
A Szabadság Napja június 16.
Érdekes a dátum, mert a tárgya-
lások megkezdésekor a szovjet
csapatok távozására a június 30-át
jelölték meg. Silov tábornok
azonban június 16-án már el-
hagyta Záhonynál Magyarorszá-

got. Tökölről június 4-5-én szálltak, repültek el az
orosz gépek, történt meg az átadás-átvétel. 

Mielőtt azonban a június 16-
át méltatjuk, érdemes egy kicsit
messzebbről kezdeni, feltenni a
kérdést, mégpedig azt, hogy
hogyan kerültek Magyaror-
szágra a megszálló szovjet-
orosz csapatok.

A szovjet hadsereg 1944. no-
vember 22-én érte el a tököli
határt. Három hétig tartott a
német és magyar katonák kö-
zötti közelharc. Többször cse-
rélt a település „gazdát”, és
rendkívül drámai események
zajlottak le a harcok során.

Erőszak, zabrálás, nők megerőszakolása kísérte a
megérkezésüket. 

Az orosz csapatok érkezésének a hírére, hallva
azokat az erőszakos cselekményeket, amelyeket a há-
ború alatt elkövettek, Viola Lajos gyógyszerész meg-
mérgezte az egész családját, két gyerekét, feleségét
és önmagát is. Felsorolhatatlan a sok szenvedés, amit
a tököliek ebben az időben átéltek. A Kudó család
emléke, hogy egy pincében, ahol egy orosz is katona
aludt, eldől a puska, a 16 éves Kudó Gergely vissza
akarta állítani a falhoz, de az orosz katona felébredt,
s a fegyvert a gyermeknél látva, kivitte őt az udvarra.
Agyon akarta lőni. Az apja Kudó Márk ezt nem en-
gedte, ezért mindkettőjüket kivitte a gátra, s brutá-
lisan kivégezte őket.

A háború befejezésével valamennyire konszolidá-
lódott a helyzet. Együttélés alakult ki. Igényt tartot-
tak arra a repülőtérre, amelyet még a németek kezd-
tek el építeni Tököl határában. Az ’50-es években
földeket vettek el úgy, hogy vagy az általuk, vagy a
magyar kommunista kormányok által meghatározott
árakon fizették ki. Munkaszolgálatosokat rendeltek
oda, magyar fiatalokat, akik megépítették azokat az
épületeket, amelyekben a szovjet tisztek családjai, al-
tisztek, sorkatonák laktak. Az 50-es évek közepétől
egészen ’89-ig rendezett volt a falu és az orosz lak-

tanya, a repülőtéri bázis együttműködése. Csak a
tiszteknek volt szabad mozgásuk a faluban, de azért
kiszökő kiskatonákról is tudtunk, akik bálokban ran-
dalíroztak. 

Fő utcai családi történet, hogy egy részeg katona
összetörte a tévét, megrongálta a lakást, halálra
ijesztette az ott élőket, aztán a szomszédok lapáttal
állították meg. A szovjet járőr kijött elvitték és ilyen-
kor nagyon keményen büntettek. Nem kegyelmeztek
azoknak, akik rendbontókká váltak. 

A tököli nemzeti ünnepeken részt vettek a repü-
lőtér parancsnokai. Időnként a művészeti együtte-
seik is fölléptek. A bent dolgozók és az orosz kato-
nák, családok közt még barátságok is szövődtek. Tu-
dunk családokról, akik a kivonulás után is
fenntartották a kapcsolatot, leveleztek egymással. 

Különleges helyzetük volt, mert akik bent dolgoz-
tak, komoly előnyökkel rendelkeztek. A faluban nem
lehetett kapni szalámit, narancsot, banánt, de
mindez a szovjet tisztek rendelkezésére állt, s az ott
dolgozó tököliek is hozhattak belőlük.

A SZABADSÁG NAPJA
Szovjetek kivonulásának 30. évfordulója

A Lakihegy Rádióban elhangzott riport szerkesztett változata 
Mayer Nóra beszélgetése Hoffman Pál polgármesterrel

Részlet a Kudó család történetéből 
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Gyerekkori emlék az orosz katonák jelenléte az
utcán, és hogy fekete kenyeret ettek. Gyerekként ki-
abáltunk nekik oroszul, hogy „pasli da moj”, „men-
jetek haza”! Megfelelő távolságról voltunk persze
bátrak. Nagyon gyorsan kellett elfutni, nehogy el-
kapjanak minket.

