
VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 1956-RA

Ötvös Imre (István)

Bevezető

Naplót nem vezettem rendszeresen, s így amit írok, jórészt azon alapul, 
amire 50 év után visszaemlékszem. Azt pedig mindenki tudja, hogy az agy nem 
mindent ugyanúgy ad vissza, mint ahogy az történt. Erre jó példa, hogyha egy 
balesetet többen látnak, nem biztos, hogy minden szemtanú egyféleképpen 
emlékszik vissza, hogyan is történt a baleset egy pár óra, vagy pár nap után.

Mennyire bízhatok én abban, amire és ahogyan én emlékezem vissza 50 év 
egyre növekvő homálya után? Pláne akkor, ha az eseményeknek aktív 
résztvevője voltam. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy ha valaki aktívan vett 
részt valamiben, ami a szívéhez nagyon közel áll, vagy nagy benyomást tett rá, 
akkor talán mélyebben vésődik be az ember agyába és tovább is megmarad, 
mint az a dolog, amit kevésbé tartunk fontosnak. Persze ezek a dolgok 
emberként, embertípusként változnak. Lehet, hogy az „abszolút igazságot vagy 
az események tárgyilagos leírását” több szemszögből lehetne csak összeállítani. 
Talán ezt próbálja ez az összeállítás összehozni az egyéni visszaemlékezésekkel 
az utókór számára, hogy esetleg később egy fiatal történész a 
visszaemlékezéseket megpróbálhassa egyeztetni. Vagy ha egy ilyen 
összehasonlítás nem is történne, akkor legalább ha valakit ilyen dolgok 
érdekelnek, akkor a szemtanúk visszaemlékezéseit olvashatja, és nem azt, amit 
mások írtak. Kissé megdöbbentem, amikor egy kollegám mutatott egy rövid 
cikket a Népszabadságból, amelyben a cikket író riporter egy történészt idézett, 
név nélkül, aki állítólag a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki semmi 
különbséget nem talált az 1848-49-as szabadságharc, az 1918-as, úgynevezett 
őszirózsás- és az 1956-os forradalom között. Az úgynevezett akadémikus 
szerint mind a három forradalom „ugyanazért harcolt”. Jó lenne tudni a 
történész nevét, és azt, hogy mikor lett akadémikus.

Mikor visszaemlékezéseimben a neveket említem, ha lehetett, 
visszaemlékezéseinket próbáltam az illetővel egyeztetni és közös nevezőre 
hozni. Volt, amikor nagyon hasonlóan, vagy kissé másképp emlékeztünk vissza. 
De olyan is volt, amikor az illető mondta, hogy igen, ő ott volt, de arra nem 
emlékszik, amit én mondtam. Volt egy olyan eset is, amikor egy pár évvel 
ezelőtt az egyik évfolyamtársammal egyeztetni akartam olyan dolgokat, amiben 
mind a ketten részt vettünk. Először beleegyezett, de amikor felkerestem és a 
részletekről kezdtem beszélni, hosszú hallgatás után megkérdezte, miért 
háborgatom a régen történt dolgokat. Azt válaszoltam, jó lenne leírni a
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résztvevőknek, ami akkor történt, hogy ne mások, akik nem voltak ott, írják le, 
esetleg rosszul, vagy teljesen megmásítva a tényeket. Erre az évfolyamtársam 
még hosszabban hallgatott és végül azt mondta, hogy ő ezekre a dolgokra nem 
emlékszik. Erre én hallgattam hosszan és próbáltam eldönteni magamban, hogy 
valóban nem emlékszik a dolgokra, amiben együtt vettünk részt, vagy még 
annyira fájnak az emlékek, hogy nem akar róluk beszélni, avagy esetleg még 
mindig félne erről beszélni. A mai napig nem tudtam eldönteni, hogy melyik 
volt az igazi ok. Ez pedig nagy kár, mert így lesznek olyan dolgok, amikről írni 
fogok, arai teljesen az én egyéni visszaemlékezésemre alapult, mert erről mások 
még nem írtak, vagy nem akartak írni, mint például mi is történt Alma 
Materünknél, amikor az oroszok oda először jöttek be 1956 novemberében.

Debreceni éveim Sopronig (1952-56)

Érdemes itt megemlíteni egy pár dolgot, hogy jobban meg lehessen érteni, 
hogyan és miért tanultam meg oroszul olyan jól (aminek igen nagy hasznát 
vettem később), amikor a hetedik osztályban a tanár az egész osztályunkkal 
csak a cirill ABC nagybetűit tudta megtaníttatni velünk, de azt is csak 
nyomtatva. Ezek után mondta anyai nagyapám (akit Erdélyből kitettek, mert 
nem volt hajlandó letenni a románoknak az államesküt), hogy vegyem 
komolyan a nyelvtanulást, mert „ahány nyelvet tud valaki, az annyi ember”, és a 
tudás az egyetlen, amit semmilyen rendszer sem tud elvenni, mint az 
összegyűjtött anyagi dolgokat. Ennek a mondásnak sokat köszönhetek.

1956 júniusában végeztem középiskolát a Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnáziumban, a IV. D osztályban, amely humán szakos volt. Amikor 
beiratkoztam négy évvel azelőtt, akkor úgy hirdették, hogy a IV. D-ben a latin 
nyelv lesz a fő idegen nyelv. Azért iratkoztam ebbe az osztályba, mert 
gondoltam, hogy segít a növények és rovarok tudományos neveinek a 
megtanulásában. Szeptemberben tudomásunkra adták, hogy latin nyelvet csak a 
rendes órák után vehetünk, különórában, ha akarunk, és a rendes iskolaidőben 
mind a négy osztályban csak orosz nyelvet tanulhatunk. Az első év végén 
megrostáltak bennünket, és azokból, akikben a nyelvtehetségnek bármi kis 
szikrája mutatkozott, azokból állították össze a D osztályt, ami a humán szakos 
lett.

A második évben, ha jól emlékszem, heti 6 órában, a harmadik évben heti 7 
órában, a negyedik évben ismét 6 órában tanultuk az orosz nyelvet. Az utolsó 
két évben orosztanárunk és osztályfőnökünk dr. Katona Anna volt. 
Osztályunkból többen vettek részt országos versenyen orosz nyelvből és 
matematikából. Én egyik elitcsoportnak sem voltam tagja. Orosz nyelvből az 
első évben, amikor indultunk, csak egy fiú képviselte az iskolánkat és második 
lett. A következő évben már ketten indultak, és országos viszonylatban első és 
harmadik helyet érték el.
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A negyedik év vége felé jutalomképpen az iskola tervezett egy-két hetes 
kirándulást Erdélybe (ez volt legközelebb és ez lett volna a legolcsóbb), de 
amikor a román kormány megtudta, hogy csak Erdélybe akarunk menni, akkor 
nem adták meg a beutazáshoz a vízumot. Az Oktatási Minisztériumban erre azt 
mondták, hogyha a szocialista országok közül valahova menni lehet, akkor a mi 
iskolánk lesz az első, amit figyelembe vesznek. így kerültünk mi 
Lengyelországba csereként, amikor a (kísérőkkel együtt) 72 tagú poznani 
gyermekkórus Magyarországra jött. A megegyezés a lengyel és a magyar 
kormány között az volt, hogy mindkét csoport fizeti a saját költségeit a másik 
ország határáig, és a határtól kezdve a vendéglátó ország fizet mindent. E jó 
ajánlatnak az lett a vége, hogy az Oktatási Minisztérium a fele helyet lefoglalta 
maguknak, és csak a másik felébe mehettünk mi, a IV. D osztály egy része, 
négy tanárunkkal.

Közben 1956 júliusában Lengyelországban kitört a bányászok vezette 
tüntetés kenyérért, és amit sztrájk követett, aminek csak a többszörös sortűz és a 
vezetők börtönbe zárása vetett véget. A hátralévő időt közben átizgultuk, hogy a 
véres összetűzés után beengednek-e bennünket Lengyelországba? Közben 
felvételiztem Sopronba, ami sikerült. Ezek után augusztusban a csoporttal dupla 
örömmel mentem Lengyelországba.

Soproni idők

Szeptemberben nagy lelkesedéssel és jó kedvvel érkeztem Sopronba. A 
Dimitrov téri diákszállóban a második emeleten egy kisebb szobában, névsor 
szerint hárman; Ötvös Imre, Pálka László és Paulay Zsolt lettünk kamarások. 
Csak később tudtam meg, hogy a háború előtt a tér neve Szent Imre volt.

Nagy lelkesedéssel kezdtem el a tanulást és kapcsolódtam bele az egyetemi 
atlétikai csapatba. Az évfolyamunkról hárman kerültünk a csapatba: Paulay 
Zsolt magasugrásban, Safranyik László (akit mindenki Safinak hívott) 
hármasugrásban és én gerelyvetésből. Az atlétikai edzések talán részben 
megkönnyítették helyzetünket, hogy mint elsőévesek (balekok) könnyebben 
bekapcsolódjunk az egyetemi életbe. A csapatban a firmák közül Hahn 
Fülöphöz, Gratzer Miklóshoz és egy negyedéves bányászhoz (aki Svédországba 
ment tanulmányait folytatni) éreztem magam közel. Már nem is tudom, melyik 
firmától kaptam kölcsön egy hétvégén a Tempus című (tiltott) könyvet, ami 
kissé talán romantikus szemszögből, és talán még szépítve is írta le a diák életét 
Sopronban, hogy ott, a selmeci hagyományok szellemében, hogyan is segítették 
egymást a diákok, és hogy milyen nagy volt az összetartás. A könyvet két éjjel 
be is fejeztem, és nagy hatással volt rám, szemem nemegyszer elhomályosodott 
a könnytől.

A keszthelyi agrárfőiskola meghívására kétnapos atlétikai versenyre 
mentünk a főiskoláról. A verseny október 20-án, születésnapomon, kezdődött.
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A legtöbb verseny szám vasárnap volt, és fej fej mellett haladt a két csapat, 
amikor a találkozó utolsó számát a keszthelyiek nyerték meg, és azzal az egész 
versenyt is. Ezek után meghívtuk a keszthelyi agrárfőiskolát Sopronba egy 
visszavágóra, de abból már nem lett semmi.

A verseny után elmentünk Hévízre pihenni, onnan csak október 22-én, 
hétfon indultunk Sopronba. Már sötét volt, mikor megérkeztünk. Szokatlan 
csend volt a városban, és az utcák kihaltak. Maga a diákszálló is csendes volt. 
Zsolttal ledűltünk az ágyra pihenni. Csak akkor tudtuk meg, hogy mi történt 
Sopronban, amikor Pálka Laci kamarásunk visszajött. O elmondta, hogy 
Poznan-ban (ahol két hónappal azelőtt voltam) a lengyel diákok tüntettek és 
követelésekkel álltak a lengyel kormány elé. A Szegedi Egyetemen 
felszámolták a DISZ-t és helyette MEFESZ-t alakítottak. A soproni 
egyetemisták pedig már délután óta üléseztek, ahol 14 pontból álló 
követelményben egyeztek meg. Ez később 17 pontra bővült.

