
TÖRÖK PÁL: 

„ A SZENT JOHANNA SZEGEDI ELŐADÁSA OLYAN EUFÓRIÁS 
ÉLMÉNYE '56-NAK, MINT AMIT A NEMZETI MÚZEUM ELŐTT 

ÉLHETTEK ÁT A '48-ASOK" 

Ludovikás tiszt, hadifogoly volt, gyógyszerész lett, aztán 1956 sze-
gedi eseményeinek tanújaként, dokumentálójaként, szereplője-
ként került internáló táborba Török Pál, akit szabadulása után „gu-
ruló gyógyszerésznek" hívott, mert újításai révén, a patika-bútorok 
tervezőjeként is becsült a szakma. A rendszerváltozás után, a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövetsége egyik helyi vezetőjeként is sokat 
tett például '56-os forradalom szegedi mártírjai (Schwartz Lajos és 
Kováts József) emléktáblájának elhelyezéséért Mikor 1956-os em-
lékeiről kérdeztük Török Pált, újból és újból visszajutottunk a még 
távolabbi múltba, a katona és hadifogoly-élményekig. 

-A ludovikás tisztből hogyan lett szegedi egyetemi hallgató? 
- Háromszoros sebesülés után orvosnak jelentkeztem - gondolván: 
a vért megszoktam, sebész leszek, vagy gyerekgyógyász, mert a ki-
csiket is szerettem. Mikor '47-ben a halállágerből hazajöttem, a ká-
deros kislány azt mondta: „Pali! Magát nem vehetjük föl orvosnak, 
mert nagy »K«-s és kis »ny«-es." Kérdeztem, ez mit jelent. „Hát azt 
- mondta - , hogy keletről jött ugyan haza, de nyugaton esett fogságba." 
Ezt hallva - a lány látta rajtam - elkámpicsorodtam, de - talán 
azért, mert előtte egy töltőtollat adtam neki, mert az övé kifogyott 
- jóindulatot akart produkálni: „Kevés a férfi gyógyszerész, fölve-
szem magát gyógyszerésznek!" - jelentette ki lelkesen. így lettem 
én gyógyszerész. 

- Az átlagos diákoknál idősebb és jóval tapasztaltabb hallgató-
ként milyen élményeket gyűjtött az 50-es években az egyetem han-
gulatáról? 
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II 

- Mint idős diák, '47 szeptembe-
rében megpályáztam, hogy az öt 
év egyetemet négy év alatt végez-
hessem el. Hétvégén, és húsvét-
kor, és karácsonykor is dolgoztam, 
hogy meglegyen a gyakorló évem. 
így aztán elsőből mindjárt a har-
madévre mentem, s 1952 helyett 
1951-ben végeztem. Persze a mar-
xista előadásra kötelező volt járni. 
Emlékszem: az egyik tanár össze-
tévesztette a kolhozt a szovhozzal. 
Erre jelentkeztem, hogy elmagya-
rázom a különbséget. Azt kérdez-
te a tanár, honnan tudom mindezt. Török Pál 
Mondtam: onnan, hogy mindkét- Fotó: Schmidt Andrea 
tőben dolgoztam évekig. (Egy ha-
lálláger lefokozott tisztjeként dolgoztattak. Azért fokoztak le, mert el-
fogtam egy orosz katonát, aki lopta a hadifoglyok kenyerét.. .)Azok az 
egyetemisták, akikkel én jártam, még régi nevelésűek voltak: a piaristákhoz 
jártak, cserkészek voltak, nemzeti érzésűnek bizonyultak - hiába voltak 
DISZ-tagok. Mint én is, akinek nagyanyja Károlyi Mihály angol neve-
lőnője, édesapja kántortanító (Kétegyházán). Mindkettőjüktől mély 
humanizmust tanultam. Nemzeti, hazafias érzéseimet a Ludovikán 
töltött évek, aztán a hadifogolyként látottak erősítették... Aztán is túl 
kellett élni pár nehézséget: például hogy '49-ben a volt hadapródokat 
és tiszteket ki akarták tenni az egyetemről. A szerves kémia professzo-
ra, Bruckner Győző kiállt mellettünk mint dékán. Ilyen karakán egye-
temi tanár talán az egész országban nem volt. Azt mondta: „Fiúk! Ve-
letek érzek, mert a bátyám is az Uraiban van, mint vegyészmérnök." 
Ezt a bátorságot én - a hét társam nevében - megköszöntem. Közü-
lünk például Moldvai Jóska, Tóth Jóska is egyetemi tanár lett; Dávid 
professzor fia is elvégezhette az egyetemet... 

- Az egyetem elvégzése után maradt kapcsolata a diáktársaival? 
- Ahogy végeztem, megnősültem: a feleségem is gyógyszerész volt, de 
én Makóra kerültem, ő meg Szegeden kapott állást. El voltam foglal-
va a családommal - három lányom született... Mikor visszakerültem 
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Szegedre, Petőfi telepen, a Kilences utcában felelős és vezető gyógy-
szerész lettem. Mint fiatal értelmiségit az ottani párttitkár nő be akart 
szervezni a pártba. Megmondtam neki őszintén: „Nekem egy 
NKVD-s ezredes azt tanácsolta: »Pável! Ha hazaérsz, mint egykori hi-
vatásos tiszt, ne lépj be pártba, ne lépj a hadseregbe, mert fól fognak titeket 
akasztani - bűnbakként. Mint a régi cári tiszteket nálunk, hiába álltak át.« 
Hát én ehhez tartom magam." Ő ezt tudomásul vette. De egy hét 
múlva adott egy papírt, ami szerint: „Megbízom Török Pál Petőfi-te-
lepi gyógyszerészt, mint a Hazafias Népfront II. kerületi egészségügyi 
titkárát, hogy a lakosság panaszairól a Hatóság felsőbb szerveivel 
megbeszélést folytathat." Erre én - a tisztiorvos barátom volt -
mondtam neki: csatorna kell, az óvónők panaszkodnak, nem jó az 
ivóvíz, satöbbi. Később, 1956-ban jól jött, a városban mozgáslehető-
séget biztosított nekem ez a megbízólevél. 

