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POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tör-
ténetében kiemelt szerep jutott Józsefvárosnak, 
éppen ezért a feladatunk is kiemelt abban, hogy  
a hatvan évvel ezelőtti eseményekre méltó mó-
don, a hősök áldozatai előtt tisztelettel adózva 
emlékezzünk az évfordulón. 

Kevesen tudják, hogy 1956. október 23-án a Ma-
gyar Rádió Bródy Sándor utcai épületénél dör-
dültek el az első lövések Budapesten, később  
a forradalmárok a mai II. János Pál pápa téren,  
a volt pártháznál követelték a szabadságot, a leg-
véresebb harcok pedig a Corvin közben zajlottak. 
Mindezzel sajnos törvényszerűen együtt járt, hogy 
a legtöbb hősi áldozatot Józsefváros utcáin köve-
telte a forradalom. Pontos számuk és a nevük ma 
sem ismert teljes egészében. Az elnyomó hata-

lom mindent megtett azért, hogy kilétüket eltit-
kolja, lázadóknak állítsa be őket, és emléküket be-
sározza. Sok áldozat és túlélő hősi tetteiről csak  
a szájról szájra terjedő történetekből, az esemé-
nyeket átélők későbbi elmeséléseiből tudunk. 
Ma már azonban félelem nélkül beszélhetünk és 
büszkén beszélünk is hősiességükről, önfeláldo-
zásukról és hazaszeretetükről. A magyar szabad-
ságharcosok 1956-ban az egész világnak példát 
mutattak bátorságból, a későbbi nemzedékek 
számára pedig hátrahagyták azt a nagy feladatot, 
hogy a hatalmas áldozatok árán kivívott szabad-
ság értékeit megvédjék.

Józsefváros büszkén őrzi ’56 hőseinek emlékét, 
és kötelességünknek érezzük, hogy ezt az utókor 
számára sem engedjük feledésbe merülni.

dr. Kocsis Máté 
polgármester
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A második világháború okozta vérveszteségekből 
éppen felkászálódó, az országot újra élhetővé tevő 
magyar népből az akarata ellenére a nyakába kény-
szerített, életidegen, teljes társadalmi osztályokat el-
lenségnek tekintő, embertelen kommunista rendszer 
dühöt, kétségbeesést és tehetetlen ellenállást váltott 
ki. Bár a kínos precizitással kiépített, a lakosság min-
den lépését figyelő elnyomó hatalom megbénította 
a társadalmat, a gyűlő kétségbeesés és szabadság-

vágy szította parázs már izzott a mindennapi terror-
ral elfojtott indulatok hamuja alatt. 
Ez a szunnyadó parázs kapott lángra Józsefváros-
ban 1956. október 23-án a rádió épületénél, amikor 
az első lövések eldördültével az addig békés tünte-
tések fegyveres felkelésbe csaptak át, és itt is lobo-
gott legtovább, egészen a forradalom vérbe fojtásáig.  
A Corvin köz, az Üllői út, a József körút, a Práter és  
a Vajdahunyad utca a szabadság utáni vágy szino-

Az ötvenes évek szürke, lódenkabátos, szomorú Magyarországán kilátástalanul tengette életét a lakosság túl-
nyomó többsége. A tömegeknek – ha néhányan hittek is valaha a szovjet mintájú kommunizmus mindenki szá-
mára üdvözítő voltában – addigra rég szembesülniük kellett a valósággal: jólét helyett nyomor, szabadság helyett 
rabság, függetlenség helyett gyarmati lét, a „mindenkinek egyformán lesz” ígérete helyett a „senkinek egyformán 
nincs” világa köszöntött az országra.

nimái lettek nem 
csak hazánkban, 
de szerte a világ-
ban is. Kerületünk 
és a szomszédos 
Ferencváros lett a 
harcok tűzfészke, 
egymás után ala-
kultak a felkelőcso-
portok – itt hullott a 
legtöbb vér a függet-
len Magyarorszá-
gért, városrészünk 
szenvedte el a leg-
nagyobb pusztítást. 
A korabeli fényké-
pek kegyetlen csa-
ták emlékeit őrzik: 
tankok roncsai a 
körúton, homlokzat 
nélküli, omladozó 
lakóházak az Üllői 
úton, ártalmatlan-
ná tett páncéltörő 
ágyúk, rohamlöve-
gek az ismerős ke-
rületi utcákban – és 

rengeteg halott mindenütt. A 
forradalmárok a végsőkig küz-
döttek, a környéken tartotta 
magát legtovább az ellenállás.
Ennek a hősies kiállásnak 
hosszú távú következménye 
lett kerületünkre nézve: Jó-
zsefvárost a rendszerváltásig 
elszigetelték, lassú, de biztos 
halálra ítélte a mindenkori ve-
zetés. Ez lett a büntetésünk, 
hiszen egy egész kerületet 
nem lehetett kötél általi ha-
lálra ítélni. Szemünk láttára 
romlottak a pusztulásra szánt 
Palotanegyed úri otthonai épp-

úgy, mint a külső-józsef-
városi bérkaszárnyák, 
mert városrészünknek 
bűnhődnie kellett. Bűn-
hődnie kellett a Corvin 
közi szabadságharcosok 
által kilőtt szovjet harc-
kocsikért, a Köztársaság 
téri Pártház ostromáért, 
a magyarországi mosz-
koviták és az akkori világ 
legrettegettebb totali-
tárius világbirodalmát 
építő, legyőzhetetlennek 
vélt Szovjetunió a világ 
előtti nyilvános megaláz-
tatásáért, megszégyení-
téséért. 
Évtizedekig mementó-
ként őrizték a józsef-
városi házak golyók 
és repeszek lyuggatta 
homlokzatai az utcai 
harcok nyomait, min-
dennap emlékeztetve 
az arra járót a kibeszé-
letlen és elhazudott, 
világtörténelmi jelentő-
ségű eseményekre és a 
magyar nép elfojthatat-
lan szabadságvágyára.
A független, szabad Ma-
gyarországért fegyvert 
fogó józsefvárosi hősök-
re és az ismert és név-
telen, a kerületünkben 
életüket vesztett áldoza-
tokra emlékezünk ezzel 
a kiadvánnyal a győztes, 
majd idegen lánctalpak 
által letiport 1956-os for-
radalom hatvanadik év-
fordulóján.  Z.J.

