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Amikor az egyik évfolyamtársammal
egyeztetni akartam egy pár évvel ezelõtt
olyan dolgokat, amiben mind a ketten
részt vettünk, elõször beleegyezett, de
amikor felkerestem és a részletekrõl
kezdtem beszélni, hosszú hallgatás után
megkérdezte, miért háborgatom a régen
történt dolgokat? Azt válaszoltam, jó len-
ne leírni a résztvevõknek, ami akkor tör-
tént, hogy ne mások, akik nem voltak ott
írják le esetleg rosszul, vagy teljesen
megmásítva a tényeket. Erre az évfo-
lyamtársam még hosszabban hallgatott
és végül azt mondta, hogy õ ezekre a
dolgokra nem emlékszik. Erre én hallgat-
tam hosszan és próbáltam eldönteni ma-
gamban, hogy valóban nem emlékszik a
dolgokra amiben együtt vettünk részt,
vagy még annyira fájnak az emlékek,
hogy nem akar róluk beszélni avagy
esetleg még mindig félne errõl beszélni?
A mai napig nem tudtam eldönteni, hogy
melyik volt az igazi ok. Ez pedig nagy
kár, mert így lesznek olyan dolgok,
amikrõl írni fogok ami teljesen az én
egyéni visszaemlékezésemre alapul.

Október 23-án, mi elsõévesek való-
színûleg elmentünk az elõadásokra,
míg a felsõévesek a már 17 pontra
bõvített röpiratot nyomtatták és hordták
szét a város üzemeibe és középiskolái-
ba. Délután 3-kor az egyetemen nagy-
gyûléssel egybekötött tûntetés volt.
Csendesen vonultunk fel nagyság sze-
rint, összefont karokkal, a lengyel szár-
mazású Bem tábornok szobrához, aki
1848-ban a magyarok oldalán harcolt,
egy plakáton azzal a felírással: „Együtt a
lengyelekkel”. A csendes felvonulással
és a plakáttal akartuk kifejezni szolida-
ritásunkat és támogatni a lengyelek kö-
veteléseit 1956-ban, amint Bem apó se-
gített bennünket 1848-ban. A Talpra
magyar elszavalása után felemelt han-
gulatban mentünk vissza a diákszállás-
ra. Csak késõbb tudtuk meg, hogy a ter-
vezett útvonal mellett egyes épületek
padlásán a rendõrök géppisztolyai a
felvonulókra volt irányítva és a katonai
laktanyában riadóztatták a legénységet.
Ez megindokolta, hogy miért változtat-
ták meg a felvonulás útirányát menet
közben az utolsó pillanatban. Lövésre a
parancsot nem adták ki. Jó lenne meg-
tudni az akkori rendõrparancsnoktól,
hogy miért nem? Azért nem tüzeltek
ránk, mert a felvonulás csendesen és fe-
gyelmezetten folyt le és nem voltak
kormányellenes kiáltások, vagy azért,
mert az állami épületeket nem rongál-

tuk meg, vagy talán egészen más ok mi-
att? Jó lenne megkérdezni a géppisztoly
mellett álló rendõrt, vagy a közkatoná-
kat, hogy õk mit éreztek, amikor lesbe
állították vagy riadóztatták õket!

Egyik este engem az egyetemmel
szemben lévõ bérház ablakának a meg-
figyelésére osztottak be, mert ott állító-
lag egy kék ÁVÓ-s család lakott. Vala-
melyik járõrnek feltûnt, hogy gyakran
le-fel kapcsolják a villanyt az utcára nyí-
ló szobában és esetleg morzejeleket ad-
nak le, így papírra kellett leírnom a vil-
lany felgyújtását és leoltását, és azt is,
hogy hosszú vagy rövid ideig égett a
villany. Ha nem ilyen komoly körülmé-
nyek között állítanak oda egyedül, ak-
kor arra is gondolhattam volna, hogy
egy balekkal akarnak a firmák kitolni.
Több órás jegyezgetés után Szikszai
Klára (harmadéves) kihozott egy csésze
feketekávét cukorral, mondván, hogy
ha nem látok gyanúsat, akkor a kávé el-
fogyasztása után menjek be az egyetem
épületébe felmelegedni. Amikor a vil-
lany fel és leoltása megszûnt, valószínû-
leg lefeküdtek, akkor én is bementem
az üres csészével és jegyzeteimmel me-
legedni. Nem tudom, hogy valaki pró-
bálta-e megfejteni jegyzeteimet a vil-
lany fel- és leoltásával kapcsolatban
vagy egybõl kidobták. Akkor minden
gyanús volt. A kommunista rendszer
egyik eredménye volt az hogy senkiben
nem lehetett bízni és mindenkinek gya-
nús volt minden.