-Honnan, hogyan értesült a forradalmi eseményekről? 
- Mikor a gyógyszertári munkámat befejeztem az ebédszünetben, 
meg zárás, vagyis délután 4 óra után az utcákat jártam. Az emberek 
egymásnak mondták, mikor és hol lesz gyűlés. Meg azokban az ok-
tóberi napokban az újságokat is úgy vették, mint a cukrot. 

- Mi volt az első olyan élménye, ami alapján tudta: rendkívüli 
események tanúja? 
- Egy ötvenes évekbeli anekdotával válaszolok. Mikor a paraszt 
fölment Pestre, s kérdezte a rendőrt: „Hány óra?", az azt mondta 
neki: „Hát nem látja, hogy 8 óra? A zsalukat mind becsukták, a re-
dőnyöket leengedték." Ugyanis akkor kezdődött a Szabad Európa 
adása... Tehát a Szabad Európa propagandájára, a Petőfi Kör, az 
írócsoportok hatására emlékszem. Nagy Imréék politikai szereplése 
is benne volt a levegőben... Ezért mentem el a bölcsészkarra, az 
egyetemisták gyűlésére is. Ott hallottam először Kováts Jóskát be-
szélni. A folyosón a fiúk egymás közti szavait hallgatva rájuk szól-
tam: ne zsidózzanak, mert a forradalmat antiszemita jelleggel fog-
ják színezni... (Ezt meg is tették november 4. után.) 

- Bele is avatkozott az események menetébe? 
- Amikor becsuktam a patikát 12-kor, akkor fbimentem ezzel a haza-
fias népfrontos papírral a városba... Mert én minden nap, mindenhol 
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ott voltam... Rájöttem ugyanis, hogy az a hazafias népfrontos papír en-
gem mindenre följogosít. Arra is, hogy a hatóság felsóFb szerveivel meg-
beszéléseket folytassak. Eló'tte én egy párttagtól megtudtam, kik azok 
a legvéresebb szájú kommunisták, akik sortűzzel akarták lecsillapíta-
ni a tömeget. Mikor meghallottam, tényleg ló'ttek Szegeden, ezeknek 
a névsorát vittem magammal. Fölmentem a városházára az október 
26-i sortűz után fél órával. A rendó'r a népfrontos papír alapján fölen-
gedett, a díszterem melletti szobába bevezetett. Cigaretta csikkek, sü-
temény, kézigránát, géppisztoly az asztalon: a megyei és a városi párt-
bizottság emberei azt várták, a tömeg megostromolja a városházát, s 
félelmükben ott gyülekeztek. Köztük „Tombácz elvtárs", a megyei 
pártbizottság vezetó'je. Dénes Leó polgármester jött hozzám, s szó sze-
rint azt mondta: „Gyógyszerész elvtárs! Elszakadtunk a tömegektől" 
„Veszem észre! - mondtam. - Azért vagyok itt, hogy egy anya se sirassa a 
gyerekét! (Akkor vagy félórája Schwartz Lajost már megölték.) Egy 

Sokaság Szeged központjában, a Széchenyi téren 1956 októberében 
Fotó: Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye 
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vakolat se hulljon le Szegeden! Intézkedjenek, hogy a katonaság von-
ja be a kordont, és a tömeget engedjék be a Klauzál térre, ahova ko-
szorúzni akar menni." Erre azt mondta Dénes Leó, miközben átölelt 
engem: „Gyógyszerész Úr! Mi nem tudunk erről intézkedni. Hanem 
a sofőr átviszi önt a katonai parancsnokhoz, és azzal beszéljen!" Erre 
én, mint volt katona, elvállaltam. A rendőr lekísért. Beültettek az au-
tóba, amelyik elvitt a Kossuth Lajos sugárúti épületbe, ahol volt a ka-
tonai parancsnokság. Amikor kinyílt az ajtó, meghökkentem: lövész-
árok, s a lövészárok mögött a géppuskák beállítva az ajtóra. Féltek, 
nehogy úgy járjanak, mint Pesten, ahol lerohanták a rendőrséget. Fél-
tek a támadástól. A pincén keresztül vittek föl. (Oda, ahova később, 
letartóztatásom után kerültem.) Az emeleten beszéltem a katonai pa-
rancsnokkal. Neki is elmondtam: „Vonják be a kordont, hogy ne legyen 
újabb halott, engedjék a tömeget a Klauzál térrel" Úgy, olyan lekezelően 
kezdett velem beszélni, mint egy civillel. Mondtam neki: háromszor 
sebesült ludovikás tiszt vagyok, végigharcoltam a háborút, túléltem a 
halállágert, tudom, hogy mit lehet és kell tenni ebben az esetben. 
Azután már normálisabban beszélt velem. De elvették a fényképező-
gépemet, kivették a filmet. (Szerencsére a másik filmet már az előző 
nap kivettem, ezért maradt meg a korábbi Klauzál téri gyűlésről az a 
kép, amit az önéletírásomban is közöltem.) Azt mondták, a patikába 
majd elhozzák a gépemet... Visszavittek a városházára, levittek a pin-
cébe. Ott egy ávós őrmester, aki a telefon kezelője volt, a kezembe ad-
ta a mikrofont, hogy szóljak a tömeghez. A mikrofonba beszélve megis-
mételtem, amit a katonai parancsnok mondott: amennyiben a tömeg nem 
tüntet tovább, bevonják a kordont és engedélyezik a koszorúzást a Klauzál 
téren... Ez is hozzájárult talán ahhoz, hogy Szegeden nem lett vérengzés. 

