
EMLÉKEINK ÉS GONDOLATAINK 1956-RÓL

Dr. Halupa Lajos -  Dr. Halupáné dr. Grósz Zsuzsanna

1956 szeptemberében -  a többi egyetemhez hasonlóan -  Sopronban, nálunk 
is megpezsdült a politikai élet, ha nem is olyan mértékben, mint Szegeden vagy 
Budapesten. Mi mindig is kicsit el voltunk zárva. Ezen próbáltunk valamelyest 
változtatni. Akkor mi V. évesek voltunk. 1956 augusztusában magyar 
egyetemistacsoporttal jutalomképpen 2 hetes lengyelországi üdülésen vettem 
részt. A lengyelországi élmények hatása alatt, ahol az itthonihoz képest sokkal 
nyitottabb, szabadabb volt a légkör, mi is bekapcsolódtunk az egyetemi ifjúság 
életébe. Az októberben alakult új ifjúsági szervezetbe beválasztottak. Október 
második felében minden egyetemen különböző elnevezésű független iQúsági 
szervezetek alakultak. Ezek munkájának az összehangolására október 23-ra a 
veszprémi egyetemre összehívták a dunántúli egyetemek küldötteit. Ezen a 
találkozáson a soproni egyetemet többek között én képviseltem.

Erről számos dokumentációt talált Veszprémben az AVH volt levéltárában 
Mészáros Gyula, kedves barátom és kollegám, a Veszprémi Erdőrendezési 
Iroda nyugdíjas igazgatója, aki szenvedélyesen gyűjtötte a volt titkosszolgálati 
anyagokat, és igyekezett feldolgozni. A velem kapcsolatos feljegyzéseket, 
fényképeket is ő találta meg. Mivel Veszprémből csak október 24-én délután 
érkeztünk vissza Sopronba, az október 23-i és 24-i eseményeken nem vettem 
részt, erről nincsenek személyes tapasztalataim, élményeim.

Összekötőként a Győri Nemzeti Tanácsnál (1956. november 1-3.)

Most, amikor az 50 éves évforduló kapcsán az ország emlékezik, az emberek 
egy része, akik valamilyen formában részesei voltunk, cselekvőként, 
szemlélőként, akarva-akaratlanul magunk is visszagondolunk az akkori 
eseményekre. Mibennünk is, mint a csobogó patakból, előtörnek az emlékek. 
Napok óta fel-felsejlik egy-egy emlékkép ebből az időből. Most, amikor ezeket 
a gondolatainkat rögzítjük, csak néhány, elsősorban a számunkra, de talán az 
egész ország számára is fontos eseményt akarunk megörökíteni, amely a 
későbbiekben is meghatározó volt. Nem tudunk a teljes pontosságra törekedni, 
mert a dátumokat is tartalmazó feljegyzést a lakásrenoválással kapcsolatban 
nem sikerült megtalálni.

Ahhoz, hogy a november 4-i, és az ezt követő eseményeket megérthessük, 
vissza kell tekinteni a november első napjaiban történtekre. Október végén az 
Egyetem Forradalmi Bizottsága elhatározta, hogy szorosabb kapcsolatot alakít 
ki a Győri Nemzeti Tanáccsal. Ezért egy küldöttséget küldött, illetve
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összekötőket delegált a Nemzeti Tanácshoz. A küldöttség vezetőjének engem, 
Halupa Lajost választottak meg. Egyik tagja Hahn Fülöp IV. éves erdőmémök- 
hallgató volt.

Fiunk, György, ekkor (november 16-án) volt 2 éves, s a feleségem 
nevelőszüleinél Győrben volt. Kihasználva az adódott lehetőséget, feleségem is 
velem tartott Győrbe. November 1-jén késő délután, szürke, borongós, kicsit 
hűvös időben az egyetem teherautójával utaztunk. A gépkocsi egyébként 
Budapestre ment, bennünket alkalmi fuvarként vittek el.

Már este sötétben érkeztünk Győrbe. A tehergépkocsi a városháza előtti 
téren megállt, és mi leszálltunk. Megdöbbenve láttuk, hogy a téren nagy tömeg 
volt; kiabáló emberek sokasága. A városháza első emeletén, az erkélyen egy 
férfi igen hangosan és indulatosan, kiabálva beszélt. A beszéd közben az 
emberek egy része a városháza raktárából előszedett különböző országok 
zászlóit lobogtatva égette. A beszéd és a zászlóégetés közben a tömeg is kiabált. 
Az események elején mi még nem voltunk ott, nem tudtuk, korábban mi történt 
a téren. Próbáltuk megérdeklődni a tömegben levő emberektől, hogy miért 
kiabálnak, és hogy ki az az ember, aki az erkélyen olyan indulatosan és 
hangosan magyaráz. Az emberek egy része szintén nem értette, hogy mi történt. 
Az innen-onnan elhangzott szavakból és mondatokból a történtekről kialakult 
bennünk egy kép.