A nemzetközi vöröskereszt jóvoltá-
ból Ausztrián keresztül sok gyógyszert,
konzerves élelmiszert és használt ruhát
hoztak be az egyetemre szortírozni és
továbbítani Budapest különbözõ kerü-
leteibe, ahol azok-
ra a legnagyobb
szükség volt. A ta-
nárok közül Apt
Dönci bácsi volt a
felelõs a szállítmá-
nyok átvételéért és
azok továbbításá-
ért a fõvárosba.

Az ajándékcso-
magok átvétele és
szortírozása az
egyetem tornater-
mében történt. Én
is ide kerültem a
rövid vidékjárás –
rendtartás után. A
szortírozott anya-
gokat teherautóra

raktuk és a megrakott teherautókat né-
hány fegyveres diák (akik vagy pestiek
voltak vagy Pestet jól ismerték) kísértek
fel. A teherautókat, ahogy én emlék-
szem a TEFU kölcsönözte, sofõrrel
együtt. Ha túlzsúfolt volt a tornaterem,
akkor a kevésbé igényelt, kért dolgokat
az egyetem egyes nagyobb termeiben is
tároltuk a továbbszállításig. A szállítmá-
nyok összeállításánál dolgozott Nyers
Ferenc, harmadéves erdõmérnök-hall-
gató. Csak egyetlen alkalomra emlék-
szem, hogy valamihez hozzányúltunk
volna. Egyszer az egyik szállítmányt ra-
kodtuk le és szortíroztuk, amikor egy
kb. 30 cm x 30 cm x 30 cm deszka do-
bozból szivárgott valamilyen színtelen
és szagtalan folyadék. Elõször azt hit-
tük, hogy valamilyen üvegben elrakott,
dusztírozott zöldségféleség üvege tört
el és azért szivárgott a folyadék. Felfe-
szítettünk egy pár lécet a doboz tete-
jérõl és akkor láttuk, hogy belül van egy
másik doboz, amiben jégbe rakott oszt-
rigák voltak, de a jég már elolvadt. Hár-
man vagy négyen lehettünk ott és rövid
tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy
az osztrigák nem igen lennének már
ehetõk Budapesten a hosszú teherautó
út után, ezért ha valaki meg akarja kós-
tolni, egyet megehet amíg az osztrigák
el nem fogynak. Valaki, talán egy fel-
sõéves mondta, hogy õ valahol olvasta,
hogy a kagyló szétfeszítése után citrom-
mal megcsepegtetik és lehörpintik. Egy
szemetes vödröt letettünk, amit körbe-
ültünk és én, talán másodiknak vagy
harmadiknak, lenyeltem behunyt szem-
mel rágás és citrom nélkül a házából ki-
kapart osztrigát. Meglepetésemre lent is
maradt. Már nem emlékszem rá, hogy a

Visszaemlékezéseim 1956-ra

Fôiskolai rakodóbrigád éjjeli mûszakban a határon
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végén hányan is „kóstoltuk” meg az
osztrigát.

