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1956. november 3–4.
Vág a jeges szél. Huzat van a Gyõri Kapu-
nál. A rendõrrel a pillér mögé húzódunk.
Havas esõ esik. Gyengén vagyok öltözve.
Igazán csak az esõköpenyem jó vastag,
gumis anyag. A rendõr fiatal, pár évvel
idõsebb, mint én. Nagy darab. Túlsúlyos.
Pisztolya van. Nekem géppisztolyom.
Dobtáras. Miért is fagyoskodunk itt? Né-
hány gépkocsi miatt, kiket igazoltatunk?
És ha Pestiek? Visszafordítsuk? Félreállít-
suk? Mit csináljunk velük? – Semmi eliga-
zítás, direktíva, mint máskor sem. Hogy
van ez? Mit hajtunk végre? Magunkra va-
gyunk hagyva. Mint máskor is.

Éjfél körül a közeli vágóhídról két asz-
szony friss, forró tepertõt, puha kenyeret
hoz. Elgémberedett ujjakkal belapátoljuk.
Utána forralt bort kapunk. Újjászületünk.
Köszönetet motyogunk, de már nem hall-
ják. Megint egyedül maradunk. Hajnali
négy óra. Váltás nem jön. Úgy döntünk,
hazamegyünk. A rendõr az Õrsre, én a
Fõiskolára. A géppisztolyt leadom. Holt-
fáradtan érek a Dimitrov térre. A kollégi-
umba. Talán félórát, ha alszom. A folyo-
són kiabálás. Jönnek az oroszok! Riadó!

Az évfolyam az Új Épület egyik termé-
ben várakozik. Vagyunk vagy huszon-
öten. Nem nagy szám. Hozzák a fegyve-
reket. Mind puska. Kettõ géppisztoly. Kié
legyen a dobtáras? Nyílt szavazás. Fülöp
meg én nyertünk. Jó érzés volt ismét a
géppisztolyt fogni... – Az órák múlnak.
Tétlenség. Gyenge tréfálkozások. Kis
idétlenkedések. A helyzethez nem illõek.
Az én feszültségemet nem oldják fel.
Nem veszek részt benne. – Nincs itt vala-
mi aránytévesztés? Belegondol abba vala-
ki, mi várható? Van itt reális esély? Irreális?
Átgondolja ezt valaki? Felelõsséggel?

Végre történik valami. Kapunk három
TEFU-s teherautót. Nyitott platósat. Egy-
re ráférünk mindannyian. Nem így törté-
nik. Csak nagyjából maradunk együtt.
Megyünk az oroszok elé a gyõri úton.
Meddig? Ütközet lesz? Hol? Valahol lesz
páncéltörõ, 76 mm-es. Kettõ is. Az ötöd-
éveseknél. Elõttünk. És nekünk mi lesz?

1956. november 4.
Egy fedett, enyhe jobb kanyarból hirtelen
páncélozott orosz felderítõkocsi bukkan
elõ. Fékez. Megáll. Nézem. Jobb, mint
amiben egy éve ültem. Magasabb.
Erõsebb. Lehet vagy 150 méterre. Közé-
pen nehézgéppuska. Iker. A távolság ide-
ális. Neki. Két oldalt szemben egymással
vagy tíz felderítõ. Mozdulatlanul ülnek.
Fegyelmezettek. Nézem az orosz tisztet.

Karját felemeli. (Állj-t int?) – Késve, nyiko-
rogva végre mi is megállunk. Ordítsak?
(Le a kocsiról! Árokba! Ne lõj!!) Nem kell.
Mindenki ugrál. Fejvesztve. Mi van az
orosszal? Vár. Nem tüzel. Már egyedül va-
gyok a platón. Felugrom a magasítóra. A
TEFU-s sofõr beletapos a gázba. Lerepü-
lök az úttest közepére. Rükverz. A teher-
gépkocsi majd elgázol. Menekül vissza
Sopronba. Jobb karom használhatatlan.
Fél oldalam, fejem a fájdalomtól majd
szétesik. A géppisztoly akadályoz a má-
szásban. Bekaparom magam az árokba.
Felnézek. Hol az orosz? A felderítõkocsi
megmozdul. Lassan megfordul. Vissza-
megy. Megúsztuk.