Az erkélyen hangosan magyarázó férfiról azt mondták; állítólag Bécsből 
érkezett, katonatiszt, századosi rangban. Nevét nem tudjuk, nem jegyeztük meg.

Azzal a céllal jött, hogy megalakítsák a „dunántúli forradalmi kormányt” 
Ma már tisztázatlan, hogy minek is akarták nevezni. Az illető szerint be kellett 
volna hívni az ENSZ-csapatokat, és Dunántúlnál kialakítani a határt. Amikor az 
emberektől érdeklődtünk, hogy miért lenne nekünk jó, ha kettészakítanák az 
országot? Egyáltalán gondolkodtak-e ezen, akkor többnyire elhallgattak. Akkor 
jöttek rá, hogy milyen butaság lenne kettészakítani az országot, és arra, hogy ez 
nem lenne jó senkinek se. Közben Szigethy Attiláék megpróbálták ezt az 
embert elhallgattatni, és eltávolítani az erkélyről. Mivel ez nem sikerült, végül 
kikapcsolták a mikrofont, és az illetőt ily módon hallgattatták el. Ezután a 
tömeg oszlani kezdett.

Életünkben itt tapasztaltuk először a tömegpszichózis erejét és hatását. Az 
ott lévő, becslésünk szerint több ezer ember, úgy kiabált, hogy nem volt 
fogalmuk arról, valóban mi is történt körülöttük és az ő közreműködésükkel. 
Ahogy a szónokot a hangszóró kikapcsolásával sikerült elnémítani, csend lett, s 
ezt követően a tömeg szép csendesen feloszlott.

Másnap bementünk a Megyei Forradalmi Bizottság vezetőjéhez, Szigethy 
Attilához. Bejelentkeztünk, elmondtuk, hogy a soproni egyetemről küldtek 
bennünket kapcsolatfelvételére. Ekkor az előző este eseményeinek értékelése 
során Szigethy Attila a következőket mondta: „A történelem során ritkán adatik 
meg, hogy az egyszerű emberek, a munkások és a parasztok kerüljenek 
hatalomra. A hatalom megszerzése viszonylag könnyebb, mint annak 
megtartása. Nekünk sikerült megszerezni ezt a hatalmat, és most az a
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feladatunk, hogy ezt meg is őrizzük, hogy ne játsszuk el.” Talán szó szerint nem 
pontosan így hangzott el, amit mondott, de a mondanivalójának lényege ez volt. 
Ezt én azóta sem tudom, nem is akarom elfelejteni. Mindig tisztelettel 
emlékszem vissza a Szigethy Attilával való találkozásra, és az elhangzott 
beszélgetésre. Mivel ő meggyőződéses baloldali (kommunista) ember volt, a 
közgondolkodása nem nagyon illik bele az 1956-os eseményekről ma kialakult 
képbe. Ezért el is felejtkeznek erről az emberről. Igaz, őt nem ítélték halálra és 
nem is végezték ki, de önként vállalta a halált azért, hogy ne kelljen senki ellen 
semmilyen, akkor esetleg terhelőnek számító vallomást tenni.

Emlékeim szerint, és az átélt események alapján, november 1-jén, illetve 2- 
án nem alakult meg Győrben semmilyen Dunántúli Forradalmi Kormány. 
Szigethy Attila ezt nem támogatta és nem is engedélyezte. Az erről szóló állítás 
téves.

Kópházi „csata” -1956. november 4.

Győrben a Forradalmi Bizottságnál mindenki várta az újabb híreket. A 
leírtakon kívül semmi nem utalt a következő nap tragikus eseményeire. Mi 
legalábbis nem értesültünk a szovjet katonai mozgásokról. Ezért úgy döntöttem, 
hogy visszamegyek Sopronba, és kipihenem az előző napok fáradalmait. 
Feleségem Győrben maradt a fiunkkal a nevelőszüleinél. Amikor 
visszaindultam Sopronba, feleségemnek megígértem, hogy nem megyek 
sehova, nem veszek részt semmiben, hanem tanulok.