- A történteket kivel beszélte meg? 
- A patikában annyira el voltam foglalva, mint vezető, hogy csak 
ebédidőben: 12 után, vagy mikor bezártam, délután 4 után indul-
hattam útra, de azért mindenütt ott voltam. így tudtam meg azt is, 
hogy Láng professzor az értelmiségieket összegyűjtötte. A sógorom 
orvos volt, írt egy receptet, hogy az igazoljon engem, ha a kijárási 
tilalom idején megállítanak: miért is megyek az „SZTK"-ba, való-
jában annak közelébe, Láng professzor lakására. Ott annyira opti-
mistának bizonyult még Láng professzor is, hogy a többieknek azt 
bizonygatta: „a jövő hónapban már Párizsba fogom küldeni az 
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orvostanhallgatóimat". Erre én azt mondtam - október vége köze-
ledett - , hogy „professzor úr, azt hallottam, az ávósok leverik a 
mozgalmat". Erre ő: „Megjártam Isonzót is mint orvos..." Én meg 
azt mondtam: „Nem mint gyógyszerész beszélek, hanem mint volt, 
horthysta tiszt, aki végigharcolta a háborút, háromszor sebesültem, 
vannak tapasztalataim." így aztán másképp beszélt velem. Mikor 
hazafelé mentem, egy dzsip állt meg mellettem, hogy mit keresek 
én az utcán kijárási tilalom idején. Mutattam a receptet, amit az 
anyósomnak írt a sógorom, de ez nem volt elég: beültettek a kocsi-
ba, elvittek a lakásomra, hogy a feleségem igazoljon. Így akkor el-
engedtek. Később, miután internáltak, meglátogatott a feleségem, 
s annak ellenére, hogy a három gyerekkel egyedül maradt, s azt se 
tudta, hány évre ítélnek, a rendőr füle hallatára kiáltotta nekem: 
„Büszke vagyok rád!" - így fejezte ki a szeretetét és az aggodalmát, 
tartotta bennem a hitet. 

- Volt katonaként kereste-e a kapcsolatot a nemzetőrökkel? 
- November 4-én bementem a Tolbuchin sugárúti kollégiumba, s 
láttam a teljes pánikot. Akkor már túl voltunk Nagy Imre bejelen-
tésén, dübörögtek a tankok a hídon is. Teljes pánik volt. A fiatalok 
nem tudtak mit csinálni ebben a helyzetben, olyan elemek is meg-
jelentek, akik összecsavarták a pokrócot, meg bakancsot is lopták a 
raktárból. Egy édesanya egy 12 éves formájú gyerekkel egy puskát 
húzott maga után... A lépcsőn jött le egy fiatal, kék szemű orvos-
tanhallgató. Annak azt mondtam: „Edes fiam, mi a németekkel egyiit-
t, öt éven át sem tudtuk megállítani az oroszokat, te meg még nem is lőt-
tél a pisztolyoddal. Édesanyádnak egy élő orvostanhallgatóra van 
szüksége, nem egy hősi halottra, aki a hídon elesik, inkább menjél haza 
anyádhoz!" Ezt két jogász fiú, aki szintén nemzetőr volt, hallhat-
ta. Mert mikor engem, mint volt tisztet, hogy példát statuálja-
nak, bíróság elé akartak vinni, hogy hat évre elítéljenek - mond-
ván „lázítottam a fegyveres felkelésre" - emlékezett erre... 
Ugyanis a nyomozók, az ávósok - miután a nyolc hónap interná-
lás után hazajöttem, hallottam - a mellettem lévő szobában ad-
jusztálták a fiúkat, valljanak ellenem, hogy legalább ez a két ta-
nú legyen, és a bíróság elítélhessen. Ugyanakkor apám beszélt 
Dénes Leóval, aki azt ígérte: „A bíróságon a fia védelmére föl fo-
gok szólalni, mert ő jót akart, de nagyon hazafias és nacionalista 
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mondatokat mondott." Erre apám azzal védett, hogy: „Piarista di-
ák, cserkész, ludovikás tiszt volt, mit lehetne mást tőle várni." Szó-
val azt a két fiút a Kossuth Lajos sugárúton azért szorongatták, 
mert azt akarták, vallják ellenem: fegyveres ellenállásra buzdítot-
tam. Amikor a fiúkra néztem, lehajtották a fejüket, és azt mondták: 
„A gyógyszerész úr ilyet nem mondott." Ezért nem is állították 
őket ellenem tanúnak. (Remélem, azért, mert nem vallottak hami-
san ellenem, nem érte őket bántódás, bent maradhattak az egyete-
men!) De azokban az októberi-novemberi napokban jártam a kato-
nai parancsnokságon is: szurkálták a térképre, merre járnak, hol 
jönnek az orosz páncélosok. A tisztek egy része már horthysta 
nyakcsillagot viselt, a másik részének megvolt az orosz vállpántja, 
az egyiknek Bocskai-sapka, a másiknak rossz tányérsapka volt a fe-
jén. Ott ugyanolyan, ha nem nagyobb pánik volt, mint a fronton, 
amikor október 15-én Horthy elmondta kiáltványát: álljunk át, 
vagy menjünk az oroszokkal a németek ellen... 