1956-20164

1956 ÉS JÓZSEFVÁROS

a szunnyadó parázs kapott lángra 
Józsefvárosban 1956. október 23-án 

a Rádió épületénél
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Hogyan keveredett bele a forradalmi 
eseményekbe?
Először az akkor a Blaha Lujza téren álló Szabad 
Nép székházához mentem, ahol nagy tömeg várta, 
hogy kinyomtassák a 16 pontot. Mindeközben vé-
gigfutott a hír, hogy a rádiónál megöltek fiatalokat. 
Én is odamentem, és tulajdonképpen akkor léptem 
be a forradalomba. Szemben fölmentem egy eme-
letes ház tetejére, ahol két fiatal srác volt fegyverrel. 
Megmutatták, hogyan kell tölteni a „gitárt”– így hívta 
akkor mindenki az orosz dobtáras géppisztolyt – és 
én töltögettem nekik.

Hogyan jutottak 
fegyverhez?
A rádió melletti utcában feltűnően sokat járkált  
a mentő, egyszer megállították és megnézték: tele volt 
fegyverrel. Így hordták be az ávósoknak a hátsó kapun. 
Azok a fegyverek már nem kerültek be az épületbe, 
szétosztották közöttünk. Másnap reggel, mikor elfog-
laltuk a rádiót, láttuk, hogy odabent még több fegyver 
van. Én mindjárt kiválasztottam magamnak egy 1848-
as mintájú hadipuskát, mert ahhoz értettem. Emlék-
szem, ott az udvaron hallgattuk meg Nagy Imre be-
szédét, ott hallottuk a statárium kihirdetését is.

Az 1937-ben Budapesten született Wittner Mária, a forradalom alatt részt vett a VIII. és a IX. kerületi fegyveres har-
cokban, november 4-én megsérült. 1956 végén elhagyta az országot, azonban néhány hét múlva hazatért. 1958-ban 
első fokon halálra, 1959-ben másodfokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A mai napig nem tudja, miért 
hagyták életben. 13 börtönben töltött év után 1970-ben szabadult.

Beszélgetés Wittner Máriával Mire emlékszik a Corvin közi
harcok idejéről?
A Corvin közben talán két vagy három na-
pot voltunk, komoly összecsapások foly-
tak ott is. Arra például emlékszem, hogy 
láttam egy kölyköt a Corvin közből egy 
tank mögé osonni, matatott valamivel, az-
tán azt rádobta egy tankra, ami kigyulladt. 
Akkor láttam először Molotov-koktélt. Az 
egyik legszebb emlékem, hogy ott a Corvin 
közben, a moziban találkoztam a társam-
mal, Katival, akivel végig együtt harcoltam.

Az Ön számára hogyan ért 
véget a harc?
November 4-én reg-
gel megsebesültem, a 
Vajdahunyad utca 35. 
szám előtt. Számomra 
itt ért véget a küzdelem. 

Autóval bevit-
tek a Pé-

terfy Sándor utcai kórházba. 
Megműtöttek, de csak a 

combomból vették ki a 
szilánkot. Jóval később 
műtötték ki a gerincem 
mellé fúródott másik 
két aknaszilánkot. 

Hogyan fogták el?
1957. július 16-án, a második nagy begyűjtésnél 
vittek be. Éjjel hárman vagy négyen jöttek értem, 
volt letartóztatási parancs és házkutatás is. Először  
a Gyűjtőbe vittek, majd két hét után szállítottak át  
a Tolnaiba (a Tolnai Lajos utca 43. szám alatti szov-
jet állambiztonsági börtönbe), ahol a kihallgatások 
is folytak.

1958. május végén kezdődött a tárgyalás, 
mivel vádolták?
A Vajdahunyad utca 39-ben lakott egy hölgy a hat-
hónapos gyermekével. Mint nemzetőrök felaján-
lottuk, hogy elmegyünk ételt vásárolni neki és a 

kicsinek, hogy ne kelljen sorban 
állnia. Elhoztuk a közértből az 
élelmiszereket, valamint a gye-
rektápszert a gyógyszertárból, 
de nem engedtek minket fizet-
ni, így hát nem fizettünk. Ezeket  
a vádiratban fegyveres rablásként 
tüntették fel. A vádpontok között 

volt még államrend elleni összeesküvés, törvényes 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, 
többrendbeli meg nem állapítható gyilkosság és 
gyilkossági kísérlet, valamint háromszori tiltott ha-
tárátlépés.

Hogyan tudta meg, hogy halálra ítélik? 
Mikor kiderült, hogy a Tutsek nevű bíró tárgyalja az 
ügyünket, már tudtuk, hogy halál lesz. Így is történt, 
négy halálos ítéletet hozott. Én voltam a legfiatalabb 
közülük, Kati 25 éves volt, Tóth Jóska és Kóté Sörös 
Jóska pedig 27 évesek. Talán ezért változtatták az 
én ítéletemet másodfokon életfogytiglanra. Ma sem 
tudom, miért maradtam életben, nem tettem érte 
semmit. Sokszor kívántam, hogy bár akasztottak 
volna fel. Ennyi év után most mégis azt mondom, 
hogy engem életre ítéltek, ami sokkal súlyosabb ke-
reszt, mintha kivégeztek volna.  Sz.F.B.

OKTÓBER 23.
A NAPKÖZBENI TÜNTETÉSEK RÉSZTVEVŐINEK EGY CSOPORTJA 
A RÁDIÓHOZ VONUL, HOGY BEOLVASTASSÁK KÖVETELÉSEIKET.

Este fegyveres harc kezdődik. 
Másnap hajnalban a rádió a felkelők kezére kerül.