Október 23-án, mi, elsőévesek valószínűleg elmentünk az előadásokra, míg 
a felsőévesek a már 17 pontra bővített röpiratot nyomtatták és hordták szét a 
város üzemeibe és középiskoláiba. Délután 3-kor az egyetemen nagygyűléssel 
egybekötött tüntetés volt. Csendesen vonultunk fel, nagyság szerint, összefont 
karokkal a lengyel származású Bem tábornok szobrához, aki 1848-ban a 
magyarok oldalán harcolt, egy plakáton azzal a felírással: „Együtt a 
lengyelekkel” A csendes felvonulással és a plakáttal akartuk kifejezni 
szolidaritásunkat és támogatni a lengyelek követeléseit 1956-ban, amint Bem 
Apó segített bennünket 1848-ban. A „Talpra magyar” elszavalása után 
emelkedett hangulatban mentünk vissza a diákszállásra. Csak később tudtuk 
meg, hogy a tervezett útvonal mellett egyes épületek padlásán a rendőrök 
géppisztolyai a felvonulókra voltak irányítva, és a katonai laktanyában 
riadóztatták a legénységet. Ez megindokolta, hogy miért változtatták meg a 
felvonulás útirányát, menet közben, az utolsó pillanatban. Lövésre a parancsot 
nem adták ki. Jó lenne megtudni az akkori rendőrparancsnoktól, hogy miért 
nem. Azért nem tüzeltek ránk, mert a felvonulás csendesen és fegyelmezetten 
folyt le, és nem voltak kormányellenes kiáltások, vagy azért, mert az állami 
épületeket nem rongáltuk meg, vagy talán egészen más ok miatt? Jó lenne 
megkérdezni a géppisztoly mellett álló rendőrt, vagy a közkatonákat, hogy ők 
mit éreztek, amikor lesbe állították vagy riadóztatták őket!

A diákszállóban levő rádiók köré gyűlve hallgattuk a híreket -  elszorult 
szívvel. Gerő beszéde nem csitította, inkább felbőszítette a tüntetőket a 
fővárosban. Erre a fiatalok küldöttsége a Kossuth Rádió elé ment, és a rádióba 
akarta felolvasni az ország pontokba foglalt követeléseit. Hogy mi történt itt, azt 
a szemtanúk közül már sokan leírták.

A rádiót védő AVO-sok belelőttek a fegyver nélküli tömegbe, és sok 
sebesült és több halott lett. Ez a hír elterjedt, mint a futótűz, és a tüntetők 
fegyvert kértek és kaptak. Az elsők között érkezett a csepeli munkáscsapat a 
fegyvertelen tüntetők védelmére. Ezzel elkezdődött a forradalom. Csütörtökön,
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október 27-én a Parlament elé vonuló tüntetőkre is sortüzet nyitott az ÁVÓ, 
ahol sok halott és sebesült lett.

Ezt követően Sopronban, mint az ország több városában, zűrzavar támadt. A 
hevesebb vérnek egy része fegyvert kért, és azzal akart részt venni a 
forradalomban és forradalom szellemének és követeléseinek megvédésében. A 
többség a felesleges vérontást el akarta kerülni. Október 23-án este, vagy 
október 24-én a jelentkezőkből őrséget alapítottunk. Általában egy felsőbb éves 
és egy elsőéves volt együtt beosztva. Az egyetem kőkerítésén belül is 
megalakult a védelmi őrség, és a feladatunk az volt, hogy csak diákokat 
engedjünk be az egyetem területére. Hasonló őrség járta körül a Dimitrov téri 
diákszállót is, ha ott gyűlést tartottunk.

A járőrséggel kapcsolatban két eseményt említek meg. Az elsőre Magasi 
László negyedéves erdőmémök-hallgató emlékeztetett /(aki később a Syracus-i 
egyetemen, az USA-ban szerzett PhD-t erdőkórtanból (patológiából). Ő Kanada 
keleti részén dolgozott és ott is ment nyugdíjba.)/ Egyszer együtt voltunk 
beosztva, hogy körbejáijuk a Dimitrov téri kollégiumot, mert ott az étkezdének 
használt teremben nagygyűlés volt. Laci így emlékezett vissza erre az estére: 
„1956 októberének azon napjaiban egy késő esti gyűlés volt a Dimitrov téri 
diákszállóban. A biztonság érdekében kéttagú őrjárat gyalogolta körül az 
épülettömböt a gyűlés alatt. Egy felsőéves és egy alsóéves képezte az őrjáratot. 
Emlékszel arra a ködös, hűvös éjjelre, amikor mi ketten (te az elsőéves és én a 
felsőéves) jártuk körbe az épületet többször és reméltük, hogy nem kell senkit 
megállítanunk? Szép idő volt, jó idő volt...”

Egyik este engem az egyetemmel szemben lévő bérház ablakának a 
megfigyelésére osztottak be, mert ott állítólag egy kék ÁVO-s család lakott. 
Valamelyik járőrnek feltűnt, hogy gyakran le-fel kapcsolják a villanyt az utcára 
nyíló szobában és esetleg morzejeleket adnak le. így papírra kellett leírnom a 
villany felgyújtását és leoltását, és azt is, hogy hosszú vagy rövid ideig égett-e a 
villany. Ha nem ilyen komoly körülmények között állítanak oda egyedül, akkor 
arra is gondolhattam volna, hogy egy balekkal akarnak a firmák kitolni. Több 
órás jegyezgetés után Szikszai Klára (harmadéves) kihozott egy csésze 
feketekávét cukorral, mondván, hogyha nem látok gyanúsat, akkor a kávé 
elfogyasztása után menjek be az egyetem épületébe felmelegedni. Amikor a 
villany fel- és leoltása megszűnt, valószínűleg lefeküdtek, akkor én is 
bementem az üres csészével és jegyzeteimmel melegedni. Nem tudom, hogy 
valaki próbálta-e megfejteni jegyzeteim a villany fel- és leoltásával 
kapcsolatban, vagy egyből kidobták. Akkor minden gyanús volt. A kommunista 
rendszer egyik eredménye volt az, hogy senkiben nem lehetett bízni és 
mindenkinek gyanús volt minden.

Október 25. (csütörtök) 26. (péntek), a városban a fejetlenség nő, majd 
általános sztrájkot hirdetnek. A városban a rendet hármas járőr: rendőr, határőr 
és egy egyetemista tartja fent. Az egyetem alakított önkéntesekből egy 
csoportot, melynek az volt a feladata, hogy járja a Sopron környéki falvakat. 
Értesítse a falu vezetőségét arról, hogy mi történik Sopronban, és az esetleges
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bosszúállást megelőzzük. Ennek a csoportnak Tolnai István (Pufi) volt a 
vezetője. Én jelentkeztem ehhez a csoporthoz, s kb. 20-an lehettünk. Október 
végétől november elejéig, a pontos dátumra már nem emlékszem, busszal jártuk 
a környékbeli falvakat, ahol kettesével raktak le bennünket. Az én társam 
Paulay Zsolt volt, mert nem volt elég felsőéves, hogy minden elsőéves mellé 
jusson egy felsőéves. Akkor már puskánk is volt, és kaptunk hozzá egy pár 
töltényt. Az is a feladatunk volt, hogy meggyőzzük a falvak vezetőségét, hogy 
senkit se akasszanak fel, még a párttitkárokat sem. Ha valaki ellen komoly 
panasz van, akkor esetleg tartóztassák le az illetőt és tartsák őrizetben, amíg a 
helyzet lecsendesedik. Utána bíróság elé tudják a vádlottat állítani. Ebből a pár 
napos falujárásból két dologra emlékszem tisztán.

Az egyik faluban dél körül megkérdeztek bennünket, hogy éhesek vagyunk- 
e. Igenlő válaszunkra a falu bizottságának az elnöke elküldött valakit a közeli 
vendéglőbe. Előtte egy darabig nézett ránk (gondolom, azon gondolkodott, 
hogy megkínáljon-e valami szeszes itallal) és a végén megkérdezte, hogy 
hozzanak-e egy pohár bort vagy sört? Zsolttal azt válaszoltuk, hogy nem kérünk 
alkoholos italt, mivel járőrben vagyunk. Majd iszunk vizet. Válaszunkra 
vendéglátónk láthatólag megkönnyebbült. Dupla adag paprikáscsirkét kaptunk, 
lehet, hogy azért, mert nem kértünk italt.

Egyik este, amikor visszafele vitt bennünket a busz, valószínűleg ez volt az 
utolsó napja a falujárásnak, hideg volt és fáztunk, mert a buszban nem működött 
a fűtés. Pufi büszkén mondta, hogy ő nem fázik, mert a faluban újságból csinált 
magának a zokni tetejére kapcát. Közben olyan hír is járta, hogy az oroszok 
körbe akaiják fogni Sopront. Ezért óvatosságból a buszon nem gyújtották fel az 
égőket, és a sofőr csak a parkolólámpa világítással vezetett. Szerencsénkre 
holdvilágos este volt. Ez lehetett az utolsó napi falujárásunk, mert visszafele 
menet már arról beszéltek a felsőévesek, hogy jobb lesz Sopronban maradni, 
mert ott esetleg nagyobb szükség lesz ránk, mivel már úgyis bejártuk a közelebb 
lévő falvakat.

Soproni események

Közben a felkelők harca Budapesten úgy tűnt, mintha sikeres lenne, és a 
fegyveres ellenállás elterjedt az ország több városában is. A pesti hírekből 
tudtuk meg, hogy milyen nagy sikerrel használták a benzinnel megtöltött 
üvegpalackokat, a Molotov-koktélokat. Kezdtünk bizakodni, de ugyanakkor 
nyugtalanító és szomorú hírek is érkeztek. Hallottuk, hogy Moson
magyaróváron a békés tüntetőkre a kék ÁVÓ-sok sortüzet adtak, és sok halott 
lett. Az ilyen tettek még jobban növelték a gyűlöletet a hírhedt kék ÁVÓ-sok 
ellen, akik önző célból is a kormányt támogatták.

