
1956 ÉS MONOR 
Három életút - három áldozat 



BATKA FERENC 
1929. december 2. -1956. október 25. 

 
• Makói születésű család, Kecskemétre költözik, itt végzi el iskoláit 
• 121.sz. Kecskeméti Református Főgimnázium Cs.cs. tagja lesz 
• A csapat az egyik legrégebbi cs.cs., a Szövetség biztos, jelentős tagja  
• 1933 – Nemzetközi Jamboree, 1935/36-ban felveszi gr. Tisza István nevét. 
• A háború után is működik 1948-ig, sőt, tagjai részt vehetnek az 1947-es 

franciaországi Világtalálkozón – maga Batka Ferenc is! 
 

• Református család, ref. neveltetés, ref. oktatás, ref. Cs.cs. : 
• Batka Ferenc a II. vh utáni lelki ébredés során hitre jut – Teológiára megy  





TEOLÓGIAI ÉVEK 
• 1948/49 tanév: a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója, de 

megbetegszik, helyét feltöltik 

• 1949–51-ig a sárospataki teológián tanult tovább, de a kommunista hatalom 
bezárja a 300 éves intézményt – a hallgatókat Debrecenbe helyezik át. 

• A hallgatók egy része ennek ellenszegül, s titokban visszatértek Sárospatakra. 
Ezért többüket kizárták (palástvesztésre ítélték), Batka Ferenc hallgatót pedig 
félévvesztésre ítélték, de folytathatta tanulmányait. 

• Kiváló eredménnyel végez Debrecenben. 

 

• Hazánk három nagy teológiai intézményében tanult! 

 

• 1954. januárjában kezdi meg segédlelkészi szolgálatát. 



Segédlelkész szolgálati helyek: 
• Családja Budapestre költözik, ezért kéri a Dunamelléki Egyházkerületet 

• 1954. január 1. – 1956. február 1. – Hatvani Református Egyházközség 

• 1956. február 2. – 1956. október 1. – Külső-Csepeli Református Egyházközség 

• 1956. október 1-től - Monor-Kistemplomi Református Egyházközség 

Feladatai: konfirmációi felk., Igemagyarázat, gyermekfogl. 

 



1956. október 25. – Kossuth tér 
• Batka Ferenc a forradalom napjaiban Budapesten, a családjánál tartózkodik 

A FORRADALOM ESEMÉNYEIBEN NEM VESZ RÉSZT!!! 

• Október 25-én – kézsérülése miatt – orvoshoz indul, találkozik Merétey Sándor, 
volt kecskeméti osztálytársával 

• Meglátják a Kossuth térre vonuló tömeget - kíváncsiságból csatlakoznak 

 

 - A Kossuth téren az Országházat szovjet T-54-es harckocsik biztosítják 

 - Ez a harckocsi típus az adott korszak egyik legmodernebb fegyvere, a kiemelt 
objektumok védelmét ezekkel az eszközökkel látják el a fővárosban a szovjet erők 

 

 - A tömeg eleinte távol marad, de az oroszul tudó diákok beszélgetni kezdenek 

 







TŰZ ALÁ VESZIK A FEGYVERTELEN TÖMEGET 



KI LŐTT ELŐSZÖR? – TALÁN SOSEM DERÜL KI…… 
• Jammrich Mihály ÁVH ezredes egysége? – A tér megtisztítása 

• Ivan Szerov – KGB (a helyszínen is járt) parancsa? – szovjet páncélosok átállása 

• Szalay Zoltán, határőr ezredes utasítása? – vélt segítségnyújtás 

• Apró Antal MDP KV katonai bizottság teljhatalmú vezetője? – rendteremtés 

(„Zöld ÁVÓ”, Partizánszövetség, karhatalom, ÁVH, stb.) 

AZ ELSŐ LÖVÉSEK A LEVEGŐBE LEADOTT FIGYELMEZTETŐ LÖVÉSEK! 
„Válasz tüzelés” – géppisztoly, géppuska, golyószóró  - 

A FEGYVERTELEN TÖMEGBE! 
 

• Földművelésügyi minisztérium tetejéről 

• Beérkező szovjet erősítés a környező utcákból 

• A Parlament előtt álló harckocsikból 

 

 



BATKA FERENC ÉS TÁRSAI HALÁLA A KOSSUTH TÉREN 

• Legalább 80 halott a helyszínen  - további halottak a sérülések miatt 

• Több száz sebesült, sérült – lőtt seb, repesz, leomló épülettöredék 

• Sokkos állapotban lévő emberek (Merétey Sándor is) 

 

• Tehergépkocsikon szállítják el a halottakat – BATKA FERENC holttestét is 

 



„CSAK AZ HAL MEG, AKIT ELFELEJTENEK…..” 

