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1956 - negyven év távlatából

Újvári Ferenc

Először 1952-ben jelentkeztem az Erdőmérnöki Főiskolára, akkor 
nem vettek fel. Átirányítottak Debrecenbe, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemre, matematika-fizika szakra. Oda nem 
mentem el. Katona voltam és dolgoztam. 1956-ban második 
nekifutásra sikerült a felvételim. 56 nyarán az Autó- és Traktor
alkatrész Gyárban dolgoztam, ahol nagyon elkeseredett volt a 
hangulat.

Sopronban az első hetek egymás és a Főiskola meg
ismerésével teltek. A forradalom kitörésekor még egymást is alig 
ismertük, az oktatók közül is csak azokat, akik bennünket 
tanítottak. A Főiskola belső dolgait sem ismertük. A várossal is 
alig volt még kapcsolatunk. Az eltelt negyven év mellett ez is 
nehézzé teszi a visszaemlékezést. Ezek mellett közrejátszik, 
hogy az események nagyon gyorsan követték egymást. Keveset 
aludtunk, a napok összefolytak, kimerültek voltunk. Végül a fele
déshez nagyban hozzájárult a megtorlástól való félelem. Még 
egymás között sem beszéltünk a forradalom alatti dolgainkról. 
Mélyen eltemettük magunkban.

A teljesség igénye nélkül, egyes epizódokat szeretnék 
felidézni.

Október 26-án választottak be évfolyamtársaim a 
MEFESZ Bizottságba annak ellenére, hogy felhívtam figyelmüket 
arra, hogy párttag voltam.

Az első napok éjszakába nyúló vitákkal teltek, például 
Berecz Jánossal, a DISZ Központ kiküldöttjével. Sok energiát 
kötött le a szélsőséges, főleg városi emberek lecsillapítása, 
lebeszélése a rombolásról és az egyéni megtorló akciókról. 
Ebben az időben a MEFESZ Bizottság elnöke, Bujdosó Alpár 
végig higgadt tudott maradni. Nagyrészt neki köszönhető, hogy 
szélsőséges kilengések nem történtek. A város lakossága elis
merte és igényelte a Főiskola vezető, irányító, a közellátást, 
közbiztonságot segítő szerepét.
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Amikor október 28-án a MEFESZ Intézőbizottság csopor
tokat alakított - mivel tartalékos tiszt voltam - a katonai csoport
ban kaptam feladatot. A csoport oktató vezetője P. F. adjunktus, 
ifjúsági vezetője pedig B. G. emh. volt. A pártbizottsági tagok 
fegyvereinek bevonásánál én is az őrség tagjai között voltam. 
Igaz, hogy szabad mozgásukban megakadályoztuk őket, de a 
tárgyalás udvariasan, erőszak alkalmazása nélkül történt.

Amikor a MEFESZ Bizottság Budapesttel nem tudott 
telefonon összeköttetést teremteni, B. G. vezetésével éjszaka 
négyen kimentünk a postaigazgató lakására, és lekísértük a 
postára. Egyébként a mai napig szégyellem, hogy ebben az 
akcióban részt vettem. Az igazgató két kisgyermeke halálra 
rémült, amikor édesapjukat éjszaka elvittük. ÁVÓ-s módszernek 
éreztem, annak ellenére, hogy semmilyen erőszakot nem alkal
maztunk.

A városban egyre több volt az idegen. Ideges, feszült volt 
a légkör. Úgy éreztük, hogy a közbiztonság fenntartása érdeké
ben a rendőrökkel és határőrökkel járőröző főiskolásokat is fel 
kell fegyverezni.

Fegyvereket a határőrségtől és Sopronkőhidáról próbál
tunk kérni. Én Csornára mentem a Határőr-igazgatóságra. Akkor 
már megalakult a Forradalmi Katonai Tanács. Csornán udva
riasan fogadtak bennünket, és kaptunk gyalogsági fegyvereket, 
valamint lőszert. A határőrség kérése az volt, hogy csak 
rendfenntartásra használjuk a fegyvereket. Ezt be is tartottuk. 
Tudtommal egyetlen lövés dördült el, egy elsőéves évfolyam- 
társunk véletlenül a tornaterem padlójába lőtt.

