
56-OS EMLÉKEIM

Pintér László

Tűz volt az, a nemzeti elkeseredésből kilobbant. Öngyulladás által 
keletkezett tűz, mely szinte órák alatt átcsapott az ország gúzsba kötött városain, 
falvain.

A mi lelkeinkben is már napok óta titokban izzott a tenniakarás, mígnem az 
október 22-i MEFESZ nagygyűlés forradalmi hangulata lángra lobbantotta az 
elfojtott keserűséget. A 23-i szigorúan csendes felvonulás, melynek plakátja, 
EGYÜTT A LENGYELEKKEL világosan kimondta, hogy politikai és 
társadalmi reformokat akarunk. A síri csendet a macskaköves utcákon csak 
cipőink ütemes kopogása törte meg. Nem kaptunk sortüzet, mint a 
mosonmagyaróvári diákok. Fellélegeztünk, de a gyalázatos Gerő rádiószózata 
felbőszített minden jóérzésű embert. Budapesten a tüntetőkből már vért 
fakasztottak az ÁVO-sok, és megkezdődtek a fegyveres harcok.

Én, mint szegényparaszt származású, elsőéves erdész, balek, akit hűséges 
kiszolgálójának tartott és próbált hiábavalóan nevelni a rendszer, már évek óta 
erre az alkalomra vártam. A nemzeti szabadságvágy, amiről eddig csak meghitt 
baráti körökben beszélgethettünk, most hirtelen kimondhatóvá, követelhetővé 
vált. Újra felszabadult lélekkel beszélhettünk politikáról, jövőről, és tenni is 
lehetett a jövő érdekében.

A soproni egyetemi iijúság véráldozat nélkül kezébe vette a város vezetését 
és a közrend megőrzését. Természetesen az események vezető személyiségei a 
felsőbb évfolyamokból kerültek ki, így én az események érdekében csak a 
szolgálataimat ajánlhattam fel. Jelentkeztem közmunkára. Több társammal 
együtt kenyér- és hússzállítmányok felrakásánál, üzleteknél való lerakásánál 
munkálkodtam

Mikor az oroszok kivonultak Budapestről és állítólagos tárgyalásokat 
kezdtek az országból való kivonulásra, ugyanakkor olyan híreket kaptunk a 
keleti megyékből, hogy a Szovjetunióból új, modem tankokkal felszerelt 
csapatszállítmányok érkeznek. Ebből kifolyólag Nagy Imre miniszterelnök 
bejelentette Magyarország semlegességét és a Varsói Szerződés felmondását. 
Megalakult a nemzetőrség, melynek hivatása a rend fenntartása és a városi 
szolgáltatások biztosítása volt.

Később, október 31-én és november 1-jén éjszaka járőri szolgálatot 
teljesítettem egy rendőrrel, mint a megalakult nemzetőrség tagja. A rendőr 
géppisztollyal, én II. világháborús puskával a vállamon jártuk Sopron utcáit. 
Egy kicsit feszélyezve éreztem magam, mert ez volt az első eset, hogy valódi 
puska volt a vállamon, de ugyanakkor büszke is voltam magamra és arra a 
nemzetiszín karszalagra, melyet viseltem, és most is őrzök otthonom egyik 
falán. Rendőrtársammal való beszélgetés közben egymás politikai nézeteit
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nagyjából megismertük, s az ország jövőjéről is szó esett. Ott vettem észre, 
hogy voltak, akik attól féltek, hogy a kommunista diktatúra megszűntével a régi 
úri világ fog visszatérni. Ez a szegény rendőr barátom is azt kérdezte tőlem: 
„Ugye, a földesurak és a tőkések nem fognak visszajönni”. Megnyugtattam, már 
amennyire lehetett, hogy senki az országban azt nem akarja: „Mi csak a szovjet 
csapatok kivonulását, politikai- és szólásszabadságot és a terroruralom 
megszüntetését akarjuk.” Ilyen röviden tolmácsoltam számára a forradalom 
követeléseit. Akkor úgy éreztem, hogy ő is lelkileg megnyugodott, és igaz híve 
lett a forradalomnak. Ugyannyira megbarátkoztunk, hogy bevitt egy ismerős 
családhoz is, ahova, gondolom, járőrszolgálatai idején máskor is be szokott térni 
egy pohár borra és rövid beszélgetésre. így gyorsabban telt az unalmas idő.

