
P a n n o n  n a p l ó  é s  je l e n t é s

Peéry  Rezső

Részlet a szerző Tanulmányok a magyar forradalomról (Auróra Könyvek, 
München, 1966) című, Borbándi Gyula és Molnár József szerkesztette könyvben

megjelent művéből.

A Dunántúl egy határszéli egyetemi városkájában éltem át az Októberi For
radalmat. Előbb, mint ámuló, de aggályos szívű, mert növendékeit féltő nevelő, 
majd az Ideiglenes Nemzeti Tanács városi vezetőségének tagja, intézkedői és 
cselekvői minőségben.

E kétfajta -  egymástól annyira különböző -  nézőszögnek és élményhely
zetnek megfelelően naplószerű beszámolóban szólok a néző, és működésünket 
összefoglaló jelentésben a cselekvő kortárs élményiről. Az erőszaknélküli, a 
vértelen hatalomátvétel szemlélője, majd szereplője lehettem, s e feljegyzésben 
városunk egyetemi ifjúságának erről a nagyszerű tettéről szeretnék számot adni. 
Mivel e sajátságos, majdnem hihetetlen történet legfontosabb szereplői odahaza 
maradtak,, még mindig nem nevezhetem meg az esemény helyét. Akikhez ezek 
a sorok szólni kívánnak, azok amúgy is felismerik majd. Azoknak, akiktől tarta
nunk és félnünk kell, maradjon e történet ködben, minden részlete homályban, 
mintha képzeletem alkotása lenne.

Részben nyilván az is. Mert nem az eseményeket mondom el itt, hanem 
emlékeimet az eseményekről. Az emberről szeretnék beszámolni, aki előbb 
passzívan élte át a változást, míg egyszer csak ott volt maga is a nemzeti tragédia 
szereplői között, mint ahogy ott volt végül szívvel és lélekkel szinte minden 
emberével az egész Magyarország...

Október 23.
Kora délelőtt távbeszélőn igazgatói értekezletre rendelnek a pártház ta

nácstermébe. Körülöttünk az immár befejezett múltnak ható korszak rekvizitu- 
mai: felkunkorodó szélű, kifakult papírszalagok öntelt és indulatos felkiáltó 
mondatokkal, a sarokban téglaszínűre fakult poros zászlótekercsek, az előadói 
asztal mögött Lenin haragos mellszobra gipszből. E pillanatban, amidőn megil- 
letődötten és mint mindig, ismét félelemmel eltelt szívvel várakozunk a jól is
mert teremben, idejétmúlt és valószínűtlen mindez. A nyár és a koraősz alapjá
ban megrendítette az intézmény jelentőségét. Valahonnét a harmadik szobából 
telefoncsöngés szűrődik át panaszkodóan és türelmetlenül, mintegy figyelmez
tetésül, hogy a Házat kívülről és felülről irányítják. Ám a kagylót késedelemmel
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veszik fel; a feszült helyzetben mintha jelképes lenne ez az elhagyottan felcsörgő 
telefonsírás, a vontatottság, amellyel a készüléket kezelik.

Városunkban a főiskolások két napja rendezték meg hatalmas visszhangot 
felverő alakuló értekezletüket az egyik nagyüzem kultúrpalotájában. Pontokba 
foglalt követeléseik türelmes modorban, tartózkodó hangnemben, de tartalmilag 
annál határozottabban szállnak szembe a Központi Gondnokság személytelen 
zsarnokságával, s a „mit kíván a magyar nemzet” márciusi szózatának szellemé
ben követelnek szocializmust gyarmati függőhelyzet nélkül, demokráciát és 
nemzeti önrendelkezést a javak és sorsok, gondolatok és álmok felett. A pontok 
gépelt sokszorosításban ott forognak már a városi lakosság kezén.

Amidőn mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy a gondolat szabadsága a 
cselekvés szabadságát érlelte ki, mit akarnak tőlünk, a helyzetnek minő megol
dását tervezik, milyen közbelépést óhajtanak tőlünk, tegnapi diákjaink országos 
fellépésének szabadító, válságos pillanatában?

Amikor az alacsony termetű, kövérkés előadónő beszélni kezd, lassan el- 
oszlik szorongásom. T-nét évek óta ismerem. Továbbképző tanfolyamain hóna
pokig volt módom kitanulni lelki alkatát. A félműveltek utánozhatatlan bizton
ságérzetével gyötört a Rövid Tanfolyam már nemcsak a szavakat, hanem a 
hangzókat mérlegelő magyarázatával. T-né a szociálisan sérültek közé tartozik. 
Szolgáló sorsból emelkedett a sztálini korban a pártoktatók kasztjába. Művelet- 
lensége és korlátoltsága ebben erőteljesen segítette. Ám most gimnáziumot kell 
végeznie, azóta kegyes és jóindulatú hozzánk.

D., aki tisztességes, jó szándékú ember a rózsaszínű házban, nincsen oda
haza, így hát a kövérkés és velünk szemben újabban leereszkedően kegyes T-né 
képviseli az Eszmét és a Szervezetet. Most rendkívül izgatott. Érzi, sejti, hogy a 
helyzet követelménye jóval meghaladja erőit. Kigyulladt arccal lobogtatja kezé
ben az egyetemi ifjúság nyilatkozatát. Dunántúli dialektusban, de a szóvéget 
erősen felütő funkcionáriusi hangsúllyal, a párthivatalnokok tipikusan merev le
lecsapó gesztusaival ismerteti a Gondnokság álláspontját a határozatokról. Nyil
ván a megyeszékhelyről oktatta ki róla az imént türelmetlenül berregő távbe
szélő.

Legnagyobb örömünkre és meglepetésünkre ez az álláspont a korántsem 
kertelő főiskolás követelmények iránt meglepően elnéző és nagyvonalú. Az 
egyetemista „deákság” -  mert így mondja -  kívánalmai alapjában véve helyesek 
és időszerűek. Egy pontban azonban semmiképpen sem lehet egyetérteni velük. 
Szeretné megértetni velünk ennek a meggondolásnak a helyességét. Ez a pont a 
szovjet csapatok magyarországi tartózkodásának az ügye, a külpolitikai semle
gesség tarthatatlan kívánalma. „Ez azt jelentené, hogy országunkat kiszolgáltat
juk az imperialisták hódító szándékainak. A jelenlegi világhelyzetben nem le
hetünk semlegesek, elvtársak.”

Helyeslés és bólogatások helyett feszült, kínos csönd a teremben. Az oszt
rák példa nem arról győzte meg Magyarország ámuló lakosságát; hogy a semle
gesség megvalósíthatatlan követelmény. Ausztriát az oroszok és amerikaiak 
lojális egyetértésben hagyták el. Az osztrákok „szállták meg”, nem az imperia
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listák. Valamennyien szilárdan hiszünk a semlegesség esélyében, itt a határszé
len s érveket várunk. T-né ehelyett patetikusan szavalni kezd, s a szovjet hadse
reg jelenlétének szocialista előnyeiről szól. A kis termetű, kövér asszony arca a 
ráeső fényben verítéket tükröz. „Imperalisták” -  következetesen így ejti ki a 
szent szöveg varázsszavát, egy hangzóval kurtábban, hiszen vérbeli funkcionári
us, s a helyzet magaslatán érzi magát e nehéz órában. Ahogyan itt csapkod és 
szaval előttünk, érzi talán, hogy e kenyerét jelentő ámítással egyedül van a te
remben. Ránk iskolaigazgatókra nem ez a jól ismert lemez hat az „ugrásra—kész 
imperalistákról”, hanem a bizonytalanság a félreérthetetlen ifjúsági reformkö
vetelések megítélésében: a meghátrálás az ésszerűség és józanság irányában. Az 
orosz csapatok jelenlétén kívül T-né a reformprogramot tárgyalási alapnak haj
landó elfogadni. A telefon tehát óvatosságot sugall a kihívás helyett.

