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EMLÉKEK 1956-RÓL

Köveskuti György

1956-ban a Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság Bakonyszentkirályi 
Erdészeténél szolgáltam. Az erdőgazdaság szakmai kirándulást szervezett
1956. október 23-án a Szombathelyi Erdőgazdaság Kőszegi Erdészetének 
területére és írottkőre.

Előző nap a Sopronból hazatért kollégák beszámoltak, hogy a balek
bálon tüntetés volt. Sok egyetemista gyűlt össze, elhatározták, hogy ki
lépnek a DISZ-ből és megalakítják a METESZ-t. Szegeden és több nagy
városban is mozgolódott az ifjúság. Este két fiatal tanár barátommal és a 
kollégákkal izgatottan olvastuk és értékeltük az Irodalmi Újság legújabb 
számát és az Újvilágot. Mind bátrabb és merészebb húrokat pengettek, 
örültünk, hogy végre ezt is megérhettük és reménykedhetünk valamiféle 
kedvező kibontakozásban.

Ilyen előzményekkel indultunk a másnapi szakmai kirándulásra. 
Szép, napsütéses, őszi nap volt, az erdő már kezdte magára ölteni az őszi 
ruháját, a nap folyamán szép és értékes tölgyes- és fenyves-állományokat 
tekintettünk meg, sok hasznos tapasztalatra tettünk sort. Délután jutot
tunk fel az írottkőre, ahol a helyi erdész kollégákkal s a határőrséggel 
megszervezve, közvetlen a határsávhoz mehettünk, és néhány percre ta
lálkozhattunk az osztrák, burgenlandi kollégákkal is. A határ mentén 
nyugalom volt, és a hangulat is már kissé bizakodó volt.

Délután 3 órára érkeztünk vissza Szombathelyre, ahol elbúcsúztunk 
kedves vendéglátóinktól, megköszönve a szép és hasznos napot, annak 
reményében, hogy a tavasszal a Bakonyban találkozunk.

A nap folyamán nem hallgattunk rádiót, a buszban az egyik kolléga, 
aki a kis zsebrádióját hallgatta, említette, hogy valami tüntetést, felvonu
lást szerveznek a budapesti fiatalok. Pápáról vonattal mentem tovább 
Bakonyszentlászlóra. A vonaton az utasok és a kalauz már részletesebben 
beszámolt a pesti eseményekről, de pontosan még senki sem értette, hogy 
valójában mi is történt. Bakonyszentlászlóra megérkezve már megtud
tam, hogy az Országháznál és a Rádiónál volt a nagyszabású tüntetés és 
felvonulás, ahol már lövöldözésre is sor került.
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Másnap, 24-én a faluban népgyűlést szerveztek. Ott voltak a tanácsi 
dolgozók, az FMSZ, az iskolák, a tanítók, a párttitkár, a falu apraja- 
nagyja. Mi, erdészeti dolgozók, beálltunk a sorba, velünk tartott Ester
házy Laci bácsi is, aki üzemi szíjgyártó, szatlerünk volt, . .. elvégre 32 pár 
lovunkhoz, a szétszaggatott szerszámok megjavításához grófi mesterem
berre volt szükség...

Nemzetiszínű zászlókkal, dalolva vonultunk ki Csesznekre, ahol a 
főtéren a hősi emlékmű előtt elénekeltük a Himnuszt, majd beszédek 
hangzottak el. Követeltük az oroszok kivonulását, a sajtószabadságot és a 
demokratikus átalakulást. A népgyűlés után szépen, rendben szétszéle
dünk, mentünk a dolgunkra. Néhányan biztattuk Laci bácsit, hogy „Gróf 
úr, eljött az ideje! Menjen fel Gézaházára... foglalja el a vadászkasté
lyát...” Laci bácsi higgadtan válaszolta: „A gyűlésen elhangzottakkal 
egyetértek, de az idő kerekét nem szabad visszaforgatni.” Neki köszön
hető, hogy egy pofon el nem csattant, egy csepp vér ki nem sercent a 
környéken még a következő, nehéz napokban sem.

Október 25-én délután felpattantam a Snufi nevű hátaslovamra és 
felmentem Tésre, a szülőfalumba, hogy meglátogassam édesapámat és a 
rokonaimat. Három falun kellett áthaladnom, a nemzetőrök vigyáztak a 
rendre a faluvégeken, a vidéken viszonylag nyugalom volt. Édesapa ké
szült a nyugdíjba menetelre, a két világháborút átélt, sok minden tragédi
át megért apám aggódott az események miatt:... „hogy az oroszok kivo
nuljanak. .., amikor évszázados álmuk volt már a cári időben is - stratégi
ai szempontból is -, hogy a Földközi-tengerbe mártsák a lábukat...” (Saj
nos, nem érhette meg az 1990-es esztendőt.)

Visszafelé útba ejtettem Bakonynánát, ahol meglátogattam Sipos 
Árpád erdészetvezető kollégámat. Bizakodó hangulatban voltak ők is. Az 
erdészet igyekezett a rendet és a fegyelmet fenntartani, ami nem volt 
könnyű feladat a dudari bánya közelében. Árpádnak el is kellet hagynia 
Bakonynánát 1957-ben.