-Mi volt a vád ön ellen? 
- November 4-én, mikor jöttem a miséről, egy fiatalember azt mond-
ta nekem: „Maga lesz az első, akit az ávósok letartóztatnak, mert ma-
ga mindenhol ott volt." Erre én azt válaszoltam neki: „Akkor ketten 
leszünk, mert ha maga mindenhol látott engem, akkor ez azt jelenti, 
hogy ön is ott volt." Nevettünk. De komolyra fordítva a szót: mikor 
kitört a forradalom, eldördült a sortűz, akkor én a patikában voltam. 
A gyógyszertárban is kiabáltak az emberek. Erre én: „Ne kiabálja-
nak, ne zavarjanak! Megmérgezhetek valakit munka közben, ha 
annyira kiabálnak, nem tudok figyelni." Mit tesz Isten! Mikor ké-
sőbb letartóztattak, az volt ellenem az egyik vádpont, hogy meg 
ak.artam mérgezni az egyik kommunista gyerekét. Később kisült, 
hogy az a recept, amit éppen csináltam, a cipőgyári párttitkár két 
éves gyerekéé volt, aki köhögött... Az ellenem fölhozott vádak lajst-
romában - amit megírtam a három kötetes önéletrajzomban - ezen 
a „mérgezésen" kívül szerepel az, hogy „Le akarta szerelni a Petőfi 
telepi rendőrséget.", „Föl akarta oszlatni a pártot.", „Új hazafias nép-
frontot akart szervezni.", „Beszédet tartott a színházban." 

- Ezekből az állításokból mennyi volt az igazság? 
- Egyéni partizánkodás volt az egész szereplésem, hát persze, hogy 
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egyik vád sem volt igaz! Mert nem megmérgezni akartam a gyereket, 
hanem annak a gyereknek készítettem a köhögéscsillapítót, s kér-
tem, a zajongással ne zavarjanak a munkámban. Nem le akartam sze-
relni a rendőrséget, hanem én beszéltem le erről a cselekedetről azo-
kat a vasas munkásokat, akik le akarták szerelni a rendőrséget. 
Ugyanis a gyógyszertárral szembeni kazánkovácsokkal jóban vol-
tam, mert a világbajnokságot mind a huszonötén az én rádiómon 
hallgatták. így kerültem „haveri viszonyba" ezekkel az emberekkel, 
akik jöttek be a patikába hőzöngve, magyarázva - tudták, hivatásos 
tiszt voltam - mit akarnak a rendőrséggel, én beszéltem le őket er-
ről, gondolván az egykori NKVDS-ezredes tanácsára... De a fő bű-
nöm az volt, hogy kértem a baloldali elemek leváltását, névsorral a kezem-
ben, a városházán. Meg az, ami a színházban történt. Ott, a 
színházban életem legszebb forradalmi élményét éltem át, mikor 
1956. októberében Bemard Shaw Szent Johannáját adták. 

- A legemlékezetesebb októberi nap egy színházi előadás? 
- Nem tudom, tudatosan tűzték-e műsorra a Szent Johannát - úgy 
emlékszem, október 25-re (a sortűz előtti napon játszották)5-, azt a 
darabot, ami a franciáknak az angol megszállók elleni szabadság-
harcáról szól, de tény: véletlenül úgy jött össze, hogy kaptam egy 
jutalom jegyet a szakszervezettől. Az első sorban ültem. Nagyon 
emlékezetes az a mondat, amit a Szent Johannát játszó Papp Teri ki-
áltott az első felvonásban az összegyűlt katonáknak kiált: ,JCi a 
megszállókkal Franciaországból!" Hiszen mi hasonlót - ,Jluszkik, ha-
za!" - skandáltunk az utcákon, napok óta, s az előadás előtt az 
egyetemisták körbe vették a színházat, ahol az erkélyen állva 
Bitskey szavalta el a „Talpra magyar!"-t. Tehát forrongott a hangu-
lat, s Szent Johanna mondatára ösztönösen összecsaptam a tenye-
rem, mire a nézőtéren összegyűlt mintegy ötszáz ember vette a la-
pot: tapsorkán keletkezett. Ment tovább az előadás, s a második 
felvonásban, mikor Szent Johanna letérdelt, s - a történet szerint 

