
A forradalom hullámverése –
távol Budapesttõl

Hat évtized vonult át fölöttünk a forradalom óta, s amikor most a kerek évforduló beszédtémává te-
szi az 1956-ban történteket, magam is megpróbálom képpé összerakni emlékeim mozaikdarabjait.1 Per-
sze, azonnal feltámad bennem a kétely: érdemes-e? Nem voltam az események cselekvõ résztvevõje,
háromszáz kilométerre éltem a fõvárostól; a Bodrogköz távoli zugába lassultan áramlott ki a szabadság-
harc hullámverése. A pesti és budai megmozdulásokhoz és harcokhoz, a mosonmagyaróvári vagy sal-
gótarjáni sortüzekhez képest nálunk „nem történt semmi”. A történetírók, a média – érthetõ módon – a
rendkívülit, a véreset, a hõsiest vagy megalázót, a messze hangzót, a szenzációst szeretik ábrázolni; én
semmi ilyet nem éltem át. 56 õsze, 57 tavasza mégis emlékezetes benyomásokat hagyott bennem, ami
arra késztet, jegyezzem le a megtapasztaltakat. Bár sem a hely, ahol akkor éltem, sem a magam szemé-
lye nem emelkedik ki az akkori hónapok történetébõl, legfeljebb a „szürke” átlagot képviseljük, valami
azt súgja, hogy érdemes visszapillantani, rögzíteni, milyen volt 56 ott, ahol „nem történt semmi”.

Vissza kell azonban kicsit mennem az idõben, hogy a magam akkori helyzetét érthetõvé tegyem.
Hogyan, miért is kerültem az ország legtávolabbi, északkeleti csücskébe, a magyar–csehszlovák–szov-
jet határ csomópontjának közelébe, ahol a madár se jár? Visszaemlékezésem más fejezeteibõl ez részle-
tesebben kitûnik, néhány momentumot azonban itt is említenem kell. A lényeg: politikailag rovott múl-
tú 27 éves fiatalember voltam, aki örült annak, hogy megbújhat valahol, s új lapot kezdhet élettörténet-
ében. Túljutottam sorsom mélypontján, feledni próbáltam a rabként, majd hortobágyi számûzöttként el-
szenvedett idõszakot, lelkesen törekedtem arra, hogy választott hivatásom teendõiben elmélyedhessek.
A három budapesti egyetemi évfolyam után kényszerûen megszakított tanulmányaim levelezõ tagoza-
ton való folytatására engedélyt kaptam a bölcsészkar dékánjától, joggal remélhettem, hogy az emelke-
dés évei következnek számomra. Képesítés nélküli nevelõként alkalmazott a Ricsei járás oktatási osztá-
lya, s a zemplénagárdi általános iskolában a magyar és a történelem tantárgyak tanítására kaptam meg-
bízást 1955 õszén. Némi pedagógiai tapasztalatom volt már, elõzõleg ugyanis a perecesi vájáriskolában
nevelõsködtem másfél évig. Mivel ott is elért a gyanakvó hatalom keze, arra törekedtem, hogy minél
messzebb kerülhessek a városoktól, a politikai hatalomtól.

Édesapám akkor a Dohánykísérleti Gazdaság adminisztrátora volt, miután több állásából elüldözték,
s mint kiváló agrárszakember nem tudott elhelyezkedni. A csöppnyi állami üzem vezetõje, Gönczy Pis-
ta bácsi vette apámat maga mellé. Egy istállóból, cselédházból, dohánypajtából álló majorban, Szél-
földtanyán kapott egy földes szobát, ahol meghúzódhatott, s ahol a Hortobágyról való megszabadulá-
sunk után édesanyám is csatlakozhatott hozzá. Tipikus cselédlakás egyik helyisége volt ez, amelyet Vá-
ci Mihály is megverselt: „közös pitvar nyirkos földjére / négy család köpte tüdejét”. Apáméknak azon-
ban a néhány évvel azelõtt elvett miskolci lakásunk után végre valami fix pontot jelentett, ahol anyám
az otthon légkörét megteremthette. Megszerezte az üresen álló, raktárnak használt szomszédos helyisé-
get, így volt két szoba, amelyekben berendezkedhettek. Én is odaköltöztem hozzájuk, onnan jártam be a
mintegy öt kilométerre lévõ Zemplénagárd iskolájába. Szélföldtanya a szomszédos Õrhegytanyával
együtt Dámóc községhez tartozott, mindössze öt család lakott ott. A közeli Õrhegyen volt ugyan megál-
lója a Sárospatak és Zemplénagárd között közlekedõ bodrogközi kisvasútnak, azonban annak menet-
rendje nem igazodott az iskolakezdéshez, így aztán én – az õrhegyi felsõ tagozatos tanulókkal együtt – a
sínek mentén gyalog vagy kerékpárral tettem meg az utat az iskoláig és vissza.