• Batka Ferenc családja mit sem tud a történtekről 

• 10 nap múlva azonosítják a Köztemetőben kitett 600 koporsó egyikében 

• Farkasréti temetőben temeti el a családja 1956 novemberében 

MIVEL NEM SZOLGÁL SEHOL SEM SOK IDEIG, SZINTE TELJESEN ELFELEJTIK…. 



Batka Ferenc emlékezete ma 
A Rendszerváltást követően fedezik fel újra a nevét. 

Emléktáblája van: 

• Kecskemét, református gimnáziumban 

• Farkasréti temető: 56-os áldozatok névsora 

• Monor, református kistemplom 

 

 



MAGÓCSI ISTVÁN 
1934. Július 24. – 1956. október 29. 

• Monoron született, itt nevelkedett, tősgyökeres monori, ref. családban  

• A monori 842. Benedek Elek ref. cs.cs. tagja – népi irányzat – „regöscserkész” 

 

Nagyon komoly néprajzi gyűjtést folytat: 

• Borzsák Endre néprajzkutató a mestere 

• Oláh István, a JAG igazgatója, külön helységet biztosít számára a munkához 

• Dr. Fónyad Dezső, monori református lelkipásztor is segíti „az utód felkészítése” 

 

1953 - a budapesti református teológiára nyer felvételt 

 





1956. OKTÓBER 23. – A FORRADALOM KEZDETE 
• A budapesti teológia hallgatói is részt vesznek a felvonulásokon 

A diákság megmozdulásainak három főszervezője: 

• Magócsi István, Herczeg Lajos, Szűcs Zoltán 

• Egész nap az utcán vannak,  

• Este, a Magyar Rádiónál kialakult tűzharcban Szűcs Zoltánt meglövik, társai 
mentik ki, s viszik kórházba 



MIT TEHET EGY TEOLÓGUS FEGYVERES HARC IDEJÉN? 
• Szűcs Zoltán sebesülése ébreszti rá őket, hogy ez véresen komoly dolog. 

 

A TEOLÓGIA DIÁKSÁGA NEM VESZ RÉSZT A HARCOKBAN! 
 

Segítségnyújtás formái: 

• Véradás, véradásszervezés 

• Sebesültek ellátása, egészségügyi felszerelések szállítása az utcán 

• A Vöröskereszt, s egyéb adományok szétosztása 

• A meghalt személyek családjainak felkeresése, vigasztalása 

• A sebesültek látogatása a kórházakban  





1956. október 28-29. 
Az országos, ill. a fővárosi helyzet: 
• A forradalom kiterjed az egész országra 
• A hatalom a legtöbb helyen sortűzzel igyekszik úrrá lenni a helyzeten 
• Rengeteg halott, növekvő társadalmi feszültség - ez robban majd a Pártház 

ostrománál 
• Általános kijárási tilalom, statáriális eljárással a további eszkalációt elkerülendő 

 
A rendet fegyverrel tartatja be: 
• A hatalom még meglévő fegyveres ereje (ÁVH egységek, hadsereg, karhatalom) 
• A szovjet Vörös Hadsereg páncélos alakulatai – kiemelten fontos pontok 

biztosítása 
NEM KÉRDEZNEK, LŐNEK! – NINCS FIGYELMEZTETŐ LÖVÉS SEM! 

 
• A FEGYVERES FELKELŐK VELÜK VÍVNAK TŰZHARCOT! – állandósult fegyverzaj  
  



1956. október 28. Budapest, Lónyai utca 
Magócsi István és Herczeg Lajos  

• kórházi látogatásról igyekeznek vissza a kollégiumba – a kijárási tilalom életbe lép 

• A Lónyai utcában idősebb hölgyek kérnek segítséget 

• FELVESZIK A VÖRÖSKERESZTES KARSZALAGOKAT és átkísérik a nőket a 
problémás útkereszteződéseken 

 

• Egy szovjet harckocsi észleli a mozgó csoportot, „rájuk is fordul” 

• Csak akkor nyit rájuk tüzet, amikor már csak ők ketten vannak az úton. 