November 3-án késő este érkeztem vissza Sopronba. Először bementem az 
egyetemre a MEFESZ-irodába, ahol mindenki a Mindszenthy hercegprímás 
beszédét próbálta értékelni és a maga szempontjából magyarázni. Az ott levők 
és a vitatkozók nagy része nem értette, hogy a hercegprímás pontosan mit is 
akar. De azt éreztük, és abban mindannyian egyet is értettünk, hogy mi nem ezt 
akartuk. Hogy ez már valami más. Mi nem akartuk az egyházak szerepét és 
befolyását erősíteni. Mindszenthy hercegprímás viszont arról beszélt, hogy a 
társadalmi erkölcsök védelme és erősítése érdekében vissza kell helyezni az 
egyházat a korábbi szerepükbe. Vissza kell adni az egyházaknak a korábbi 
intézményeit, így az iskolákat, a szociális otthonokat stb. Ezek működtetéséhez, 
fenntartásához az egyházaknak anyagi javakra van szükségük. Ezt mi úgy 
értelmeztük, hogy vissza kell adni az egyházaknak a földjeiket, a birtokaikat is. 
A hercegprímás beszéde minket nagyon felkavart és elbizonytalanított. A 
beszélgetés és viták után én elindultam a kollégiumba. Ekkor azonban 
odahoztak egy Nyugat- Németországból való fiatalembert azzal, hogy most 
érkezett Németországból, kíváncsi a magyarországi eseményekre, és nincs 
éjszakára szállása. Azt mondták, hogy mivel Zsuzsa, a feleségem, úgyis 
Győrben van, a mi szobánkban pedig van egy szabad ágy, én adjak neki 
szállást. A németnyelvtudásom hiányossága miatt nem tudtunk társalogni. Arra 
emlékszem, hogy a vendég azi mondta, hogy nem tanuló, hanem munkás.
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Hajnalban megszólaltak a riadócsengők, és nagy hangzavarra ébredtem fel. 
Bekapcsoltam a rádiót, és hallgattam Nagy Imre rádióbeszédét. A folyosón 
pedig kiabálták:,,Riadó, jönnek az oroszok! Mindenkinek be kell menni az 
egyetemre!” Egyébként mélyalvó vagyok, későn fekvő, ha lehet, szeretek reggel 
későn kelni. Ezért, minden valószínűség szerint, nem keltem volna fel, ha nincs 
a nyugatnémet vendég. Öt azonban mindenképpen be kellett kísérni az 
egyetemre, hogy értesüljön az eseményekről, és történjék vele valami.

Az egyetemen azzal fogadtak, hogy az egyetem ifjúságát a Katonai 
Tanszéken levő fegyverekkel felfegyverzik, és kivisznek bennünket, hogy 
megpróbáljuk feltartoztatni az orosz hadsereget. Azt nem mondták, hogy hova 
menjünk, hogy végül is pontosan mit akarnak, és hogy az egésznek mi a célja és 
a várható eredménye stb. Néhányan próbáltunk vitatkozni, rámutatva ennek a 
dolognak az értelmetlenségére. De mindenütt voltak szélsőségesek, akik nagy 
hévvel harciaskodtak. Amikor nem akartunk felszállni a teherautóra, voltak 
olyan hangok, hogy lelövünk, mint egy kutyát. Hogy árulók vagyunk, és 
hasonlókat. Végül is felszálltunk a teherautóra, és kivittek bennünket a 84. főút 
mellé. Nagycenk és Kópháza között évfolyamonként különböző távolságra 
leraktak bennünket, azt mondták, hogy foglaljunk tüzelőállást és váljunk.

Visszaemlékezve, az egész dolog nagyon szervezetlen volt. Például nem 
tudom, hogy volt-e egyáltalán a mi évfolyamunknak kinevezett katonai 
vezetője, parancsnoka.

Az egészet egy főhadnagy irányította, a nevét nem tudom, akit tudomásom 
szerint a Megyei Forradalmi Bizottság helyezett a Soproni Egyetem Katonai 
Tanszékére azzal, hogy vegye át a vezetést, és szervezze meg az egyetemen a 
katonai ellenállást. Igaz ugyan, hogy az Egyetemen működött egy „Katonai 
Csoport” Ennek a tagjai a rendőrséggel és a határőrséggel közösen 
fenntartották a rendet, közösen járőröztek. Ezért Sopronban semmilyen 
rendbontás nem volt. Sopronkőhidán, a börtönben is nyugalom volt. A rabokat 
nem engedték szabadon, azzal, hogy a törvényes felülvizsgálat után döntenek a 
további fogva tartásukról, illetve szabadon bocsátásukról.

Pontosan nem tudom, milyen sorrendben rakták le az autóról az egyes 
évfolyamokat, csak azt, hogy legelöl voltak a páncéltörő ágyúkkal is rendelkező 
évfolyamok, akiknek ki kellett volna lőni az orosz tankokat, és így meg kellett 
volna akadályozni az orosz tankok bejövetelét a városba. Az biztos, hogy mi, az 
V. évesek voltunk az utolsó szakasz, akiket a kópházi temetőnél raktak le azzal, 
hogy ott foglaljunk tüzelőállást. De előttünk voltak még a IV. erdőmémöki 
évfolyam, a földmérő-mérnöki, valamint a még Sopronban levő IV. és V éves 
bányamérnök-hal Igátok.

Az évfolyamunknak a fegyverzete nagyon siralmas volt. Rendelkeztünk 1 
vagy 2 golyószóróval, néhány géppisztollyal. A többieknek pedig csak az ún. 
dióverő, elsővilág-háborús puskái voltak, és talán mindenkinek vagy 10-20 
tölténye. A sírok között megpróbáltunk elhelyezkedni és beszélgettünk. A 
helyzetet ki-ki vérmérséklete szerint értékelte. Vártunk.
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Délután, úgy 3 óra körül nagy csörgést, erős motorzúgást hallottunk Győr 
felől. Vártuk, hogy mi történik. Hirtelen feltűntek az úton teljes sebességgel 
haladó harckocsik, lecsukott ajtókkal. Nagy sebességgel elhaladtak mellettünk. 
Mire magunkhoz tértünk és észbe kaptunk, már el is tűntek Sopron felé. Nem is 
tudtuk megállapítani, hogy magyar vagy orosz tankok voltak-e, és azt sem, 
hogy egyáltalán, kik voltak.