„Ma sem tudom, 
miért maradtam életben”

1956-20166

„ENGEM ÉLETRE ÍTÉLTEK, AMI SOKKAL 
SÚLYOSABB KERESZT, MINTHA KIVÉGEZTEK VOLNA”
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„Ipari tanulóként Budán dolgoztam akkor” – emlé-
kezik Varga János. „Műszak után a Szilágyi Dezső 
térnél futottam bele a diáktüntetésbe a Duna partján. 
Először csak kíváncsiságból, de a Bem téri szavalatok 
annyira tetszettek, hogy utána már tudatosan ma-
radtam a tömeggel. Gondoltam, nem fog a családom 
haragudni rám, hiszen otthon is éppen azokat hallot-
tam, mint amiket itt követeltek. Előbb a parlament-
hez, majd a rádió épületéhez mentünk beolvastatni 
a követeléseinket, én átmentem a Sztálin-szoborhoz 
is. Ott kocsira ültünk, hogy segítsünk az embereknek, 
akiket a rádiónál már lőtt az ÁVO. Elindultunk fegy-
vert szerezni a kerületi rendőrkapitányságra, ám 
nem jártunk sikerrel. A Hársfa utcai kapitányságon 
még könnygázgránátot is dobtak közénk. Erre egy 
fiatal beszkártos (a BKV elődje), akinek volt piszto-
lya, belőtt az ablakon, mire beengedtek bennünket. 
Innen a fegyverszekrényekből már komoly lőfegyve-
reket tudtunk elhozni. A zsákmányt a Múzeumkert 
sarkára vittük, ott már folytak a harcok. Ezután ha-
zamentem Pomázra. 

25-én, édesanyám tiltakozása ellenére néhány bará-
tommal visszaindultunk Budapestre. A Kálvin térre 
mentem, már égett a Nemzeti Múzeum: egy orosz 
katona lőtt rá egy hosszú sorozatot négycsövű légvé-
delmi gépágyúval. Én is csatlakoztam az Országház-
hoz induló menethez, amelyet három orosz harckocsi 
kísért. Szerencsémre hátrébb voltam, mert mikor a 
térre értünk, lőni kezdtek ránk géppuskákkal az épü-

Varga János, egykori corvinista forradalmár, a Corvin közi Pesti srác szobor ihletője október 23-án, a budai tün-
tetések idején, 16 éves diákként csatlakozott a kibontakozó eseményekhez, és november 9-ig harcolt a magyar 
függetlenségért. A megtorlás őt is elérte: 13 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 6 és fél évet töltött le, több 
társát kivégezték. Ő és jó barátja, Trencsényi László, az 1956-os Magyarok Világszövetségének ügyvezető elnöke 
idézik fel hatvan évvel ezelőtti emlékeiket.

letek tetejéről. Háromszor ismétlődött meg 
a sortűz, rengeteg halottat, sebesültet húz-
tunk be az árkádok alá. A rádió azt sugallta, 
hogy a karhatalom kezd úrrá lenni a hely-
zeten, de valójában ez a brutális kegyetlen-
ség olaj volt a tűzre, csak még jobban láng-
ra kapott az ellenállás.”
„Október 28-án érkez-
tem a Corvin közbe, ahol 
borzalmas látvány foga-
dott” – veszi át a szót  
Trencsényi László. „Vidék-

ről hoztunk teherautóval élelmiszert 
egy barátommal. Fegyveresen érkez-
tünk, nálam géppisztoly volt két tárral. Én akkor, 23 
évesen már leszerelt katona voltam. Kora reggel ér-
tünk Pestre, a rádió hírei alapján nyugalomra számítot-
tunk. Ehhez képest a Nagyvárad tér után orosz katonák 
mésszel leöntött, gúlába rakott holttesteinek látványa 
fogadott bennünket, a Kilián laktanyához érve pedig 
lőni kezdtek ránk, úgy kanyarodtunk be menekülve a 
Vajdahunyad utcába. Olyan heves harcok folytak, hogy 
az utcán heverő halottakat sem tudták eltemetni. Két 
napra csatlakoztam a harcolókhoz. A kihirdetett tűz-
szünetnek nagyon örültünk, hiszen addig a harcolók 
statárium alatt álltak. Az oroszok addigra, a forrada-

lom első szakaszában teljes kudarcot vallottak, érde-
kükben állt, hogy rendezzék a soraikat. Az élelmiszert 
leadtuk a Práter utcai raktárba, én akkor hazamentem. 
November 4-én, a rádióban közvetített segélyhívásra 
vissza akartam térni, de édesapám lebeszélt. Úgy látta, 
nincs esélye a forradalomnak a szovjetek ellen, és neki 
lett igaza” – emlékezik Trencsényi László.

„November 4-én viszont teljesen fel-
készülve jöttek vissza az oroszok” 
– folytatja az események sorolását 
Varga János. „Sejtettük, hogy készül 
valami, de esélyünk sem volt. Én is 
kórházba kerültem, egy eltévedt re-
peszdarab érte a fejemet, Wittner Mari 

is megsérült. A kórházból menekülnünk kellett. Előbb 
a Royal Szállóba mentünk, 8-án pedig telefonhívást 
kaptunk, hogy menjünk át Budára, mert értelmetlen 
a további ellenállás. Egy lokátor védelmét kaptuk fel-
adatul, ami egyedüliként még tartotta a kapcsolatot az 
ország többi ellenálló csoportjával. Mikor a kiskatonák 
is megléptek már, mi szavaztunk, hogy elhagyjuk-e az 
országot, vagy maradjunk itthon. Én megsejthettem 
valamit, mert a menés mellett voltam, de a többiek a 
maradásra szavaztak. Persze legtöbbjük családos volt, 
énutánam csak az anyám sírt volna. 1957-ben a rend-
őrség kezébe került egy fotó a csoportunkról. Engem a 
pomázi szerb párttitkár jelentett fel, felismert, mert az 
előző évben én szereltem nála villanyt, persze ingyen. 
Elfogtak, az Aradi utcába vittek és kegyetlenül meg-
vertek. A tárgyaláson négy társamat halálra ítélték, én 
13 évet kaptam. Negyedévente egy 32 soros levelet 
írhattam, amit persze cenzúráztak, és félévenként 10 
perc beszélőt engedélyeztek. Ezt ’59 nyarán nagy ke-
gyesen 30 percre emelték… Egészségügyi okok miatt, 
1963 októberében egyéni kegyelemmel szabadultam, 
mert epilepsziát kaptam Vácon, annyira szétverték a 
fejemet. Mikor visszamentem a munkahelyemre, a 
kollégáim a vállukra emelve vittek, úgy örültek nekem” 
– zárja emlékezéseit Varga János. 