 

• Herczeg Lajos azonnal meghal 

• Magócsi Istvánt súlyos sérüléssel viszik a Rókus kórházba 



• „…A pontos címet ismerve azonnal megtaláltuk a házat, ahol Herceg Lajos 
holtteste feküdt. Vízhatlan kabát volt rajta, karján vöröskeresztes karszalag. 
Egy nemzeti színű zászlóval volt letakarva, mellére tűzve egy kézzel írott 
vers, amit egy alkalmi költő az éjszaka folyamán írt. A Kinizsi utca, Bakáts tér, 
Ráday utca útvonalon vittük hordágyon a Herceg Lajost a teológiára. 
Útközben az emberek megálltak, keresztet vetettek és sírtak. A nap hátra 
lévő részében egy ideiglenes koporsót helyettesítő faládába helyeztük el a 
holttestet. A másnapi temetésig a garázsban volt felravatalozva. Másnap az 
udvaron az egyik nagy fa alatt ideiglenesen eltemettük. Dékán úr végezte a 
temetést….” 



Magócsi István halála - 1956.október 29. 
• Az éjjel megoperálják, amputálni kell a sérült lábát 

• Hatalmas vérvesztesége volt, combartéria sérült 

• (október 27-én véradáson is részt vett – alapból kevesebb vére volt) 

• Sokkos állapotban volt, összefüggéstelenül beszélt 

• Önmagát vádolta Herczeg Lajos haláláért is 

• Reggel jelzik a Teológiára, hogy elhunyt 

• Holttestét teherautón szállítják haza Monorra 

 

• Monoron temeti dr. Fónyad Dezső, 1956. november 1-én. 

• Teológustársai viszik a koporsóját 

• Egy saját maga által faragott fejfa lesz a síremléke 



"Csókot a sebekre, virágot a sírra, minden sebre és minden sírra, de közöttük 
egy különösen fájót és különösen könnyest annak a két fiatal 
hittanhallgatónak, református teológusnak a sírjára, aki az alma mater 
kapujától pár száz méternyire hősi halált halt.„ 

(Dr. Ravasz László rádióbeszéde 1956. november 1.)  













KŐTELEPI LAJOS 
1935.november 6. – 2000.07.04. 

• Fővárosi, kertvárosi munkáscsalád gyermeke 

• Édesapja cipészsegéd, 1939-ben rövid ideig a Nyilaskeresztes párt tagja 

• Édesapja 1945-ben hősi halált hal (Zámoly) 

• Édesanyja újra férjhez megy, nevelőapja is fizikai munkás 

• Nagyapja, eredeti nevén Kammerer (sváb) neveli 

• 8 általános után nem végzi el a technikumot 

• Hajógépészként helyezkedik el, fiatalon 

 

Aktív tagja a 140. Pro Patria Cs.cs.-nek, Rákoscsabán. 

Igazi barátokra lelt, akik kiálltak egymásért. 

A cs.cs. megszűnése után is!!! 

 

 



„A fasiszta szervezeteket fel kell számolni!” 
A II. vh után a két háború között működő szervezeteket, amelyek a  

• nemzeti, keresztény ideológiához voltak kapcsolhatók 

Megszüntették, felszámolták, vagy más szervezetbe olvasztották. 

MCSSZ(1946)-----MCSFSZ-------MAGYAR ÚTTÖRŐSZÖVETSÉG (1948) 

A hozzájuk köthető szervezeteket betiltották, beszüntették működésüket. 

 - KIE, KALOT, KALÁSZ, stb. 

 

 



A „földalatti” cserkészet felszámolása 
Az egykori cserkészek, gyakran egykori vezetőikkel együtt (papok, lelkészek) 
kirándulnak az erdőkben – ez még nem illegális 

• Szervezetten, közösségben – ez gyanús! 

• Eldobált háborús fegyverek összeszedése az erdőkben – ez a veszélyes! 

 

Koncepciós perek indulnak, részben, vagy egészében kitalált ügyek 1946-1961  

A fő cél: MEGFÉLEMLÍTÉS 

• Az ifjúsági vezetők kiiktatása 

• Az elszánt fiatalok elriasztása 

• A „klerikális” befolyás teljes megszüntetése 

 

• Az ítéletek: halálbüntetés, kényszermunka (GULAG), börtönévek 



Kőtelepi Lajos és társainak ügye - 1955 
A vád szerint az egykori cserkészek - 1950 óta folytatólagosan (15éves!): 

• Talált fegyver bejelentésének elmulasztása - fegyverrejtegetés 

• Röplapozás, rendszerellenes feliratok elhelyezése 

• Államrend fegyverrel való megdöntésének kísérlete 

• „Nagy-Magyarország” visszaállítása, stb 

 

„Ideális” vádlott egy ilyen ügyhöz: 

 - német származás, apja nyilas volt, a szovjetek ellen vívott harcban hal meg, stb. 

 

• „Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” 

10 év börtönbüntetésre ítélik (1955) - Gyűjtőfogház 



1956. október 31. – Gyűjtőfogház (Bp.) 