A tankok elvonulása után kitört a pánik. Nem tudtuk, mi történt. Nem 
hallottunk lövéseket. Arra gondoltunk, hogy valószínű magyar tankok lehettek, 
mert az előttünk lévők nem lőttek. Végül is, hosszas tanakodás után, úgy 
döntöttünk, hogy a nálunk levő ócska, lemezvillás, 125-ös motorral 
megpróbálunk eljuttatni két felderítőt Sopronba az egyetemre, megnézni, hogy 
valójában mi történt. Mivel a dolog engem már különösképpen nem érintett, és 
mert ennek már nem volt értelme és jelentősége, és a neveket egyébként is 
hamar elfelejtem, nem tudom, ki is volt az a két évfolyamtársam, akik bementek 
motorral Sopronba. Mi, a többiek, ott maradtunk és vártuk a híreket. Egyrészt 
vártuk, hogy Győr felől visszajöjjön a főhadnagy, másrészt Sopronból 
visszavártuk a felderítőket.

A felderítők körülbelül 1 óra múlva visszajöttek, közölték, hogy az oroszok 
benn vannak az egyetemnél. Csak kívülről néztek be, nem mertek bemenni. 
Ennek a hímek a hatására természetesen az amúgy is fölfokozott idegállapotú 
társaságban még csak fokozódott a pánik, azon tanakodtunk, hogy most mit 
csináljunk, merre menjünk.

Már a várakozás alatt bennem az a gondolat érlelődött, hogy nem megyek el 
sehova, hazamegyek a feleségem nevelőszüleihez. Itt van a családom, nekem 
soha nem voltak olyan vágyaim, hogy disszidáljak. Itt Sopron közelében erre 
talán meg is lett volna a lehetőség, de arra sem emlékszem, hogy valaki az 
együtt eltöltött 5 év alatt az egyetemről, pláne az évfolyamról próbálkozott 
volna disszidálni.

A társaság hosszú mérlegelés és vita után, mivel a helyzet teljesen 
átláthatatlan volt, és különböző rémhíreket lehetett hallani arról, hogy mit 
csinálnak az oroszok az elfogott ellenállókkal, úgy határoztak, hogy át kell 
menni Kópházánál Ausztriába. A falu szélétől kb. 50-100 m-re van az osztrák 
határ. A temetőhöz is, ahol tartózkodtunk, a határ csak néhány száz méterre van. 
Mi néhányan, Juhász Jenő, Papp Zoltán, úgy határoztunk, hogy nem megyünk 
át Ausztriába. Ott maradunk Kópházán, keresünk szállást, és másnap 
hazamegyünk. Ekkorra már teljesen besötétedett. Persze most is voltak 
forrófejűek és szélsőségesek, akik nekünk estek, hogy árulók vagyunk. Azt 
mondták, hogy nekünk is velük kell mennünk, de az évfolyam józanabb része 
megvédett bennünket. Mi maradtunk, ők pedig elmentek.

Ma már nem emlékszem, hogyan, mi módon, de bekopogtunk egy házhoz és 
éjszakára szállást kértünk. Egyébként fáztunk és éhesek voltunk, mert reggel óta 
nemigen ettünk. A háznál éppen disznót vágtak. Megkínáltak bennünket 
vacsorával. Juhász Jenővel ketten ennél a háznál maradtunk. Már lefekvéshez 
készülődtünk, amikor megjelent néhány falusi asszony, meg Papp Zoltán is,
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hogy mégis jobb volna, ha mi is elmennénk Ausztriába. Mert mi lesz az ott 
lakókkal, ha az oroszok megtalálnak ott bennünket, és netán a falusiakon állnak 
bosszút. Azt mondták, hogy a szállásadónk fia elkísér bennünket, megmutatja, 
hogy hol lehet átmenni baj nélkül. Mert egyébként ott kezdődik a kövesút. Ha 
ott egyenesen megyünk, bejutunk az első osztrák településre.

Rövid kérlelés és gondolkodás után, mivel tényleg a legkülönbözőbb 
rémhíreket lehetett hallani a rádióban arról, mi történik azokkal az ellenállókkal 
és azokkal a befogadókkal, akikre az oroszok rátalálnak, engedtünk a kérésnek, 
és mi is elmentünk Ausztriába.

Most itt ülök az íróasztalomnál a dolgozószobában. Igyekszem 
visszagondolni az akkori eseményekre, miközben kinézek az ablakon a kertbe. 
Nézem az általunk telepített kedves fenyőinket, és azon gondolkodom, hogy 
most vajon mi is vagyok, illetve mi is voltam én, forradalmár, hős, vagy gyáva? 
És mi volt az a főhadnagy, aki a fegyverekből eltávolította az ütőszeget?