Október 26-án felhívás hangzott el a rádióban, hogy élelmiszerrel 
támogassa a falu az éhező fővárosi lakosságot. A községháza udvarán 
gyűlt a sok élelmiszer, liszt, cukor, krumpli, kacsa, liba, szalonna. Lelke
sedtek az emberek - mindenképpen ki akarták venni a részüket a forra
dalom támogatásában. Az október havi elszámolást is előbbre vettük, 
hogy - időt nyerve - jobban közreműködhessünk a rendkívüli feladatok 
végrehajtásában.
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Az élelmiszerszállítmány kíséretére egy háromtagú bizottságot je
löltek ki, amelyben én is szerepeltem.

Irány Budapestre!
Október 27-én egy 3 tonnás erdészeti gépkocsival, kitűnő vezető

vel indultunk el Budapestre. Eléggé viszontagságos volt az utazás, nagy 
forgalom volt az utakon, Piliscsabánál orosz páncélosokkal is találkoz
tunk. A sok ellentmondásos hír után végre jó hírt is mondott a rádió, 
hogy a fővárosban csillapodtak a harcok... az oroszok kezdenek kivonul
ni...

A déli órákban érkeztünk fel Óbudára, a szállítmánnyal a Széna téri 
nagy elosztóhelyre irányítottak bennünket. Itt tapasztaltuk már a harcok 
nyomait, szétlőtt házak, széttaposott járművek, és friss, hevenyészett sí
rok a tereken, a virágágyásokban. Csodáltuk a sok fegyveres fiatalt, akik 
fegyelmezettek, segítőkészek voltak. Az élelmiszer felét leraktuk (már 
álltak sorban az emberek), a szétosztás rendben ment.

Bevittek bennünket a Széna téri ÁVH-laktanyába, ahol a raktárból 
egy garnitúra katonaruhát kaptunk ajándékba. Ott láttuk a Szabó bácsit, 
nagy bajusszal, hosszú köpenyben intézkedett, édes fiaimnak szólította a 
felkelő gyerekeket, katonákat.

A következő elosztóhely a pesti oldalon, a Kálvin tér volt. Megdöb
bentünk a tér látványán - pedig a háborúban sok mindent láttunk - a 
kilőtt harckocsik, a felszedett villamossínek, barikádok, leomlott hom
lokzatok, a Ill-ik emeleten a félig lelógó zongora, és a sírok... Lepakol
tuk a szállítmányt. Az ország minden részéből volt ott teherautó élelmi
szerrel. A pestiek régen éltek ilyen jól, megérdemelték, azok miatt ami
ken átestek.

Elindultunk a Blaha Lujza térre. A közelben, a Csokonai utcában la
kott a menyasszonyom, Marika, felmentünk hozzájuk. Az izgalmas na
pok után mindnyájan örültünk a találkozásnak.

A földijeim elindultak vissza a Bakonyba, én, tekintettel arra, hogy 
hétvége volt, Pesten maradtam, hogy meglátogassam nagybátyámékat, a 
rokonokat.
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A csodálatos két nap
Rokonok, ismerősök, kollégák látogatásával ment el a nap. Örültem, 

hogy mind jól vannak, elmondták, hogy milyen izgalmakon estek ke
resztül, de hála istennek, hogy élnek és bizakodva néznek a jövőbe. A 
belső városrészekben mindenütt látható volt a harcok nyoma. Megnéztem 
a Kilián-laktanyát, a Köztársaság teret: sérült házak, roncs járművek és 
családtagjaikat, hozzátartozóikat kereső emberek

November 2-án elmentünk a Kerepesi-temetőbe, ahol új parcellát 
nyitottak a harcokban elesett felkelőknek. Döbbenetes látványt jelentet
tek a tákolt fejfákon a nevek és évszámok: 17 éves, 19 éves 23 éves 

és a sok ezer égő gyertya a síró hozzátartozók a gyermeküket kere
ső anyák. Eszembe jutott, hogy tíz évvel ezelőtt mi is így kerestük a 
Polgárdinál, a nagy balatoni csatában elesett Nándi bátyánk holttestét. 
Hogy történhetett meg mindez, mi vezetett ide, hogy a háború után 11 
évre idejutott az ország?! Igen, meg kellett ezt tennünk, de vajon a „mű
velt” nyugat - akinek évszázadokig védőbástyája voltunk -, kellőképpen 
tudja-e értékelni?!

November 3-án Marikával elmentünk a Nagykörúton a Royal mel
letti kozmetikai üzletbe, hogy azt kitakarítsuk, rendbe hozzuk az 5-én 
kezdő nyitáshoz. Mindenütt szorgoskodó, bizakodó emberekkel talál
koztunk. Ismerősök, ismeretlenek is egymás nyakába borultak, hogy mé
gis sikerült új életet kezdünk Az alig néhány hónapja felújított 
New York-palota újra romossá vált; majd újraépítjük ezt a nyomorult, 
de szép kis hazánkat már annyiszor feldúlták az évszázadok során és 
mégis megvan.

Megható látvány volt, ahogy a járdára kitett papírdobozok pénz
gyűjtő perselyként szolgáltak az elesettek hozzátartozói számára. Gyűlt 
bele a pénz, őrizetlen volt, senki nem nyúlt hozzá. Ez is bizonyított vala
mit.