Z.J.

VARGA JÁNOS ÉS TRENCSÉNYI LÁSZLÓ, 
„PESTI SRÁCOK” VALLOMÁSA

a forradalom első szakaszában 
Az oroszok
teljes kudarcot vallottak

OKTÓBER 24.
GYÜLEKEZÉSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT 
RENDELNEK EL.

OKTÓBER 25.
VÉRES CSÜTÖRTÖK: A KOSSUTH TÉREN TÖBBSZÖR SORTÜZET 
ADNAK LE A BÉKÉS TÜNTETŐKRE.

A főváros több pontján felkelőcsoportok alakulnak, az egyik legjelentősebb Józsefvárosban, 
a Corvin közben. A Corvin köziek parancsonoka Iván Kovács László, majd Pongrátz Gergely volt.
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ÓRIÁSI ÁRAT FIZETETT BÁTORSÁGÁÉRT

A harcok hatalmas pusztítással jártak – 
Szétlőtt lakóházak a József körúton

A Magyar Rádió épületénél dördültek el 
a forradalom első lövései

Harcképtelenné tett ISU-152-es szovjet 
rohamlöveg a Déri Miksa utca sarkán

A Corvin közben volt a felkelők egyik legfontosabb 
és legtovább kitartó ellenállási pontja, amikor 
a beözönlő szovjet tankok rátámadtak a forradalomra

Pusztuljanak a gyűlölt jelképek! – 
A ledöntött Sztálin-szobor feje a Blaha Lujza téren

Az utcai harcok számos áldozatot 
követeltek Józsefvárosban is

A rombolás semmit sem kímélt – A Szent József 
templom is nagy károkat szenvedett

A forradalom két szimbóluma – 
„Lyukas zászló” a Corvin közben

Az utcai harcok háztömbről háztömbre 
folytak – Fegyveresek a Nagykörúton

A szovjetek nem tettek különbséget a célpontok 
között – Kilőtt villamos a Rákóczi téren

A forradalom mellett fegyvert fogó 
pesti srác 1956 egyik jelképe

Kóté Sörös József börtönfotója. 
A “Wittner Mária és társai” per 
III. rendű vádlottjaként elsőfokon 
és másodfokon egyaránt halálra 
ítélték. 1959. február 26-án 
végrehajtották az ítéletet.Tömegek vonultak az utcákra –

Pillanatkép a Pollack Mihály térről

Páncéltörő ágyúk roncsai a Práter utca 
és a Futó utca találkozásánál
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MAGYAR RÁDIÓ, BRÓDY SÁNDOR UTCA 5-7.
1956. október 23-án a tüntetők itt gyülekeztek, hogy 
beolvassák követeléseiket, azonban a rádió Gerő 
Ernő beszédét közvetítette. A forradalmárok meg-
próbáltak betörni az épületbe, és ezután az ott lévő 
felfegyverzett ÁVH-sok belelőttek a tömegbe. Itt 
halt meg a forradalom első áldozata, Vizi János 18 
éves diák. Október 24-én reggelre sikerült elfoglalni 
az épületet.

AZ EGYKORI KÖZTÁRSASÁG TÉR ÉS EMLÉKMŰVEI
A Köztársaság tér is 1945 után kapta a nevét. Ko-
rábban Tisza Kálmán tér volt, 2011 óta II. János Pál 
pápa nevét viseli. A téren két nevezetes épület áll.  
A mai Erkel Színházat 1911-ben nyitották meg, a 
másik épület az egykori Volksbund épülete, amit 
1945 januárjában lefoglaltak, ez lett a budapesti 
kommunista párt központja, amely akkor a Magyar 
Dolgozók Pártja (MDP) nevet viselte. A pártszékhá-
zat 1956. október 30-án ostromolták meg a forra-
dalmárok. 
A szovjet hadsereg támogatásával berendezkedő 
régi-új hatalom fontosnak tartotta, hogy az „ellen-
forradalom” áldozatainak emlékművet emeljen.   
A magyar dolgozó nép szabadságáért elesett már-

tírok emlékművét 1960-ban állították fel a Köztár-
saság téren, a pártházzal szemben. Az öt méter 
magas, bronz alak 1992-ben a Szoborparkba került, 
megérdemelt helyére.

1956 FORRADALMI ZÁSZLÓ 
A JÓZSEFVÁROSI TÁRSASHÁZAKNAK
60 évvel ezelőtt Józsefvárosban dördültek el az első 
lövések, novemberben itt tartottak legtovább a harcok, 
és a szabadságért vívott küzdelem itt követelte a leg-
több áldozatot. A forradalom több szimbolikus helyszí-
ne is a kerületben található, ezért a kerület vezetése 
ehhez méltó módon kíván megemlékezni az esemé-
nyekről. Az ünnepi programsorozat mellett a József-
városi Önkormányzat a városrészben található lakó-
házak és középületek feldíszítéséhez szimbolikusan 
1956 darab forradalmi zászlót ajándékozott.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek ikonikus közterei és szobrai közül számos helyszín  
és alkotás Józsefvárosban található. Október 23-án a tüntetők a Bródy Sándor utcában, a rádió épületénél gyüle-
keztek, hogy beolvassák követeléseiket, a leghevesebb harcok pedig a Corvin közben és az egykori Köztársaság 
– ma II. János Pál pápa nevét viselő – téren zajlottak.