Szerencsére hamar megbarátkoztam új környezetemmel. Faluhelyen akkor a pedagógusoknak tekin-
télyük volt, idõsebb emberek is tanítóbácsinak szólítottak, s örömöt leltem abban, hogy a kis nebulók-
nak az anyanyelv, az irodalom, a történelem tényei és értékei alapján új ismereteket adhatok át, gyara-
píthatom képességeiket. Tiszta táblára írhattam, a nyílt tekintetû gyerekekben felfedeztem a tehetséget.
Hosszúra nyúlt, több iskolatípust érintõ pedagógiai pályámon itt éreztem leginkább, hogy képes vagyok
hozzátenni valamit a gyermeki személyiség gazdagításához. Járt ugyan vándormozi hetenként a faluba,
de igen-igen gyér volt a mûvelõdés kínálata, s hamar rájöttem arra, amire korábban már Klebelsberg
Kunó figyelmeztetett, hogy nemcsak a gyerekekkel való foglalkozás tartozik kötelességeim közé, ha-
nem a község kulturális életébe való bekapcsolódás is. Villany, vízvezeték, járda akkor még nem volt a
községben; naplemente után bezárkóztak az emberek. Színielõadásokat szerveztünk, ismeretterjesztõ
vetítéseket az iskolában talált diavetítõ és képsorozatok felhasználásával úgy, hogy a felfordított kerék-
pár dinamójából nyertünk hozzá áramot. Már az elsõ évben megsejtettem, milyen gazdag a falu népha-
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gyománya; tanulóim bevonásával néprajzi gyûjtésbe kezdtem. Minderrõl máshol részletesebben szó-
lok, most azért kell ezt említenem, hogy érthetõ legyen, milyen hamar megismert a falu felnõtt lakossá-
ga is.

A 16 tagú tantestület zöme fiatal kolléganõkbõl, kollégákból állt; s bár az a néhány év a nemzedék-
váltás idõszaka volt, tanított még velünk – pár évvel az iskolák államosítása után – az egykori reformá-
tus és görög katolikus iskola két idõsebb tanítója, Pákh Miska és Makay Jóska bácsi, akiktõl emberség-
ben, s a falu népéhez való viszonyulásban sokat tanulhattam. Igazgatónk, Baka Bálint a kommunista
meggyõzõdésû értelmiséginek ahhoz a fajtájához tartozott, aki valóban hisz eszméiben, s azok szelle-
mében dolgozik. Megjárta a frontot, sebesülése következményeként bottal, bicegve járt. Elismeréssel
nézte kezdeményezéseimet, sohasem éreztette, hogy politikailag megbélyegzett ember vagyok. Ke-
mény ember volt, de mindig igazságos, ma is baráti érzelmekkel gondolok rá.

Szüleim nagy csalódására apámat nem tudták tovább foglalkoztatni, március elején felmondtak ne-
ki, s átmeneti munkanélküliség után Berentén kapott valamilyen adminisztrációs állást, csak hétvége-
ken jöhetett haza. Én viszont kezdtem meggyökeresedni életem újabb állomáshelyén, amikor 1956
õszén a forradalom kirobbant, majd szabadságharccá terebélyesedett. Volt kezdetleges telepes rádiónk,
így Szélföldtanyán is értesülhettünk a budapesti eseményekrõl. Rám maradt édesanyám akkori kis
zsebnaptára, amely õrzi tömör, ma már nehezen olvasható bejegyzéseit, érzelmeit; nagyon érdekes ez a
távoli visszhang.