Valamikor ezekben a napokban ön-
kénteseket kerestek a nemdohányzók
közül. A benzines palackok sikeres
használatán felbuzdulva vagy az Egye-
temi Diáktanács vagy a Katonai Tanács
elhatározta, hogy Sopronban is kell
Molotov-koktélt csinálni. A sörgyártól
1,5 literes üres sörösüveget és valahon-
nan benzint is hoztak hordóban és há-
tul a botanikus kertben az egyetemi
épületektõl elég messze lerakták. Mi,
nemdohányzó diákönkéntesek elkezd-
tük a nem egészen veszély nélküli tevé-
kenységet. Hogy hányan csináltuk, arra
pontosan nem emlékszem. Többen is
lehettünk, de én csak négyre emlék-
szem ennél a tevékenységnél. Egy fiú
hozta a benzint a hordótól, nevére nem
emlékszem, én öntöttem az üvegeket és
két harmadéves lány, Király Ilona és
Szikszai Klári tették a dugót és mellé
egy gyolcsdarabot az üvegbe. Talán csi-
náltunk 40-50 darabot és utána leállítot-
tak bennünket.

Kópházi csatáról és annak ered-
ményérõl írtak azok, akik ott abban
részt vettek. Engem több társammal
együtt az egyetemen hagytak fegyveres
õrt állni, hogy védjük a vöröskereszt
hozta segítséget. Én a tornateremben
voltam több társammal, amikor valaki
berohant az egyetem kapujából és ré-
mülten kiáltotta, hogy most jött egy mo-
torkerékpáros Kópháza felöl azzal a
hírrel, hogy elárultak bennünket, mert
az ágyuk nem mûködtek és a gyalogsá-
gi fegyvereket a gitárokkal együtt (ke-
rek dobtáras géppisztoly) letették. A ka-
puhoz mentünk ahol hallottuk a hiá-
nyos részleteket. 

Délután kb. 3 és 4 óra között egy
ágyút vontató teherautó állt meg a ka-
punál. Önkénteseket kerestek azzal a
céllal, hogy a Muck-i kilátóig vezetõ or-
szágúton valami jó, kanyargós, szer-
pentines részén majd megállunk és az
út mellett felállítjuk az ágyút, hogyha
jönnek az oroszok akkor kilövünk egy
pár tankot azért, hogy majd azok elzár-
ják az utat és ezzel idõt nyerünk azok-
nak akik menekülni akarnak Ausztriá-
ba. Felkapaszkodtunk vagy négyen,
köztük Paulay Zsolt évfolyamtársam is,
a teherautó hátsó részére, ahol már volt
3 – 4 diák. A teherautó padlóján hátul
lövegeket tároló ládák voltak, azok te-
tején kellett állni. A teherautón próbál-
tunk úgy elhelyezkedni, hogy kapasz-
kodni is tudjunk. Az elõttünk lévõ évfo-
lyamok tüzérségi kiképzést kaptak, mi,
akik 1956-ban kezdtünk, lettünk volna

az elsõ évfolyam akikbõl gyalogos tisz-
teket akartak kiképezni. Arra a kérdés-
re, hogy tudja-e valaki az ágyút kezelni,
többen is mondták, hogy igen. De sen-
kinek nem jutott az eszébe megnézni a
nagy fejetlenségben, hogy az ágyú amit
vontatunk üzemképes-e. Én a teherautó
baloldalán találtam helyet. Amíg elhe-
lyezkedtünk, az egyetemmel szembeni
járdáról átjött egy fekete csuhás, fekete
szakállas pap (úgy rémlik mintha négy-
szögletû papi sapka is volt a fején).
Megállt a teherautótól kissé balra elöl és
kétszer is megáldott bennünket. Ekkor
ködösödött el a szemem a könnytõl
elõször a forradalom alatt és akkor vil-
lant át az agyamon elõször, hogy meg-
halhatunk és talán nem is jövünk vissza
élve. A mai napig nem tudom, hogy a
papi áldástól, vagy a halál gondolatától
lett könnyes a szemem. Lehet, hogy
mind a kettõ közrejátszott. Még most is,
amikor ezeket a sorokat írtam, a sze-
mem ismét könnybe lábadt. Az egye-
tem elhagyása után a következõ dolog,
amire emlékszem az, hogy a lövegek
közül füst szállt felfelé és rövid keresés
után az egyik lõszert tartó láda aljából
egy eldobott vagy elejtett cigarettacsik-
ket halásztunk ki a mozgó teherautón
hátul.

