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Visszaemlékezés 

Dr. Varga Ferenc

Több mint 40 év távlatából összefüggő, az eseményeket a 
maguk valóságában, folyamatában tükröző történelmi vissza
emlékezést nehéz adni. Egyrészt az akkori állapotoknak meg
felelően mindenütt és mindenben a „balek” nem vehetett részt, 
másrészt sok mindent csak hallomásból ismertünk meg. így a 
közvetlen tapasztalat hiánya esetleg kissé megmásítja bennünk 
is a tényleges valóságképet. Szerencsére még vagyunk néhá- 
nyan, akik az átélt, megtörtént részleteket, főbb eseményeket 
többé-kevésbé meg tudták jegyezni és most még időben azokból 
egynéhányat le tudunk írni.

Ugyanakkor nehéz feladatra vállalkozik az, aki tollat ragad 
és igyekszik megörökíteni a történelmi eseményeket. Ennek van 
egy roppant visszahúzó ereje, nevezetesen a számonkéréstől, a 
megtorlástól való félelem. A mi nemzedékünk, mint az akkori 
események résztvevője és alakítója, legyen bármilyen társa
dalmi-gazdasági fordulat is, nem tud megszabadulni a lelke 
mélyén ülő gondolattól és nyomástól, hogy a 40 évvel ezelőtt 
megtörtént dolgok miatt bennünk az állandó félelem és a 
felejteniakarás lakozik. Ezt mindmáig nem tudjuk magunkból 
kiiktatni, annak ellenére, hogy bármit is csináltunk akkor, az 
ország, a magyar nép érdekeit ösztönösen, minden különösebb 
felsőbb parancs vagy utasítás nélkül védtük és segítettük.

Amikor most tollat ragad az ember, újra és újra átéli az 
akkor történteket, de ugyanakkor az akkor, illetve az események 
után rajtunk eluralkodott állandó önmegtagadás, a tehetetlen, 
magunkba fojtott, az igazságért érzett erkölcsi lázadás örök, 
kitörölhetetlen nyomot hagyott bennünk. Emellett azonban bizo
nyos tekintetben szerencsésnek is érezhetjük magunkat, hogy 
részesei lehettünk a világrengető történelmi eseményeknek, sze
mélyesen élhettük meg a nagyszerű napokat.

Egy-egy epizódot, előásva a szürke agysejtek egyre 
fogyatkozó állományából, mégis érdemesnek tartok leírni, közre-



85

adni. Az olvasóra bízom, hogy mennyit ért meg belőle, mennyit 
hisz el a sokszor hihetetlennek tűnő, de mégis megtörtént ese
tekből eseményekből.

Ahogy elkezdődött....

Már korábban hallottuk a rádióból (az egész országban látható 
tévéadás akkor még nem volt), hogy Lengyelországban a fenn
álló politikai rendszer ellen tüntetések, megmozdulások vannak. 
Hazai viszonylatban a szegedi egyetemisták megmozdulásai 
indították meg az egyre inkább országossá dagadó főiskolás, 
egyetemista megmozdulásokat.

Október 21-én a Dimitrov téren (megelőzően és ma is 
Szent Imre tér) lévő kollégiumban az alagsori tanulóban egy 
ifjúsági gyűlés volt. Ennek kapcsán értesültünk először részlete
sebben az országos helyzetképről és született elhatározás a 
további lépésekről.

Október 23-án délután békés felvonulást tartottunk a 
városban, „EGYÜTT A LENGYELEKKEL” transzparens mögé 
felsorakozva. így fejeztük ki szolidaritásunkat, illetve ezzel együtt 
a hazai változások iránti óhajunkat, törekvésünket. A „buta 
balek” még nem sokat értett a dologból, de firmáinkat követve, 
egyre jobban belesodródtunk, beletanultunk az eseményekbe.

Voltak derűs pillanatai is azoknak az időknek. íme az 
egyik: Az oktatás még folyt október 24-én is, de már nagyon laza 
kötöttséggel, mert mindenkire jutott valami kisebb-nagyobb 
feladat. Egyre jobban érdekeltek bennünket a körülöttünk folyó 
események. Egyik utolsó óránk a Geológia volt. A legendás 
Dzseki bácsi (alias Nagy Károly) volt a tantárgy előadója. Vastag 
keretes szemüvegje alól fel-felpillantva láthatta, hogy még óra 
közben is ki-be járkálunk a tanteremből és hozzuk a legújabb 
híreket, amit aztán óra közben is félhangosan adtunk egymásnak 
tovább. Egy idő után ez Dzseki bácsinak is feltűnt, és jegyzet
papírjai mögül felemelt hangon megszólalt: „Kérem, mi történik 
itt?” Mondtuk, hogy valami forradalmi események vannak, mire 
patinás oktatónk: „Kérem, ezt még hallgassák meg és utána, 
Apám, jöhet a forradalom.”
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Ahogy folytatódott....

