
AZ ÉN ÖTVENHATJAIM. SZEMÉLYES EMLÉKTÖREDÉKEK 
ELŐSZÓKÉNT

Oroszi Sándor

«Boldogok vagyunk, 
hogy ma vagyunk» 

(Ady Endre)

-  Ötvenhatos vagyok -  mondta 1990 őszén bemutatkozásul az új 
főigazgatóm, aki személyesen keresett fel a szobámban. -  Én is -  válaszoltam 
egy hirtelen elhatározással. Csak míg ő a politikai előéletére értette, addig én a 
születési évemet közöltem vele. Később azután ez a közös „ötvenhatosság” hol 
eltávolított, hol közelebb hozott minket egymáshoz, de tény, hogy 1956 felé 
tudatosan ekkor fordultam. Ekkor határoztam el, hogy az ugyancsak 1990 őszén 
induló Erdészettörténeti Közlemények periodikában a témának előbb-utóbb 
helyet biztosítok. Az 56-os eseményekkel foglalkozó 6 kötet után most, amikor 
az utolsót bocsátom közre, engedtessék meg, hogy az én ötvenhatosságomat ne 
csak egy bemutatkozás szintjén gondoljam végig.

XXX

Az SZKP XX. kongresszusa idején jöttem a világra. Akkor, amikor Sztálin 
korábbi talpnyalója, Hruscsov „leleplezte” a sztálinizmus bűneit. Ráadásul egy 
olyan helyen és egy olyan családban születtem, ahol az említett bűnök a 
mindennapokat keserítették meg. Ezekből csak egyet említek. Az MDP III. 
kongresszusa idején kelt „Büntetőparancs” szerint nagyszüleim és apám a „saját 
tulajdonát képező lakásba, amikor az a bérlő elköltözése folytán megüresedett, 
önkényesen beköltözött.” Magyarul: 1954 májusában, Nagy Imre 
miniszterelnöki „lazítását” kihasználva, a kitelepítésből önkényesen 
visszaköltöztek a 4-es főút karcagi szakaszán lévő, a XVII. századi nagykunsági 
újratelepülés óta a család birtokában lévő házba. S mindezért nem újabb 
internálás, hanem csak 100 Ft büntetés járt. (Az más kérdés, hogy a lakóknak 
mennyi lelépési díjat fizettek, hogy egyáltalán erre az „önkényességre” sor 
kerülhessen.)

’56. októberében-novemberében -  szüleim elmondása szerint -  nagyon 
sokat sírtam. Házunk előtt dübörgött el a Vörös Hadsereg tízezernyi páncélosa, 
autója, amibe nemcsak a mi kis nádas-sütőházas portánk, hanem az egész város 
beleremegett. Tőlünk 5-6 háznyira, a főút „halálkanyarában” lévő házat a
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páncélosok -  nehezen véve a csaknem derékszögű ívet -  egyszerűen elhordták, 
fokozatosan lebontották. Ennek a későbbiekben még haszna is volt; Karcagon 
épült meg a 4-es számú főút legelső elkerülő szakasza, még 1961-62-ben. 
Hogyha legközelebb kell „Szuezba” menni, a szovjet tankokat holmi 
„halálkanyarok” ne akadályozzák.

Az 1956. évről még két tárgyi és egy elbeszélésbeli dolgot hadd idézzek. Az 
egyik tárgy a születési anyakönyvi kivonatom, ahol az apa foglalkozása 
„vontatós” Ebből nem, csak a hónapokkal későbbi, a szülési segéllyel 
kapcsolatban a hivatalos papírra ráírt bejegyzésből derül ki, hogy 1956 
februáijában apámnak nem volt munkahelye. A népköztársaság alkotmánya 
ugyan biztosította a munkához való jogot, de azt nem, hogy egy kulák a saját 
falujában munkahelyre járhasson. Mégis ez a „vontatós” (és két-három 
hasonszőrű társa) volt az -  és itt jön az elbeszélésbeli emlék -  ,aki az októberi- 
novemberi napokban, amikor az egész ország sztrájkolt, Hofherr-traktorral kint 
dolgozott a határban. Mondván: bármi történjék is az országban, szántani, vetni, 
az országnak kenyeret adni kell. Nem, nem sztrájktörők vagy túlságosan 
megfélemlített emberek voltak, hanem csak az évezredes paraszti elhivatottság 
munkált bennük: a földet minden időben meg kell művelni. (Az más kérdés, 
hogy a következő években ugyanaz lett a jutalmuk -  például az ünnepeken való 
„sürgős”, lehetőleg a rendőrségi körletben végzett „közmunka”; nehogy valami 
„hülyeséget” csináljanak... -  ,mint másoknak a büntetésük.)

