiszen a kiskatonák
a tankjukon kívül voltak. A színház előtt, Fekete nevű vezető színész elszavalta a Talpra
magyart, a másik a Himnuszt, és nagy ünnepség volt. Békéscsaba lakosságának 90 %-a ott
volt a téren. Az Andrássy úton és a Szent István téren, emerről meg a Kossuth tér felé. Dél
felé haza indultunk, de nem haza mentünk, hanem a vállalathoz, és attól kezdve november
4-éig mi ülő sztrájkot folytattunk. Hímeztük a nemzeti színű zászlókat (nevet). Hogy a párom
mit csinált azt nem tudom, de amint kivonultunk én sose láttam, a Gabonaforgalmi Vállaltnál, hogy hol volt, nem tudom. Ott is az igazgató hiányzott a társaságból, mások ott
voltak. Majd utólag értesültem, hogy Munkástanács tag volt a férjem. Tehát ő ott volt.
Milyen különleges emléke van, ami eszébe jut az 1956-os eseményekről?
Mikor Gyulára, a megyei börtönbe kerültek, akkor a férjem bűne az volt, hogy a Szabad Európa hangját hallgatta és a beosztottai előtt másnap elmondta, hogy előző este
mit hallgatott a rádióban. Abban az időben nem volt mindenkinek rádiója Békéscsabán,
mert amikor az oroszok megjöttek, először az oroszok zabráltak, aztán a békéscsabai
kommunista vezetők kitalálták, hogy mindenki szolgáltassa be a rádióját, és akinek
rádiója volt, mint nekünk, kiválogatták a javát maguknak, aztán mondták, hogy most
már mehetnek a rádiókért, mindenki viheti haza. Már aki megtalálta, a mienk nem volt
meg. Mi, amikor az első néprádió kijött, akkor jutottunk rádióhoz. De akkor csak az
elsők, akik a néprádióból kaptak, az volt a világvevő. Akik a másodszorra jött ki, már
csak a magyart, Budapestet lehetett hallgatni. Úgyhogy nekünk még évtizedek múlva
is ugyanaz a néprádiónk volt, ahhoz ragaszkodtam, az volt az én ’56-os emlékem.
Hogyan alakult a forradalom után az élete? Hozott-e bármi változást Önnek?
Október után hajszálon múlott az élete a vállalatnál, mert egy csomó embert elküldtek,
akiről megtudták, hogy a Munkástanács tagja volt. A páromtól megkérdezte az igazgató,
Matyi maga mit csinált? Hát mit, ultiztam. Mert még ebédidőben is mindig leült ultizni.
Ezt az igazgató elhitte, tudta, hogy nem hazudik. Ebédidőben megjelentek, ott ultiztak. Így
hát a párom benn maradt, nem küldték el. De attól kezdve az igazgató hiába terjesztette elő
a páromat fizetésemelésre, más beosztásba. A kocsink több fizetést kapott, mint a férjem.
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Interjú Sándor Istvánnal
Sándor István 1956-ban az Állami Ellenőrzési Minisztérium miniszteri sofőrje volt.
Meséljen az ’56-os élményeiről.
A forradalom kitört másnap, telefonon engem fel tudott hívni, de a legtöbb főnök nem
tudta felhívni a pilótáját. És én vittem haza akkor a három főnököt. Hazavittem, és
akkor még ott pity-poty hallatszott a Rózsadombon, mert ott lakott. Na és akkor őket
hazavittem, eszek és megyünk be. Hát mondom főnök, hát az utcán még lövöldöznek.
Azt mondja nem baj, akkor is bemegyek, azt mondja. És úgy is volt, beült a kocsiba és
mentünk már a hídon, ott leállítottak bennünket, a harckocsik ott álltak és igazoltattak.
De minket átengedtek, egybetűs kocsikat. Mert én egybetűs kocsival jártam mindig, a
miniszternek a kocsijával. És aztán átmegyünk a téren, mert ott volt a hivatalunk a
sarkán.
Melyik minisztérium?
Az Állami Ellenőrzési Minisztérium. Na és aztán erről is jöttem vasárnap, a Balassi
Bálint utcából, és jövünk a téren keresztül, hát látjuk, hogy 16 harckocsi volt ott. Tizenhat. Még azt is megolvastam. Meg vagy tíz ilyen gépágyú. Oda le voltak rakva. Azt
mondja a főnök, hát ezek? Mi van itt? Hát mondom, nincs vége még a forradalomnak.
Azt mondja nincs? Mondom nincs.
Ez mikor történt?
Ez október 25-én volt, nagyon emlékszem rá. És akkor az öreg felment, és azt mondja, a kocsit vigyem. Mondom mi az hogy, beviszem a garázsba. Mert a garázs az ott volt
az épületünk alatt. Na és aztán levittem a kocsit a garázsba és kimentem, mert hallottam
az óriási tömeget már akkor. Minden utcán jöttek teherautóval, meg a tömeg a térre. És
akkor a végén ellepték a harckocsikat. Felszálltak a civilek a harckocsikra, beledugták a
zászlót az ágyúcsőbe, és ott ölelkeztek az oroszokkal. Éljen a Vörös Hadsereg, mondják
nem Vörös, hanem orosz. És akkor azt kiabálták, hogy éljen az Orosz Hadsereg. De akkor
már úgy tele volt a tér, hogy a téren már nem fértek. A környékbeli utcák mind dugig
voltak. És aztán én láttam, hogy az Árpád utcából kifordul két harckocsi és így álltak a
csövei, kinn állt az ember, és kijött a másik is és egymás mellé álltak, és mondom az egyik
kollégámnak, idefigyelj, ez gyanús nekem. Hát mit akarnak ezek itt? És a tértől az körülbelül olyan 100 méterre volt csak. Mi meg közte voltunk. Na és aztán mondom, valahová el kéne innen menni, azt mondja, ne félj, nem lesz itt semmi. És egyszer csak elkezdték ereszteni a csövet le, vízszintbe és csukták a tetőt és eljöttek oda pont mielőttünk,
mint ide az ablak, pont ennyire volt tőlem a harckocsi, ami először elsütötte az ágyút.
Képzelje el. Ágyúval bele a tömegbe! Én csak néztem, mert láttam a lövedéket, a lángoló,
a piros lövedéket, és akkor ott a harckocsit lőtték, mind a tizenhatot ki, amelyik ott volt
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azelőtt. Az volt a parancs, mert akkor volt itt a Mikojan meg a Szuszlov, és mondták,
hogy átálltak az oroszok. Akkor azt mondták, hogy azokat ki kell lőni mind, és azért volt
ez az egész vircsaft. És akkor mind a 16 harckocsit kilőtték, és akkor, aki a környéken
volt, az mindenki meghalt, vagy megsebesült. Meg akit útközbe értek, mert aztán nem
csak ágyúval lőttek ám, hanem géppuskával, sorba végig. Szörnyű volt ezt átélni.
És én annyira tudtam, hogy volt egy olyan széles ajtó, és már tele volt, mert bentebb
már nem lehetett menni, mert az tele volt, és a legszélén ott álltam kint. És így mentek
előttem, ott volt egy, előttünk pontosan egy telefonfülke, és három rendőr oda bement
és láttam, amikor elvágta derékba a géppisztoly-sorozat. Mind a hárman, mind a három
rendőr összeesett ott a telefonfülkében. És akkor aztán elszabadult a pokol, lőttek
minden irányból. Na, és akkor csend lett, csak a nagy jajgatás, gondolhatja, az a rengeteg sebesült. És akkor jött volna a mentő, odalőttek. Nem a mentőt találták el, oda
lőttek. Figyelmeztették, hogy ne jöjjenek oda. És akkor az Akadémia utcából jöttek és
oda lőttek. És akkor visszamentek a mentősök, és akkor egy kicsit megint vártak és
mondták, hogy menjenek, hát ott a rengeteg sebesült. És amikor másodszor bementek
a tömegbe, hát azok feküdtek mind. Mire aztán nem lőttek többet. Na és akkor utána
ugye én is néztem, hogy mi van itt, mondtam te Úristen, folyt a vér, szálltak az emberi
testrészek a levegőbe, amikor belevágott a harckocsiba az a lövedék. Hát ilyen nyolcas
lövedékkel lőttek ezek. És szétfröccsentek az emberek, mindenféle emberi testrész volt
ott, ami létezett. Szanaszét, szétszórva. És akkor este nem tudtam hazamenni. Mert a
híd le volt, minden híd le volt zárva és tele volt harckocsikkal.
Végig bent voltak a minisztérium épületében?
Ott, de akkor én kijöttem, és ott kint voltam. Segítettük a…, van ott egy nagy étterem,
az még azt hiszem most is meg van, és leszedtük az abroszokat, azzal kötöztük a sebesülteket. Mindent, függönyt, mindent leszedtünk és azzal kötöztük a sebesülteket. És
én körülbelül éjfélkor tudtam hazamenni, úgy hogy a harckocsik között bujkáltam és
megállítottak mindig az oroszok. És akkor már annyit tudtam oroszul, hogy hát engedjenek haza, mert én csak sofőr vagyok és itt rekedtem. És akkor mindenkinek el kellett
mondanom a hídon, az összes orosznak, aki megállított. És akkor másnap, illetve akkor
hajnalban aztán odamentek az amerikai követségre és kiabáltak, hogy jöjjenek ide,
nézzék meg mit csináltak. És akkor ott utána jött egy óriási tömeg, olyan nyolcas sorokban
mentek és kerülgették a sok hullát, meg a sebesülteket, és ott voltak az amerikaiak is. És mondták, hogy nézzétek, mit csináltak itt. Avatkozzatok bele. De azok nem szóltak egy szót sem.
Egy szót se szóltak. Aztán akkor mi meg segítettünk, a hullákat raktuk a teherkocsikra,
a sebesülteket meg a kék buszokra. Azokat hordták egész késő estig, képzelje el.
Azok hogy jöttek oda, hallották vagy már tudták, ott voltak?
Persze, sorba álltak a kék buszok ott. A sebesülteket vitték mind. Hát azt már nem
tudom, különböző kórházakba, hogy hová, nem tudom, arról nem tudtunk. De halott
az több volt. Az még ott volt, akkor épült a metrónak ott egy megállója, a Kossuth téri
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megálló és az még csak ki volt fúrva. És oda dobálták le a hullákat. Akkor éjjel. Egész
éjjel dobálták lefele a hullákat. Erről nem írt az újság, egy sort se írt róla. És én meg ott
voltam, tudom. Hát a lövedék, a golyószóró lövedék az a hasam előtt egy ennyire ment
el. Igen, de minden tizedik piros volt. És mondom ott volt két rendőr a telefonfülkében,
derékon mind a kettőt a golyó kettéfűrészelte. És akkor kinyílt az ajtó, és kipotyogtak
oda. De hát oda sem mertem menni, pedig tőlem egy olyan három méterre, hát hiába
megyek oda, mit segítek neki, és még mindig lőttek. Akkor körülbelül olyan húsz percig
volt a pergőtűz. Képzelje el. Addig lőttek egyfolytában. Igen.
Hajnalban lett vége?
Nem, ennek vége lett délután. Ez délelőtt volt, és ebéd után ennek vége lett. Persze,
és mi egész délután a sebesültekkel foglalkoztunk. Épkézláb ember ott akkor, mindenki a sebesülteken akart segíteni. Nem egy volt ott olyan, aki nem is tudta, hogy megsebesült. Ez a vastag combja, ezen a csonton át volt lőve. Sose felejtem el, fiatalember volt,
és csupa vér volt a köpenye. Mondom, fiatalember, maga megsebesült. Én, azt mondja.
Átlőtték azt a vastag farhúst. És ő nem is érezte, képzelje el.
Orvosok voltak-e ott? Valaki, aki orvos?
Senki, nem, mi csináltunk mindent.
A sebesülteket utána a kórházba vitték?
Biztos oda vitték őket, de hogy melyikbe, meg hova, azt nem tudom, hát akkor nem
is ezzel törődött az ember.
Milyenek voltak a hétköznapok?
Aztán amikor ennek vége lett, akkor hozták vidékről ezt a rengeteg húst, a parasztok
küldték, meg a téeszek, képzelje el. Rengeteg húst, félmarhákat, féldisznókat, és krumplit, mindent hoztak oda a minisztériumhoz. Megállt a teherkocsi, és akkor kérdezték,
hogy hát ki a hentes? Hát én hentes is vagyok. És akkor én ott két hétig a húst mértem,
képzelje el.
Erről honnan tudtak? A híreket, hogy ott vannak emberek, oda tudnak húst vinni.
Hát, hogy mondták egymásnak, és akik ott dolgoztak, főleg azok jöttek.
Honnan hallott a történtekről?
Hát a rádió beszélt állandóan, mondta a különböző híreket, aztán meg beszélt az
Amerika Hangja, meg a Szabad Európa, meg minden. És akkor mindenféle ellenkező
hírek jöttek. Egyik pillanatban ezt mondták, a másikban meg pont az ellenkezőjét. Meg
beszélt a miniszterelnök, a Nagy Imre.
1956-ban beszélgettük az októbert. Akkor a családja hol volt?
Nem jöttek velem, otthon voltak. A lányom iskolába járt. A feleségem meg a Rádiónál
meg a Tévénél felszolgáló volt, de akkor ők nem dolgoztak.
Mikor indult meg az élet?
Hát, megindult az azért úgy két hónap múlva. Tél volt, megindult. A gyárak, üzemek
beindultak.
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Ez idő alatt, azt mondta, hogy húst hoztak vidékről a minisztérium épületéhez,
de például a felesége a lakásban, és Önök, hogy jutottak hozzá bármihez?
Úgy hogy én mindig vittem haza, mikor én mentem haza, mindig vittem haza két
kiló húst, öt kiló krumplit, hagymát, mindent hoztak oda, képzelje el. És volt, aki ezt
osztotta, én a húst osztottam két hétig.
Milyen különleges emléke van, egy különleges emlék, ami eszébe jut az 1956-os
eseményekről?
Elhalványult már bennem az a Kossuth téri, az nagyon sokáig, nagyon élt bennem.
Mindig azzal foglalkoztam, képzelje el. Két lépéssel előbb vagyok, akkor engem talál el
az a sorozat, amelyik azt a három rendőrt elnyírta.
Amikor az eseményeknek már a részese volt, mit gondolt? Tudott már akkor arról,
hogy miért történik ez?
Hát hogyne. A forradalom előtt volt, mikor mondja nekem az öreg, hogy Pista megválunk egymástól. Kérdeztem, hogy, miért? Nem elégedett velem? Dehogy azt mondja,
visznek a pártközpontba téged. Ez a forradalom előtt volt két héttel. Vittek volna a
pártközpontba. Hogy ki volt olyan, aki oda megfelelt, és én meg állítólag okosabb vagyok
az átlagnál és számítottak rám. És azt mondja, hogy majd te is olyan leszel, mint én. De
hát mondom, én nem akarok megválni, de azt mondja, Pista muszáj, oda menni kell,
nem lehet nemet mondani.
És mi történt?
Hát utána két hét múlva forradalom. Miniszterek mellett dolgoztam, és akkor csodálkoztak, hogy én nem vagyok párttag. Kérdezték, hogy maga a miniszter sofőrje és
nem párttag? Hát én nem vagyok. És ez a két főnököm, nem is kérte tőlem. Azt mondták, nekik jó sofőr kell, nem párttag.
Hogyan alakult a forradalom után az élete? Hozott-e bármiféle változást Önnek?
Utána képzelje el, hogy megszüntették ezt a minisztériumot. Ezt az egyetlen minisztériumot megszüntették, és azt mondták, hogy mindenki menjen, ahova akar, az Állami Ellen
őrzési Minisztériumra nincs szükség. És sofőrt meg sehol nem vettek fel, mert mindenütt,
ahol ötvenen voltak, ott huszonötöt elküldtek. Rengeteg sofőr volt. És aztán mondták,
hogy gyerekek a busznál van fölvétel, és én elmentem, felvételiztem, és ott álltunk
százan. És akkor húszas csoportokban vittek bennünket próbára. Összesen ötünket
vettek föl.
Ez mikor volt? Melyik évben?
Ez ’57-ben, igen, kora tavaszán.
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„Baglyaskõ” Idõsek Otthona
Salgótarján, Nógrád megye

A „Baglyaskő” Idősek Otthona Salgótarján város kertvárosi részén, Baglyasalján található. Nógrád megye Önkormányzata 2008-ban adta át a 150 férőhelyes intézményt. Az
otthon átalakulása óta telephelyként működteti az 1988-ban létesült Füleki úti Idősek
Otthonát. Az idősek otthont nyújtó ellátását és a gondozóházi szolgáltatását a Petőfi
úti székhelyen 2-4 ágyas szobákban, a Füleki úti telephelyen 2-3 ágyas szobákban,
együttesen három gondozási részlegben összesen 224 (székhely: 140 – idősek otthoni
ellátása, 10 – időskorúak gondozóháza, telephely: 74) férőhelyen biztosított.
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Bagyinszki Ferenc
Született: Pásztó, 1927. 02. 17.
1956-ban 29 volt, Salgótarjában élt, kohászatban gyártásközi ellenőrként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „A megyetanács előtt a tömegbe lőttek az oroszok. (...)
A forradalom után semmi változás nem történt!”
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Sándor Józsefné
Született: Kazár, 1925. 09. 19.
1956-ban 31 éves volt, Kazáron élt a családjával háztartásbeliként.
Személyes élménye 1956-ban: Salgótarjánban volt vásárolni, amikor látták a főúton, hogy nagyon sok ember
vonul fel. Akkor már nagyon furcsának tartották, hogy
emberek sugdolóznak a boltban, de nem tudták, hogy mi
történik. Később már lehetett tudni, hogy Budapesten
kitört a forradalom. Lehetett hallani a lövéseket és ágyúzást. Mivel a férje párttag volt nagyon féltek sokáig még.
Kazárban nyugalom volt, ott nem bántottak senkit.
Tihanyi Györgyné
Született: Budapest, 1942. 03. 29.
1956-ban 14 éves volt, Budapesten élt a családjával, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: „Ekkor Budapesten éltem
a családommal, a forradalom napján édesanyám nagyon
későn ért haza és ő mondta el, hogy mi történik a városban.
Nagyon félelmetes volt a fegyverek hangja. Másnap kimerészkedtünk a házból, mindenütt halottak hevertek arccal
lefelé, klórral leöntve. A szomszéd házból kilógattak egy
ÁVH-s katonát az ablakból. Leírhatatlan, hogy hogy nézett ki abban az időben a város. Az
egyik bátyámra rá is lőttek. Mivel a mi házunkban volt áram és gáz, így nagyon sokan voltak
nálunk. A forradalom után édesapám nagyon zárkózott lett. Még egy évvel később is lehetett
érezni a bizalmatlanságot és félelmet az emberek között …!”
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Balogh Sándorné
Született: Kál, 1927. 12. 19.
1956-ban 29 éves volt, Taron élt a családjával, szülészeten dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: A forradalom idején a
salgótarjáni kórház szülészetén dolgozott. A sortűz után
a sebesülteket az ő osztályukon is ápolták. Levették az
ajtókat, ablakokat, mindenhol sebesültek feküdtek. Az
orvosok úgy néztek ki, mint a vágóhídi mészárosok,
csupa vér volt az egész ruhájuk. Borzalmas élmény volt.
„Halott halotton hevert mindenhol…”
Balogh Sándorné a „Baglyaskő” Idősek Otthonában él Salgótarjánban.
Személyesen, közelről élte át a borzalmakat, melyeket versbe foglalt.
Emlékezetből
Amikor tollat fogtam,
Ötvenhatra gondoltam!
A szörnyű vérengzésre,
Amit sajnos átéltem!
Gyilkoltak az „ávósok”,
Dübörögtek a tankok.
Mi lett a legnagyobb baj?!
Hogy felhangozott a „Davaj!”
Megjelentek a tankok,
És a „Sztálin harcosok”.
Dúlt a terror – vérengzés,
Pirosba borult az ég.
Dörögtek a fegyverek,
Hullottak az emberek.
Vér folyt a patakokban,
Vér, az öreg Dunában.