Esténként Roxer Egon lakásán (fiatal tanársegéd, aki a diákszállóban lakott 
és figyelt/ügyelt az ott lakó diákokra) a Kossuth Rádió hangját és több újonnan
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alakult forradalmi rádió adásai mellett hallgattuk Szabad Európa hangját is. 
Sohase felejtem el azokat a híradásokat, amikor biztatták a forradalmárokat: 
„Ne adjátok fel a küzdelmet a Szovjetunió és a kommunizmus ellen, mi segíteni 
fogunk!” Mivel az ország több városában komoly harcok folytak az oroszok 
ellen, mi fegyveres segítségre gondoltunk és azt reméltük. Tudtuk, hogy 
semlegességük miatt Ausztriától nem kaphatunk fegyveres támogatást. A vak 
remény el is homályosította józan gondolkodásunkat, és Ausztria 
semlegességének a megsértése, és annak következményeire nem is gondoltunk. 
Sajnos ekkor volt a Szuezi-csatomával is probléma, amit azt az angolok és 
franciák megszállták. Ezek után az ENSZ-ben főleg erről beszéltek, és 
elfelejtkeztek a magyarok szabadságharcáról.

Ausztrián keresztül valóban sok gyógyszer, élelmiszer és használt ruha 
érkezett. Több társammal keserűen gondoltam arra, hogy ez lenne a segítség, 
amire Szabad Európa hangja gondolt, ezzel biztatattak bennünket az 
ellenállásra? Már akkor gondoltam, hogy esetleg félrevezetnek bennünket, ha 
másért nem azért, hogy a Szovjetuniót „bosszantsák”. Ezt később be is 
bizonyították.

November 1-4-e között

A nemzetközi vöröskereszt jóvoltából Ausztrián keresztül sok gyógyszert, 
konzerves élelmiszert és használt ruhát hoztak be az egyetemre szortírozni és 
továbbítani Budapest különböző kerületeibe, ahol azokra a legnagyobb szükség 
volt. A tanárok közül a szállítmányok átvételéért és azok továbbításáért a 
fővárosba Apt Dönci bácsi volt a felelős.

Az ajándékcsomagok átvétele és szortírozása az egyetem tornatermében 
történt. A vidékjárás után én is ide kerültem. A szortírozott anyagokat 
teherautóra raktuk, és a megrakott teherautókat néhány fegyveres diák (akik 
vagy pestiek voltak vagy Pestet jól ismerték) kísérték fel. A teherautókat, ahogy 
én emlékszem, a TEFU kölcsönözte, sofőrrel együtt. Ha a tornaterem túlzsúfolt 
volt, akkor a kevésbé igényelt, kért dolgokat a továbbszállításig az egyetem 
egyes nagyobb termeiben is tároltuk. A szállítmányok összeállításánál dolgozott 
Nyers Ferenc, harmadéves erdőmémök-hallgató. Csak egyetlen alkalomra 
emlékszem, hogy valamihez hozzányúltunk volna. Egyszer az egyik 
szállítmányt rakodtuk le és szortíroztuk, amikor egy kb. 30x30x30 
deszkadobozból szivárgott valamilyen színtelen és szagtalan folyadék. Először 
azt hittük, hogy valamilyen üvegben elrakott, dunsztírozott zöldségféleség 
üvege tört el, és azért szivárgott a folyadék. Felfeszítettünk egy pár lécet a 
doboz tetejéről, és akkor láttuk, hogy belül van egy másik doboz, amiben jégbe 
rakott osztrigák voltak, de a jég már elolvadt. Hárman vagy négyen lehettünk 
ott, és rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy a hosszú teherautó út után 
az osztrigák már nemigen lennének ehetők Budapesten, ezért ha valaki meg
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akaija kóstolni, egyet megehet. Valaki, talán egy felsőéves mondta, hogy ő 
valahol olvasta, hogy a kagyló szétfeszítése után azt citrommal megcsepegtetik 
és behörpintik. Egy szemetesvödröt letettünk, amit körbeültünk, és én, talán 
másodiknak vagy harmadiknak, lenyeltem behunyt szemmel, rágás és citrom 
nélkül a házából kikapart osztrigát. Meglepetésemre lent is maradt. Már nem 
emlékszem rá, hogy a végén hányan is „kóstoltuk” meg az osztrigát.

Valamikor ezekben a napokban a nemdohányzók közül önkénteseket 
kerestek. A benzines palackok sikeres használatán felbuzdulva vagy az 
Egyetemi Diáktanács, vagy a Katonai Tanács elhatározta, hogy Sopronban is 
kell Molotov-koktélt csinálni. A sörgyártól 1.5 literes üres sörösüveget és 
valahonnan benzint is hoztak hordóban, és hátul, a botanikus kertben, az 
egyetemi épületektől elég messze, lerakták. Mi, nemdohányzó diák önkéntesek 
elkezdtük a nem egészen veszély nélküli tevékenységet. Hogy hányan csináltuk, 
arra pontosan nem emlékszem. Többen is lehettünk, de én csak négyre 
emlékszem. Ennél a tevékenységnél egy fiú hozta a benzint a hordótól, nevére 
nem emlékszem, én öntöttem az üvegeket, és két harmadéves lány, Király Ilona 
és Szikszai Klári tették a dugót és mellé egy gyolcsdarabot az üvegbe. Talán 
csináltunk 40-50 darabot, és utána leállítottak bennünket.

November 2-án, Halottak Napján a temető helyett sok ablakba tettek gyertyát 
Sopronban, nemcsak a régen meghaltakért, hanem az 56-os szabadság harcban 
elesettekért is.

Az ablakokban égő gyertyák kissé kísérteties hangulatot keltettek. S az 
egyetemről a Dimitrov téri diákszállóba csendesen, szinte szó nélkül mentünk, 
és egyszer valaki feltette a költői kérdést, hogy vajon még hány embernek kell 
meghalni, amíg a felkelők győznek, és az ország ismét szabad lesz? Akkor még 
mindig hittük és reméltük, hogy a forradalom győzni fog.

Közben az egyetemen felállított Katonai Tanács szervezkedett Sopron 
megvédésére, és az elsőéveseknek később adtak fegyvert. Engem az egyetemi 
őrségbe osztottak be.

Közben a rádióban és a Pestről visszajött teherkocsik kisegítőitől is 
hallottuk, hogy az oroszok kivonulóban vannak Budapestről, és Maiéter Pál, 
mint a felkelők katonai parancsnoka, elment az orosz főparancsnokságára, hogy 
tárgyaljon az oroszok kivonulásáról -  ez megint további reményt adott. Nem 
gondoltunk mi arra, hogy közben új csapatokat hoznak be -  kicserélni a régi 
egységeket.

Arra sem gondoltunk, hogy a történelem megismétlődik, és Maiéter Pált az 
oroszok ott tartják „fekete levesre”, mint a törökök ott marasztalták Török 
Bálintot.
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November 4-e hajnala

Azzal a hírrel ébresztenek bennünket, hogy menjünk az egyetemre, mert az 
oroszok új csapatokkal ellentámadást indítottak Budapest elfoglalására. Az 
egyetemen, szerintem, fejetlenség uralkodott, és ez csak nőtt, ahogy mi, diákok 
gyülekeztünk. Nagy Imre keserű beszéde után („ma éjjel a szovjet csapatok 
megtámadták Magyarországot, kérjük a katonaság vezetőit, hogy térjenek 
vissza helyükre”) több teherautó vitte ki az egyetemi hallgatókat Sopron 
megvédésére, Balf és Kópháza környékére. Kópházi csatáról és annak 
eredményéről írtak azok, akik ott abban részt vettek. Engem több társammal 
együtt az egyetemen hagytak fegyveres őrt állni, hogy védjük a vöröskereszt 
hozta segítséget. Én több társammal a tornateremben voltam, amikor valaki 
berohant az egyetem kapujából és rémülten kiáltotta, hogy most jött egy 
motorkerékpáros Kópháza felől azzal a hírrel, hogy elárultak bennünket, mert az 
ágyúk nem működtek, és a gyalogsági fegyvereket a „gitárokkal” együtt (kerek 
dobtáras géppisztoly) letették. A kapuhoz mentünk, ahol hallottuk a hiányos 
részleteket. Mivel az ágyuk csődöt mondtak, az orosz tankok, magyar kísérővel, 
elérték az út kétoldalán fekvő gyalogsági fegyverekkel felszerelt diákokat, és 
azok a felszólításra, a rájuk fordított tankgéppuskák előtt letették a fegyvereket. 
Aki tud, az menjen a Muck-kilátó felé. Jó páran álltunk ott tanácstalanul az 
egyetem kapujánál.

Délután kb. 3 és 4 óra között egy ágyút vontató teherautó állt meg a kapunál. 
Önkénteseket kerestek azzal a céllal, hogy a Muck-kilátóig vezető országúton 
valami jó, kanyargós, szerpentines részén majd megállunk és az út mellett 
felállítjuk az ágyút; hogyha jönnek az oroszok, akkor kilövünk egy pár tankot 
azért, hogy majd azok elzárják az utat, és ezzel időt nyerünk azoknak, akik 
menekülni akarnak Ausztriába. Felkapaszkodtunk vagy négyen, köztük Paulay 
Zsolt évfolyamtársam is, a teherautó hátsó részére, ahol már volt 3-4 diák. A 
teherautó padlóján hátul lőszereket tároló ládák voltak, azok tetején kellett állni. 
A teherautón próbáltunk úgy elhelyezkedni, hogy kapaszkodni is tudjunk. Az 
előttünk lévő évfolyamok tüzérségi kiképzést kaptak, mi, akik 1956-ban 
kezdtünk, lettünk volna az első évfolyam, akikből gyalogos tiszteket akartak 
kiképezni. Arra a kérdésre, hogy tudja-e valaki az ágyút kezelni, többen is 
mondták, hogy igen. De a nagy fejetlenségben senkinek nem jutott az eszébe 
megnézni, hogy az ágyú, amit vontatunk, üzemképes-e. Én a teherautó bal 
oldalán találtam helyet. Amíg elhelyezkedtünk, az egyetemmel szembeni 
járdáról átjött egy fekete csuhás, fekete szakállas pap (úgy rémlik, mintha 
négyszögletű papi sapka is lett volna a fején). Megállt a teherautótól kissé balra, 
elöl és kétszer is megáldott bennünket. Ekkor ködösödött el a szemem a 
könnytől először a forradalom alatt, és akkor villant át az agyamon először, 
hogy meghalhatunk, és talán nem is jövünk vissza élve. A mai napig nem 
tudom, hogy a papi áldástól, vagy a halál gondolatától lett-e könnyes a szemem. 
Lehet, hogy mind a kettő közrejátszott. Még most is, amikor ezeket a sorokat
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írtam, a szemem ismét könnybe lábadt. Az egyetem elhagyása után a következő 
dolog, amire emlékszem az, hogy a lőszerek közül füst szállt felfelé, és rövid 
keresés után az egyik lőszert tartó láda aljából egy eldobott, vagy elejtett 
cigarettacsikket halásztunk ki -  a mozgó teherautón -  hátul.