59 A Szegedi Nemzeti Színházban október 23-án este bizonyos, hogy a Szent 
Johanna című darabot játszották. (Ezt írja Bálint László: 1956. A forradalom 
Szegeden című könyve 82. oldalán.) A darab bemutatója október 12-én volt. 
Fenyvesi István így értékeli: „Ez volt az első szegedi tömegtüntetés, tizenegy 
nappal a pesti hatása alatt kirobantat megelőzően. " 
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nyugati szélért imádkozik, hogy a hajóhad beérjen az orleáni kikö-
tőbe az angol hajók ellen - azt mondta: „Nyugati szél, nyugati szél!", 
nekem a Szabad Európa jutott eszembe, amit hallgatva kezdtek 
tisztán látni az emberek, így ismét tapsoltam. A színpad hátulja 
megnyílt, beözönlöttek az egyetemisták, a fiatal munkások - Kos-
suth címerrel, lyukas zászlóval - betódultak a harmadik felvonás 
végén. Megdermedt a közönség. Az egyik diák, aki a püspököt ját-
szó Kaló Flórián mellé került, elkezdte énekelni a Himnuszt. A szí-
nész ösztönösen lekapta a süvegét az ,Jsten, áldd meg a magyart!" 
hallva, én is „Vigyázz!"-ba vágtam magam. Akkor 34 éves voltam, 
de nem tudtam uralkodni magamon: ki magyar, álljon föl!" - ki-
áltottam - , mert néhányan tétováztak. (Egy férfi, aki mellettem 
ülve maradt, később azt vallotta ellenem: beszédet tartottam a szín-
házban.) Ilyen döbbenetes élmény lehetett '48-ban a Nemzeti Mú-
zeum előtt. Ezután fáklyával elmentünk a Klauzál térre: egy diák 
és egy munkás is szónokolt, Bitskey ismét elszavalta a Nemzeti 
dalt. Eufórikus volt a hangulat! 

- így a kívülálló számára is érthetőbb, hogy bár „sokat látott", és csa-
ládos ember is volt, mégis: miért vett részt az '56-os eseményekben. 
- Nem az „emberarcú kommunizmusért" és a „szocializmusért", 
hanem Magyarország fölszabadításáért vettem részt, de nem fog-
tam fegyvert. Mert tudtam: ha én mint egykori ludovikás tiszt 
fegyvert fogok, például nemzetőr leszek, akkor azonnal, egy évvel 
Kováts Jóska előtt fölakasztanak... 

-Hogyan választódtak ki, hogyan lett valakiből '56-os vezető, for-
radalmár? 
- Nem vettem részt közvetlenül az egyetemi eseményekben, csak ott 
voltam, ahol történt valami. De amikor elkezdődött a munkástanács-
ok szervezése, akkor a Kígyó patikában is összegyűltek a gyógyszeré-
szek és megválasztottuk a magunk vezetőit. Hangay Levente lett az el-
nök, tagjai pedig: Piner Eta, Keszthelyi Béla, Frankó Andor, meg én -
így öten. Átvettük a gyógyszertári központ vezetését. Jellemző az ak-
kori baloldali szellemre, hogy az egyik párttitkár másnapra kiírta a fal-
ra: Hangay Levente magyar királyi zászlós, Frankó Andor tartalékos 
magyar királyi zászlós, Keszthelyi Béla ludovikás tiszt, Piner Eta fér-
je vezérkari százados, ludovikás tiszt, Török Pál ludovikás tiszt. Ezzel 
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akarták már október 25-én is tudatosítani, hogy a munkástanács tagjai mind 
volt horthysta tisztek. November 4. után is azt állították, az „ellenforradal-
mat" a régi rendszer urai, volt tisztek, csendőrök, kulákok irányították. Eh-
hez képest 1999 óta azt akarják bizonyítani, hogy a reform-kommunisták 
kezdeményezték, meg Nagy Imre á társai a forradalmat. ..Ez a tudathasa-
dásos állapot máig fennmaradt. A város, a kommunista vezetés koszorúz, 
délelőtt, a Nagy Imrénél - mi meg a Melocco-szobornál, délután; mi 
nem megyünk el Nagy Imréhez, ők nem jönnek, vagy még a mi érke-
zésünk előttünk nagy sebesen leteszik a koszorújukat a mi hőseink-
hez, akiket Melocco formált meg: ott látható például Danner, a fekvő 
alak... Kettészakadt az ország: 49 százalék a jobboldalon, 51 százalék 
- liberális és kommunista - a másikon! Döbbenetes! Még az 50. évfor-
dulón is mindenki mondja a magáét, s nem tudunk egymáshoz oda-
menni. Mert nekünk se Göncz Árpád, se Mécs Imre (aki az MSZP-
SZDSZ lajstromában szerepel), se Horn Gyula (aki pufajkásként 
lövöldözött az 56-osokra a határon) nem képviselőnk... Nagy Imré-
nek igaza lett, mikor azt mondta: „Azok fognak rehabilitálni, akik 
most halálra ítéltek." De ezt is akkor tették meg, miután Kádár meg-
halt. Nagy Imrének én csak azért hajtok fejet, mert - mint magyar 
paraszt - volt annyi tartása, egyenes dereka, hogy amikor az elvtár-
sai, a barátai - kivéve Maiéter Pált (aki nem vallott ellene) - mindent 
rákennek, inkább magára vállalt mindent, mint hogy könyörögjön 
az életéért. Moszkovitaként tudta, ismerte a szovjet metodikát - mim Rajk 
esetében - úgysem kegyelmeznének neki... De az is árulkodó a mai veze-
tőkre, hogy hiába írtam már több levelet is a polgármesternek: csak az 
egyik mártír miniszterelnöknek, Nagy Imrének áll szobra Szegeden, Bat-
thyány Lajosnak nincs emlékhelye, így nem tudjuk koszorúzni, pedig szeret-
nénk. Október 6-án, mikor megkoszorúzzuk az aradi 13 vértanút, ak-
kor szeretnénk elmenni Batthyány szobrához is, majd Kováts József 
emléktáblájához, aki büszke volt arra, hogy őt is október 6-án akaszt-
ják, mint az aradi vértanúkat és a kivégzett Batthyány testét. 