Gyűltek az utcán a szemétkupacok - elszállításra várva. Felvettem 
egy kis törött, piros színű - frigiai sapkás, a szabadságot szimbolizáló - 
huszárfejecskét, letörölgettem és felismertem, hogy ez az értékes herendi 
huszáralakról való. Egy pillanatra rossz sejtelmem támadt. 1956. novem
ber 6.-a volt, a „lefejezett” piros sapkás vitéz, de elhessegettem a kétsé
ges gondolatokat magamtól...
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Délután még több elintéznivalóm akadt - üzenetet vinni Esterházy 
Bélának, hogy a szülei Bakonyszentlászlón jól vannak, Speer 
Norbertéket is felkeresni, Kittenberger Kálmán bácsit is meg kellene lá
togatni, ugyanis én voltam a „titkos” összekötő Esterházy Laci bácsi, 
Széchenyi Zsigmond és Kálmán bácsi között. Vasárnapra, november 4- 
ére terveztem a nagymarosi kimenetelt.

Az Akácfa utcában is akadt még dolgom. Ott krampácsolták a Sztá- 
lin-szobrot. Egy vasfurésszel én is lementem, és a térdkalácsából egy 
tenyérnyi darabot lefürészeltem; a vitrinben őrzöm a kis huszárfejjel 
együtt - emlékek 56-ból. Bizonyára sok száz szobrot ledöntöttek a vilá
gon, de olyan nem történt, hogy azt ezer darabra szaggatták. Vajon érté
kelték-e már ennek a jelentőségét tárgyilagosan?

Este még sok vendég jött fel a Csokonai utcai lakásra, köztük a 
Munkácsról áttelepült Ecsedei Anti bácsi is a fiaival. Különleges vas
üzeme - kovácsoltvas kerítéseket, -kapukat gyártó üzeme volt Munká
cson - 1949-ben Csepelen, egy sötét vasesztergályos-műhelyben találta 
magát.

Vazáry Aladár bácsi, kiváló kárpátaljai író, újságíró, mélyrehatóan 
kommentálta az eseményeket, de nem volt olyan bizakodó, mint mi. 
Széles látókörű volt, a nagyhatalmak paktumát emlegette, amit akkor mi 
még nemigen értettünk meg.

Megrázó élmény volt számunkra az Irodalmi Újságból a „Piros vér 
hullt a pesti utcán.. és a zsarnokságról írt versek olvasása.

A szállásom a Csokonai utcában volt, a Marikáék szomszédságában, 
a kedves Doroszlay családnál. Nem engedték, hogy este kijárjak az Új
pesten lakó Sándor nagybátyámékhoz. Nekem is jól esett a közelség.

Este gondolataim már édesapámon és a testvéreimen jártak. Laci 
öcsém katona volt a marcali páncélos alakulatnál, Dódi öcsém - 19 éves 
volt a veszprémi TEFU-nál dolgozott, Imre bátyámat és családját 
Veszprémben kitelepítették, ÁVH-s tisztek laktak a házukban, már több 
napja nem hallottam felőlük, Veszprém és környéke (Hajmáskér) expo
nált helyek voltak, volt aggodalomra ok. Még édesapát tudtam bizton
ságban Tésen, a kis bakonyi faluban. Erzsi nővéremék, Bajna Antal er
dész sógorom, Réde közelében, a Szélréti-erdészházban laktak, viszony
lag nyugalomban.

Drága édesanyánk már hat éve halott volt. Sok szenvedésen ment 
keresztül az élete utolsó éveiben már nem aggódott értünk
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A tragikus november 4-ike

Este még lefekvés előtt beszélgettünk Doroszlay Gyula bácsival, aki 
a háború előtt fővárosi tanácsos volt. Ekkor éjjeliőrként kereste a kenye
rét. Latolgattuk az esélyeket, ő nyugdíj előtti korban volt. Reménykedett 
az életük kissé jobbra fordulásában.

Hajnalban erős csengetésre ébredtünk: az apósom keltett bennünket, 
hogy. - Gyorsan kapcsoljátok be a rádió! Nagy Imre beszél!

Tragikusan hangzott a felhívás! ”az oroszok hitszegő módon 
megtámadtak bennünket, páncélosok betörtek a fővárosba, a kormány a 
helyén van segítség, segítség ”

Pillanatok alatt felöltöztem, illetve felöltöztem volna, de az apósom 
előrelátóan a zöldes, erdészes ruhámat átcserélte agy szürke öltönyre 
és azt vettem fel. Az esti sok vendég elfogyasztotta a kenyeret, gyorsan 
leszaladtam a Népszínház utcai pékhez. Rendes ember volt, gyorsan ki
nyitott és szétosztotta a kenyeret. Hatalmas robbanások, ágyútűz zaja 
hallatszott a Keleti pályaudvar felől, a Rákóczi úton és a József körút 
felől. Pár perc múlva az ágyúzás már egész közelről hallatszott, az egyik 
lakó még kinn maradt az utcán. Én is kinéztem az utcára. Szerencsére a 
lakó már beugrott a kapu alá. Ekkor már egy T-34-es be is fordult a kes
keny Csokonai utcába, és tüzelt a szemközti Gyémánt-házra és az 
Atheneum-nyomdára. Gyorsan becsuktuk az erős tölgyfaajtót és hozzá
fogtunk a pincébe vonuláshoz. Szerencsére az apósom légós parancsnok 
volt a háború, a pesti ostrom alatt, így volt gyakorlata, tudott intézkedni. 
Ketten voltunk fiatalemberek a Mészáros Jancsival, ő 28, én 27 éves, 
ránk hárult a feladat, hogy az idős, beteg embereket levigyük a pincébe. 
10 lakásos kis ház volt a Csokonai u. 4. számú ház, közvetlen szomszéd
ságában volt a Palace Szálloda, az udvari részen átjárás is volt, ami miatt 
aggódtun.