A teherautó, a kanyargós, szerpenti-
nes úton úgy ugrándozott mint a bak-

kecske minden váltásnál. Elõször a
lõszerekbõl dobtunk le, hogy könnyít-
sünk a terhen. Ezután amikor a teherau-
tó megint megállt, az ágyút leakasztot-
tuk, ami csúszni kezdett lefelé a lejtõ
miatt és az útmenti árokban akadt meg.
Ekkor már a hátralévõ lõszert is ledob-
tuk. Így a tehermentesített teherautó va-
lahogy felért és megállt az úton a
határõrlaktanyával szemben. Már
sürgölõdött, amikor megálltunk. Ezekre
Takács Jóska (negyedéves) is emlék-
szik Vancouverben. Ott leszálltunk és
egy felsõéves a teherautó mellé állított
õrségbe, hogy ne lopják el. Ott topo-
rogtam a teherautó körül, hogy melegít-
sem a lábam. Egy idõ után kijött valaki
értem, s mondta, hogy a laktanya alag-
sorában egy nagy teremben szalma van
a padlón, menjek én is be aludni. A te-
remben még ácsorgott egy pár ember,
de a szalmával letakart padlón csak ne-
hezen találtam egy helyet, ahol le tud-
tam feküdni. Annyira fáradt voltam,
hogy éhségem ellenére hamar elalud-
tam. Arra ébredtem fel, hogy valaki ki-
abál, hogy éjfélkor indul egy teherau-
tó vissza Sopronba. Aki vissza akar
menni, az szálljon fel. Mire kiértem,
már nem volt hely a teherautón, a nyi-
tott hátsó részén sem. Az emberek úgy
csüngtek a teherautón, mint a szõlõbo-
gyók a fürtön. A teherautó megfordult

Megjegyzés

Madas András, a történetet ismerõ egyetlen élõ tanúja a következõkben mond-
ja el a szóban forgó esemény hiteles történetét:

„Iskolatársam és jóbarátom volt Rozmán Tibor, aki nagycenki volt és érettsé-
gi után továbbszolgáló tüzérhadnagyként a keleti frontot is megjárta. Határo-
zott, megbízható, rendes ember volt. 1956-ban, mint a felvásárló szervezet alkal-
mazottja Nagycenken – szülõfalujában – dolgozott, amikor október 23. után a
falu vezetõi a párttitkár, a tanácselnök és a rendõr egymásután elpárologtak, és
a falu ottmaradt vezetés nélkül; a termelõszövetkezeti elnök pedig fel akarta
oszlatni a szövetkezetet, az õszi vetési munkák közepén. A magára hagyott falu
komoly gazdái küldöttségben mentek Rozmán Tiborhoz azzal, hogy a falu
vezetõ nélkül maradt, õt ismerik, komoly katonaviselt ember, és vegye át a falu
vezetését, mint ideiglenes tanácselnök. Rozmán elvállalta, a falu megnyugodott.
Rozmán bejárta a határt, látott egy gazdátlanul maradt üteget, melynek lövegeit
a kezelõi elhagytak, mivel a magyar hadsereg lényegében október végére felosz-
lóban volt, a katonák hazamentek. Rozmán megnézte a lövegeket, használható
állapotban voltak.

November 4-én hajnalban, amikor a rádió bemondta Nagy Imre nyilatkoza-
tát és hírt adott a szovjet csapatok általános támadásáról, Rozmán azonnal
kiment a gazdátlanul hagyott lövegekhez, és a lövegzárakból kivette az
ütõszegeket, ami után azok használhatatlanokká váltak. Mint pár héttel késõbb
nekem elmondotta, ezt azért tette, mert feltételezte, hogy a fõiskolások esetleg
ellenállást akarnak tanúsítani, és ez teljesen felesleges vérontáshoz vezethet. Ezt
a gyanúját alátámasztotta, hogy pár nappal azelõtt Sopronban járt és az
Egyetemre is benézett, ahol találkozott egy – néhány napja nyugatról visszajött
– katonatiszttel, akit még régebbrõl ismert. Megkérdezte tõle, te mit keresel itt?
Az egész ország a szabadságért harcol, és nem azért, hogy most ti vegyétek át
az uralmat, akik itthagytátok az országot, amikor bajban volt.

