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így éltem át 1956-ot
Október 23-a szép, csendes, napos, de azért már csípős
nappallal köszöntött ránk. Mi, ipari tanulók nemigen foglalkoztunk a politikával. Mással voltunk elfoglalva.
Óbudáról jövet a munkából már majdnem hazaértünk. A
Hősök terénél az Andrássy út sarkán feltorlódtak a trolik.
Nem közlekedtek, nem tudtak a nagy tömegtől. Mivei a
VÍI. kerületben a Damjanich utcában volt a kollégiumunk,
úgy gondoltuk diáktársainkkal, hogy ezt a két megállót
megtesszük gyalog is.
A nagy tömeget látván azt gondoltuk, hogy megint valami utcabál lesz a Felvonulási téren. De ahogy a Sztálin szobrot elértük, láttuk, hogy szónokolnak a talapzatán. A diákság 16 pontját olvasták fel, a diákok egy radikális csoportja követelte a szobor eltávolítását. Ez
lángvágó és motoroscsörlö segédletéve! 21.30-kor sikerrel járt. Közben a tömegben elterjedt a hír, hogy az
ávósok lövik a tüntetőket a rádiónál, már halottak is
vannak. Mi néhányan iskolatársaimmal elindultunk gyalog
a Bródy Sándor utcába a rádióhoz. A Körút és a Rákóczi út
sarkán volt egy reprezentatívnak számító könyvesbolt, a
Horizont, melyben csak a marxista ideológia nagy szerzőinek könyveit árulták. A tömegből valaki kitalálta, hogy
törjük fel, és égessük el ezeket. Mindenki markolta és
hordta ki a könyveket a villamos sínekre, és már égett is a
máglya. A lángok a harmadik emeletig csaptak fel.
Közben jött a hír, hogy 23.00-kor a rádiónál már a felkelőknek ís van fegyvere és harcban állnak az ávósokkal.
Míg mi a Marx, Engels, Sztálin, Lenin, Rákosi müveket
hordtuk az üzletből a tűzre, addig a Népszabadság szerkesztőségét ostromolta meg a tömeg.
Este 23.00-kor már több felkelőnél volt fegyver. Ebben az
időpontban megérkeztek több tucat teherautón a dorogi
bányászok, és a csepeli munkások is.
24-én riadalmat keltett a felkelő tömegben a hajnali 2 órakor megjelent szovjet páncélosok. Rémítő dolog az, amikor a toronygéppuskát az emberre fordítják. Ez azon az
éjszakán velem is megtörtént. Egy nagy cipöbolt előtt
haladtunk tanulótársaimmal, mikor a torkolattűzzel szembe kellett néznünk. Kivilágosodott, mire a kollégiumba beértünk. Alvásról szó sem volt. A tanulóknak csak egyharmada jött be. Nagyrészüknek már volt fegyvere is. A
későbbiekben csak pihenni jöttek be egyesek a harcokból,
volt mit mesélnünk egymásnak.
Október 25~én szörnyű tragédia történt, az Országház előtt
tüntető tömegre tüzeltek az ávósok felkérésére a szovjet
tankok, majd az ávósok is. Október 26-án óriási gyásztüntetésen vettem részt, mely indult a Hősök teréről és a Lenin úton át a Kossuth téren fejeződött be. Ezt nem lehet elfelejteni, a tömeg óriási volt. Elől egy fehér lepedő be volt
mártva a mártírok vérébe, a négy sarkánál kifeszítve vitte
a tömeg elején egy egyetemista, a jobb oldalán a nemzeti,
a bal oldalán pedig gyászlobogó volt kifeszítve. Az útvonalon végig a Himnuszt énekelve vonult a tömeg. Az
ablakokban síró emberek gyász- és nemzeti lobogókkal.
Megrendítő volt. Ezt mind a tömegre irányuló tanklövegek
és géppuskák mellett haladva éltük meg.

Az október 28-án meghirdetett fegyverszünet csak 30-án
lépett igazán érvénybe. Megkezdődött a szovjet csapatok
kivonulása Budapest területéről. Ez eltartott november
l-ig. Elterjedt a hír, hogy az oroszok Budapesttől 30 km
távolságra vonultak ki, és gyűrűbe fogták Budapestet. Az
utaknál ellenőrzőpontokat hoztak létre. Akinél fegyvert,
lőszert, vagy röpiratot találnak, ott a helyszínen főbe lövik.
A Szabadeurópa rádióból értesültünk arról, hogy Záhonynál az oroszok tankoszloppal átlépték a magyar határt.
Megszakítás nélkül éjjel-nappal haladnak Budapest felé.
El kellett hagynunk Budapestet. Mindegy merre, csak ki
Budapestről. Több társam arra az elhatározásra jutott, hogy
elhagyja Magyarországot. Mások, közöttük én is, hosszú
lelki vívódás után úgy határoztam, hogy maradok. Nem
tudtam volna lelkileg elviselni szüleim, testvéreim bánatát.
Nem tudtam elszakadni drága szülőföldemtől, Kisújszállástól, a Sugár utcai öreg nádas házunktól, barátaimtól,
kun szokásainktól, attól az egyszerű környezettől, ami
nekem a legdrágább volt akkor és még az ma is.
Mikor ezt eldöntöttem, úgy éreztem, hogy az Isten megvilágosította elmémet, megtaláltam lelki békémet, boldognak éreztem magam, többé már nem is gondoltam az elszalasztott nagy nyugati lehetőségekre.
November 3-án a Péterfíy Sándor Kórház elé mentem arra
számítva, hogy valamilyen élelmiszert szállító teherautóval kijutok Budapestről. Tervem beigazolódott, mert egy
hat teherautóból álló karaván hozott élelmiszert Békéscsabáról. Délután három óra körül indultak haza Békéscsabára. Felkéredzkedtünk az autóra a kórház előtt megismert
két egyetemistával, az egyik dévaványai, a másik gyomaendrődi volt. Ismét elhangzott, hogy az ellenőrző ponton
kemény orosz ellenőrzés lesz. Megfogadtuk, hogy semmi
olyat nem viszünk magunkkal, ami kiválthatná az oroszok
rosszallását. Sötét volt már, amikor a két alkalmi barátommal leszálltunk a teherautóról Kondoroson. Ott a Községháza előtt nemzetőrök vettek bennünket pártfogásukba. Az
én vendéglátóm egy kispuskával őrködő 60 év körüli férfi
volt. Reggel egy alkalmi teherautóval eljuttattak Öcsödig.
Öcsödtől aznap 32 km-t gyalogoltam Tiszatenyőig, majd
egy katonai vipponnal mentem Törökszentmiklósra.
Onnan a Városháza elől már egyenes út vezetett hazáig.
Mikor fáradtan, piszkosán benyitottam a kapun, édesanyámat pillantottam meg legelőször, amint vitte befelé a szalmát a konyhába a reggeli fűtéshez. Eldobta a szalmát, odarohant, átöleltük egymást, és csak sírtunk, sírtunk. Majd
hazajött édesapám, testvéreim Ís. Mindannyian határtalanul
boldogok voltunk. Napokig nem győztük egymást kérdezgetni. Mesélték édesanyám ék, hogy mit éltek át, hogy hetekig nem tudtak rólam semmit.
Szerencsés és boldog embernek érzem magamat. Hálás
vagyok az Istennek, hogy megadta nekem a mámorító
napokat.
Dicsőség és örök hála a legbátrabbaknak, a hősi halottjainknak, a magyar szabadság és forradalom mártírjainak.
Farkas Kálmán

