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1956. október 28-án titkos jelentést ka-
pott az Egyetem Forradalmi Tanácsa,
hogy a Deák téri pártbizottsági épület-
ben valami gyûlést terveznek a
pártvezetõség emberei. Mint a Híradós
Csoport vezetõje, azt a megbízást kap-
tam, hogy derítsem ki igaz-e, és ha igen,
akkor mi az a fontos ok, ami miatt az
„elvtársak” összegyûlnek, amikor az or-
szág más városaiban már lõnek a népre?

Attól tartottunk, hogy ennek a terve-
zett gyûlésnek majd valami nem várt és
nemkívánatos eredménye lehet. Mo-
sonmagyaróváron, a Parlament elõtt és
másutt is már halottak feküdtek a föl-
dön, de a soproni diákság, Roller dékán
és a velünk tartó tanárok megfontolt és
higgadt vezetésével, vérveszteség és at-
rocitások nélkül vette át a város vezeté-
sét. Arra gyanakodtunk, hogy Sopron-
ban is valami provokáció készül, amit
majd kifogásként használhatnak egy
fegyveres megtorlásra, saját pufajkásaik
vagy behívott orosz katonák segítségé-
vel. A helyi rendõrség felszínen a mi ol-
dalunkon állt, de nekünk még nem vol-
tak fegyvereink, amire fõleg a védelem
miatt szükségünk lehetett volna, hogy
át tudjuk vezetni a várost az erõszakos
diktatúrából, lehetõleg sima átmenettel
egy békés demokráciába.

A Híradós Csoport is csak egy pár
napja spontán alakult szervezet volt, amit
a szükség hozott létre. Azért lettem én a

vezetõje, mert predesztinált erre termé-
szetem, származásom és politikai meg-
gyõzõdésem. Már 15 éves koromban er-
dészgyakornok voltam, és mint csemete-
kerti szakmunkást küldtek a sátoraljaúj-
helyi szakérettségire. Ezért az „elvtársak”
megbízható munkáskádernek képzeltek,
holott már gyermekkoromtól kezdve
gyûlöltem a kommunizmust.

Nagyapám az elsõ világháborúban
négy évig orosz fogságban volt, én pe-
dig a magyar történelmet szeretõ, jó ha-
zafinak nevelt kiscserkész voltam, amíg
1948-ban a kommunisták azt is betiltot-

ták. Szüleim önálló
kisiparosok voltak,
akiket a rendszer
tett tönkre, mert
nem feleltek meg a
„szocialista prole-
tár” ideálnak.
Anyám kötödéjét
meg a nevelõapám
villanyszerelõ mû-
helyét is tönkretet-
ték a magas adóz-
tatással, és mind-
ketten feladták az
iparengedélyt még
az 50-es években.
A Mindszenty-per
idején ministráltam
és kis fehérkereszt-
jelvényt hordtunk
az iskolában, amit
az osztályfõnök
„elvtárs” leszedett
rólunk, hogy ne
hordjunk „politikai
pártjelvényt”. Az

Egyetemen (1953-54-ben) fegyelmiket
kaptam, egyszer a tiltott walden viselése
miatt (amit egy professzor temetésére
vettem fel), máskor meg a Kertész elv-
társsal, a marxizmus elõadójával történt
vitatkozásért.

1956 õszén, már nagyon megérve
egy forradalomra, 22 éves fejjel, ötöd-
éves koromban örömmel olvastuk az
egyetemen az itt-ott kapható Irodalmi
Újságot és nagy lelkesedéssel ugrottam
bele a szervezésekbe mindjárt az elsõ
napon. Az október 22-én tartott nagy-
gyûlés elõtt segítettem becipelni a
Sotex elõcsarnokában álló Sztálin szob-
rot a szekrénybe, mert a portás attól
félt, hogy a gyûlés részvevõi kárt tesz-
nek majd benne, és õt fogják felelõs-
ségre vonni. Érdekes és furcsa érzés
volt, ahogy a szentként tisztelt Sztálin-
nak, az emberi méreteknél nagyobb,
szokott pózában pipát tartó szobrát, há-
rom-négy diák becipelte egy biztonsá-
gos helyre és rájöttünk, hogy csak egy
ócska, törékeny, festett gipszfigura,
amit meg sem tudtunk volna mozdítani,
ha valóban bronzból van.

A másnapi felvonuláshoz, október
23-án, én rohantam koszorúért a bicik-
limmel, amit a diákok vittek a Tûzto-
rony melletti emléktáblához. Humoros
– de sosem felejtem el –, hogy a felvo-
nulási csoport már felkészült a kapun
belül a hirtelen festett táblával: „Eggyütt
a Lengyelekkel”, amikor egy perccel a
kivonulás elõtt, a sok száz résztvevõ kö-
zül egy személy szerencsére észrevette,
hogy az eggyütt szót csak egy gy-vel
kell írni. Gyorsan ledobtuk a földre a
táblát és valaki egy nagy G betût festett
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a dupla gy-bõl. Azóta is sokszor eszem-
be jutott, hogy milyen jót nevetett volna
rajtunk a város népe, ha az egyetemis-
ták egy helyesírási hibával írt táblával
vonulnak körbe a várkerületen.