A teherautó, a kanyargós, szerpentines úton minden váltásnál úgy 
ugrándozott, mint a bakkecske. Először a lőszerekből dobtunk le, hogy 
könnyítsünk a terhen. Ezután amikor a teherautó megint megállt, az ágyút 
leakasztottuk, ami a lejtő miatt csúszni kezdett lefelé és az útmenti árokban 
akadt meg. Ekkor már a hátralévő lőszert is ledobtuk. így a tehermentesített 
teherautó valahogy felért és megállt az úton, a határőrlaktanyával szemben. Már 
sötétedett, amikor megálltunk. Ezekre Takács Jóska (negyedéves) is emlékszik 
Vancouverben. Ott leszálltunk, és egy felsőéves a teherautó mellé állított 
őrségbe, hogy ne lopják el. Ott toporogtam a teherautó körül, hogy melegítsem 
a lábam. Egy idő után kijött valaki értem, s mondta, hogy a laktanya 
alagsorában egy nagy teremben szalma van a padlón, menjek én is be aludni. A 
teremben még ácsorgott egy pár ember, de a szalmával letakart padlón csak 
nehezen találtam egy helyet, ahol le tudtam feküdni. Annyira fáradt voltam, 
hogy, éhségem ellenére, hamar elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy valaki 
kiabál, hogy éjfélkor indul egy teherautó vissza Sopronba. Aki vissza akar 
menni, az szálljon fel. Mire kiértem a teherautón már nem volt hely, a nyitott 
hátsó részén sem. Az emberek úgy csüngtek a teherautón, mint a szőlőbogyók a 
fürtön. A teherautó megfordult és elindult Sopron felé. Mi, Paulay Zsolttal 
ketten, álltunk az épület sarkában lévő lámpák által megvilágított részen és 
tanakodtunk. Egy harmadéves odajött és azt mondta, hogy ismeri az utat, és a 
határról elvezett hármunkat, vissza Sopronba.

Nem emlékszem, hogy hány órára értünk vissza Sopronba. A botanikus kert 
végében másztunk át a kőfalon, és az első két fiú a kezembe lépve húzták fel 
magát a kőfal tetejére, és utána húztak fel engem is. Valaki leugrott először, és 
annak adtuk le a puskákat. A fal mellett a sötétben mentünk a kapu felé. így 
értük el a portát. Az egyik diákőr azt mondta, hogy a városban már oroszok 
vannak, de még nem szállták meg az egyetemet. Abban állapodtunk meg, hogy 
fegyvert nem viszünk a diákszállóba, hogy azzal is kevesebb kifogást adjunk 
arra, hogy megtámadják a diákszállót. A puskákat a portán hagytuk, és 
mondtuk, másnap reggel 9 órára megyünk leváltani őket. Úgy is lett.

Az őrségváltás után négyen vagy öten ott ácsorogtunk az egyetem kapujánál 
belül. Négy elsőéves nevére emlékszem: Paulay Zsolt, Pintér László, Sinka 
Gyula és én, Ötvös Imre. Ha volt ott más is, akkor azoknak a nevére én nem 
emlékszem, de Pintér se, akivel egyeztetni próbáltam visszaemlékezésem erről 
az esetről.

Talán másfél, két óra múlva egy motorkerékpár nagy sebességgel érkezett a 
város felől, és a motorkerékpárról egy magas, szikár, katonaruhába öltözött férfi 
ugrott le. Amikor a kiskapun besietett, láttuk, hogy zöld a parolinja, tehát 
határőr. Sietve jött oda hozzánk, és szinte lihegve mondta, hogy alig tudott az 
oroszok előtt ideérni. Értesíteni jött az egyetemistákat, hogy jönnek az oroszok
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és ott lesznek egy pár percen belül. Valóban lehetett hallani a közeledő 
teherautó és a tank lánctalpának a hangját. A határőrtiszt, két vagy három 
csillag volt a vállán, ahogy én emlékszem, azt mondta: „Fiúk, ne legyetek hősök 
és ostobák, mit tudtok ti a puskákkal csinálni? Tegyétek le a puskákat, mert ha 
próbáltok ellenállni, akkor lelőnek benneteket, mint a kutyát, és az egyetem is 
megsérül”

Valószínűleg igaza lett volna.
Nem emlékszem, hogy beszéltünk volna, csak néztük egymást szó nélkül, 

mintha a határőrtiszt siettetett volna bennünket a fegyver letétellel, mielőtt az 
oroszok elérik a kaput. Leraktuk a négy puskát a kaputól balra lévő ezüstfenyő 
földig érő ág;ai alá. Mire visszamentünk az épület felé, már meg is állt egy tank 
és két teherautó, és annak a tetején lévő orosz katonák négyünkre fogták a 
géppisztolyukat, a határőrtiszt már ekkor tőlünk kissé távolabb, a kiskapuhoz 
közel állt. Ahogy a teherautó megállt, négy katona leugrott és ránk irányított 
géppisztollyal jöttek a kapun be. Az első teherautó fülkéjéből leugrott egy tiszt, 
tipikus lapos tiszti tányérsapka volt a fején, és követte katonáit. Ahogy bejött a 
kapun, odajött hozzánk és megkérdezte, hol vannak a fegyverek? Mutattam az 
ezüstfenyő felé és mondtam, oda raktuk. Az egyik orosz katona összeszedte a 
négy puskát és vitte a teherautó felé. Közben több katona is leugrott a 
teherautóról és bejöttek az egyetemre, hogy hányan, nem emlékszem, csak arra, 
hogy vagy két sorkatona a teherautó egyetem felé néző oldalon állt fegyverrel a 
kezében. Ahogy a katonák bejöttek, a tiszt elküldte őket kisebb csoportokban az 
egyetem területét felderíteni.

Közben lassan kezdett egy csoport gyűlni körülöttünk. Elsőként egy fiatal 
tanársegéd a talajtani tanszékről (magas, szikár, sötét hajú) jött oda, és a tiszt 
mellé állt, félig az egyetem felé fordult, én szemben velük, a portásépület felé 
fordulva. A tanársegéd nevét elfelejtettem. Én úgy emlékeztem, hogy az 
édesanyja özvegy volt, és mintha Nyíregyházán lakott volna. /Talán 2-3 éve 
tudtam meg a tanársegéd nevét Füri Bátyámtól (Szy Ferenc), aki a leírásomból 
azt mondta, valószínűleg Martos András lehetett. Ezt dr. Bartha Dénes 
professzor és dr. Vancsura Rudolf meg is erősítették./ Először csak egy sorba, 
majd két sorba álltunk, de félkörbe vettek bennünket, a tiszt mögött a négy 
katona, akik nem engedték, hogy körbe legyenek fogva. Talán a kifelé vivő utat 
akarták biztosítani maguknak, ha mi megtámadtuk volna őket?

Az orosz tiszt kérdéseire először közvetlenül én válaszoltam. Majd Martos 
András válaszát fordítottam, és néha másokét is a tömegből, ahogy az nőtt 
körülöttünk. Szerencsére Martos András nem tudott oroszul, mert különben 
valószínű, hogy még akkor elvitték volna azért, amiket mondott, úgyhogy én 
tudtam finomítani sok mindenen, amit ő vagy mások mondtak a beszélgetésből. 
Már csak egy pár dologra emlékszem. Először az orosz tiszt azt kérdezte, hogy 
mit akartunk, és kik támogattak bennünket és a többi felkelőt? Nem akarta 
elhinni, hiába mondtuk, hogy Nyugatról nem kaptunk fegyvert, és az 56-os 
forradalom spontán indult. Először az egyetemisták foglalták pontokba az 
ország követeléseit, amit a munkások és az ország nagy többsége is kisebb
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változással elfogadott. Mik voltak ezek a pontok? -  kérdezte a tiszt. Sajtó-, 
szólás- és vallásszabadság, semlegesség, menjenek az oroszok vissza a 
Szovjetunióba -  válaszoltuk. A tiszt nem tudta megérteni, hogy miért akar 
semlegességet az ország, és miért menjenek ők haza, amikor ők szabadítottak 
fel bennünket a II. világháború alatt.

Időnként a botanikus kertben kutató katonák jelentést tettek. A talált puskák 
és géppisztolyok különösképpen nem izgatták, viszont amikor katonái 
megtalálták a benzinnel megtöltött sörösüvegeket, az láthatóéul bemérgesítette. 
Mondta, hogy mi, magyarok milyen hálátlanok vagyunk, hisz’ ők 
felszabadítottak bennünket, és mi megrongáltuk az elesett orosz katonák 
emlékére állított emlékművet. Martos András mondta, hogy az egyetemisták 
abban nem vettek részt, és az ország egyes városaiban az emlékművet volt, 
amikor egy lerombolt templom helyére építették. Erre, legnagyobb 
meglepetésünkre, a szovjet tiszt azt mondta, hogy azt nem lett volna szabad 
csinálni. Ez a kijelentés valamennyire csökkentette, legalábbis ideiglenesen, az 
egyre növekvő indulatokat ellenük. A vita lassan megint éles lett, és a vita heves 
hangulatában valaki mérgében azt mondta nekem, „mondd meg ennek a büdös 
ruszkinak, hogy katonáival együtt menjenek a b. k. anyjukba, vissza a 
Szovjetunióba.” Természetesen ezt oroszul enyhébb formában mondtam a 
tisztnek. A hangulatból láthatta, hogy mi nem hívtuk őket, és azt szeretnénk, 
hogy szovjet katonai csapatok Magyarországról kivonuljanak és menjenek 
vissza a Szovjetunióba. Közben valaki, valószínűleg egy professzor, elküldött 
valakit Dr. Gál János professzorért, aki 1956 nyarán jött vissza a 
Szovjetunióból, ahol kandidátusi oklevelet szerzett. Mikor Gál professzor 
odajött, megkérdezte tőlem nevem, hányadéves vagyok és hol tanultam meg 
ilyen jól oroszul. Válaszoltam a kérdéseire. Nem tudván, hogy hogyan fogja 
felhasználni, amiket mondtam, ott hagytam Gál professzort az orosz tiszttel és 
az összegyűlt tömeggel. Leléptem és a Dimitrov téri diákszállóba mentem.