Ez a rövid, hiteles története az említett eseményeknek.”
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és elindult Sopron felé. Mi ketten áll-
tunk Paulay Zsolttal, az épület sarkában
lévõ lámpák által megvilágított részen
és tanakodtunk. Egy harmadéves oda-
jött és azt mondta, hogy ismeri az utat
és elvezett hármunkat vissza Sopronba
a határról.

Nem emlékszem, hogy hány órára
értünk vissza Sopronba. A botanikus
kert végében másztunk át a kõfalon és
az elsõ két fiú a kezembe lépve húzta
fel magát a kõfal tetejére és utána húz-
tak fel engem is. Valaki leugrott elõször
és annak adtuk le a puskákat. A fal mel-
lett a sötétben mentünk a kapu felé, így
értük el a portát. Az egyik diákõr azt
mondta, hogy a városban már oroszok
vannak, de még nem szállták meg az
egyetemet. Abban állapodtunk meg,
hogy fegyvert nem viszünk a diákszál-
lóba, hogy azzal is kevesebb okot ad-
junk arra, hogy megtámadják a diák-
szállót. A puskákat a portán hagytuk és
mondtuk, másnap reggel 9 órára me-
gyünk leváltani õket. Úgy is lett.

Talán másfél, két óra múlva egy mo-
torkerékpár nagy sebességgel érkezett
a város felõl és egy magas, szikár, kato-
naruhába öltözött férfi ugrott le a mo-
torkerékpárról. Amikor a kiskapun be-
sietett, láttuk, hogy zöld a parolija, tehát
határõr. Sietve jött oda hozzánk és szin-
te lihegve mondta, hogy alig tudott az
oroszok elõtt odaérni. Értesíteni jött az
egyetemistákat, hogy jönnek az oro-
szok és ott lesznek egy pár percen be-
lül. Valóban lehetett hallani a közeledõ
teherautó és a tank lánctalpának a
hangját. A határõrtiszt, két vagy három
csillag volt a vállán, ahogy én emlék-
szem azt mondta: „Fiúk ne legyetek
hõsök és ostobák, mit tudtok ti a pus-
kákkal csinálni? Tegyétek le a puskákat,
mert ha próbáltok ellenállni, akkor
lelõnek benneteket, mint a kutyát és az
egyetem is megsérül”.

Valószínûleg igaza lett volna.
Nem emlékszem, hogy beszéltünk

volna, csak néztük egymást szó nélkül,
mintha a határõrtiszt siettetett volna
bennünket a fegyverletétellel mielõtt el-
érik a kaput az oroszok. Leraktuk a
négy puskát a kaputól balra lévõ ezüst-
fenyõ földig érõ ágai alá. Mire vissza-
mentünk az épület felé, már meg is állt
egy tank és két teherautó és annak a te-
tején lévõ orosz katonák négyünkre
fogták a géppisztolyukat, a határõrtiszt
már ekkor tõlünk kissé távolabb, a kis-
kapuhoz közel állt. Ahogy a teherautó
megállt, négy katona leugrott és ránk
irányított géppisztollyal jöttek a kapun
be. Az elsõ teherautó fülkéjébõl leug-

rott egy tiszt, tipikus lapos tiszti tányér-
sapka volt a fején, és követte katonáit.
Ahogy bejött a kapun, odajött hozzánk
és megkérdezte, hol vannak a fegyve-
rek? Mutattam az ezüstfenyõ felé és
mondtam, oda raktuk. Az egyik orosz
katona összeszedte a négy puskát és
vitte a teherautó felé. Közben több ka-
tona is leugrott a teherautóról és bejöt-
tek az egyetemre, hogy hányan, nem
emlékszem, csak arra, hogy vagy két
sorkatona a teherautó egyetem felé
nézõ oldalán állt fegyverrel a kezében.
Ahogy a katonák bejöttek, a tiszt el-
küldte õket kisebb csoportokban felde-
rítésre az egyetem területét. 