Kisújszállási '56

2002. október

11. oldal

A Gépállomáson történt
Részlet Kovács László gépészmérnök visszaemlékezéséből
Azon a napon délután 2 óra körül, amikor az ebédlőben

tákból. Jellemző, hogy a kezdeményező fiatalokból senkit

összetalálkoztam Mihályi István gépészmérnökkel, egy-

nem hívtak a testületbe. A kiadványukban felsorolt nevek

másnak panaszkodtunk, hogy nincs egy ember, aki feléb-

közül pedig senki nem tartott velünk. Sőt! Ez a munkásta-

resztené ezeket a magába roskadt embereket. Mihályi volt

nács szegény Mihályi Pistát már november elején - gépész-

a kezdeményezőbb és ebéd után Összeszedett pár fiatalt.

mérnöki diplomával a zsebében - a történtek miatt segéd-

Megállapodtunk, hogy kifejezésre juttatjuk: a forradalmi

munkássá minősítette vissza, aki ezt követően - kényszer-

eszme a gépállomáson is létező valóság, és az elfásult em-

ből - elhagyta a gépállomást.

bereknek ébresztőt kiáltunk. Ha nem is szó szerint, de az
Önkényuralmi jelképek összezúzásával

értésükre adjuk,

Bobvos igazgatót és B. Nagy Lajos párttitkárt sem kellett
elküldeniük, mert azok már önmaguktól október 25-től

hogy eddig volt, és nincs tovább! Hogy kik voltak ezek a

nem jöttek be dolgozni. Semsei

bátor fiatalok? Mindenekelőtt: Baráth László gépkocsive-

nem küldte el, még a 27-i megmozdulásunkon is részt vett

zető; Sáfár Miklós raktárvezető; Hunyadi Károly raktáros;

- igaz kényszerből - vele nyittattuk ki az irodák és szekré-

Lovász Károly fiatal munkás; Mihályi István gépészmér-

nyek ajtajait. Ennyit a „forradalmi munkástanácsról".

nök és jómagam: Kovács László gépészmérnök gyakornok.

üb. titkárt pedig senki

Később a retorzió természetesen nem maradt el. A tör-

(Talán volt még egy-két fiú, akinek nevére már nem emlék-

téntek miatt Mihályi István ellen és ellenem a gépállomás

szem, de ennyien voltunk, és nem többen. Remélem a ne-

büntető feljelentést tett. A Szolnok megyei Bíróságon

vek említésével senkinek nem sértem személyiségi jogait.)

1958-ban lefolytatott büntető perben - hála a tanúknak

A pártirodából, az szb. irodából, a kultúrteremből, a

- azoknak a fiataloknak, akikkel együtt a „tisztogatást" el-

folyosókról az önkényuralmi jelképeket eltávolítottuk, né-

végeztük, olyannyira példás, bátor kiállást tanúsítottak,

melyiket összetörtük. Rákosi és Sztálin gipszszobrainak

hogy a törvényszéki bírónak nem maradt más választása,

ablakon történő kidobálásában elsősorban Sáfár Miklós járt

mint hogy a bűnösségünk megállapítása mellett a büntetést

élen, míg mások velem együtt ezen személyek képeit szed-

kiszabását mellőzze, azaz mindkettőnket kegyelemben

tük le a falakról és helyükre Ady, József Attila, Petőfi stb.

részesítsen. Valamennyi tanú beismerte az általa elkö-

képeket raktunk, amelyeket a kultúrteremben találtunk.

vetetteket, amelyek semmivel nem voltak kisebb súlyúak,

Mihályi Pista a káderanyagot követelte, turkált az iratok-

mint a Mihályié, vagy a terhemre rótt cselekmények.