Az eltelt 50 év során bármikor, amikor az évfolyamtársakkal összejöttünk, 
ez a gondolat mindig nagy kérdőjelként vetődött fel. Kinek, minek használtunk 
volna, ha ellenállunk? Lenne néhány száz hősi halott, akikről meg lehetne 
emlékezni, emlékművet lehetne állítani. Ezek azok a gondolatok, amik soha 
nem hagynak nyugodni.

„Száműzetésben” Ausztriában

Felhős, igen sötét este volt, amikor a vasúti síneken átmenve, átértünk 
Ausztriába. Semmi fény nem volt, a holdat és a csillagokat elborították a felhők. 
Elindultunk az átkalauzoló által mutatott kövesúton. Azt mondták, biztosan 
találkozunk útközben csendőrökkel, akik eligazítanak bennünket. így is lett. 
Nem messze a határtól az út mellől, a sötétből kilépett két csendőr. Mintha 
vártak volna minket. Valahogy megmagyaráztuk, hogy menekültek vagyunk. 
Ők elmagyarázták, hogy csak menjünk tovább az úton. Nemsokára elérünk egy 
községbe, Deutschkreutzba (Németkeresztúrra), ahol már voltak magyarországi 
menekültek. Mire a szeles, hűvös, szemerkélő esőben fázni kezdtünk, 
megérkeztünk egy vendéglőhöz. Bemenve ott találtuk a korábban átment 
évfolyamtársainkat is, más menekültekkel együtt. A melegben viszonylag 
gyorsan elaludtam. Korán reggel tehergépkocsik jöttek értünk, amire 
mindenféle válogatás nélkül szállt fel mindenki. Elindultunk a bizonytalanba. 
Még a délelőtt folyamán megérkeztünk Eisenstadtba (Kismartonba), egy volt 
laktanyába, amelyből nemrég mentek ki az oroszok. Az egész épületegyüttes 
elég lerobbant állapotban volt, de volt ágy, ennivaló és fűtés. Az osztrákoknak 
köszönettel tartozunk, mert igen rövid idő alatt meg tudták oldani a menekült 
tömeg ellátását, elszállásolását.

Mint ahogy előzőleg már írtam, kezdettől fogva nem akartam kimenni. Már 
amikor elindultam, elhatároztam, hogy amikor lehet, rögtön hazajövök, nem
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megyek sehova. Ez a gondolat, elhatározás irányította minden kinti 
cselekedetemet, ténykedésemet. Most nem tudnám megfogalmazni leginkább 
mi vezetett. Nevezzük hazaszeretetnek, honvágynak, „földhöz ragadt 
gondolkodásnak”, bárminek, a lényege az volt, hogy én Magyarországon a 
családommal akartam élni.

Az évfolyamon rajtam kívül voltak még jó néhányan, akik hasonlóképpen 
gondolkodtak és akik erről nem is beszéltek (velem együtt) állandóan. Kezdettől 
fogva vártuk a lehetőséget és az alkalmat arra, hogy mikor tudunk visszatérni.

Az, hogy nős vagyok, családom van, ez számomra magától érthető, 
természetes dolog volt, ami meghatározta és irányította minden gondolatomat és 
cselekedetemet. A feleségem és a közel 2 éves fiam az életem részei voltak, 
összetartoztunk. Valószínű, minden nős évfolyamtársam hasonlóképpen 
gondolkodott, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy azoknak nagy része is hazajött, 
akiknek itthon volt a páija.

A gyors visszatérést azonban nagymértékben megnehezítette az, hogy az 
osztrák kormány nagyon félt attól, hogy a Szovjetunió megszállja őket -  azzal 
az indokkal, hogy megszegik a békeszerződést. A nemzetközi egyezmények 
alapján, aki fegyverrel lép át háborús helyzetben egy másik országba, azt 
hadifogolyként kell kezelni.

Mindenki tudta, hogy a soproni egyetemisták nagy része fegyverrel 
rendelkezett, és vagy azzal, vagy a nélkül ment át Ausztriába. Mi még 
Magyarországban eldobtuk a fegyverünket, kiszedtük belőlük a zárvázatot, és 
azt külön elástuk, hogy ha valaki megtalálja, ne tudja könnyen használni. Mivel 
utólag nehéz lett volna megállapítani, hogy ki jött fegyverrel és ki jött fegyver 
nélkül, az osztrákok egyszerű megoldást választotta: az átjött egyetemisták egy 
részét fogolytábornak nyilvánított táborba vitték, a másik részét polgári táborba. 
Volt köztünk olyan házaspár, akik közül a feleség polgári táborba, a félj 
fogolytáborba került. A fogolytábort drótkerítéssel vették körül, és 
fegyveresekkel őriztették. Nem mehettünk ki a városba. Viszont az itthoni 
katonai rendfokozatunknak megfelelő zsoldot kaptuk. Ily módon bármennyire 
szerettünk volna, nem tudtunk rögtön visszaindulni. A hazatérésre az első 
alkalom akkor nyílt volna, amikor az osztrákok úgy döntöttek, hogy az itt lévő, 
fogolyként kezelt menekülteket, köztük a soproni egyetemistákat is, áttelepítik 
sokkal kedvezőbb körülmények közé, távolabb, a nyugatnémet határ közelébe, 
Salzburg mellé, egy, az amerikaiak által épített és általuk használt laktanyába.