- Személyes ismerőse volt a szegedi forradalom mártírjává lett 
Kováts József? 
- Nem. A menyasszonyán és a levelezésén keresztül ismertem meg... 

60 Török Pál leírta, összegyűjtötte 1956-1957 közötti emlékeit, s kölcsön adta 
a Negyven év távlatából - Szeged 1956 Forradalom, Tököl 1957 Megtorlás" níun-
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A téeszből jött, ott volt beosztása60. De láttam, hallottam a forradalom 
idején beszélni. Olyan imponáló volt a föllépése - az Isten is arra te-
remtette, hogy részt vegyen a forradalomban. Vezéregyéniség, szüle-
tett szervező zseni volt... Még a forradalom előtt azért ült 3 évet, mert 
a Szabadság Pártot szervezte - mint másodéves orvostanhallgató. 
Az egyetemről akkor kirúgták... De amikor hallott az egyetemi gyű-
lésről, ott termett, a téesz delegálta, s maximálisan részt vett az esemé-
nyekben. Még Zomborban éltünk, amikor udvaroltam a Kováts Jóska 
későbbi menyasszonyának, Boda Mártának, akinek az apja ugyanúgy 
rendőrezredes volt, mint Kováts Jóskáé... Aztán a rendszerváltozás 
után mint a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége történeti 
bizottsága titkárát megbíztak, hogy a Schwartz Lajos és a Kováts Jós-
ka előtti tisztelgés ügyét rendezzem el. Mikor megkaptam a megbí-
zást, elmentem Schwartz Lajos édesanyjához, aki zokogva megmutat-
ta azt a kabátot, amit a fia viselt a sortűz napján. A két szememmel 
láttam a szöveten azt a pontot, ahol bement a lövedék, s amit az édes-
anya bestoppolt. Én arra a következtetésre jutottam, hogy hátulról, fö-
lülről egy mesterlövész lőhetett Schwartz Lajosra, aki vitte a zászlót... 
Föltetettem Schwartz Lajos emléktábláját a Takaréktár utcai ház 
falára, Kováts Jóskáét a piaristákhoz. Előtte a Kováts Józseffel kapcso-
latos emlékek fölkutatása miatt elmentem Szentendrére a menyasszo-
nyához, Boda Mártához, és megkaptam Kováts Jóskának az édesany-

kacímű kötetet, melybe beleillesztette a Kései feltámadás című, Kováts József 
Erzsébet nevű húgát megszólaltató újságcikket - a forrás megjelölése nélkül. 
Az interjúban Kováts Józsefről a következőket meséli testvére: „...a piarista 
gimnáziumba került, kezdte megtalálni önmagát, bár továbbra is voltak ösz-
szeütközései. Emlékszem, egyik dolgozatán mennyire megütköztek a nevelői. 
Az életről elmélkedett, s volt egy mondata, amely valahogy így hangzott: így 
folyik az élet, nem tudni. Honnan jön és hová megy... Jóska mindig önálló 
gondolkodású ember volt. Fontosnak tartotta a vallást, de inkább a materia-
lizmus határozta meg szemléletét..." Az apjuk rendőrtiszti szolgálatot teljesí-
tett - Újvidéken is, aztán Szegeden, de 1945 után internálták, lakását elvették, 
ezért a család (a Tiszaszigethez közeli) Térvárra költözött. Onnan járt az or-
vosegyetemre Kováts József, akit 1947-ben „izgatás bűntette" miatt letartóz-
tattak, négy év börtönt kapott. Édesapja ugyancsak börtönben ült, mert „há-
borús bűnösként" elítélték, 1953-ban szabadult... Kováts József Csorváson, 
az ottani állami gazdaságban vállalt munkát... Kováts Józsefet 1956-os szege-
di szerepvállalásáért halálra ítélték, 1958. október 6-án kivégezték, sírját má-
ig sem találja a család. 
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jához, édesapjához írt leveleit, sőt: Kováts Jóskának a piaris- táknál di-
ákkorában írt naplóját, a versét, amit még egyetemistaként a szerelmé-
hez írt a börtönben. Tessék, nézze: emlékezéseinek harmadik köteté-
be másoltam Kováts Jóska szerelmes versét. 

,y4 rácson át, a dróton át 
A láncon át, az őrön át, 
A kínon át, a jajjon át 
A vágy trillja hallik át. 

Mert nem lehet szent révület, 
De enyhülés jajj, nem lehet, 
Nem hevít a szeretet, 
Nem élhetek Tenélküled. 

O, jöjj tehát, mint látomás 
Mint égi hír, mint villanás, 
Mint vak sötétben gyertyaláng, 
O, tűnj elém a rácson át. 

Te vagy nekem a szent kenyér 
Az életért az égi bér, 
A hó, a fény, a hit, remény, 
O légy áldott te Tünemény! 