Október 21-én, vasárnap még ezt írta: „Séta Bercivel [apámmal] szép erdõben, gyönyörû idõ.” Más-
nap apám elutazott. Kedden, 23-án felkiáltójellel jegyezte föl: „Pestrõl riasztó hírek. Tüntetés!” Szerdai
kurta mondatai: „Pesten forradalom!! Gerõ lemondott. Kádár, Nagy Imre! Szabadságharc!” Csütörtö-
kön, 25-én: „Pestrõl még mindég nyugtalanító hírek.” Pénteken: „Nagy harcok, rengeteg hõsi halott.
Mindenütt leverik a vörös csillagot. Lelkes hangulat.” 27-én, szombaton: „Harcok a Dunántúlon is,
senkirõl semmi hír. Hõsi, történelmi napok!” Érezte tehát azonnal a megmozdulás jelentõségét. Vasár-
nap: „Fegyverszünet, sok izgalom; piros–fehér–zöld zászlót varrtam. Dani és Géza [barátom, aki akkor
Cigándon tanított] kitûzték. Elsõ déli harangszó.” Itt jegyez föl csak helyi eseményt, helyi cselekvést.
Persze, folyik az élet, a hétfõi bejegyzés azzal kezdõdik: „Reggel Agárdon, almát vettem 3,50-ért.” Így
folytatta: „Megint nincs posta. Lessük a híreket, aggódva várunk.” Október 30-án, kedden teljesen ki-
tölti a szöveg a kis naptárban rendelkezésre álló helyet: „Megalakul az új kormány, hõsiesen áll a forra-
dalom és általános munkaszünet, míg az oroszok ki nem mennek. Szabad Kossuth-rádió.” A szerdai rö-
vid bejegyzése is tükrözi lelkiállapotunkat: „Reménykedünk, csüggedünk. Mindszenthy szabad.” No-
vember 1-jén, csütörtökön írja: „Izgalmas és megható beszédek, versek a hõsökrõl, szabadságharcról.”
Pénteken: „Vallásoktatást kívánják az iskolákban, szép zene és beszéd halottak napjára. Ravasz László.
Alakulnak a pártok.” November 3-án, szombaton elõször még érzõdik a reménykedés: „Megindul las-
san az élet Pesten is, hétfõre megkezdõdik a munka.” De a bejegyzés így folytatódik: „Oroszok körülve-
szik Budapestet. Záhony felõl állandó páncéloszúgás. Kimondták Magyarország semlegességét. Re-
ménykedünk! Mindszenthy beszéde.” És jön november 4-e, vasárnap: „Záhonyi laktanyát felrobbantot-
ták az oroszok. Véres harcok Pesten és vidéken. Nagy Imre segélyt kér. Kormányt lefogták.”

Hétfõn már ez áll: „A forradalom leverésének híre, szomorú hangulat. ENSZ tanácskozik. Kádár-
kormány.” Kedden pedig: „Rádióban állandó zene, bús magyar nóták.” November 7-e, szerda akkor
pirosbetûs ünnep volt; ezt írta a naptárba: „Harcok mindenfelé, nem sokat tudunk, rádió csak zenét köz-
vetít, nemzetközi bizottságot nem engedik be, kilátástalan, szomorú hangulat.” Csütörtökön: „Kormány
munkára hívja a népet, teljes zûr és bizonytalanság! ENSZ ígéri jövetelét.” Pénteken estére rendszerint
megérkezett apám, most azonban ezt olvasom a november 9-i bejegyzésben: „Bercit nagyon vártuk,
sajnos nem jött, szomorú vagyok, aggódom.” A sztrájkok miatt közlekedési nehézségek támadtak. Azt
is érdemesnek tartotta leírni: „Észak-Magyarország [a Miskolcon megjelenõ megyei napilap] elismeri a
kormányt. ENSZ-t nem engedik be.” Szombaton a két legfontosabb hír: „Bercitõl levél, nem jöhet. Új-
ság hangja felháborító.” A vasárnapi hangulat sem volt vidám: „Egyedül Danival, csendes nap, rádió-
zunk, szomorkodunk.” Hétfõn, november 12-én ez az elsõ mondat: „Mosás, szép idõ, napsütés.” De az-
tán ez következik: „Pesten megint harcok, rengeteg halott, aggódunk, mi lesz velünk.” Kedden Sárospa-
takra utazott anyám, hogy odaköltözõ nõvéremnek segítsen a berendezkedésben, illetve elhozza magá-
hoz kis idõre unokáját, Katinkát, s szerdán leírja: „Vasúton bizakodó hangok.” November 15-i, csütörtö-
ki bejegyzés elmosódott szövegébõl csak ennyit tudok kibetûzni: „Riasztó hírek…” Pénteken a nagy hi-
deget írja le, illetve: „Munkás sztrájk a Szabadságért.” Másnap, szombaton apán hazaérkezett végre.
Vasárnapi rövid bejegyzés: „Felhívások munkára.” De hétfõn így folytatódik: „Munka még mindég nem
kezdõdik. ENSZ semmit sem tesz.” Szerdán apám vitte vissza Katinkát az anyjához, Sárospatakra. A
pénteki napnál ezt olvasom: „Munkás sztrájk még tart.” Szombaton nincs bejegyzés, vasárnap viszont
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leírja a kiábrándító, szomorú mondatot: „Kilátástalan helyzet.” Hétfõn: „Kádár beszél, semmi jóval
nem biztat.”