ban, Baráth Lacival a zászlóból a kommunista, vörös

Jellemző, hogy az igen korrekt idős bíró a tanúkihallgatás

csillagos címert vágtuk ki, stb...stb. Ezzel együtt nem vol-

közben az ügyész felé megjegyezte: „Akkor a tanúknak is

tunk vandálok, céltudatosan szelektáltunk. Úgy gondoltuk,

a vádlottak padján lenne a helye." Mire Bobvos igazgató a

tettünkkel megfontoltabb emberekben is reményt, tettre-

hallgatóság köréből felugrott, és közbekiabált: „De a

készséget ébresztünk. Sajnos nem ez történt. Az idősebb

Kovács egy nacionalista beállítottságú!"

generáció nem mozdult. Félt, nem mert semmiben kezde-

Mire a bíró: „Üljön le!"

ményező lenni. Jóval később, amikor már nem sok értelme

A bírósági ítélet száma: B. 958/1957/10

volt, megalakult a munkástanács, többségében kommunis-

Minden kedves támogatónknak köszönetet mondunk.
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MEGHÍVÓ

A Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
és Kisújszállás Város Önkormányzata tisztelettel meghív
minden kedves érdeklődőt
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ZÁSZLÓAVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE, I
melyet

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
46. évfordulója alkalmából rendez.
Az ünnepség időpontja:

I

I
I
I

2002. október 23., szerda 1030 óra

I

a református templom és a torony előtti emlékpark

I

Helyszíne:

Ünnepi program:
ISTENTISZTELET a református templomban (10.30 óra)
-Igét hirdet: Sipos Árpád református lelkész
ZÁSZLÓAVATÁS (11 óra)
-Gyülekezési zene: a Városi Fúvószenekar játéka
Himnusz közös énekléssel
-Polgármesteri köszöntő
-Máté Albert tanuló Wass Albert A láthatatlan lobogó c.versét szavalja
Ünnepi beszédet mond Varga Mihály országgyűlési képviselő
-Ujj Tünde énekel: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
-Madarász Vanda Wass Albert Mikor a bujdosó az Istennel beszél c. versét adja elő
A zászlókat átadja Varga Mihály országgyűlési képviselő
-A zászlókra szalagot köt Posztós Istvánné Bárdi Mária és Sípos Emese
-A zászlókat átveszi és megáldja Sipos Árpád kuratóriumi elnök, református lelkész
Koszorúzás az emlékműnél, valamint Bárdi Imre 56-os mártír sírjánál a Déli temetőben.
-Gyászzene a Városi Fúvószenekar közreműködésével.
Szózat - közös énekléssel

A Kisújszállási '56-os Emlékek Ápolása Alapítvány kiadványa - Felelős szerkesztő: Dr. Szabó Lajos
Készült a Karcagi Nyomda Kft-ben. - Felelős vezető: Tankó Csaba - Szövegszerkesztő: Farkas Zsolt
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1956 a résztvevő és a szaktanár szemével
A „Kisújszállási '56" című első kiadványunkban
„Igazunkról mai fiataloknak" címmel közöltem írásomat 2001 októberében. Most a résztvevő és a szaktanár
szólal meg bennem, késztetve, hogy papírra vessem
mondanivalómat.
Hát ezt teszem. Úgy, ahogy átzúgott életemen a számomra mindig szent 56-os forradalmi esemény, mely befolyásolója volt további sorsomnak is.
Immár kegynek tekintem, hogy 1956 októberében - nagy
forradalmi lázban égve - ott lehettem a tüntető debreceni
egyetemisták között, a nagy és szép felvonulásokon, az
egyetemi, heves vitákon, a MÁV Járműjavító előtti tüntetésen, az első hősi halott temetésén és akkor is, amikor az
egyetem védelmére felkészülten vártuk a szovjet katonák
támadását. Megadásra kényszerülve - jó, hogy ez a harc
nem történt meg. De így is puskacső elé állítottak bennünket az egyetem előtti téren, s a szerencsés véletlenen múlott
az életünk. Határozottan emlékszem: nem volt bennem
félelem, tudtam és éreztem - ha igen - miért kell meghalnunk. S aztán november 10-én az első vonattal utaztam haza Debrecenből Kunhegyesre szüléimhez. Az ávósoktól
elvett katonaruhában, csizmában mentem be a kisújszállási
gimnázium tanári szobájába, ahol a fiatal Kiss Kálmán
tanár úr melegen fogadott. Otthoni legfőbb politikai ténykedésem egy saját készítésű plakát felragasztása volt a
Kossuth utcai Elek-féle tornyosház falára, melynek meszszire látszó jelmondata ez volt: „Hazádnak rendületlenül
légy híve, óh magyar". A szüleimnek írt beszámoló levelemet édesanyám elrejtette és csak évtizedek múlva mutatta
meg nekem, melyet ereklyeként ma is őrzök. Aztán úgy
adódott, hogy - talán kevés óvatossággal - évtizedekig tanítottam 1956 igazát. Politikai „meggondolatlanságomra"
akkor döbbentem rá, amikor 1983. december l-jén a Szolnok megyei titkosrendörök - akik évek óta figyeltek és lehallgatták tanóráimat is - rámolvasták politikai „bűneimet".
Ekkorra már olyan szaktanári vázlatom volt, melyet időrol-idöre csiszoltam és bővítettem. Mindig vonzottak a
magyar történelem nagyszerű pillanatai. Szerettem a rendszerező-összehasonlító tanórákat. Kínálkozott 1848. március 15. és 1956. október 23. összevetése. Diákjaimmal
igyekeztem megértetni, hogy mindkettő a magyar és az
európai történelem nagyszerű pillanata volt. Tehát jogosan
lehetünk rá büszkék. Mindkettő egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, így történéseik csak saját szövétnekükben
értelmezhetők reálisan, nem pedig a jelenből bármit is
vissszavetítve. Mégis, vannak jelenségek és dolgok,
amelyek túlmutatnak saját korukon és összevetésre ösztönöznek bennünket, arra, hogy mi a közös, a hasonló és mi
az eltérő, különböző bennük
1. Közös bennük, hogy - mostoha történelmünk során évtizedekig nem lehetett nyíltan emlegetni se egyiket, se
másikat. De hatottak, búvó patakként tovább folytak, s
időnként felszínre érve, itt-ott megcsillant rajtuk a fény.
Emlékeztetnék arra, hogy március idusa csak a két világháború között volt hivatalosan is nemzeti ünnep, s aztán
1991 márciusa óta. Október 23-a ugyancsak 11 éve, hogy
ünnepelhető. Emlékszünk a tanítás nélküli munkanapokra,
amikor a diákok körletet takarítottak, ablakokat tisztítottak
március I5-én. Én arra is, amikor tilos volt a Kossuth