„Baglyaskõ” Idõsek Otthona

47

SZEMLE KÖNYVEK

Zokogtak az özvegyek,
Öregek és gyerekek.
Feldúlták Budapestet,
Sok hű magyar elesett.
Mindenütt sok sebesült,
Volt, aki már rég kihűlt.
Összedűlt ház és templom,
Mindenütt vér és rom.
Bem Apónak zászlója
Belehullott a porba.
Betaposta a sárba
Sztálinnak a bandája.
Megmocskolták nevünket,
Összetörték szívünket,
Megteltek a börtönök
És a temető gödrök.
Rákóczinak zászlaja
Megmocskolva – tiporva!
Megszentségtelenítve
Fetrengett a szemétben!
Sírt az öreg, fiatal!
Állt a gyászos ravatal.
Felhangzott a gyászének,
Siratta a nemzetet.
Budapest, 2008. október 23.
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Godó Lászlóné
Született: Etes, 1936. 11. 08.
1956-ban 20 éves volt, Salgótarjánban a családjával élt,
a tűzhelygyárban dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Nem lehetett tudni, hogy
a pufajkások vagy az orosz katonák lőnek, egy lépcsőházba
menekültünk, amíg lecsillapodtak a kedélyek.”

Lehoczki Józsefné
Született: Karancskeszi, 1924. 06. 26.
1956-ban 32 éves volt, Salgótarjánban élt a családjával
háztartásbeliként.
Személyes élménye 1956-ban: A férje éppen Salgótarjánba ment autóval, amikor meghallották a lövéseket.
Nem is tudták, hogy mi történik, elbújtak, majd 12 kilométert gyalogoltak, mire végre biztonságban érezték
magukat. Fegyver nélkül nagyon rémisztő volt megtenni ezt az utat.
Mester Jánosné
Született: Salgótarján, 1952. 11. 01.
1956-ban 4 éves volt, Salgótarjánban élt a családjával.
Személyes élménye 1956-ban: „Tisztán emlékszem a
tankok dübörgő hangjára és a katonákra!”
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Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum
Borostyánkert Otthona
Füzesgyarmat, Békés Megye

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthona
Füzesgyarmat főutcájára nyílik. Az intézmény az egykori Blankeinstein-kastély területén épült 1857-től 1860-ig. 1951-től működött szociális otthonként, majd az 1980-as
évek elején a régi épületet lebontották és 1984-ben épült újra. A Szolgáltató Centrumot
2012. január 1-jétől az állam vette át a megyék konszolidációja keretében. Jelenlegi
fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége.
Időskorúak ápolását, gondozását nyújtó intézményeként, 100 fő időskorú ellátásáról
gondoskodnak.
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Gányi András Endréné
Született: Füzesgyarmat, 1931. 04. 03.
1956-ban 25 éves volt, a családjával élt, egy éves gyermekét nevelte otthon.
Személyes élménye 1956-ról: A község utcáin figyelte
a tankok, katonai járművek vonulását.

K. Nagy Imre
Született: Füzesgyarmat, 1938. 03. 05.
1956-ban 18 éves volt, Csepelen lakott munkásszállón,
Szigethalmon járt ipari iskolába.
Személyes élménye 1956-ról: Éjfél táján ért a Bródy
Sándor utcában, látta a bevonulást Csepelre, amely 14-én
volt, a Szabad Európa Rádiót hallgatták.

Nánási Jánosné
Született: Füzesgyarmat, 1938. 07. 11.
1956-ban 18 éves volt, családdal lakott, gazdálkodtak.
Személyes élménye 1956-ról: Vőlegénye Cegléden tüzér
volt a forradalom idején. A település központjában zászlóégetés és tüntetés idején, a helyszínen volt.

Szilágyi Lajosné
Született: Hagymás, 1928. 02. 15.
1956-ban 28 éves volt, családdal lakott, háztartásbeliként dolgozott, a család gazdálkodott.
Személyes élménye 1956-ról: Testvéreivel beszélgettek
a forradalomról.

Borostyánkert Otthon
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Bélapátfalvai Idõsek,
Fogyatékosok Otthona
Bélapátfalva, Heves Megye

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonának helyet adó épület eredetileg a helyi
cementgyár építkezésén dolgozó honvédségi alakulat elhelyezését szolgálta, majd a
kihasználatlanná vált épületegyüttest felújítás és belső rekonstrukció után átadták a
létesítendő szociális intézmény részére. Az otthon 1986-ban nyitotta meg kapuit. Az
első lakók már ebben az évben beköltöztek, a megye területén működő szociális otthonokból. Az intézményt 310 férőhelyesre tervezték, valamennyi férőhelyen középsúlyos,
súlyos és halmozottan sérült értelmi fogyatékost kívántak elhelyezni. A beköltözés
idejével egybeesett az egri időskorúak szociális otthonának életveszélyessé válása. Úgy
látszott, hogy az akkori elhelyezési igények kielégítése után az intézmény be tudja fogadni 80 ágyon az egri idősek otthonának lakóit. Bár ezt a megoldást ideiglenesnek
vélték, mára állandósult a kényszer szülte együttélés, sőt további 50 férőhelyen kerültek
idősek elhelyezésre. 2012-re már 180 férőhelyes lett az idősek otthona részleg.
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Bársony Sándorné
Született: Bélapátfalva, 1930. 08. 23.
1956-ban 26 éves volt, Bélapátfalván lakott a családjával.
Személyes élménye 1956-ban: Bélapátfalván lakott a
forradalom kitörésekor. A történésekről a rádión keresztül szereztek tudomást. Elmondása szerint Bélapátfalván nyugalom volt, nem sokat lehetett érzékelni az eseményekből.
Barta Máté
Született: Bélapátfalva, 1927. 09. 22.
1956-ban 29 éves volt, Budapesten élt, brigádvezetőként
dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: A cementgyárban dolgozott, mint brigádvezető 1956-ban. Először szóbeszédből értesültek arról, hogy a fiatalok tüntetnek és felvonultak Budapesten. A kultúrházban levetítették a pesti
eseményeket, így látták először. A forradalom idején
bent kellett lenniük a gyárban és vigyázniuk kellett,
nehogy megrongálják vagy ellopják a gépeket.
Ficzere József
Született: Egercsehi, 1929. 01. 28.
1956-ban 27 éves volt, Budapesten élt, minisztériumi
sofőrként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: 1950-57 között minisztériumi sofőrként dolgozott, így személyesen élte át az
eseményeket. A forradalom kirobbanásakor a minisztérium parkolójában kellett maradnia kollégáival, nehogy
bajuk essen. Ott volt a rádió elfoglalásánál is. Sofőri
karrierjét a forradalom ketté törte, utána Bélapátfalvára költözött, mert ott talált állást.
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Hetesi Ferenc
Született: Eger, 1947. 04. 06.
1956-ban 9 éves volt, emlékei szerint Egerben lakott és
kifutólegényként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Kifutólegényként dolgozott egy boltban. Orosz katonák szétlőtték a házukat.
Tanárképzőre járt Pesten, ott volt a Rádiónál.
Kelemen Istvánné
Született: Maklár, 1932. 01. 01.
1956-ban 24 éves volt, a családjával élt.
Személyes élménye 1956-ban: Önálló történetet nem mondott, de megerősítette a
többi interjúalany által elmesélteket.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Palásthy Szilveszter
Született: Eger, 1932. 11. 26.
1956-ban 24 éves volt, a környéken élt családjával.
Személyes élménye 1956-ban: Édesapja kántor volt,
ezért forradalmárnak gondolták és elvitte az ÁVH. A
családból senki nem tudta, hogy hova vitték az édesapját, hogy egyáltalán életben van-e még. Ezért elment az
ottani börtönhöz, megnézni, él-e még. A börtön szuterén
szintjén látta meg édesapja fejét. A kerítésen át nézte, ahogyan az édesapja a cellában
sétál, amikor meglátták a katonák, le akarták lőni. Elrejtőzött egy bodzabokorban és
onnan figyelte egész nap, hogy még életben van az édesapja. Később kiengedték, de a
családot utána is folyamatosan zaklatták, tönkretették. Őt az egyetemtől ellehetetlenítették, nem tanulhatott tovább.
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Csongrád Megyei
Szivárvány Otthon
Makó, Csongrád Megye

A Csongrád Megyei Szivárvány Otthon története 1988 októberében kezdődött.
Kútvölgyön, az egykori Tüdőszanatórium épületében 20 fő ellátott lelte meg otthonát.
1990-re már 102 lelket számlált az Intézet. Az épületek állaga indokolttá tett egy teljes
fölújítást, aminek költsége viszont olyan magas rúgott volna, hogy kifizetődőbb volt egy
új otthont létrehozni Hódmezővásárhelyen. Az alapkő-letétel 1998. május 8-án történt
meg. 2000. június 13-án költöztek be Hódmezővásárhelyre, a Klauzál utcában épült új
épületbe. A Szociális Otthon szomszédságában lévő Lakóotthon átadására három évvel
később került sor, melyben nyolc fő gondozott kapott lehetőséget önálló életvitel
folytatására. A Szivárvány Otthon egyik telephelye Makó városában található. Ebben
az intézményben él az ’56-ot megélt Szabó Jenőné. A makói telephely 115 férőhelyes
idősek otthona.
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Szabó Jenőné (Csepregi Rozália)
Született: Püspöklele, 1921. 03. 20.
1956-ban 35 éves volt, a családjával élt Makón, fodrász
segédként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Látta, ahogyan a gimnázium előtt lévő ötágú vörös csillagot 3-4 ember éppen
szedi le. Ezen kívül emlékei szerint Makón nem sok minden történt, látta bevonulni az oroszokat.
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„A FIATALSÁG KIABÁLTA:
FEGYVERT KÉRÜNK,
PESTRE AKARUNK MENNI!”

Fejér Megyei Integrált Szociális
Intézmény
Mezôszilas, Fejér Megye

A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény mezőszilasi telephelye 1962 óta működik
otthonként. Az időskorúak otthona négy lakóépületből áll, valamint a hozzá tartozó
kiszolgáló épületekből, amelyek csaknem 2 hektáron helyezkednek el. A lakóépületeket
tágas udvar, park veszi körül, sétára, pihenésre alkalmas utakkal, öreg vadgesztenyefák
árnyékában elhelyezett padokkal. Az intézmény jelenlegi fenntartója a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Jelenleg az otthonban közel 200 fő idősről gondoskodnak.
Bognár Józsefné (Kiss Eszter)
Született: Csákvár, 1935. 12. 23.
1956-ban 21 éves volt, Csákváron élt a családjával,
gépíróként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Csákváron nem volt botrány. Rádióból tudták, hogy mi történik. Egyértelmű
volt, hogy politikai okok miatt tört ki a forradalom. Az
osztályokon belüli különbségek miatt.

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
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„Fiatalok vonultak az utcán. Amikor elértek a Tanácsházához, egyikük felállt egy kútra. Be
volt kötve az egyik keze. Ő mondta, hogy meglőtték. Pedig békés felvonulásnak indult!”
Csizmadia Imréné (Neme Teréz)
Született: Salamonfa, 1929. 03. 23.
1956-ban 27 éves volt, Sopronban élt egyedül, ruhagyárban dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Október 23-án, délután
három óra körül ért oda ez a forradalmi láz Sopronba. Ekkor
már a Károlyi magaslaton 5 ágyú fel volt állítva, a városban
karszalagos egyének járták már a várost. (…) Másnap (…)
be kell menni, de semmit dolgozni nem szabad. (…) Egy teljes
hétig ülősztrájkot kellett folytatni. (…) Nagyon rettenetes
csúnyán teltek a napok. Enni se volt, dolgozni se lehetett,
meg az oroszok mindenütt ott voltak. Sok nagyon csúnya dolog történt. (…) Három téglagyár
volt Sopronban akkoriban, az egyik téglagyárban hát, mit mondjak, olyan egyének oda bújtak
el, akik hát úgy gondolták, hogy mégis. Igen ám, csak az ellenség mégis megtudta, vagyis tudták, és rájuk kapcsolták az áramot éjjel, mind a három személy ott égett el. És akkor másnap
egy nagy platós kocsi, aminek a tetején egy nagy üveglap volt, volt egy láda és annak a tetején
volt az üveglap, és végig húzták a városon ezeket a tetemeket.”
Széll Zoltán Árpádné (Szabó Mária)
Született: Székesfehérvár, 1929. 02. 03.
1956-ban 27 éves volt, a családjával élt Székesfehérváron, a Videoton gyárban dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „11 órakor, úgy emlékszem, ilyen karszalagosok jöttek be hárman, mondták, hogy
Pesten forradalom van, megalakult a Munkástanács, maguk
meg dolgoznak? (…) Lövöldözik a testvéreinket, maguk meg
dolgoznak? (…) Abba hagytuk a munkát, minden üzemegység
kivonult a garázs elé (…) A fiatalság kiabálta: fegyvert kérünk, Pestre akarunk menni!”
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Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Gondoskodás Szociális Központ
Jobaháza, Gyôr-Moson-Sopron megye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ jobaházi telephelye a
község északi részén a Jobbaházy Dőry Ádám építette kastélyban található. A 19–20.
század fordulóján a Döry-kastélyt Borsody Péter vásárolta meg. 1905-ben Borsody Géza
artézi kutat fúratott, ez táplálta a kastély fürdőmedencéjét is, amely környezetének
szépségeivel egyedülálló volt a környéken. A kastélyt 12 hektáron park vette körül
gyertyán- és platánfákkal. Jelenleg helyi védelem alatt áll, jelentős természeti értéket
képvisel. Az intézmény több épületegyüttesből áll, a kúriaépületét nagy park övezi
évszázados fákkal, pihenőkkel sétáló utakkal. Közel 90 fő ellátott él a jobaházi idősek
otthonában.
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Dr. Horváth László
Született: Mosonszentmiklós, 1932. 06. 09.
1956-ban 24 éves volt, Nagyatádon lakott, hallgató volt
az Állatorvos-tudományi Egyetemen, közben katonai
szolgálatot is teljesített.
Személyes élménye 1956-ban: „Miután elküldtek a katonaságról haza indultunk. Az úton hol hullákba botlott az
ember, hol pedig orosz teherautók jöttek, melyekről összevissza lövöldöztek. Így lőtték agyon az egyik legjobb haveromat, aki a dolgát végezve guggolt épp az árokparton. Jött egy orosz autó, mármint magyar
terepjáró volt, gondolom kinézett a katona az ablakon, látta, hogy ott üldögél valaki a parton
és durr!… Kinyúlt a Kalasnyikovval, fejbe lőtte és mentek tovább. Úgy temettük el őt, ott az
árokban, majd utána indultunk tovább, később pedig elrendeztük a szüleivel a papírokat. Nem
szívesen emlékszem vissza rá.”
A Dr. Horváth Lászlóval készült nagyinterjú külön is közlésre kerül.
Jáni Mihályné
Született: Budapest, 1926. 11. 05.
1956-ban 30 éves volt, a családjával lakott Szélen,
háztartásbeli volt.
Személyes élménye 1956-ban: „A forradalom kezdetét és
végét is lovas kocsisok jelentették be. A községben egy férfit
öltek meg, de nagyon sokat elvittek. Mindenki tudta miért,
de nem beszélhettek erről. Politikai nézetek okozták ezeket
a kellemetlenségeket.”
Magyar Imréné
Született: Szombathely, 1936. 03. 15.
1956-ban 20 éves volt, a családjával lakott Győrben, a
vendéglátásban dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Volt az étteremnek egy
törzsvendége, csöndes, kedves férfi. Egy nap megjelent egyenruhában a katonatársaival. Akkor jöttünk rá, hogy kihallgatta addig a vendégek beszélgetését. Kereste a párttagokat,
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disszidenseket. Így éltünk, nem lehetett tudni, hogy kivel lehet beszélni a forradalom eseményeiről és, hogy ki közülük besúgó. Szerencsére a családban nem volt senki, akit közvetlenül
érintettek ezek a szörnyű események.”
Orbán Károlyné
Született: Rábapordány, 1932. 08. 23.
1956-ban 24 éves volt, a családjával lakott Bogyoszlóban,
hivatali segédként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Láttam, ahogyan elvittek
egy fiatalembert, mert fegyvereket rejtegetett a széna között.
De azóta sem tudom, hogy mi volt a terve az összegyűjtött
fegyverekkel!”