Kőtelepi Lajos hazatér Rákoscsabára, édesanyjához 
• A börtönben rendkívüli módon legyengült, gyakorlatilag végigpihen pár napot 

• A forradalom úgy tűnik győzött, a szovjet csapatokat kivonják Budapestről 

• A 17. kerületben működő forradalmi, fegyveres alakulatokkal kapcsolatban van 

• A megalakuló NEMZETŐRSÉG további önkénteseket keres a csoportokba 

• Felkérik Kőtelepi Lajost is, hogy lépjen be, legyen a fegyveres egység tagja! 

 

• November 3. – Maléter Pált és küldöttségét foglyul ejtik – KÉSZÜLTSÉG! 

• November 4. – megindul a szovjet támadás Budapest ellen (60 ezer fő) 

 

KŐTELEPI LAJOS IS FEGYVERT RAGAD 
FELVESZIK A HARCOT A SZOVJET ERŐKKEL. 



Az ütközet helyszíne – Kucorgó tér (17.ker.) 
Fegyverzetük: 

• Géppisztoly, puskák, pisztolyok, Molotov-koktélok, néhány db. kézigránát 

• A Pécel felől beérkező első tehergk-t kilövik, az kigyullad – megakad az oszlop! 

• A szovjetekkel tűzpárbajra kerül sor – órákon át tart – további sz. veszteségek! 

• Összesen egy sarkot hátrálnak, ahol újra tüzelőállást vesznek fel a nemzetőrök 

• A megszálló haderő páncélos erősítést küld – ez vet véget a harcnak 

• A szovjet erők csak estére tudnak zavartalanul közlekedni ezen az útszakaszon 

 

• Képzetlen személyek, csak könnyűfegyverekkel – több órás akadály!!! 





A FORRADALOM UTÁN… 
• A harcokban részt vett nemzetőrök elrejtőznek 

• Egy része külföldre menekül – Kőtelepi Lajos nem! 

• Dolgozni kezd, nem kell letöltenie korábbi büntetését. 

 

• 1957. július 5-én letartóztatják – itthon maradt, megtalált társaival együtt. 

• Az új Kádár rendszer nem törekedett a színpadias kirakat/koncepciós perekre 

• Nem politikai ügy, hanem köztörvényes!  - a vád: GYILKOSSÁG. 

 

• „Büntetett előéletű”, „huligán”, „nyilas gyermeke”, stb. 

 

• Több nemzetőr társával együtt HALÁLRA ÍTÉLIK - első fokon. 





A hosszú börtönévek…. 1957-1970 
Fellebbezést nyújtanak be: 

•  új elemek az eljárásban – helyszíni szemle 

• A vádlottak igyekeznek azokra vallani, akik disszidáltak, s nem térnek vissza 

• Másodfokon életfogytiglanra ítélik, egy társával együtt - 1958. szept. 26-án. 

• Több börtönben megfordul, végig köztörvényes bűnözőkkel  

 

Az 1963-as nagy amnesztia rá nem (sem) vonatkozik!!! 

 
• 1970. március 25-én szabadul egyéni kegyelemmel. 

 

• Jellemző az esetre, hogy a börtön bitófájához kísérik, ott megállítják, majd közlik 
vele, hogy szabad ember…. 





A NEHÉZ ÚJRAKEZDÉS….. 
• Köztörvényes elítélt – a társadalom megbélyegzi - börtönviselt 

• 56-os múlt - a hatalom szorosan megfigyeli – megbízhatatlan, felforgató elem 

• Csak meghatározott munkaköröket láthat el – fizikai munkás 

• 1976-ben megnősül – a „Délvidéki mészárlás” miatt menekült család leánya 

• 1977-ban Monorra költöznek, itt élik le hátralévő életüket 

 



„A BOLDOG 80-AS ÉVEK” – MONORON 
A Magyar Népköztársaság figyelő szemeit nem kerülheti el a család: 

• Titkos megfigyelés alatt tartják egészen a rendszerváltásig! - enyhülés?!? 

• A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a családot – nyilvánosan, látványosan  

• Kőtelepi Lajosnak rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen. 

Emiatt állandósult rosszallás a szomszédok, az intézmények, stb. részéről. 

Megvetés, lenézés, és gyakran ki is fejezik nemtetszésüket. 

 

Gyermeküket az édesapjuk 56-os múltja miatt nem kívánja fogadni a területileg 
illetékes általános iskola, a kisegítőbe irányítják őket! – 80-as évek! 

Emberséges tanárok állnak ki értük, s ez a terv meghiúsul. 

 

Elérkezik 1989. 