szakáll viselése, és tilos volt a Himnusz és a Szózat éneklése iskolai rendezvényeken. Keserű emlék számomra az az
egykori október 23-i kukoricatörés a Nagykunsági Állami
Gazdaságban, amikor géppisztolyos munkásör vigyázott
ránk. Mert ilyen is volt. Társadalmi munkával „ünnepeltünk".
2. Közös bennük az ifjúság, s az írók, költők ösztönző szerepe (Pilvax Kávéház, Petőfi Kör...).
3. Közös bennük, hogy - bár más-más korban - az egyetemes emberi szabadság és az idegen elnyomás (Habsburg,
ill. szovjet-orosz) megszüntetése a cél. Polgári átalakulás
és nemzeti függetlenség lengett a zászlókon. Mindkettő
nemzeti és egyetemes érték egyszerre.
4. Közös bennük a történelmi magaslat és erkölcsi-politikai
tisztaság, s az önfeláldozás, amelyet az aktív résztvevők
vállaltak {a hon, a haza, aki magyar velünk tart...).
5. Közös bennük a végső harc kilátástalansága, a sokszoros
orosz túlerő (Szent Szövetség, ill.a Varsói Szerződés) ellen.
Különbözőségük nemcsak időbeli, hanem kialakulásuk
feltételeiben és lefolyásukban van.
1. 1848/49 nemzedéke a reformkorból nőtt ki, s vált nagygyá: Kossuth, Széchenyi, Deák, s a többiek.
1956-ban - a megelőző, kemény zsarnoki uralom miatt a reform kommunista Nagy Imrét kivéve - hiányoztak a
nagy egyéniségek.
2. 1848 a reformkorban gyökerezett.
1956 spontán, elemi erejű népfelkeléssel robbant ki,
amelyben a fiatal munkások és diákok játszották a főszerepet. A harcok nem voltak összehangolva, Budapestre
koncentrálódtak.
3. 1956-ban gyors volt a szovjet túlerő beavatkozása, így
rövid ideig tartott (október 23. - november 4.).
4. Különbözött a megtorlás brutalitása és mértéke.
1849-1851 között - Haynau rémuralma idején - 128 hazafit végeztek ki, többezer fő ellen indítottak bírósági eljárást,
1500 főt ítéltek hosszabb-rövidebb várfogságra (Kufstein,
Josefstadt, Theresienstadt), tízezreket sújtottak kényszerbesorozással és több ezren bujdostak az országban és
emigráltak külföldre (köztük a 200 éve született Kossuth
Lajos).
Az 1956 decembere és 1961 nyara közötti Kádári megtorlás kegyetlensége többszörösen meghaladta Haynau
rémuralmát. A bírói ítélet alapján kivégzettek száma meghaladja a 300-at, kb. 150 fő (a harcok után) az oroszok
által kivégzettek száma. 35.000 ember ellen indult rendőrségi-ügyészségi eljárás és jogerősen 22.000-et ítéltek
hosszabb-rövidebb ideig tartó börtönbüntetésre, 13.000
ember került internálótáborba (Tököl, Kistarcsa...), s
majdnem 20.000 volt a rendőri felügyelet alá helyezettek
száma. Köztudott, több mint 200.000 ember - zömmel
fiatalok - emigrált az országból. Sokan - ki tudja hányan? szenvedtek lelki megaláztatást és fizikai bántalmazást a
karhatalmista „pufajkások"-tól úgy is, hogy megrokkantak,
vagy belehaltak az ütlegelésekbe. Vajon lehet-e mindezt
elfelejteni? Erkölcsi kötelességünk, hogy az utódokat reálisan és árnyaltan tájékoztassuk a megtörténtekről, hogy
erőt és hitet meríthessenek belőle.
Dr. Szabó Lajos
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Bárdi Imre emlékezete
(1913-1957)
Negyvenöt éve lesz november 15-én, hogy Bárdi Imre az 1956-ot követő pufajkás rémuralom áldozataként
elhunyt. Akkor, s egészen a rendszerváltozásig nem volt szabad beszélni róla. Ma nemcsak illő, hanem erkölcsiemberi kötelességünk a megemlékezés. Ki volt ez az ember? Miért kellett 44 évesen meghalnia?