Mikor megtudtuk, hogy átvisznek bennünket, néhányan elhatároztuk, hogy a 
szállítás közben megpróbálunk megszökni. Ezért kerestük a lehetőséget, hogy 
hova tudnánk elbújni, hogy ott maradhassunk, és ne találjanak meg bennünket. 
Azon is gondolkodtunk, hogy a vasútra történő kiszállítás közben hogyan 
tudnánk eltűnni. Sajnos valaki, vagy valakik elárulták, milyen szándékaink 
vannak. Emiatt külön felügyeletben részesítettek bennünket. A vonatot katonák 
őrizték farkaskutyákkal.
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Mivel mi soha nem titkoltuk, hogy vissza akarunk térni Magyarországra, 
kimondva, illetve kimondatlanul kiközösítettek bennünket, olyan „belső 
száműzöttek” lettünk.

Mindez megismétlődött Salzburg mellett a Sitzenheim-i volt amerikai 
táborban. Ott a mi csoportunkat áttelepítették egy másik épületbe, mert a 
köztünk lévő volt tényleges katonák, határőrök megpróbáltak kitömi. Féltek, 
hogy lemaradnak a jobb helyekről, ahová tovább akartak menni.

Különböző hírek érkeztek. Egyrészt velünk szemben civil menekülttábor 
volt. Innen sokan jöttek hozzátartozóikat, ismerőseiket keresve. Ők is hozták a 
különböző híreket. Többek között itt volt a feleségem sógora, a nővérének a 
félje is. Aki azt szerette volna, és erről akart meggyőzni, hogy hozassuk ki a 
családot. Az egyetemi társaink is Sopronból, és az Ausztriában a soproni 
egyetemistáknak kijelölt táborból jött egyetemisták is hozták a híreket. Ott volt 
úgy, hogy a feleség abban a táborban volt, a félj viszont nálunk.

A kivándorlás kérdésének eldöntését a feleségemre bíztam. Azt írtam, hogy 
döntse el, ki akar-e jönni Ausztriába, vagy otthon akar-e maradni. Ha otthon 
marad, én akkor is hazamegyek, ha felelőségre vonással kell számolnom. Bár 
olyan hírek is voltak, hogy akik visszamennek, azokat Szibériába viszik. 
Zsuzsa, a feleségem a levelet elvitte Dr. Magyar Jánoshoz, aki Roller Kálmán 
távozása után az egyetem megbízott vezetője lett. Ő azt mondta a feleségemnek, 
úja meg nekem, és én mondjam meg a többieknek is, menjünk haza, semmi 
bántódásunk nem lesz, még az ösztöndíjat is megkapjuk, visszamenőleg is. 
Hasonló, vagy ugyanilyen üzenettel jöttek többen is Sopronból. Ezek az 
üzenetek döntő hatásúak voltak a többiek elhatározására is. Ezért Dr. Magyar 
Jánosnak nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a kiment hallgatók nagyobb 
része visszajött, és nem vándorolt ki Kanadába.

Nagyon bánt minket, hogy Dr. Magyar Jánosról a visszaemlékezések során 
az esetek nagy részében elfelejtkeznek. Pedig véleményünk szerint ez sokkal 
nagyobb hazafias tett volt, mint Roller Kálmáné. Abból, hogy az egyetemisták 
az ő irányítása mellett vándoroltak ki Kanadába, elsősorban személy szerint 
neki és a kanadai kormánynak volt haszna.

Amikor az 1956-os soproni eseményekről beszélnek, legtöbbször csak arról 
esik szó, hogy az egyetem, a tanárok és a hallgatók kimentek Kanadába. Arról, 
hogy hányan jöttek vissza, hogy hányan végeztek, hogy az Alma Mater most is 
megvan Sopronban, nem szűnt meg, tovább él, továbbra is eredményesen 
működik, alig beszélnek. A megkülönböztetés, az itthon maradottaknak 
(visszatérteknek) lekezelése még ma is sértő. Talán mi is tettünk valamit a 
hazánkért, Magyarországért.

A dolgok nagyon lassan haladtak, s a kapuk nem akartak kinyílni. Amikor 
felvetődött, hogy mit akarunk, például a katolikus bíboros látogatásakor, mind a 
két táborban a hazajönni szándékozóknak azt mondták, hogy akkor miért 
mentünk oda. A tábor vezetői arra hivatkoztak, hogy ki kell vizsgálni, nem 
követtünk-e el valamilyen bűncselekményt Magyarországon, vagy az átjövetel

70



után Ausztriában. Ezért az Amerikai Titkosszolgálat megbízottai többször 
kihallgattak bennünket.