Az átadó Géczi őrnagy volt. Ő rendkívül szimpatikusán 
viselkedett, egyetértett a diákság, illetve a forradalom cél
kitűzéseivel. Az átvevők részéről én írtam alá a jegyzőkönyvet. 
Ez utólag sok álmatlan éjszakát okozott. Szerencsére azonban 
ez a jegyzőkönyv nem került illetéktelen - megtorlással foglal
kozó - kezekbe. Gondolom, mindezt Géczi őrnagy jóindulatának 
köszönhetem.

Bizonyos Pista bácsiról én is hallottam, hogy betelepedett 
a Katonai Bizottságba, de találkozni nem találkoztam vele. Azt 
sem tudom, hogy november 4-én, az orosz támadás megállí
tására Sopron védelmi tervét ki találta ki. Azt hallottam, hogy
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Kópháza határába gyalogsági fegyverrel ellátott főiskolások 
mennek, és a harckocsik ellen páncéltörő ágyúkra van szük
ségük. Azt a feladatot kaptam, hogy a fertődi tüzérektől kérjek 
páncéltörő ágyút. A főiskola kocsijával mentünk, de az oroszok
tól tartva nem a főúton, hanem Balfon, Hidegségen, Hegykőn 
keresztül, a mellékúton. Akkor már napok óta szinte semmit nem 
aludtunk. A gépkocsivezető is kimerült volt. Hidegségen erős 
fékezésre ébredtem. A gépkocsivezető is elaludt, majdnem 
összeütköztünk egy másik kocsival. Szerencsére semmi baj nem 
történt, csupán a fogamból tört le egy darab, mert beütöttem az 
előttem lévő géppisztolyba. Fertődön csak hosszas tárgyalások 
után sikerült páncéltörő lövegeket kapni. Később tudtam meg, 
hogy a gyuszeget kiszerelték belőle és erről az oroszokat is 
értesítették. Nem tudom ki tette, de máig hálás vagyok neki, mert 
így a felesleges vérontást el lehetett kerülni. Nehéz lett volna 
azzal a tudattal élni, hogy társaim haláláért én is felelős vagyok.

A fertődi tárgyalás után - a korábbi utasításnak megfele
lően - visszamentem Sopronba. A Főiskola üres volt. A MEFESZ 
Bizottságból és a katonai csoportból senkit nem találtam. 
Nagyon egyedül és megcsalatva éreztem magam. Azt hallottam, 
hogy a hallgatók egy része a Muckra ment és a határőrsön van. 
A gépkocsival utánuk mentünk. Az őrsön éktelen felfordulás volt, 
a hallgatók a katonákkal együtt tanácstalanok voltak. Látszott, 
hogy teljesen felbomlott a rend. A határ nyitott volt. Ausztriából 
átjött egy-egy régi katonatiszt és elkezdte szervezni Sopron 
visszafoglalását. Ehhez századokba szervezte az önként jelent
kezőket. Mindez valahogy rendkívül szomorú volt. Láttam a 
kimerült, összezavarodott diákokat, katonákat, és láttam a hatá
ron átjövő szervezőket, akiken látszott, hogy nekik semmi sem 
drága. Ha bármi baj lenne, átlépnek a határon, és ők ezzel a 
dolgukat elvégezték. A zűrzavarnak az vetett véget, hogy G. V. 
megérkezett motoron és közölte: Sopront elfoglalták az oroszok. 
A botanikus kertben akasztják a főiskolásokat. Erre kitört a pánik 
és a társaság nagy része átözönlött a határon.

Kevesen voltunk, akik nem tudtuk eldönteni, mit tegyünk. 
Úgy éreztem, ha átlépem a határt, végleg elszakadok mindattól 
és mindazoktól, akik kedvesek nekem és soha többé vissza nem 
jöhetek. Akkor úgy gondoltam, hogy a határ átlépése végérvé
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nyesen elszakít hazámtól. Nem tudom azt az érzést ma igazán 
megmagyarázni. Nem egy mai értelemben vett magyarkodás 
volt, csak a szülőföld elvesztésétől való félelem. A másik oldalon 
ott volt a megtorlástól való félelem.

Végül úgy döntöttünk hogy ketten visszamegyünk 
Sopronba, megnézzük igaz-e az akasztásról hozott hír. Néhá- 
nyan az őrsön maradtak, köztük Sz. L. évfolyamtársam is. Azt 
ígértük, ha Sopronban nyugalom van, üzenünk nekik, hogy 
jöjjenek vissza, ha igaz az akasztás, menjenek át a határon.