Bárdi Imre gazdálkodó családból származott, gyerekko-

emlékmű lánctalpas traktorral történő ledöntését. (Bizo-

rát Kenderesen töltötte. Sorkatonai éveinek letöltése után

nyára ö is rákerült arra a sokat emlegetett fényképre...) A

- rátermettségének és alkalmasságának köszönhetően -

terror időszakában sokszor elvitték a rendőrök és nagyon

tovább tanult a Veszprém

megverték a

megyei Jutáson, a hon-

Családját is rendszeresen

védség altisztképző inté-

zaklatták. Bizonyára elret-

zetében és Szegeden is.

tentő példának akarták

A szerencsés

állítani. 1957. április 10-én

kiválasz-

pufajkások.

tottak egyikeként így lett

a

Horthy Miklós kormány-

összetörték a verőlegények

zó testőre, majd testőrőr-

(a szörnyű verést Monoki

mestere. Házasságkötése

Tamás egy zárkában végig

után Budapestre költözik,

élte). Ettől kezdve októ-

az Attila utcába. A világ-

ber végéig semmit nem

háború nyugatra sodorta,

tudtak róla

ahol amerikai fogságba

(szülei, felesége és két

került és 1946 márciusá-

lánya). Halála előtt 5 nap-

ban jött haza Kisújszállás-

pal kapták az értesítést:

ra, a turgonyi tanyára (az

nagyon beteg, menjenek

egykori Cifra csárda), ahol

érte a budapesti Bakács

földmüveléssel

téri kórházba és vigyék

foglalko-

felismerhetetlenségig

családtagjai

zott. Élete az a földműves-

haza Kisújszállásra.

sors, amely a magyar pa-

történt. Soha nem be-

rasztság megtörésnek út-

szélt senkiről, semmiről

ján vezetett a szocialista

- úgy halt meg. Katona-

termelőszövetkezetbe. A

ember volt, s igaz magyar.

testőri hivatását gyakorol-

Erdemeit a rendszervál-

va többet látott, mint

tozás kormánya

otthoni társai, felvilágosult

október 23-án, poszthu-

volt és tájékozott a világ

nus '56-os

dolgaiban. A forradalmi
eseményekbe

Bárdi Imre testőrőrmester

mégsem

kitüntetéssel

így

199 1.

Emlékérem
elismerte.

Egy volt azok közül, akik-

kapcsolódott be, nem vett részt aktívan a kisújszállási ese-

nek - Keresztury Dezső szavait idézve - „áldozatuk nem a

ményekben sem. A szovjet emlékmű ledöntésekor bent

gaz jogcíme. Jóra parancs".

volt a városban, lovaskocsival, és a sokadalommal együtt
nézte a vörös diktatúra szimbólumának tekintett hősi

Dr. Szabó Lajos
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Dr. Sípos István Kisújszállási református lelkipásztor
életének eseményei az 1957. évi pufajkás rémuralom idején,
1957. április 2-5 napjaiban
1957. március utolsó hetében egész hetes evangélizáció
volt a kisújszállási református gyülekezetben, melyet dr.
Sípos István lelkipásztor tartott.
Ősi szokás szerint a hetet követő vasárnapon úrvacsora
osztás volt. Hétfőn este egy rövid hálaadó istentisztelet
áhítatával zárultak az alkalmak sora. Amikor dr. Sípos
István innen hazaérkezett, lakásán már rendőrök várták,
akik közölték vele, hogy házi őrizetbe helyezik, lakását
nem hagyhatja el.
A városban ekkor már mindenfelől hallani lehetett, hogy
sokakat letartóztattak, bevittek a rendőrségre és megvertek.
Ezek jelentős része a református gyülekezet tagja volt. A
lelkipásztor számított arra, hogy a házi örizetet letartóztatás
követi. Felesége éppen előkészítette azt a vastag alsó öltözetet és bélelt cipőt, amit a kemény fagyok idején temetéskor viselni szokott, már verték az ablakot és az ajtót a
városházáról érkező rendőrök, és Sípos Istvánnak csak
annyi ideje maradt, hogy a felesége által kikészített vastag
öltözetet magára vegye, majd a rendőröket beengedték,
akik a lelkipásztort letartóztatták és bevitték a városháza
pince börtönébe, amelynek mindössze csak egy szellőző
ablaka volt. Rajta kívül itt nem volt senki. Letartóztatásának, bebörtönzésének okát sem vele, sem családja tagjaival
nem közölték sem szóban, sem írásban. Ennek az eseménynek természetesen futótűzként terjedt a híre. A család
és mások is szerették volna tudni, hogy hova vitték. Gyanították, hogy a városháza börtönében van, egy sötétedés
után arra menő gyülekezeti tag hallotta, amint dr. Sípos
István zsoltárokat énekel. Ezt elmondta a családnak, akik
innen tudták meg, hogy hol van. Azon az éjszakán békén
hagyták. Másnap különösen estefelé megpróbáltatásainak
első nehéz terhe az volt, hogy hallotta, amint a pince börtön fölött lévő helyiségbe egymás után hozzák be és iszonyatos ordítozások között verik a letartóztatott embereket,
akiknek kétségbeesett jajgatását borzasztó volt még hallani
is. Szerdán délelőtt megparancsolták neki, hogy menjen
fel és takarítsa fel a folyosót, amit meg is tett szó nélkül.
Miközben ezt végezte, néhány rendőr kíséretében arra jött
egy pár pufajkába öltözött ember, akik közül az egyik megkérdezte: „Hát ez a csirkefogó meg kicsoda?" - Az itteni
pap - felelte az egyik rendőr. - Aztán mér van ez itt? Nem
tudom. - felelte a rendőr - nekünk csak azt parancsolták,
hogy hozzuk be. Ha nem vóna csirkefogó, biztos nem

lenne itt, zárta le a beszélgetést a pufajkás. Ezután visszavitték a zárkába, ahol délutántól kezdődően újra hallotta,
hogy verik az embereket. Az éjszaka folyamán egyszer
csak zárkája ajtaja felé dübörgő lépések zaját észlelte,
majd az ajtót kinyitották és a szemébe világítottak. Amikor köszönt, úgy arcul ütötték, hogy dobhártyája rögtön
beszakadt. Majd ahol érték, gumibottal ütötték-verték,
csizmával rugdosták, káromkodások és szitkozódások
Özönét zúdítva rá. Nem tudta, mennyi ideig tartott, félig
eszméletlenül terült el a zárka betonján. Amikor valamennyire magához tért, újra hallotta, hogy a verést a
fölötte lévő helyiségben folytatják. Ennek az éjszakának
a folyamán többször lerohantak a verőlegények és az első
„látogatásukhoz" hasonlóan ütötték, verték, rugdosták
eszméletlenre. Ordítozásuk, magatartásuk, leheletük el-