Gyorsan elhelyezkedtünk a pincében. A légópinceféle az utcai front
ra esett, a szellőzőablak a járdára nyílt. A háború alatt homokzsákok 
védték, most azok nem voltak ott. Ott állt le egy tank tőlünk 2-3 méteres 
távolságra és tüzelt. Iszonyatos volt a dörej. Gyorsan beraktuk az ablak
mélyedést matracokkal, zsákokkal, ami épp a kezünkbe került. Halálsá- 
padtan, szótlanul kuporogtunk a vackainkon, most kezdtünk ráébredni, 
hogy tulajdonképpen mi is történt.
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Jánossal meg az apósommal óvatosan ki-kinéztünk az udvarra, a ka
pu alá. A csatazaj kissé távolodott. Erős pemyehullást észleltünk az ud
varon, féltünk, hogy a kátrányos tetejű melléképületek meggyulladnak, 
így elkezdtük a tetejüket vödrökkel locsolni. A pernye erősödött, kinéz
tünk az utcára, s láttuk, hogy fáklyaként ég a Gyémánt-ház és a nyomda. 
A Palace Szálló homlokzati része is égett, de szerencsére a szálló sze
mélyzete azt még idejében eloltotta. A csata szünetében - talán 15-20 
percig tartott - mozgolódást észleltünk az utcán, lótó-futó emberek, főleg 
fiatalok voltak, új házakat is kerestek, meg már menekülni is kénysze
rültek a túlerő elől. Három fiatalt mi is befogadunk. Piszkosak, fáradtak 
voltak, az egyik meg is sebesült. Ahogy lehetett, gyorsan megmosdattuk 
őket, tiszta inget kaptak, szétültettük a pincében - mint családtagokat.

Délután 3 óra körül dörömbölés és orosz kiáltások hallatszott a ka
pun az utca felől. Kinyitottuk a kaput. Három orosz katona rontott be, 
kettő meg a szálloda felől, kérdezték, hogy kik laknak a házban, végig 
akarják kutatni a lakásokat: „brigantikat” keresnek. Itt már tudtam hasz
nosítani az orosz-ukrán nyelvtudásomat, megnyugtattam őket, hogy min
denki a pincében van, a lakások üresek. Lementek a pincébe, mindent 
végignéztek, a szívünk a torkunkban kalimpált. Reich Zsiga bácsi, az 
Auschwitzot is megjárt ember, percek alatt átváltoztatta a három fiatalt 
társasjátékot játszó gyereknek. Nagy kő esett le a szívünkről. Nagy sür
gés-forgást tapasztaltunk a Palace felől, ahonnan átjött egy fiatal szovjet 
főhadnagy.

Túszok voltunk a Palace Szálloda pincéjében

A főhadnagy, aki halálsápadt és nagyon ideges volt, parancsot adott 
a katonáknak, hogy kísérjenek át mindannyiunkat a szálloda pincéjébe, 
illetve a szuterénbe, amely egy szinten volt a Rákóczi úttal. Háttal neki
támasztott mindnyájunkat az ajtónak, ablakoknak, és felelőssé tett ben
nünket, hogy az utca felől senki nem jöhet be a helyiségbe. Borzasztó 
perceket, félórát értünk át. A főhadnagyot megpróbáltam rábírni, hogy az 
idősek és a gyerekek beljebb, védettebb helyen foglaljanak helyet. Levitt 
a mély pincébe, ahol 10-12 súlyosan sérült, félig agyonégett katona fe
küdt pokrócokon, ponyván. Kötszerük nem volt, a pincérek a tiszta abro
szokat tépték szét kötszernek. A legelemibb gyógyszerük, eszközük sem 
volt, elégett a sebesültszállító gépkocsijuk is. Egy szanitécféle katona
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előkerült, aki a főhadnagytól sürgősen irrigátort és láz- és fájdalomcsilla
pító gyógyszereket kért. Mellém adott két fiatal orosz katonát, hogy 
menjek el velük a legközelebbi kórházba és szerezzem meg a gyógysze
reket. A két katona reszketett, mint a nyárfalevél. Átmentem velük a mi 
házunkba, ahol elrejtettem őket Marikáék lakásában, majd átmentem a 
Blaha Lujza téren a Rókus-kórházba, ahol egy ismerős orvos segítségével 
megszereztem a gyógyszereket és az irrigátort. A két orosz katonát elő
húztam az ágy alól, és átadtuk a gyógyszert a főhadnagynak, s megdi
csértem a bátor katonáit. Még az kellett volna, hogy két orosz katonával 
sétáljak a Blaha Lujza téren! Egyedül is alig tudtam átvergődni. A főhad
nagy kissé megenyhült. Könnyítet az „élő falon” is, már csak a férfiaknak 
kellett az ajtó előtt állni. Mindezeket meg kellett tennem, hogy mentsem 
a ház lakóit, a gyerekek életét. Emberileg talán sajnáltam az orosz kato
nákat, szerencsétleneket nem tájékoztatták semmiről, azt sem igen tudták, 
hogy hol vannak, kik ellen kell harcolni.