„Önök pedagógus elvtársak jól érezték és látták, milyen hibák történtek eb
ben az országban a személyi kultusz idején. Most szembe kell néznünk az ifjú
ság ösztönös válaszával ezekre a hibákra.”

A Kétely és Alku szelleme tehát ott hat a Szervezet Központjában. Már 
csak egyetlen ponthoz ragaszkodnak. Valamit mondani kell válaszul. Mivel sok 
van amúgy is a rovásomon, nem oszt, nem szoroz, ha a bűnlistát megtetézem.

Felszólalásomban utalok arra, hogy a múlt nagy mulasztásai és bűnei miatt 
forradalmi válságba került az ország. Nagyszerű és okos dolog, ha az olyan ki
élezett, drámai helyzetben, mint a jelenlegi, a kormány és az uralkodó párt tisz
telni és legalábbis meghallgatni kívánja az ellenzék - ezúttal a többség -  óhajait. 
Történelmi érdeme lesz a pártnak, ha a jelenlegi helyzetben nem fordul szembe a 
nemzet akaratát és vágyait kifejező ifjúsággal.

Megkönnyebbült lélekkel távozunk a Mindenható Szervezet székházából, 
abban a hitben, hogy mégsem lesz robbanás; mert íme, a hatalom a válság órájá
ban belátja, hogy az ifjúság egésze ellen nem veheti fel a harcot. Nem kértek 
közvetítő szerepre a lázadó ifjúság és az államhatalom uralkodó felfogása között, 
nyilván azért, mert a vezető párthivatalnokok ebben az órában maguk is tanács
talanok voltak.

(Később úgy hírlett, hogy T-né a pártházból egy nappal később kérte táv
beszélőn az orosz csapatok segítségét.)

A délután eseményei igazolják ezt az indokolatlannak látszó derűlátást. A 
három főiskola ifjúságának felvonulása -  az első alulról kezdeményezett, a nem
zet tömegéből kiinduló akaratnyilvánítás a fordulat éve (ha nem 1945) óta, a 
legcsekélyebb zavaró mozzanat nélkül megy végbe! Mi történt itt, milyen csoda, 
minő változás és varázslat ment végbe Mintha egy csapásra megváltozott volna a 
népi demokrácia eddigi, minden spontán kezdeményt csirájában megsemmisítő 
hatalmi gyakorlata!

Szívbemarkoló, megrendítő, látomásszerű koradélután! A városi emberek 
tudták már, hogy jönnek a „fiatalok az egyetemről”. A műhelyek, boltok, hiva
talok, lakások, iskolák népe sűrű rajokban lepte el a főútvonal mindkét járdáját. 
Három óra után a várakozók sorfala között vonult végig az egyetemi hallgatók 
némán tüntető, hatalmas oszlopa. Vagy ezerötszáz diák, hatos sorokban, szoro
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san felzárkózva, lányok és fiatalemberek vegyesen. Elől néhány nemzetiszínű 
zászló, s egyetlen transzparens háromszavas szöveggel: „Együtt a lengyelekkel” 
A csoport elején babérkoszorút visz két társuk. Az éles őszi fényben szótlanul, 
emelt fővel haladnak, végig a történelmi város helyenként még mindig romos, 
sebes palotái és polgárházai előtt, hogy a várostorony tövében megkoszorúzzák a 
negyvennyolcas forradalom alig észrevehető finom kis emlékoszlopát. A hatóság
-  mint később megtudtuk -  néma tüntetést engedélyezett és a felvonulás néma is 
maradt. Talán ez adta meg erejét: a néma tüntetés alighanem beszédesebb, erő
teljesebb, kifejezőbb a hangosnál.

A felvonuló ifjúságot csodálkozó, megilletődött, mosolygó arcok sorfala 
bátorítja a járdáról.

A fiaink. A lányaink. A mi főiskolásaink. Ezek a bátor , nagyszerű gyere
kek. Ezt mondogatják, ámultán, ezt ismételgetik a járdán, ahol párhuzamosan, 
nehézkesen velük mozog-csoszog a nézősereg. A felvonulók arca önérzetes, 
komoly és gondterhes. Itt ott a rendező fiúk utasítása hailik: Ne engedjetek ma
gatok közé senkit. Aztán a járda felé vetik, magyarázólag a jelszót, amit abban a 
pillanatban csak ők vesznek komolyan: Provokátoroknak nincs helye köztünk. A 
városháza előtt a hivatalnokok, funkcionáriusok, katonatisztek zavart mosollyal, 
érdeklődve, meghökkenten szemlélik a menetet. Ott állok egy katonatiszti cso
port mögött. Stramm gyerekek az anyjuk szentségit -  ezt nem mondhatta más, 
mint népi demokratikus katonaember, ez az ő szavajárásuk, válaszuk a csodára, 
amit most megélnek. D. is ezt mondaná, így válaszolna a Recrudescunt vulnera 
ősi üzenetének erre a sajátos októberi felújítására.

Milyen az utca az áramütés után? Mert a diákok megkoszorúzták az emlék
szobrot, elénekelték a Himnuszt és visszahömpölyögtek az egyetemre -  mindez 
csodálatos rendben történt, de mi más volt a most megélt tüntetés, mint egy bé
kés forradalom első méltóságteljes, sikeres, de kiszámíthatatlan hatású megnyil
vánulása? Az emberek kint maradnak az agorán, a levegőben ott él tovább a 
felszabadult akarat, a sors feletti rendelkezés mámora és varázsa.

Október 24.

A budapesti rádió, amelynek hullámhosszára reggel félhétkor feleségem 
keze a kereső gombját csavargatva, ébredésünk utáni pillanatokban rátévedt, 
helyszíni közvetítést ad a budapesti felkelésről.

[...]
így indulunk a szokott időben a két gimnázium felé, ahol, délelőttünk elte

lik. Az iskolában a rendkívüli reggelnek megfelelően rendkívüli a helyzet. A 
nevelőket arra kérem, legyenek tekintettel a villamos légkörre, a drámai sorsfor
dulóval járó feszültségre. Oldja meg az órákat ki-ki értelme, lelkiismerete és 
szíve szerint.

Mint kiderül, az alsó osztályokban még van tanításféle, de a felső osztá
lyokban a hangulat rendkívül feszült. Budapesten az ifjúság a főszereplő: nem
zedékük forradalmi drámája a fiúkat a felnőtteknél is erőteljesebben foglalkoz
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tatja. A nagy vállalkozást a saját ügyüknek tekintik, s nem hajlandók mással 
foglalkozni. Csakhamar rádiót kerítenek, szerelnek be az osztálytermekbe és 
szótlanul, egymást átölelve kuporodnak köréje.

A városban kísérteties csönd. Aki csak teheti, a rádió mellett ül, ha nem 
otthon, a munkahelyén. Az emberek kapualjakban, az üzletek előtt beszélik meg 
a legutóbb hallottakat. Katonát, rendőrt nem látunk a városparkra néző ablakok
ból.

