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97/IX. 3-6. BELVEDERE 

Egy szemtanú visszaemlékezései 

Belvedere Meridionale: - Beszélgetőpart-
nerem Németh Ferenc pusztaföldvári nyug-
díjas lakos, aki az 1956-os forradalmat Bu-
dapesten élte át, és élményeiről, emlékeiről 
mesél nekünk. Mindenekelőtt megkérem Feri 
bácsit, meséljen életének 1956 előtti szakaszá-
ról! 

Németh Ferenc: - Falusi paraszt család-
ból származom, pusztaföldváriak voltak a 
szüleim, nagyszüleim is. Gyermekkoromb an  
a Wenckheim-uradalomba jártunk dolgoz-
ni, harmados cukorrépát munkáltak ott a 
szüleim, mi gyerekek a répafelszedésben se-
gítettünk nekik. Hajnal két órakor indultunk 
cukorrépát szedni. Olyan hideg idő volt, 
olyan fagyok voltak, hogy a hideg beleállt a 
kezünkbe, emiatt sírtunk is az öcsémmel. 
Talán ebből okulva később a cipészszakmát 
tanultam ki, hogy melegben dolgozhassak. 
Az öcsém 1945 után elvégezte az Agrártu-
dományi Egyetemet, meliorizációs szakmér-
nök lett. Az én sorsom másként alakult.  

1948-ra a gyáripar terjeszkedése miatt a ci-
pész iparág tönkrement. Már nem akartak 
az emberek cipőt készíttetni, inkább meg-
vették a nagyüzemit olcsóbban. Ezért aztán 
abbahagytam a szakmámat, és paraszt let-
tem. 1949-ben megnősültem, 1950-ben 
pedig jelentkeztem katonának. 

Így kerültem a Petőfi Katonai Politikai 
Iskolára, ahol leérettségiztem, onnan  a Had-
táptiszti Iskolára, majd a Petőfi Katonai Po-
litikai Akadémiára, azután pedig kétéves tiszti  
továbbképző tanfolyamra. Végül főhadnagyi 
rangot szereztem. Akkoriban - származá-
somnál fogva - úgy éreztem, hogy a világ 
nyílt meg előttem. Lehetőségem nyílt arra, 
hogy ha akarok, tanulhatok. Én éltem is ez-
zel a lehetőséggel. Minden álmom az volt, 
hogy ejvégezhessem a Kossuth Akadémiát és 
kikerülhessek a Szovjetunióba. Ez azonban 
nem sikerült. 

Az 1953-as nehéz esztendő okozta meg-
hasonlásomat a politikai rendszerrel. Ugyanis 
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miután megesküdtünk a feleségemmel — 
1949-ben  — fí a nyári szabadság alatt haza-
jött segíteni a mezőgazdasági munkákban. 
Kapott  is érte két és fél mázsa búzát, az ebből 
őrölt lisztet apámék felküldték nekünk Pest-
re. De jött az 1953-as nehéz esztendő, ami-
kor apáméknak nem volt idehaza ennivaló-
juk. Nemcsak nekik nem volt, senkinek itt 
falun. Mi erről nem tudtunk, mert Pesten 
ezt nem lehetett érezni. Miután tudomást 
szereztünk róla, elhatároztuk a feleségem-
mel, hogy hazahozzuk apáméknak a lisztet. 
Be is mentem a politikai osztályvezető-he-
lyetteshez, Tánczos Sándor századoshoz; és 
kértem, engedjen el eltávozásra, mert apá-
méknak o tthon nincs ennivalójuk. Es  engem 
a százados majdnem megbüntetett, hogy 
hogyan merek olyat mondani, hogy nincs mit 
enniük az otthoniaknak. Ha nem szól köz-
be a politikai osztály vezetője, meg is bünte-
tett volna. Ekkor hasonultam én meg a rend-
szerrel. El is mentem a politikai 
főcsoportfőnökségre, hogy kérjem a lesze-
relésemet. A politikai főcsoportfőnök, Nóg-
rádi Sándor altábornagy — aki később kul-
tuszminiszter le tt  — azt mondta nekem, hogy 
nem azért taníttattak, hogy most leszerelje-
nek. Úgyhogy nem engedtek el, ott kellett 
maradni. 