Azóta is töröm a fejem, hogy kivel jöttem vissza, de nem 
jövök rá. Biztos olyan valaki volt, aki jobban ismerte a Sopron 
környéki erdőket, mert nekem nem volt még olyan helyisme
retem, hogy sötétben, egyedül le tudtam volna jönni. Indulás 
előtt egyik tiszttől - aki akkor adta le a szolgálatot és még nála 
volt a pisztolya kölcsönkértem a fegyverét azt ígérve, hogy 
feltétlen visszajuttatom neki. Nem akartunk fegyvertelenül be
menni, mert tartottunk az akasztástól. (Ma már kissé nevet
ségesen hangzik.)

A Lővér körúton találkoztunk egy 12 év körüli fiúval, aki 
egy puskát cipelt. Megkérdeztük, mit csinál itt a sötétben a 
puskával. Közölte, hogy ő forradalmár. Ezt mi elhittük, de nem 
akartuk, hogy valami baj történjék vele, elvettük tőle a puskát és 
hazaküldtük. Úgy láttuk, hogy valóban megkönnyebbült attól, 
hogy megszabadult a puskától. Most már puskával, pisztollyal 
felszerelkezve mentünk a Főiskolára. Hátul bemásztunk a bota
nikus kertbe és osontunk előre. Az igazgatási és a főépület 
között az égő lámpa alatt egy csoportot láttunk. Annak rendje- 
módja szerint, kúszva közelítettük meg őket. Óriási volt a meg
könnyebbülésünk, mikor felismertük a levelező bányászokat, 
akik a Főiskolát őrizték.

A Főiskoláról átmentünk a Dimitrov téri kollégiumba. A 
város kísértetiesen csöndes és kihalt volt. Utólag meg
magyarázhatatlan, buta dolog volt, de a "kis forradalmártól" 
elvett puskát vittük magunkkal. A kollégiumba természetesen 
csak fegyver nélkül engedtek be, a puskát kint kellett hagynunk. 
Beszámoltunk a Muckon történtekről. Ebben az időben még 
Magyar János professzor úr családjával együtt, valamint Roxer 
Egon és családja is a kollégiumban lakott. Magyar János ezek



80

ben az igen nehéz, zavaros időkben vállalta a felelősséget és 
azonnal megszervezte a Főiskola és a botanikus kert őrzését. 
Az őrséget az itthon maradt oktatók és hallgatók adták. Az 
őrségbe jelentkezőket Magyar János vezette át a Főiskolára. Ha 
belegondolunk abba, hogy a várost elfoglaló orosz csapatokkal 
még nem volt semmilyen kapcsolat, és számítani lehetett arra, 
hogy bárhol szembetalálkozhatunk velük, ez nem volt veszély
telen vállalkozás. Nekem be kellett vinnem a kollégium előtt 
hagyott puskát a Főiskolán lévő többi fegyverhez, ezért a 
fehérzászlós csoporttal egyszerre, de külön úton indultam és 
szerencsésen be is értem a Főiskolára. A Főiskola fegyver 
nélküli őrzése egészen december végéig tartott, eleinte az ott 
lévő, nyugati segélyből származó élelmiszer, ruhanemű, vala
mint a Főiskola műszereinek védelmére, karácsony körül pedig a 
botanikus kert védelmére. Ezek az őrségek alkalmat adtak 
egymás jobb megismerésére. Az őrségben résztvevő fiatal okta
tókkal is - Roxer Egon, Vancsura Rudolf, stb. - baráti kapcso
latok alakultak ki.

Nekem gondot okozott a Muckon kölcsönkért pisztoly 
visszajuttatása. November 5-én vagy 6-án az orosz város- 
parancsnok bejött a Főiskolára. Magyar professzor úr fogadta. 
Valami miatt én is a bejárat közelében maradtam, és láttam, 
hogy a városparancsnok kíséretében van Géczi őrnagy is, akitől 
Csornán átvettem a fegyvereket. Az az őrült ötletem támadt, 
hogy segítségével juttatom vissza a pisztolyt. Odaléptem hozzá 
és elmondtam neki a problémát. Megkérdezte, hogy hol van a 
fegyver. Mondtam, hogy a belső zsebemben. Az orosz parancs
nok háta mögött sikerült úgy átadni neki a fegyvert, hogy azt 
senki nem vette észre. A belső zsebébe tette ő is, ezután köz
tünk erről több szó nem esett.