Délben két anyóka galambokat etet a főtéren. Amidőn a galambsereg kék 
cikkázással lesurrog vagy felrebben, számysuhogással telik meg a levegő. A 
suhogás mögötti csendben felcincog valahol a pesti rádió félelmes operett meló
diája, e halált és jajszót elfedő hangkulissza. A félelemtől és fájdalomtól megkö
vültén hallgatjuk. A színes melódiákat megszakító közlések mintha tudatosan a 
kétségbeesés örvényébe kívánnának hajszolni valamennyiünket. A kormány 
most, már - tragikus késéssel -  felismeri, hogy az ország Nagy Imrére vár. Most 
már ő a miniszterelnök, de Gerő tartja kezében a párttitkári, tehát a vezető pozí
ciót. A kormányban a Rákosi korszak siralmas kreatúrái.

Délután L.-től megtudom, hogy együttes diákkezdeményezés van folya
matban az orosz nyelvtanulás ellen -  az orosz csapatok fellépésére való hivatko
zással. Az osztályok ezt hol udvarias formában közölték tanárjaikkal, hol pedig -  
ahol ellenállással találkoztak -  oszlopba állították könyveiket és hallgató sztráj
kot kezdtek. Ahol a tanár erről tudott, megelőzte a tüntetést és egyszerűen tár
gyat cserélt, vagy szabad foglalkozást rendezett.

Az ilyenfajta helyzetek kiélezéséhez mindig két fél magatartása szükséges, 
a bölcsesség pedig sohasem olyan életmentő erény, mint polgárháborús időkben.

Az emberek keresik egymást, társakra, barátokra, közlésre van szükségük.
És várunk, riadtan, félelmes szívvel lessük, mi lesz. A helyi hatóság türel

mesen és értelmesen viselkedik, azaz nem fenyeget, nem plakátoztat rendelete
ket. Iskolai életünket sem bolygatja a körtelefon. Az okos ember pedig ilyenkor 
nem fordul a hatóságokhoz. Foglalkoztatni a tanulókat, ahogy lehet -  ebben 
egyezünk meg.

A külföldi adóállomások szerint a budapesti felkelés világesemény. Ezt ta
karja a Hoppsza Sári és a felkelőknek küldött amnesztia üzenet.

Október 25.
Egy ifjú kollégánknak nagy nehezen sikerült hazavergődnie Pestről. Vízió

szerű élményeket mond el. Látta egy hatalmas tankoszlop támadását a budai 
utcákon; elmondja, hogy a felkelők mint osztottak fegyvert egy hídfőnél -  min
den járókelőnek. Délben erőteljes szóváltása támad kollégiumunk gondnokával, 
aki maga szegény ember, de veje vezető funkcionáriusa a megyének. A gondnok
-  behemót, durvavágású ember -  indulatosan szidalmazza a felkelőket. Ezúttal 
azonban éles visszavágások érik, amitől 1945 óta elszokott. A fiúk -  akik soha
sem szerették -  fenyegető, dacos pillantásokkal figyelnek, a helyzet már-már 
robbanáshoz közelit. Az igazgató derék, bölcs, jó humorú, tapintatos dunántúli
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fiú. Valahogyan elsimítja a dolgot az utolsó pillanatban, more patrio, ahogyan ez 
itt már szokás.

A rádió mellett töltjük a napot, immár abban a tudatban, hogy a rémképek a 
valóság kompozíciói. Közben lelkiismeret fúrdalás gyötör: Pest egyedül harcol 
és cselekszik, mi vidékiek nem vagyunk benn a felkelés áramkörében. A ke
gyetlen centralizmus, amellyel egy évtizede bénítják a vidék életét, most erőtel
jesen kihat a felkelés sorsára. A népi demokratikus rendszerben a főváros volt az 
ország, a vidék csak a pártsajtó hasábjain szerzett tudomást arról, hogy létezik. 
Soha a vidék nem volt jelentéktelenebb, mint ebben a hatalmi rendszerben. Most
-  e törvénynek megfelelően -  ismét nézők vagyunk csak a drámában.

A városban feltűnően nagy a csend. „Pártunkkal és kormányunkkal” a nyílt 
színen, hála a Sorsnak, nem azonosítja magát senki sem. A városháza diplomati
kusan visszavonul a maga területére, közigazgatással foglalkozik, nem politizál. 
(Nyilván rádiót hallgat, mint mi az iskolában.) A rózsaszínű ház sem jelentkezik 
újabb kezdeményezéssel. Az utcán nem látni egyenruhát; mintha a polgárok 
vették volna újból birtokukba a várost. Mint hírlik, az üzemekben jelen vannak a 
munkások, de termelő munka csak a malmokban, kenyérgyárban és a vágóhídon 
folyik. Egyebekben az általános sztrájk állapotában vagyunk. A vasutasok is 
sztrájkba léptek.

Az iskolában röpcédulák jelennek meg a faliújság tábláján, amelyet eddig 
nem kevés humorral és iróniával -  a nagypolitika szigorú mellőzésével -  teljesen 
az iskola belső ügyeivel foglalkozó glosszákkal közös szerkesztésben láttunk el 
anyaggal. A fiúk most -  mintha meg kellene erről győzniük minket, s mintha 
nem tudnák, mi a véleményem erről -  az orosz nyelvoktatás fakultatívvá tételét, 
a marxista történelemkönyvek bíráló felülvizsgálását, illetve azonnali kivonását, 
a vallásoktatás szabadságának helyreállítását, önálló diákszervezetet követelnek 
és bejelentik csatlakozásukat a főiskolások mozgalmához.

Mivel a Megyei Tanács emberei -  akik között nyilván van polgári ruhás 
rendőrtiszt is -  erre járnak a városban, a cédulázást még veszélyesnek tartom, s a 
papírlapokat az órák megkezdése után összeszedem. Pótlásukról a fiúk villám
gyorsan gondoskodnak. Később az iskolai irattár nevében köszönetét mondok a 
forradalmi gyűjteményért, amelyet majd gondosan megőrzünk, mint elődeink is 
megőrizték az ifjúságnak az iskola vezetősége ellen intézett röpiratait 1848-ból. 
Aztán megegyezünk abban, hogy egymás pleonazmusként ható meggyőzése 
helyett a főiskolások pontjait függesztjük ki a falitáblára -  s ezzel a béke az át
meneti közjáték után újból helyreáll.

Óvatosságom helyesnek bizonyult: délután a megyei lap szerkesztője -  
funkcionáriusforma emberke -  járt nálam, s kért nyilatkozatot az eseményekről, 
amiből arra következtetek, hogy a Régi Rend a megyeszékhelyen elevenebb és 
kezdeményezőbb, mint nálunk, intézményei még fennállnak, hivatalnokai még 
tevékenykednek.

Határszéli városkánkban, mely történelme folyamán olyan hagyományos 
ügyességgel diplomatizált, békült és egyezkedett Császáriakkal és Felkelőkkel, 
mintha egy bizonyos átmeneti, csendes interregnum alakult volna ki. A Régi
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Rend visszavonult a színről, „pártunk és kormányunk” nevében senki sem in- 
gerli a lakosságot, az új Magyarország pedig lehet, hogy készülődik valahol a 
háttérben, de még nem jelentkezik. Egyelőre várakozik és a rádió mellett kuksol 
mindenki. A pesti állomás második napja beszél a felkelők utolsó maradványai
nak felszámolásáról, ám fenntartja kimenő tilalmat s a szabadságharcosoknak 
immár óráról-órára hosszabbított határidővel kínálja az amnesztiát. Erre olykor 
sportszerűen figyelmeztet: Még két óra van hátra. Még egy óra. Egy fél. Még tíz 
percet engedélyez azután. Ám a fegyverletétel bejelentése elmarad, helyette 
újabb határidő megjelölése következik.