(Budapest, 1948. március 20. - Húsvét) 

És a vers mellett a rajz: a cella, ahol a rab a rácson túl látja a ked-
ves arcát, s a rácson inneni falon egy akasztott emberről készült 
rajz! Mintegy tíz évvel korábban megérezte, mi lesz a sorsa! Kováts 
Jóskának a szerelméhez és az édesanyjához írt versek olyan gyö-
nyörűek, hogy érdemes lenne közölni. Ez a vers, amit az édesany-
jához írt, megmutatja Jóska személyiségét is. 

rfía lehetne tollam napfénybe mártani 
S pirosló betűkkel az égre felírni 
Vagy ha hangom lenne mint a zivatarnak 
Elmennydöröghetném az egész világnak 
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Vagy hegyet mozdító hatalmas erővel 
Kövekkel kiraknám mérföldes betűkkel 
Vagy szelid estente liliom szólással 
Illatba lehelném mézédes szavakban 
Akkor talán tudnál fogalmat alkotni 
Hogy lehet egy anyát fiának szeretni! 
Én is így szeretlek és évfordulódra 
Elébed térdelek egy forró kézcsókra 
Adjon ajósiten sok-sok boldogságot, 
És mindannyiunknak egy emberibb világot! 
Apuka helyett is, aki biztos nagyon szomorú ezen a napon. 
Szerető kézcsókkal: 

Jóska" 

Ugyanis édesapja ekkor ugyancsak börtönben volt. Jóska menyasz-
szonya kézzel írta a vers alá: „Anyja Molnár Margit. Hőslelkű, igaz 
magyar asszony. Aki elgyötört, összetört lelkét heroikus erővel, 
egyenes derékkal, és emelt fővel viselte haláláig. Nem látták sírni. 
Könnyei befelé folytak. Örök Magyar Anya jelképe volt..." Kováts 
Jóska, akit egyetlenként akasztottak föl a szegedi '56-osok közül, 
mindent ráfogtak. 

-Miért? 
- Hogy magukat mentsék. Ugyanúgy, mint Nagy Imrénél, Maiéter 
Pálnál. Maiéter ludovikás tiszt - nekem nem imponált, hogy parti-
zánnak állt - , mi nem a németek mellett harcoltunk, „A hazáért, 
mindhalálig!" - felkiáltással esküdtünk a kardunkra. Kassáért, Ko-
lozsvárért, és Újvidékért akartuk harcolni. Van egy kép: ludovikások 
rangelsőként ott ülünk az első padban, s öt barátom közül négy hu-
szonegy évesen, hadnagyként lett hősi halott - elesett Tatárhágó-
nál, Tordánál, Hortobágyon, Budapesten... Én háromszor sebesül-
tem. 

-Mint képzett katona mit gondol arról: miért bukott el az 1956-os 
forradalom? 
- Utólag tudtam meg - látja, abból a könyvből ott, ami a polcon áll 
- , hogy Hruscsovék már a nyáron eldöntötték, hogy letörik a for-
radalmat, amit ők maguk provokáltak azért, hogy jogcímük legyen 
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a beavatkozásra. Az amerikaiak Szuezt készültek megszállni, a szov-
jetek pedig annyi katonát akartak hozzánk behozni, hogy egész Eu-
rópát eláraszthassák. Az orosz katonák már október 20. előtt elindultak 
leverni azt a forradalmat, ami október 23-án robbant ki Magyarországon. 
Ez a nagypolitikai egyetlen kulissza titka. A Köztársaság téri kon-
colásnál állítólag oroszul beszélő emberek tüzelték a tömeget, csak 
arra nem gondoltak, hogy a magyar szalmaláng és lelkesedés olyan 
ellenállást produkál, hogy kilövik a harckocsit a Corvin közből... 
A magyar szangvinitás világraszóló eredményt produkált. Mert 
nem az újságírók és a Sztálin díjas írók csinálták a forradalmat, hanem 
a fegyvert fogó (és ezért halálra ítélt) Wittner Máriák, és a pesti srácok, 
akik benzines palackkal fólrobbantották a harckocsit, s ezeknek a robba-
nása Pekingtől Moszkván át Washingtonig hallatszott. Hogy nemzeti 
ünnep lett 1956, az a 16 éves, életüket föláldozó pesti srácoknak 
köszönhető... Erről mondok egy anekdotát (ami Pesten megszüle-
tett, másnap már Szegeden mondták): Hruscsov mulat a Kreml-
ben. Jelentik Hruscsovnak: itt vannak az angol ejtőernyősök, de 
ő csak mulat tovább. Második jelentés: német SS-legények érkez-
tek. „Nyicsevo!" - mulat és iszik tovább. A harmadik jelentés az, 
hogy „Itt vannak a pesti óvodások!" Erre Hruscsov földhöz vágja a 
poharat, fölugrik: „Fegyverbe kozákok!"... Egy viccben is benne 
foglaltatik valami az igazságból. A másik kedves '56-os viccem: két 
tizenéves pesti srácról szól. A két fiú áll a kapualjban, övükben ké-
zigránát, kezükben benzines palack, géppisztoly a nyakukban. Azt 
mondja a 10 éves Jancsika a 12 esztendős Pistikének: „Jancsi, én 
félek." „Ne félj! Itt a benzines palack, majd fölrobbantjuk őket" -
válaszol Pisti. „Nem tőlük félek, hanem azért, mert meglátott min-
ket az ablakból a nagymama." De idézhetném Németh Lászlót is, 
aki egyik levelében valami olyasmit ír: „Följöttem Pestre, láttam a 
körúton az egyik erkélyen egy fejen lőtt fiút, meg egy tizennyolc 
éves halott lányt, akik az oroszokra tüzeltek, s ha ők föláldozták fi-
atal életüket, én sem maradhatok tétlen." Ugyanez a hangulat volt 
Szegeden. Olyan követelésekre emlékszem, mint például: vonulja-
nak ki az oroszok, magyar egyenruhát, az uránt piaci áron veg-
yék... Az itteni „12 pontot" lemásoltam, fölmentem a szegedi foga-
dalmi templom tetejére és szétszórtam, hogy a szél vigye 
mindenfelé. Ezt szerencsémre '57-ben nem tudták meg a nyomozó-
im, az ávósok. 
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- Hogyan tartóztatták le? 
- Otthon ebédeltem 1957 tavaszának egyik napján, amikor egy kol-
legina, akinek a pártbizottságon dolgozott a férje, becsöngetett: 
„Pali, disszidáljon, mert a pártbizottságon döntöttek, letartóztatják 
magát!" Én tartottam magam ahhoz, amit nagyanyám hagyott rám 
a halálos ágyán: „Pali a hazáját és a vallását ne hagyja el!" Nagy-
anyám egy skót főnemesi család sarja... 