MÉLTÓ NEVET ÉS KÜLSŐT 
KAPOTT A TÉR
2011 áprilisában szavazta meg a Főváro-
si Közgyűlés, hogy a korábbi Köztársaság 
tér II. János Pál pápa nevét vegye fel. Nem 
sokkal később felszerelték az első táblákat 
is a téren. Kocsis Máté polgármester ekkor 
elmondta: az új elnevezés semmiféle társa-
dalmi és politikai vitát nem válthat ki. II. Já-
nos Pál pápa személye „mindenki számára 
elfogadott, elismert és vitán felül álló”. A pol-

gármester úgy fogalmazott: „szép nap a mai, módom 
lesz megfúrni az egykori MSZP pártszékházat, és fel-
tenni rá egy új táblát”.

Három évvel később, a 4-es metróhoz kapcsolódó 
beruházás kapcsán nem csupán a földalatti megál-
lókat alakították ki, hanem az egyes állomások be-
járata körüli köztereket is felújították, így megújult 
a II. János Pál pápa tér is: megszépült a zöldfelület, 
kibővítették a játszóteret és megújították a teret ha-
tároló útszakaszokat. Így a tér méltóvá vált ahhoz  
a személyhez, akiről nevét kapta.

A CORVIN KÖZI PESTI SRÁC
Az 1956-os forradalom két legfontosabb helyszíne, 
ahol a szovjet hadsereggel szembeni legerősebb ellen-
állás kibontakozott, a budai Széna tér és a józsefvárosi 
Corvin köz volt. Itt található a Corvin mozi, amelynek 
az épületét 1922-ben adták át. A Corvin köziek már a 
forradalom első napján elfoglalták helyüket és kitar-
tottak a végsőkig. A szovjet csapatok november 4-én 
indítottak támadást a főváros ellen és november 6-ára 
elfoglalták a városnak ezt a részét is. 
A Corvin közben nemcsak felnőttek, hanem 14-15 
éves fiatalok is harcoltak, akik közül többeket, miután 
betöltötték a 18. életévüket, kivégeztek. Az itt harco-
ló kamaszoknak állít emléket a mozi bejárata mellett 
felállított Pesti srác emlékműve, Győrfi Lajos szob-
rászművész alkotása. Öltözete a kor jellemzőit mutat-
ja, amelynek egyik 
szimbóluma a svájci 
sapka. A mögötte 
lévő rúdon a nemzeti 
lobogó, a mozi és a 
környező épületek 
falán a forradalmá-
rok neveit megörö-
kítő emléktáblák so-
rakoznak: igazolva, 
hogy harcuk nem 
volt hiábavaló.

Ludmann Mihály, 
művészettörténész

1956 SZIMBOLIKUS 
TEREI ÉS ALKOTÁSAI

OKTÓBER 27.
NAGY IMRE
ÚJ KORMÁNYT ALAKÍT.

OKTÓBER 28.
NAGY IMRE LEÁLLÍTJA 
A TERVET A CORVIN KÖZ 
MEGTÁMADÁSÁRA.

OKTÓBER 26.
A KOMMUNISTA VEZETÉS 
TERVET DOLGOZ KI A 
CORVIN KÖZI ELLENÁLLÁS 
FELSZÁMOLÁSÁRA.
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A Magyar Kommunista Párttal szemben 1956 őszén 
létrejött a Petőfi Párt, amelybe többek között olyan 
neves írók és újságírók léptek be, mint Bibó István, 
Féja Géza, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh 
László, Sinka István, Szabó Lőrinc, Tamási Áron. 
Az írók összejövetelének színhelye a VIII. kerüle-
ti Múzeum utca 7-es szám alatt működő Kossuth 
Klub volt. A Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lathoz tartozó Kossuth Klubban irodalmi esteket 
rendeztek, mások mellett ezeken szerepelt Illyés 
Gyula, Németh László, Juhász Ferenc, Nagy László 
és az erdélyi Sütő András is. A forradalmi Tanács 
élére az úri származású Bitó Lászlót választották 

meg társai, akinek ezért 1957 tavaszán disszidál-
nia kellett. Hubay Miklós költő, próza- és drámaíró 
1955–56-ban a Nemzeti Színházban dolgozott  
a Blaha Lujza téren, sajnos azonban a megtorlás 
időszakában saját kifejezése szerint „kiszínház-
bólították”, majd évtizedekig Firenzében tanított 
magyar irodalmat. Fekete Sándor újságíró, iroda-
lomtörténész és társai 1956-os jelszava ez volt: 
„Márciusban újra kezdjük!”
Egy másik felejthetetlen épület a Bródy Sándor utca 
5-7.: a Magyar Rádió évtizedeken keresztül, ponto-
sabban szólva, 1928-tól innen sugározta adásait. 
Azok a magyar állampolgárok, akik nem vettek részt 

Hol a zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van...

a Magyar Rádió és a Parlament előtti küz-
delmekben, a saját lakásukban, titokban a 
Szabad Európa Rádiót hallgatták a körü-
löttük zajló eseményekről. 
A Népszava szerkesztősége a Tolnai Lajos 
utcában, az egykori Conti utca 4-ben volt, 
ahol Illyés gyakran megfordult. A Népszava 
híres törzsasztala azonban a József körút 
9-ben működő, az 1930-as években még 