December 10-én, vasárnap, a lágerből eltávozásra engedtek ki bennünket. 
Ezt már előző hét végén megtudtuk. Mi, a lágerben lévő V. évesek, 
megbeszéltük, hogyha kiengednek, késő délután indul egy gyorsvonat Bécsbe, 
azzal a vonattal elmegyünk Bécsig. Hajnalban Bécsben leszünk. Ott rögtön 
átmegyünk a másik pályaudvarra, lemegyünk a határig, vagy vonattal 
átmegyünk Sopronba.

Baj nélkül meg is érkeztünk Bécsbe. Átmentünk a másik pályaudvarra és 
fölszálltunk egy vonatra, ami elvitt bennünket a határig. A vonat nem ment 
tovább, leszálltunk, és minden körültekintés, felderítés nélkül a vasút mellett 
elindultunk a határra. Azt gondolva, hogy amilyen könnyen, minden akadály 
nélkül átjöttünk, úgy vissza is, azaz haza is tudunk menni. Sajnos, nem egészen 
így történt. Meglátták az osztrák határőrök, hogy mi mintegy menetoszlopban 
megindultunk a magyar határ felé. Feltartóztattak bennünket, és elkezdődött a 
bürokratikus hercehurca. Felháborodva kérdezték, hogy mit képzelünk, és hogy 
ez nem olyan egyszerű. Ezt ki kell vizsgálni. Ez hosszú időt vesz igénybe. Akár 
hetekig is eltarthat. És nagyon sajnálják, de a menekültek elhelyezése miatt 
minket már csak a város börtönében tudnak elhelyezni, ahol egyetlen fogoly 
töltötte -  tudomásunk szerint gyilkosságért -  kiszabott büntetését.

Az évfolyamtársaink közül néhányan, amikor leszálltunk a vonatról, hátra 
maradtak, hogy a kioszkban vegyenek valamit. Ok látták, hogy minket 
összeszedtek és elvittek. Ők nem indultak el a határ felé, hanem kivárták, míg a 
határőrök elmennek, és átszöktek a határon. Sikeresen hazaértek, és rögtön 
tájékoztatták az egyetem új, megbízott vezetőjét, Dr. Magyar János professzort, 
a velünk történtekről. Az egyetem vezetősége rögtön lépéseket tett. 
Tájékoztatták a bécsi Magyar Nagykövetséget és a határőrséget hazatérésünk 
gyors elintézése érdekében. Megkezdődött a hivatalok akciója.

A magyar hatóságok, elsősorban a Magyar Nagykövetség érdeklődésének, 
mozgolódásának meg lett a hatása. Az események körülöttünk felgyorsultak. Az 
osztrákok hűvös udvariassággal kezeltek bennünket, mivel mi már nem voltunk 
érdekesek. Nem illettünk bele a hivatalos képbe. Nem feleltünk meg az 
elvárásnak.

A börtönbe rendőrségi hivatalnokok érkeztek, akik bennünket bűnügyi 
nyilvántartásba vettek (fénykép, ujjlenyomat), és aláírattak velünk egy 
nyilatkozatot, hogy nem lépünk többé Ausztria területére. (Ez tudomásom 
szerint még mindig érvényben van, nem is sokat jártam Ausztriába.) És még 
mindig azzal biztattak bennünket, hogy ez nem fog olyan gyorsan menni, és 
még meg is gondolhatnánk magunkat. Mi azonban nagyon ragaszkodtunk 
ahhoz, hogy mi minél előbb haza akarunk menni. így az események 
felgyorsultak. Tehergépkocsi jött a börtönhöz, amire felraktak bennünket, ezzel 
elvittek a határhoz. Ott hivatalosan átadtak bennünket a Határőrség 
képiselőjének.

71



A határon a hivatalos képviselőn kívül Sallai Feri bácsi, a Soproni 
Erdőgazdaság igazgatója várt bennünket, az erdőgazdaság tehergépkocsijával. 
Azzal vittek be bennünket Sopronba, a 48-as laktanyába, ahol felvették a 
személyi adatainkat. Minden különösebb kihallgatás és egyebek mellőzésével 
hazaengedtek bennünket. Késő délután már a Dimitrov téri diákszállóban 
voltunk, és mindannyian örültünk a viszontlátásnak, és mindenki a maga 
módján -  a kedve és vérmérséklete szerint -  megünnepelte a visszatérést.

Másnap reggel bementünk az egyetemre, az ösztöndíjunkat visszamenőleg 
megkaptuk. Dr. Magyar János professzor beváltotta ígéretét. Mindent 
köszönünk neki. Ezután mi is elkezdtünk a többiekkel járni az előadásokra, 
készítettük a diplomatervünket és készültünk az államvizsgára.