Vadász István
Született: Dunaszeg, 1934. 04. 17.
1956-ban 22 éves volt, katonaként szolgált Kiskunmajsán a Hadügy Minisztérium lövészhadosztályánál.
Személyes élménye 1956-ban: Katonaként első kézből
élte át a forradalmat. Csepelre vezényleték a századát,
ahol egy pincében megbújva kellett volna az utcán tüntetőkre lőniük. De miután közölte a parancsnokával,
hogy a testvére is a felvonulók között lehet, felmentést
kapott.
A Vadász Istvánnal készült nagyinterjú külön is közlésre kerül.
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Interjú dr. Horváth Lászlóval
Mikor született és mi a foglalkozása?
1932-ben születtem és járási fő állatorvosként dolgoztam 40 éven keresztül. Párttagság
nélkül, meztélábos parasztgyerekként végeztem el az egyetemet és kerültem ebbe a
beosztásba 1962. május 1-én és innét mentem nyugdíjba 1992. szeptember 12-én.
Hol élt és mivel foglalkozott 1956-ban, a forradalom idején?
Bekerültem az állatorvosi egyetemre 1951. szeptemberében és ott végeztem mindenféle különösebb nehézség nélkül 1956. szeptember 6-án. Ekkor volt a Kádárnak egy
olyan rendelete, hogy az egyetemet végzett diplomásokat be kell vonultatni két hónapra. Így kerültem én is katonának, mégpedig nagyon rossz helyre, mert elvittek minket
a Tito láncos kutyája mellé, Nagyatádra. Teljes hírzárlat, szabadság nélkül. Ott voltunk
november 4-éig.
A laktanyában mik történtek?
A jugók átlődöztek, de nekünk nem volt lehetőségünk visszalőni. Azt mondták, aki
átlő, az hadbíróság elé kerül. Pedig azt hiszem, pont egy gyógyszerész kollégám volt,
akit nyakon lőttek, mert olyan kíváncsi volt, hogy mindig kidugdosta a fejét a mellvéd
mögül. Mivel én nekem volt egészségügyi szakképzettségem, ezért én öltöttem össze
neki a sebét, ott a helyszínen, őt az egészségügyibe levitték, mi pedig maradtunk ott.
A forradalomról, akkor nem is tudtak semmit, amíg ott voltak?
Nem. Semmit. Csak november 4-én, amikor bejelentették, hogy a ruszkik megszállták
Budapestet. A jugók ugye arra számítottak, hogy majd ők is támadásba indulnak, de
leállították őket, hogy majd a ruszkik elrendezik a történetet. Ezért engedtek minket
el. Ott voltak a gyógyszerészek, az orvosok, a gépészmérnökök, meg az állatorvosok.
Hogyan engedték el Önöket?
November 4-én, mikor a ruszkik bejöttek, megjött a parancs, hogy a katonák elmehetnek haza. De hogyan? Hát gyalog! Mindenkinek le kellett adnia a fegyvert, a derékszíjat, egyéb tárgyakat és szélnek eresztettek minket. Így indultunk el november 4-én
gyalog mi négyen, akik együtt jártunk az egyetemre.
Útközben történt bármi említésre méltó?
Nem volt jó élmény. Az úton hol hullákba botlott az ember, hol pedig orosz teherautók
jöttek, melyekről összevissza lövöldöztek. Így lőtték agyon az egyik legjobb haveromat, aki a
dolgát végezve guggolt épp az árokparton. Jött egy orosz autó, mármint magyar terepjáró
volt, gondolom kinézett a katona az ablakon, látta, hogy ott üldögél valaki a parton és durr!…
Kinyúlt a Kalasnyikovval, fejbe lőtte és mentek tovább. Úgy temettük el őt, ott az árokban,
majd utána indultunk tovább, később pedig elrendeztük a szüleivel a papírokat. Nem
szívesen emlékszem vissza rá.
Érte még Önöket további atrocitás is az út során?
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Hogy könnyebb legyen a sorsunk, ha találtunk egy rossz motort útközben, azt megpróbáltuk elindítani. Ha sikerült, mentünk egy darabig, aztán jött egy orosz autó,
meglátták a motorbiciklit, megálltak, odajöttek, lelökdöstek minket, aztán mentek
tovább. Mi is gyalogoltunk addig, amíg újra nem találtunk valamit. Volt egy Csepel, azt
nem tudtuk beindítani másképp, csak úgy, hogy feltoltuk az árokpartra, lelöktük és
akkor elindult. Viszont csak én tudtam felugrani rá, mert én fogtam a kormányt. Mentünk vele végül körülbelül két kilométert, de végül abból is kilöktek.
Meddig tartott a gyaloglásuk?
Három és fél nap után érkeztünk Beledbe, ami már közel volt, mert nekem közben
Magyarkeresztúrra, a mesterséges állomásra szólt a gyakorlati kinevezésem. Innen
áttelefonáltam az állomásra, volt nekik egy ilyen régi 1-es Skodájuk, értünk jöttek és
átvittek minket Keresztúrra, ahol lefürödtünk és ettünk.
Hogyan alakult a forradalom után az élete? Hozott-e bármiféle változást Önnek?
Volt egy lány Budapesten, akivel a házasságot terveztük, de miután eltűntem, mert
besoroztak és a hírzárlat miatt egyáltalán nem kommunikálhattunk, ő időközben talált
mást magának. Ez nagyon összetört engem. Magyarkeresztúr után mesterséges fiókállomás vezetőnek helyeztek Szanyra, de hozzám tartozott Rábaszentandrás és Sobor is.
Végül négy év szakmai gyakorlat után, 1962-ben neveztek ki járási fő állatorvosnak.

Interjú Vadász Istvánnal
Mikor született és mi a foglalkozása?
1934-ben születtem Dunaszegen. Uszályokon dolgoztam matrózként sok éven keresztül, majd hajóállomásvezető is voltam Zebegényben.
Hol élt és mivel foglalkozott 1956-ban, a forradalom idején?
1954-ben, mint katonaköteles, megkaptam a behívót, bevonultam. De igen jó helyre...
Volt a HM-nek egy hadosztálya, egy közvetlen hadosztály, tehát lövészhadosztály, jól
felszerelve. Kiskunmajsa, Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza tartozott oda. Kiskunfélegyházán volt a hadosztály. Riadóezred volt, ez volt a riadó hadosztály. Csak 20%-a
hiányozhatott az ezrednek, tehát folyamatosan készültségben volt.
Mi történt Önöknél október 23-án?
1956. Október 23-án persze nekünk is bekiabáltak, hogy riadó. Irány Szeged, mert
ott nagy tüntetés van. Odaértünk, de láttuk, hogy igazából csöndben vonul fel az ifjúság
a Kossuth szoborhoz, semmi nesz. Megkaptuk az ukászt, hogy irány akkor Budapest,
mégpedig Csepel, mert ott bajok vannak. A mi századunk hírszázad volt, én is ilyen
vacak telefonos, rádiós voltam. Bevezényeltek minket egy pincébe, mondták, hogy puskákat
ki az ablakon és akik az utcán mennek, azokra irgalom nélkül lőni. Aztán mondtam a kollé-
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gának, meg a bódészakaszparancsnoknak, aki nagyon rendes fiatalember volt: „Hadnagy
Elvtárs! Alighanem abban a csoportban éppen ott megy a bátyám. Most lőjjem el a lábát
vagy kicsit följebb célozzak?” Erre ő azt mondta: „Tegye le a puskáját...” Végül nem sokáig voltunk ott, mert kiderült hogy az a hírszázad, 96 személyből tevődött össze, akik
első és másodéves katonák voltak. Én akkor másodéves voltam, már ott volt a civil
ruhám, mert 26-án szereltünk volna le. Arra is rájöttek, hogy mi nem vagyunk megbízhatók, mert a 96 emberből 6 voltunk olyanok, akiknek a szakmája villanyhegesztő volt.
Szinte mindegyikünk a győri vagongyárban dolgozott. Felraktak minket a teherkocsikra és visszavittek minket Kiskunmajsára, hogy ott majd jók leszünk laktanyaőröknek.
Így megúsztam igen szépen az ’56-ot, de őriztük is a laktanyát szívvel-lélekkel.
Történt valamilyen megmozdulás Kiskunmajsán?
Mikor hazavittek minket Pestről laktanyaőrségbe, kimentünk a parancsnokkal a Fő
térre, mert ott gyülekezett a falu népe és nem tudta, hogy mit akarnak. Az alezredes
elvtárs elkezdett beszélni a népnek: „Nézzék, ha maguk itten elkezdenek tüntetni, meg
összeverekednek azon, hogy ő kulák volt, én meg szolga nála és majd most jól visszaadom
a sérelmeket... Ne csinálják ezt. Maradjanak éppen olyan szomszédok vagy falubeliek,
mint amilyenek eddig voltak, mert mi nem akarunk közbe avatkozni, mint katonák.”
Úgyhogy Szentkirályi alezredes (Szentkirályi Frigyes – a szerk.) megbeszélte a tüntetőkkel és a falu népével, hogy maradjanak nyugodtan, nem lesz semmi baj, mi majd vigyázunk rájuk. És nem is történt utána már semmi, nyugodtan teltek a napok.
Hogyan szerelt le?
Hallottuk, hogy már Kiskunhalason is ott vannak a szovjet katonák. A már korábban említett laktanya parancsnokunk egy igen rendes ember volt. Szentkirályi alezredes a Horthy-rendszerben is ezredes volt. Merthogy az ’56 előtt tanult tisztek mellé sok esetben kellett egy
Horthy-rendszerben tanult tiszt is, aki a tapasztalataival segítette a „fiatalabb” tiszteket.
Amikor tehát bevonultak az oroszok Kiskunmajsára, a mi Szentkirályi parancsnokunk
összehívta a társaságot. „Kinek van itt a civil ruhája? Kinek nincs?”- kérdezte. „Jól van,
akkor itt van a katonakönyvük, aztán indíts. Aki akar gyalog, aki tud fogni kocsit, azzal.
Menjen mindenki amerre lát, úgy is tudja, hol lakik, talán hazaér.”
Sikerült gond nélkül hazaérnie?
Nekem igen jól sikerült, mert indultunk hatan, de aztán már mindjárt az első faluban,
Tázlárnál négyen el is mentek, mi pedig ketten bekéredzkettünk egy házhoz, hogy ott
alhatunk-e esetleg. A házigazda éppen hordókat mosott, mivel ez egy szőlőtermelő
vidék. Négy napig voltunk ott, ennél a parasztembernél, segítettünk neki hordókat
mosni és amiben csak tudtunk, cserébe azért, hogy kaptunk enni, inni és ott alhattunk.
Egész nap dolgozgattunk a parasztbácsival. De végül nekivágtunk és elindultunk, én
civil ruhában, a kollégám pedig katonaruhában. Kiskőrösnél átkeltünk a Dunán, és
érdekes, mert egyszer nem mentünk országúton, mindig templomtoronytól templom-
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toronyig. Útközben folyamatosan találkoztunk kukoricaszedőkkel, megkérdeztük tőlük,
hogy melyik a legrövidebb út. Szerencsére mindig kaptunk enni, inni. Egy egész hétig
sétáltunk Kiskunmajsáról, míg nem szombat este megérkeztünk Kisbérre. Ott megaludtunk és vasárnap reggel indultunk tovább. Útközben egy jó szándékú tehergépkocsi
vezető megállt és megkérdezte, hogy hová megyünk. Egész Győrig elhozott bennünket.
Mivel Győrtől 8 km-re laktunk, onnan már egyenesen hazasétáltunk a barátommal.
Hogyan alakult a forradalom után az élete? Hozott-e bármiféle változást Önnek?
Mikor hazaértem én is gondolkodtam, hogy el kellene menni. Mi nálunk nyugaton,
Győr megyében eleve nagy népvándorlás volt, meg hát én is udvaroltam egy ásványrárói lánynak, akivel megbeszéltük, hogy elmegyünk. El is mentünk, majdnem egészen
Bécsig, de aztán rájöttünk, hogy ez nem nekünk való és visszajöttünk. Én végül még is
megcsináltam, mert ennek a lánynak a nővérének a férje uszálykormányos volt a Mahartnál. Rajta keresztül bekerültem a hajózásba. Uszályon voltam matróz, aztán ezt a
vacak kis Dunát, ami hajózható volt a Fekete-tengertől egészen Regensburgig, 2560 km
hosszan, elég sokszor végig jártam.

Nagylózs, Gyôr-Moson Sopron megye

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ

67

SZEMLE KÖNYVEK

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ Időskorúak Otthonának
helyet adó nagylózsi kastélyt 1880-ban Solymossy László báró építtette. 1951-ben lett
az épület az idősek otthona. Napjainkban az intézmény 5 gondozási egységgel és a
Csáfordjánosfai részleggel 250 idős embernek nyújt teljes körű ápolást gondozást,
mindennapi létbiztonságot. A folyamatos korszerűsítésnek és felújításnak köszönhetően
az ellátás jó körülmények közt folyik. Háromhektáros ősfás park valóságos madárpa
radicsom és botanikai csoda. A lakók minden tavasszal várt kedvence a parkban sétáló
Rudi gólya. Az idelátogatók véleménye szerint: „ennek az otthonnak lelke van”.
Csányi Józsefné
Született: Törökszentmiklós, 1939. 07. 14.
1956-ban 17 éves volt, a családjával lakott Budapesten,
áruházi eladóként, a műszaki osztályon dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: A forradalom napján a
barátjától tudta meg, hogy mi történik a városban. Mikor
végzett a munkával elment megnézni, hogy mi történik
a Rádiónál, mikor belelőttek a tömegbe hazaindult, mert
nagyon megijedt. Másnap leállt a közlekedés így egy
teherautó szedte őket össze reggelente munkába menet. A forradalom utáni időben nem
mertek beszélni az eseményekről, mindenhol beépített emberekkel találkoztak, akik
keresték a pártagokat.
„Volt, hogy villanyszerelőnek öltöztek a besúgók és így próbáltak információkat szerezni az
emberekről!”
Tóth Gyuláné
Született: Kapuvár, 1927. 10. 25.
1956-ban 29 éves volt, Kapuváron lakott, Csemetekertben dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Láttam, ahogy az emberek menekültek, úsztak át a Rábán…!”
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Heves Megyei Fenyôliget
Egyesített Szociális Intézmény
Csány, Heves megye

A Csányi Idősek Otthona 1949 májusában nyitotta meg kapuit 8 lakóval, majd még
ugyan abban a hónapban 25 főre bővült az ellátottak száma. Fokozatosan hozták rendbe az elhanyagolt termeket 1951-ben már 40 lakója volt az intézetnek, 1955-ben a
létszám elérte a 70 főt, 1964-ben a 93 főt. A zsúfoltságot enyhítette az 1960 évek elején
épült gondozási egység ahol 30 lakót helyeztek el 4 ágyas szobákban. A 1991-től Heves
Megyei Önkormányzati Hivatal fenntartásába kerülve megkezdődtek a felújítások a
meg lévő épületek korszerűsítése valamint 1994-ben új épületszárny építése melyet 100
m2-es társalgó kapcsolt össze a ’60-as években épült épülettel. A kastély épületének
1998-ban kezdődött el a rekonstrukciója, valamint környezetének rendezése. 2015-ben
a fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázat útján, jelentős épület fejlesztéséket hajtott végre. Jelenleg a csányi székhelyen 86 fő ellátottról gondoskodnak.
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Hegedűs Istvánné
Született: Vésztő, 1940. 04. 24.
1956-ban 16 éves volt, a családjával lakott Budapesten,
tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: A forradalom idején Budapesten tartózkodott a nagybátyjánál. Abban az időben
olyan viszonyok uralkodtak a fővárosban, hogy nem
mehetett ki az utcára, így nem sokat észlelt az akkor
zajló eseményekből. A beszolgáltatásokat és padláskiseprést gondolja a forradalom kitörésének a fő okának.