B. M.: — Hogyan emlékszik vissza Feri 
bácsi az 1956-os eseményekre? 

N. F.: — 1956-ban végeztem el a Petőfi 
Katonai Po litikai Akadémiát és ekkor helyez-
tek Kanizsára, de 1956 őszén már újra Pes-
ten szolgáltam. Október 23-án éppen vásá-
rolni indultunk a feleségemmel, mert elha-
tároztuk, hogy veszünk egy rádiót a régi nép-
rádiónk helye tt . A Böszörményi út 42-44. 
szám alatt laktunk akkoriban. Útközben be-
leütköztünk a felvonuló tömegbe. 

Mi nem tudtunk semmiről, bár már sok-
kal előbb sejtettük, hogy valami készülőben 
van, ugyanis a Petőfi Irodalmi Körbe közü-
lünk is sokan  jártak. Én ugyan nem, de min- 

dig tudtuk, kik vannak ott és miről vitatkoz-
nak. Ott a felvonuló tömeget látva tapasz-
taltam és hallottam én, hogy azok a fiatalok, 
egyetemisták, miket követeltek. Olyanokat, 
hogy a szovjet katonák menjenek haza, le-
gyen szabad sajtó, legyen szólásszabadság ... 

Olyan követelések voltak ezek, amikkel tel-
jes egészében egyetértettem. Miután a fele-
ségem hazament a gyerekekkel (a fiam első 
osztályos, a kislányom karon ülő volt), én 
csatlakoztam az egyetemistákhoz. Mivel ci-
vil ruhában voltam senki nem gondolhatta, 
hogy katonatiszt vagyok. Hallgattam azokat 
az embereket akik ott voltak, Déry Tibort és 
másokat. Elszavalták a Nemzeti dalt is, de 
nem akárhogyan ám! Tényleg úgy érezte az 
ember, hogy menni kell! Olyan hatással volt 
az emberre! Később, amikor már este lett, 
akkor megjelentek a teherautók, tele fiata-
lokkal. Amivel én nem értettem egyet, az az 
hogy tizenhárom év körüli gyerekek is vol-
tak ott, azoknak is adták a puskát. Vélemé-
nyem szerint gyerekeknek semmi keresniva-
lója nincs az utcán ilyenkor. 

B. M.: — Hová ment, mit csinált Feri bá-
csi akkor este? 

N. F.: — 23-án este hazamentem és a fe-
leségemmel beszélgettünk a konyhában, 
amikor láttuk a konyha ablakból, ahonnan a 
Gellért-hegyre lehetett látni, hogy lőnek 
Pesten. Nekünk a Böszörményi utcában volt 
egy társbérlőnk, aki nyilas volt. Ez a társbérlő 
mindig mondta a feleségemnek, hogy készül-
jünk és vigyázzunk, me rt  fordulat lesz és nagy 
változások lesznek. Velünk szemben ez a 
család mindig nagyon rendes volt. 

B. M.: — 24-én bement a laktanyába? 
N. F.: — Nem, mert a rádiót hallgattuk 

mindig és ott  mondták be, hogy ki mihez 
tartsa magát. Megnevezték az állományt, 
hogy az oda tartozók menjenek be a lakta-
nyába. Egyébként a gyárakba is így hívták 
be az embereket. A rádió közölte, hogy men-
jenek vagy ne menjenek. 24-én, azaz más- 
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nap ennivalót kellett keríteni mert nem volt. 
Velünk szemben volt egy bolt, ott szerez-
tünk be mindent, ami evésre alkalom kap-
tuk azt az utasítást, hogy menjünk ki a Mű-
szaki Egyetemre, ahol végül az éjszakát is 
töltöttük. 