Drámaiak az 1956-os év történései. Árvíz, föld-
rengés, forradalom. Tökölön két szálon futottak az
események. A Nagy Imre kormány honvédelmi mi-
nisztere Maléter Pál Tökölre érkezett november 3-
án tárgyalni. Azt, hogy Maléter Pál Honvédelmi mi-
niszterrel és küldöttségével mi történt igazából,
csak évekkel később tudta meg a magyar közvéle-
mény. A tárgyalások során Szerov tábornok fegyvert
fogott rá és a tőrbe csalt magyar küldöttséget elfog-
ták. A történelmi hűséghez tartozik, hogy nem csak
az orosz KGB-sek vettek részt Maléterék elfogásá-
ban, hanem a Magyar Állami Hatóságok, tehát az
ÁVH emberei is részesei voltak az akciónak. Isme-
reteink szerint november 2-án itt volt már a tököli
reptéren Apró Antal is. 

Maléter Pált 1958-ban kivégezték.

Az oroszok nem kivonultak Magyarországról,
hanem újabb csapatokat hoztak az országba. Így két
katonai csoport volt Tökölön. Akik később érkeztek,
tévedésben voltak, megörültek a Dunának, mert azt
hitték, hogy a Szuezi-csatornánál vannak. Voltak
olyanok is, akik az ’56-os eseményeknél a magyar

forradalom mellé álltak és a budapesti események
során haltak meg. Méltatlanul temették el őket a ke-
rítés mellé. Ezeket a sírokat 1990. után exhumáltuk,
s a tököli temetőben helyeztük el őket. A helyi for-
radalmi események vezetői lecsillapították a hőzön-
gőket, korrekt kapcsolatot alakítottak ki a repülőtér
parancsnokával, Fomin ezredessel. Ez mentette meg
dr. Marlyn János, Gergics József, Gergics Flórián,
Gergics Antal és Cseperkáló István, Kudó Simon, s
a többiek életét. A börtönt illetve a külföldre kény-
szerülést így sem kerülhették el.

1985-ig fenyegetettségben, de működött az egy-
más mellett élés. Ekkor már lehetett valamit érezni
a változásokból. Reagen amerikai elnök fegyverke-
zési versenybe kényszerítette a szovjet politikai ve-
zetést, amibe belerokkantak. Megértették, jobban
járnak, ha belemennek egy leszerelési programba,
s a fegyverkezés helyett a saját problémáikat próbál-
ják megoldani. 

Gorbacsov fel akarta emelni saját országát. Meg-
szüntetni a gazdasági elmaradottságot, erősíteni a
betegségek elleni küzdelmet. A változás ekkor már
a magyar belpolitikában is érezhető volt. Az embe-
rek nyíltabban mertek beszélni a repülőtéri zaj
problémákról, ugyanis nem lehetett nyitott ablaknál
rádiót hallgatni, TV-t nézni. A leszálló pálya vona-
lában még a házak teteje is veszélyben volt. Elég
bátor tettnek tűnt, hogy Vona Ferenc ráckevei állat-
orvos országgyűlési képviselő interpellálni mert
ezzel kapcsolatban a Parlamentben.

A szovjet csapatok kivonulásának az igénye ekkor
halvány gondo-
latként megje-
lent, igaz ez már
az ’56-os forra-
dalomban is
megfogalmazó-
dott elvárás volt. 

1988 tűnik a
változás évének.
A szovjet vezetés
számára ekkor
vált nyilvánva-
lóvá, hogy a gaz-
daságuk konszo-
lidálására, a la-
k o s s á g
életkörülménye-
inek javítására
már nincs más esély, csak az, ha csökkentik a kato-
nai kiadásokat. A közép-európai térség jövőjéről
nagyon halvány elképzeléseik voltak. A teljes kivo-
nulás gondolata ekkor még nem merült fel. 1989-
ben Nagy Imre újra temetésén a fiatal Orbán Viktor
fogalmazta meg a kivonulásra vonatkozó felszólítást.
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A kemény beszéd meglepte a pártállami szervező-
ket. Adataink szerint akkor 100 ezer főny tiszt ka-
tona, kiegészítő személyzet, s családok voltak Ma-
gyarországon. Tökölön is közel 10 ezer emberről tu-
dunk. A Pestvidéki Gépgyárban dolgozók
repülőgépeket, helikoptereket javítottak. Barátsá-
gosan, normálisan működtek együtt az oroszokkal.
Ugyanekkor viszont évekre börtönbüntetésre ítélték
B.J.-t, kémkedés vádjával, mert fényképezni mert a
repülőtér mellett s követte, rögzítette a repülőgépek
mozgását.

’90. márciusában megtörtént a magyar és szovjet
fél közötti megegyezés, amiben ’91 június 30.-ra ter-
vezték a kivonulást.