Zagyvaszántó, Heves megye
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A Zagyvaszántói Idősek Otthona működését 1986-ban a Hatvani Idősek Otthona telephelyeként kezdte meg, 30 fő befogadásával. Zagyvaszántón egy munkásszállóból
kialakított épületben nyertek otthont az ellátottak, ahol 35 fő idős éli mindennapjait.
Tóth Józsefné
Született: Ecséd, 1929. 03. 05.
1956-ban 27 éves volt, a családjával lakott Ecséden.
Személyes élménye 1956-ban:
Domboldalról látták, hogy jönnek be a tankok. Rádióból
hallották, hogy mi történt. Környezetében sokan dis�szidáltak.
„Vidéki ember nem igazán élte meg a forradalmat.”

Györgybíró Péter
Született: Budapest, 1942. 12. 24.
1956-ban 14 éves volt, családjával élt Budapesten, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: Fiatal tanulókent nem érdekelte, hogy mi történik a
városban, arra emlékszik, hogy előző nap szóltak nekik, hogy egyensapkában kell menniük iskolába. A forradalom alatt nem mentek iskolába és még utána sem, egészen feb
ruárig.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Györgybíró Péterné
Született: Budapest, 1942. 06. 01.
1956-ban 14 éves volt, Budapesten családjával élt, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: A forradalom idején Budapesten élt, fiatal diák volt.
Félelmetes volt kimenni az utcára, látta a felaksztott ÁVH-s katonákat, nem felejti el
milyen barna cipő volt rajtuk, lábbal felfelé akasztották fel őket. Akin olyan cipő volt
mindenkit fel akartak akasztani.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
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Vámosgyörk, Heves megye

A Vámosgyörki Idősek Otthona a községben lévő Visontai Kovách család nyári rezidenciájában-kastélyában 1948-ban a gyöngyösi Járási Tanács kezdeményezésére 20 fő
befogadásával kezdte meg működését. Kezdetben Szeretet Otthon, majd Betegek Otthona néven működött. 1975-ben az épület egy része életveszélyessé vált, lebontásra
kerül. A kastély épületét rendszeresen szépítették, javították. 1986-ban fejlesztést
végzett a Fenntartó, a Kastély épület mellé 2 db 50 fős pavilon épült meg. A régi és az
új épületeket folyosórendszerrel kötötték össze.1988-ban került sor a kastélyépület
állag megóvó rekonstrukciójára, födémcseréjére. 1992-ben megépülésre került egy új
épület, majd 2002-ben a Pavilonok átadása után a Kastély épület is átalakításra került,
és a zsúfolt szobák helyett 2, 3 és 4 ágyas szobák lettek kialakítva, illetve megtörtént
az épület akadálymentesítése is. A telephely évtizedeken át tartó fejlesztések és átépítések kapcsán nyerte el mai arculatát. Ezen a telephelyen jelenleg 172 fő idős ember él.
(Fotó: vamosgyork_intezmeny.jpg)
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Berta György
Született: Nagyfüged, 1932. 08. 11.
1956-ban 24 éves volt, a családjával lakott Gyöngyösön,
bányászként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Nagy Imre túlkapásai
miatt tört ki a forradalom!”

Kiss Istvánné Szabó Hajnalka
Született: Nyírbéltek, 1938. 01. 09.
1956-ban 18 éves volt, a családjával lakott, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: „A forradalmat kétarcúként éltük meg. először boldog volt az értelmiség-ahova tartoztam - csak később éreztük a hátrányokat. Én nem tanulhattam tovább és munkahelyet találni is nagyon nehéz volt
abban az időben. A tanulás is hit tartja bennem a mai napig
a lelket. Az életem és családom élete is tönkrement…Soha
nem bocsájtom meg!”
Lóczi Jánosné
Született: Jászszentandrás, 1935. 08. 06.
1956-ban 21 éves volt, Kübekházán lakott, gyógynövényházban kertészként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Kezdetben annyit vettek
észre, hogy duplájára nőtt a fizetésük. Amikor haza indultak Hevesre – Budapesten keresztül –, akkor szembesültek a lerombolt fővárossal, és a sorban felakasztott
AVH-s katonákkal. Nem mondta el nekik senki, hogy mi
történt. Hevesben rengeteg embert megöltek. Rettegésben éltek a forradalom végéig.
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Ipolypart Ápoló Gondozó
Otthon és Rehabilitációs Intézet
Ludányhalászi, Nógrád megye

Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, mely Nógrád megye
északi részén, közvetlenül a szlovák határ közelében, festői környezetben fekszik, csaknem 100 esztendeje biztosít ellátást rászoruló emberek számára. A Ráday kastély építését
Ráday Pál 1700-ban kezdte. Az épület a történelem során különböző intézmények
foglalták el. Volt kolostor, Szövosz iskola, szeretetház, majd pedig szociális otthon. A
kastély falai között kezdetben szeretetotthon működött, majd az 1960-as évektől pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők, később pedig szenvedélybetegek is elhelyezést kaptak az egyre bővülő modern épületekben. Az intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Férőhelyeik száma 400 fő. Az 50 hektáros kertje védett
terület a Bükki Nemzeti Park felügyelete alatt.
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Dr. Balla Tibor
Született: Nagybörzsöny, 1939. 10. 08.
1956-ban 17 éves volt, családjával élt, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: „Nekem 1956-tal kapcsolatban
nagyon rossz emlékeim vannak! A volt osztályfőnökömet felakasztották, a bátyámat a rádiónál átlőtték!”
Győri Dezső
Született: Ságújfalu, 1949. 11. 18.
1956-ban 7 éves volt.
Személyes élménye 1956-ban: A forradalom idején a pincében laktak, félelemben. Édesapját lelőtték a világháborúban.
Élelmiszert jegyre tudtak venni.
„Nagyon nehéz időszak volt.”
Kaszás Józsefné
Született: Kisterenye, 1930. 10. 03.
1956-ban 26 éves volt, Kisterenyén élt, bolti eladóként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Az élelmiszert jegyre adták
a boltban, ahol dolgozott. Izzott a levegő már a forradalom
kitörése előtt is. A fő problémát a társadalom rétegei közötti különbség okozta.
„A szegények és gazdagok közötti anyagi és társadalmi különbségek okozták a forradalmat!”
özv. Kazsik Tiborné
Született: Nagybörzsöny, 1946. 11. 23.
1956-ban 10 éves volt, Nagybörzsönyben élt.
1956-os személyes élménye: Nem emlékszik már konkrét eseményekre, de nagyon
rossz érzés a mai napig visszagondolnia.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

75

SZEMLE KÖNYVEK

Kovács Ferenc
Született: Kisterenye, 1940. 11. 12.
1956-ban 16 éves volt, Kisterenyén élt, MÁV alkalmazott
ként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „A felkelők 80%-a nem tudta,
hogy honnan kel a nap… Nem tudta, hogy mit akar. Pedig, aki
akart dolgozni, az dolgozott! Azt gondoltam, hogy a forradalom
után minden meg fog változni, pedig utána jött a feketeleves…!”
Molnár Károly
Született: Cegléd, 1944. 04. 05.
1956-ban 12 éves volt, Budapesten élt családjával, tanuló
volt.
Személyes élménye 1956-ban: Budapesten élte meg a forradalmat, pincében voltak az események alatt. „Mindenütt
vér és lángok! Rettenetes volt!”
Somoskői Pálné
Született: Nagylóc, 1943. 07. 26.
1956-ban 13 éves volt, Nagylócon családjával élt, tanuló
volt.
Személyes élménye 1956-ban: A híreket szájról szájra és
a rádióból tudták, élelmiszerhez nem jutottak abban az
időben, nagy szegénységben éltek. Ételt jegyre adták, lökdösődtek a boltoknál. Édesapja meghalt a világháborúban.
„Soha ne jöjjön el az az idő még egyszer!”
Tőre János
Született: Salgótarján, 1946. 06. 13.
1956-ban 10 éves volt, Salgótarjánban családjával élt, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: Bányászasszonyok zavarták
őket haza, amiért kitört a forradalom. „A macskakövön csak
úgy pattogott a töltény, nem lehetett tudni ki lőtt először a pufajkások vagy az oroszok. 46 halott volt. Mindenhonnan lőttek.”
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
„Angolkert” Idôsek Otthona,
Pszichiátriai Betegek Otthona
és Rehabilitációs Intézmény
Fegyvernek, Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény fegyverneki telephelyén, parkosított környezetben
áll az egykori kúria épülete, amely 68 férőhellyel szolgál az idősek elhelyezésére.
A Schwarz-kastély a muraszombathi, széchyszigeti és szapári Szapáry József cs. kir.
kamarás, udvari tanácsos Orczy Annával 1830-ban kötött házassága révén szerezte
meg a Fegyvernek határában elterülő birtokok jelentős részét. Szapáry József második
fia, Iván 1871-ben eladta fegyverneki uradalmát korábbi bérlőjének, a Schwarz családnak, amelynek tagjai a 20. század elejére a település egyik leggazdagabb birtokosaivá
váltak. A Tanácsköztársaság idején lefoglalták a kastélyt, a fehérterror idején pedig a
környékbeli falvakból ideszállított kommunistákat és egykori direktóriumi tagok vallató helye volt. A kastélyt a II. világháború után államosították, a földműves szövetkezet traktoriskolája működött a falai között. Majd 1955-ben csecsemőotthont alakítottak ki az épületben, amelyhez később egy új, L-alakban toldalékszárnyat építettek. A
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kastély 8 hektáros parkjának nagyobb részét az 1960-as években felparcellázták és
házhelyeket osztottak ki. 2006-ban a csecsemőotthon megszűnt. A megyei fenntartású
Angolkert Idősek Otthonát pedig a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézményébe integrálták 2007-ben. A megüresedett gyermekotthoni
épületszárnyat pályázati támogatásból átalakították idősek fogadására.
Fülöp Lajosné
Született: Kecskemét, 1942. 12. 03.
1956-ban 14 éves volt, Kunszentmiklóson élt, nevelő anyukájával élt.
Személyes élménye 1956-ban: Október 23 után Budapestre mentek, mert féltek Kunszentmiklóson, pedig Budapesten volt rumli. Egy vak néni volt a nevelő anyukája. Egyik
nap AVH-s katonák dörömböltek az ajtón, amikor nem
akarta őket beengedni, betörték az ablakot és betolták a
puska csövét. Nagyon megijedtek. Beengedte a katonákat, akik ételt és pénzt kerestek.
„Az egyik katona hátba vágott a fegyverével, a parancsnok szólt rá, hogy: Ne bántsd, mert fiatal! Ha nem szól, biztos bántottak volna.” 14 éves fiatal lány volt ekkor.
Molnár László
Született: Fegyvernek, 1948. 05. 02.
1956-ban 8 éves volt, Fegyverneken élt családjával, tanuló
volt.
Személyes élménye 1956-ban:
Gyerekként odamentek az orosz katonákhoz, akik nagyon
kedvesek voltak. „Nyakunkba akasztották a fegyvereket és
adtak csokit. Rossz gyerek voltam, nem féltem!”
Sütő Ferenc
Született: Fekéretyek, 1947. 09. 13.
1956-ban 9 éves volt, Törökszentmiklóson a családjával élt,
tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: „Miközben a főutcán sétáltam
édesapámmal, jött egy teherautó, ami után egy férfi volt kötve,
úgy húzták végig a városban. Édesapám nem mondta el, hogy
miért történhetett ez.” „A forradalom után mintha jobb lett
volna az élet!”
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Pest Megyei Viktor Egyesített
Szociális Intézmény
Margita Idôsek Otthona
Szada, Pest megye

A szadai Margita Idősek Otthonának épülete a XIX. század végén Rudnyánszky-Vécsey
kastély volt, melyhez napjainkban már egy őspark is tartozik. Rudnyánszky-ház néven
első írásos említése 1871-ben volt. A Magyar Kastélylexikon Pest megyei kötete szerint
még a század első felében épülhetett ténylegesen a ház. Toroczkai Wigand Ede, a gödöllői művésztelep kiváló alkotója az 1900-as évek elején kapott megbízást a régi kúria
átépítésére. Az épület 1952-től szociális otthonként szolgál. A nagy kert és az őspark
egy kellemes sétára is lehetőséget ad a 65 fő ellátott részére a természetben.
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Farkas László
Született: Veresegyház, 1950. 03. 23.
1956-ban 6 éves volt, Veresegyházán családban élt, tanuló
volt.
Személyes élménye 1956-ban: 1956-ban még gyerek volt.
Iskolába menet látták, hogy az orosz katonák mosakodtak
egy kútban. Egyik srác elkezdett kiabálni, hogy „Ruszkik,
ruszkik!” Erre a katona felkapta a gépfegyvert és ráfogta a
kisfiúra. A parancsnokuk odanyúlt és felemelte a fegyver csövét. Odaszólt, hogy „Kutt�tya maggyarszki.” Bezavarták őket a tanterembe, majd közölték, hogy nem kell iskolába menni másnap.
Hegedűs Béláné
Született: Cegléd, 1934. 12. 19.
1956-ban 22 éves volt, Cegléden családban élt, óvónő volt.
Személyes élménye 1956-ban: Amikor kitört a forradalom
a munkahelyén volt. „Furcsa volt, hogy délelőtt megérkezett
az egyik anyuka és elvitte a gyerekét, majd sorra érkeztek a
szülők. 2 órára gyakorlatilag nem maradt egy gyermek sem.”
Ekkor hallották meg a tankokat, amik a főtérre mentek.
Aznap nem mehettek haza, éjszaka is bent voltak az óvodában. Másnapra leszedték a
vörös csillagokat. Ekkor már tudták, hogy kitört a forradalom Budapesten.
Sándor József Györgyné
Született: Székesfehérvár, 1937. 07. 05.
1956-ban 19 éves volt, Balatonfüreden vendéglátósként
dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: 1956-ban Balatonfüreden
vendéglátósként dolgozott. Ott hallotta a híreket arról,
hogy Budapesten milyen események történtek. Útközben
látott egy tankot és találkozott egy orosz kiskatonával, aki
fegyvert fogott rá, de végül elengedte annak köszönhetően, hogy oroszul váltottak pár
szót. Amíg él, nem felejti el, hogy többször szembenézett a halállal.
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Interjú Sándor József Györgynével
Mesélne nekünk arról, hogy milyen emlékei vannak az 1956-os forradalomról? Hol
élt és mivel foglalkozott abban az időben?
Balatonfüreden dolgoztam konyhán. Nagyon jó volt, addig amíg nem kezdődött a gubanc.
Balatonfüred és Csopak határában volt egy bauxitbánya. Ott kezdődött a cirkusz, a
bauxitért. Utána jött a hír, hogy Pesten ölik a népet. Megrémültem, de tudtam, hogy
nekem mennem kell anyukámhoz, aki Budapesten élt. Nem a kíváncsiság miatt mentem
a fővárosba, hanem mert tudnom kellett mi van anyuval. Beöltöztem öregasszonynak,
feketébe, egy hentesszatyor volt nálam, mert tudtam, hogy nincs élelmiszer Budapesten.
Egy darabig mentem lovasszekérrel, autóval, nem is tudom, hogy hol szálltam vonatra.
De a lényeg, hogy beértem a Kelenföldi pályaudvarra. De akkor már elmúlt este 7, abban
az időben addig volt kijárás. Összegyűltünk ott, mint a hangyák, mindenki beszélgetett,
hogy hova merre szeretne eljutni. Ott volt egy férfi, aki mondta, hogy a Kálvin térre
megy és pár hölgy, aki a Magdolna útra. Gondoltam, hogy az pont jó nekem, mivel én a
Kálvária térre indultam. Összeverődtünk így egy páran és elindultunk.
Tudták, hogy merre induljanak?
Ha adnak tízmilliót vagy százmilliót sem mondom meg, hogy hol jöttünk. Bizonyára
a férfi vitt úgy bennünket mellékutakon, hogy elkerüljük a katonákat és tankokat.
Annyit tudok, hogy a Lánchídon mentünk keresztül, hogy hogyan keveredtünk oda azt
már nem tudom.
Ez akkor október 23. után történt már?
Igen, akkor már kijárási tilalom volt.
Hogy ment tovább az útjuk Pesten?
Megérkeztünk a Kálvin térre, akkor a férfi mondta, hogy ő megérkezett. Ekkor már
besötétedett, de azt jól láttuk, hogy nagyon sok halott feküdt az utcán, arccal lefelé
fordítva. Mentünk tovább a Magdolna utca felé, mikor megérkeztünk, mondtak, hogy
maradjak ott éjszakára. De én már akkor is olyan makacs voltam, hogy ha valamit a
fejembe vettem, abból nem engedtem. Tudtam, hogy el kell jutnom, megnézni mi történt
édesanyámmal.
Nem félt egyedül tovább menni, miközben látta a halottakat és a szörnyű budapesti állapotot?
Nem, nem éreztem félelmet, valószínű annyira siettem édesanyámhoz, hogy nem is
volt időm átgondolni mire vállalkoztam. És mivel az ösztönöm vitt nem volt időm félni.
Miután elválltunk felértem a Mária Terézia térre. Ott állt egy orosz tank, akkor azt
éreztem, hogy végem van. Jött szembe velem egy 17 éves kiskatona. Akkor az az egy
szerencsém volt, hogy nekünk még kötelező volt az orosz így tudtam vele váltani pár
szót és elmondtam, hogy a szüleimhez megyek. Elengedett végül, de amikor elindultam
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átfutott az agyamon, hogy ha az belém engedi a töltényeit én már szitának sem leszek
jó, csak rostának. De megmenekültem. Utána értem a Kálvária térre. Az Orczy tér felől
puskaropogást hallottam. Akkor megálltam egy pillanatra, mert nem tudtam, hogy
merre induljak. Ekkor elrohant mellettem egy menekülő férfi. Kristály tisztán hallottam,
hogy mondta: Lőjetek marhák, lőjetek! Gondoltam, ha ő fut, futok én is. De merre? Végül
elértem édesanyám lakásához, aki magasföldszinten lakott. Megkopogtattam az ablakot és bekiabáltam, hogy nyissa ki az ajtót, mert lefognak lőni! Erre ő bentről elkezdett
sopánkodni, hogy mit keresek én ott, miközben tudta, hogy nem lenne szabad Budapesten lennem. De végül beengedett. Mikor beértem a lakásba akkor jött rám a sírás,
akkor tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen min is mentem keresztül.
Utána ki mert még merészkedni az utcára?
Persze! Másnap gondoltam, hogy körülnézek a városban. Elmentem a Móricz Zsigmond Körtérig. Borzasztó látvány fogadott, az emeletek leszakadva, be lehetett látni a
szobákba. Az orosz katonáknak fogalmuk sem volt, hogy hol járnak. Nem ide irányították
őket. Visszafelé a Népszínház utcában megálltam egy kisközértben kenyérért. Sorban
álltunk az utcán a bolt előtt, amikor a szemben lévő gimnáziumból ránk lőttek. Csoda,
hogy nem tapostuk el egymást úgy tolongtunk be az egyik kapualjba. Mert ha nincs ott
a kapu minket lelőnek.
Csak úgy belelőttek a tömegbe? Tudni lehetett, hogy kik voltak?
Csak úgy belelőttek a sorba. Nem lehetett tudni kik voltak és miért.
Későbbiekben volt valamilyen következménye az Önök életére a forradalomnak?
Utána következett a megtorlás. Én szerencsére abból kimaradtam, mivel semmi
rosszat nem tettem és a családom sem. Mentek a hírek, hogy hogyan kínozták akkor az
embereket, körmüket kitépték. Borzasztó volt.
Meddig maradt még Budapesten az események után?
Nem mentem vissza, itt maradtam. Utána elmentem iskolába, kalauznak tanultam.
Azt kívánom, hogy ezeket a borzalmakat már senkinek ne kelljen átélnie!
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„KÖZBEN ROPOGOTT A PUSKA,
NAGYON FÉLTEM,
DE ITT VAGYOK, MEGÚSZTAM”