A másik tárgy egy néprádió, amellyel eredetileg csak a Kossuthot és a 
Petőfit lehetett fogni. Hátul azonban volt egy csavar, amit egy karcagi 
műszerész 56 őszén rakott be, s amellyel még az 1970-es években is lehetett a
41 m-es hullámhosszon Szabad Európát hallgatni.

Tíz év múlva, 1966 őszén megdöbbentő dolgot hallottam. Akkor jártam az 
általános iskola ötödik osztályába, ahol az osztály hangadója a tanácselnök fia 
volt. O mesélte, röhögve, hogy az apjáék 56 őszén hogyan „szedték le” a 
„gyerekeket” a vasúti kocsikról, a teherpályaudvarok környékéről. Mi 
értetlenkedtünk ezen a „leszedésen”, de elmagyarázta, hogy a művelet 
géppisztollyal történt. Engem ez máig hatóan felkavart. Addig otthon ugyanis 
erről nem beszéltünk, illetve én úgy tudtam, hogy a felkelést az oroszok verték 
le. Azután, sokszori kérdezősködésemre, a szüleim megmagyarázták: a magyar 
„pufajkások” is ott voltak, sőt ma is itt vannak köztünk, csak most 
munkásőröknek hívják őket. Nekem főleg az volt visszatérő rémületem, hogy a 
„gyerekekre” (mert nem „huligánokat” mondott) fegyverrel támadtak. Hja, a 
„Munkás-Paraszt Hatalomért” kitüntetésért meg kellett harcolni Ma már 
természetesen tudom, hogy a „pesti srácok”ezen fegyveres, ámde kilátástalan 
harca mindkét oldalon jelentős áldozatokkal járt.

1976 őszén soproni balek voltam. Az egyik csoporttársammal az Ady Endre 
úton lévő bánfalvi moziba mentünk ki, mert egy ott vetített filmet 
mindenképpen meg akartunk nézni. Szakadt az eső, de a mi elhatározásunk erős 
volt: ma megnézzük a filmet. A mozit azonban zárva találtunk, ráadásul az 
ajtajára valamiféle útbaigazító felirat sem volt kitéve. Egy darabig tanácstalanul
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ácsorogtunk, majd a közeli NIKA-vendéglőbe ültünk be. Ott a helybeliekkel 
hamar szóba elegyedtünk, akik megmagyarázták, hogy -  a városi 
kultúrműsorban közzétettek ellenére -  miért nincs nyitva a mozi: „Ma október 
23-a van, s tudjátok, fiúk, ezek félnek 56-tól.” Mi egyszerűen nem akartunk 
elhinni, hogy az események után 20 évvel még a mozit sem merik kinyitni, de 
azután a kollégiumban mások is megerősítették; nem áramszünet vagy más oka 
volt a mozik (mert a városi sem nyitott ki) zárva tartásának, hanem a hatalom 
félelme a nevezetes naptól.

Nem akkor, de a következő napokban sokszor járkáltam az Erzsébet-kertben 
és a soproni egyetemisták kanadai sorsáról elmélkedtem. Vajon ők ott, a 
Sziklás-hegység környékén ugyanúgy nézik-e a holdat, mint mi, akiket most 
táplál az alma mater? Igen, a holdat, mert az ő sorsukat leírva legfeljebb 
Szilvási Bujkál a hold-jából ismerhettük. Később hallatszottak olyan hangok, 
hogy akik kimentek, nagy emberek lettek, akik meg itthon maradtak, még 
nagyobbak. Különösen az utóbbit nem értettük. Magyarázatul azt hozták fel, 
hogy az itthon lévők bebizonyították a rendszerhez való hűségüket, továbbá 
jórészt megszabadultak korosztályuk konkurenciájától, mivel egy-egy 
évfolyamban kevesen végeztek. Azóta ezt természetesen már árnyaltabban 
látom én magam is, de akkor az idézett soproni vélekedést elfogadtam.