Nem tudom, Géczi őrnagyot mi indította erre a visel
kedésre. Én azóta is hálával gondolok rá, mert ha ő egy kicsit 
rosszindulatú, akkor én valószínű, hogy a börtönbüntetés után 
soha nem lettem volna erdőmérnök. Sajnos, van erre példa. Hun 
Béla III. éves bányamérnök-hallgató, aki szintén a katonai 
csoportban volt. Nem tett semmi olyat, ami indokolta volna 
börtönbüntetését és azt, hogy az egyetemet még levelező úton 
sem fejezhette be. Vájárként ment nyugdíjba.
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Géczi őrnagyról két emlékem van még. A Nemzeti Szín
ház művészei Sopronban műsort adtak. Az egész műsorból az 
maradt meg bennem, ahogy Major Tamás elszavalta a "Walesi 
bárdok"-at. A hatás döbbenetes volt. Szűnni nem akaró taps. A 
tapsolok között az erkélyen ott volt Géczi őrnagy is.

A másik emlék az volt, amikor március 15-e előtt Jármay 
Éva évfolyamtársammal a Várkerületen sétáltunk, és szembejött 
velünk egy határőr járőr Géczi őrnagy vezetésével. Ebben az 
időszakban az ünnepek előtt (márc. 15., ápr. 4., máj. 1.) a "meg
bízhatatlan" hallgatókat, oktatókat pár napos "biztonsági őrizet
be" vették. Tudtam, hogy Martos András tanársegédet már be
vitték. Géczi őrnagy ahogy meglátott bennünket, felénk indult. 
Arra gondoltam, hogy most engem is szépen bekísérnek. Amikor 
odaért az őrnagy, üdvözölt bennünket, érdeklődött hogylétünkről, 
rövid beszélgetés után tisztelgett és elköszönt. Megköny- 
nyebbülésemet, azt hiszem, nem kell ecsetelni.

Mindig bosszant, amikor egy társadalmi csoportról sum- 
másan, elítélőleg beszélnek. Géczi őrnagy is "zöld ávós" volt és 
a mosonmagyaróvári laktanyaparancsnok is, mégis milyen óriási 
közöttük a különbség!

Még néhány november 4. utáni emléket felidézek, ame
lyek lehet, hogy nem általánosan jellemzőek, de ilyenek is 
történtek.

A Sopronban maradt kevés hallgató szolidaritást vállalt az 
üzemek, gyárak dolgozóival, sztrájkhangulat uralkodott, ellenez
ték, hogy megkezdjék az oktatást. Stasney professzor úr, aki 
igen szigorú, sokat követelő tanár hírében állt és egyáltalán nem 
volt a szocialista rendszer híve - ezt nem is titkolta -, azt mondta, 
ennek az országnak jó mérnökökre van szüksége. Aki az alap- 
tantárgyakat nem tanulja meg, abból nem lesz jó mérnök, ezért 
elkezdi az előadásokat. Az évfolyamról talán négyen-öten vol
tunk Sopronban, de az ábrázoló geometria előadások meg
kezdődtek. Először, mivel a tüzelő kevés volt, a professzor úr 
szobájában. Valahogy megéreztük, hogy az a szigorú, kissé 
gunyoros ember mennyire szereti a diákjait és a hazáját. A 
szeretetünket avval fejeztük kj, hogy a tárgy leadása után 
szerenádot adtunk a professzor úrnak. Akkortájt ezt Sopronban a
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városi vezetés még nem nézte jó szemmel. Emlékezetem szerint 
ez volt az egyetlen szerenád, amit professzornak adtunk.