Másnap bementem a Sopronban maradt több diáktársammal a diákszállóból 
az egyetemre. Nem volt rendes előadás, mivel a tanárok egy része 
családtagjaikkal együtt már Ausztriában volt. Hogy hány napig kísérleteztek, 
hogy folytatódjék az előadás, már nem emlékszem. Homályosan emlékszem 
egy egyetemi nagygyűlésre, ami valamikor november 10-13 között lehetett, és 
amit talán Dr. Magyar János professzor vezetett. Két hét „szabadságot” 
kaptunk, hogy menjünk meglátogatni szüleinket, hogy lássák, hogy életben 
vagyunk. Nem tudtam, hogy ez mennyire volt önzetlen ajánlat, és mennyiben 
volt annak szerepe, hogy nem volt elég professzor előadást tartani. S talán azt 
sem akarták, hogy a forrófejű diákok együtt legyenek, és nehogy valami további 
„meggondolatlanságot” csináljanak.
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Az út Debrecenbe és vissza Sopronba

Hatan álltunk össze az évfolyamunkból, hogy együtt megyünk, ketten Pestre 
vagy Pest környékére, ketten Miskolc felé és én, Szodorai Antallal, Debrecenbe. 
A vonatok nem mentek menetrend szerint. A vonatokról csak azt hallottuk, 
hogy Budapestre nem engedték be a vonatokat, csak a város határáig, és onnan 
gyalog lehetett a fővárosba jutni. Győrben átszálltunk, és minden különösebb 
eset nélkül érkeztünk meg a főváros határába. Onnan tovább gyalog. Valahol 
Kispest környékén az úton négy ember állt, két orosz katona és két magyar kék 
rendőrruhában. Késő délután volt. Az oroszok kérdezgettek, hogy kik vagyunk, 
honnan jövünk és hová megyünk. Az egyik rendőrruhába öltözött egyén 
lefordította a kérdést. Először még magyarul válaszoltunk, de amikor a 
rendőrruhában öltözött egyén úgy fordította válaszunkat, hogy azok, már mint 
mi, diákok, Sopronból jöttünk, ami az osztrák határhoz közel van, ahol a 
fegyvereket hozták be, akkor a vér kezdett meghűlni bennem; ahogy a 
rendőrruhába öltözött spicli fordított, abból bajba keveredhettünk volna. E 
hazugságok után kikapcsoltam a kígyót és közvetítés nélkül beszéltem az orosz 
katonákkal, és én fordítottam évfolyamtársaimnak. Először mielőtt tovább 
engedtek volna, megmotoztak, fegyvert, lőszert és kézigránátot kerestek. A 
motozás után mondtam a orosz katonáknak „doszvidanyija”. A két 
rendőrruhába bújtatott spiclire meg rá se néztem.

Mire beértünk a fővárosba, már sötét volt. Szerencsére Szodorai jól ismerte a 
fővárost és javasolta, hogy menjünk és aludjunk meg nagybátyánál (aki angol 
szakos nyelvtanár volt, de csak úgy tudott megélni, hogy orosz nyelvet tanított 
egy középiskolában). Annak ellenére, hogy váratlan vendégként érkeztünk, 
kaptunk jó nagy adag vacsorát is, és utána még sokáig elbeszélgettünk, mielőtt 
lefeküdtünk. A hosszú gyaloglás után az álom hamar elnyomott. Viszonylag 
korán ébredtünk, és egy jó kiadós reggeli után, kb. 8.00 óra felé indulás gyalog 
a Nyugati pályaudvarra. Hogy mennyi idő alatt értünk ki és az állomáson 
mennyit kellett várni mielőtt vonatra tudtunk szállni, nem emlékszem. Csak arra 
emlékszem, hogy már sötét volt Debrecenben, amikor leszálltunk a vonatról. A 
forradalom előtt a 220 km-es távolságot a gyorsvonat általában 3 óra alatt, a 
személyvonat 4 vagy 4,5 óra alatt tette meg. A vonaton megbeszéltük 
Szodoraival, hogy a szünidő lejárta előtt 2-3 nappal indulunk vissza Sopronba, 
mivel nem tudhattuk, hogyan közlekednek majd akkor a vonatok. Abban 
állapodtunk meg, hogy én megérdeklődőm a vonatok indulását, értesítem őt, és 
a megbeszélt időpontban majd találkozunk az állomásnál. A nagybátyjánál 
alszunk meg visszafelé menet is, és onnan indulunk vissza Sopronba.
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A Debrecenben töltött napok

Szüleim gyalog kb. félórára laktak az állomástól. Anyai nagyszüleim (mivel 
lakásukat bombatalálat érte) is velünk laktak. A sötétben ültek, mikor 
benyitottam, mondtam, én vagyok, Imi. A villanyt még felgyújtani sem volt 
időm, amikor nagyapám zokogva felkiáltott: „Most már megdögölhetek, mivel 
tudom, hogy te életben vagy”! Mire felgyújtottam a villanyt, már mind az öten 
sírtunk, édesanyám és édesapám, nagyszüleim és én. Ölelgettük egymást és 
sírtunk. Mikor az újralátás öröme lecsendesedett, vacsoráztam (ők már ettek), s 
utána folytattuk a beszélgetést. Először nekem kellett beszámolnom, és utána 
szüleim mondták el, hogy mi történt Debrecenben. Édesapám beszélt a 
csodálatos 4 napos szabadságról. Ez volt az első eset, hogy ilyen lelkesedéssel 
láttam apám beszélni valamilyen elvont tárgyról. Beszéltek a csendes, békésnek 
induló tüntetésekről. Debrecenben volt a szovjet légierők egyik bázisa 
Magyarországon. A repülőtér orosz parancsnoka elutasította a megyei 
kommunista párt kérelmét, hogy vonuljon be katonáival a tüntetők ellen. Eset a 
felhívást elutasította. így csak az ÁVÓ-sok lőttek a fegyvertelen, békés 
tüntetőkre. Mamám mondta, hogy apám az első sorban ment és vitte a magyar 
zászlót, amiből kivágta a gyűlölt sarlós-kalapácsos-búzakalászos címert. A 
zászló még mindig megvan. Amikor az ÁVÓ belelőtt a tömegbe, több sebesült 
és két halott lett, az egyik az a bádogos volt, aki apám mellett ment. Éjfél után 
jóval később feküdtünk le. Az utazás és az érzelmes viszontlátás után az álom 
megint hamar elnyomott. Abban állapodtunk meg, hogy másnap meglátogatom 
volt középiskolámat, a Fazekas Gyakorló Gimnáziumot, hogy beszéljek egy pár 
volt tanárommal és onnan a városba megyek szétnézni.

Az első tanár, akivel találkoztam, a nevére már nem emlékszem, mert 
mindenki csak Dotya bácsinak (Szabó tanár úr?) hívta, amikor meglátott a 
folyosón, megállt és megvárta, amíg odamentem hozzá. Én köszöntem, és ő 
köszönés helyett felmért a jó szemével (csak egy szeme volt, a másikat állítólag 
egy tőrvívási szerencsétlenség folyamán vesztette el, és üveg szemgolyóval 
cserélték ki) és a következőket mondta: „Ötvös, én azt hittem, hogy te egy 
értelmes gyerek vagy, de látom, hogy tévedtem, te hülye vagy” 
Megrökönyödve kérdezgettem, miért, Dotya bácsi? ,Azért fiam, mert ahelyett, 
hogy egy pár kilométert mentél volna nyugat felé, te 400 km-t jöttél keletre. Hát 
neked elment az eszed?” Utána kérdezett Sopronról, hogy mi történt ott. 
Mondta, hogy a fia erdőmémök, és biztos érdekelni fogja, hogy mi történt 
Sopronban. Elmondtam a soproni eseményeket, amit megígért, hogy majd 
elmond a fiának.

Kerestem volt osztályfőnökömet, dr. Katona Annát, aki nekünk oroszt 
tanított. Amikor érettségiztünk, mindenkinek egy idézetet adott, hogy az 
előttünk álló életben azt alkalmazzuk. Nekem Kölcseytől a következőket írta: 
„Tudod, hogy mi az az erő? Akarat, mert előbb vagy utóbb, de sikert arat!” 
(Ennek az idézetnek is sokat köszönhetek). Dotya bácsi azt mondta, dr. Katona

50



tanárnő kint tanít az egyetemen, angol szakon. Felkerestem Annus nénit a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Behívott az irodájába pár percre, mert 
nem sokára órája volt. Ott meghívott a lakására elbeszélgetni. De mielőtt 
elbúcsúztunk, a következőket mondta.

November 4-e után pár nappal egy volt osztálytársam felkereste 
megköszönni azt, hogy valamennyire megtanította oroszul beszélni annak 
ellenére, hogy a fiúnak nem volt nagy nyelvtehetsége és ráadásul nem is nagyon 
tanult. ,Annus néni (így hívtuk osztályfőnökünket) annyi oroszt a fejembe 
tetszett verni, hogy az megmentette az életemet”. Ezek után osztálytársam 
könnybe lábadt szemmel, majdnem sírva mondta, hogy november 4-e után 
elfogták az oroszok és kivitték a vasútállomásra, sok más debrecenivel együtt, 
és ott felrakták őket egy marhavagonba, aminek nyitva hagyták az ajtaját, hogy 
friss levegőt kapjanak. Odament az ajtóhoz, aminél egy kötél volt keresztbe 
húzva, és ott állt meg, hogy beszélgetésbe álljon az orosz katonával, aki 
géppisztollyal őrizte őket. A szerelvény több marhavagonból állt. A szerelvény 
Csapon át ment volna Oroszországba, egy pár perces beszélgetés után az őrtálló 
orosz katona megengedte, hogy leugorjon a vagonból, sőt mielőtt elengedte, 
még egy cigarettát is adott. így menekült meg az osztálytársam. Annus nénivel 
megállapodtunk, hogy mikor keresem fel a lakásán. O ment órát adni, én meg 
az egyetemről elindultam a városba. Annus nénivel utána a Berkeley-i 
egyetemen találkoztam Kaliforniában (ahol később tanultam), amikor 
ösztöndíjjal az USA-ba látogatott. Pár évre rá, amikor az édesanyja meghalt, 
sikerült végleg az USA-ba menni és a Charleston-i (Dél--Karolina) egyetemen 
tanított. Két éve halt meg.