A főhadnagy elmondta, hogy a Keleti pályaudvar felől indult befelé 
a Rákóczi úton a 4 páncélkocsijával és 36 katonájával. Az  előttük haladó 
T 34-esek elakadtak a felszappanozott gránit kockaköveken, és az eme
letekről zúdították rájuk a Molotov-koktélokat. A harckocsik fáklyaként 
égtek, sok katona bennégett, a főhadnagy szakaszának fele odaveszett. 
Azt sem értették az oroszok, hogy ezek a fiatalok miért harcolnak elle
nük. Próbáltam megmagyarázni a fennálló feszültséget, a függetlenségre 
való törekvéseinket. Egy ötvenéves katona, aki eljutott Berlinig is, job
ban megértette volna, de azokat nem vetették be Magyarországon. Jó 
lenne, ha egyszer az oroszok is tárgyilagosan nyilvánosságra hoznák az 
56-os eseményeket, hogy az egész világ okulhasson belőle.

A szállodában még egy tragikus esemény is történt. Behoztak a ka
tonák egy 16 év körüli fiút. Kis bőrönd volt nála, piszkos és fáradt volt. A 
nővérét ment volna meglátogatni a Rókus-kórházba, ahol az ápolónő 
volt, és vitte volna neki a váltás fehérneműt és egy kis ennivalót, de a 
harci események miatt nem ért oda. A kapualjakban és pincékben húzta 
meg magát, míg az oroszok rá nem találtak. Tolmácsoltam ezt a főhad
nagynak, közben zűrzavar támadt, engem ide-oda hívtak, el voltunk fog
lalva a sebesültekkel. Szóltam a szállóban rekedt csehszlovák és bolgár 
újságíróknak, hogy tartsák a szemüket a gyerek sorsán, tolmácsolni is 
tudnak, vegyék védelmükbe. Sajnos, az újságírók passzív magatartást 
tanúsítottak. Mire visszajöttem a Rókus-kórházból, és kerestem a fiút, azt
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liftaknába dobva, holtan találtam. A ház lakóitól kb. 10 m-re lőtték 
agyon. Kérdeztem a főhadnagyot, hogy mi történt. Ő sem látta az esetet, 
azok egy másik alakulat katonái voltak. Azzal érveltek, hogy megtaláltak 
nála egy töltényhüvelyt és puskaporszagú volt a keze, és a sok orosz ha
lott katona az utcán és a sebesültek vojna vojna Nagyon le
sújtott bennünket az esemény, órákig egy szót sem szóltunk ártatlan, 
szegény kis solymári fiú s Zsiga bácsi gyengéden megsimogatta az 
életben maradt „ mi kis fiaink ” fejét...

Az oroszok valami kolbászfélével akartak megkínálni bennünket, a 
csizmaszárból húzták elő ...Éhesek, szomjasak voltunk, de nem nyúltunk 
az ételért...

Estefelé mozgolódás támadt, megjöttek a sebesültszállító kocsik, 
hordták ki a sebesülteket, a főhadnagy odaintett nekünk, hogy „pasli 
domoj”- nem néztünk rá vissza, csendesen elvonultunk.

Vajon a csehszlovák újságíró visszagondolt-e erre az esetre 1968- 
ban? Emlékezetében maradt-e a fiú arca? Mi soha nem fogjuk elfelejteni!

Fáradtan, álmosan, koszosán felmentünk a lakásokba, de nehezen 
jött álom a szemünkre.

November hatodikén a pesti utcán
Kábultan ébredtünk, még az elmúlt napok hatása nem múlt el 

nyomtalanul. Reggel lementünk az utcára, kimentünk a Rákóczi útra és a 
Körúüa.

Borzalmas látvány fogadott bennünket. A szétlőtt házak, a kiégett 
harckocsik, bennük a szénné égett katonák. A füst a korom és az égett 
szag szinte elviselhetetlen volt. Az emberek ezrei az utcára tódultak, az 
orosz katonák behúzott nyakkal ültek a harckocsiban. Nem tudták mire 
vélni a dolgot, de az emberek elnéztek a fejük felett. Senki nem szólt 
hozzájuk. NÉMA TÜNTETÉS VOLT, amely egyben azért megmutatta 
az élniakarást is! Ha a „Fekete Doboz” megörökíthette volna ezeket a 
jeneteket!

Hová tűnt el a négy nappal ezelőtti bizakodás? Hová lett a Nagy Im- 
re-kormány? Mi következik ezután? Bizonytalanná vált minden, a jö
vőnk, a sorsunk. Az emberek kezdtek felocsúdni a kábulatból, sokan az 
ország elhagyása mellett döntöttek - elsősorban azok, akik féltek a meg
torlástól.
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Még egyszer meglátogattam a nagybátyámékat, és elhatároztam, 
hogy elindulok vissza a Bakonyba. Marikáék is megértették, első a hiva
tás, a kötelesség. Felvettem a hátizsákot, magamhoz vettem a kis huszár
fejet: hát te, kis pirossapkás vitéz? Már megint csatát vesztettél? Úgy 
látszik ez a mi sorsunk már...

A „nagy utazás”

Elindultam gyalog a Kelenföldi pályaudvarra. Villamosok még nem 
jártak, autó kevés volt, az emberek gyalog és kerékpáron közlekedtek. A 
Rákóczi útonmég találkoztam Ecsedi Anti bácsival. A család a külföldre 
való távozás mellett döntött. A Bartók Béla úton felmentem Halász 
Feriékhez, ők is várták már az értük jövő járművet. Elkeseredettek vol
tak. Búcsúzás, majd találkozunk. Az állomáshoz közeledve már 
megnövekedett a forgalom, sok hátizsákos gyalogossal találkoztam. Az 
állomáson hatalmas tömeg gyűlt össze, egy szerelvény benn állt, fürtök
ben lógtak rajta az emberek. A nőket, gyerekeket már az ablakon ke
resztül rakták be a kocsiba. Az ütközőn, lépcsőn is álltak emberek, főleg 
fiatalok. Én is felkapaszkodtam, kaptam egy féltalpalatnyi helyet. A biz
tonság miatt a hátizsák szíjával a lépcső korlátjához kötöztem magamat. 
Le a kalappal a vasutasok előtt! Alighogy kigördült a szerelvény, már 
állították is ki a másikat.