Szimpla kávéházként funkcionáló, majd 1946 után 
már átalakított Simpla presszóban volt, ahol szívesen 
időzött Benjámin László, Faludy György, Zelk Zoltán is. 
Benjámin László kezdő költőként még a szocializmust 
építő rendszert szolgálta, de később, ahogyan művei 
is mutatják, elbizonytalanodott a sok igazságtalanság 
láttán, és az ellenzéki csapathoz csatlakozott. Zelk 
Zoltán az ötvenes években a kormányt szolgálta, de 
az 1956-os forradalomban mint államellenes har-
cos vett részt. Három évet börtönben kellett töltenie 
a forradalomban való részvétele miatt. Makkai Ádám 
költő és nyelvész is azok közé tartozott, akik kényte-
lenek voltak az 1956-os forradalom után elhagyni az 
országot. 1957 tavaszán már Amerikában volt egye-

temi oktató. 2016. augusztus 20-án kapta meg a leg-
nagyobb magyar kitüntetést, a Szent István-rendet.
Számos szépirodalmi munka, tanulmány örökí-
ti meg az 1956-os forradalmat: így Faludy György 
és Faludy Zsuzsa A forradalom emlékezete című 
műve. A kolozsvári születésű Lászlóffy Aladár 1956 
októberében éppen a nagynénjénél szállt meg a 
Köztársaság téren (ma II. János Pál pápa tér), azaz 
az események közepébe került. Erről tanúskodik a 
Feleljetek című költeménye. A kisgyermekkorát a 
Teleki téren töltő Bereményi Géza költő, író könyve 
alapján készült a Megáll az idő, illetve részben ő írta 
a Szabadság, szerelem című film forgatókönyvét is. 
A legfiatalabb tollforgató mártír forradalmár, Gé-
recz Attila versei csak a költő halála után (amit egy 
szovjet tank végzetes lövése okozott) évtizedekkel, 
tehát posztumusz jelenhettek meg a rendszervál-
tás után. Illyés Gyula zseniális verse, az Egy mondat 
a zsarnokságról szintén csak évtizedekkel később 
vált ismertté. A forradalom emlékét megörökítő 
egyik leghíresebb művet, a Mennyből az angyal című 
verset Márai Sándor 1956 karácsonyán, amerikai 
emigrációban írta.  dr. Ratzky Rita, irodalomtörténész

A magyar történelem egyik legizgalmasabb és egyben legszomorúbb időszaka az 1956-os forradalom volt,  
és annak következményei a költőkre, írókra nézve. Az uralkodó kormánnyal egyet nem értő alkotókat már az 
ötvenes évek elején üldözni kezdték. Így került börtönbe, illetve az írói, irodalomtörténészi világban háttérbe  
Gérecz Attila, Faludy György, Fekete Sándor, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh László, Örkény István, Szabó 
Lőrinc és mások. Többen közülük életüket, számosan pedig otthonukat áldozták a forradalomért, amit akkor a szo-
cializmust építő kormány és az őket kiszolgáló kulturális élet ellenforradalomnak nevezett.

ILLYÉS GYULA: 
EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL
(részlet)

ÍRÓK, KÖLTŐK A FORRADALOM IDEJÉN 
JÓZSEFVÁROSBAN

Illyés Gyula Bibó István

Szabó Lőrinc

OKTÓBER 29.
A SZOVJET CSAPATOK MEGKEZDIK 
KIVONULÁSUKAT BUDAPESTRŐL, DE 
A KILIÁN LAKTANYA KÖRNYÉKÉN MÉG 
ÖSSZECSAPÁSOKRA KERÜL SOR.

OKTÓBER 30.
A BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG 
KÖZTÁRSASÁG TÉRI SZÉKHÁZÁT 
MEGOSTROMOLJÁK A FELKELŐK 
ÉS HÁROMÓRÁS HARC UTÁN 
ELFOGLALJÁK.

OKTÓBER 28.
FELOSZLATJÁK AZ ÁVH-T.ÁVH
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Azon az estén aztán sokat tanultam – nem szabad-
kézi rajzból. Este hét óra felé már mindenki az utcai 
ablakokban lógott. Jöttek a tüntetők, jöttek teher-
autón kiskatonák, akik rögtön átálltak.  
A 9-es busz, amely – hihetetlenül hang-
zik – mindkét irányban a Bródyban köz-
lekedett, már nem tudott az utcánkba 
befordulni. Senkinek se hiányzott.
A szabadság lehelete csapott meg 
mindenkit abban a pár napban. Amikor elhangzott 
a rádióban Örkény István „szózata”. Hazudtunk reg-
gel, hazudtunk délben… Amikor anyám egy ollóval 
kivágta a Rákosi-címert a magyar zászlóból. Amikor 
kenyérért indult a ház lakói számára egy huszon-
éves srác, és nem tért többé vissza élve.
Szabadságot lehelt az az ősz. Akkor is, mikor novem-
ber 4-e után le kellett mennünk a pincébe. Anyám  
a petróleumfőzőt, én az Egri csillagok vaskos köte-
tét cipeltem magammal. Vízkeresztig tartott az isko-
lai szünet Józsefvárosban. Játszottam a szomszéd 
sráccal: ólomkatonásdit a konyhaasztal viaszosvász-
nán. Hallgattuk a rádió tudósításait az olimpiáról, 
Melbourne-ből. Nem emlékszem rá, milyen ajándékot 
kaptam ’56 karácsonyán. Ajándék volt, hogy élünk, 
hogy együtt vagyunk, hogy nem szakadt darabokra 

a család, mint sokaké akkoriban. Történelmi leckét 
kaptam, nemcsak én, mindannyian. A házunk udvarát 
egy könnyen megmászható kőfal választotta el a pár-

huzamos Kőfaragó utcai ház vadgesz-
tenyés udvarától. Októberben-novem-
berben állandóan a falnak támasztva 
állt ott egy létra; sietős és biztonságos 
egérút kínálkozott azoknak, akiknek ez 
életbevágó lehetett. 

Visszatértünk az iskolába, mert nekünk az volt a fe-
ladatunk. Svéd reggelit osztogattak a Rökk Szilárd 
utcai suli kisdiákjainak. Kettővel apadt az osztály-
létszám. Névsorolvasásnál csak egymásra néztünk, 
de nem mertünk mondani semmit – csak gondolni.  
A rajz házit nem adtam be. Kit érdekelt volna akkor 
már egy jól színezett kakas tollazata.