A lemondás hangulatát tükrözi, hogy a közélet hírei fokozatosan ritkulnak. A keddi utalásból azt
tudjuk meg, hogy sötétbe kényszerültünk: „Nincs petróleum este.” Pénteken: „Bercitõl levél, megint
nem jön, deprimált hangulat.” Szombaton is hasonló érzelmek: „Szomorúság, sötétség, sár, sár.”
Legközelebb december 6-án, csütörtökön olvashatunk fõvárosi eseményrõl: „Pesten nõi tüntetés, kor-
mány erõsödik, kilátástalanság, sötétség, hideg.” Érzelmi hullámzás jellemzi a további napokat, bár
egyre kevesebb a bejegyzésekben a távol hír. December 13-ánál ezt olvasom, „Miskolcról nyugtalanító
hírek”, két nap múlva viszont: „Reménykedõ hangulat.” Azután az év végéig már nincs további utalás a
helyzetre. A naptár utolsó bejegyzése: „Elmúlt e viharos év, a jó Isten oltalmazzon tovább is!”

Látjuk tehát, hogy az események híre a mi távoli kis világunkban is azonnal visszhangot keltett. Volt
ebben a visszhangban öröm a falvakat különösen sújtó politika bukását remélve, volt aggodalom a har-
cok nyomán a fõvárosi emberek, atyafiak miatt, aztán felszínre került a segítõkészség a budapesti élel-
miszer-ellátás nehézségeirõl értesülve. Megrettentünk a véráldozatok hallatán, szurkoltunk Nagy Imre
kormányának, reménykedtünk az ENSZ segítségében, azután meg az iskolában sztrájkoltunk Kádárék
kormányának intézkedései ellen tiltakozva. „Kicsiben” nálunk is megformálódtak azok a megmozdulá-
sok, amelyek Budapesten, s a nagyvárosokban lezajlottak.