Október 22-án délután a SOTEX Kultúrházban (ma az Erzsébet 
bevásárlóközpont) a mások által is felidézett nagygyűlésre került 
sor, megszületett a proklamáció és a hozzá tartozó, kibővített 15 
(?) pontos követelés. Táviratok, telefonok mentek Budapestre és 
más vidéki egyetemekre, tájékoztattunk mindenkit a soproni 
eseményekről, illetve tájékozódtunk az országban folyó hasonló 
megmozdulásokról. Másnap a nagy nehezen kinyomtatott (a 
stencil használatához akkor is még külön engedélyre volt 
szükség) kiáltványunk és pontjainknak a városban és a környező 
településeken való terjesztésével a balekságot bízták meg. 
Nekem, együtt egy évfolyamtársammal, a lővéri üdülőkbe kellett 
eljuttatnom az anyagot. Már az a hír járta ekkor, hogy az üdülők 
tele vannak Budapestről az események elől vidékre lemenekült, 
magas beosztású pártfunkcionáriusokkal és egyéb, "magát féltő” 
személlyel. Felfelé haladva a Deákkúti úton sétálgató üdülő
vendégeknek is a kezébe adtunk egy-egy röplapot a pontokkal. 
Volt, aki nagy félelmében nem fogadta el (nem merte vagy nem 
akarta), de volt, aki kezébe véve, rögtön olvasni kezdte. Egy 
középkorú férfi, kezében a nyomtatványainkkal, alig haladt el 
mellettünk 15-20 méternyire, amikor elkezdett hangosan kiabálni 
utánunk: „Gyerekek, ez nagyszerű! Vigyetek fel minél többet 
belőle az üdülőkbe! Sok fejes (kellő jelzővel ellátva és hang
súllyal mondva) van ott. Nyomjátok a kezükbe! Éljen Magyar- 
ország! Éljen az ifjúság!” kiáltással fejezte ki szívből jövő örömét.

A röplapokból, sajnos, nem maradt. A házkutatásoktól fél
ve apróra tépve, elégetve megsemmisítettük azokat.

Az események egymást követték. Sopronban minden 
különösebb incidens vagy szélsőséges megnyilvánulás nélkül. 
Országos mozgalom bontakozott ki, hogy Budapest élelmiszer- 
ellátása biztosított legyen. Önkéntes természetbeli adományok
ból a falvakban, de itt a városban is, nagyobb mennyiségek 
gyűltek össze. Ha jól emlékszem, már Ausztriából is érkeztek 
adományok.

Az összegyűlt élelmiszert, ruházatot folyamatosan a fő
városba kellett szállítani. Ehhez a soproni üzemek teherautóit
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használták. Egy-egy szállítmányt Budapesten meghatározott 
helyre kellett eljuttatni. A szállítmányok kíséretét nekünk, hallga
tóknak kellett biztosítani. Lévén budapesti lakos, kellő helyis
merettel rendelkeztem, így egy nagyobb teherautóra való 
burgonyát (csak úgy ömlesztve) Kispestre, megadott címre 
kellett felkísérnem. Késő délután indultunk el. A Budapestre 
vezető út akkor még a Duna partján, Komárom, Nyergesújfalu, 
Pilisvörösvár helységeken haladt keresztül. Pontosan nem em
lékszem, október 31. vagy november 1. volt, de a temetők min
denütt gyertyáktól, mécsesektől voltak megvilágítva. A nagy 
sötétségben szinte félelmetes látvány volt, ami különösen a 
kialakult helyzetben volt szívszorító.

Útközben egy Győr utáni ellenőrző ponton figyelmeztettek 
bennünket, hogy Gönyű térségében Csehszlovákiából csónakon 
illegálisan átjutott két fiatal bujkál és pisztollyal vannak felsze
relve. Valóban, Gönyű után egy stoppos állított meg minket, 
fiatal, talán I5-I6 éves fiú, aki Budapestre akart eljutni "harcolni" 
Felvettük a fiatalembert és szóba elegyedve vele megtudtuk, 
hogy pisztollyal van felszerelve, így akar a háborúba menni. 
Közöltük vele, hogy Budapesten nincsenek harcok. Sikerült erről 
őt meggyőzni, és egy következő ellenőrző ponton le is adtuk 
útitársunkat, ahol lefegyverezték és hazatoloncolták Komáromon 
keresztül.