1986 őszén rendeztem életem első állandó múzeumi kiállításait. A kiállítási 
forgatókönyveket a hozzáértő kollégák ideológiai szempontból is átnézték (ez 
volt az öncenzúra). A Trianonra utaló gondolatok, térképek mehetnek -  
vélekedtek. S valóban. A megnyitón maga Maróthy elvtárs is megcsodálta az 
egykori és két világháború közötti Magyarország erdeit bemutató táblát.

Ugyanezen év októberében került sor első könyvem kiadásra, amit el kellett 
vinni a Kiadói Főigazgatóságra (ez volt a cenzúra). A kézirat bemutatásakor 
Rádics elvtárs érdeklődött, hogy nincsenek-e benne „rázós témák”. Én -  okulva 
a kiállításból -  Trianont megemlítettem, amire ő legyintett, hogy nem érdekes, 
de 56 az ne legyen benne.

A „Kis Októberi Forradalom” évfordulójának eme „előjátéka” után 
szamizdatban olvastam Bibó István gondolatát: „Demokratának lenni annyi, 
mint nem félni”. Mi mégis féltünk, amikor a nevezetes nap estéjén kazettáról 
hallgattuk a „Hogyha utca volnék .../Hogyha zászló volnék ...” sorokat. 
Ugyanakkor egy társunk Lukács Györgyöt idézte. Az ismert filozófus valahol 
iíjak előtt fejtegette, hogy ő nem érti ezt a magyar népet. Miközben napjában 
négyszer-ötször átmegy a piroson, amivel az életét kockáztatja, a rendszer ellen 
azonban -  talán kisebb kockázattal -  nem mer szólni. Bár akkor is sejtettük, 
hogy Lukácsnak feltehetően nem ez a legfontosabb megfigyelése, mégis Bibó 
gondolatával együtt valahogyan döbbenetes volt a szocialista demokrácia 
félelembe ágyazott valósága. Ettől függetlenül 56 szép álma valamennyiünket 
megigézett. A múlttal kapcsolatban kell lenni legalább egy olyan álomnak, ami 
tiszta és beszennyezhetetlen. A harmincadik évfordulónak talán ez volt a 
legnagyobb tanulsága.

7



Azután jött 1996, a negyvenedik évforduló. Ismét állandó kiállításokat, 
erdészetit és természetvédelmit rendeztem. A megnyitón egykori főnököm (aki 
valameddig a múzeum párttitkári tisztét is betöltötte) megállt egy kép előtt és 
kérdezte: „Ugye ezzel a viharkabátos fotóval az 56-os disszidenseket gondoltad 
rehabilitálni, akik többnyire ilyen kabátban menekültek?” „Gondolta a fene” -  
válaszoltam Arany Jánossal, de az eset mégis szöget ütött a fejembe. Vajon 56 
tényleg ennyire átszövi mindennapjainkat?

S azután következtek az októberi megemlékezések. Sokan döbbenten látták, 
hogy az ünneplésből az egykori pufajkások is részt kémek. Ezzel nemcsak a 
múlt egy darabjára vonatkozó szép és tiszta álom tört össze, hanem az 
őszintétlenség egyfajta kultusza is megteremtődött. Nem az számít, hogy ki 
melyik oldalon állt -  mondták a hatalmon lévők - ,  hanem a megbékélés. Ezt a 
megbékélést azonban sem az egyik, sem a másik oldalon állók -  eltérő 
megfontolásokból ugyan, de -  nem gondolták, nem gondolhatták komolyan. 
Hogy miért nem, arra talán a filozófia tétele a legvilágosabb magyarázat: 
szintézis csak a tézis és antitézis feloldásából állhat össze. Márpedig 56-tal 
kapcsolatban az antitézist senki nem akarja vállalni.