1990. februárjában lettem Tököl tanácselnöke,
szeptemberben polgármestere.  Akkor már folytak
a tárgyalások a szovjetek, ahogy mi akkor mondtuk,
az “oroszok” távozásáról. Orbán Viktor a szívünkből
beszélt a Nagy Imre temetésen, fantasztikus érzés
volt, hogy a kivonulás utáni elszámolás szervezésére
létrejött Tárcaközi Bizottság ülésén Tököl vezetője-
ként részt vehettem.

A Tárcaközi Bizottságot Annus Antal altábornagy
vezette, aki sajnos később egy helikopter baleset ál-
dozata lett. Rendkívül érdekes volt ez a bizottsági
munka, mert a tököli reptér, mint objektum, nem

létezett! A térképen fehér folt volt. Nagy segítséget
jelentett az, hogy vittem egy rajzot, egy térképet a
területről. Ezen fel voltak tüntetve az épületek orosz
felirattal. Nagyon értékes iratnak tartom, ráadásul
története is van. Három mázsa samott port kellett
szerezni egy szovjet adminisztrátor nőnek, aki a
Dragovics (Tyúk) Bandi ismerőse volt. Gondolom
hazakerülve, cserépkályha építésnél tudott vele üz-
letelni. Ebben az időben az oroszok már mindenből
üzletet csináltak, amit lehetett eladtak, amit meg
nem lehetett, azt tönkre tették.

Nagyon nagy élmény volt az első bejárás a lakta-
nyában. A Képviselő-testületi bejárás során, szinte
szaladtunk épületről épületre, átélve azt a hihetet-
len érzést, hogy az orosz laktanya belső területén va-

gyunk. Ezt megelőzte egy járási látogatás, amikor
még itt voltak az oroszok, s a magyar tisztekkel foly-
tak a kivonulással, kártérítéssel kapcsolatos tárgya-
lások. Érthetetlen és felháborító volt, ahogy a ma-
gyar, s ezt idézőjelben mondom, hogy „magyar” ka-
tonatisztek tolmács nélkül beszéltek az oroszokkal
előttünk magyarok előtt, hogy ne értsük miről be-
szélnek. 
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Nehezíteni akarták az Antall-kormány dolgát. A
segítőm, akit magammal vittem, Dragovics András
jól beszélt oroszul és bent is dolgozott. Mindent ér-
tett, amit persze nem jeleztünk, így aztán részlete-
sen, pontosan tájékozottak voltunk. Már ’90-től fo-
lyamatosan hagyták el az orosz csapatok Magyaror-
szágot, először csak 10 ezer katonát vontak ki, aztán
ahogy a tárgyalások folytak csökkentették a magyar-
országi létszámot.

Rendkívül érdekes történet a magyar és a szovjet
fél megállapodása. Büszke vagyok rá, hogy a tárgya-
lások végén Annus Antal altábornagy megköszönte
munkámat. Ez a bizottsági munka az objektumok fel-
mérését, megfelelő átvételét a szovjet és magyar igé-
nyek egyeztetését volt hivatott megoldani. A szovjetek
országosan 64 milliárd forintos igényt jelentettek be.
Ennyi pénzt vártak Magyarországtól azokért a léte-
sítményekért, meg fejlesztésekért, amelyeket ők Ma-
gyarországon végrehajtottak. Magyarország hasonló
nagyságrendű 60 milliárd forintos kártérítési igényt
fogalmazott meg azoknak a károknak az ellentétele-
zéseként, amelyeket itt tartózkodásuk alatt okoztak. 

A magyar kormány nullszaldós megállapodásra
törekedett. 176 objektumról tárgyaltak, több száz
helyen voltak oroszok. Ahol magyar laktanya volt,
mellettük orosz laktanya is volt. Hálózatszerűen le-
fedték az országot, hogy ha valami történik Magyar-
országon, a magyar katonaság moccanni sem tud-
jon. A tököli kárt a Tárcaközi Bizottság a mi segít-
ségünkkel 7,4 milliárdra becsülte fel. Ez az oroszok
szerint csupán 300 millió forint volt. Itt is segítség
volt, Dragovics Bandi, aki pontosan tudta, hogy hol,
milyen tartályok voltak, hogyan lyukasztották ki és
eresztették a talajba a kerozint. 

Azt is tudta, hogy hova ástak el hulladékot, vagy
veszélyes anyagokat. Láttuk az épületeket, láttuk mit
mire használtak, és az állagukról is tudtunk infor-
mációt adni. A legnagyobb kárigényt 7,4 milliárd Ft
kárigényt Tökölön állapították meg. A null szaldós
megállapodásban ennek komoly szerepe volt.