Beszélgetés egy orosz katonával a városháza előtt

A városháza előtt három fedett orosz katonai teherautó állt, és egy pár katona 
sétált fegyver nélkül a tehergépkocsik mellett. Egy darabig a járdáról néztem 
őket és töprengtem, hogy odamenjek-e. Egy idő után összeszedtem a 
bátorságom s odamentem az egyikhez, aki kissé távolabb állt a többitől. Alig 
beszéltem egy pár percet, amikor odajött egy tiszt, hogy menjek el onnan, s 
azzal sarkon fordult és visszament az első teherautó fülkéjébe. Mondta a katona, 
hogy menjünk a harmadik kocsi mögé és ott beszélgethetünk. Kérdeztem, nem 
lesz-e neki vagy nekem bajom abból. Nem, mondta ő. A tiszt nem szereti, ha a 
katonák beszélnek a magyarokkal, mondta a közkatona, de ő szeretné tudni, 
hogy mi történt. Ahogy mentünk, bennem felvillant az a gondolat, hogy ez csel 
lenne-e, és a végén majd feldobnak a teherautóra. Itt a volt osztálytársamra 
gondoltam, akit így szedtek fel az utcán. Nem valószínű, próbáltam magam 
meggyőzni, mert ha azt akarná, akkor valószínű, hogy két teherautó közé hívna 
be, mert onnan könnyebb lenne a dolguk.
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Amikor megálltunk a harmadik teherautó mögött, azért csak úgy álltam, 
hogy a katona legyen közelebb a teherautóhoz, és folytattuk az elkezdett 
beszélgetést. Hogy meddig és mi mindenről beszélgettünk, már nem 
emlékszem. Csak az maradt meg bennem, hogy mindketten egyetemisták 
voltunk, ő harmadéves orvostanhallgató volt, onnan hívták be, én elsőéves. 
Kérdezte, hogy miért lázadozunk, és Nyugatról honnan kaptunk segítséget és 
kik támogatnak bennünket. Mondtam, hogy fegyvert külföldről nem kaptunk, 
csak gyógyszert, élelmiszert és használt ruhát. Ezt azért tudom, mert én is 
segítettem le- és felrakni, amit kaptunk. Mondtam, hogy mi nem lázadozunk, 
hanem szabadságunkért és függetlenségünkért kezdtünk el harcolni. Mondtam, 
hogy a Debrecenben állomásozó orosz légierők nem vonultak ki a tüntetők ellen 
október végén, és nem azok, hanem a magyar ÁVÓ-sok (ami a szovjet KGB- 
nek felel meg, mondtam neki) lőttek a tömegre. Valószínűleg elhitte ezt, mert 
azt mondta, hogy őket még október elején mozgósították és indulásra készen 
voltak már azóta, de azt nem mondták meg nekik, hogy hová küldik őket. Csak 
annyit, hogy oda mennek majd, ahol a kapitalista Nyugat tervez valamilyen 
beavatkozást. Szuezbe készültek volna az oroszok már október elején? -  villant 
át az agyamon. Mondta, higgyem el, sem ő, és csoportjában sokan mások sem 
akarnak Magyarországon lenni. Ő alig váija, hogy visszamehessen Moszkvába 
folytatni tanulmányait az orvosi szakon. Gondoltam, nem kísértem az ördögöt 
tovább és leléptem, mielőtt a tiszt visszajött volna.

Hazamentem a Vargakertbe, ahol laktunk, elmeséltem az aznapi történteket. 
Mire meglátogattam a Debrecenben lakó rokonságot, lassan ideje volt 
készülődni vissza Sopronba. Kaptam lódén télikabátot, egy jó síöltönyt meg egy 
síbakancsot (nem azért, mert tudtam síelni, hanem azért, hogy meleg holmim 
legyen a közelgő télen). Ahogy közeledett visszaindulásunk ideje, egyre 
csendesebb lett a lakásban a hangulat, és csak a tanulásról beszélgettünk. Egy 
pár nappal indulásom előtt, amikor mindenki odahaza volt, édesanyám kezdte el 
a kényes témát, amit mindannyian kerültünk, mint a macska a forró kását. 
Megkérdezte, mi a tervem Sopronban, ott maradok-e tanulni, vagy kimegyek 
Ausztriába. Mondtam, hogy nem tudom, az ottani helyzettől fog függeni, hogy a 
végén mit is csinálok. Ha próbálnak felelősségre vonni azért, mert fegyverrel 
álltam őrségben az egyetem kapujánál, amikor az oroszok bejöttek az 
egyetemre, és úgy érzem, hogy ebből bajom lenne, akkor esetleg meglépek. A 
több órai tanácskozás lényegét édesanyám foglalta össze legjobban, a 
következőkkel. „Mi jobban szeretnénk, ha te Magyarországon maradnál, de ha 
úgy érzed, hogy valamilyen bajod lenne, akkor határozd el, hogy mit csinálsz. 
Ha lehet, maradj Európában a csoporttal, de ha a sors úgy hozná, hogy elmentek 
Európából, nekünk jobb lesz az a tudat, hogy élsz, ha távol is, mintha eltűnnél, 
mert az oroszok elvisznek, mint a két nagybátyádat” (Apám két bátyját és az 
egyik 17 éves fiát a háború után egyik éjjel az oroszok elvitték egy kis „robot”- 
ra, két hétre hidat építeni a Tiszán. Az első éjszakán egy templomba zárták be 
őket aludni, és hogy ne tudjanak megszökni. Az unokatestvérem az apja 
tudtával elbújt a templomban és ott maradt, nem ment ki reggel, amikor indulás
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volt. Az apja mondta, hogy ő megy, mert valóban kell egy híd a Tiszán, és azt a 
két hetet csak kibírják. Eltűntek valahol Oroszország egyik falujában, mert 
sohase jöttek vissza. Az egyik felesége özvegyen halt meg. Ezek után a 
családunkban senki sem bízott és hitt az oroszoknak. Egyik unokanővéremet 
egy másik faluból a lakosság többségével és lelkészükkel kivitték a 
Szovjetunióba, ahol sóbányában dolgoztattak, de ő legalább visszajött.)

Indulás előtt két nappal kimentem az állomásra megérdeklődni, hogy 
menetrend szerint mennek-e már a vonatok nemcsak Budapestre, hanem 
Sopronba is. A tudakozónál mondták: igen, vettem is jegyet magamnak és 
Szodorai évfolyamtársamnak is. Az állomáson fegyveres orosz katonák voltak, 
valószínűleg a Csapról jövő vagy oda menő vonatok biztosítására. A peronra 
vezető ajtónál egy kis tömeg állt. Amikor odamentem, láttam, hogy három 
orosz katona körül áll a tömeg és vitatkoznak, és egy magyar fordított. Az egyik 
katona éppen azt mondta, hogy nálatok, magyaroknál jobb a helyzet mint 
nálunk, a Szovjetunióban! Mit akartok még, és miért kezdtétek el a 
ellenforradalmat? Az egyik magyar mondta, hogy szabadok akarunk lenni. A 
kormányt le akarjuk cserélni, mondta a másik. A harmadik hozzátette, hogy a 
kormány tele van olyan emberekkel, akik nem igazán magyarok, a nevüket is 
úgy magyarosították, és nem a magyarok érdekeit képviselik az országban. Erre 
az egyik orosz katona megjegyezte, hogy náluk is vannak hasonló emberek 
magas pozícióban. Ezen az egyenes, őszinte megjegyzésen meglepődtem, de 
gondoltam, eleget hallottam és elmentem haza.

Az utolsó két nap eseményei erősen elhomályosultak bennem. Csak arra 
emlékszem, hogy elutazásom előtti este elbúcsúztam apámtól, mert ő kora 
hajnalban ment szolgálatba a vasúthoz. Mozdonyvezető volt. Még nem pirkadt, 
amikor apám zörgött az ablaknál, majd az ajtónál, ahol lihegve mondta, hogy 
hazaszaladt a fíítőháztól, hogy figyelmeztessen arra, hogy a Csap felől jövő 
kollegái mondták, hogy vonatszámra özönlenek be az országba a friss szovjet 
csapatok, felszereléssel. Vigyázz magadra, mondta, s már szaladt is vissza az 
állomásra. E hír után már nem tudtam elaludni. Reggelinél édesanyám ideadta 
azt a verset, amit egy rokonunk írt november 16-án. A verset kicsempésztem és 
a mai napig őrzöm.

SZÓZAT AZ ISTENHEZ! 
írta: „Veszendő” -  1956. nov. 16.

Isten! tűröd, hogy káromoljalak 
Fülednek átkom nem volt még elég?
Ilyen igazságtalanság soha 
Soha nem ölt bennünket még.

Elhurcol mindünket e rabló csőcselék 
Hogy anyjában rohadt volna meg.
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Viszi a magyart bűzös otthonába 
Itthon ezrével gyilkolja meg.

Isten! Van igazság? -  mutasd.
Az Átkom ezerszer Téged okol.
Isten! ha nem segítsz magyar fiaidon,
Lelkem mentésükért az ördögnek adom

Nincs kit buzdítsak már.
A népem feltámadott.
Vívja szabadságát.
És százával hala meg.

Öli, pusztítja százát?
Ezrével jön elő
Isten! itt csak Te segíthetsz.
A Máriás lobogót elő

Isten! a te katonáid vagyunk,
Mert a szabadság isteni dolog.
Isten! ha nem segítesz azonnal,
Holnapra egy magyar szíve sem dobog.

Isten és haza, -  ha kell a nagyvilág 
A magyar szívbe bőven bele fér.
Jöjj, segíts, mert elveszünk egy szálig 
És ez az ördögfaj a csontunkon zenél.

De dúljon akkor, mert megérdemli.
A magyar akkor egy szálig halott.
Isten! -  nem érted? Elszánta a nemzet
Vagy szabad lesz menten -  vagy végleg elhagyott.

Isten! tűröd, hogy káromoljalak?
Fülednek átkom nem volt még elég?
Jöjj, segíts legyűrni e sátáni elnyomást!
Ezt zúgja egy nemzet most feléd.

A vershez a következő érdekesség fűződik. A rokon, aki e verset írta, 
belépett a kommunista pártba, hogy „nagyobb darab kenyeret” biztosítson a 
családjának, de a végén mégsem sikerült. Tudomásom szerint a közelebbi 
családban ő volt az egyetlen párttag.

Mikor később találkoztam Szodoraival aznap reggel az állomáson, 
elmondtam neki az újabb orosz csapatok beözönlését az országba, amiről apám
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értesített egy pár órával ezelőtt. Erre Tóni halkan megjegyezte, nehogy más 
meghallja, hogy akkor nem sok esélye van az országnak a szabadságra.

A Pestre való utazásról csak annyira emlékszem, hogy Szolnok után jött egy 
orosz tiszt lapos sapkájában a vonat eleje felől, mintha valakit keresne. 
Felálltam a fapados ülésről és megkérdeztem, hogy kit keres. Kérdésemre 
megállt, végignézett rajtam, majd szó nélkül sarkon fordult és gyors lépésben 
elment arra, amerről jött. Budapesten megint Szodorai nagybátyjánál szálltunk 
meg. Vacsora után egyszer -  minden bevezetés nélkül -  Szodorai azt mondta: 
nagybátyám holnap velünk jön Sopronba, mivel ők elhatározták, hogy átlépik a 
határt Ausztriába, és onnan nagybátyjuk segítségével Svájcba mennek. Ha 
akarok, akkor menjek velük Ausztriába. Ez a váratlan kijelentés annyira 
meglepett, hogy jó darabig szólni sem tudtam, csak hallgattam. Hosszú 
hallgatás után azt mondtam, menjünk el Sopronba, és adjanak nekem három nap 
gondolkodási időt. A három nap alatt csak megtudjuk, hogy mi a helyzet, és 
akkor majd választ adok, hogy kimegyek-e velük.