Számomra, a krónikás számára ekkor érkezett el az ideje annak, hogy igenis 
ismeijük, ismertessük meg minden oldal véleményét 56-ról, illetve az akkor és a 
most rögzítetteket tárjuk a nyilvánosság elé. Természetesen legelőször, 1996- 
ban az Erdőmémöki Főiskola hivatalos jelentése, a Magyar János vezetésével 
összeállított „fehér könyv” jelent meg. Nem ez, hanem a következő kötetek -  
hála visszaemlékezőinknek és a levéltárakban „búvárlóinknak” -  tették 
lehetővé, hogy éppen az erdészek közép- és felsőoktatási intézményeinek 56-os 
története a legfeltártabb. (Mindezt nem mondhatjuk el az ágazat, azaz az 
Országos Erdészeti Főigazgatósággal kapcsolatos emlékekről, netalán 
dokumentumokról. Pedig azt is csak erdészek végezhetik el, mivel máshonnan 
aligha akad rá vállalkozó.)

így jutottunk el az ötvenedik évforduló évéhez, 2006-hoz. Ebben az évben 
nem rendeztem múzeumi állandó kiállítást, mert sem az intézmény, sem az 
erdészet, természetvédelem nem volt abban a helyzetben, hogy egy ilyen 
munkát anyagilag támogathatna. Az így felszabaduló időmben viszont több 56- 
ossal, hazaival és emigránssal tudtam beszélgetni, hallgattam meg 
visszaemlékezésüket, véleményüket. Mondanivalójuk lényege ez: hosszú távon 
a mi kommunistáink voltak a legkártékonyabbak, aminek terheit még 
nemzedékek fogják nyögni.

Az 56-tól való félelmükben -  mondták az én visszaemlékezőim -  
Magyarországon kiépítették a „legvidámabb barakk”-ot. Ehhez az 1970-es 
évektől jelentős nyugati kölcsönök kellettek, azaz már előre eladták a nemzeti 
vagyont, az országot. A környező állomoknál nagyobb választékot, ellátottabb 
üzleteket hoztak létre, amivel a lakossággal a fogyasztás „édes mámorát” 
ízleltették meg. Ebből aztán napjainkban példa nélküli konzumidiotizmus lett. 
Ott volt a „kicsi vagy kocsi” álkérdés (mert önmagában már a kérdés feltevése 
is abszurd), amit az abortusz, illetve a Bisecurin liberális „kezelésével” oldottak
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meg. A következmény: a magyar népesség példa nélküli elöregedése, illetve 
fogyása. Azután a nacionalizmus visszaszorítása, az internacionalizmus 
mindenek fölé helyezése. Ez olyan identitásvesztéshez vezetett, ami nemcsak a 
nyelvben látszik meg (menjél végig például a pesti nagykörúton s próbáld 
megfejteni az üzletek feliratait), hanem a keleti blokkban 1990 után végbemenő 
nemzeti újjászületés értetlenül fogadásában is. (Az esetleges követés fel sem 
merült.) Vagy ott volt az utazási lehetőségek viszonylagos szabadsága. Ez 
például Lengyelországban a „szocialista tőkefelhalmozás” kicsiny forrása lett, 
míg nálunk a „Gorenje-kórba” torkollott. Lehetne emlegetni a szellemi élet 
„prostituálódását” is, aminek talán legjellemzőbb példái az újságírók lehetnek. 
Vagy ott vannak a hírszerző- és erőszakszervezetek szintén máig ható 
magukhoz édesgetése, amelyeket nem a vasfegyelem, az érdek, hanem -  és 
ebben Magyarország szinte érthetetlen példát szolgáltat -  a „belső 
meggyőződés” szerint való fenntartása. (Miközben a Magyar Néphadsereg -  
népből sorozott „harcosaival” -  a Varsói Szerződés legdemoralizáltabb 
alakulata volt.) És a példákat lehetne sorolni. A Kádár-rendszer ezen talmi 
jóléte egyik oldalról, a másikról pedig az 56 kapcsán évtizedekre elültetett 
félelem tudja még mindig hatalmon tartani a kommunistákat (kiszistákat, 
esetleg az egykori úttörőket is). S ebből csak valódi demokrataként lehet kitömi, 
amire azonban egyelőre csak a társadalom kisebbik része hajlik. S akkor még 
nem is beszéltünk arról, hogy a volt kommunista elit mai gazdasági hatalmával 
még a legdemokratikusabb, legfelvilágosultabb társadalmat is kezében tudja 
tartani -  akár újabb 50 évig.