Volt tüntetés a forradalom hírére. Az I. világháború áldozatainak emlékmûvénél gyülekezett a nép,
amely a falu közepén, utak találkozásánál kialakított kicsinyke ligetben áll. Nem lehetett tudni, hogy ki
szervezi a gyûlést, de gyorsan terjedt a híre, s mi abbahagytuk a tanítást, s a hetedik, nyolcadikos gyere-
kekkel a közeli iskolából mi is odavonultunk. A cél a fõvárosi eseményekkel való szolidaritás kifejezé-
se, a pontokba foglalt követelések melletti kiállás volt. Valaki odalépett hozzám, s arra kért, mondjam el
a Nemzeti dalt. A bizalom megnyilatkozása volt ez, de engem kissé megriasztott. Mélyen bennem élt
még a Rákosi börtönében töltött nyolc hónap emléke, mindössze három év telt el a hortobágyi kitelepí-
tésbõl való kiszabadulásunk óta. Az suhant át az agyamon, hogy ha most kiállok, ez politikai megnyi-
latkozás lesz, nem irodalmi est. Így hát egyik legkedvesebb, legügyesebb tanítványomat, Horváth Jós-
kát szólítottam magamhoz, s megkértem a vers elmondására. Jóska népes családjával az úgynevezett
Házhelyen, a falu szélén, a határõrlaktanya közelében lakott. Mondhatnám, hátrányos helyzetû fiúcska
volt, de éles eszével, bátor fellépésével, szorgalmával kitûnt osztályomban, s szép jövõt jósoltam, re-
méltem neki. Minden bizonnyal azért gondoltam épp rá a versmondás igénye kapcsán, mert bíztam ké-
pességeiben. De egy aznap reggeli megnyilatkozása is közrejátszhatott ebben. Osztályunk azon az
õszön elnyerte azt a kis vörös zászlót, amelyet a nevelõtestület mindig a legfegyelmezettebb osztálynak
adott, s ott virított a tanteremben a tanári asztalon. Jóska odalépett hozzám, s nyilvánvalóan a forradal-
mi események hatására azt mondta: „Tanár bácsi, ezt a vörös zászlót el kellene tüntetni!” Én akkor azt
mondtam neki, hogy megdolgoztunk érte, kiérdemeltük, nem kell szégyenkeznünk miatta. A kis jelenet
azt bizonyította számomra, hogy a forradalom üzenete hamar eljutott az ország minden pontjára, s hogy
a legszegényebb családok is együttérzéssel viszonyultak célkitûzéseihez. Jóska bátran, szépen elmond-
ta a verset, nagy tapsot kapott, elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot. (Jóska azután Pesten egyetemet
végzett, jó nevû közgazdász lett.)

A tüntetés mellett Agárdon is megfogalmazódott az igény az új rend fegyveres védelmének biztosí-
tására. Valaki kiadta a jelszót, hogy vonuljunk a határõrlaktanyához, szerezzünk fegyvert. A tüntetõk
népes csoportja megindult a falu északi végén álló laktanya felé. Én is velük tartottam. Tanulságos jele-
netnek lehettem ott tanúja. A laktanya bejáratánál az õrsparancsnok várt bennünket. Valaki beszédet
akart intézni a katonákhoz, s elkezdte: „Kedves Elvtársak!” De a tömegbõl hangzó bekiabálás leintette:
„Nincsenek elvtársak!” Bányász Laci, a falu egyik korcsmárosa, a község pártitkára nem messze állt tõ-
lem, s hallottam, amint õ is megismétli: „Nincsenek elvtársak!” Mintha ez valami hivatalos megerõsíté-
se lenne a megváltozott világnak. Egy szóvivõ a parancsnokhoz fordult, s elmondta, azért jöttünk ide,
hogy fegyverhez segítsenek bennünket a forradalom védelmében. Õ azonban nagyon okosan ítélte meg
a helyzetet, s azt mondta, hogy a fegyver a katonák kezében van jó helyen, nekik az a hivatásuk, hogy
helytálljanak, ha szükséges, s õk szavatolják a biztonságot, maguk is a forradalom pártján állnak. Ez a
megoldás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Agárdon szélsõséges események nem történtek, véráldozat-
ra nem került sor, s a forradalom leverése után itt kevésbé volt heves a megtorlás. Ezután én onnan ha-
zaindultam, s másnap hallottam, hogy a tömeg az akkor közösségi házként mûködõ Barathy-kastélyhoz
vonult, s leverték homlokzatáról az ötágú csillagot. Este ott gyûlést tartottak, megválasztották a forra-
dalmi bizottságot, amelynek elnöke dr. Barathy Béla lett. Persze õ és vezetõ társai megszenvedték ké-
sõbb ezt a szerepvállalásukat, annak ellenére, hogy a bizottság fenntartotta a rendet, de nem bántalmaz-
ták a Rákosi-rendszer helyi kiszolgálóit.
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Sajátos helyzetembõl következett, hogy „kívülálló”-ként éltem át azokat a napokat, heteket. Sztráj-
koltunk a Budapesti Munkástanács felhívása nyomán, szünetelt a tanítás az iskolában, nem jártam át
naponta tanyai magányomból Agárdra. Igaz, ott is megtaláltak azért. Az egyik tekintélyes õrhegyi gaz-
da jött el hozzám, s azt kérdezte, ne szervezzünk-e egy kis fegyveres csapatot a budapesti forradalmá-
rok megsegítésére. Máig sem tudom, hogy miért éppen engem keresett meg. Talán mert az õrhegyi kis
iskola tanítónõjén kívül nem volt ott más értelmiségi a közelben? Vagy tudta valahonnan, hogy a Ráko-
si-rendszerben elítéltek, s törleszteni valóm van a kommunista hatalommal szemben? Mindenesetre vá-
laszolnom kellett valamit neki. Ebben az esetben nem kellett gondolkodnom a feleleten. Elõzõ nap
ugyanis az agárdi görög templom dombjáról hallgattuk a Tisza másik oldalán, Záhony felõl bevonuló
szovjet tankok zúgását, zörejét, s Agárdra is átszökött néhány záhonyi határõr a szovjet katonák elõl,
akik megtámadták laktanyájukat. Azt mondtam tehát az õrhegyi gazdának, hogy nincs esélyünk az el-
lenállásra, hivatásos katonáink sem képesek felvenni a harcot a túlerõ ellen, ne vállaljunk hiábavaló
véráldozatot. Õ ezt megértette, elfogadta. Bennem azonban – aki tízéves koromtól négy éven át katona-
iskolás voltam – ott motoszkált egy darabig a kétely, hogy helyesen szóltam-e. Vajon egy általános nép-
felkelés eredménnyel járhatott volna? Bizonyos vagyok benne, hogy Európa legnagyobb hadseregével
szemben: nem. De akkor nem vagyunk árulói azoknak, akik a fõvárosban pár napig vállalták mégis az
ellenállást? Lehet. Hiszen Görgei sem tudta lemosni magáról azt a bélyeget. Ma úgy gondolom, felelõt-
lenség lett volna részemrõl bárkit fegyveres harcra bátorítani abban a helyzetben, a külsõ, nyugati nagy-
hatalmi beavatkozás esélye nélkül.