Elhagytuk a várost, és a budai hegyeket. Fájó szívvel gondoltam a 
levert, szétlőtt, szerencsétlen fővárosunkra.

Szótlanok voltunk, nehezen indult a beszélgetés, mindnyájunk szívét 
nehéz kövek nyomták. Mennyi családi, baráti szál szakadt szét ezekben a 
hetekben, hónapokban!

A vonat Győrbe érkezett. Amíg állt, leugráltunk, hogy egy kicsit 
megmozgassuk elgémberedett tagjainkat. Az indulást jelző sípszóra visz- 
szaugráltak, felléptek a lépcsőre, ütközőre kivéve egy hátizsákost. 
Nyújtogatták a kezüket, hogy ugoij már, nem hittek a szemüknek, nem 
gondolták, hogy lemaradok.

Felszálltam a Zirc-Veszprém felé közlekedő vonatra. Itt már nem 
kellett a lépcsőn utazni, ülőhelyet is kaptam. Az utasok szótlanok voltak, 
mindnyájunkra valami megfoghatatlan szomorúság telepedett.

A Szentmárton-hegy alá érve megpillantottam a Pannonhalmi Apát
ság hatalmas épülettömbjét. Eszembe jutottak a gyermekkori emlékek,
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ugyanis a szép tési fennsíkról tiszta időben mindig csodáltuk a tiszteletet 
árasztó apátságot. Nagy élmény volt számunkra, amikor édesapánk elvitt 
bennünket Pannonhalmára, és közelről is láthattuk a csodálatos épületet, 
a híres könyvtárat. Nemsokára feltűnt a Bakony körvonala, a Kőris-hegy, 
majd a Bakonyszentlászlói- és Fenyőfői-ősfenyves.

A vonat elérte a Cuha-völgyet, balról az Ördög-rét, jobbról a szép 
Hodós-ér. A Porva-Cseszneki megállónál szálltam le a vonatról, a Cuha- 
patak mentén mentem néhány száz métert északra. A tiszta vizű, hűs pa
takvízben megmosakodtam, megnyugodtam. A hatalmas, őrt álló lucfe
nyő alatt megálltam, hallgattam a halk suttogást, az alatta folydogáló 
patak csobogását. Megsimogattam a mohás sziklafalat. A nyáron itt be
széltünk meg találkát Marikával. Ő Gézaházáról jött le Zeusz kutya kísé
retében, én Vinyesándormajor felől lóháton. Snufi féltékeny volt, a fejét 
mindig közénk dugta, ahogy sétáltunk fel Károlyháza felé... Beleszakadt 
volna a szívem, ha Győrben fenn maradok a vonaton, és talán soha többé 
nem láthattam volna a szép Cuha-völgyet.

Elhaladtam a Cuha-völgyi MÁV-rakodónk mellett. Ezt is már meg 
kellene hosszabbítani, öt-hat vagonnál több már nem fér el a szárnyon, és 
a következő években több ezer köbméter bükk gravitál a rakodóra. Le
termelésre kerül a Zörög-tető alatti gyönyörű bükkös. Hiába, vágásérett, 
60-70 éves, alatta a természetes újulat, le kell termelni. Eszembe jutott a 
januári nagy „manőverem” Akkor még a Cuha-völgyében nem volt fel
táró út, és hogy gépkocsival is szállítani tudjunk, egy kis gát kialakításá
val mintegy fél kilométeres szakaszon a patakot felduzzasztottuk. Ezen 
gyönyörűen ment a szállítás néhány napig, míg nem jött a mínusz 10 fok 
után egy hirtelen olvadás, ami elvitte a jeges utat. Alig tudtuk kimenteni 
a kocsikat. (Kárpátaljai módszert próbáltam alkalmazni. Évek múlva 
azután a kiváló Ecsedy Sándor kollégánk megtervezte a feltáró utat.)

Amíg kiértem a cseszneki vár alá, három erdészkerületet érintettem. 
Nagyszerű „tőmelletti” erdészek voltak: Ring Feri bácsi, Zsargó Gabi és 
Szeldmayer Gyuri bácsi. Mindent megoldottak önállóan. Állomány alatti 
csemetekertjük volt, megbízható fakitermelő, csemeteápoló munkacsa
patuk. Nem jöttek be csip-csup ügyekkel az irodába, hogy várjuk a cse
meteszállító kocsit, eltörött a fejsze nyele...

Már sötétedett, amikor felértem a vár alá, az a romos falaival szinte 
beleolvadt a körülvevő erdőkoszorúba. A várat a hétszáz esztendő alatt 
sok megpróbáltatás érte. A török időkben jelentős szerepet töltött be a
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fontos útvonal mentén. Gondolataim kissé elkalandoztak, segítettek visz- 
szazökkenteni a mába, felejteni az átélt nehéz napokat.