Dr. Sípos István református lelkész
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árulta, hogy jócskán italosak voltak. Ki tudja, hány ilyen
látogatás után hajnal felé felvitték a verőszobába, majd ott
minden ruhájától megfosztva újra verni kezdték. Először
azt kérdezték tőle, hogy kik voltak a társai az „ellenforradalom" megszervezésében, majd arra akarták rávenni,
hogy káromkodva mondja el a „Mi Atyánkot". Azt válaszolta nekik, hogy ő nem bosszúra, hanem megbékélésre
szólította fel az embereket, káromkodva imádkozni pedig
nem volt hajlandó. Megkérdezte könnyek között tőlük azt
is, hogy miért bántják. Azt válaszolták: azért, mert minden
pap rohadt csirkefogó! Olykor eszméletét vesztette, fel-fel
locsolták, majd újra verték, nem emlékszik rá, hányszor ismétlődött ez meg. A legutolsó mondat, amit tudata megőrzött, az volt, hogy valaki a szobában lévők közül rákiáltott az egyik verőlegényre: „ne üsd már te marha, nem
látod, hogy megdöglött!"
Ezután arra emlékezett, hogy valakik felöltöztették
amennyire tudták, kezébe adták az ételes kosár fülét, elkísérték a mostani iskola sarkáig, ahonnan fától fáig botorkálva valahogy hazament. Ez reggel 7-8 óra között történt.
Néhányan látták fehér szakállal s amikor köszöntek neki,
látszott, hogy nem ismeri fel az őt köszöntöket. Hazaérkezése után felesége megpróbált orvosi segítségért menni, de
még azon a napon közölték vele, hogy sem orvost nem hívhat, sem a lakását el nem hagyhatja a férje. A lelkészlakás-sal szemben lévő dr. Pólya Kálmán orvos, saját sorsa kockáztatásával késő esténként meglátogatta, és megpróbált
segíteni rajta. Ezt követően felesége felment Budapestre,
felkereste az Abonyi utcában lévő Református Konvent
(ma Református Zsinati Székház) épületében az egyik püspököt, és az ott lévő tisztviselőket. Beszámolt nekik a tör-

5. oldal

téntekről, és arra kérte őket, hogy hivatalos úton - írásos
paranccsal - rendeljék fel, hogy kórházi ápolásban részesülve életét megmenthessék.
Ezen az úton vele volt Álmos nevű fia is, aki ekkor a
Budapesti Református Teológia II. éves hallgatója volt.
Közel három hét telt el, mire akadt valaki, aki az Állami
Egyházügyi Hivatalon keresztül intézkedve kihozatta Kisújszállásról, így került dr. Sípos István Budapestre, ahol
több mint egy éves orvosi kezelés után egészségét valamennyire visszanyerve életben maradt.
Dr. Nyírő József orvos professzor volt az, aki az úgynevezett Nyírő Klinikán annyira, amennyire lehetett rendbe
hozta.
Ezt követően Kisújszállásról - püspöki rendelkezéssel
Biharkeresztesre helyezték lelkészi szolgálatra, ahol
1958-tól 1962-ig szolgált.
A fenti dokumentum forrása dr. Sípos István (+1997) még
életében történő saját elbeszélése, valamint feleségének és
Álmos fiának, továbbá a Borsós családnak visszaemlékezése.
Utószó: dr. Sípos István, életének utolsó tíz esztendejét
Szentesen, református lelkipásztorként szolgáló Árpád
nevű fiánál töltötte. Édesapjának a fentiekkel kapcsolatban
elhangzott utolsó vallomása így hangzott:
„Isten megadta nekem, hogy minden terhet,
ami a szivemet nyomta, le tudtam tenni
és imádkozni tudtam azokért is, akik ezt tették velem. "
Sípos Árpád

Megkésett emlékezés egy kisújszállási öregdiákról
Nyeste Zoltán Péter
1922-2001
Most lenne 80 éves, és egy éve halott Nyeste Zoltán

minőségeszményt

vállalva küzdött a totalitárius

Péter, aki 1922-ben született a Bihar megyei, ma Románi-

hatalmak ellen. Ezért Szálasi Ferenc rövid uralma alatt

ában található "Mezőtelkiben, lelkészi

családban. A

börtönben volt, majd az ötvenes* években öt évet töltött

református gimnáziumban érettségizett,

politikai elítéltként a recski kényszermunkatáborban.

majd a Műegyetemen tanult. A Soli Deo Glória reformá-

1956 novemberében nyugatra menekült, 1963-tól az

tus diákegyesület tagjaként és más közösségek szervező-

Egyesült Államokban élt. Közösségi emberként tovább-

jeként a háború alatt és főleg 1945 és 1948 között sokat

folytatta szolgálatát, szerepet vállalt a református egyház

tett a magyar polgári demokráciáért, társaival a kálviniz-

életében is; a tevékeny életet hirtelen halál szakította félbe.

mussal átitatott népi gondolat jegyében, a Németh László-i

Egykori iskolájáról mindig nagy szeretettel beszélt.
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KÉPEK AZ EMLÉKPARKAVATÁSRÓL
2001. október 23.

Búsi Lajos ünnepi beszédét mondja

Az ünneplő gyülekezet egy része

Balról jobbra: Bűsi Lajos, dr. Fazekas Sándor, Sípos
Árpád, Nagy Kálmán, dr. Tóth Albert, dr. Bölcskei
Gusztáv, dr. Vincze Sándor, Palágyi Gábor

Madarász Vanda szaval

Ujj Tünde énekel

Szalagtartő nagykun hagyományőrző
asszonyok
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KEPÉK AZ EMLEKPARKAVATASROL
2001. október 23.