Mi volt a feladatuk? A Műszaki Egye-
tem pincéjében tárolták lezsírozva és ládák-
ba rakva a fegyvereket. A fegyverek kezelé-
sét, szétszerelését és összerakását, meg a tisz-
títását kellett megtanítani a fiataloknak. De 
ami érdekes, azok a fiatalemberek ott már 
nem egyetemisták voltak. Azok mind haza-
mentek másnap, 24-én. Aki nem budapesti 
volt, az mind hazament vidékre. De beszé-
dük is elárulta, hogy nem egyetemistákról 
volt szó. 

B. M.: — Milyen típusú fegyverek voltak 
ott, a pincében? 

N. F.: — Géppisztolyok, dobtáras gép-
pisztolyok. Orosz gyártmányok. 26-án azu-
tán visszamentünk a laktanyába és jelentet-
tük, hogy mit végeztünk. 

B. M.: — Kitől kapták a parancsot erre 
a feladatra? 

N. F.: — A Forradalmi Bizottmánytól, 
ami nagyon hamar, harmadnapon alakult 
meg a forradalom kitörése után és átvette 
a hatalmat a laktanyában. Azt el kell mon-
dani azonban, hogy ránk haragudtak, mert 
politikai tisztek voltunk és nekünk nem is 
nagyon adtak feladatokat. Azután novem-
ber 4-e éjszakáját megint otthon töltöttem, 
illetve mindannyian lementünk a pincébe, 
mert az előttünk lévő hegyről lőtték az 
oroszok a Gellérthegyet, meg a Várat. Utá-
na aztán konszolidálódott a helyzet. Bár a 
tankok jöttek-mentek és nem volt szabad 
az ablakhoz menni, mert lőttek. 

B. M.:  — Mi történt önnel november 4-e 
után?  

	203 
N. F.: — Egy ideig jártak hozzánk a 

rendőrlaktanyából, hogy lépjek be hozzá-
juk. De én nem akartam rendőr lenni. S 
miután nem írtam alá a hűségnyilatkoza-
tot. Kádárnak, 1956. december 3-án lesze-
reltek. Azt mondtam, hogy én nem Kádár-
ra esküdtem fel, amikor esküt tettem, én a 
Magyar Népköztrsaságra esküdtem fel. Azt 
megvédem, de nem Kádár Jánost. Nem is 
írtam alá a hűségnyilatkozatot és nem is 
volt maradásom utána. Távozni kellett, 
ezért hazajöttünk a semmibe. Igazi sem-
mibe. Apám akkor azt mondta, hogy annyi 
lesz nekünk is, mint nekik. Az a két 
időszak, az a két év '56 után, nagyon ne-
héz volt. 

B. M.: — Mihez kezdett Feri bácsi újra 
itthon? 

N. F.: — Mikor hazajöttem, jelentkez-
tem a községi vezetőségnél, hogy adjanak 
nekem földet művelésre. Volt ugyan ún. 
állami tartalékföld, de nem adtak. Azt 
mondta nekem az egyik ilyen elnökhelyet-
tes, hogy ha hazajöttél, akkor majd eltart 
az apád. De '57 tavaszán, egy másik vezető 
révén, már kaptam földet. Tíz kataszteri 
hold földet, azt munkáltam. De olyan ne-
héz volt a megélhetés, olyan magas volt a 
föld megmunkálási költsége, hogy be kel-
lett lépnem az egyes típusú 
termelőszövetkezeti csoportba. Később 
újra tanulni kezdtem, és elvégeztem a 
hódmezővásárhelyi mezőgazdasági techni-
kumot. De a legszebb dolog az életemben 
az volt, hogy mindkét gyermekem diplo-
más ember lett, így az én álmom bennük 
teljesülhetett. 

B. M.: — Köszönöm a beszélgetést! 
Pusztaföldvár, 1996. november 6. 

A beszélgetőtárs Zalai Anita volt 
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