Pest Megyei Kôris Egyesített
Szociális Intézmény
Nagykôrös, Pest megye

A nagykőrösi Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézményt 1856. július 27-én
„Szegényápoló Intézet”-ként hozták létre. Neve az idők folyamán sokszor változott, az
„Ápoldá”-tól a „Koldusház”-on át a „Szociális Otthon”-ig sok néven nevezték, majd
1958-ban „Egyesített Szociális Intézmény”-ként működött, városi fenntartásban. 2004ben került át a fenntartás Pest Megye Önkormányzatához; és ekkortól nevezik Kőris
Otthonnak. Az intézmény fenntartója 2013. március 31-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége. Jelenleg öt telephelyen 138 fő részére
nyújtanak ápoló-gondozó szociális ellátást.
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Besenyei István
Született: Kocsér, 1941. 02. 04.
1956-ban 12 éves volt, Nagykőrösön élt családjával, általános iskolába járt.
Személyes élménye 1956-ban: Az iskolában a tanár mondta október 23-án, hogy kitört a forradalom, és órán a rádióban is hallgatták a híreket. Elkeserítette, hogy gyilkolják
a magyarokat. „Óra közben bemondta a rádió, hogy majdnem
egymillió ruszki gyilkolja a magyarokat.”
Besenyei Istvánné, Szerényi Ildikó
Született: Nagykőrös, 1947. 12. 28.
1956-ban 9 éves volt, Nagykőrösön élt, általános iskolába
járt.
Személyes élménye 1956-ban: „Emlékszem a tankok járására. Hogy állandóan mindig ott mentek el a tankok és a csövük
meg befelé volt fordulva.”
Keresztúri Istvánné, Babolek Irén
Született: Nagykőrös, 1946. 02. 28.
1956-ban 10 éves volt, Nagykőrösön élt családjával, diák
volt.
Személyes élménye 1956-ban: A nagymamája mesélt az
ötvenes évekbeli beszolgáltatásokról. Kis gyermek volt
1956-ban, az iskolába járt és a tanyán segített a nagymamájának a gazdálkodásban. A családjukat nem érintették
az események.
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Terjéki Sándor
Született: Jászkarajenő, 1933. 02. 10.
1956-ban 23 éves volt, Kocséren élt családjával, gazdaságukban dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Tankokat, robbanásokat
hallott a tanyájukon Budapest irányából. „Úgy voltak a tanyavilág, hogy két – háromszáz méterre voltak a tanyák egymástól. (…) jöttek a hírek, hogy Pesten kétszázezer ember tüntet. Éppen vetettük a gabonát.”
Tóth Ferencné, Magó Zsuzsanna
Született: Kecskemét, 1936. 04. 28.
1956-ban 20 éves volt, Nagykőrösön élt családjával, saját
gazdálkodásukban dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Ahogy dolgoztunk a zöldséges kertben, hallottuk a harangszót, de már reggel a Himnuszt
hallottuk a rádióban, azzal kezdte a rádió. (…) Nem tudtuk eltalálni, hogy miért harangoznak. Állandóan szólt a harang. Hát
akkor kezdődött. (…) De itt nem sok minden történt. (…) Ahogy
dolgoztunk a kertben, jött egy autó, ropogva, ennyi volt mondjuk ilyen tragédia. Ilyen dzsip
autóval jöttek fiatalok, ilyen gyerekek, és azok lövöldöztek végig. Nekünk ennyi rossz volt.”
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Bács-Kiskun Megyei „Platán”
Integrált Szociális Intézmény
Kecskemét, Bács-Kiskun megye

A Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény Platán Idősek Otthona
1981-ben épült, és 1984 óta áll az idősgondozás szolgálatában. 2016. szeptember 1.
napjától megvalósult integráció keretében létrejött a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény, mely a Kecskemét Megyei Jogú Város fenntartásában működtetett Platán Otthona, a tassi Fogyatékos Személyek Otthona, valamint a Főigazga
tóság Jász-Nagykun Szolnok Megyei kirendeltséghez tartozó Szőke Tisza Otthona és
Zöld Sziget Lakóotthona (Tiszaug), Bíbortölgy Otthona (Tiszakürt), a Fordulópont
Lakóotthona (Kunszentmárton) intézményekből alakult. A székhelyen működő Platán
Otthonban 120 fő idős ellátott és 100 fő fogyatékossággal élő személy él. Az intézmény
fenntartója és felügyeleti szerve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
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Bodor Lászlóné, Eszes Anna
Született: Ókécske (Tiszakécske), 1935. 09. 15.
1956-ban 21 éves volt, Dorogon élt családjával, gépkezelőként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: A férjét bebörtönözték Tökölön. Dorogon ahol éltek, ott jöttek egy teherautóval fegyveresek, akik elvitték a férjét. Nem mondtak semmilyen
indokot, de elhurcolták és hónapokig embertelen körülmények között fogva tartották. Szörnyű időszak volt ez az
egész családnak.
„Lejöttek a rendőrök ’56-ban, régen ugye bányászkolóniának neveztük, hogy hol van a
férjem. Mondtam, délutános, dolgozik. Adjam oda a személyi igazolványomat, hát kénytelen
voltam, mind a két gyermekem pici volt. (…) Reggel fölmentem, mondtam, hogy és a férjem?
Ne foglalkozzon, menjen haza! Hát mit tehettem, hazamentem. Volt ott egy rendőr ismerős,
az mondta, hogy másnap fogják teherautóra pakolni és viszik Tökölre a férjemet. (…) Ez októberben volt.”
Kocsány Béla
Született: Ófehértó, 1940. 01. 24.
1956-ban 16 éves volt, Petőfiszálláson családjával élt, középiskolai diák volt.
Személyes élménye 1956-ban: Az iskolai emlékek voltak
a meghatározó események, minden nap volt iskolai tanítás,
nem zárt be akkor az iskola. Az iskolaigazgató nem engedte meg, hogy a diákok tüntessenek, féltette őket.
„Az ’56-os eseményeket Petőfiszálláson éltem át. (…) Az eseményekből annyira emlékszem,
hogy hallgattuk a rádiót, ott mindent bemondtak. (…) Közülünk is jelentkeztek többen ilyen
fegyveres őrnek. Kaptak géppisztolyt a fiatalok is, megalakultak a Munkástanácsok, közülünk
is csatlakoztak fiatalok.”
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Magyari Ernőné, Kenesei Teréz
Született: Apostag, 1928. 11. 17.
1956-ban 28 éves volt, Apostagon élt családjával, otthon a
gazdaságukban, a kertjükben dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Látta, ahogy jöttek Pestről
autókkal, zászlókkal, ami félelmet keltett benne és az ott
élőkben.
„Féltünk nagyon, mert járkáltak az autók. Pestről jöttek zászlókkal, ordítoztak, kiabáltak (…) nagyon féltünk.”
Szűcs Sándor Benedek
Született: Soroksár, 1943. 03. 21.
1956-ban 13 éves volt, Kecskeméten élt családjával, általános iskolai diák volt.
Személyes élménye 1956-ban: Az iskolában az orosz nyelvű könyveket égették a diákok, amelynek szemtanúja volt.
„A többiek mondták, rá se ránts, Pesten forradalom van. (…)
Az orosz nyelvtankönyvek azok 10 órakor már meg voltak lovasítva, szóval meggyújtották őket.”
Tok Imre László
Született: Kecskemét, 1942. 01. 01.
1956-ban 14 éves volt, Kecskeméten családban élt, diák
volt.
Személyes élménye 1956-ban: Látta, ahogy lőtték az egyik
városrészben a tornyot.
„Mivel mi is ott voltunk a tömegben, belekerülhettünk volna mi
is, mint a pesti srácok. Bele is keveredhettünk volna.”
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Somogy Megyei Gondviselés
Szociális Otthon
Kálmáncsa, Somogy megye

A kálmáncsai Fehér Akác Szociális Otthoni telephely Somogy megye egyik legrégebben
működő intézménye. 1946. júniusában a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetségének Főcsoportja 40 férőhellyel – mint hadirokkant otthon – létesítette az intézményt
a volt Széchenyi vadászkastélyban. 1954. évtől az intézmény Barcs Járási Szociális
Otthon lett minden fejlesztés nélkül 65 férőhellyel. A férőhelyek számának emelését az
elhelyezésre várók nagy száma tette szükségessé; ez ugyan enyhített az ellátatlanok
számának gondján, ugyanakkor az ellátás, gondozás munkáját megnehezítette, zsúfolttá váltak a lakószobák. 1972. évtől tartozik az intézmény megyei irányírás és felügyelet
alá. 1980-ban került sor 10 férőhely fejlesztésére a volt igazgatói szolgálati lakásból.
1990-ben az új konyha épület átadását követően a felszabaduló helyiségekből (irodaépület, főzőkonyha, élelmezési raktár) 20 férőhely fejlesztésére került sor, így az engedélyezett férőhelyek száma 2005. szeptemberében már 95 fő volt. A 2003-tól 2005-ig
végzett belső átalakítások eredményeként 5 férőhely fejlesztését hagyta jóvá a Somogy
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Megyei közigazgatási Hivatal. A telephely így 100 férőhelyen gondoskodik időskorúakról, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről.
Bajzik Ernő
Született: Edde, 1939. 03. 12.
1956-ban 17 éves volt, Kaposváron élt, cukorgyári munkásként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Amit elkövettem, azt én
követtem el. Nekem utána még 2-3 évig kellett jelentkeznem a
rendőrségen. Folyamatosan az orrom alá dörgölték a történteket:
„Megjöttél, te szemét ellenforradalmár?” „Hát mit akartatok
ti...” stb.”

Interjú Bajzik Ernôvel
Hol élt és mit dolgozott 1956-ban? Hogyan értesült a forradalom kitöréséről?
1956-ban bent dolgoztam Kaposváron a cukorgyárban, ott hallottam a társaimtól, hogy
Budapesten kitört a forradalom. Ekkor mi megalakítottuk a nemzetőrséget. Igaz, fegyverünk nem volt, csak egy egyszerű karszalagunk. Ezt Kádár idejében politikai valaminek (bűnnek?) vették. Ezen kívül levertük az ötágú csillagot, amiért én öt évet ültem a
szegedi börtönben.
Ott volt tehát, amikor leverték a csillagot?
Igen, ott voltam, sőt én is hozzájárultam, ezért is kaptam öt évet. Kemény volt abban
az időben.
Miért verték le a csillagot?
Megtudtuk azt, hogy Pesten kitört a forradalom. Szabad volt minden, mi pedig tiszta szívből, lélekből gyűlöltük a kommunizmust. A kommunizmusnak pedig az ötágú
csillag volt a jelképe. Elhatároztuk, hogy nincs szükség rá, leszedjük.
Mi történt Kaposváron, miután megalapították a nemzetőrséget? Hogyan zajlott
az élet?
Utána én még ott dolgoztam a cukorgyárban, továbbra is. A gyár működött, bár a
boltok nem voltak nyitva. Aztán amikor az oroszok bejöttek, a város tele volt harckocsikkal. T-34-es harckocsikkal volt tele minden utca. A csöveket a magasabb épületekre irányították, de végül Kaposváron különösebb összetűzés nem volt. Több gyár is fel
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volt készülve, amelyiknek volt fegyvere, de mondom, nem volt végül semmi komolyabb
összetűzés. Csak a csillagokat verték le mindenhol, mert azt nagyon utálták az emberek.
Hogyan találták meg utána?
Hát dolgozott az ÁVH...egy évre a történtek után, ’57-ben buktam meg, de nem csak
én, hanem a többi társaim is, akik ott voltak. Én az egyik éjszaka otthon voltam, mert
hogy három műszakban dolgoztunk a gyárban, és én pontosan azon az egyen nem dolgoztam, hanem másnap délelőtt kellett volna bemennem. Persze otthon megtaláltak,
beültettek az autóba, bevittek Kaposvárra a kapitányságra és ott úgy összevertek...eltörték
mindkét oldalbordámat és kiverték a fogaimat, úgyhogy egy fogam sincs...nagyon megkínoztak.

Tudták mi történik közben Pesten?
Csak amit a rádióban hallottunk.
Mi történt még miután bevitték a kapitányságra és megkínozták?
Ez úgy történt kérem, hogy bevittek, jól elkalapáltak, rúgtak, ahogy csak bírtak, elmondtak minden szemét mocskosnak, hazaárulónak. Hogy hogyan mehettem én bele
ilyenbe, hiszen még fiatal vagyok. Mondták, hogy áruljam el a társaimat, de nem árultam
el. Aztán hozzájutottak valahogy azokhoz is. Ebben az akcióban egyébként 9-10-en
vettünk részt. Azokat is jól elkalapálták. Később aztán, amikor meg lett a bírósági ítélet,
levittek minket a szegedi Csillagbörtönbe.
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Mi történt a börtönben?
Nézze, az a helyzet, hogy a börtönben egészen más volt már minden. Persze kesztyűs
kézzel nem bántak velünk, úgy álltak hozzánk, mint politikai bűnösökhöz. De nem csak
mi voltunk ott, más megyékből is hoztak oda embereket, akik részt vettek a felkelésekben. Még olyanokat is, akik fegyveres harcot folytattak, de őket másik részlegen tartották fogva. Sőt többüket fel is akasztották. Gondolom egy pár ÁVÓ-st ők is eltüntettek
és bosszút kellett állni. Mindig megtudtuk, ha akasztottak, pedig érdekes, mindig éjjel akasztottak ezek a szemetek, direkt, hogy ne tudjunk róla. A börtön udvarában ilyenkor az összes
gépkocsit elindították, lehet hogy attól féltek, hogy akit akasztanak az majd kiabál. De minket
egyébként bent már nem bántottak, maximum azt, aki visszapofázott az őrségnek. Ott
is voltak szabályok és aki betartotta őket, azt nem bántották. Háttérbe szorítottak
minket minden téren, nem bíztak meg bennünk. Mikor szabadultunk, utána még sokáig kellett a rendőrségen jelentkezni. Minden hónapban kétszer. A személyigazolványomba pedig belebélyegezték, hogy mikor szabadultam.
A családjából érintett bárkit a forradalom, illetve az azt követő megtorlás?
Nekem akkor még saját családom nem volt, mert 18 éves voltam. Szüleimet sem
bántották, velük nem foglalkoztak. Különben ők nem is csináltak semmit sem. Amit
elkövettem, azt én követtem el. Nekem utána még 2-3 évig kellett jelentkeznem a rendőrségen. Folyamatosan az orrom alá dörgölték a történteket: „Megjöttél, te szemét
ellenforradalmár?” „Hát mit akartatok ti...” stb. De ezzel persze, nem hogy megszeretették magukat, hanem csak még jobban gyűlöltük őket az ilyen kijelentések után.
A börtön után hogyan kapott munkát?
Bizony nagyon nehezen. A vállalatnál már nem sokat voltam dolgozni, mert azt
mondták: „Mit akar ez az ellenforradalmár? Nincs magának itt semmi helye.” Ott kellett
dolgoznom, ahol kaptam alkalmi munkát, abból tengődtem. Csak olyan helyre tudtam
elmenni, ahol a haverral együtt dolgoztam valamikor, vagy együtt jártam iskolába.
Aztán amikor már nem foglalkoztak velem, leszállt rólam a rendőrség, akkor már más
lett a helyzet. Mindig oda mentem dolgozni, ahol többet fizettek. Abban az időben a
vasgyárakban volt munka bőven, lehetett változtatni. Persze, nekem meg volt kötve a
kezem egy jó darabig.
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Vakok Állami Intézete Ápoló
Gondozó Otthon
Budapest, Pest megye