A legszebb élményem azokban az október végi napokban a szolidaritás megnyilatkozása volt. Kép-
zeljük el a falusi népesség akkori helyzetét! Szinte teljesíthetetlen beszolgáltatási kötelezettség terhelte
mindazokat, akik – bármily csekélyke földecskén – gazdálkodtak. A „padlássöprések” idõszaka volt az,
amikor gyakran az emberek, gyerekek szájából szakították ki a falatot, hogy az elõírt terménykvótát be-
hajtsák rajtuk. Akadozott az ellátás, a faluban nem lehetett húst venni. Anyám azért tartott baromfit,
hogy tojáshoz, olykor húshoz jussunk, mert pénzért nem lehetett beszerezni. Mégis ebben a helyzetben
megnyílt az emberek szíve, amikor éhezõ budapestiekrõl hallottak. A néhány házból álló Õrhegyen,
amely 1945-ig a Mailáth család majorja volt, és egykori cselédek lakták, pár óra alatt megtelt egy teher-
autó a helyiek élelmiszeradományaiból. Tudok gazdáról, aki kisborjút vezetett oda, hogy legyen húsuk
a pestieknek, baromfit, tojást, lisztet, zsírt hordtak össze önzetlenül a maguk szûkös készletébõl, s vitték
nemzeti lobogóval az ismeretlen pestieknek. A forradalmi napok legmegragadóbb emléke a nemzet
összekapaszkodása lett.

Pedagógus társaimmal arról tanácskoztunk közben, miként újítsuk meg nevelõmunkánkat. Forradal-
mi követelés volt országszerte a kötelezõ orosz nyelvoktatás megszüntetése. Az elnyomó szovjethata-
lom iránti gyûlölet a nyelvre is átsugárzott. Makay Jóska bácsi fölvetette, hogy állítsuk vissza az egyko-
ri általános szokást, hogy a gyerekek imádsággal kezdték és zárták a tanítási napot. Próbáltak fogalmaz-
ni egy olyan szöveget, amely valamennyi felekezet szempontjából elfogadható. Kényes kérdés volt ez,
nem is támogatta mindenki a testületben. Ekkor álltam elõ azzal a javaslattal: vezessük be, hogy egyik
nemzeti imádságunk, a Szózat elsõ két versszakával kezdjük minden osztályban a napot, hiszen annak
szellemisége áthatotta a forradalom irányultságát is. Ezt mindenki elfogadta, s ez a szép szokás évekkel
a forradalom leverése után is élt tovább.