- Ezt igazolja a klán bekeretezett igazoló oklevele, ami a lakását 
díszítő ereklyék között az egyik legbecsesebbként mutatott? 
- Igen. Nagyanyám Károlyi Mihály angol nevelőnőjeként maradt 
és ment férjhez Magyarországon. Aztán meg kellett élnie, hogy há-
rom fia közül az egyik Isonzónál az angolok, vagyis unokatestvére 
ellen harcolt... Ezért kötötte a lelkemre: maradjak a hazámban... 

-Ahol belülről is meg kellett ismernie a börtönt? 
- 1957. április 3-án éjjel öt ávós érkezett, fegyvert kerestek, nem talál-
tak, s elvittek a Csillagba. Amikor fél tizenkettőkor beléptem a Csillag 
kapuján, az a Petőfi-telepi kommunista kazánkovács, aki gyalázott en-
gem, és följelentett, a szívéhez kapott, s meghalt. Ezután nem akadt 
senki Petőfi-telepen, aki ellenem vallott volna... Aztán megint a rend-
őrségre vittek. Húsvétkor lábbilinccsel, egy fiúval együtt, géppisztoly-
lyal a hátunkban lekísértek minket a pincébe, a fejünket a falhoz ver-
ték, csattogtatták a fegyvereket... Ijesztgettek. Ilyet a fiatalember még 
nem tapasztalhatott, ezért szegény becsinált.. .Tizenkettőnket egy rab-
láncra összefűzve vittek Tökölre, az internáló táborba... Leveleket 
küldtem a feleségemnek, bele másoltam az önéletírásomba. Azt is ír-
tam: „... Te is tudod, hogy csak jót akartam, mert nemcsak Titeket, de 
minden anya gyermekét és minden gyermek édesapját és anyját féltettem. 
Nem akartam, hogy egy édesanya is sírjon. Félreértették, de aki meg akar 
mást menteni, nem nézi, hogy vele mi történik..." 

- A szegedi mártírok emléktábláin, önéletírásán kívül milyen em-
léket ad át az utódoknak 1956-ról? 
- Az unokámnak adom a ludovikás gyűrűt, meg az 56-os vitézi érem 
mintapéldányát. - Ezt a plakettet akarom elkészíttetni az 50. évfordu-
lóra. Ez családi emlék, de ha kell a városnak..., mert az áll rajta: „az 
56-os évfordulóra - a hazáért, szabadságért"; a másik oldalán meg az, 
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hogy „a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége és az '56-os Vi-
tézi rend". Ott az önéletírás: az első kötet a háborúról, a második a ha-
difogságról, a halállágerről írt naplóm. Erről csak annyit: egy német 
tábornok valahol azt írta: „ezer nap, mint állat" - nekem ezerszáz na-
pom volt a halállágerben. De nem akartam ezt leírni, ezért lett a címe: 
Élmények a vörös csillag árnyékában. Ezt Németh Bandi is olvasta, 
mert akart írni Mostohafiak címmel egy könyvet.. .Az 56-os naplót a 
családnak szántam: tele van a feleségem számára írt '56-os levelekkel, 
de benne vannak a forradalmi események is. Ezeket a leveleket is em-
lékül hagyom, mint Luher szavait: ,Jtt állok, nem tehettem mást." 

Szegeden, 2006. június 12-én 

Tábla a Takaréktár utcai ház falán 

A címer alatti szöveg: 
„Itt vált a sortűz áldozatává 

1956. október 26-án 
SCHWARTZ LAJOS 

Ifjúmunkás 
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 

1990. október 23." 

Tábla a szegedi Csillag börtön bejárata mellett 

Az 1991. március 14-én fölavatott táblán a címer alatti szöveg: 
„EBBEN A BÖRTÖNBEN TÖLTÖTTÉK RABSÁGUK 

ÉVEIT AZ 1945-1953 IDŐSZAK KONCEPCIÓS PEREINEK ÁL-
DOZATAI. ITT A BITÓFÁN FEJEZTE BE FIATAL 

ÉLETÉT KOVÁTS JÓZSEF AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC 
VÉRTANÚJA. E FALAK KÖZÖTT SZENVEDTÉK BÖRTÖN-

ÉVEIKET AZ 56-OS SZABADSÁGHARCOT KÖVETŐ 
MEGTORLÁS ELÍTÉLTJEI. 1990. DECEBER HÓ 

MAGYAR POLTIKIAI FOGLYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE" 

Szöveg tervezetek Török Pál emlékirataiból. 
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