A Vakok Állami Intézete (VÁI) öt telephelyen működik. A Hungária úti épületegyüttes
eredetileg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület székházaként épült 1912-ben. Az
épület tervezői Hajós Alfréd és Villányi János. Formai elemeiben magán hordozza a
késő magyar szecesszió jegyeit, valamint illeszkedik a szomszédban (Ajtósi Dürer sor
39.) álló, 1899-1904 között épült Vakok Intézete (tervezte: Baumgarten Sándor, Herczegh
Zsigmond) formai jegyeihez, anyaghasználatához. Ebben az épületben működik az ápoló
gondozó otthon. Az épületegyütteseken az idők során több, egymástól független kisebb
felújítás, átalakítás történt. Az otthon férőhelyeinek száma 108 fő.
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Gavrán Róza
Született: Tököl, 1928. 01. 31.
1956-ban 28 éves volt, a Vakok Állami Intézetében élt, telefonkezelőként dolgozott a
Sütőipari Vállalatnál.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Személyes élménye 1956-ban: „A Homérosz zenekarban voltunk és mondta a karnagy
23-án este, hogy dalostársak, énekeljük el a Himnuszt és a Szózatot, és utána mindenki igyekezzen haza.” Az események alatt a rádióban hallgatták a híreket, otthon kellett maradni az intézményben. Különleges emlék, hogy jó volt az intézményben lenni, ott biztonságban érezték magukat.
Kiszel Ilona
Született: Nagykőrös, 1931. 10. 19.
1956-ban 25 éves volt, a Vakok Állami Intézetében élt, a Mexikói úti Kefegyárban dolgozott.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Személyes élménye 1956-ban: „Akartam menni, hogy vért adok, de annyi eszem lehetett
volna, hogy egy ötven kilós ember vagyok, hát akkor nem adhatok vért. (…) Gyalog kellett
menni a Péterfybe, nem volt semmi jármű. A rádióban azt is bemondták, hogy adjanak vért.
Azért indultunk el. Közben ropogott a puska, nagyon féltem, de itt vagyok, megúsztam. (…)
Lehet, hogy meggondolatlanság volt, de segíteni akartam.”
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Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézmény
Vasvár, Vas megye

A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény vasvári telephelyén, az Idősek Otthona
az egyik domb tetején található, így csodálatos panorámával rendelkezik. 2004 augusztusa az intézmény alapításának dátuma, de az épület „A” szárnya eredetileg 1902-ben
készült. Először elemi, majd általános iskola, óvónőképző lett. A 20-as években toldást
építettek hozzá. A régi alma materben sok vasvári diák sajátította el a matematika és a
többi tudományok alapjait. Híres emberek emlékét két tábla is őrzi a mai napig. Barabás
István 45 éven át Vasvár néptanítója, a haladó népművelés apostola. Kiváló tanügyi író,
jeles zeneszerző, a magyar tűzrendészet országos hírű fejlesztője. A szövetkezeti mozgalom úttörője, Vasvár fejlődésének előmozdítója. A másik tábla felirata a következő:
„E házban született Dr. Bendefy László mérnök és geológus. A magyar föld szerkezetének
és történetének nemzetközi hírű kutatója.” Az iskola a 60-as évektől kezdődően egyre
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jobban elveszítette létfontosságát. Átvette szerepét az Alkotmány utcai lányiskola, majd
az újonnan megépülő Kardos László Általános Iskola. Az épület mostoha sorsra jutott.
Míg nem a város vezetői meg valósították a csodálatos panorámájú Békesség Házát. Az
új szárnnyal, a „B” épülettel bővült épületegyüttes XXI. századi színvonalon biztosítja
a szépkorúak ellátását, gondozását. Az otthon jelenleg 110 idős ember nyugalmát, kényelmét szolgálja.
Papp Vendelné
Született: Kovászna, 1926. 10. 19.
1956-ban 30 éves volt, Budapesten élt, gyermekgondozóként dolgozott bölcsödében.
Személyes élménye 1956-ban: Munkahelyén az ablakon
át hallották, hogy kiabál a tömeg. Akkor látták a felvonulókat. De nem lehetett érteni, hogy mit kiabálnak. Sok
mindenre már nem emlékszik, bent vigyázott a gyerekekre. Közben a szülők sorra rohantak a gyerekekért. Mire
mentek haza már minden be volt zárva. Nem tudtak vásárolni, kukoricamálét ettek. De
később már lehetett vásárolni. Végig otthon voltak, féltek nagyon mert lehetett hallani
a lövöldözéseket, volt, hogy lementek a pincébe.
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Vas Megyei Egyesített
Szociális Intézmény
Hegyfalu, Vas megye

Hegyfalu községben lévő Vas Megyei Idősek Otthonának helyet adó egykori Széchenyi
kastély a XVIII. században barokk stílusban épült. Az épületet Széchenyi Gábor 1815ben klasszicista stílusban építtette át. A zárt négyszög alaprajzú, egyemeletes, timpanonos, portikuszos kastélyépület kert felőli, ion oszlopos portikuszánál kétoldalt falazott
mellvédű lépcsők vezetnek fel. A kastély mai formáját a XX. század közepén végzett
bővítés során nyerte el. A 10,36 hektár területen lévő kastélypark kettős védettséget
élvez, műemlék és természetvédelem alatt áll. Az épület 1943-tól az OTI tulajdonába
került, 1949-ben itt alakult a hegyfalui tüdőszanatórium, majd kórházként funkcionált
egészen 2002. júliusáig. Az idősek otthona 2002. szeptember eleje óta fogadja lakóit. Az
intézmény 140 fő lakójának közlekedését megkönnyíti a kastély-, illetve pavilonépület
közötti átjáró átalakítása.
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Horváth Józsefné
Született: Horvátzsidány, 1934. 10. 19.
1956-ban 22 éves volt, Szombathelyen élt, amikor kitört a
forradalom kórházban volt, előtte boltpénztárosként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: Éppen kórházban volt, amikor kitört a forradalom. Akadozott az élelem ellátás, spórolni kellett a fűtéssel, mert nem lehetett tudni, hogy meddig tart ez a helyzet. Szombathelyen nem volt harc, ha jól
emlékszik. A rádióból és a dolgozóktól tudta meg, hogy forradalom van. Leállt a közlekedés és féltek.
Kóbor Péter Pál
Született: Szombathely, 1950. 07. 08.
1956-ban 6 éves volt, Szombathelyen családban élt, tanuló
volt.
Személyes élménye 1956-ban: Olyan helyen laktak, ahol
több család lakott együtt. Ott lakott velük egy ismert forradalmár. Amikor megbukott a forradalom, akkor látott
először ÁVH-st. Keresték a forradalmárokat. A vele egykorú kisfiúval játszott. Az apukája asztalos volt, csinált nekik
fából játékfegyvert. Azzal játszottak. Közben megjelentek az udvaron az orosz katonák.
Kidugták játék közben a puskacsövet a kerítésen, ekkor jött egy páncélautó, meglátták
a fegyver csövét a kerítésen, befordították a puskacsövet az udvar felé. Ekkor kikiabált
egy orosz katona, hogy csak gyerekek játszanak.
„Plakátokkal volt tele a város, az volt a plakát szövege: »Te rémhírterjesztő forradalmár,
reszkess!«”
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„PESTEN GYÔZÖTT
A FORRADALOM!”

Veszprém Megyei Idôsek
Otthonainak Egyesített Szociális
Intézménye
Pápakovácsi, Veszprém megye

A Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézmény székhelye Pápakovácsiban található. Pápakovácsi község Pápa városától 10 km-re, a Bakony lábainál
fekszik. A Sarutlan Kármelita Rendtartomány 1946. augusztus 11-én Pápakovácsiban
(Attyapuszta) remeteséget építtetett. Az épület egészen 1959-ig állt a Rend tulajdonában, majd idősek otthonaként kezdte meg működését már ebben az évben. Az idős
otthon a 60-as években érte el a mai létszámot, így kap elhelyezést 112 fő ellátott.
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Nagy Imréné, Vehrer Anna
Született: Pápakovácsi, 1945. 05. 17.
A Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézményének pápakovácsi telephelyén él. 11 éves volt a forradalom idején, de sok emléke megmaradt. Két
verset is írt a forradalomról.
Személyes élménye 1956-ban: „Én 11 évesen részt vettem ebben a forradalomban. Fölvonultunk a tömeggel.”
1956. október 23-án történt Pápakovácsiban
Egész falu lakossága a kőnél,
Gyülekeztek reggel, a hősi emlékműnél.
„Pesten győzött a forradalom!” – kiáltották,
Mint méhcsalád, zümmögve együtt, ezt mondták.
Azt követelték: „adják ki a gyerekeket!”
Leszedtük addigra a régi címereket.
Igazgató minket sarokba állított.
Mindenki örömmámort áhított.
Röviden beszéltek napi történetekről,
Majd egy ifjúra vettük figyelmünket.
Bátran elszavalta a nemzeti dalt,
Kiáltottuk együtt: „Esküszünk!”
Végezetül: felszólalt egy édesanya,
Fiának az orosz nyelv ellen volt iszonya.
Azt kérte: „töröljék el a tanítását!”
Sokan éljenezték ezt a mondását.
Együtt vidáman a falu lakossága,
Lassan hömpölygött, mint folyó áradata.
Megkoszorúzták a hősök emlékművét,
Könny borította az emberek szemét.
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Győzelem napjára bukás következett,
Melyet fiatalok bús gyásza övezett.
Bosszúállás nem ismert határt,
Sorra végezték ki a hősöket, a bátrakat.
Kedves 56-os hősök nem feledünk.
Minden évben díszbe ünnepelünk.
Bízzunk az általok remélt jövőben,
Neveljük gyermekinket hitre, örökre.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötven éves évfordulójára
Parasztságnak a padlást is lesöpörték,
A népeket csúnya nyomorba döntötték.
Megakadályozták még a sertésvágást,
Bevezették tőlük zsír beszolgáltatást.
Parasztságnak nyomort, a kizsákmányolást,
Nem nézte el tétlen, hűtlen ármánykodást,
Testvér, munkásosztály, kitört forradalom,
És háttérbe szorult a tétlen hatalom.
Ország lakossága győzelemre készült,
A falvak lakói is velük ünnepült.
Örömmámorban hős emlékműhöz vonult,
A gyötrő ellenség ebből sokat okult.
Pár napra bukás jött, torlás következett,
Lakosság fájdalma bánatban övezett.
Sorra végezték ki hősöket, bátrakat,
Sárba tiporták vívott szabadságunkat.
Forradalom után sokan az önzésbe
Menekültek sorra, a magánéletbe
A dicstelen jövő, reménytelen élet
Elől. Dolgaikban, hallgatás volt képzet.
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Gyűlt a keserűség, a bizalmatlanság,
A gyengébbet védő nagy igaztalanság.
Hiányzott népünknek jövő ígérete,
Új társadalmunknak életszemlélete.
Fontos életünkben sátán kerülése,
Gyermek vállalása, becsület érzése.
Ne hozzunk mulasztást alkoholért, pénzért!
Álljuk ki a próbát az emberi nemért!
Ötvenhatos hősök, szívből elismerés,
Számotokra történt egy újratemetés.
A háromszázegyes parcellába tettük,
Nyugodjon békében a bátor tetemük!
Megkezdett utatok mi folytatni fogjuk,
A jobbra fordulást szintén csak akarjuk.
Példátok előttünk szent és sérthetetlen,
Bátor kiállástok lett felejthetetlen.
Pápakovácsi, 2006. február 28.

Szôc, Veszprém megye
Az Egyesített Szociális Intézmény egyik telephelye Szőc községben található. A településhez tartozó Határvölgy és Szár-hegy területén 1952-ben tervszerű kutatásokkal jó
minőségű bauxitlencséket tártak fel. Részben kisebb külszíni fejtésekben és többségében kedvező adottságú mélyműveléses bányákban a karsztvíz szintje fölött termeltek
bauxitot. A termelvény elszállítása érdekében jó minőségű közutat építettek a Határvölgyben, és lakótelepet is létesítettek. Az ércvagyon kimerülése után a bányaüzem
felhagyott épületeiben Szociális Otthont alakítottak ki. Az otthon 1974. augusztus
20-án nyitotta meg kapuit az időskori gondoskodásra, ellátásra szoruló idősek előtt. A
szőci részleg festői erdei környezetben fekszik Ajka városától 25 km-re, Szőc községtől
pedig 2 km-re, ideális otthont teremtve az itt élő 160 lakó számára.
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Aszalós Miklós Péterné
Született: Zirc, 1951. 05. 03.
1956-ban 5 éves volt, Balatonfüreden élt a családjával.
Személyes élménye 1956-ban: „Édesapámat azzal vádolták,
hogy megvert egy kommunistát, el is vitték. Amikor kihallgatták
a férfit kiállt édesapám mellett, mivel nem bántotta, csak beszélgettek. Igen, volt olyan is, hogy egy kommunista férfi védte
meg a másikat.”
Czirják Mártonné
Született: Kispirit, 1935. 11. 03.
1956-ban 21 éves volt, Kispiriten élt a családjával, gazdálkodóként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: „Rádióból hallottuk, hogy mi
történik. A beszolgáltatások miatt várható volt, hogy tüntetés
fog bekövetkezni!”
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Fodor Ferenc
Született: Budapest, 1939. 07. 14.
1956-ban 17 éves volt, Budapesten élt családjával, bőrdíszművesként dolgozott.
Személyes élménye 1956-ban: A családjukban, otthon ő
vigyázott a kisebb testvéreire.

Gadácsi István
Született: Nemesgulács, 1944. 05. 26.
1956-ban 12 éves volt, Nemesgulácson élt családjával, általános iskolai diák volt.
Személyes élménye 1956-ban: A gazdaságukban dolgoztak, gabonát termesztettek.
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Horváth János
Született: Vindornyafok, 1945. 12. 13.
1956-ban 11 éves volt, Vindornyalakon családjával élt, tanuló volt.
Személyes élménye 1956-ban: A faluban hatalmas összefogás volt, mindenki küldött élelmiszert a fővárosiaknak.
Meglepő módon az orosz katonák minden élelmiszert szállító kamiont beengedtek Budapestre.
Márton Emőke Édua
Született: Budapest, 1943. 08. 26.
1956-ban 13 éves volt, Kiskorpádon családjával élt.
Személyes élménye 1956-ban: „Úgy tudtuk meg, hogy
kitört a forradalom, hogy jött a hír: Édesapám öccsét lelőtték Budapesten. … A beszolgáltatások okoztak mindent! …
A dübörgő tankoktól napokig nem lehetett aludni.”
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Samu Géza
Született: Rábabogyoszló, 1933. 02. 24.
1956-ban 23 éves volt, Nagypiriten családjával élt.
Személyes élménye 1956-ban: „Jóval a forradalom kitörése előtt lehetett tudni, hogy valami készül. A forradalom
leverése után mintha kicsit jobb lett volna az élet.”
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Zala Megyei Szivárvány Egyesített
Szociális Intézmény
Bázakerettye, Zala megye

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelye Magyarszerdahelyen
található. Ellátási területe Zala megye közigazgatási területe. A bentlakásos intézmény
összesen 413 fő engedélyezett férőhellyel rendelkezik, mely az önmaguk ellátására nem,
vagy csak részben képes fogyatékkal élő személyek és pszichiátriai betegek ápolását,
gondozását, rehabilitációját végzi. Az intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
Az Egyesített Szociális Intézmény több telephellyel rendelkezik, közülük az egyik
Bázakerettyén található. Ebben az intézményben él az ’56-ot megélt Gyimesi Lajos és
Garbonczi-Molnár György. A településen lévő Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthona 1982 óta, összesen 144 férőhellyel működik.
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Gyimesi Lajos
Született: Nagykanizsa, 1949. 03. 26.
1956-ban 7 éves volt Nagykanizsán családjával élt.
Személyes élménye 1956-ban: „Nagykanizsán hallani lehetett a tankokat. Nem volt biztonságos a városban maradni. Elmentünk a nővéremhez Székesfehérvárra. Ott még rosszabb
volt a helyzet. Halomra lőtték az embereket. Pár bolt nyitva volt, de veszélyes volt kimenni az
utcára. Mindenhol felakasztott ÁVH-s katonák voltak felakasztva. Borzasztó volt!”
Személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá fénykép készítéséhez.
Garbonczi-Molnár György
Született: Garbonc, 1949. 08. 02.
1956-ban 7 éves volt, Garboncon élt családjával, tanuló
volt.
Személyes élménye 1956-ban: „Az iskolában felvonultunk,
de a városban semmi komolyabb esemény nem történt.”
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Polgári miliô – ávós
fészek – fogyatékos otthon
A következő két írás egy-egy olyan intézményt, épületet mutat be, amelyek működésére alakító hatással volt az 1956-os forradalom és szabadságharc.
Ahogyan történelmi események nyomokat hagynak tárgyi, épített környezetünkön,
ugyanúgy az egyes helyek, épületek is formálják a történelmet; élő mementóivá,
szemtanúivá válnak fontos eseményeknek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
kapcsán elsősorban a Corvin közre, a Széna térre, a Magyar Rádió épületére, a Városligetre
és a ledöntött Sztálin-szoborra asszociálunk. Léteznek ugyanakkor ennek az időszaknak
olyan intézményei, valamint ezeknek otthont biztosító épületei, tárgyi emlékei, amelyek
a mai napig őrzik a forradalom hatásait; láthatóvá, érthetővé teszik számunkra, hogyan
működött az ellátórendszer, hogyan élték mindennapjaikat a intézmények ellátottjai.
A második világháborút követően az intézményrendszer, valamint a fogyatékos
személyek ellátásának alapelvei megváltoztak. A feladat, amelyet addig jórészt az egyházak láttak el, állami kézbe került.
Az így kialakított új egészségügyi, szociális intézmények épületei – vidéki és fővárosi kúriák, kastélyok – eredetileg a legmagasabb jólét igényeinek kielégítésére jöttek létre.
Mint ilyenek, egyfelől nem voltak alkalmasak arra, hogy az ellátórendszer különleges
igényeinek megfeleljenek. Nem voltak akadálymentesek, egy családra tervezték őket;
nagyobb számú ellátott befogadására alkalmatlanok voltak. Másfelől, a kényszerű átalakítások gyakran kárt tettek a nagy értékű, a legtöbb esetben műemlék jellegű épületek állagában. Mégis – ezzel együtt is – olyan környezetet teremtettek ellátottjaik
számára, amilyet e gazdagságot és könnyedséget, valamint sötét tragédiákat és fenyegetettséget sugárzó falakon kívül nem tapasztalhattak volna meg. Így történt ez a
Hermina út 45. szám alatti épület estében is, amely egy főúri pompát biztosító villának
épült, és amely 1956 után évtizedekig mozgássérült fiúk bentlakásos intézményeként
szolgált.
A következő két rövid esettanulmányban bemutatott intézmény az itt leírtak mellett
más hasonlóságot is mutat: mindkettő a forradalom sodrában jött létre, korábban
mindkettő ÁVH-s épületként funkcionált, és végül – dacára történelmünk e viharos,
politikai- és intézményrendszereket rövid idő alatt megváltoztató időszakának – a
forradalmat követően mindkettő hosszú évtizedekig fennmaradt, és szolgálta a benne
élő fogyatékos személyek egymást követő generációit.
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A Mozgássérültek Állami Intézete