Este sétára indulok a kihalt, csendes utcákon. Útközben: figyelmeztetnek a 
tetők felett átsuhanó, keresgélő fényfoltokra. A város feletti dombsorról tankok 
fényszórója pásztáz végig rajtunk. Az oroszok állítólag itt vannak páncélosaikkal 
a közelben. A dombokról figyelik a várost, mint macska a lába előtt kerengő 
egeret.

Szörnyűséges, félelmetes ez a várakozás, ez a bizonytalanság, ez a kiszol
gáltatottság. Aggályokkal és szorongással gondolok a jövőre.

Október 26.

A hajnalba nyúló rádióhallgatás egybemossa a napok határait, úgyhogy 
reggelenként kimerültén, ám a társas együttlét hatására meg-megújuló belső 
lázban találkozunk a gimnázium tanári szobájában. Tanításról persze továbbra 
sem lehet szó, ám a szülők és az ifjúság érdekében együtt kell tartanunk a diáko
kat. Iskolai tevékenységünk egyetlen - nem kis -  gondja, hogy elejét vegyük a 
szenvedélyek kirobbanásának. A városi oktatási osztály is ezt az álláspontot 
képviseli: kihívó, ellenállásra ingerlő központi utasítások helyett a józan várako
zást ajánlja. Az ifjúság ragaszkodik a rádióhallgatás szokásjogához, egyebekben 
nem nehezíti meg munkánkat e felette szabályszerűtlen iskolai együttlét fegyel
mének fenntartásában.

Délelőtt telefonhívás érkezik, nem a városházáról; ahonnét utasításainkat 
kapjuk, hanem a pártházból. A kövérkés előadónő beszél, ezúttal támadó, izga
tott és éles hangnemben, felelőségre von, miként engedhetem meg, hogy diák
jaim leszereljék a szomszédos postaépület tetején levő óriási vörös csillagot.

Elönt a rémület: ez a csillag hatalmas vaspóznán vagy ötemeletnyi magas
ságban trónol felettünk. Aki megközelíti, életét kell kockára tennie.

-  Egy pillanat múlva visszahívom, elvtársnő.
Kiszaladok, amúgy kiskabátban. Látom, hogy a téren nagykaréjnyi ácsorgó 

bámul felfelé, akár a gimnázium ablakaiból kikandikáló gyerekfejek fürtje. Az 
épület mellett a homlokzatnak támaszkodó tűzoltólétra. Odafenn a magasban 
néhány tűzoltó szakszerű óvatossággal matat az óriás csillag testén. Idelenn 
rendőrkordon, nehogy a lehulló alkatrészek kárt tegyenek valakiben. A csillagot 
valóban leszerelik -  a városi tűzoltók a városi rendőrség jelenlétében. Az embe
rek a művelet műszaki nehézségeit méltatják, féltő és bátorító kiáltással üzennek 
a magasba. A diákok kíváncsian, izgatottan figyelik a látványt, hiszen vörös
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csillagot leszerelő tűzoltóságot egy népi demokratikus államban most látnak 
először. Ezzel a szerepléssel a városi karhatalom, a rendőrség magatartása is 
nyilvánvaló. A rendőrség azonosult immár a felkelés ügyével! Ezek szerint -  
egyelőre -  avagy láthatóan a városi hatóság nincsen "pártunk és kormányunk" 
oldalán.

Az újságot igen határozott hangon közlöm telefonon az előadónővel, aki 
még mindig nincsen tisztában a pártház elszigeteltségével, s a valódi helyzettel, 
mert azt hiszi, ugratom csupán. Aztán leteszi a kagylót, hiszen nyilván más 
gondja van, semhogy elnézést kérjen.

Délben félelmetes zaj veri fel az utcák csöndjét. Ez már nem a meg
könnyebbülés trécselésből és kommentárokból szövődő zaja, hanem a bosszú 
kiáltása, a megtorlásra készülődök vad moraja, amely könyvtárszobámig hatolva 
szorongással és félelemmel tölt el.

Később szemtanúk mesélik, miként szabályozták meg ezt az áradatot a ná
lam bátrabb, jóindulatú és leleményes emberek.

A város belsejében ijesztően hatalmas, fékezhetetlennek látszó tömeg kö
vetelte a hatalom jelképeinek eltávolítását. A piactéri orosz emlékoszlop, e fáj
dalmas jelkép előtt - ahová évente több ízben rendelték ki fárasztó kényszerün
nepre az embereket -  a helyzet válságosnak látszott. Ám a kivonuló rendőrség a 
főiskolásokkal együtt elmés és hatásos beavatkozással vetett véget a szenvedé
lyek baljós leheletű kitörésének. Kordont vont az egyetemistákkal a hódoltságot 
hozó felszabadítók emlékoszlopa köré, s a város fiatal rendőrparancsnokának 
vezényletével maga döntötte le az emlékoszlopot, mielőtt a tömeg e munkával 
kárt tehetett -  volna egynémely vigyázatlanban. A jóvágású, határozott fellépésű 
őrnagy a taps és vivát után legényeivel és a főiskolásokkal barátságosan szét
oszlatta a tömeget.

A jelképek -  mint szerte az országban -  a mi városunkban is túlméretezet
tek, ízléstelenek, bizánci stílusukkal sajátságosán és feleslegesen kihívóak vol
tak, hitetlennek, hivőnek egyaránt, ha maradt volna is hívőnek valaki. A város
kép nem szenvedett, hanem nyert eltávolításukkal.

Alkonyattájban váratlan telefonzaj ver fel tűnődésemből az irodámban. A 
fakópíros neobarokk házból szólít az előadónő. Komor és elszánt hangnemben 
mondja a körtelefon szövegét. Az "üzemünkben" dolgozó megbízható párttagok 
jelentkezzenek azonnal fegyverekért a pártházban.

Optimizmusunk tehát korai volt: a másik oldal eszmélni és védekezni kezd, 
illetve most már támadni kíván. Jelentkezzenek fegyverekért -  ez igen konkrét, 
félelmes beszéd. A polgárháborút tehát mi sem kerülhetjük el.

Lefekvés előtt megjön a hír -  hiszen kisvárosban élünk hogy a felhívásra 
egyetlen lélek sem jelentkezett. A városban e pillanatokban tehát nincsenek 
megbízható elvtársak, akik fegyverrel a kezükben védelmeznék "pártunk és 
kormányunk" ügyét. E vereség után a kövérkés előadónő -  az ügy egyetlen har
cos aktivistája -  számot vetett a helyzettel, kivonult a parancsnoki toronyból és 
eltűnt a városból. A házban másnap már a Pestről hazatért D. üldögélt, akit a 
polgármesteri székből kizavarva neveztek ki párttitkámak jó néhány hónapja,
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hogy a felelősebb pozícióban annál biztosabban zúzza össze magát. Nyugodt, 
jóindulatú, talpig becsületes lénye a legjobb kezesség arra, hogy a fakópíros 
kastély ezentúl semleges marad. D. a város ügyeinek lelkes és értelmes szolgá
latában sokunk igaz barátja lett: immár őt féltjük a fakópíros házban a forrófejű- 
ek esetleges rajtaütésétől. No, de erre talán nem kerül sor, hiszen a rendőrség 
közben megalapozta tekintélyét az utca előtt.