RENDSZERVÁLTÁS – RENDSZERVÁLTOZTATÁS? 
• Amint szabad beszélni és emlékezni 56-ról, Kőtelepi Lajos aktívan tevékenykedik 

• Számtalan fórumra, nagygyűlésre elmegy, szervezetek tagja lesz 

• Felkeresi az egykori szabadságharcosokat, nemzetőröket, a meghurcoltakat 

• Egykori disszidensekkel felveszi a kapcsolatot, egy részük haza is tér 

 

• Megfigyelését megszüntetik 

• A Budapesti Katonai Bíróság 1991-ben felmenti, és semmisnek ítéli a vádakat 

• Megemlékezéseken emlékműveket, kopjafákat avatnak – pl. Monor, Kucorgó tér 

 

• A Rendszerváltás bűvöletében él néhány esztendeig. 







„NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK….” 
A 90-es évek fájó tapasztalatai: 

• Az erre hivatott szervezetek, egyesületek a „kényes ügyeknél” (személyek) 
elhatárolódnak az egykori szabadságharcosoktól, perekben magukra maradnak 

• Haszonlesők megjelenése: „szerencsevadászok”, „megélhetési forradalmárok” 

• Túlszámlázott emlékművek, pénzzel kitömött szervezetek 

• Elmaradt kártérítés – elszegényedő, magára hagyott, idősödő 56-osok 

• „Három magyar hat felé húz…” – egymással is rivalizáló 56-os szervezetek 

 

• Romló egészségügyi állapot – hangfelvételek készítése, hogy az emlékek 
megmaradjanak – a börtönévek szereplői, tapasztalatai is! 

• Egy erre hivatott szervezetnek adja le a kazetták egy részét – MIND ELTŰNIK!!! 

• Keserű tapasztalat: „Elárulták a forradalmat….” 

 



„A MAGÁNYOS HARCOS” 
• Kőtelepi Lajos az 1956-os események fáradhatatlan kutatója lesz 

• Fel nem tárt ügyek, elvarratlan szálak, elhallgatott történetek 

• Több száz kivégzett anyagát nézi át – engedélyt kap a levéltári kutatásokhoz 

• Szinte megszállottjává válik az ügynek, pénzt, energiát, időt nem kímél 

• Nem sok embernek ad ki adatokat – nem bízik szakértelmükben, indítékaikban 

• Újra megélt mély barátságok, az egykori nemzetőrökkel, cserkészekkel 

FEGYVERTÁRSAK – HARCOSTÁRSAK - SORSTÁRSAK 

• Velük közösen kutat, többször összejárnak megvitatni az elért eredményeket 

 

Munkáját nem tudja befejezni: 

• Egy baráti összejövetelen 2000. július 4-én, szívinfarktusban elhunyt. 

 



MEGISMERHETŐ-E A MÚLT - EGY NEHÉZ ÖRÖKSÉG 
• Kőtelepi Lajos halála után a családja próbálta meg folytatni a kutatásokat 

• Az állambiztonsági levéltár „szabadon” kutatható - új információk lehetősége! 

• Az utolsó – megismerhető - dokumentum szerint monori megfigyelő is volt a 
családra állítva – utolsó pecsét 1986-os 

• A teljes anyag továbbra sem megismerhető, mert a benne szereplő személyek 
egy része még ma is aktív személy – emiatt titkos. 

 

• Ma már csak a két leánya él, ők várják a titkosítás feloldását, ill. a minősítés 
elévülését – rendszeresen, időről-időre, visszatérően kérvényezik 

 

• Amit Kőtelepi Lajos nem érhetett meg, ott ők igyekeznek helytállni 

• Pl: új Nemzetőr emlékmű avatása a Kucorgó téren  







„Kinek lehetett jobb? Akit kivégeztek a bitófán, vagy 
annak akit hosszú évekre bebörtönöztek, 
mindennapos kínzásokkal, magánzárkákkal, majd 
elszenvedte családjával a pszichés hadviselést, mikor 
„szabadult”? Nem tisztségem megítélni. 

De az egyenruhákról nem a tisztesség jut eszembe. 

Az országunkról sem az, hogy szabad. 

Az 1956-os ünnepségekről sem a tisztelet. 

Egészen addig, amíg 1956 emlékét méltóan nem 
kezelik. 

Igen, most sem késő az elszámoltatásnak, a 
kivégzettek, a harcban elesettek teljes névsorának 
nyilvánosságra hozásának. 

Én még hiszem, hogy az igazából mindegy, milyen 
csillagzat alatt gyilkoltak, mert gyilkoltak.” 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 

KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET! 