Kollégáim különbözõ érzelmekkel tekintettek a budapesti fejleményekre. Többen féltek a következ-
ményektõl, de mindannyiunkban élt a remény, hogy megdõl a személyi kultuszon, az éles osztályhar-
con alapuló „proletárdiktatúra”, az internacionalista ideológia helyett elõtérbe kerül a nemzettudat, ja-
vul a szovjet blokkon belüli alávetett helyzetünk. Igazgatónk, Baka Bálint esett át a legmélyebb válsá-
gon. Nem az általa vállalt orosztanítást fenyegetõ helyzet, hanem a pártban, a kommunizmusban való
csalódottsága miatt. Lakásán is beszélgettem vele akkoriban egyszer-kétszer, s az volt a benyomásom,
hogy elvesztette a biztos talajt a lába alól. Elmondta, hogy lemond igazgatói tisztségérõl, s mihelyt le-
hetséges, áthelyezését kéri, elhagyja Zemplénagárdot. Így is tett, s hamarosan átadta a vezetést az Agár-
don lakó, de azokban az években járási tanulmányi felügyelõként dolgozó Gönczy Berti bácsinak, a fa-
lu egykori református kántortanítójának. A nevelõtestületen belül egyébként semmiféle konfliktus nem
alakult ki, egységesen sztrájkoltunk egy darabig. Késõbb, a kádári hatalom megszilárdulása után, kö-
nyörtelenül levonták fizetésünkbõl a sztrájkkal töltött napokra esõ bért.

Ma már tudjuk, hogy a megtapasztalt magas hõfokú szolidaritás, elszántság nem gyõzhetett, szabad-
ságharcunkban ismét magunkra maradtunk, a „szocialista tábor” nem engedett ki szorításából, lényegi
segítséget sem a nyugati nagyhatalmaktól, sem az Egyesült Nemezetek Szervezetétõl nem kaphattunk.
A szovjet tankok és „tanácsadók” segítségével a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elõbb a fegyve-
res gócokat számolta föl, majd a munkástanácsok erejét törte meg, s Nagy Imréék könyörtelen kivégzé-
sével üzent az egész világnak: nincs kitörés a II. világháború lezárása utáni tömbösödésbõl.

32



Sokunkat állított válaszútra a visszarendezõdés. A szovjet tankok és a megtorlás elõl 200 ezer ember
menekült el az országból, magam is szembesültem a kérdéssel: menni vagy maradni. Angolszakosként
leküzdhettem volna a nyelvi nehézséget, Bécsben élõ keresztanyám anyagi támogatásában reményked-
hettem, s megszabadulhattam volna szépséghibás káderlapomtól. Nagyon hamar eldöntöttem azonban,
hogy maradok. Ebben elsõsorban a szüleim iránti elkötelezettségem játszott szerepet; nem hagyhattam
itt õket nehéz, akkor kilátástalannak tûnõ helyzetükben. De pislákolt bennem az a reménység is, hogy
megadatik számomra itthon a választott életpályán való érvényesülés, hiszen az egyetemen már az ál-
lamvizsga elõtt álltam, s megtapasztaltam Agárdon az elsõ sikereket, a nevelõmunka örömét. Késõbbi
pályám – minden nehézsége, konfliktusa ellenére – igazolta döntésemet, s bár mindig erõsen korláto-
zott anyagi körülmények közt éltem a külhoni lehetõségekhez képest, megtapasztalhattam értelmiségi
hivatásom sok-sok szépségét.