A jelenség még akkor is elszomorító és az egész magyarság szempontjából 
nyugtalanító, ha tudjuk, Európa hasonló válságban van, mint volt a hanyatló 
Római Birodalom. (Az erkölcsi romlás a reprodukálóképesség megcsappanását 
hozta magával, miközben a barbárok özönlöttek a birodalomba.) Tudjuk -  
mondta az egyik kedves, Európában maradt magyar „disszidens” barátom -, 
hogy „Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a nemzetek 
szándékait” (A zsoltárok könyve 33, 10). Mégsem lehetünk sorsunk tétlen 
szemlélői! Demokratáknak kell lenni, akik nem félnek a nekik rendelt 
feladatoktól, akár a magyarság, az ország megmentésétől.

Ha mindez nem is tisztult le teljesen bennem, de ezekkel a gondolatokkal, 
véleményekkel vártam 2006 őszét. S akkor jött a miniszterelnöki beszéd, majd a 
„hazugsággyár” ostroma, amit Benkő Géza (telefonon) így kommentált: „Csak 
haza kellett jönnöm, s kitört a forradalom”. És a hatalom már nemcsak mozikat, 
hanem utcákat, sőt a demokrácia fellegvárának, a Parlamentnek helyet adó 
Kossuth teret is lezárta. „Tudjátok, fiúk, ezek félnek 56-tól” -  csengett fülembe 
a 30 évvel korábban, a NIKA-beli poncichterektől hallott felvilágosítás. Hát 
igen, félnek -  a saját múltjuktól is.

Október 23-án délelőtt a legkisebbik fiammal a Budakeszi környéki 
erdőkben makkot szedtünk. Wass Albert szerint „aki a magot ülteti, annak a 
lelke él tovább a fában”. Én mégsem ezért, hanem egyfajta szakmai kísérletként 
próbálok szikfásítást a karcagi határban, amihez csermakkra volt szükségem. S
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a fásítás, a karcagi gazdálkodás a napi politikai dolgoktól, amiket már legalább 
20 év óta nem követek, jól eltereli a figyelmemet.

Délután feleségemmel elmentünk a budakeszi országzászlónál tartott 
ünnepségre, ahol Wittner Mária volt a szónok, s a hallgatóság között például 
Tőkés Lászlót, Balczó Andrást, Nagy Gáspárt és Szűrös Mátyást fedezhettük 
fel. Ahogy hazaértünk, a fiúk mondták: a városban „áll a bál.” Szokásunktól 
eltérően a tévé előtt töltöttük az estét, az éjszakát.

Az 50. évfordulóról két érzés elevenedett fel bennem, amiről eddig csak 
olvastam, de most magam is átélhettem. Az egyik az „ifjúsági író”-nak tartott 
Fekete István Levél Bécsbe című közleményében leírt gondolat (amit a 
Budakeszi Hírmondó októberi számában újraközölt): bocsánatot kérek -  írja 
Fekete -, mert azt mondtam, „nincs fiatalságunk, s ami van, mintha semmi 
közünk nem lenne hozzá, mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában 
hordaná a beláthatatlan rabság lokálgőzbe fojtott rettenetes reménytelenségét.” 
A másik pedig az a döbbenet, amit szintén 56. november 4-én érezhettek az 
emberek: az nem lehet, hogy ezt a világ, az ENSZ, Európa stb. hagyja.

Hát hagyta. S hogy mi fog kiderülni az „őszi zavargásokéról egy-egy 
Európa parlamenti meghallgatásból, netalán a 80 évre titkosított aktákból, most 
teljesen mindegy. Mint ahogyan 1956 után is mindegy volt, hogy a „magyar 
kérdés” meddig szerepelt az ENSZ napirendjén, vagy mi derült ki 30-40 év 
múlva a C1A, esetleg a moszkvai archívumok papírjaiból. Azoknak, akik 56-ért 
véreztek, mindegy. Ugyanígy mindegy az 50. évfordulón megverteknek, 
megalázottaknak, netalán elítélteknek is.