Epilógus

Mi, de különösképpen jómagam, a hazatérés után elsősorban a 
tanulmányaimmal, a felkészüléssel voltam elfoglalva. Az egyetemen folyó 
szervezésekben egyáltalán nem vettem és nem vettünk részt. A hivatalos 
szervek is még mással voltak elfoglalva. Még nem dőlt el, a „ki kit győz le” 
kérdése. Még folyt a rendőrség és a munkásőrség szervezése. Az új fegyveres 
testületek képviselői sem a diákotthonba, sem az egyetemre nem jöttek be. 
Tudtommal Sopronban senkit semmilyen incidens, bántódás nem ért. Az 
egyetem akkori vezetése felelőséget vállalt értünk, és ez elegendő volt.

A hivatalos ütemterv szerint az államvizsga és a diptomaterv védése 
májusban lett volna. Április elején a hatalom berkeiben történt valami, mert jött 
a hír, hogy sürgősen készüljünk, mert a vizsgák időpontját április közepére 
előrehozzák, s a védés után, amilyen gyorsan lehet, távozzunk Sopronból. Mivel 
már az álláshelyek elosztása korábban megtörtént, mindenkinek megvolt a 
munkahelye. Szétszóródtunk az országba, a szélrózsa minden irányába. Mi, a 
feleségemmel, 1957. május 2-án munkába álltunk az Észak-kiskunsági Állami 
Erdőgazdaságnál, Kecskeméten.

Mitőlünk az 1956-os eseményekkel kapcsolatban senki, semmit nem 
kérdezett 1957. október közepéig. Október közepe táján a rendőrségtől kaptam 
egy idézést, ahová kihallgatásra hívtak. A rendőrségen nem mondanám, hogy 
szívélyesen fogadtak, de bántani nem bántottak. Korrekt módon kihallgattak, 
részletesen ismerték az 1956-os tevékenységemet. Szokásos módon velem is 
leíratták. Mivel elhallgatnivalóm nem volt, megítélésem szerint semmi olyat 
nem csináltam, ami törvénybe ütköző volt. (Ezt az 1956 utáni években még 
többször megismételték, mindig ugyanazt írtam, így ellentmondásba nem 
keveredtem. Egyébként valahol az irataim között még ma is megvan, de az 
események szempontjából ennek nem volt és nincs is jelentősége).

A múltunk azonban elkísért. Hátrányos következményeit még az 1960-as 
évek elejéig éreztük. Eredetileg a végzés után mindketten az egyetemen
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maradtunk volna tanársegédnek. Ez azonban a végzéskor már fel se merült. 
Később a Szegedi Erdészeti Technikum erdőmémök szaktanárokat keresett. Mi 
is pályáztunk, de az Egyetem Személyzeti Osztályától kapott vélemény alapján 
nem voltunk politikailag alkalmasak. 1960-ban ki akartak nevezni 
erdészetvezetőnek, de nem kaptam fegyvertartási engedélyt. Ezért, 
szerencsémre, nem lettem erdészetvezető egy eldugott, mindentől távol levő 
tanyán, Balotaszálláson. Később dr. Csontos Gyula, a Kiskunsági Erdőgazdaság 
igazgatójának személyes közbenjárása alapján megkaptam a fegyvertartási 
engedélyt, és kineveztek erdészetvezetőnek Kiskunhalasra.

Ezután a többiekhez hasonlóan mi is tettük a dolgunkat. Legjobb 
képességeink szerint részt vettünk az ország újjáépítésében, az erdőgazdálkodás 
fejlesztésében. Igenis az erdőgazdaság fejlesztésében. Az 1960-as évek, a 
magyar erdőgazdálkodásnak egyik dicsőséges időszaka, amit nem kell 
szégyellni. Lehet, hogy mi nem tettünk világra szóló dolgokat, de az 
évfolyamtársaink közül szinte mindenki jól megállta a helyét abban a nagybetűs 
életben. Csak erről valahogy nem illik, nem szokás ódákat írni, de talán nem is 
baj.

Most, az események újbóli átélése és újragondolása után, visszagondolva a 
történésekre, úgy hisszük, a történelmi megítélés nem a mi dolgunk. Azt 
elvégzik az utódok, az arra hivatott történészek. De mi hogyan értékeljük az 
1956-os soproni, vér nélküli forradalmat? Mindenképpen pozitívan. Nemcsak 
azért, mert fiatalok voltunk, és ez a fiatal életünk része volt, hanem mert 
Sopronban és környékén ténylegesen nem történt semmi olyan esemény, ami 
rombolással, pusztítással, emberi élet kioltásával járt volna együtt. Ebben nagy 
szerepe volt az egyetemi ifjúság szervezett összefogásának, irányításának, 
cselekedeteinek.

Az októberi események utáni országos megtorlás ellenére 1956 nem múlt el 
nyomtalanul. Szelleme, gondolatai mindenkiben benne élt. „Enélkül nem 
lettünk volna a legvidámabb barakk lakói”

íródott Vácott, 2006. október- november hónapokban

73