Folytattuk utunkat, és úgy éjjel 11 óra felé meg is érkez
tünk Kispestre a megadott címre. Röviddel megérkezésünk előtt 
egy ellenőrző ponton civilruhás nemzetőrök igazoltattak bennün
ket, hogy mit és hova viszünk. Ők adtak pontos útbaigazítást a 
címről. Közölték velünk, hogy veszélyes az éjszakai közlekedés, 
mert orvlövészek tevékenykednek szerte a városban, de külö
nösen a peremkerületekben. Alighogy elhagytuk az ellenőrző 
pontot, puskalövés hallatszott és a bennünket útbaigazító és 
figyelmeztető fiatal nemzetőr összeesve az úttesten feküdt. Más
nap reggel tudtuk meg, hogy meg is halt. Lehet, hogy nekünk 
szánták a golyót? Ki tudja?

A szállítmány leadása után eljutottunk a Kispesti Tanács
házára, ahol az éjszakát eltöltöttük. Mindenesetre megmutatták, 
hogy hol vannak a kézifegyverek, lőszerek, félve egy esetleges 
éjszakai váratlan támadástól. Szerencsére az éjszaka röviden,
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de békésen telt el. Itt tapasztaltam, hogy ha az ember fáradt, 
fizikailag és idegileg is kimerült, még az íróasztal tetején is tud 
teljes hosszában kinyújtózkodva aludni.

A következő két napot Budán, szüleimnél töltöttem, majd 
november 3-án délután elhatároztam, hogy visszamegyek Sop
ronba. Kelenföldről valahogy eljutottam Óbudára, a Bécsi útra, 
mert ott volt a legnagyobb esélyem arra, hogy találok valami 
közlekedési eszközt a Sopronba való utazáshoz. Nagy szeren
csémre megállt egy teherautó, amelyen már volt 5-6 ember. A 
gépkocsivezető közölte, hogy Sopronba megy haza, mert az 
egyik soproni raktárból vitt fel Budapestre élemiszerszállítmányt. 
A tehergépkocsi rakterén valami le volt takarva szalmával, azon 
ültünk most már vagy nyolcan-tízen. Jó ütemben haladtunk Az 
utazás jól belenyúlt az éjszakába, nem is gondoltuk, hogy mi lesz 
másnap, november 4-én. Útközben éjjel, talán Kapuvárott, 
esetleg Fertőszentmiklóson megállították a kocsit. Orosz beszé
det hallottunk, országúti ellenőrzés volt. Egy páncélozott jármű
vet láttunk, nem tudni, milyen céllal voltak ott. Felnézett egy tiszt 
a kocsira és mintha azt kérdezte volna, hogy van-e szovjet 
katona közöttünk. Mi a szalmán ültünk és miután meggyőződött 
róla, hogy nincs, morgott valamit és továbbmehettünk. Sopronba 
érkezve tudtuk meg, hogy a szalma alatt puskák és gép
pisztolyok voltak. El lehet képzelni, hogy mi lett volna, ha az 
ellenőrző tiszt meglátja a szállítmányt.

Az október végi napok Sopronban viszonylag békésen 
teltek el. Az egytemisták és főiskolások mindenütt ott voltak, ahol 
segíteni vagy rendet teremteni kellett. így voltunk beosztva 
rendőrök mellé éjszakai szolgálatra, voltunk bolti eladók, a 
kenyérgyárban dagasztottunk, sütöttünk, fogadtuk a külföldről 
érkező szeretetcsomag-szállítmányokat. Nyugodtan állíthatjuk, 
hogy Sopronban mindaddig, amíg idegen hangoskodók nem 
tették be a lábukat a városba, rend és nyugalom volt, és ez 
nekünk, hallgatóknak és oktatóinknak volt köszönhető.

Ahogy lezárult...