Késő este megered az eső. A pesti rádió újból úgy viselkedik, mintha a fel
kelést már leverték volna. Szétszórt csoportokról, menekülés közben eldobált s 
elhagyott fegyverekről beszél, foglyokkal vesz fel helyi közvetítést és amnesztiát 
kínál. Sétára indulok, hogy forró fejemet lehűtsem, hiszen ezen az izgalmas na
pon estünk át vérontás nélkül a forradalmi tűzkeresztségen.

A főtér sarkán néhány ember álldogál a városi rádió megafonja alatt.
Igen fáradt, fakó hangon olvas be valaki, szinte gépiesen valamilyen hiva

talos közleményt. Nem hátul felütő, hanem normális hangsúllyal ejti a szavakat, 
tehát alighanem diákféle. Nyilván sokszor ismétli már az előtte levő szöveget, 
attól olyan monoton az előadásmódja.

A szűkszavú közlemény egy megegyezés szövege, amelyet az imént fo
galmazhattak meg. Megtudjuk belőle, hogy a forradalmi megmozdulást kezde
ményező Diákszövetség ma délután megegyezett a járás katonai és rendőri egy
ségeinek parancsnokaival. Az aláírók azonosítják magukat a nemzeti felkelés 
ügyével és a MEFESZ vezetőségével közösen gondoskodnak ezentúl a forrada
lom érdekében a közbiztonság fenntartásáról.

A karhatalom az egész járás területén átállt tehát a forradalom táborába. A 
háttérben tevékenykedő szívós, makacs erő: a három egyetem, illetve főiskola 
diákságának együttes akarata átsegítette a várost a polgárháború veszedelmes 
buktatóján.

Hazamenet meghatott szavakkal köszöntőm az első őrjáratot. Egy karszala
gos fegyveres diák, egy határvadász katona, egy rendőr és egy munkás köszönt 
vissza. Lassú léptekkel, az úttest közepén haladva egy sorban vonulnak el mint
ha egyetértésük és egységük a világ legtermészetesebb' dolga lenne.

A határban állomásozó orosz tankokon kívül tehát „másik oldal” -  legalább 
láthatóan: nincsen. A mi sorskérdésünk a továbbiakban, mit szólnak majd ők e 
változáshoz.

Október 27.

Reggel nemzetiszínű zászlókkal üzemi teherautók robognak el az iskola 
előtt. Főiskolás fiúkat látni rajtuk egy-egy kékzubbonyos munkással. A diákok 
és munkások balkarján nemzetiszín karszalag.

Az embereket az utcákon, a tanárokat és diákjainkat a vértelen forradalom, 
a váratlan győzelem sikerének eufóriája tölti el. Az emberek bizakodva, moso
lyogva néznek egymás arcába.

Reggel a városi oktatási osztály vezetője körtelefont ad az iskoláknak. A 
rendelkezés kilenc órára az egyik gimnázium dísztermébe szólítja a város neve
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lőit. Küldötteket kell választanunk a város Ideiglenes Nemzeti Tanácsának tes
tületébe.

A gyűlésen zömök, rokonszenves, az alvatlanságtól feltűnően sápadt arcú, 
biztosan és hibátlanul rögtönző diák elnököl. Látnivalón több ilyen gyűlést ve
zetett a napokban. In médiás rés kezd bele a feladatba. Azaz arra kéri a jelenlé
vőket, hogy éljenek a szabad és titkos akaratnyilvánítás évek óta nem gyakorolt 
jogával és válasszanak képviselőket a Nemzeti Tanács testületébe, mely még a 
mai napon alakul meg; hogy a város vezetésének ügyét, mint demokratikusan 
konstituálódó szervezet, kezébe vegye. Az egyetemi ifjúság nevében nem kér 
mást, mint korrekt, titkos választást: ezzel küldetése be is fejeződik. A diákság 
átsegítette a forradalmi interregnumon a várost; az igazgatás gondját immár a 
Nemzeti Tanács vezetőségének kívánja átadni.

A jelenlévők közfelkiáltásos választási forma mellett döntenek. így kerülök 
néhány tétova, izgatott perc után a frissen megválasztott küldöttek sorába. Szól
nom is kell, hogy a bizalmat megköszönjem. A változást köszöntő szavaimat 
bíráló passzus követi, mert úgy érzem, nélküle kétségben hagyom felfogásom 
felől azokat, akik az imént bizalmukkal kitüntettek. Tiltakozom az orosz katona
sírok vandál megrongálása ellen. Képtelen, kihívó gondolat volt e sírokat a tör
ténelmi szépségű városok főterén elhelyezni. Ám a sírgyalázás, amit a csőcselék 
mivel, méltatlan felkelésünk szelleméhez.

Szavaimat nagy taps fogadja, így tehát nyilván nemcsak a magam aggályát 
fejeztem ki vele.

A gyűlés befejeztével kiállítják meghívóinkat a Nemzeti Tanács alakuló 
összejövetelére.

Egy óra múlva a legnagyobb üzemi kultúrház óriásméretű dísztermében ül
dögélek, a diákok által összehívott parlamentben, hogy megalakítsuk a város új 
kormányzó testületét az Ideiglenes Nemzeti Tanácsot. A főiskolások a mienkhez 
hasonló választásokkal az egyetem, a város, a vasút, a posta, a karhatalmi ala
kulatok, az üzemek, a szövetkezetek és ipartestületek képviselőit hívták meg a 
tanácskozásra. A jelöltek igazolását, bevezetését, most is karszalagos egyete
misták végzik. Bámulatos fegyelemmel, tapintattal, ügyességgel szerveznek, 
ügyködnek, míg a több száz polgári és egyenruhás ember a nézőtéren elcsende
sedik és megkezdődik, majd egyre értelmesebb formát ölt a tapogatódzó, bi
zonytalankodó tanácskozás. Izgatottak vagyunk valamennyien, nem tudom már, 
mint sikerült a diákfiúknak ez a fülünk hallatára végbemenő öntudatra és munká
ra ébresztés.

Az emberekből, polgáriakból és egyenruhásokból eleinte csakúgy zuhog, 
árad a tüneményes szóláslehetőség felszabadította öröm és a múlt fájdalmai 
nyomán évek óta feltorlódott keserűség. A felszólalók előbb a főiskolások szer
vező és felszabadító munkáját köszönik meg, azután ki-ki a munkahelyén ta
pasztalt abszurditásokról számol be figyelmeztetésül, minek kell azonnal meg
változnia.

