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Tisztelt polgármester úr, gra-
tulálunk az elismeréshez! Ez az
elsô alkalom, amikor a ferenc-
városi tömbrehabilitációt díjaz-
ták? Tehát azóta folyamatos a
felújítás?

– Köszönöm szépen! 1997-
ben nyert elôször Ferencvá-
ros pályázata magyarországi
díjat, és 1998-ban nemzetkö-
zit. Már regisztráltuk is a nem-
zetközi versenyre a most II.
díjas hazai pályázatunkat.

Tehát 1997 óta folyamatos a
felújítás?

– A zsûri éppen azt emel-
te ki, hogy mértékében, lép-
tékében, értékeiben töretlen
a fejlesztés. S mindazon hí-
res emberek – József Attila,
Krúdy Gyula, Arany János,
Móricz Zsigmond –, akik itt
éltek, szinte minden utcára
rátalálnának, hiszen a felújí-
tások a város- és utcaszerke-
zet teljes megtartásával zaj-
lottak. Csak a lakhatatlanná
vált épületeket bontattuk le.
Nagyon sok homlokzat is
megmaradt az eredeti állapo-
tában. Tehát a városmegújí-
tás egyben örökségvédelem

is – a fenntartható fejlôdés
nagyon jó példája –, ami most
egy új elemmel, a szociális
városrehabilitációval gazda-
godott. A szociális városre-
habilitáció volt az alcíme,
annak a József Attila Terv-
nek, amelyre 3 milliárd fo-
rintot nyertünk uniós pályá-
zatból. S ennek a pályázat-
nak a keretében újítottuk föl
József Attila szülôházát, ahol
most egy világszínvonalú új
installáció áll. Nagyon szé-
pen fogalmazta meg E. Csor-
ba Csilla, a Petôfi Irodalmi
Múzeum fôigazgatója, hogy
a József Attila Emlékhely –
mely kiállításokkal várja a
látogatókat – a magyar köl-
tészet betlehemi jászola. Ez
az intézmény volt az egyik
helyszíne a december 3-ai,
József Attila halálának év-
fordulója alkalmából meg-
rendezett programsoroza-
tunknak, melynek keretén
belül könyv- és lemezbemu-
tató koncerttel egybekötött
ünnepi szonettkoszorúval is
tisztelegtünk a költô emlé-
ke elôtt.

Nemrég a Lenhossék utca 7–9.
szám alatti megújult lakótömb-
ben tartották a már említett Jó-
zsef Attila Terv I. üteme kiemelt
projektjének ünnepélyes záró-
eseményét, egyben a megvaló-
sult fejlesztések átadását. Meny-
nyi épület újult meg?

– Az elsô ütemben öt ház
újult meg, de ennél sokkal
többrôl van szó, mert javul-
nak a lakosok életkörülmé-
nyei, hiszen a meglévô 134
félkomfortos bérlakásból a
korszerûsítéssel, komforto-
sítással 106 új, nagyobb alap-
területû szociális bérlakást
alakítottunk ki. Az összkom-
fortos lakások magasabb lak-
bérrel járnak, s nekünk segí-
teni kell azokat, akik itt ma-
radnak, és lokálpatriótaként
ragaszkodnak Ferencváros-
hoz. Ezért ebben a pályázat-
ban voltak úgynevezett soft-
elemek a Humánfejlesztési
Program keretében. A hely-
ben élôk számára olyan új
szolgáltató intézmények kezd-
ték meg mûködésüket, mint
a Ferencvárosi Szociális és
Közösségi Központ és a Mun-

kaerô-piaci Szolgáltató Iro-
da. Ezek – többek közt – az
idôseknek, munkanélküliek-
nek és drogbetegségben szen-
vedôknek nyújtanak segítsé-
get. A József Attila Emlék-
hely miatt kulturális jelleg-
gel is bír a felújítás. Nagyon
sok tudományos és kulturá-
lis intézmény épült a közel-
ben, például a SOTE új tömb-
je, az MTA Bölcsészettudo-
mányi Kutatóintézete, a
MÜPA, a BMC, a Nemzeti
Színház és a Bálna.

Bizonyára a fejlesztés nem
állhat meg…

– Folytatjuk a kerület meg-
újítását, szépítését, s ehhez
várjuk a pályázati forrásokat.
A fejlesztések megvalósítása
nemcsak pályázati, hanem sa-
ját forrásból is történik. A vá-
rosrehabilitáció egyik nagy
érdeme volt a magántôkét
vonzó képessége, hiszen az
elmúlt negyed században a
fejlesztések 2/3-a abból való-
sult meg – természetesen az
1/3 rész sem lebecsülendô,
mert abba beletartoznak a ke-
rület saját forrásai, illetve a

fôvárosi, állami és uniós tá-
mogatások.