Egy-egy évfordulóval kapcsolatban óhatatlanul a történelem és az azzal 
foglalkozók felelőssége is felmerül. A történelem tényleg az élet tanítómestere 
lenne? Azoké is, akik a jubileum kapcsán csak érzelmi oldalról közelítik meg az 
egykorvolt dolgokat? Nekünk, akik a múlttal foglalkozunk, fájó a múlt 
feltámadása -  éppen az 50 évvel korábbi események kapcsán. Fájó a „homályos 
tükör” is, s még fájóbb a könnygázfelhőben mutatkozó múlt. Tényleg utat 
vesztettünk? Tényleg nem a valóságot akarjuk/tudjuk látni? Tényleg a 
hazájában ünnepelt román történésznek, Daicoviciunak van igaza, aki 
valahogyan így fogalmazott: „a történelem feladata nem az, hogy a múltat 
kutassa, hanem az, hogy előremutasson, és ideológiailag megalapozza a jövőt”? 
Következésképpen a történelmi események, és ennek kapcsán az évfordulók, 
nem egyszerű történések, hanem akár „fegyverek” is. De akkor is ott van a XIX. 
századi felismerés: „Meghalni a jövendőért erény, meghalni a múltért 
gyávaság.” Tehát a „fegyverként” felhasználható történelem, történelmi 
évforduló akár a retrográd, akár a progresszív erőknek legfeljebb csak alkalmat, 
nem pedig igazságot szolgáltathat. így „Az igazság szabaddá tesz” transzparens 
nem a történelem, sőt még nem is a jövendő, hanem csak a bibliai forrás alapján 
értelmezhető.

A fejtegetés végén én mindebből még egyet emelnék ki. A történelem pártos 
tudomány, mert benne az egyes emberek és embercsoportok egykori, mai és 
jövőbeli érdekei tükröződnek. Különösen igaz ez a személyes visszaemlé
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kezésekre -  még akár 56 kapcsán is. A krónikásnak azonban mindezeknek teret 
kell adnia, mert a biológia törvényei nem pártosak, hanem kegyetlenek. Az 
emlékek csak addig rögzíthetők, amíg az emlékezők élnek. S egyszer majd egy 
újabb, bizonyára szintén pártos, szemlélő csak azt tudja áttekinteni, amit 
rögzítettek, amit közzétettek. Hát ezért született meg ez az újabb 56-os 
gyűjtemény.

XXX

S hogy legyen a bevezetőnek epilógusa, ráadásul a kötet megjelenését 
lehetővé tevő Országos Erdészeti Egyesülettel közvetlenül összefüggésben lévő 
történése is, arról a Demszky-féle városligeti térfigyelőrendszer gondoskodott.

Egyesületünk 56-ról október 27-én a Vajdahunyadvár előtti kopjafánál 
emlékezett meg. Verseket, tárogatót hallgattunk, illetve rövid beszédek 
hangzottak el, majd emlékfákat ültettünk. Közben a rendőrség készültségi kocsit 
küldött ránk, mivel a Kós Károly sétányi térfigyelő kamera zászlókkal 
„felfegyverzett” tömeget észlelt. A XIV. kerületi őrszobáról azonnal ki is 
küldték a „meseautót”. Az „éberséget” ugyan a vajdahunyadvári őrparancsnok -  
hivatkozva a bemutatott területfoglalási engedélyre -  lelohasztotta, de maga a 
tény megtörtént: „tudjátok, fiúk, ezek félnek 56-tól.”

Hát ezek után csak azzal a gondolattal ajánlhatom következő írásokat, 
dokumentumokat az olvasók figyelmébe, hogy ne féljenek, hanem legyenek 
igazi demokraták, akik minden véleményt elolvasnak, s azokból mernek saját 
képet kialakítani, elmondani, netalán még közzé is tenni.
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