Szalagvágás. Balról jobbra: Busi Lajos, Sípos Árpád,
Nagy Gézáné, Palágyi Gábor, Ö Tóth Lajosné

Koszorúzásra várva

Koszoruzók. Balról jobbra: Dómján László,
Palágyi Gábor, Szilágyi Lajos

Sípos Árpád megáldja a felavatott
'56-os emlékparkot

Koszoruzók. Balról jobbra: dr. Tóth Albert,
Farkas Kálmán,Petronyák László

Balról jobbra; Bárdi István, Szűcs Imre, Szűcs József,
Szatmári Gizella
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RIPORTOK - VISSZAEMLÉKEZÉSEK
„Akik nem emlékeznek meg a múltról, nem tudnak jobb jövőt építeni"
Beszélgetés Demeter Kálmánnal
36 év után mesélt a nyilvánosságnak a máig köztünk
élő 56-osok egyike, mint közvetlen résztvevő Demeter
Kálmán az akkori eseményekről, emlékeiről. Hol büszkén, hol elérzékenyülve mesélte remélve, hogy nyitott
szívvel fogadják visszaemlékezéseit.
- Milyen mélyen élnek Önben az 1956-os Forradalom
emlékei?
- Ennyi év távlatából is gyorsabban ver a szívem, ha
visszagondolok arra, hogy ha bár véletlenszerűen is, de ott
voltam Budapesten 1956. október 23-án a forradalom kirobbanásakor a tüntetésen és október 27-ig részese lehettem az eseményeknek. Sohase felejthető, csodálatos és
felemelő érzés volt ott lenni, együtt vonulni a lelkes
tömeggel.
- Hogyan került az események sodrába?
- 1956. október 22-én a Nagykunsági Állami Gazdaság
dolgozójaként hivatalos ügyben Budapestre kellett utaznom, hogy október 23-án az Állami Gazdaság részére átvegyek egy személygépkocsit. Pesten a Béke Szállóban
aludtunk a kollégámmal, hogy másnap a hivatalos ügyeket
intézni tudjuk. Október 23-án a körúton a tüntető egyetemistákkal találkoztunk. A vonuló fiatalokhoz szinte
mindenki csatlakozott: rendörök, katonák, idősek, fiatalok.
Úgy éreztem, hogy az eddigi tapasztalataim alapján nekem
is a felkelők között a helyem.
- Ezt követően milyen történésekben vett részt?
- Fegyelmezetten, nemzeti színű zászlók alatt haladt a tömeg és a forradalom, érzésem szerint akkor tört ki, amikor
Gerő Ernő a hírhedt beszédét elmondta. A tömeggel a
Sztálin szoborhoz vonultunk, ahol egészen közel állva láttam a szobor ledöntését, és éltem át azt az örömujjongást,
amit ez, az egyre hatalmasabb tömegben kiváltott. Ekkor
érkezett a hír, hogy a rádiónál lövöldözés kezdődött. A
felkelőkkel együtt a rádióhoz mentem, ahol azonban a lövöldözések miatt közelebb menni nem tudtam, távolabbról
szemléltem a felkelők és a rádióból kilövöldöző ávósok
arcát. Késő éjszaka mentem vissza a Béke Szállóba és ott
hallgattuk a híreket a rádióból és az oda bejövő fegyveres
felkelőktől. A szállodát másnap tüzelőállásban szovjet
harckocsik vették körül, de szerencsére mivel a szállodában
egy szovjet turistacsoport tartózkodott - melyről valószínűleg tudtak - így a szállodából rájuk leadott lövéseket nem
viszonozták, nem lőttek vissza. A szálloda hallja kötözőhelyként működött, a megsérült felkelőket itt látták el.
Egészen október 27-ig tartózkodtam Pesten. A szállodában
a felkelők részére nyújtottunk segítséget, a fiatal egyetemistáknak a fegyverek kezelését tanítottuk meg, ellátásukban segédkeztünk. Az oroszok Budapestről történő
kivonulásakor a Közép-Tiszai Állami Gazdaság Pesten lé-