A Rákosi-rendszer politikai és gazdasági, no meg emberi csődtömege le
hangoló, elképesztő, dermesztő részletekben bontakozik ki a felszólalásokból,
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ám a küldöttek, mintha ebben megegyeztek volna, az önkényuralom képtelen 
rendszerét támadják, nem pedig helyi kiszolgálóit és képviselőit. A felszólalók 
javarészükben szeretettel, féltéssel és bizalommal nyilatkoznak Nagy Imréről: a 
teremben összegyűltek szemében a volt miniszterelnök jelenti a kibontakozás 
egyetlen reális esélyét. Annál nagyobb az ellenszenv és a radikálisan megnyilat
kozó bizalmatlanság a naponta meg-megújuló kormánylista elkoptatott és a 
múltban kompromittált emberei iránt, úgyhogy egyik első határozatunk e kor
mánylista egyöntetű elutasítása. Vita közben -  a forradalmi helyzet újszerűség
ének és történelmi komolyságának kiemeléseként lassan megszületik a megszó
lítás terminológiája. Az elvtárs -  bár e pillanatban az elvek tekintetében tökéle
tesen egyetértünk -  képtelennek hat, mert a múltat idézi, amelytől meg akarunk 
szabadulni. A kartárs megszólítás a népi demokratikus gyakorlatban komikussá 
vált, az „úr” hideg és esetleg félrevezető: ezért némileg patetikusan „polgártárs
nak” szólítjuk egymást. Ez a furcsa kifejezés a szabad és rögtönzött forradalmi 
társulások és tanácskozások légkörét idézi, valahogyan hiteles és idevaló, ide
genszerűsége ellenére kifejezi e rendkívüli pillanat hangulatát, a tudatos vissza- 
kanyarodás óhaját a polgári forradalom emberi követelményeihez és szabadságra 
szomjas pátoszához.

[...]
Alkonyaikor a Nemzeti Tanács néhány vezetőtagjával a MEFESZ egyetemi 

központját keressük fel, hogy megbeszéljük a „hatalomátvétel” módozatait.
A látogatás emléke lázálomszerű. A hatalmas egyetemi épület olyan, mint a 

megbolygatott méhkas. A főbejárat előtt gépkocsipark és embertömeg. A folyo
sókon izgatottan vitatkozó csoportok. A szobákból telefoncsengés és sűrű író
gépcsattogás zaja hallatszik ki. Az első emelet nagy tanácskozó helyiségébe 
vezetnek, itt telepszünk egy óriás asztal köré néhány álmos mozdulatú és karikás 
szemű diákkal. A fal mellett körben dupla széksorokban elnyújtott tagokkal, a 
krónikus alvatlanságtól sápadtan a társaik, akik részben tanácskozásunk menetét 
figyelik, részben a velünk foglalkozó fiúkat tehermentesítik. A szomszéd szo
bákból ugyanis állandóan kiszólítanak közülük valakit s tanácskozásunk folya
mán -  mintha főhadiszálláson lennénk -  szakadatlanul jönnek-mennek gépelt 
szövegekkel a kezükben a küldöncök s a fekete bőrzekés futárok. A főbejárat 
felől az induló és érkező gépkocsik és motorkerékpárok pöfögése szűrődik fel s 
vegyül el a telefonberregésbe és írógépcsattogásba. A teremben rajtunk kívül 
mindenki álmos, a tartalékban pihenők néhánya alszik is, csak az riad fel, akit 
szólítanak, vagy bevonnak a vitába.

A jelenlévők -  egymást váltva és helyettesítve napok óta élnek így, a sza
kadatlan tanácskozás, együttlét és készültség állapotában.

A fiúk -  részben óvatos tartózkodásból, részben időhiány miatt -  csak né
hány szóval vázolják a hatalomátvétel történetét. A részletekre ki nem térően 
közlik velünk, hogy a politikai rendőrség helyi vezetőit sikerült idejében letar
tóztatniuk, a karhatalom képviselőivel megegyeztek, így a város egységesen a 
felkelés ügye mellett áll. A régi rendszer nincsen jelen többé, a probléma most 
az új rend fenntartása és biztosítása. A munkássággal az együttműködést illetően
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már előzetesen megegyeztek, a karhatalom a mi oldalunkon áll, most azt kérik 
tőlünk, vegyük le a diákság válláról a városi ügyvitel, közigazgatás és rendfenn
tartás gondját, mert a részletmunkához a diákság képviselői nem értenek, amit 
eddig elvégeztek, kényszerűségből tették. Most, amidőn minden gond a nyakuk
ra szakadt, arra kémek, mielőbb kezdjünk munkába és alakítsuk ki a szerepkörök 
megosztását.

Itt azután valamennyien hálásak vagyunk a Tanács új elnökének, aki köz- 
igazgatási tapasztalatával messze kimagaslik valamennyiünk közül és energiku
san kézbe veszi a tanácskozás irányítását. Nagy vonalakban elhatároljuk a sze
repköröket és bejelentjük, hogy a vasárnap folyamán átvesszük a város ügyeinek 
irányítását.

Egy hét a Nemzeti Tanácsban

Amikor az Ideiglenes Nemzeti Tanácsot a főiskolás ifjúság sugallatára és 
annak segítségével létrehoztuk, nem tudtuk, mi történik az országnak a meg
szálló hatalom agressziója által nem érintett részein. Néhány nap múlva kiderült, 
hogy többé-kevésbé azonos módon, illetve túlságosan el nem térő változatokban 
ugyanaz történt. Ahol a főiskolás ifjúság állott a szétomló államhatalom helyébe, 
a változás tudatosabb, gyorsabb és vértelenebb volt, mint egyebütt. A budapesti 
felkelés megbénította a népi demokratikus hatalmi gépezet középpontját: ezzel a 
vidéken egy vértelen forradalmi átalakulás esélyeit teremtette meg. Az egyetemi 
városok egységes új diákszervezete ebben a vákuumban építette ki az üzemi 
munkássággal együtt az új államhatalom rögtönzött formáit. Eddig a vidéknek 
fizetnie és szenvednie kellett a túlhajtott centralizmusért. A hatalom központját 
támadó felkelés most váratlan mozgási szabadságot kínált az országnak. A min
den területen központi irányításra, központi utasításra berendezett párt-állam 
diktatórikus hatalma a kormányzó szerkezet zavara következtében egy-két vál
ságos nap elteltével szétesett, megsemmisült, avagy legalábbis láthatatlanná vált. 
Az átmenet válságában a főiskolás ifjúság otthonai: az egyetemek és intemátu- 
sok vették át a pártirodák, laktanyák és városházák szerepét. Az egyetemi ifjúság 
szervezettsége, akarati egysége, rögtönző képessége, értelmi ereje vezette ki 
vidéken az országot az anarchia és káosz örvényéből.

A szellemi-politikai tanácsadás tekintetében az egyetemi ifjúság mögött ott 
állt nem egy kitűnő professzoruk; később tanácskozásainkon, amelyeket a tanács 
és az egyetemi ifjúság politikájának egyeztetése céljából folytattunk, a tanári 
karok megbízottai is részvettek, országos hírű tudósok, akiknek nyilván nem kis 
szerepük volt abban, hogy a főiskolások forradalmi tevékenységük ellenére sem 
tértek le a reálpolitika útjáról, azaz mindvégig Nagy Imrében látták azt a magyar 
politikai személyiséget, aki az országot válságos helyzetéből kivezetheti.

A főiskolások a városi tanácsszervezetet azért létesítették , hogy a közellá
tás, közigazgatás, helyi rendfenntartás gondjaitól mentesüljenek. A szabadság 
hetének állandó problémája maradt, miként helyettesítse a diákok forradalmi 
szervezete és az Ideiglenes Nemzeti Tanács a volt államhatalmat a nyakunkba
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szakadt gondok különböző területén: például a külpolitikában, az ország forra
dalmi autonómiáival való együttműködés, vagy a honvédelem síkján. A Tanács 
a diákság kezdeményezésére létesült, ám megalakulása után alkotmányos erőnek 
tekintette magát, igyekezett hatalmi befolyásának övezetét tisztázni és kiteijesz- 
teni. Vezetőnk széles látóköre, kitűnő szervezőképessége, közigazgatási gya
korlata és erélye néhány nap alatt egyre nagyobb tekintélyt szerzett a tanácsnak. 
Mi jelentettük a mérséklő, a konzervatív vonalat a változásban, a diákságé ma
radt a forradalmi rögtönzés és kezdeményezés területe.