Egy alkalommal az Alsólővér úti Sport vendéglőben - diák 
nyelven Neher Tanszék, mert Neher Imre bácsinál számunkra 
nem volt záróra - söröztünk, beszélgettünk. Valahogy hozzánk 
csapódott két orosz tiszt. Valami keverék nyelven, sok muto
gatással, rajzzal értekeztünk. Tulajdonképpen azt magyaráztuk, 
hogy nem vagyunk fasiszták, sem ellenforradalmárok. Úgy lát
szott, megértenek bennünket annak ellenére, hogy őket nem így 
igazították el. Jóval záróra és kijárási tilalom után indultunk haza. 
Ahogy az utcára léptünk, megláttuk a karhatalmi járőrt közeledni. 
A tisztek megijedtek. Azt mondták, ha a járőr - akiknek az orosz 
parancsnokságon kellett jelentést tenniük beárulja őket a 
parancsnokuknál, hogy velünk voltak, akkor "bunkerba" kerül
nek. A két tiszt leguggolt, mi pedig körülálltuk őket. A járőr 
szótlanul elment mellettünk. A tisztek megúszták a találkozást, 
mi pedig elmondhattuk, hogy szovjet tiszteket bújtattunk magyar 
karhatalmisták elől.

Tavasszal Kocsis József KISZ-titkár - akkor V. éves geo- 
déta, később a Geodézia Tanszéken tanársegéd, majd a Városi 
Tanács elnöke azzal keresett meg, hogy egy csoporttársam 
bejelentést tett a Marxizmus Tanszék vezetőjénél aki az 
MSZMP egyetemi titkára volt -, hogy Martos András tanár
segéddel és Zsilvölgyi László évfolyamtársammal együtt ellen- 
forradalmi szervezkedést folytatunk. Ez a bejelentés élet- 
veszélyes volt, mert Martos Andrást olyan listán tartották nyilván, 
akiket a "sátoros ünnepek" előtt "begyűjtöttek" egy kis házi
munkára. Zsilvölgyi Laci tagja volt a MEFESZ ideiglenes 
bizottságának, október 26-án én váltottam ott az állandó bizott
ság megválasztásakor. Ráadásul én a katonai bizottság tagja is 
voltam. Ezt, szerencsére, a bejelentő nem tudta, mert a forra
dalom elején hazautazott és csak november vége felé jött vissza. 
Enélkül is együtt volt minden, amivel bennünket bíróság elé 
lehetett volna állítani szervezkedés vádjával. Az országban több 
példa volt erre. Hogy nem így történt, az egyedül Kocsis 
Jóskának köszönhető, aki egy tisztázó beszélgetésre ült le velem 
és utána vállalta értünk a felelősséget. A bejelentésnek pedig az 
szolgáltatott alapot, hogy talajtan gyakorlatról hazafelé a Fenyő
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vendéglőnél - ami szintén nagyszerű diáktanya volt és nagy kár, 
hogy helyén most egy számunkra idegen szálloda áll mi 
hárman rendszerint lemaradtunk, megittunk egy-egy pohár sört 
és beszélgettünk. Véletlenül sem politizáltunk, eszünkbe sem 
jutott szervezkedni. A bejelentésnek volt egy haszna is. Martos 
Andrást, mivel már régen esedékes lett volna előléptetése, 
legközelebbi alkalommal adjunktussá léptették elő. Kocsis Jós
kának megfogadtam, hogy beszélgetésünkről senkinek sem 
szólok. Most, 40 év után megszegem a fogadalmat. Bandi bá
tyám már sajnos nem él. Úgy gondolom, hogy senkinek sem 
ártok a történet közreadásával.

Ma, amikor az ötvenhatos forradalmat oly sokan akarják 
kisajátítani és ezerféleképpen magyarázzák, a bennem élő 
emlékkép mégis az egységről szól. Egységesek voltunk a 17 
pontos követelésünk támogatásában. Egységesek voltunk a 
szélsőségek elutasításában. Egységesek voltunk abban, hogy 
Sopron közellátását és közbiztonságát fenn kell tartani. Hogy ez 
az egység mennyi ideig tartott volna a forradalom esetleges 
győzelme után, nem tudom, de 56-ban megvolt. Visszaemlé
kezve Stasney professzor úr szavaira, én is vallom, hogy ennek 
az országnak jó szakemberekre van szüksége. Emellett meg
győződésem, hogy a magyarságot, ezt a Hazát lehet és kell is 
külföldről támogatni, de megtartani, felemelni csak az itthon élők 
tudják.

Az elmúlt 40 év minden gyötrelme, hazugsága, ellent
mondása ellenére azt, hogy ma nem vagyunk idegen test 
Európában, hogy 1989 előtt is működő, tudományos, műszaki és 
gazdasági kapcsolataink voltak Európával, azt az itthon élő 
nemzedéknek köszönhetjük.

Mátrafüred, 1996. december 1.