vő műhelykocsijának hazahozatalát vállaltam, melyet a
szállodában talált nemzeti színű zászlókkal feldíszítve hoztunk el a Pestet körülvevő orosz vonalakig, majd azokat
levéve az orosz vonalakon többszöri ellenőrzést követően
jöttünk át és érkeztünk szerencsésen haza.
- Hazaérkezését követően idehaza a városban, valamint
a munkahelyén az Állami Gazdaságban mit tapasztalt?
- Kisújszálláson ekkor már nyugalom volt, viszont az
Állami Gazdaságban a vezetőket nem találtam, a Gazdaságból eltűnt mindenki, élén Lévai Zsigmond akkori párttitkárral, aki a forradalom leverését követően rendőrszázadosként került elő és vett részt a megtorlásokban. Ebben
a helyzetben sem állhatott meg az élet, a gépeket üzemeltetni kellett, az állatoknak a takarmány szállításáról muszáj
volt gondoskodni, a gépek téli felújítását meg kellett kezdeni. Mindezekre figyelemmel átvettem a gépesítés irányítását, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását.
- A munkahelyén forradalmi események történtek-e?
- Emlékszem, hogy megalakult a Nemzetőrség, egy honvédszázados fegyvereket hozott és a nemzetőrök biztosították a békés munkát.
- Ezt követően mikor ment vissza Budapestre?
- November 4-ét követően, amikor a szovjet csapatok ismét megtámadták Budapestet. 8-án hat tehergépkocsival
vöröskeresztes zászlók alatt a környező állami gazdaságokból élelmiszer szállítmányt vittünk Pestre az Alkotmány
utcába, ahol ezt a rászorulók között szétosztottuk. Ekkor
már Budapest kihalt volt, orosz lövegek követtek bennünket, de bántódásunk nem esett.
- A forradalom leverése után szenvedő alanya lett-e a
megtorlásnak?
- Sajnos igen. 1957. februárban kihallgatásra vittek be az
itteni rendőrőrsre, ahol Józsa főhadnagy volt az őrsparancsnok. Általam nem ismert idegen rendőrök vallattak,
hogy kivel és miben vettem részt. Választanom kellett és
ez egyáltalán nem volt egyszerű, vagy feladom a pesti
társaimat, vagy megvernek. De a bántalmazás ellenére sem
árultam el a pesti eseményekről semmit. Második alkalommal már úgynevezett pufajkasok fogtak vallatás alá, akik
néhány pofon kíséretében az állami gazdaságban történt
dolgokra és az ott elhangzottakra voltak kíváncsiak, amire
én csak annyit tudtam válaszolni, hogy a gépeknek mennie
kellett, a munka nem állhatott meg. Tudtam, hogy végsősoron vagy a személyes szabadságommal, vagy karrieremmel fizethetek részvételemért. Szerencsémre bűnvádi eljárás alá nem helyeztek. Ezt követően egy évig még rendőri
megfigyelés alatt állottam.
Lejegyezte: dr. Varga Zolán
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„Mindenben szerettem a rendet és fegyelmet"
Beszélgetés Varga Zoltán nyugalmazott műszaki főellenőrrel
A Dózsa Gy. u. l/A számú lakása földszinti helyiségében beszélgetünk Varga Zoltán bácsival, aki felépülőben van egy sajnálatos balesetéből. Szeptember 11-én
- azon a tragikus amerikai nap egyéves évfordulóján madáretetőt akart levenni a fáról, hogy megjavítsa és
olyan szerencsétlenül esett le a létráról, hogy combcsonttörést szenvedett. Ma már járókerettel tud közlekedni a szobában. Sokan ismerik és tisztelik városunkban. Az '56-os Emlékérem és a Hazáért Érdemkereszt
tulajdonosa.
- Kedves Zoltán Bácsi! Kérlek, beszélj a pályádról!
- Kisújszállási iparos családból származom, 20 éves koromban lakatosként kerültem a vasúthoz, itt lettem műszaki vezető, blokkmester.
- Hogyan élted meg az '56-os eseményeket?
- Sok munkám közepeit, először a rádióból értesültem az
eseményekről, 23-a után a Pestről érkezők hozták a lázas
híreket. Eleinte felszabadultság, öröm volt bennem és az
emberekben is, hiszen megfélemlítve éltünk.
- Milyen feladatokat végeztetek, amikor már szüneteit
a vonatközlekedés?
- Ugyanúgy kellett járnunk, mintha mentek volna. A debreceni igazgatóságtól munkástanács alakítására kaptunk utasítást, melynek alelnökévé választottak. Feladatunk volt,
hogy megakadályozzuk a törvényellenes lépéseket. Ennek
érdekében polgárőrséget szerveztünk a fiatal katonaviseltekből, akik a városban is járőröztek. így itt a szovjet hősi
emlékmű ledöntésén túl nem volt rendbontás, pedig a 4-es
főúton tankok százai dübörögtek.
- A munkástanács feloszlatása után mi lett veled? Jött a
megtorlás...?
- Felelősségre vontak, megaláztak, s a karcagi „pufajkások"
megvertek. Szolnokra vittek bírósági tárgyalásra, ahol 1,5

évre ítéltek izgatásért. A Legfelsőbb Bíróság ezt 9 hónapra
csökkentette, így ennyit töltöttem el különböző „munkahelyeken".
- Családod hogyan viselte a megpróbáltatásokat?
- Nehezen, annak ellenére, hogy sokan segítettek. Elítélésemkor 17 év után elbocsátottak állásomból. Miután újra
dolgozhattam, Budapesten kaptam munkát a GANZ
MÁVAG - nál, ahol az Erzsébet híd építésénél gépészeti
felügyelőként dolgoztam. Majd alkalmaztak az itthoni
KTSZ - ben, sőt - Ari Sándor gimnáziumi igazgató kérésére - politechnikai szakoktató is voltam a gimnáziumban.
(Velem volt Demeter Kálmán és Fehérvári Laci is.) Utána
visszakerültem a vasúthoz, a püspökladányi állomásra és
beosztott szakmunkásként biztosító berendezési munkát
végeztem. 42 szolgálati év után innen mentem nyugdíjba,
mint műszaki föellenör.
- Feletteseid tudtak '56-os múltadról? Hogyan ítélték
meg munkádat?
- Munkámat elismerték, megbecsültek, nyugdíjazásomkor,
1980-ban vezérigazgatói elismerést vehettem át.
- Családod? Mi lett velük?
- Feleségem szeretettel övez, gyermekeim megtalálták
számításaikat. Egyik fiam ügyvéd, a másik a szakmunkásképzőben tanár, unokáim is nagyok már, sőt: dédunokám
is van.
- Milyen bizonyságtételed van hozzánk, üzenetként?
- Mindig szerettem a munkát, a munkámat, mindenben
szerettem a rendet és fegyelmet. Problémáim, ha akadtak
- ezzel voltak kapcsolatosak. 1956 pedig ne hulljon ki soha
az emlékezetből. Örülök annak, hogy a kisújszállási '56-os
alapítvány méltó hagyományt épít és ápol.
- Köszönöm a riportot és jó egészséget kívánok!
Dr. Szabó Lajos
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Kisújszállás,
Dózsa Gy. u. 35. sz.
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elbocsátó levele,
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teljes vagyonelkobzásra
a "népidemokrácia
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