November 3-án éjszaka sikerült nem kis, általam nem is sejtett 
veszély közepette, fegyverek tetején utazva, Sopronba vissza
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jutnom. Rövid alvás a kollégiumban, majd reggel a rádióban 
elhangzott hírek és orosz zene hallatán mindannyian megret
tentünk. Szinte nem is akartuk elhinni a történteket. Ekkor a 
fejetlenség kezdett eluralkodni az adig jól működött, fegyel
mezett társaságon. Egyre több, nem közülünk való idegen fordult 
meg közöttünk. Egyértelmű volt, hogy az oroszok előbb-utóbb 
Sopronba is eljutnak. A felsőbb évfolyamok hallgatóit, akik már 
teljesítettek katonai szolgálatot, a harci cselekményekre ké
szítették fel. Bennünket, balekokat ebből, miután még nem is volt 
hadi fegyverzet a kezünkben, kihagytak, más feladatokat, többek 
között az ajándékba külföldről kapott gyógyszereknek és egyéb, 
értékesebb dolgoknak biztonságos helyre történő elszállítását 
kellett végeznünk. Konkrét feladatom volt a Lővér Szálló pincé
jében tárolt nagy mennyiségű külföldi gyógyszert és kötszert egy 
teherautóval a soproni kórház pincéjébe átszállítani. Voltunk 
hozzá négyen hallgatók, mert rakodni kellett. A munka megfe
szített tempóban haladt, nem is vettük észre az idő múlását. 
Ebben a szállodában tartózkodott már akkor az egyetemen 
megakult Forradalmi Tanács is. Nem is vettük észre, hogy dél
után tájban mikor, de egyszerre, hirtelen eltűntek.

Abbahagytuk a csomagszállítást, szerencsénkre nem 
mentünk többet a kórház felé, mert már, mint később kiderült, a 
szovjet tankok a városba megérkeztek. Fáradtak és éhesek is 
voltunk, gondoltuk, hogy megkeressük évfolyamtársainkat, illetve 
a többi hallgatót.

Lementünk az egyetem portájához, amit tárva-nyitva 
találtunk, egy idegen valaki lézengett ott. Kérdeztük, hogy hol 
vannak a hallgatók és az oktatók. A válasz az volt, hogy csak 
kimentek ide az erdőbe, de nemsokára jönnek vissza. Mindenütt 
fegyverek voltak szétszórva, balsejtelmünk volt, hogy itt valami 
másnak kellett történnie. Lévén „háborús állapot”, magunkhoz 
vettünk egy-egy puskát vagy géppisztolyt (lőszer is volt hozzá), 
néhány kézigránátot és bementünk a kollégiumba. Hozzá kell 
tennem, hogy életünkben nem volt katonai fegyver a kezünkben, 
azt sem tudtuk, hogyan kell kezelni, nem is beszélve a kézi
gránátokról. A kollégiumban is csak néhány évfolyamtársunkat 
és felsőéves hallgatót találtunk. Ők már tudták, hogy a többiek 
félelmükben, meglehetős pánikhangulatban, Ausztriába mentek
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ki, jórészt a Ritzingi úton. Tanácstalanok voltunk, hogy mit 
tegyünk, menjünk-e utánuk, vagy maradjunk. Felsőéveseink 
tanácsára és utasítására a fegyvereket a kollégium udvarában 
lévő bokrokba elrejtettük, majd még az éjszaka során kivittük 
azokat a Szívszanatórium kertjében lévő, a háborúból származó 
mély bombatölcsérekbe, ahol azok azóta is békés álmukat 
alusszák. (A bombatölcséreket az épületek és a park újjáépítése 
során betemették.)

Az Ausztriába való távozást másnapra halasztottuk, de 
ebből még később se lett menetelés, miután az hír jött, hogy a 
többiek is másnap vissza fognak onnan térni. Később tudtuk 
meg, hogy ehelyett egyre távolabb kerültek Soprontól, majd 
amikor híre jött az esetleges kanadai kivándorlásnak, teljesen 
letettünk arról, hogy utánuk menjünk.

Hát így maradtunk itthon a 65 fős létszámú évfolyamból
17-en.

Másnap, november 5-én délután Dr. Magyar János pro
fesszor úr vezényletével, aki akkor szintén a kollégiumban lakott 
családjával, vagy négyen-öten az egyetem épületeit bejártuk, az 
ajtókat bezártuk, és főleg a tornateremben felhalmozott nagy- 
mennyiségű élelmiszert, ruhaneműt őriztük az illetéktelen láto
gatóktól. Védtük, őriztük az egyetemet, annak javait.

Fegyverünk ugyan nem volt, de például sikerült megaka
dályoznunk egy katonatisztet abban az igyekezetében, hogy a 
felhalmozott és általunk az egyetemi üzemanyagtárolókba be
töltött benzint és gázolajat illetéktelenül elszállíttassa. Az igaz, 
hogy mindig volt nálunk egy jókora husáng is, és sohasem jár
tunk egyedül az egyetem területén, mindig 8-I0 fős csoportban 
teljesítettünk szolgálatot.

Sopron, 1997 január 15.