Kezdetben igen messze voltak egymástól az állás-
pontok mert az első tárgyaló Burlakov parancsnok
lehetetlen igényeket fogalmazott meg. Nagyon ne-
hezen alakultak vele a tárgyalások. Változott a hely-
zet, amikor Silov tábornokot jelölték ki a tárgyalások
folytatására. 1991. június 4-5.-én vette át a Magyar
Honvédség a szovjetektől az általuk használt épüle-
teket, objektumoka. Ezt követően hagyták el Tökölt
a megszálló szovjet katonák. 

Döbbenetes végig gondolni és fontos emlékez-
tetni arra, hogy mi maradt utánuk, amikor elmen-
tek. 

Hatalmas környezeti károkat okoztak. 2000 köb-
méter gyakorlatilag 2 millió liter kerozinnal szeny-
nyezték a talajt. Eltemettek lőszereket, veszélyes hul-
ladékot. A lakásokban szétverték a víz- és szennyvíz-
vezetékeket, letépték a tapétát. Igyekeztek
lehetetlenné tenni a használatot. Arra törekedtek,
hogy minél nagyobb költséggel lehessen helyreállí-
tani a repülőtéri területeket és használhatóvá tenni
az épületeket. Jellemző az akkori körülményekre,
hogy belelkesedtek a szomszéd települések vezetői.
Az oroszok által kórháznak használt épületet Szi-
getszentmiklós igényelte. A P.G. épületek sziget-
halmi postafiókkal rendelkeztek, tehát ők abban re-
ménykedtek, szigethalmi igazgatás alá kerülhet a
gyár, s a területe.  A Tárcaközi bizottság ülésén je-
leztem, hogy ezek mind Tököl közigazgatási terüle-
tén helyezkednek el. Így aztán én tárgyaltam, s mi
fogalmazhattuk meg a tököli igényeket. A kórház, a
repülőtér területe, minden épület s a Pestvidéki
Gépgyár is Tököl közigazgatása alá került. 

1991-ben az Antall József által vezette kormány
látogatást tett Tökölön. Azt tudták megállapítani,
hogy a kifutópálya az jó, de az is látszott, hogy a kár
jelentős, 7,4 milliárd Ft Tökölön keletkezett.  Ez
meghatározta a feladatokat, mert 2 millió liter ke-
rozin vándorolt a talajban, keveredett a talajvízzel s
a Dunai vízbázisok felé húzódott.

A Tárcaközi bizottság ülésén civilekkel ültem, s
közösségi célokra térítés mentesen kértünk épüle-
teket. Óvodára, iskolára, postára, inkubátorházra,
szociális intézményre számítottunk, olyan épülete-
ket akartunk átvenni, ahol ezt a tevékenységet tud-
juk létrehozni. Akkor még a lakások átvételéről nem
volt szó. Azokat a kormány is értékesíteni akarta. 

Korábban ismertem meg Kozma Imre atyát, a
Máltai Szeretetszolgálat vezetőjét és Csilla von Bo-
eselager asszonyt. Kettőjüknek nagy szerepe volt a
magyarországi szervezet elindításában. Amikor a tö-
köli igényeket megfogalmaztuk, egy épületre voltak
közös terveink, de aztán végül is ez az épület érté-
kesítésre került, és a tököli Máltai Szeretetszolgálat
mostani épületét sikerült abból az összegből megvá-
sárolni.



5Tököli Tükör KULTURÁLIS MELLÉKLET

Amikor a szovjet repülőgépek 1991. áprilisában
elhagyták a repülőteret, mi már megfogalmaztuk
azokat a közösségi igényeket, amelyekre térítésmen-
tesen kértük az épületeket. Később már a lakások
átvételében is gondolkodtunk. Amikor jeleztem,
hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is ké-
rünk épületet, a mellettem lévő két civil összehajolt.
Azt mondja az egyik a másiknak, „Te, kell ide ne-
künk ez a nyugati szervezet?” Kiderült, hogy koráb-
ban katonatisztek voltak s féltek a változástól.

Nagy öröm volt, amikor megindult az ideiglene-
sen Magyarországon tartózkodó szovjet katonák ki-
vonulása. Abban az időben föl is kapta a média,
hogy elég érdekesen élték meg ezt az ideiglenessé-
get, lehetett olvasni, hogy ’85 után Veszprémben
szovjet katonatisztek örök lakásokat vásároltak.