A talált puskák és géppisztolyok kü-
lönösképpen nem izgatták, viszont
amikor katonái megtalálták a benzinnel
megtöltött sörösüvegeket, az láthatóan
bemérgesítette. Mondta, hogy mi ma-
gyarok milyen hálátlanok vagyunk, hisz
õk felszabadítottak bennünket és mi
megrongáltuk az elesett orosz katonák
emlékére állított emlékmûvet. Márton
András mondta, hogy az egyetemisták
abban nem vettek részt és az ország
egyes városaiban az emlékmûvet volt,
amikor egy lerombolt templom helyére
építették. Erre, legnagyobb meglepeté-
sünkre a szovjet tiszt azt mondta, hogy
azt nem lett volna szabad azt csinálni.
Ez a kijelentés valamennyire csökken-
tette, legalábbis ideiglenesen, az egyre
növekvõ indulatokat ellenük. A vita las-
san megint éles lett és a vita heves han-
gulatában valaki mérgében azt mondta
nekem, „mondd meg ennek a büdös
ruszkinak, hogy katonáival együtt men-
jenek a b. k. anyjukba, vissza a Szovjet-
unióba.” Természetesen ezt enyhébb
formában mondtam oroszul a tisztnek.
A hangulatból láthatta, hogy mi nem
hívtuk õket és azt szeretnénk, hogy a
szovjet katonai csapatok Magyarország-
ról kivonuljanak és menjenek vissza a
Szovjetunióba. Közben valaki, valószí-
nûleg egy professzor, elküldött valakit
Dr. Gál János professzorért, aki 1956
nyarán jött vissza a Szovjetunióból, ahol
kandidátusi oklevelet szerzett. Mikor
Gál professzor odajött, megkérdezte a
nevemet, hányad éves vagyok és hol ta-
nultam meg ilyen jól oroszul? Válaszol-
tam a kérdéseire. Nem tudván, hogy
hogyan fogja felhasználni, amiket
mondtam, otthagytam Gál professzort
az orosz tiszttel és az összegyûlt tömeg-
gel. Leléptem és a Dimitrov téri diák-
szállóba mentem.

Másnap bementem a Sopronban
maradt több diáktársammal a diákszál-
lóból az egyetemre. Nem volt rendes

elõadás, mivel a tanárok egy része már
Ausztriában volt családjával együtt.
Hogy hány napig kisérleteztek, hogy
folytatódjon az elõadás, már nem em-
lékszem. Homályosan emlékszem egy
egyetemi nagygyûlésre, ami valamikor
november 10-13. között lehetett és
amit talán dr. Magyar János professzor
vezetett. Két hét ’szabadságot’ kap-
tunk, hogy menjünk meglátogatni szü-
leinket, hogy lássák, hogy életben va-
gyunk. Nem tudtam, hogy ez mennyi-
re volt önzetlen ajánlat és mennyiben
volt annak szerepe, hogy nem volt
elég professzor elõadást tartani, s talán
azt sem akarták, hogy a forrófejû diá-
kok együtt legyenek és nehogy valami
további „meggondolatlanságot” csinál-
janak.

Debrecenben szüleim gyalog kb. fél
órára laktak az állomástól. Anyai nagy-
szüleim (mivel lakásukat bombatalálat
érte) is velünk laktak. A sötétben ültek,
mikor benyitottam, mondtam én va-
gyok, Imi. A villanyt még felgyújtani
sem volt idõm, amikor nagyapám zo-
kogva felkiáltott: „Most már megdögöl-
hetek, mivel tudom, hogy te életben
vagy”! Mire felgyújtottam a villanyt, már
mind az öten sírtunk, édesanyám és
édesapám, nagyszüleim és én. Ölelget-
tük egymást és sírtunk. Mikor az újralá-
tás öröme lecsendesedett, vacsoráztam
(õk már ettek) s utána folytattuk a be-
szélgetést. Elõször nekem kellett beszá-
molnom és utána szüleim mondták el,
hogy mi történt Debrecenben. Édes-
apám beszélt a csodálatos 4 napos sza-
badságról. Ez volt az elsõ eset, hogy oly
lelkesedéssel láttam apámat beszélni
valamilyen elvont tárgyról. Beszéltek a
csendes, békésnek induló tün-
tetésekrõl. Debrecenben volt a szovjet
légierõk egyik bázisa Magyarországon.
A repülõtér orosz parancsnoka elutasí-
totta a megyei kommunista párt kérel-
mét, hogy vonuljon be katonáival a tün-
tetõk ellen. Ezt a felhívást elutasította.
Így csak az ÁVÓ-sok lõttek a fegyverte-
len békés tüntetõkre. 