Nem egy kérdésben ellentétes volt álláspontunk. Mi kételyeink ellenére is 
abban reménykedtünk, hogy az oroszok, nem kockáztatnak még egy fegyveres 
beavatkozást, illetve ebben az esetben ügyünket reménytelennek tartottuk. Ezért 
mielőbb a helyzet megszilárdítását, a forradalmi vívmányok legalizálását sze
rettük volna elérni.

A főiskolások magatartásában erőteljes optimizmus nyilvánult meg a fel
kelés általános esélyeit és külföldi visszhangját illetően, óvatosság a régi rend 
szerepet cserélt karhatalmának vezetőivel és némi fenntartás a tanáccsal szem
ben. Az oroszok szándékait mindvégig igen nagy kétellyel ítélték meg, -  e te
kintetben ítéletük felette érettnek bizonyult.

Az egyetemi felkelő központ és az Ideiglenes Nemzeti Tanács mellé a rög
tönzött államhatalom harmadik tényezőjeként a hét elején felépült a városi Mun
kástanács. Az országos jellegű problémákat együtt vitattuk meg. A Dunántúli 
Nemzeti Tanács összejövetelét előkészítő tanácskozásunkon drámai eszmecsere 
után a három szervezet a szeparatista politikai irányzat elutasítása mellett dön
tött, s ilyen elvi megy bízatással menesztette útjára küldötteinket.

Az ipari munkásság választott képviselőinek szereplése elevenen tükrözte a 
vidéki proletariátus diktatúra érlelte keserűségét, csalódottságát, bizalmatlansá
gát és hagyományos radikalizmusát, amely ezúttal a nemzetet s az országot féltő 
éberségben és bátorságban mutatkozott meg. Hányszor emlékszem vissza lán
goló vitáinkra, amelyekben egy kialakítandó reálpolitikáról volt szó, amidőn a 
gyakran felvetett kérdésről hallok: milyen erő okozta az októberi robbanást? A 
magyar munkásság mélységes keserűségében a zsarnoksággal szemben kialakult 
abszolút bizalmatlanságában tanultam e napokban megismerni a nemzeti robba
nás egyik legfontosabb előidéző tényezőjét.

A mi Ideiglenes Nemzeti Tanácsunknak a főiskolásokkal megkötött 
egyezmény alapján, tehát mintegy hivatalból tagjaivá váltak a karhatalmi szer
vek parancsnokai is. E fiatal tisztek jellemét és bátorságát a felkelés nehéz dön
tések elé állította. A nép fiaiként, a rendszer nyújtotta előnyökkel és kedvezmé
nyekkel, pártszerű előképzettséggel értek el ifjú fővel magas rangot, tekintélyes 
pozíciót. A tragikus válság napjaiban részint nemzeti érzésből, részint osztály
szolidaritásból álltak át a felkelő diákok és munkások táborába. Ezek az embe
rek elítélték az orosz beavatkozást, ám a rendszer reformját kívánták, s a forra
dalomnak a szocialista célkitűzéseken túlhaladó akarati elemét bizalmatlanul 
fogadták. Bátor arcvonalváltásuk tette lehetővé a vértelen hatalomátvétel csodá
ját, de a magyar felkelés esélyei felől eleve igen nagy pesszimizmussal ítélkez

235



tek. Életükkel, jövőjükkel voltak jelen a játszmában, amelyet csak fenntartások
kal tudtak a magukénak. Ez eleve tragikus pozícióban higgadtan, bátran és ér
telmesen tevékenykedtek a rendfenntartás, a forradalom konszolidálása, hatal
munk külső biztosítása és belső védelme érdekében. A katonai és rendőri pa
rancsnokok lélekjelenléte és ügyünk melletti hűsége nem egy komisz buktatón 
segített át bennünket.

Velük működtünk együtt a tanács csakhamar kialakult „közcsendi” bizott
ságában, mely a városházán egy héten keresztül éjjel-nappal készültségben őr
ködött a forradalom rendje felett s késztette hátrálásra és vereségre a minden 
értelmes változás lappangó nagy ellenfelét: a káosz, az anarchia erőit.

Összeomlott a régi rend, mert megbízható elvtársak nem találtattak és ki
alakult az ideiglenes új helyi hatalom, ám mindez az oroszok szomszédságában 
történt. A város határában változatlanul ott táborozott és várakozott az orosz 
páncélos egység. Legsürgősebb feladatunknak azt tekintettük, hogy kipuhatoljuk 
szándékaikat és rávegyük őket a visszavonulásra. Jól tudtuk: a mi helyi, vértelen 
forradalmunk sikere e páncélosok magatartásán múlik. Ha megindulnak a város 
felé, nem tudjuk megakadályozni a vérontást és összeomlik mindaz, amit a diá
kok, katonák és polgárok egyezménye után felépítettünk.

Megkértük a határvédelmi alakulat rangidős tisztjeit, próbálják megértetni 
velük, hogy bevonulásuk milyen következményekkel járhat.

A tiszti küldöttség egyezkedési kísérletei váratlan sikerrel jártak. Az orosz 
páncélosegység parancsnoka tudomásul vette a hatalomátvételt, ellátást és 
üzemanyagot kért és ígéretet tett arra, hogy páncélosaival visszavonul támasz
pontjára, s a várost mindaddig nem fogja megközelíteni, amíg ott a rend fenn
tartását biztosítani tudjuk. Lövöldözés esetén, azonban megszállnak bennünket. 
A tankok elvonulását a helyi megegyezés valóban biztosítani tudta -  a végzetes 
novemberi reggelig.

így kezdtük meg működésünket az országos polgárháború és káosz napjai
ban a nem könnyű feltétellel, hogy puskalövésnek nem szabad felcsattannia a 
változástól megzajdult városban.

[...]
Az orosz páncélos alakulat parancsnokával kötött egyezmény értelmében 

puskalövés nélkül kellett megoldanunk közbiztonsági kérdéseinket. Egy puska
poros helyzetben a diákság és a munkásság felfegyverzésével egyidőben puska
lövés nélkül a lázongó és fel-fellobbanó szenvedélyeken úrrá lenni nem volt 
könnyű feladat. Egyszer azt hittük: nem sikerül többé. A hét közepén ugyanis 
néhány zavaros tekintetű és zavaros szándékú idegen fegyveres suhanc -  Rákó- 
czi-csoportnak nevezték magukat -  váratlanul megszállta városi hírközlő köz
pontunkat és gyarló fogalmazású közleményben megafonunkon üzent hadat a 
tanácsnak.

A különítményesek kínos szereplésének a főiskolások nemzetőri gárdája 
néhány óra leforgása alatt véget vetett. Valamely fortélyos ötlettel sikerült le
fegyverezniük a titokzatos csoport tagjait, akikről a balsikerű vállalkozás után 
többé nem hallottunk.
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A különítményesek rajtaütésén túl s az orosz megszállás elhárításán felül 
csakhamar akadt egy másfajta, ugyancsak súlyosnak látszó gondunk: a várostól 
néhány kilométernyire fekvő, félelmes és fájdalmas nevű államfegyházban kitört 
a zendülés. E börtöntelepen százegynéhány politikai és "gazdasági" elítélten 
kívül az ország legsúlyosabb bűnözői töltötték büntetésüket: ezernél több bűnö
ző.