Kedves emlék a repülőtéri kanyarban kerítésre
festett szöveg.  Akkor már valaki nagyon bátor volt
RUSZKIK HAZA! és mellette ÉDES ANNA SZE-
RETLEK. 

A tököli repülőtér volt a legszennyezetteb Ma-
gyarországon. Még 17 kiemelt helyszín volt, amelyet
átvettünk és helyre kellett állítani. Az, hogy a kör-
nyezet, s a talajvíz szennyezett, azt jelentette, hogy
az emberek is veszélyben voltak. Budapest vízellá-
tása is veszélyben volt, hiszen itt vannak azok a

kutak, amelyek a fővárosi vizet is biztosítják. Ve-
szélyhelyzeti készültség volt a kutak közelsége miatt. 

Érdekes volt a lehatárolása a területeknek. 
Volt, ami a repülőtérhez tartozóan megmaradt

államtulajdonban, s volt, ami a városhoz került. A
főbejáratot lekerítették. A mostani Duna utca kiala-
kítását külön kértem Für Lajos miniszter úrtól. A
honvédség alakította ki, hogy a lakótelepnek legyen
önálló közlekedési lehetősége. Így sem ideális a
helyzet, mert a körbejárhatóság nehezen valósul
meg. 

A kerozin kinyerése a talajból hosszadalmas fo-
lyamat volt. A magyar kormány dán segítséget ka-
pott, évente 10 millió koronát ígértek, és ezt 5 évig
dán és magyar cégek használták fel. 

Menet közben az is kiderült, hogy Magyarorszá-

gon a szovjetek, a magyarok tudta nélkül, atom töl-
tetű rakétákat tároltak. Tökölön atomtöltet nem
volt, „csak” tárolásra alkalmas hely. 

1990. június 13-án született az a kormányrende-
let, amiben a térítésmentesen átadott ingatlanokról
döntöttek. Amint említettem Tökölön inkubátor-
ház, posta, a Máltai Szeretetszolgálat, iskola, óvoda,
kollégium, szociális otthon voltak azok a célok, me-
lyekre térítés mentesen épületeket igényeltünk. Eze-
ket a döntéssel meg is kaptuk. 



6 Tököli TükörKULTURÁLIS MELLÉKLET

A szovjetek távozása után a repülőtéren nyílt nap
volt, amelyen eufórikus volt az öröm. A magyar ka-
tonaság elzárta azokat a területeket, amelyek veszé-
lyesek lehettek volna. A sétarepülés, sárkányrepülés,
a repülőgépek megtekintése 6-7000 embernek hi-
hetetlen élményt adott. Magyar emberek, tököliek,
környékbeli lakosok megismerhették a félelmetes
helyszínt, ahol az oroszok éltek. Már lebontottuk a
tököli oldalon a kerítéseket, hogy a büntetőtábor
jelleget megszüntessük. Hittük, hogy ha rendbehoz-
zuk az épületeket, a bázis sikeresen bekerül Tököl
vérkeringésébe. A sok zöld területtel hangulatos la-
kótelep jött létre. Az is látszott az öröm mellett,
hogy rengeteg lesz majd a munka. 

Minden magyar ember azt gondolta, ideje volt,
hogy elmentek, mert szinte minden család lelkében
nyomot hagytak. A kommunisták azért tudtak hatal-
mon lenni, mert a megszálló szovjet hadsereg itt
maradt a háború után. A sors fintora, hogy most
Oroszország néha szimpatikusabb, mint a jelen nyu-
gati újkommunistái.

Igazuk van azoknak, akik úgy gondolják, hogy
nincs eléggé megbecsülve a Szabadság Napja.

Június 16-a szürke nap, ideje lenne fölragyog-
tatni. Tökölön is törekednünk kell rá, hogy öröm
ünneppé legyen. Ráadásul köthető a várossá válás
megünnepléséhez. 20 éve ebben az időszakban kap-
tuk a hírt, hogy a magyar kormány Tökölt várossá
nyilvánította.

Eltelt 30 év, akik akkor születtek, mára felnőttek,
családjuk van. Már szabad emberként hoznak felelős
döntéseket, választanak. Az elmúlt 30 év a szüleink-
nek, s a mi generációnk harminc éve volt, a következő
harminc év a gyerekeink, az unokáink felelőssége. 

1991. tavaszán a tököli reptérről 2 századnyi, 30
korszerű vadászgép szállt fel. Még utoljára megre-
megtek a tököli, szigethalmi ablakok. 

Nagyon vártuk, évtizedekig várta az egész ország,
Tököl is ezt a napot. 

Ma szabadon élünk, s jó érezni, hogy jobb, szebb
az életünk nélkülük!

Fotók: Malaczkó István
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