Győrben át kellett szállni a Gysev-re, ami innen indult Sopronba. Nem is 
kellett keresni, hogy melyik vágányról indul, mert amikor vonatunk megállt, 
akkor hangszórón többször is bejelentették, ahogy én emlékszem, Sopron és 
Ausztria felé a vonat egy bizonyos vágányról x perc múlva indul, s aki el akaija 
hagyni az országot, az erre a vonatra szálljon fel. Nem akartam hinni a 
fülemnek. Az emberhullám elindult, az vitt bennünket is a bizonyos vágány 
felé. Alig tudtunk hárman együtt felszállni a vonatra. A vonat annyira zsúfolt 
volt, hogy nem is próbáltunk ülést keresni. Ahogy elindult a vonat, vártuk, mi 
lesz, amikor jön a kalauz a jegyet kezelni, és határőrök a határsávba menő 
engedélyt ellenőrizni. Sem a kalauz, sem a határőrök nem jöttek. Győrben a 
vasútállomáson hallott új ismertető bejelentés mellett még volt egy ennél 
nagyobb meglepetésem is. Ahol az osztrák határ legjobban megközelíti a 
vasútvonalat, a vonat megállt. Kíváncsian vártuk, hogy mi történt. Jött egy 
újabb hír, ami a mozdonytól hullámként ment kocsiról kocsira. „Itt van 
legközelebb az osztrák határ, aki oda akar menni, az a kocsi jobb oldalán 
szálljon le és menjen előre, hogy a vonat a háta mögött legyen” Az emberek el 
is indultak a kijárat felé, volt ott gyerek szüleivel, fiatal és középkorú, de még 
idősebb is. A végén csak mi hárman maradtunk: Szodorai, nagybátyja és én 
abban a kocsiban, ami egy pár perccel azelőtt még zsúfolásig tele volt. Nyomott 
hangulatban ültünk, ahogy vitt bennünket a vonat Sopron felé, szinte alig 
beszéltünk. Mind a hárman el voltunk foglalva saját gondolatainkkal. Én arra 
gondoltam, mit is találok ott Sopronban, mit tudok meg a diákszállóban és az 
egyetemen, és végül, hogyan döntsem el, hogy menjek vagy maradjak. Ahogy 
leszálltunk Sopronban, már sötét volt. A vasútállomástól egy darabig együtt 
mentünk, és mielőtt elváltunk, Szodorai emlékeztetett arra, hogy várnak rám 
három napot, és addig döntenem kell. Én válaszul azt mondtam, hogy a 
válaszom a harmadik nap délután megmondom. Mind a ketten megtartottuk 
szavunkat. Amikor elváltunk, ők mentek egy magánlakáshoz, ahol Szodorai 
lakott, én pedig a Dimitrov téri diákszállásra.
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Hideg szél fújt, a sötétben senkivel nem találkoztam a diákszállóig, és oly 
egyedül éreztem magam. A diákszálló pár ablakában volt csak világosság. Nem 
tudtam, hogy azért-e, mert a diáktársaim már lefeküdtek, mert késő van, vagy 
még nincsenek Sopronban, avagy már elhagyták hazánkat, vagy jó párat elvittek 
közülük?

Másnap reggelinél a menzán talán csak 10-15-en lehettünk. Az egyetemen is 
erősen foghíjas volt a létszám. Kérdésemre, hogy hol vannak a többiek, 
különböző válaszokat kaptam. Legtöbben már kimentek Ausztriába, van, aki 
még nem jött meg szülei meglátogatásából. Viszont több olyan diákról is 
hallottunk, főképp a felsőévesek közül, akik előző este még ott voltak, de 
reggelre eltűntek. A legnyugtalanítóbb az volt, hogy nem tudtuk, mi történt 
velük. Kimentek Ausztriába vagy a kék ÁVÓ-sok vitték el őket? Másnap reggel 
egyből elmentem a domonkos templomba, ami Széchenyi tér egyik sarkában 
volt, imádkozni és tanácsot kérni, hogy mit is csináljak, menjek-e ki Ausztriába 
vagy maradjak? Több órát térdeltem és imádkoztam, és valamilyenjeire vártam. 
Jelet több órás térdepelés alatt nem kaptam, de hirtelen, mint a villámcsapás, 
ugrott be a gondolat, még az első délelőtt, hogy egy mérleget kell felállítanom 
mind a kimenés, mind az otthon maradásra. A mérleg két oldalára az előnyöket 
plusznak írom fel, majd a másik oldalára a negatív dolgokat. Hasonló módon 
mérlegelem az otthonmaradással kapcsolatos dolgokat, és a végén a két mérleg 
eredményét összehasonlítom. Gondoltam, annak alapján könnyebb lesz 
eldönteni, hogy menjek-e vagy maradjak, ha már valamilyen konkrétjeit nem is 
kapok az Istentől. Persze leírni nem mertem a plusz- és negatívokat, mert féltem 
attól, hogy bajba kerülnék, ha a lista valakinek a kezébe kerülne. így csak fejben 
mérlegeltem a kimenés és az otthonmaradás előnyeit és hátrányait. Ezt 
csináltam három délelőttön keresztül. Ahogy visszaemlékszem, a két mérleg 
főbb pontjai a következők voltak.

Itthonmaradás:
Pozitív:
Ismert környezetben maradok.
Tovább folytathatom az egyetemet.
Közel maradhatok a szüléimhez, rokonokhoz.
Negatív:
Kirúgnak vagy elvisznek az egyetemről.
Esetleg kivégeznek, vagy eltűnök, mint a két nagybátyám.
Megbélyegzett leszek, mint ellenforradalmár.
Még ha engedik is, hogy végezzek nem kapok rendes állást.
Nem biztos, hogy tudom a szüléimét és öcsémet támogatni.

Kimenés Ausztriába:
Negatív:
Ismeretlen helyre kerülök és egy új nyelvet kell megtanulnom.
Keményen kell tanulnom és a tanulás után keményen is kell dolgoznom
(talán többet is, mint akik abban az országban születtek, ahol a végén
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kikötök), hogy valamit elérjek.
Valószínű, hogy sikerül jó állást találnom, és ha keményen dolgozom, akkor 
biztos, hogy jobban tudok a szüleimnek és öcsémnek is segíteni, mint ha 
Magyarországban maradnék.
Kemény munkával elismerést szerezhetek magamnak és hazámnak is.
Otthon maradt kollegáimnak is lehet, hogy tudok segíteni.
Pozitív:
Szabad leszek, nem kell bujkálva templomba menni.
Megmondhatom a véleményem.
Nem kell dicsérni azokat, akik már háromszor „szabadították” fel az 
országot, vagy a csalással bekerült embereket, akik hazánk vezetői lettek.

Ezek mellett valószínű, hogy több más dolgokat is a mérlegre tettem. Habár 
jelet a jó Istentől nem kaptam, az önmagamban végzett sok mérlegelés elég volt 
arra, hogy meggyőzzem önmagamat arról, hogy a kimenés több lehetőséget 
nyújt majd nekem, szüleimnek és öcsémnek, és rajtam keresztül esetleg 
Magyarországnak is. Itt mellesleg jegyzem meg, hogy e három délelőtti 
viaskodás önmagammal a végén előnyömre szolgált. Szerintem kollegáim azon 
csoportjának, akik még november 4-én jöttek ki együtt, a nagy fejetlenségben, 
sokkal nehezebb volt elfogadni és alkalmazkodni a kemény valósághoz, ami a 
befogadó országban várt ránk. Ezért le a kalapom előttük azért, amit elértek. 
Nekem volt időm gondolkozni a kijövetelen, és azt saját döntésem alapján 
tettem, ezért nekem „könnyebb” volt.

Határátlépés Ausztriába

A harmadik nap, ebéd után felkerestem Szodorai Tónit és közöltem vele, 
hogy a határátlépésnél csatlakozom hozzájuk. Ők közben már megkeresték a 
legjobbnak tűnő lehetőséget. A terv az volt, hogy egy magántaxival 
Brennbergbányán lakó címre megyünk, és onnan kivisznek a határsávig. 
Amikor mondtam, hogy nekem nincsen pénzem taxira, mivel nem számítottam, 
hogy elhagyom az országot, akkor ők megnyugtattak, hogy náluk van pénz, és 
ők kifizetik a taxit helyettem is.

Másnap korán reggel indultunk, még most is emlékszem, hogy köd volt, 
amikor elindultunk, és alig lehetett látni. Ezt jó jelnek vettük; könnyebb lesz 
átmennünk a határsávon. A lódenkabát alatt a síruha volt rajtam, bakancs és 
bivalybőrből készült táskám (amit apám vett valahol Erdélyben egyik útján, 
amikor teherszerelvényt vitt a „visszatért” Erdélybe). A táskában papírt, tollat, 
ceruzát, személy igazolványt és az erdőmémöki kar indexét/bizonyítványát 
vittem, amibe még csak az elsőéves tárgyak voltak beírva. (A bivalybőrből 
készült táskám még most is megvan. Berkeley-ben is azzal jártam az egyetemre. 
Ott diáktársaim már gyűjtést kezdtek, hogy új táskát vesznek, de mikor
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megmondtam nekik, hogy a táskát még apámtól kaptam és azt tartom a 
legértékesebbnek a pár dolog közül, amit Magyarországról hoztam. 
Megértették. Ezek után nem tettek többé megjegyzést a táskámra.) A 
brennbergbányai lakáson rövid beszélgetés után pénz cserélt kezet, és kb. egy 
15 éves fiú vitt ki hármunkat a kertek alatt a határhoz. Szerencsénkre a köd 
miatt melegebb volt, és a földön lévő lehullt falevelek és kisebb ágak is 
nyirkosak voltak, és így nem recsegett az avar a lábunk alatt. De ennek ellenére 
fiatal vezetőnket óvatosan követtük. Amikor elértünk egy felszántott részt, 
rámutatott és mondta, hogy az határsáv, másik oldalán már Ausztria van. 
Halkan mondta: ha sikeresen átérnek a bozót túlsó oldalára, akkor majd találnak 
egy ösvényt, amit az osztrák határőrök használnak, és azon menjenek el balra. 
Az ösvény bevisz egy osztrák faluba. A fiú szerencsét kívánt, majd kezet fogott 
velünk és eltűnt az erdőben, amerről jöttünk.