Kelecsényi László, író     

„Aznap haza lehetett vinni a rajz házi feladatot. Egy kakast kellett kiszínezni, s mivel rossz jegyeim voltak ebből  
a tárgyból, apait-anyait beleadtam. Így aztán mit sem vettem észre, mi zajlik körülöttem a gangon, miért vált 
méhkassá a négyemeletes Bródy Sándor utcai bérház. Kilencévesen még nem izgatott különösebben a történe-
lem.” Kelecsényi László, író 69 éve él Józsefvárosban, ugyanabban a lakásban. 1956-ban 9 éves volt.  

A 92. életévében járó Teréz néni ma már egyedül lakik abban a földszinti, Üllői úti lakásban, ahol az 1956-os 
eseményeket is átélte férjével és 5 éves fiúgyermekével. A társasház – amelyben a forradalom ideje alatt is több 
család élt – a Corvin köz közelében, az Iparművészeti Múzeum szomszédságában áll. Az épületet több találat is 
érte, az itt lakók a pincében húzták meg magukat. 

Szabadságot 
lehelt az az ősz

„Gyerekek és felnőttek együtt éltünk a nagy társas-
házban, itt, az Üllői út elején, az Iparművészeti Múze-
um közelében. A házban több család is lakott, szinte 
mindegyik emeleten volt gyerek is. 
Én a férjemmel éltem itt, és az ak-
kor ötéves kisfiammal. A földszin-
ten laktunk, azokban az októberi 
napokban szinte folyamatos volt 
az ablakok alatt a jövés-menés. 

A lövéseket folyamatosan hallottuk, már az első na-
pokban is, de sérülteket még nemigen láttunk. Nagy 
valószínűséggel akkor még csak az emberek feje 
fölé lőttek, hogy megijesszék őket, hogy így talán 
hazamennek. Az Iparművészeti Múzeum tetejéről is 
lőttek, pár nappal később már sokkal rendszereseb-
ben. Később már elkezdtek dübörögni a tankok is.

Jöttek a golyók, az ágyúgolyók a Gellérthegy felöl is. 
A második emeleten egyszer úgy betaláltak, hogy le-
szakadt az egyik lakás előtti körfolyosó, alig tudtak 
kijönni a lakásból. Mikor már bejöttek az oroszok, 
mindannyian lementünk a pincébe, szerencsére min-
denki elfért. Étel volt itthon. Amikor úgy tűnt, hogy ki-
csit csendesebb a környék, elmentem a boltba bevá-

sárolni egy kis élelmet. Valaki mindig hozott valamit 
a pincébe, mindent megosztottunk egymással. Kis 
gázrezsón főztünk, amikor tudtunk.

A gyereknek lehoztuk a kiságyát, 
abban aludt, és pihent, sokszor 
napközben is. Egész nap lent vol-
tunk, felmenni csak ritkán lehe-
tett. Valaki azért mindig kiment, 
körbenézett, hogy mi éppen a 
helyzet fönt. Volt, hogy a férjem 

felment, hogy lehozza a rádiót, éppen akkor dübör-
gött el egy tank az Üllői úton. Megállt, a csövét a kór-
ház felé fordította, és lőtt. Bedöntötte a kerítést, na-
gyon erősen megsérült az épület is. Az egyik lövedék 
„gellert” kaphatott, vagy egy része visszapattant, és 
a mi házunkba is becsapódott. Szerencsére azonban 
nem sérült meg senki. Az igazán nagy lövöldözés és 
pusztítás egy kicsit odébb volt, a Corvin közben. 

Amikor kicsit csönd volt, a gyerekek felmentek, és 
az udvaron játszottak, sokszor fociztak. Az átmeneti 
kis csönd általában hamar eltűnt. November bekö-
szöntével, az oroszok érkeztével újra felerősödtek 
az utcai harcok a környéken. Az épületek tetejéről is 
lőttek, lőttek, lőttek.”  N.M.

171956-2016

„AZ ÉPÜLETEK TETEJÉRŐL IS 
LŐTTEK, LŐTTEK, LŐTTEK”

„KETTŐVEL APADT 
AZ OSZTÁLYLÉTSZÁM”

NOVEMBER 2.
NAGY IMRE TÖBBSZÖR IS HIVATALOSAN, 
DE EREDMÉNY NÉLKÜL TILTAKOZIK 
A SZOVJET CSAPATOK 
BEÖZÖNLÉSE ELLEN.

NOVEMBER 1.
ELKÉSZÜL A „FORGÓSZÉL” 
HADMŰVELET TERVE MAGYARORSZÁG 
KATONAI LEROHANÁSÁRA. 
TOVÁBBI JELENTŐS SZOVJET HADERŐ 
ÉRKEZIK AZ ORSZÁGBA.

OKTÓBER 31.
A KILIÁN LAKTANYÁBAN 
MEGALAKUL A NEMZETŐRSÉG, 
FŐPARANCSNOKA KIRÁLY BÉLA 
VEZÉRŐRNAGY LETT.

Később már elkezdtek
dübörögni a tankok is
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Október 23-án délután a doktoriját éppen befejező 
Kecskeméti Tibor úgy hagyta ott a disszertációját a 
múzeumi irodájában, hogy már csak a kisebb javítá-
sok vannak hátra. Az a tudományos dolgozat azon-
ban már sosem jelent meg. A harcok során október 
25-én két nagy tűz is pusztított az épületben – derült 
ki a tűzoltók riasztási naplójá-
ból. Hajnalban foszforos löve-
dék csapódott be – valószínűleg 
orosz fegyverekből származha-
tott –, amitől lángra kapott a be-
rendezés és a kiállítás anyaga, 
majd aznap este még egy alkalommal pusztított a 
tűz. A forradalom napjai alatt összesen 14-szer ri-
asztották a tűzoltókat a múzeumhoz.
„A forradalom kirobbanását követően először októ-
ber 26-án, a Bródy Sándor utcán keresztül mentem 
a múzeum közelébe, onnan már látszottak a kiégett 
ablakok” - meséli Kecskeméti Tibor. Az épületbe ok-
tóber 29-én jutott be, ugyanis a múzeum főigazgató-
sága tűzőrséget szervezett a dolgozóiból, amelynek 
az volt a feladata, hogy rendszeresen ellenőrizze 
a szobákat, nehogy ismét felcsapjanak a lángok. 
„Óránként végigjártuk a szobákat, térdig gázoltunk 
a törmelékben, amelynek a nagy részét – a kiégett 

tárgyak és berendezések mellett – a falról lehullott 
vakolat adta. Lámpát nem mertünk használni, mert 
megeresztett sorozatlövések éjszaka is voltak. Aztán 
elcsitultak a fegyverek. A forradalom leverésének 
áldozatául esett a Természettudományi Múzeum is. 
Leégett a világ harmadik legértékesebb ásványtára, 

az Európa-hírű Afrika-kiállítás, 
a könyvtár és az őslénytár. Min-
den megsemmisült. Nem tud-
tuk, hogyan tovább…”

B.R.