A Tisza-villa
A telket, amelyen a még ma is impozáns épület fekszik, Roheim Sámuel fakereskedő
vásárolta meg 1898-ban. A villa Pollák Manó tervei alapján 1900-ra készült el, neobarokk
és neoreneszánsz stílusjegyeket ötvöz. Itt született és nevelkedett Roheim Géza, nemzetközi hírű néprajzkutató, az etnológia pszichoanalitikai irányzatának világhírű egyénisége. A villa leghíresebb lakója, és akihez az épület legemlékezetesebb, egyben legdrámaiabb eseménye kötődik, az mégis gróf Tisza István miniszterelnök volt, aki 1917-től
bérelte az ingatlant, és akit itt gyilkoltak meg 1918 októberében, máig tisztázatlan
körülmények között. Sokan azóta is – tévesen – Tisza-villaként emlegetik az épületet.
Ezután még évtizedekig a Roheim család használta az ingatlant, majd a második világháborút követően az Államvédelmi Hatóság kezelésébe adták azt. Az 1956-os eseményeket követően egészen 2001-ig az épület a Mozgássérültek Állami Intézete fiú kollégiumá-
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nak adott otthont. Az azóta eltelt időszakban az ingatlan üresen áll; műemlék mivolta,1
valamint helyreállításának magas költségei miatt nem sikerült megfelelő bérlőt találni
számára.

A Tisza–Roheim-villa – Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI)
Az egyetlen intézmény, amely a második világháború előtt fogyatékos gyerekekkel
foglalkozott, a szabadkőművesek alapította Mexikói úti Nyomorék Gyerekek Országos
Otthona volt. Nádas Pál – az intézmény későbbi igazgatója – szerint a háború előtt „ez
egy komplex rehabilitációs intézmény volt, saját iskolával, saját kórházzal. Hét szakmában képezték a diákokat, és volt saját sportegyesületük, zenekaruk és még takarékszövetkezetük is”.2 Ezen intézmény lakói lettek a Roheim-villa első lakói az 1956-os forradalmi eseményeket követően.

1
2

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500014.nkm 2017-04-11
http://index.hu/nagykep/2015/03/07/braun_ferenc/ 2017-04-11
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A háború után – a szabadkőműves páholyokat 1950-ben rendeletileg betiltották – a
szociális és egészségügyi intézmények fenntartásának körülményei megváltoztak. Az
ellátórendszert ekkortól forráshiányosan, minimális tapasztalattal és szakértelemmel
működtették. Egyféle szociális intézmény létezett, amely a legkülönfélébb ellátottakat
tömörítette: fogyatékosokat, időseket, elmebetegeket; de ugyanezekben az intézményekben helyezték el a rossz szociális körülmények között élőket, sőt a fertőző betegeket is.
A Hermina úti otthon annyiban mindenképpen különbözött ezektől, hogy nem a
korszakra jellemző „irányított módon”, hanem a történelem sodrában, önkényes foglalás eredményeképpen kezdte meg működését. Korabeli források tanúsága szerint3
a megszűnő Államvédelmi Hatóság, amely a második világháború után használta, 1956
novemberében kiürítette a Roheim-villát. A néhány házzal odébb működő Nyomorék
Gyerekek Országos Otthonának lakói – miután intézményüket találat érte, kihasználva
a lehetőséget – egyszerűen átvitték ágyaikat az elhagyott épületbe, majd a forradalom
leverése után is itt maradtak.
Az 56-os események után az Egészségügyi Minisztérium átvette az intézményt, ezzel
egyszersmind szentesítette az otthon kialakulásának körülményeit. Így jött létre a
Mozgássérültek Állami Intézetén belül a fiúk számára fenntartott bentlakásos otthon

3

Verrasztó Gábor: Menedék. Napkút Kiadó, 2010. 128.old
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– a lányok a Marczibányi téri épületben laktak. Ettől kezdve otthonuk egészen 2001-ig
itt, a századforduló fényűző stílusában, a legmagasabb családi igények kielégítésére
tervezett villában működött.
Az intézmény életéről kevés írásos emlék maradt hátra. A Nádas Pál által szerkesztett
Száz esztendő a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában című könyvben4 olvasható
visszaemlékezések kerek jellemrajzokkal szolgálnak az intézmény nevelőiről, vezetőiről,
ellátottjairól; egy-egy emlékezetesebb eseményről. Elérhetőek ezek mellett olyan korabeli fortepan fotók, amelyeket Braun Ferenc, az otthon egykori lakója készített a 60-as
években.5 Betekintést nyújt az intézet életébe Harcsa Borbála Ha lehull a két kezünk is
című kiadványa6 is, amelyben részletes leírás található arról, hogy milyen körülmények
között költöztek át a Nyomorék Gyerekek Országos Otthonának tanulói a Roheim-vil
lába. Az intézmény egy későbbi korszakába Novák Valentin Ecettel savanyítok című
novelláskötete nyújt bepillantást.7

Bán Éva, Nádas Pál, Okányi Andrea, Tarnói Gizella (szerk.): Száz esztendő a mozgáskorlátozott gyermekek
szolgálatában. Felelős kiadó: Nádas Pál, 2003.
5
http://www.fortepan.hu/?view=owner&lang=hu&name=braun+antal
6
http://www.nemadomfel.hu/attachments/article/264/Harcsa%20Borb%C3%A1la%20Ha%20lehull%20
a%20k%C3%A9t%20kez%C3%BCnk%20is.pdf 2017-04-11
7
Novák Valentin: Ecettel savanyítok. Pont Kiadó, 2010.
4
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A forradalom után megkezdődött az ingatlan átalakítása az új igényeknek megfelelően. Lebontották a kertben az istállót, rámpát építettek a főbejárat elé, új vizesblokkot
alakítottak ki. Az épületben megvalósított legnagyobb beruházás a hátsó lift kialakítása volt; ezt megelőzően az ápolók „mozgatták” a kerekes székes fiatalokat az emeletek
között. A liftnek az épület külső homlokzatán történt kialakítása nem tette akadálymentessé a villát, ellenben minden évben hatalmas működési költséggel terhelte az
intézményt. Az otthon fenntartása egyre nehézkesebbé vált. Az ellátottak átköltöztetése a Marczibányi téri intézménybe 1978-ban kezdődött meg, majd fokozatosan kötöztették át a nagykorúságukat betöltött ellátottakat a Budán megüresedett helyekre.
Az ingatlan ma üresen áll, egyre romosabb állapotban őrzi az elmúlt hatvan év titkait. Csak remélni lehet, hogy a kiemelkedő építészeti és történeti értékeket megtestesítő épület megfelelő funkciót nyer; eredeti állapotát mielőbb helyreállítják. E téren
bizakodásra adhatnak okot az elmúlt időszakban deklarált kormányzati tervek, melyek
a villa felújítását célozzák.8

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2015&szam=125 2017.04.11
8
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A Budai Gyermekkórház
története
A legutóbbi időkig kalandos sorsú, szerencsére máig meglévő, nagy múltú Budai Gyermekkórház szintén a forradalomban született. Története sokban hasonlít a Roheim-villáéhoz, működése azonban megalakulása óta folyamatos; jövője is biztosítottnak tűnik.
A járványos gyermekbénulás (gyermekparalízis, Heine–Medin-kór) az 1950-es évekre jól ismert betegség volt. Tömegesebb, járványos méreteket azonban csak a tizenkilencedik, huszadik században öltött. A vírus az 1900-as évektől egyre jobban terjedt,
végül az ötvenes években, négy különböző időszakban támadó járvány (Magyarországon
a nagyobb járványokat 1931-ben, majd 1954-ben, 1956-ban, 1957-ben és 1959-ben
jegyezték fel) jelentősen megnövelte a bénulásos megbetegedések számát. Magyarországon összesen mintegy ezerhatszáz megbetegedést regisztráltak.1 Az időről időre
támadó vírus megelőzése érdekében tett erőfeszítések mellett a legnagyobb kihívás elé
a betegségen már átesettek utókezelése állította az egészségügyi rendszereket, mivel a
betegek az esetek egy bizonyos hányadában maradandó mozgásszervi betegséget – bénulást – szenvedtek.
1956 novemberének elején még fegyverek ropogtak az országban, amikor Nagy Imre
miniszterelnök személyes utasítás formájában rendelkezett az addigra kiürített rózsadombi ÁVH-s villák átminősítéséről, Heine–Medin Utókezelő Kórház néven. Így született meg a mai Budai Gyermekkórház elődje. A szóban forgó hét épület, 1945-ben történt
államosításuk óta – Rákosi Mátyás Gyermekotthon néven – állami vezetők gyermekei
nek oktatására, elszállásolására szakosodott intézményként működött.
Az otthon szakmai vezetője Pikler Emmi, a korszak meghatározó, nemzetközi hírű
gyermekpszichológusa volt. Az intézmény falai között pártállami vezetők, kiküldetésben szolgálatot teljesítő állami alkalmazottak, egyes esetekben a politikai tisztogatásoknak áldozatul esett kommunisták gyermekei nevelkedtek. Itt lakott apja kivégzése
és anyja bebörtönzése után 1949 és 1954 között ifj. Rajk László is. A Rózsadombon elszórtan elhelyezkedő budai részleg mellett Pesten a VII. kerületben, a Kmety György
utcában is működött egy Rákosi-gyermekotthon; valamint Aligán is rendelkezett az
intézmény egy üdülővel.2
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/20160413_heine_medin_tarsadalompolitika_gy_
dobos_mariann.pdf 2017.04.25
2
Fizel Natasa, Nóbik Attila: A gyermekfényképezés Reisman Mariann munkásságában. Szegedi Egyetemi Kiadó, 2014.
1
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A Roheim-villa történetéhez hasonlóan itt is polgári igényeket biztosító épületeket
kellett speciális igényeknek megfelelő egészségügyi intézményekké alakítani. Az új
kórház vezetésével dr. Lukács Lászlót bízták meg, aki korábban a Heim Pál Kórházban
már létrehozott egy harminc férőhelyes, kifejezetten paralízises betegekkel foglalkozó
egységet, ám az újra támadó járvány keltette igényeket csak ennél jóval nagyobb kapacitású részleggel lehetett kielégíteni. Mivel a forradalom harcaiban az egyetlen e célra
rendszeresített mentőautójukat kilőtték, a mozgásra képtelen gyerekeket a Heim Pál
Kórház mosodájából származó kosarakban szállították át a Rózsadombra. Az újonnan
kialakított utókezelő intézményben a kezelés 226 ágyon kezdődött meg; hozzátartozott
az épületegyütteshez egy külön épület is, amelyben nővérszállást létesítettek. Az intézmény döntően gyógytornán és lélegeztetésen alapuló, valamint orthopédiai műtéti
kezeléseket végzett. Mind a bent fekvő, mind a bejáró betegek számára megoldotta a
kezelést. Az esetenként vidékről felutazó gyerekek ebédet, uzsonnát kaptak. Fontos
feladatként jelentkezett még a kórház felszerelése. Nyugatról jött a segítség, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága szervezte az Európa minden részéből érkező gyógyszerek
és eszközök útját.3
3

http://www.rd.hu/Harc_a_gyerekek%C3%A9rt 2017. 04. 25

120

Polgári miliô – ávós fészek – fogyatékos otthon

’56 LENYOMATAI A SZOCIÁLIS RENDSZERBEN

Különösen érdekes a kórház mai napig működő Légzésrehabilitációs Osztályának
története. Itt kezelik az ötvenes évektől kezdve azokat a betegeket, akiknek a paralízis
megtámadta a tüdejét, ezért vastüdőre kényszerültek. A Bauhaus stílusú épület a XX.
századi magyar modern építészet egyik különösen szép alkotása. Bár az 1942-es tervezésű villa számos változtatáson esett át az elmúlt évtizedekben – területe az eredeti
felére zsugorodott – egyes részleteiben ma is érzékelhető annak könnyed, légies – Le
Corbusier hatását mutató – vonalvezetése.

Az épület Járitz István autókereskedő megbízásából Fischer József, a honi modern
építészet meghatározó alakjának tervei alapján épült a Ferenc-hegyen, a Baba utca 14ben. A Járitz család nem sokáig élvezhette a a gyönyörű épület kínálta kényelmet; a villa
1945-ben találatot kapott és kiégett.4 A család ugyan újjáépítette azt, öt évvel később a
villát államosították.