Mire meglátogattam a Debrecenben
lakó rokonságot, lassan ideje lett
készülõdni vissza Sopronba. Kaptam
lóden télikabátot, egy jó síöltönyt meg
egy síbakancsot (nem azért mert tud-
tam síelni, hanem azért, hogy a közel-
gõ télen ne fázzak). Ahogy közeledett
visszaindulásunk ideje, egyre csende-
sebb lett a lakásban a hangulat és csak
a tanulásról beszélgettünk. Egy pár
nappal indulásom elõtt, amikor min-
denki odahaza volt, édesanyám kezdte
el a kényes témát, amit mindannyian
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kerültünk, mint a macska a forró kását.
Megkérdezte mi a tervem Sopronban,
ott maradok-e tanulni vagy kimegyek
Ausztriába? Mondtam, hogy nem tu-
dom, az ottani helyzettõl függ, hogy a
végén mit is csinálok. Ha próbálnak
felelõsségre vonni azért, mert fegyver-
rel álltam õrségbe az egyetem kapujá-
nál, amikor az oroszok bejöttek az
egyetemre és úgy érzem, hogy ebbõl
bajom lenne, akkor esetleg meglépek.
A több órai tanácskozás lényegét édes-
anyám foglalta össze legjobban a
következõkkel. „Mi jobban szeretnénk,
ha te Magyarországon maradnál, de ha
úgy érzed, hogy valamilyen bajod len-
ne, akkor határozd el, hogy mit csi-
nálsz. Ha lehet maradj Európában a
csoporttal, de ha a sors úgy hozná,
hogy elmentek Európából, nekünk
jobb lesz az a tudat, hogy élsz, ha távol
is, mintha eltûnnél mert az oroszok el-
visznek, mint a két nagybátyádat”.
Apám két bátyját és az egyik 17 éves fi-
át a háború után egyik éjjel az oroszok
elvitték egy kis „robot”-ra hidat építeni
a Tiszán két hétre. Az elsõ éjszakán egy
templomba zárták be õket aludni és
hogy ne tudjanak megszökni. Az uno-
katestvérem az apja tudtával elbújt a
templomban és ott maradt, nem ment
ki reggel, amikor indulás volt. Az apja
mondta, hogy õ megy, mert valóban
kell egy híd a Tiszán és azt a két hetet
csak kibírják. Eltûntek valahol Orosz-
ország egyik falujában, mert sohase jöt-
tek vissza. Az egyik felesége özvegyen
halt meg. Ezek után családunkban sen-
ki sem bízott és hitt az oroszoknak.
Egyik unokanõvéremet egy másik falu-
ból a lakosság többségével és lelké-
szükkel kivitték a Szovjetunióba, ahol
sóbányában dolgoztatták, de õ leg-
alább visszajött.

Gyõrben a vasútállomáson hallott új
ismertetõ bejelentés mellett még volt
egy ennél nagyobb meglepetésem is.
Ahol az osztrák határ legjobban megkö-

zelíti a vasútvona-
lat, a vonat meg-
állt. Kíváncsian
vártuk, hogy mi
történt. Jött egy
újabb hír, ami hul-
lámként ment ko-
csiról kocsira a
mozdonytól. „Itt
van legközelebb
az osztrák határ,
aki oda akar menni
az a kocsi jobb ol-
dalán szálljon le és
menjen elõre, hogy

a vonat a háta mögött legyen”. Az embe-
rek el is indultak a kijárat felé, volt ott
gyerek szüleivel, fiatal és középkorú, de
még idõsebb is. A végén csak mi hár-
man maradtunk, Szodorai, a nagybátyja
és én, abban a kocsiban, ami egy pár
perccel azelõtt még zsúfolásig tele volt. 