Falunkban 56-ot nehéz évek követték. 1960 táján nagyarányú, erõszakot is alkalmazó akció indult a
parasztság szövetkezetekbe kényszerítésére, aminek következtében a település arculata Zemplén-
agárdon is olyan változásokon ment át, amilyenekre a jobbágyfelszabadítás, majd a földosztás óta nem
volt példa. A beszolgáltatást eltörölték ugyan a forradalom egyik maradandó vívmányaként, s történtek
hangulatjavító intézkedések, villamosították a községet, mindez azonban nem lassította a paraszti társa-
dalom gyors és gyökeres átalakulását. Még további négy tanéven át maradtam ott, s iskolai munkám
mellett egyik legfontosabb feladatomnak azt éreztem, hogy tanítványaimmal összegyûjtsem, rögzítsem
a falu néprajzi jellemzõit, hagyománykincsét, amely azóta teljesen feledésbe ment. A mai agárdiak már
csak Zemplénagárd krónikája címû könyvembõl ismerhetik meg elõdeik életmódját és kultúráját. Ab-
ból a könyvbõl, amelyben 35 általános iskolai tanuló volt a munkatársam 1955 és 1961 között végzett
gyûjtõmunkája révén.

1956 õsze azért is emlékezetes marad számomra, mert megismerkedtem egy Agárdon munkába álló,
frissen végzett tanítónõvel, aki két évvel késõbb a feleségem lett, s aki 58 éven át volt hûséges társam.
1957-ben megkaptam magyar szakos középiskolai tanári oklevelemet, 1961-ben végre az angol szakot
is befejezhettem, s kétgyermekes apaként megnyílt elõttem az út a városi gimnáziumi tanárság elõtt.

A forradalom és szabadságharc elbukott, hatása azonban – közvetetten – mégis érvényesült. A har-
cok, a sortüzek, a megtorlások áldozataira a magyarság nagy veszteségeként gondolunk, a megmozdu-
lás azonban megmutatta egy nemzet erejét, amit figyelembe kellett venni a „konszolidáció” minden ke-
gyetlensége mellett. Magam ezt a nemzeti és népi hagyományok ápolásának kedvezõbb alakulásában, a
honismereti tevékenység kibontakozásában, valamint az értelmiségi politikában tett gesztusok formájá-
ban érzékeltem. A közéleti szerepvállalástól még jó ideig óvakodtam, az iskolai munkának éltem. A for-
radalom és szabadságharc tanulsága abban a meggyõzõdésemben erõsített meg, hogy kötelességem a
számomra elérhetõ körben ébren tartani, terjeszteni magyarságunk szellemi értékeit.

Kováts Dániel

Az erdélyi magyarok viszonya
a forradalomhoz és azok következményei

Mielõtt arról beszélnék, hogy milyen viszonya volt az erdélyi magyaroknak a magyarországi forra-
dalomhoz, röviden felvázolnám, mi a történések sora a romániai és ezen belül az erdélyi magyarság éle-
tében, az azt megelõzõ idõkben.

Azon a tájékon is, a konszolidált 1948-as év után – a román királyt 1948 januárjában kiutasítják az
országból és kihirdetik a népköztársaságot – a fiatalok tömegesen tódulnak a nagyvárosokba tanulni. Ez
az az idõszak, amikor a fiatalság mintha nem látná, vagy nem akarja látni, mi is történik valójában. A
sok mindennel „áltatott nemzedék” nem is veszi észre, hogy már 1949-ben elkezdõdnek a tömeges le-
tartóztatások, hogy jobb módú zsidó családok ezreit – akik még ki sem heverhették a koncentrációs lá-
gerek borzalmait – újra kényszermunkára hurcolják vagy kitelepítik õket. De kitelepítik a sváb és szász
családokat, olyan mértékben, hogy falvak néptelenednek el. Persze nem sokáig maradnak néptelenek,
mert román (avasi, olténiai és moldovai) szegény falvak lakói foglalják el házaikat, ülnek be javaikba.
Románia-szerte, a kötelezõ beszolgáltatás után, az 1949. márciusi határozat után elkezdõdik a mezõ-
gazdaság szocialista megreformálása, melynek fõ célja a nagygazdaságok megszüntetése, a papság ere-
jének megtörése, vagyis gõzerõvel folyik a kollektivizálás az állami gazdaságok megteremtéséért. Az
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