A kertek alatti ösvényen értem el a szállásomat, a Bíró Vincéék há
zát. Ilus néni és Vince bácsi nagy örömmel fogadtak, már aggódtak ér
tem. Mind a két fiuk elesett a fronton, és így a fiuknak is tekintettek. Se
gítettem nekik a házimunkában, az állatok körül. Nagyon jól megvol
tunk. Vince bácsi értelmes, sokat olvasott ember volt, évtizedekig bíró is 
volt a faluban. Esténként újságot olvastunk, politizálgattunk. A bánatos 
Ilus néninek gyakran a „sorok között” is olvastunk, hogy egy kicsit felvi
dítsuk, de nemigen reagált a dolgokra, csak ült a kisszéken és kukoricát 
morzsolt. 1956 januárjában az „olvastuk”, hogy amerikai ejtőernyősök 
szállták meg Gézaháza térségét. Erre végre megjegyezte, hogy: - Mi a 
rossebet ugrálnak ebbe a nagy hóban?

Vince bácsi elmondta, hogy mi történt a faluban. Mindenkit lesúj
tott, ami történt, de nem voltak igazán tájékozottak. A faluban viszonylag 
nyugalom volt, nagyobb incidens nem volt. Engem többen kerestek, az 
erdészettől is, meg idegenek is. Átjött két cseszneki apa is a gyerekei 
ügyében, hogy nem fogok-e élni „megtorlással” Az történt ugyanis, 
hogy 1956 nyarán egy éjszakai ellenőrző utam alkalmából a Kő-árok 
bejáratánál tetten értem két lovaskocsit, felrakva luc- és vörösfenyő- 
rönkökkel. A kocsikon három-három fiatalember ült. Felszólítottam őket, 
hogy induljanak a faluba és a rönköket a Tanácsháza udvarán rakják le. 
Próbáltak ellenállni, a zirci útra térni. Szerencsére lóháton voltam, a nye
regtáskából elővettem az erős bozótvágó késemet, hogy összevágom az 
istrángokat és vágtatok a rendőrökért. (Egy tési legény csak nem hagyja 
magát) Egy hónap múlva megvolt a tárgyalás, néhány hónap felfüggesz
tett fogházat és pénzbüntetést kaptak. Bizonyítható volt, hogy üzletelés 
céljából lopták a faanyagot, súlyos kárt okozva a szélső, gyönyörű fe
nyők kivágásával.

Ezek a fiúk 1956. október 25-én, este meglestek, amikor mentem 
hazafelé, és a kis, szűk utcában botokkal felszerelkezve közrefogtak, 
hogy most „elbánunk a Rákosi-bérenccel” Bátran szembeszálltam velük, 
figyelmeztetve őket, hogy lopást, tolvaj lást minden rendszer bünteti (le
galábbis kellene ...), senki nem fagyott még meg, és a száradékot min
denki termelheti legálisan, a megfelelő keretek között stb. Erre elkotród- 
tak, nem mertek hozzám nyúlni. Ezeknek a szülei kerestek, hogy nem
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csinálok-e ügyet a dologból. Megnyugtattam őket, mert aztán személye
sen is találkoztam velük, hogy én nem fogok semmit tenni.

A „kálváriasorozat”
Az erdészetnél is örömmel fogadtak. Már mindent gondoltak. Volt, 

aki hallotta, hogy „valaki látott a pesti aszfalton véresen”, mert hát a 
Széna téri katonaruha stb.

Sok munka torlódott össze, ami eléggé le is kötött. Röviden tájéko
zódtam a testvéreimről, édesapámról. Szomorúság fogott el, amikor 
megtudtam, hogy Dódi öcsém Veszprémből elhagyta az országot. Imre 
bátyám nagy harcot indított a lakásuk visszaszerzéséért. Az ÁVH-ás 
tisztek eltűntek, de a feleségeik benn maradtak. Anyagai áldozattal sike
rült, de csak nehezen megoldani az ügyet. (De jó, hogy nekem csak egy 
hátizsákom volt, meg egy kopott waldenem!)

Pár nap múlva berendeltek Pápára, az erdőgazdaság központjába, el
számoltatásra. N. J. igazgató kemény volt, vizsgálatot rendelnek el elle
nem: számoljak el a Budapesten viselt dolgaimról! Az igazgató sértett 
ember volt, az október végi napokban senki sem szólt hozzá napokig. 
Állítólag két nap, két éjszaka kuksolt a portásfülkében, míg valaki érte 
nem jött, és hazavitte. És az az ominózus OEF vezetőhelyettesi körlevél! 
Közben hallottam, hogy több kollégámat is internálták, továbbá a veszp
rémi egyetemisták esetét, a zirci Dr. Tóth Ferenc esetét, 5 gyermek apját, 
aki a légynek se tudott volna ártani, őt is elvitték és letartóztatták. Kezd
tem felülbírálni a győri állomáson tett elhatározásomat, de eszembe ju
tottak a pesti sírok, a sok fiatal holttest, a kis vitéz feje - s ez bátorságot 
adott. Ki kell állnunk, fenn kell maradnunk! Édesapámat 1945-ben az 
NKVD, 1949-ben az ÁVH is letartóztatta, ártatlanul meghurcolták, ez is 
erőt adott, hogy kitartsak, szembeszáll)ak az igazságtalansággal!