Ahogy a napok teltek, úgy élesedett
a hangulat. Érkeztek a rossz hírek az or-
szág belsejébõl, Ausztria felõl meg a
nyugati segély-autók, gyógyszer, éle-
lem, de semmiféle fegyveres segítség.
Tudni akartuk, hogy mit terveznek a
Pártépületben és 28-án délelõtt lemen-
tem megnézni, hogy mi a helyzet az
„elvtársak” házában? Akkoriban állan-
dóan waldenban jártam és a nemzeti-
színû karszalagról messzirõl látszott,

hogy az Egyetemi
Forradalmi Tanács
megbízottja va-
gyok. A város pol-
gárai elõtt népsze-
rûek voltunk és
minden segítséget
megkaptunk bár-
hová mentünk,
bármilyen üggyel
kapcsolatban. A
portástól megkér-
deztem, hogy van-
e valaki már az
épületben? Mond-
ta, hogy pár ember
ül a várószobában
és valószínû még
több személy fog

érkezni. Ezután bementem és elkértem
a személyi igazolványokat az ott lévõk-
tõl. Miután megnéztem az iratokat meg-
hûlt a vér az ereimben, mert az úgyne-
vezett „nagykutyák” gyülekezésének
lettem nem várt tanúja. Minden személy
a környezõ falusi, körzeti, megyei, üze-
mi párttitkárja, pártbizottsági elnöke
vagy valami hasonlója volt és nem akar-
tak részletes felvilágosítást adni össze-
jövetelük okáról.

Ahogy a létszám növekedett és telt
az idõ, egyre idegesebb kezdtem lenni
és telefonon kértem segítséget az
egyetemrõl. Rövidesen meg is jött még
két ötödéves évfolyamtársam Leskó
Gyurka és Goda Jancsi. (Goda még ott-
hon végzett 1957-ben, de Leskóval
mindketten Kanadába jöttünk és Van-
couverben végeztünk 1958-ban.)

Közben a várakozók száma is szapo-
rodott és közöltem velük, hogy
egyelõre nem mehetnek ki, mert nem
akartam, hogy híre menjen a letartózta-
tásnak és elmaradjon a többi, akik még
jöhetnek. Amikor a portásnak ebédet
hoztak, azt meg nem engedtem be –
csak elvettem az edényt a fiútól –, hogy
õ se tudjon hírt vinni az épületben folyó
eseményekrõl. Közben egyre sür-
getõbben telefonálgattam a rendõrség-
re, hogy jöjjön már valaki segíteni, mert
tudom, hogy ezeknél az embereknél
fegyver is lehet, de nekünk nincsen
semmi. Csoboth õrmester gúnyosan
kérdezgette, hogy talán meg vagyok
ijedve, de õ sem adott biztos ígéretet,
hogy kijön-e valaki? Mindenesetre a fi-
úknak mondtam, hogy szigorú képpel,
ökölbeszorított, zsebre dugott kézzel
járkáljanak, mintha nekünk is volna re-
volverünk. Ha valaki WC-re akart men-
ni, oda is elkísértük õket és egy kis ka-
ján elégtételt éreztem, hogy most õk fél-

nek és nekik sárga, izzadt a képük,
mert azt hiszik, hogy mi is olyan szeme-
tek leszünk velük, mint amilyenek õk
lennének, ha fordított volna a helyzet.

Közben megérkezett dr. Jablánczy
Sándor professzor is az egyetemrõl, aki-
nél Erdõmûveléstanból elég jól mentem
le és nem volt okom haragudni rá, de
megtagadtam neki is a belépést, mert õ
volt a tanárok párttitkárja. Lehet, hogy õt
is csak a gyûlésre hívták, vagy az egyete-
men gondolták, hogy õ talán majd meg-
oldja a gordiuszi csomót? Mindenesetre,
nagyon tisztelettudóan közöltem vele,
hogy nem engedhetem be (vagyis a
szemtelen diák megtagadta a professzo-
rának a belépést) és õ ezt minden cirkusz
nélkül tudomásul vette és elment.

Közben a várószoba megtelt, sötéted-
ni kezdett és a levegõben vágni lehetett
a feszültséget, de a rendõrök még min-
dig nem jöttek. Ekkor megint felpattan-
tam a kerékpáromra és elvágtattam a
rendõrségre, ahol kiabálva keresni kezd-
tem Csoboth õrmestert. (Ma is emlék-
szem a nevére, mert volt egy ilyen nevû
évfolyamtársam is.) Megkérdeztem tõle,
hogy a soproni rendõrség a Forradalmi
Tanács oldalán áll-e, és ha igen, akkor
miért nem jöttek ki a Pártházhoz? Erre
végre kiküldtek két rendõrt, akik aztán
hét revolvert szedtek el a 13 megjelent
„párt-nacsalnyiktól” (az egyiket a sze-
métkosárban találták meg). Ezek után
kieresztettük õket este a Pártházból, de
hogy mi volt a gyûlés célja, az soha nem
derült ki. A megbeszélés meghiúsult és
más következménye a gyûlésnek nem
volt, mert az oroszok úgyis bejöttek vol-
na november 4-én Sopronba is.

Benkõ Géza
nyugalmazott erdõmérnök,

B.Sc.F. of U.B.C. 1958,
soproni öregdiák

Petõfi Sándor: 

A kutyák dala

Süvölt a zivatar
A felhõs ég alatt;
A tél iker fia,
Esõ és hó szakad.

Mi gondunk rá? mienk
A konyha szöglete.
Kegyelmes jó urunk
Helyeztetett ide. 

S gondunk ételre sincs.
Ha gazdánk jóllakék,
Marad még asztalán,
S mienk a maradék. 

Az ostor, az igaz,
Hogy pattog némelykor,
És pattogása fáj,
No de: ebcsont beforr. 

S harag multán urunk
Ismét magához int,
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait! 
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