Kenessey Csaba a forradalom kitörésekor teherautósofőrként dolgozott az Üzemélelmezési Szállító Vállalatnál. 
Már a kezdetektől az események fő sodrába került és résztvevője volt a történelemformáló napoknak, egészen 
november 9-ig, amikor életét mentve elhagyni kényszerült hazáját. Fegyvert és röplapokat szállított, ott volt  
a Bem-szobornál, a rádió ostrománál, és harcolt a forradalmat leverő szovjet csapatok és hazai kollaboránsai 
ellen, egészen, amíg a remény utolsó szikrája el nem hamvadt.

Dr. Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főigazgató-helyettese 26 éves kezdő 
muzeológus volt 1956-ban. Akkoriban a múzeum összegyűjtött tárgyainak nagy részét a Magyar Nemzeti Múzeum 
tagintézményeként a Múzeum körúti főépületben tárolták és állították ki. A harcok során az épület több alkalommal 
kigyulladt, aminek következtében a természettudományi múzeum szinte teljes gyűjteménye megsemmisült.

„Minden megsemmisült. 
Nem tudtuk, hogyan tovább…”  

„Rajkék újratemetése után érezni lehetett, hogy vala-
mi történni fog” – emlékezik vissza a korabeli közhan-
gulatra Kenessey Csaba. „A Hess 
András téri diákszálló konyhájáról 
szállítottam akkor élelmiszert a 
Kilián laktanyába. A szálló olyan 
volt, mint a méhkas, a diákság már 
szervezkedett. Rögtön a dolgok sű-
rűjébe kerültem, először röplapok szállítását bízták 
rám. Így kerültem a Bem-szoborhoz is, a kocsimmal 
mentem a tömeg előtt, a hágcsón két diák állt zászlók-
kal – idézi fel a hatvan évvel ezelőtti emlékeit.
„Ott voltam az autómmal, amikor a Sztálin-szobrot 
ledöntötték. Hallottam, hogy baj van, a rádiónál lő-
nek. Odamentem, a körúton már fegyveres magyar 
katonák álltak, de lőszerük nem volt. Nem bízott 
meg bennük az akkori hatalom. Parancsnokukat, 
egy őrnagyot is az ávósok lőtték le a rádió épületé-
ből, amikor fel akarta mérni a helyzetet. Az orrom 
előtt állítottak meg egy mentőautót a Bródy Sándor 
utcában, amelyben ávósok ültek, egyenruhájukra 
húzott fehér köpenyben. Lőszert akartak becsem-
pészni az épületbe a bajtársaiknak. Az első géppisz-
tolyokat én hoztam el a teherautómmal a rádióhoz a 

Lampart Csillárgyárból, amit a pesti köznyelv csak 
„Lámpuska gyárnak” nevezett, hiszen az üzemben 

köztudottan fegyvereket gyártot-
tak. Az viszont ép ésszel ma is 
megmagyarázhatatlan, hogy mi-
ért voltak kikészítve, bedobozolva 
ott a fegyverek, úgy, hogy őrség 
sem volt, csak egy öreg kapus.”

Később a Szabad Nép Székházi csoportban harcolt, a 
Blaha Lujza téren. „Az Akácfa utca sarkán akkor egy 
építkezési gödör volt, onnan lőtte ki a páncélosokat 
egy Kecskemétről jött repülős tiszt bajtársam a palánk 
résein keresztül. Kedvező hely volt, a szovjetek nem 
tudták, honnan lőnek rájuk” – emlékezik. 
„Nekem abban a rendszerben nem volt jö-
vőm. Apám alezredesi rangban szolgált a 
Magyar Királyi Honvédségnél – nem is ta-
nulhattam tovább a háború után – tudtam, 
nem számíthatok kegyelemre a forrada-
lom leverése után. Négy nap gyaloglás-
sal, a főbb utakat elkerülve Ausztriába 
mentem és Svájcban kezdtem új 
életet. Mennem kellett, nem volt 
más választásom.”  Z.J.

„érezni lehetett, 
hogy valami történni fog”

MINDEN ELÉGETT A TŰZBEN

„NEKÜNK A FORRADALOM SOHA NEM ÉR VÉGET”

191956-2016

NOVEMBER 4.
HAJNALI 4 ÓRAKOR ÁLTALÁNOS SZOVJET TÁMADÁS INDUL BUDAPEST, A NAGYOBB VÁROSOK ÉS A FONTOSABB 
KATONAI OBJEKTUMOK ELLEN. A FŐVÁROS VÉDŐI - NEMZETŐRÖK, RENDŐRÖK ÉS KISEBB-NAGYOBB HONVÉD 
EGYSÉGEK - FELVESZIK VELÜK A HARCOT. 5 ÓRA 20 PERCKOR NAGY IMRE RÁDIÓBESZÉDET MOND.

NOVEMBER 11.
EKKORRA MINDENÜTT MEGSZŰNIK 
A FEGYVERES ELLENÁLLÁS AZ 
ORSZÁG TERÜLETÉN.

Budapesten a fegyveres ellenállást a megnövekedett létszámú felkelőcsoportok folytatják,
ám a forradalom és szabadságharc ügye már lényegében elbukott.
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