Furcsa esetek történtek Bakonyszentkirályon is. A régi jó Rehák 
őrsparancsnokot leváltották, a helyére fiatal rendőrök jöttek. (Katona
tisztek voltak, akik felesküdtek a Kádár-kormányra.) Az emberek egy 
része az erdészekkel szemben is megváltozott. Új tanácselnököt „válasz
tottak”, aki az erdészeti fogatosok között a leggyatrább volt. Csak for
gattuk a fejünket, hova lett a lelkes, zászlóval felvonuló, egységes tö
meg? Elharapódzott a fatolvajlás és a vadorzás. A szolgálati fegyverün
ket bevonták, bottal nem lehetett védelmi szolgálatot ellátni.
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Kértük a zirci járási rendőrkapitányt, hogy adja vissza a fegyverein
ket. Azt már elvitték Veszprémbe, de a raktárból választhatunk - mondta 
-, mert megértette, hogy fegyverre szükségünk van.

1957. január 8-án az erdész kollégákkal, két kocsival lementünk 
Zircre, a kapitányságra, a fegyverekért. Kiválasztottuk, kaptunk ideigle
nes fegyverengedélyt és elindultunk hazafelé. Alighogy felértünk 
Kardosrétre - elég havas volt az út -, egy ponyvás teherautó kanyarodott 
elénk. Katonák ugráltak le róla, majd az árokban tüzelőállást felvéve or
dították: - Fegyvert le, fel a kezekkel! Nem tudtuk mire vélni a dolgot, 
hiszen a fegyvereket a lábunk között tartottuk, csővel felfelé. Kértem, 
hogy a parancsnok jöjjön már elő, hogy bemutatkozzunk, tisztázzuk a 
dolgot, engedélyünk van stb. Ha nem hiszik, menjünk vissza a rendőrség
re és ott igazoljuk magunkat. De csak üvöltöttek, hogy: - Fegyvert le! 
Erre az idősebb kollégák rábírtak, hogy most oda a fegyvert, mert ezek 
képesek belénk lőni, és majd a főkapitányságon tisztázzuk a dolgot. El is 
vették a fegyvereket - az engedélyeket nálunk hagyták -, s mi visszafor
dulva vágtattunk a teherautó után. Természetes, hogy a 4 kilométeres utat 
az autó hamarabb tette meg. A kapitányság elé érve elhűlve láttuk, hogy 
nem áll autó a rendőrség előtt...! A kapitány tépte a haját, hogy megint 
ezek a pufajkások. így találkoztunk először a pufajkásokkal. .! Másnap 
az újságok közölték a hírt, hogy a „bátor karhatalmisták” „kemény har
cok árán...” fegyveres bandákat számoltak fel a Bakonyban. Mindent így 
elferdítettek, félremagyaráztak! A fegyverengedélyt azóta is őrzőm, me- 
mentóként...

Fokozatosan értek a kisebb-nagyobb támadások. Behívtak a kiegé
szítő parancsnokságra, hogy mondjak le a tartalékos tiszti rangomról. 
Már majdnem beleegyeztem, amikor kapcsoltam, hogy mi a céljuk vele. 
Nem mondtam le róla, a parancsnokra rá akartam borítani az asztalát, 
hogy milyen cseles dolgokhoz folyamodtak.

A pufajkások meg csak járták a falvakat, az orosz páncélosok is ott 
álltak minden fontosabb útkereszteződésnél, a falvak, városok terein. Az 
erdészettől elvitték Gotyár Endre erdésztechnikust is, valami fegyverrej
tegetést próbáltak rábizonyítani. Elkezdődött az internáló táborokba való 
járás, mentési akciók végrehajtása.

Az ügyemben a budapesti tartózkodásom idejére nyilatkozatokat 
kellett beszereznem, hogy hol voltam, mivel foglalkoztam az események 
alatt. Hát el lehetett mondani az igazat?
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Áthelyeztek a Budapesti Állami Erdőgazdasághoz. Fájó szívvel 
hagytam el a Bakonyt. Folytattuk a mentési akciókat, az erdészetnél fel
vettünk, alkalmaztunk minden üldözött embert. A kamaraerdei csemete
kertben Tóth Ferencet, Kapomyi, volt fővárosi fökertészt. így dolgoz
hattam együtt néhány évet Varga Domokossal is.

A rákoskeresztúri erdészkerület közvetlen a Rákoskeresztúri Közte
metőhöz csatlakozott. A szerdai napokon - átlesve a kerítés falán - láttuk, 
hogy temetik el a sok kivégzett embert. A tragikus eseménysorozat még 
évekig tartott. Megvárták, hogy 18 éves legyen a kis iparitanuló 
Mansfeld Péter, akkor végezték ki „kegyesen” A szegedi egyetemista 
esete, teljesen ártatlanul végezték ki. A társai is rávallottak, mert úgy 
tudták, hogy disszidált. A szülei éjjel kilopták a sírgödörből. Még nincs 
feldolgozva teljesen a 301-es parcella története!

Elnézem a „Pesti srác”-ot ábrázoló szobrot a Corvin köz bejáratánál. 
Sokan nem is tudják, hogy mit és kit ábrázol. A mai fiatalok a 6-os vil
lamoson utazva, ha látják, felkiáltanak: - Jé, egy suszterinas! Ilyenkor a 
sírás fojtogat, és újraélem a Palace Szállóban átélt eseményeket.

A forradalom halálos sebet ejtett a Szovjetunión, mi - elkésve , 
34 év után - elnyertük a szabadságunkat és függetlenségünket, most 

már csak élnünk kellene vele...
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Z i r o . l 957'. január 8 .
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