Miután egyedül maradtunk, hárman guggolva beszéltünk, halkan, és 
megegyeztünk, hogy nem libasorban, hanem egymás mellett megyünk, 
egyvonalban, 4-5 méterre egymástól, hogy mindhármunknak ugyanaz az esélye 
legyen átérni vagy aknára lépni. (Csak sokkal később tudtam meg, hogy mikor 
mi átléptük a határt, november 27-én, addigra az aknákat már felszedték.) 
Amikor elindultunk egy vonalban a határsáv felé, ránéztem az órámra, ami 
8.45-t mutatott. Egy jobbra gyengén lejtős domb oldalán voltunk. Én voltam a 
lejtő legfelső részén, mellettem jobbra Szodorai 4-5 méterre és tőle jobbra 
nagybátyja, ugyancsak 4-5 méterre. A felszálló ködben már tisztán láttuk 
egymást. Ahogy elindultunk a határsávon, láttuk, hogy balra a felszántott 
határsáv megy egyenesen, míg jobbra, talán 300-400 méterre a határsáv erősen 
elkanyarodik Ausztria felé. A határsáv közepén lehettünk, amikor láttuk jobbra, 
hogy ahol a határsáv elkanyarodott, a fák alatt körben állt vagy 6-8 katona 
mintha beszélgettek volna. Mi egymásra néztünk, és test- és karjelekkel 
kérdeztük egymást, hogy vissza- vagy előre menjünk-e, és hogy szaladjunk 
vagy menjünk továbbra is lassan előre. Arra még emlékszem, hogy jelekkel 
megegyeztünk, hogy lassan előremegyünk. Innen kezdve az agyam nagyon 
kihagyott, mert nem emlékszem, hogyan tettük meg a határsáv másik felét, 
hogyan kerültem át a bozóton a határ osztrák oldalára. Az agyam csak akkor 
kapcsolt be ismét, amikor megláttam magunk előtt a gyalogos ösvényt, amit a 
fiú említett. Az ösvényen megálltunk és visszanéztünk. Örülnünk kellett volna, 
hisz’ sikeresen áttértünk, de valahogy szomorú voltam. Nem tudtam, mennyi 
időre hagytam el Magyarországot, azt reméltem, hogy csak egy pár hónapra, 
estleg pár évre. Mindenki ebben hitt. A szívem a torkomban dobogott olyan 
erősen és gyorsan, hogy szinte hallani lehetett úgy, mintha 800 métert futottam 
volna. Mély lélegzetet véve elindultunk az ösvényen. Mentünk felfelé, nemcsak 
azért, mert arra kellett menni, hanem azért is, hogy növeljük a távolságot 
magunk és a fák alatt álló katonák között. Nem mentünk talán 150-200 métert 
párhuzamosan a határsávval, amikor a felszálló ködön keresztül láttunk egy 
kilátót, annak a tetejében egy határőrt távcsővel a nyakában és egy farkaskutya 
ült a kilátó mellett. Egy pillanatra mind a hárman megrökönyödtünk és talán

58



meg is álltunk. Mi néztük a határőrt a kutyájával és a határőr minket. Mi szó 
nélkül megindultunk és sietve mentünk tovább. A mai napig nem tudom, hogy a 
toronyban ülő katona vagy a csoportban állók nem láttak volna meg, és azért 
nem lőttek ránk, vagy ha láttak, akkor csak hagytak menni bennünket az 
idegenbe. Már nem emlékszem, hogy mennyit gyalogoltunk, mire beértünk a 
faluba. Ott a rendőrségen kihallgattak és különválasztottak bennünket. Amikor 
elbúcsúztunk, megöleltük egymást, és könny volt a szemünkben, úgy kívántunk 
egymásnak jó szerencsét. Érdekesnek tűnt most, hogy egy bányafalunál, 
Brennbergbányánál léptük át a határt és bányászköszöntéssel váltunk el 
egymástól. Szodorai nagybátyjával rokonukhoz mentek Svájcba. Én azt kértem, 
hogy csatlakozhassak a kijött erdőmémöki karhoz, akiket Ferienthortban, a St. 
Wolfgang-tó partján gyűjtöttek, amit abban az osztrák faluban tudtam meg, ahol 
átjöttünk. A faluban egy pecséttel ellátott „hivatalos utazó levelet” adtak, 
amelyben nevemen kívül azt írták, hogy elsőéves erdőmémök-hallgató vagyok, 
és az osztrák vasút díjmentesen vigyen el Ferienthort-ba, ahová az eddig 
Sopronból kijött diákokat és tanárokat vitték.

Utazás Ausztriában Ferienthortig

Kivittek a vasútállomásra és átadtak a kalauznak, miután megmutatták neki 
az utazólevelem. A bemutatkozásnál kiderült, hogy van egy közös nyelvünk, 
amin beszélni tudunk, az orosz. A kalauz hadifogoly volt a második világháború 
alatt és ott tanult meg oroszul. A kalauz elvitt egy kocsiba, ahol kevesen voltak 
és leültetett. Rövid ideig elbeszélgettünk, és ahogy jegykezelése megengedte, 
vissza-visszajött egy pár szót váltani velem.

Késő este, mikor már sötét volt az egyik állomáson levitt a vonatról és 
átadott az állomásfőnöknek, hogy majd tegyen fel a következő vonatra, ami 
közelebb visz Ferienthorthoz. Itt csak kézzel-lábbal tudtunk beszélni, miután az 
oroszul is beszélő kalauz a vonatával továbbment. Itt kaptam egy szendvicset, 
inni és két tábla csokoládét „früstükre”, mert egész éjszaka utazni fogok, ahogy 
én értettem. Hogy hányszor kellett átszállni, és tettek fel a megfelelő irányba 
haladó vonatra, nem jegyeztem meg. Csak arra, emlékszem, hogy egyszer a 
kalauz kézzel-lábbal magyarázta, hogy aludjak, majd felébreszt Ferienhort előtt. 
Egy darabig néztem ki a sötétbe, amit itt-ott szakított meg egy-egy kivilágított 
állomás. A vonat ritmikus hangja hamar álomba ringatott. Másnap viszonylag 
korán ébredtem, és ahogy kinéztem az ablakon, szinte égig érő hótakarta 
hegyeket láttam, aminek a csúcsát a felkelő nap sugarai rózsaszínűvé 
varázsolták. Alföldi származásom miatt ilyet még nem láttam. A hótakarta 
hegyek olyan nagy benyomással voltak rám, hogy ott elhatároztam, hogy amint 
megengedhetem magamnak, veszek egy fényképezőgépet. (így is lett. A legelső 
gépemet egy fakitermelő telep „szatócs” üzletében vettem.) Olyan csodálattal 
néztem a hegyeket, hogy alig vettem észre, hogy ott áll a kalauz és kézzel-
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lábbal magyarázza, hogy le kell szállnom, hogy megtegyem a Ferienthorthoz 
vezető út utolsó szakaszát.

Ferienhortban az vasútállomástól elvittek a volt leányiskolába, ahol az Alma 
Mater kijött professzorait és diákjait gyűjtötték. A kimenekült Alma Mater 
sorsát dékánunk, dr. Roller Kálmán megírta könyvében, hogyan kerültünk mi 
Ferienhortból Vancouverbe. Nagyon sokat köszönhetünk neki és minden 
tanárnak, akik elvállalták, hogy tanítani fognak bennünket a messze Kanadában, 
miután csak ott fogadtak be együtt bennünket, és engedték meg, hogy magyarul 
folytathassuk az egyetemet. Volt olyan professzor, mint Apt Dönci bácsi, és 
mások, akik egy-egy felajánlott állást hagytak ott Európában, csak azért, hogy 
tanítsanak bennünket az idegenben. Kijött professzoraink úgy kezeltek 
bennünket, mint saját fiaikat és lányaikat. A jó Isten áldja meg őket mindazért, 
amit értünk tettek! Szerintem professzoraink nem kaptak ezért elég elismerést, 
hogy összetartottak bennünket, hogy együtt tanulhattunk itt, Kanadában. Az ő 
megalapozó munkájuknak köszönhetjük, hogy sikeresen megálltuk helyünket -  
akár aki egyből munkát kapott, akár felsőbb fokú tanulásba vágta a fejszét, mert 
azt akarta csinálni, vagy azért, mert nem kapott egyből munkát. Van, amikor az 
itt szülöttek is ezért mennek továbbtanulni.

ÜDV AZ ERDÉSZNEK! ÉS JÓ SZERENCSÉT! (a becsületes embereknek) 

Ötvös Imre (István)

B.Sc.F 1961 UBC Vancouver, British Columbia, Canada
M.Sc. 1964 Berkeley, Califomia, USA
Ph.D. 1969 Berkeley, Califomia, USA
B.C.E. Entomological Society of America 1974
Fellow Royal Entomological Society, London, UK, 2003
Fellow Entomological Society of Canada, 2004
MTA (Magyar Tudományos Akadémia) Külföldön élő tagja, 2003
Entomolgical Society of British Columbia

Epilógus

Két érdekes dolog 1956-tal kapcsolatban, ami befolyásolta a forradalom 
esélyét.

A „szabad információ” törvénye alatt egy Amerikában élő magyar az 56-os 
forradalommal kapcsolatban kutatta, hogy november 4-e előtt küldött-e az 
amerikai kormány a Szovjetuniónak valamilyen titkos iratot. Amikor az irat 
„titkos” jelzése 30 év után elavult, a következő iratra bukkant: „Az Egyesült 
Államok nem nézi jó szemmel, ha egyes országok, akiknek a határa közös
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Szovjetunióval, nem tartanak barátságos kapcsolatot a Szovjetunióval” Ezzel a 
titkos irattal az 56-os forradalom sorsa eldőlt.

Gáti (a javasolt olvasmányok között említett cikkében) a következőket idézi 
Richard Nixontól, az Egyesült Államok elnökhelyettesétől, amit 1956 
júliusában mondott: „Nem egészen lenne egy ördögi cselekmény az amerikai 
érdekek szemszögéből nézve, ha a Szovjet acélököllel csapna le a Szovjet blokk 
országai között” Ez nem csak a lengyelekre, de a magyarokra is vonatkozott. 

Mit mutat a mérleg 50 év után?
A magyar állampolgárságom nem adtam fel, így megvan a kettős 

állampolgárságom, de sokszor úgy érzem, hogy a „két ország között vagyok” 
Magyarországra először 1972-ben mentem haza, amikor édesanyám beteg volt. 
Ekkor rovarokat és madárbőröket vittem a Magyar Nemzeti Múzeumnak, 
amiket Costa Rica-ban gyűjtöttem. Az utóbbi 10 év alatt majdnem minden 
évben jártam Magyarországon.
A Növénytani Kutatóintézet több tagjával tartom a kapcsolatot, és együtt 
publikáljuk közös munkánk eredményeit.
Sopronba és a botanikus kertbe többször elmentem feleségemmel és turista 
barátaimmal, de az egyetemre hivatalosan csak 2001-ben mentem, amikor az 
1956-ban kezdett évfolyamnak volt a végzési találkozója.
A Egyetemi Forradalmi Tanácsnak feltett emléktáblával kapcsolatban 
tevékenykedtem együtt Dr. Rumpf János professzorral, aki elindította a tábla 
felállításának az ügyét.
A botanikus kert tábláinak kicserélésére indított gyűjtésnek egyik fő 
kezdeményezője és szervezője vagyok.
Nyugdíjba menésem után az év egy részét Magyarországon tervezzük tölteni 
lengyel feleségemmel, amíg el nem döntjük, hogy hol is töltsük el hátralévő 
éveinket.
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