4

http://kep-ter.blog.hu/2016/10/24/az_egykori_jaritz-villa_a_rozsadombon_432 2017.04.25
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A Járitz villa egykor és ma
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A második világháború utáni hidegháborús szovjet–amerikai versenyfutás időszakában különösen érdekes az az együttműködés, amely a paralízis elleni vakcina előállítása terén volt tapasztalható a vezető hatalmak kutatói között. Az állandó, kölcsönös
fenyegetettség, a tömegpusztító fegyverek kialakításával és minél fenyegetőbb pontokon
történő elhelyezésével párhuzamosan az emberéleteket is követelő kór legyőzésében
példaértékű csapatmunkát fejtett ki egy amerikai és egy orosz kutató. Albert Sabin –
akiről a ma is használt védőoltást elnevezték – Mihail Csumakovval együttműködve
olyan oltóanyagot hozott létre, amelyet a Szovjetunióban, a sürgető járványügyi helyzetre tekintettel gyakorlatilag tesztelés nélkül adtak be hatmillió gyereknek. Bár a
kezdetekben világszerte adódtak olyan esetek, ahol a nem megfelelő módon előállított
vakcinák fertőzést okoztak, a hatvanas évekre, elsősorban a Sabin-cseppeknek köszönhetően a vírus járványszerű megjelenése megszűnt. Miután ekkortól már Magyarországon sem volt szükség külön utókezelő intézményre, 1964. július elsejétől a Heine–
Medin Utókezelő Kórházat szakosított gyermekkórházzá minősítették át Budai Területi
Gyermekkórház néven.
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Értékelô tanulmány
Az interjúk és a kiemelt történetek elemzése
A kérdőívek kiértékelése alapján végül 95 olyan személyt találtunk, akik résztvevői,
vagy szemtanúi voltak az 1956-os forradalom eseményeinek és szívesen meséltek
volna emlékeikről.
Az interjúkra 25 intézményben került sor, 2017. március 27. és 2017. április 12. között.
Azokban az intézményekben, ahol több adatközlő is élt, általában először csoportos
interjúkat készítettünk. Az első csoportos beszélgetés alapján azokkal az adatközlőkkel,
akiknél érdekesebb részletek, vagy történetek kerültek elő, hosszabb beszélgetést is
rögzítettünk, illetve külön időpontban ugyanezekkel a személyekkel filmes, rögzített
interjúk is készültek.
A legtöbb adatközlő vagy nagyon fiatal volt, vagy csupán szemtanúja volt a forradalmi eseményeknek, illetve az orosz bevonulásnak. Az interjúalanyok többsége nem volt
részese a budapesti történéseknek vagy a fegyveres harcoknak.
A legtöbbjük fiatal tanulóként élte meg ezt az időszakot, beszámolóik is nagy hasonlóságot mutattak egymással és a már ismert történetekkel. A forradalom első napjaiban,
az első felvonulások, fegyveres harcok idején nem engedték ki őket az intézményből,
később hazaküldték a vidéken élőket, vagy vidékre küldték a gyermekeket. Az iskolai
oktatás csak 1957 elején indult újra. A legtöbben arról számoltak be, hogy osztálytársakat, iskolatársakat vagy családtagokat vesztettek a harcok, vagy a megtorlás során,
illetve többen beszámoltak arról, hogy ’56 után sok régi barátjuk, ismerősük disszidált.
Fontos kiemelni, hogy nagyon sokan vidéken éltek a forradalom előtt és alatt – az
interjúkban résztvevő személyek jelentős többsége ebbe a kategóriába tartozott. Érdekes, hogy ők, a budapesti tüntetések és fegyveres harcok narratívájától eltérően
egyértelműen a kulákokkal szembeni harc és a padláslesöprések miatti elégedetlenségre, vagyis a vidék mindennapjait meghatározó okokra vezették vissza a forradalmi eseményeket. Feltételezhető, hogy bár a történetírás szempontjából a budapesti események, az október 23-i tüntetés, a rádió elfoglalása, a sortűz a parlamentnél,
vagy a későbbi fegyveres ellenállás határozza meg 1956 történetét, a forradalom egészét
legalább ennyire meghatározza vidéken a helyi ellenállás és az ottani reakciók. Az
interjúk alapján az tapasztalható volt, hogy az eseményeket vidéken megélők körében
a kiváltó okok és következmények szempontjából sokkal erőteljesebben jelent meg a
kuláküldözés, és a vidék kifosztottsága, illetve az ezzel kapcsolatos indulat.
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A visszaemlékezések során sokan számoltak be helyi tüntetésekről, a kisvárosokban
szobordöntésről, vagy helyi gyűlésekről. Jellemző történetek kerültek elő: a felvonulók
az iskolánál, vagy a helyi üzemnél elvonulva az ott tanulókat és dolgozókat hívták, az
„aki magyar velünk tart” szinte kivétel nélkül felmerült a történetekben. Ugyancsak
kivétel nélkül megjelent az elbeszélésekben az oroszokkal szembeni ellenállás, a „ruszkik haza” feliratok, a szovjethatalom jelképeinek eltüntetése, a vörös csillagok leszedése. Ami a forradalom vidéki történetének erős oldala, az a korábbi időszak sérelmei,
illetve a helyi hatalom képviselőinek menekülése és visszatérése, az élelmiszerellátás
biztosítása, és később az orosz csapatok bevonulása.
Nagyon sok történetben került elő az orosz kiskatonákkal való találkozás – ezek a
történetek is az ismert jegyeket mutatták. A beszámolókban felmerült, hogy a kiskatonák nem tudták hova vezényelték őket – azt hitték Szuezben vannak, illetve Szuezt
keresték –, gyakori volt a megúszott ellenőrzések, igazoltatások említése és az is hogy
a nyelvtudás segítette őket ki ezekben a helyzetekben.
A lányok, asszonyok beszámolóiban gyakran számoltak be szerencsés megmenekülésről, arról, hogy a katonák erőszakot akartak elkövetni, illetve fosztogattak, megitták
a helyben talált alkoholt, és elvitték az élelem egy részét.
A beszélgetések visszatérő eleme volt, a harcok, a lincselések és a borzalmak felemlítése, amelyben szinte minden mesélő esetében az erőszakkal kapcsolatos ellenérzés
volt a meghatározó elem. Vagyis függetlenül attól, hogy az elszenvedő fél ki volt, akár
meglincselt helyi vezető, akár forradalmár, a visszaemlékezések szempontjából már
leginkább csak megölt, vagy megnyomorított áldozatként beszéltek róla. Ugyancsak
érezhető volt, hogy az események erőszakosságát mára sokkal kevésbé tekintik elfogadhatónak. Az események megítélésében is megjelenik a visszaemlékezőknek a cselekmények erőszakossága miatt érzett bűntudata, illetve az ettől való elhatárolódás. Sokkal
ritkábban lehetett találkozni a fiatalkorukra vonatkozó nosztalgiával, az eltelt idő
távlatából az események megszépítésével. Természetesen azokban, akik aktívabban
vettek részt az eseményekben, vagy akiknek hozzátartozói vállaltak nagyobb szerepet,
sokkal erősebbek ezek az érzések. Az ő történeteikben megjelenik a forradalomban
résztvevők emelkedettsége, a forradalomhoz kapcsolódó büszkeség. Ezekben az elbeszélésekben jelentek meg az olyan megfogalmazások, mint a „soha nem láttam olyan
csillogó szemeket”, vagy „azokban a napokban éreztük meg, hogy milyen a szabadság”.
A visszaemlékezők esetében, néhány esettől eltekintve az 1956-os események megítélésében egyértelmű volt a forradalom narratívája, illetve a Kádár-korszak ezzel kapcsolatos képmutatásával, az események elhallgatásával és meghamísításával szembeni
ellenérzésük. Egyértelmű elégtételt lehetett érezni azzal kapcsolatban, hogy hosszú
évek kényszerű hazugsága után végre szabadon mesélhetnek a történtekről. Ezzel kapcsolatban az interjúk során a legmeghatóbb és legfelemelőbb érzés az volt, hogy ezeknek
az embereknek mennyire fontos volt, mekkora elégtételt jelentett, hogy elmesélhetik
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az emlékeiket. Megható és elképesztő volt, ahogy készültek, kiöltöztek, várták a kérdezőket, érezhető volt számukra személyesen milyen fontos, hogy valaki kíváncsi rájuk.
A kutatás szempontjain túl kijelenthető, hogy önálló értéket képvisel, hogy olyan személyek kaptak lehetőséget történetük és emlékeik megosztására, akiknek az állapotuk
és intézményi ellátásuk miatt kevesebb lehetőségük van a saját családjukban megosztani az emlékeket.
Természetesen előzetes feltételezéseinknek megfelelően a forradalom szemtanúi és
résztvevői között is volt olyan személy, aki a korszak elnyomó hatalmát szolgálta ki,
akinek az életében az ellenforradalmi narratíva volt a meghatározó. A vele készült interjút végül is beleegyezés hiányában nem használtuk fel. Az interjú alatt, és utána is több
alkalommal változtatta meg ezzel kapcsolatban a véleményét, és ugyanez a viaskodás
jellemzi magát az interjút is. Egyfelől erős érzelmi kötődése van azzal kapcsolatban, hogy
miként élte meg a korszakot, egyszerre van bűntudata és büszke az akkori cselekedeteire és az akkori értékrendjére. Másfelől érezhető volt a félelem, hogy nézeteiért és tetteiért valamiyen retorzióra számít. Az a fajta, némiképp irracionális félelem, amelyben a
hivatalos megbüntetés és a társai részéről várható megvetés keveredik, befolyásolta őt.
Ennek megfelelően inkább elrejtőzni akart, és nem felvállalni saját magát.
A csoportos beszélgetések során összesen 6 olyan személyt találtunk, akinek története, vagy emlékei alapján hosszabb interjút is készítettünk. Ezeket az interjúkat szerkesztett formában, a kötetben külön közöljük.
Az intézményekben élők körében végzett interjúk mellett, hosszabb beszélgetéseket
folytattunk Tauber Zoltánnal, az első magyar paralimpiai bajnokkal, aki 1956-ban a
mexikói úti Mozgásjavító Általános Iskola anyagbeszerzője és portása volt, valamint
Nádas Pállal, aki azon túl, hogy a Mozgásjavító Általános Iskola igazgatója és a Magyar
Paralimpiai Bizottság elnöke is volt, több kötetnyi könyvben járta körül a parasport és
magyarországi gyógypedagógiai intézmények történetét. A velük készült beszélgetéseket végül nem szerkesztett interjúként közöljük, hanem forrásanyagként tudtuk felhasználni a kutatás során. Az általuk elmondottak nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
bemutathassunk két olyan történetet, amelyet korábbi történeti forrásokban elejtett
mondatok alapján igyekeztünk felderíteni. Mindkét történet a mozgássérült emberekhez kapcsolódik, az egyik a Hermina úti (akkoriban Május 1. úti) mozgássérültek otthonának az elfoglalása, a másik a paralízises gyermekek utógondozására létrejött részleg, a budai Gyermekkórházban története.
Összességében elmondható, hogy a kutatás az előzetes feltételezések nagy részét igazolta, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában álló intézményekben,
elsősorban az idősek otthonaiban élnek még olyan ellátottak, akik részesei vagy szemtanúi voltak hatvan évvel ezelőtt a forradalom eseményeinek. Mindezek mellett fény
derült arra is, hogy ha léteznek is ennek az időszaknak dokumentumai, tárgyi relikviái,
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azok nem az intézményekben, hanem a helyi levéltárakban, vagy más gyűjteményekben
lelhetőek fel. Az intézményi nyilvántartások alapos áttanulmányozása és a források
felkutatása jelen kutatás kereteit meghaladta, de ez nem jelenti azt, hogy a jövő kutatóinak ne jelenthetnének ezek a források megfelelő kutatási anyagot. Az egyes, korábban
már dokumentált események, mint a Hermina úti intézmény története pedig rávilágítottak arra is, hogy az egyes intézmények történetének kapcsolódását a hagyományos
„nagy történelem” eseményeihez érdemes kutatni, hiszen érdekes, a korszak szociális
ellátásáról és az egyes történelmi események megítélését árnyalni képes résztörténetek
kerülhetnek napvilágra.
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A kutatás munkatársai
Nagy Géza kutatásvezetô
Nagy Géza népművelés-esztétika szakosként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Közel két évtizeden keresztül főállásban vezetett egy
fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedéséért küzdő civil szervezetet. Társadalmi
vállalkozó, Ashoka-tag. Tevékenységéért – elsősorban az általa kitalált Ability Park
projektért – számos hazai és nemzetközi elismerést kapott. Három cikluson keresztül
1997 és 2006, illetve 2010 és 2014 között tagja
volt az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak
2015 óta dolgozik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztályán, kulturális és sportreferensként. Kutatóként korábban az ifjúsági önkéntesség és a
fogyatékos személyek médiareprezentációja
témában dolgozott.
„Ebben a kutatásban nekem személy szerint az
volt a legizgalmasabb, ahogy a már ismert események, és az ezekre épülő személyes beszámolók keveredtek a vidéki helyszínek sokkal földhözragadtabb beszámolóival. Fontos felismerés, hogy bár
hatvan év távlatából már sokszor keveredik a mesélőkben az, amit megéltek, azzal, amiről hallottak,
ezek az elemek mégis közösen rajzolják fel a történetet.”

Findrik Dávid
„Mikor a kutatás témáját megterveztük Nagy Géza projektvezető kollégámmal, még nem
gondoltuk, hogy majd ilyen szép számban fognak jelentkezni az ellátottak. A visszajelzésekből kiderült, hogy több mint 300 olyan időskorú ember él a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által fenntartott otthonok valamelyikében, aki megélte 1956 eseményeit.
Közülük végül 82 személlyel beszélgettünk. Volt, ahol csoportos interjúk keretében, de volt,
ahol személyenként. Az interjú, beszélgetés ezen típusai mindig a felkeresett személyek szá-
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mától és fizikai állapotától függtek. Gondozásra
szoruló, időskorú emberek lévén, számos alkalommal az illető nehezen tudott mozogni és így nem
is volt lehetőség arra, hogy az ápolók összehívják
őket egy helyiségbe, ahol egyszerre tudunk velük
beszélgetni. A kutatást nehezítették továbbá olyan
fizikai tényezők is, amelyek az interjúalanyok saját
korából (nehezen artikulált, halkan beszélt, ös�szekeveredtek emlékek), illetve érzelmi állapotából
(sírva tudott csak az emlékekről beszélni) fakadtak.
A beszélgetések rögzítése esetében az adott intézmény termeinek akusztikai jellege befolyásolta a
felvételek minőségét, ez néha komoly nehézséget
okozott az utólagos visszahallgatásnál. Az intézményekben mindenhol segítőkészen álltak a rendelkezésünkre, amikor megérkeztünk a helyszínek
re rendszerint már vártak minket az interjúalanyok.
A saját szakmai tapasztalatomat illetőleg rendkívül hasznos tudást szereztem, nemcsak
a kutatás, hanem egy egész pályázat lebonyolítása terén is. Rengeteg érdekes beszélgetés
részese lehettem, izgalmas, amikor a történelem egy már jól ismert szeletét, nem tanulmányokból, hanem hús-vér emberek személyes élményein keresztül láthatja, élheti újra az ember.”

Hegedûs Valéria
Szociológus, munkahelye a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ahol az ellátotti
jogok érvényesülésének ellenőrzése, az ellátotti érdekképviseleti tevékenység fejlesztése a fő
szakterülete. Korábban a fogyatékossággal élő
emberek élethelyzetével, társadalmi beilleszkedésével foglalkozott, különös tekintettel a
gazdasági válságokra.
„A kutatás számomra legkiemelkedőbb eredménye az oral history jelentősége, az interjúk során
az események felidézésével, egyedi nézőpontokat
ismerhettem meg.”
Tudományos publikációk, kutatások:
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Hernádi Ilona–Könczei György–Komlós Péter–Laki Ildikó–Tóth László–Hegedűs
Valéria (2013): A nemzetközi és hazai fogyatékospolitika 21. századi körképe. MTA TK Szociológiai Intézet–L’Harmattan, Budapest.

Molnár Marietta
„2015-ben kezdtem a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Esélyteremtési főosztályán dolgozni, mint műszaki asszisztens. Számomra nagyon
fontos az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód,
évek óta ezért állok ki és itteni munkámban is ezt
próbálom erősíteni az emberekben, segíteni az integrációt, valamint az akadálymentesség fontosságának szem előtt tartását.
Számomra ez a pályázat egy nagyon nehéz kihívásnak indult, de egyben megtisztelő is. Olyan
emberekkel beszélgethettem, akik megéltek egy időszakot, amit én már el sem tudok képzelni.
Minden interjú egy más szemszögből mutatta be, hogy mi is történt 1956-ban. Az akkori kegyetlenségek és nélkülözés után, azok az emberek, akikkel volt szerencsém erről beszélgetni,
sok mindent értékeltek át bennem. A személyes történeteiken keresztül beleláthattam abba,
mennyire mások az emberek, hogy ugyanazokat a történéseket, mennyire máshogyan élik meg,
ki hogyan látta a forradalmat, ki látta csak a politikai problémákat és ki az, aki csak az ös�szezavarodott tüntető fiatalokat. Több olyan interjúalanyunk volt, akiket meg is kedveltem,
mivel egy ilyen rövid beszélgetés alatt is sokan kimutatták azt az érzékeny oldalukat, amit
kevesen láthatnak, volt, aki annyira meghatott, elsírta magát, hogy napokig az életén gondolkodtam. Beszélhettem a „csínytevő kamasszal”, akinek az egész forradalom játék volt, a „örök
szerelmes feleséggel”, aki mindenhova kísérte férjét, akit letartóztattak, a rettegő „örök férfival”, aki a mai napig attól tart, hogy egyszer még előkerítik és meglakol azért, amit 1956-ban
Budapesten tett. És még sorolhatnám a kedvenc történeteimet, mert mindig eszembe jut egy
újabb kedves néni, aki 90 évesen is mindenre tökéletesen emlékszik, vagy egy kedves, ráncos
arcú bácsi, akin a mai napig látszik az a fiatalos lendület, amivel akkor az utcán tüntetett.
Sokan vannak közülük, akikkel még nagy örömmel találkoznék és beszélgetnék hosszasan erről
az időszakról. Jó érzés volt találkozni olyan lelkes idős emberekkel, akik örültek annak, hogy
megkérdezzük tőlük az emlékeiket, ezzel is kicsit kizökkenthettük őket a normál kerékvágásból,
és sokak idézhették fel a fiatalságukat. Szívesen mennék vissza sokukhoz faggatni őket az
életükről, mivel sok mindent tanulhatunk tőlük a mai napig, de sajnos már nem sokáig.
Összességében ez a feladat egy nagyon kedves emlék marad egész életemre, és sokáig fogom
mesélni a történeteket, amiket közben meghallgathattam.”
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Dr. Molnár György
Az ELTE Állam és Jogtudományi karán végzett.
Civil jogvédőként számos kutatásban vett részt;
elsősorban az etnikai kisebbségek védelme, valamint a családon belüli erőszak kutatása területein. Egykori történelem szakos hallgatóként
a történelmi szemléletmód gondolkodásának,
világlátásának szerves részévé vált. Jelen programban a fogyatékos-ügyi ellátórendszer alakulásának történeti vizsgálata volt a feladata.
„Amikor elkezdtem az ellátórendszer 1956-os forradalomhoz való kapcsolódásának kutatását, egy
nagyrészt felderítetlen terület képe tárult elém.
Mivel nem sikerült fellelnem a kérdéssel foglalkozó
monográfiát, az egyes intézmények történeteit, az
egykori ellátottak, az alkalmazottak, az intézményvezetők személyes visszaemlékezéseiből mozaikszerűen igyekeztem rekonstruálni. Ez a módszer
– bár kevésbé megbízható, rögzített adatokkal az előzetesen reméltnél kisebb mértékben szolgált
– a száraz levéltári adatoknál jóval erősebben idézte meg a vizsgált korszak eredeti színeit, hangulatát. A személyes emlékek – a személyi környezet – vizsgálatát izgalmasan egészítette ki a
tárgyi környezet, az egyes épületek történeteinek feltérképezése. Emberek, intézmények és épületek találkoztak egy adott történelmi periódusban, hogy azután – pár évtizednyi közös létet
követően – más és más irányba hagyják el vizsgálódásom területét. Az így vázolt – még igen
szemcsés – kép reményeim szerint képes annyit megmutatni az ellátórendszerben élők XX. század közepi történetének egy-egy rövidebb korszakából, amely megtermékenyítően hathat a terület későbbi, átfogóbb kutatására.”
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