A rehabilitációs folyamatok-
kal nôtt a lakások száma?

– Csökkent, hiszen ezek az
alacsony komfortfokozatú la-
kások tipikusan 18-32 négy-
zetméteresek voltak. A fej-
lesztéseknek köszönhetôen a
komfortos lakások minimum
35 négyzetméteresek. A la-
kásszámot továbbá csökken-
tik a háztömbök közti zöld
udvarok is, melyek valódi kö-
zösségi terek.

Hová költöztek, akik ala-
csony komfortfokozatú laká-
sokban éltek?

– A rendelet szerint az érin-
tettek három lehetôség közül

választhattak. Vagy elfogad-
nak egy ideiglenes lakást, míg
vissza nem költözhetnek a
felújított házba, vagy beköl-
töznek egy kerületen belüli
lakásba, s a harmadik mód a
pénzbeli kiváltás. A többség
ragaszkodik Ferencvároshoz
(nem keverendô össze a Fra-
dival, mely szintén a szív-
ügyem). Ennek örülünk, mert
a fejlesztések kimondott cél-
ja, hogy mind több kerületi
lakos maradjon Ferencváros-
ban az élhetô környezet mi-
att. A mi jelmondatunk: „Ott-
hon, város, Ferencváros.” Egy
olyan város, ahol jó élni, lak-
ni, dolgozni, tanulni és mú-
latni az idôt.
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Élhetô környezet Ferencvárosban
Folytatjuk a kerület megújítását, szépítését

A XVII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat II. díját és a Magyar Urbanisz-
tikai Társaság különdíját nyerte Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata és a Ferencvárosi Vagyonkezelô és Városfejlesztô Zrt. közös pályázata, a IX.
kerület – Tömbrehabilitáció és városmegújítási akció címû pályamûve. Bácskai János
polgármester a József Attila Emlékhelyrôl, az örökségvédelemrôl, a fejlesztések kultu-
rális és szociális jellegérôl nyilatkozott.

Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere

Dr. Zinner Tibor, A fegyveres szer-
vezetek újjáalakítása az 1956-os for-
radalom után címû rendezvény mo-
derátora kiemelte, hogy létezik egy
olyan bírósági gyakorlat, fôleg a fel-
sôbb fórumokon, hogy azt írják le:
köztudomású, köztudott. Ilyen két
köztudott esemény a Nyugati téri
és a salgótarjáni sortûz. Mindkét
bírósági ítélet valótlan állításokat
tartalmaz. Többek közt azt is, hogy
a Magyar Szocialista Munkáspárt
Ideiglenes Központi Bizottsága ál-
lította föl a pufajkás karhatalmat.
Ez nem igaz, hiszen a központi bi-
zottság még meg sem alakult no-
vember 7-én, hanem csak 11-én.
Ideiglenes intézôbizottság már mû-
ködött 7-én, de a Jugoszláv Követ-
ségen belül. A pufajkás rendszert
kizárólag a kormány hozta létre, és
az sem igaz, hogy november 7-én
és 8-án születtek errôl a karhatal-
mi intézményrôl rendeletek. Hogy
a bíróság miért írta azt bele az íté-
let szövegébe, arról meg kéne kér-
dezni Strausz Jánost és Szebeni
Lászlót.

Horváth Miklós arra a kérdésre
adta meg a választ, hogy kik voltak
a pufajkások. Fôleg civilekbôl, mun-
kásokból, bányászokból, tartalékos
tisztekbôl szervezett erô. Mivel
egyenruhájuk nem volt, ezért a há-
borús készletbôl pufajkát adtak ne-
kik. A szabadságharc leverését kö-
vetôen aktivizálódott a hatalmi cso-
portosulás, és akik a pufajkás rend-
szert létrehozták, azzal a felhatal-
mazással érkeztek, hogy az oroszok-
nak kedvezô módon visszaállítsák

az egypártrendszer diktatúráját. Ká-
dár számára az akkori hadsereg nem
volt megbízható, hiszen több tagja
a forradalom mellett harcolt. Ezért
a szervezett munkásságra támasz-
kodott. És azokra a dolgozókra, aki-
ket a gyôztes forradalom egziszten-
ciájukban komolyan érintett. Úgy
gondolta, hogy számukra vissza-
menni a bányába eléggé megalázó
pár év pártszolgálat után. Ezekbôl
kerültek ki az elsô olyan aktivisták,
akik elôször Budapesten a formá-