Egyik legelső hivatali tevékenységünk az volt, hogy kiküldtünk a telepre 
egy ügyészi-bírói bizottságot, amely gyorsított eljárással revízió alá vette a poli
tikai és gazdasági elitéltek többnyire képtelen ítéleteit s az ártatlanul, vagy lap- 
páliákért meghurcolt embereket szabályos jogi eljárás után az államügyészség 
felmentő ítéletével szabadon bocsátotta. A politikai okokból elitélteknek ez a 
törvényes kiszabadítása viszont -  mint várható volt, felpezsdítette a bűnügyi 
elitéltek szabadságvágyát. A forradalom ott tevékenykedett körülöttük: úgy vél
ték, ezzel elérkezett a szabadulás esélye részükre is.

Parancsnokuk, egy jó szándékú, de nehézkes észjárású és gyarló képességű 
idősebb munkáskáder, a politikai foglyok távozásának veszélyes hatását megle
pően szabadelvű újításokkal kívánta ellensúlyozni. Ez az önmagában nemes és 
indokolt reform a válságos pillanatban végzetesnek bizonyult. A fegyencek 
ugyanis nem humánusabb kezelést és jobb ellátást kívántak, hanem feltétel nél
küli szabadulást. Lefegyverezték a belső őrséget, túszul ejtették az idős parancs
nokot és elfoglalták a fegyháztömb belső épületrészeit.

E fenyegető helyzetet ismét a főiskolások mentették meg. Egy diákokból 
álló parlamentercsoportnak hosszas egyezkedés után sikerült a parancsnokot 
kiszabadítania. A fegyház azonban megbolygatott méhkas maradt, a fegyelmet 
képtelenség volt immár helyreállítani. így szakadt a városra egy másik aggasztó 
fenyegetés: több mint ezer súlyos bűnöző - köztük nem egy többszörös gyilkos -  
kiszabadulásának lehetősége. Ez a feltartóztathatatlan általános anarchiával lett 
volna egyértelmű. A kitörést tehát mindenképpen meg kellett akadályoznunk. A 
fegyház őrségének katonai erősítést küldtünk, s az épülettömb körül a katonák 
drótakadályt és állásokat rögtönöztek s riadókészültségben várták a fegyencek 
támadását.

Az éjszakai ügyeletet a városházán most már nemcsak az orosz páncélo
sokkal kapcsolatos gond tette félelmessé, hanem a fegyencek sorsa is. Aggódva 
gondoltunk a balkezes öreg parancsnokra és fiatal tisztjeire.

Egy éjszakán a hét vége felé megilletődött hangon fegyverhasználati enge
délyt kértek a fegyházparancsnokságról, amit fájószívvel azonnal megadtunk.

Reggel azután megtudtuk, mi történt. A rabok megkísérelték a kitörést, kí
sérletüket a katonaság rövid, erélyes tűzharc után visszaverte. A fegyencek kö
zül, úgy tudom, ketten fizettek életükkel a próbálkozásért, de a katonáknak is 
volt vesztesége. A tűzharc folyamán az egyik fiatal hadnagyot egy társa nagy 
izgalmában véletlenül halálosan megsebesítette. A tanács a szerencsétlen fiatal 
katonát, aki a városlakók épségéért vesztette életét, az özvegy sovány nyugdíját 
megtoldandó, főhadnaggyá léptette elő, s a maga halottjának tekintette. Az oro
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szókkal létesített egyezményünket ez a tragikus epizód nem érintette: a sorsunk 
feletti döntés nem a helyi megegyezés vonalán érlelődött immár.

Az Ideiglenes Nemzeti Tanács az egykori városállamok módára igyekezett 
néhány külpolitikai-diplomáciai jellegű kezdeményezéssel használni ügyünk
nek.

Az egyetemisták, akik az ország egyik kapuját felnyitották hét folyamán, 
már érintkezésben voltak a világgal, újságírókat, diákküldöttségeket fogadtak, 
egy tornateremből rögtönzött raktárban tárolták a nyugati elsősegély adománya
it, átvezették a vöröskeresztes autóoszlopokat, feldolgozták a felkeléssel kap
csolatos külföldi és magyarországi rádiójelentéseket, futárokkal és távbeszélőn 
építették ki összeköttetést az országgal.

Mi a tanácsból kiindulva a szocialista közvélemény felvilágosítását tartot
tuk életbevágóan fontosnak. Az volt az elgondolásunk, hogy valamely úton- 
módon érintkezést keresünk valamely nyugaton levő kínai misszióval és 
megpróbálunk így Peking diplomáciáját ügyünk javára áthangolni. A kínaiakat 
nem tudtuk elérni, de a bécsi jugoszláv követség egy diplomatája eleget tett 
kérésünknek és meglátogatta a várost, hogy meggyőződjék a magyar felkelés 
jellegéről. A diplomata megígérte, hogy intézkedik a jugoszláv rádióállomások 
hírközléseinek és kommentárjainak a valóság irányát kereső áthangolásában. A 
svájci Vöröskereszt hozzánk érkező képviselőjét arra kértük, vizsgálja meg 
néhány politikai foglyunk helyzetét és tegyen erről jelentést feletteseinek

[...]
Kétség és remény között igazgattuk tovább -  egyre zaklatottabb lelki álla

potban -  a kis városközösség ügyeit a független hazával való mielőbbi egyesülés 
irányában. Feladatunk az utolsó napokban egyre nehezebbnek tűnt. Az egyetemi 
központban bizalmatlanul fogadták az oroszok politikai visszavonulásának híre
it, de annál éberebben figyelték s elemezték a hadmozdulatok erejét és jelentő
ségét. Mi a nehéz helyzetben Szigethy Attila sugalmazására a politikai követelé
sek mérséklését kívántuk, egyfajta középút kidolgozását a szocialista és polgári 
demokrácia pólusainak erőterében, mert attól féltünk, hogy a teljes cselekvési 
szabadság politikai követelésével mindent elveszthetünk. A diákság és a mun
kásság a fegyverek erejében bízott, mi a forradalom politikai esélyeiben. Eltérő 
volt a véleményünk a város védhetősége tekintetében, s itt azt a felfogást képvi
seltük, hogy a második intervenció esetén nincs immár reménye az országnak, a 
város pedig elpusztulna csapásai alatt.

Súlyos és drámai viták után a hétvégén mégis sikerült megegyeznünk ab
ban a munkásság és a főiskolások képviselőivel, hogy az ország helyzetének 
konszolidálása jegyében hétfőn -  ha nem ér közben meglepetés -  az iskolákban 
megkezdjük a tanítást, az üzemekben a munkát.

A tanács egyik utolsó ténykedéseként az egyházak magunkhoz kért képvi
selőit kértük, legyenek segítségünkre súlyos helyzetben a lelkek megbékélteté- 
sének, a kedélyek megnyugtatásának munkájában.
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Hétfőn -  ha addig váratlan fordulat nem áll be -  minden rendbe jön majd. 
Hétfőn kezdődik majd új életünk: ezzel búcsúztunk egymástól.

Nem rajtunk múlt, hogy minden másképpen történt.

Megjegyzés: a szöveget a jelölt kihagyásokkal az eredeti helyesírásnak megfe
lelően közöljük. Figyelemre méltó még, hogy a szerző ebben az 1966-ban meg
jelent visszaemlékezésben nem nevezi meg a várost, Sopront, sem pedig tanár
társait, diákjait.
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