1956. november 4–5.
Vizes árokban feküdni értelmetlen.
Orosz sehol. Kikászálódom. Északra
szõlõdombok. 600–800 méterre présház.
Odamegyek, többedmagammal. Sötéte-
désre megtelik. Vagyunk vagy tizenöten,
húszan. Felváltva õrt állunk. Páronként.
A déli oldalt figyeljük. A gyõri utat. Nem-
sokára feltûnnek az orosz harckocsik.
Mennek Sopronba. Az árkot reflektoroz-
zák. Tíz méteren belül.

Õrségben vagyok. Az orosz páncélo-
sok még mindig áramlanak Sopron felé.
Behívnak bennünket a présházba. Miki
informál mindkettõnket. Míg õrségben

voltatok – mondja –, többen úgy döntöt-
tünk, hogy Ausztriába megyünk. Vá-
lasszatok: jöttök velünk, vagy maradtok.
A válaszra, eme kis apróság eldöntésére,
rengeteg gondolkodási idõt kaptunk.
Több másodpercet. Annyit, amíg kato-
násan elhangzik: igen vagy nem. Gyö-
nyörû. Még választhatok is. De sebesen.

A levegõ megritkult körülöttem. Az
agyam rástartol. Tudok még vánszorog-
ni? A könyököm lüktet. Eltört? Mikiék
biztos nem látták, mikor két és fél méter-
rõl a betonútra zuhantam. Támogatnak
majd, ha nem tudok lépést tartani? Olyan
kérdés nincs: tudok-e járni? Az arcokon
látom az elszántságot. Feszültséget.
Hmm... ez kemény menetgyakorlat lesz.
Nem korlátozhatom Õket. Meg itt van
Jutka is. A szülei kizárt, hogy nyugatra
engedik. Nem mehetek. A géppisztolyt
odaadom valakinek.

A Templom utcában csend. Elérek a
16. számhoz. Kis kavicsot keresek. Do-
bálom az emeleti ablakot. Kinyílik. Jutka
édesanyja. Hát te mit csinálsz itt? Miért
nem vagy Ausztriában? Az egész Fõisko-
la kiment! Természetesen Jutka is! Te
errõl nem is tudsz? Hol voltál eddig?

A világ megfordul velem. Válaszolni
nem tudok. Valamit motyogok. Elkotró-
dom.

Dr. Kassai Imre

Három töredék a tizenhárom napból

1956 õszén a Szegedi Erdészeti Techni-
kum harmad éves tanulója voltam. Az
akkori órarend szerint a hétfõi nap min-
dig a gyakorlati foglalkozásé volt. Októ-
ber 22-én hétfõn ezt a Tisza parton lévõ
Fûrészüzemben töltöttük. Gyarmati
Bandi bácsi felügyeletével.

Feltûnt akkor számunkra egy eddig
egészen szokatlan és sohasem látott do-
log, mely szerint kb. 5-10-15 perces sza-
bálytalan idõközökben szállítógépek
repültek a város felett nagyjából észak-
nyugat, dél-kelet irányában viszonylag
igen alacsonyan 200-250 m magasság-
ban. A gépek tehát egyértelmûen Ro-
mánia felé repültek oda-vissza.

Mivel akkoriban már második éve
jártam a békéscsabai és az algyõi rep-
térre vitorlázó kiképzésre, egy másik re-
püléssel szintén kellõen megfer-
tõzõdött  osztálytársammal – Imre Gyu-
lával, meg tudtuk állapítani, hogy ezek
LI-2-es és IL-14-es típusú szállítógépek,

farkukon jól látszott a katonai mivoltuk-
ra is utaló vörös csillag.

Másnap 23-án este a Klauzál téri Kos-
suth szobornál voltunk tüntetésen. 24-
én reggel pedig már arra ébredtünk,
hogy Újszeged felõl, a Tisza hídon át a
szomszédos országból egész nap dübö-
rögtek a „testvéri tankok”, ahogy sze-
gény József Attilától tanultuk.

Ilyen és sok más apró megfigyelésbõl
is nyilvánvaló tény, hogy az akkori szov-
jet politika és hadsereg érezte a forradal-
mi helyzetet és a maga módján készült rá,
köszönhetõen többek között a közismert
kitûnõ hírszerzõ szolgálatunknak is.

Az elkövetkezõ mozgalmas napok
tüntetésein aztán szinte teljes létszámmal
részt vettünk, és a tölgyfaleveles, barna,
kordbársony diáksapkánk akkor mindig
a fejünkön volt. Ezért igazgatónkat, Siska
Ernõt át is toloncolták Sopronba, lefo-
kozva kollégiumi nevelõtanárnak.

Domokos Gergely

Büszkén viseltük a diáksapkát!