lódó karhatalom kötelékébe kerül-
tek. A megbízható honvédtisztek
pedig, ha nagyon fáztak, magukra
húzták a pufajkát. Közben a rend-
ôrség kötelékén belül is szervezô-
dik a karhatalom – ez a folyamat

december közepétôl egyre inkább
felgyorsul. De a honvéd karhata-
lomból ezeket a pufajkásokat átcso-
portosítják a belügyi szervekhez. A
pufajkások a forradalom számos
résztvevôjét felelôsségre vonták. Ál-
dozataikat sokszor olyan brutáli-
san megverték, hogy a bántalma-
zásba többen bele is haltak. Azok,
akik féltek a hatalom bosszújától
vagy egyszerûen csak nem akartak
többé diktatúrában élni, tömege-
sen távoztak Nyugatra Ausztrián és

Jugoszlávián keresztül. Néhány hét
alatt körülbelül 200 ezer ember
hagyta el az országot. Hamarosan
megkezdôdtek a letartóztatások és
a perek, amelyek elsôsorban a meg-
torlást és az elrettentést szolgálták.

Ezek az eljárások ugyanolyan tör-
vénytelenek voltak, mint a Ráko-
si-diktatúra perei.

Kiss Dávid hozzátette: Kádárék
elég korán rájöttek arra, hogy olyan
emberekre van szükségük, akikben
megbízhatnak. Tehát a megbízha-
tóság a szakmaiság fogalmát lenul-
lázta. A Kádár-kormány már no-
vember 7-én meghozta a határoza-
tot a fegyveres alakulatok szerve-
zésérôl. Mindemellett korábbi min-
tákra munkásalakulatokat is felál-

lítottak üzemi, vagy rendezô gárda
néven. Ôk mind hûek voltak a kor-
mányhoz. Belôlük lettek a munkás-
ôrök. A Veritas tudományos mun-
katársa ezután visszatért a forrada-
lom elôtti idôszakra, annak meg-

torló gépezetére. 1948 és 1953 kö-
zött a magyar katonaság fejleszté-
se eléggé erôltetett ütemben zajlott.
1953-ra a polgári állománnyal együtt
a Magyar Néphadsereg létszáma kö-
zel 250 ezer fôt tett ki. 1953-ban
Nagy Imre kerül kormányra, és a
kabinet szembesül a gazdasági prob-
lémákkal. Ebben a helyzetben le-
építik a hadsereget és visszafejlesz-
tik a hadiipart. Tehát a Magyar Nép-
hadsereget a forradalom elôtt szét-
zilálták. Tudjuk, hogy Nagy Imre
1956. október 28-i rádióbeszédében
bejelentette az ÁVH megszûnését.
Ennek elôzménye, hogy 1953-ban
az ÁVH-t már betagolták a Belügy-
minisztériumba, ami azt jelenti,
hogy magát a minisztériumot „ál-
lamvédelmizálták”. Amire jó pél-
da, hogy az a Piros László lesz a bel-
ügyminiszter-helyettes, aki Péter
Gábor eltávolítását követôen irá-
nyította az államvédelmi hatóságot.

A pufajkások leghírhedtebb rém-
tettei a fegyvertelen tüntetôkre le-
adott sortüzek voltak. Az MSZMP
egyik vezetô politikusa nyíltan ki
is jelentette: „Eddig tárgyaltunk,
de mától kezdve lövünk!” A cél az
emberek megfélemlítése volt. De-
cember közepén több vidéki város-
ban, így Tatabányán és Miskolcon
is figyelmeztetés nélkül lôttek a tün-
tetôk közé. A legtöbb halálos áldo-
zattal a salgótarjáni sortûz járt. Ta-
lán ennél is kegyetlenebb volt az
egri sortûz. Itt az egész akciót még
a tüntetés elôtt, hidegvérrel tervel-
ték ki. Már ekkor eldöntötték, hogy
tüzet nyitnak a tiltakozó tömegre.

MAGYAROK FÓRUMAKULTÚRA

A pufajkások terrorja
A Veritas estje a Budapesti Gazdasági Fôiskola aulájában

Horváth Miklós hadtörténész, egyetemi tanár, Zinner Tibor a Veritas Történetkutató Intézet
kutatócsoport-vezetôje és Kiss Dávid a Veritas tudományos munkatársa (Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária)