Több órán át térdeltem és imádkoz-
tam és valamilyen jelre vártam. Jelet
nem kaptam több órás térdepelés alatt,
de hirtelen, mint a villámcsapás ugrott
be a gondolat, még az elsõ délelõtt,
hogy egy mérleget kell felállítanom
mind a kimenésre, mind az otthon ma-
radásra. A mérleg két oldalára az
elõnyöket plusznak írom fel, majd a
másik oldalára a negatív dolgokat. Ha-
sonló módon mérlegelem az otthon
maradással kapcsolatos dolgokat és a
végén a két mérleg eredményét össze-
hasonlítom. Gondoltam, annak alapján
könnyebb lesz eldönteni, hogy menjek
vagy maradjak, ha már valamilyen
konkrét jelt nem kapok az Istentõl. Per-
sze leírni nem mertem a plusz és nega-
tívokat, mert féltem attól, hogy bajba
kerülnék, ha a lista valakinek a kezébe
kerülne. Így csak fejben mérlegeltem a
kimenés és az otthon maradás elõnyeit

és hátrányait. Ezt csináltam három
délelõttön keresztül. Ahogy visszaem-
lékszem a két mérleg fõbb pontjai a
következõk voltak.

Itthon maradás: 
Pozitív:
Ismert környezetben maradok, to-

vább folytathatom az egyetemet, közel
maradhatok a szüleimhez, rokonokhoz. 

Negatív:
Kirúgnak vagy elvisznek az egye-

temrõl, esetleg kivégeznek, vagy eltû-
nök mint a két nagybátyám, megbélyeg-
zett leszek, mint ellenforradalmár, nem
kapok rendes állást még ha engedik is,
hogy végezzek, nem biztos, hogy tu-
dom a szüleimet és öcsémet támogatni. 

Kimenés Ausztriába:
Negatív:
Ismeretlen helyre kerülök és egy új

nyelvet kell megtanulnom, keményen
kell tanulnom és a tanulás után kemé-
nyen is kell dolgoznom (talán többet is
mint akik abban az országban születtek
ahol a végén kikötök), hogy valamit elér-
jek, valószínû, hogy sikerül jó állást talál-
nom és ha keményen dolgozom akkor
biztos, hogy jobban tudok a szüleimnek
és öcsémnek is segíteni, mint ha Magyar-
országban maradnék, kemény munkával
elismerést szerezhetek magamnak és ha-
zámnak is, otthon maradt kollegáimnak
is lehet, hogy tudok segíteni

Pozitív:
Szabad leszek, nem kell bujkálva

templomba menni, megmondha-
tom a véleményem, nem kell di-
csérni azokat, akik már háromszor
„szabadították” fel az országot vagy
a csalással bekerült embereket,
akik hazánk vezetõi lettek...

Ezek mellett valószínû, hogy több
más dolgot is a mérlegre tettem. Habár
jelet a jó Istentõl nem kaptam, az önma-
gamban végzett sok mérlegelés elég volt
arra, hogy meggyõzzem önmagamat ar-
ról, hogy a kimenés több lehetõséget
nyújt majd nekem, szüleimnek és öcsém-
nek és rajtam keresztül esetleg Magyaror-
szágnak is. Itt mellesleg jegyzem meg,
hogy e három délelõtti viaskodás önma-
gammal a végén elõnyömre szolgált.
Szerintem a kollégáim azon csoportjá-
nak, akik még november 4-én jöttek ki
együtt, a nagy fejetlenségbe, sokkal ne-
hezebb volt elfogadni és alkalmazkodni
a kemény valósághoz, ami a befogadó
országban várt ránk. Ezért le a kalapom
elõttük azért, amit elértek. Nekem volt
idõm gondolkozni a kijövetelen és azt sa-
ját döntésem alapján tettem, ezért nekem
„könnyebb” volt.

Ötvös Imre (István)

Ady Endre: 

Az én magyarságom

Az én magyarságom
Mindennél keserûbb,
Mindennél igazabb. 

Az én magyarságom
Véres és fekete,
Véres és szomorú. 

Az én magyarságom
Büszke felleg-orom,
Büszke, nagy sirató. 

Az én magyarságom:
Nincs ilyen átkozott,
Nincs ilyen igazi.

Menekülôk a Bécsi úton (1956. november 5. Ullstein Bild)