Egy alkalomtól eltekintve csendes, békés volt a város. Mindenszentek 
napjának estéje volt. Hűvös köd terült a városra. Az ablakokban mindenütt 
gyertyák égtek. A ködös esti homályból a távolabbi gyertyafények halvány 
pislogása pontosan tükrözte az ország lelkiállapotát és gyászoló hangulatát. Egy 
erősebb köhintés, egy becsapódó ajtó szele, a nyitott ajtó huzata könnyen 
kiolthatta a pislákoló világot. Erre a pislogó fényre kellett most vigyázni. 
Valahol a belváros egyik utcáján, egy italbolt előtt ittas fiatalok hangoskodtak. 
Budapestre akartak menni rendet csinálni. Hallgattak arra az érvelésünkre, hogy 
Budapesten is megszűntek már a harcok, és rendre, meggondolt cselekedetekre 
van most szükség, nehogy további beavatkozásra adjunk okot az oroszoknak. 
Sikerült őket lecsillapítani, és csendben elszéledtek. Ez alkalomból írtam a 
következő versemet:

Mindenszentek
1956

Komoran ül a ködlepel 
A városra, a szívekre; 
Mindenszentek ősze lehel 
Sanda békét Budapestre.

Gyász van. Keserves magyar gyász: 
Halottak százai Pesten...
A dobogó szív most vigyáz,
Hogy ami van, el ne vesszen.

Gyász van. Csendesek az utcák; 
Maszatol az őszi eső;
Az esti ködből a lámpák 
Könnyesen pislognak elő.

Halkan lépdel a nemzetőr
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Puskával, balján karszalag;
Mellette a szabad rendőr 
Géppisztollyal csendben halad.

Gyász van. Gyászol Magyarország:
Az ablakokban gyertyafény;
Lengedez a fátylas világ 
Mindenszentek bús éjjelén.

Bolyong a lég, zuhog a köd 
Fájó őszi éjszakában;
Dúltszívű magyar lődörög:
Nincs nyugta saját hónában.

Sopron, 1956. nov. 2.

Sopronba szaladtak be teherkocsiszám Nyugatról a segélyküldemények -  
ruha, élelem, gyógyszer - ,  melyeket a Budapestre való továbbításig az egyetem 
tornatermében tároltunk. Járőrszolgálatom után az egyetem és főleg a 
segélyküldemények őrzésére kaptam többedmagammal, váltó műszakban, 
beosztást. Sopronban a helyzet, a fordulatos események ellenére, békésnek volt 
mondható. De november 4-e hajnalán, mikor őrségváltásra mentem, 
meghallottam Nagy Imre utolsó rádióbejelentését a szovjet csapatok 
újratámadásáról. Sem fiatal, sem pedig későbbi életemben letaglózó hír nem ért 
olyan megrendítő borzalommal, mint akkor az az aljas, hitszegő támadás. 
Természetesen pánikszerű szervezkedések kezdődtek Sopron megvédésére. 
Volt említés arról is, hogy a tankok megsemmisítésére esetleg Nyugatról 
kapunk páncélöklöket. Persze, ez csak amolyan lehetetlen reménysugár volt az 
előrelátható következmények gondolatának enyhítésére, hisz’ tudhattuk, hogy 
Ausztria ezt nem engedheti meg. Mégis ott élt bennünk a remény csírája. 
Fegyveres csoportok ki is vonultak Kópháza környékére, kézipuskákkal és pár 
ágyúval, hogy megakadályozzák a szovjetek bevonulását Sopronba, elzárva az 
aránylag keskeny földsávot a zsebet alkotó osztrák határ között. Én, őrségben 
lévén az egyetemen, a „kópházi csata” kimeneteléről csak a későbbiekben 
hallottam.

November 4-én délután 4 óra körül kaptuk meg a hírt az egyetemen, hogy az 
orosz tankok már a belvárosban vannak. Mérlegelve a reménytelen helyzetet, az 
őrség elhatározta, hogy a fegyvereket a bokrokba eldugva elhagyjuk az egyetem 
területét, nehogy fegyverrel fogjanak el, és Szibéria építőmunkásaivá tegyenek 
bennünket. A Szent Imre (Dimitrov) téri kollégiumban húztam meg magam. 
Kamarásaim vagy Ausztriába menekültek, vagy pár nap múlva hazautaztak. 
Egyedül maradva szobámban verseket írtam, és az az ötletem támadt, hogy kis 
röpcédulákat csináljak. Mint gimnazista koromban, radírból vágtam ki a szöveg 
negatívját (amit Nyugatra is magammal hoztam) és fél füzetlapra pecsételtem 
rá, hogy „KÁDÁR LE! RUSZKIK HAZA!” Gondosan összehajtogatva, hogy a
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„VEDD FEL!” felirat kívül legyen. 40-50 darabbal a zsebemben a belváros 
utcáin sétálva, egyenkint elpotyogtattam. Az utcák eléggé néptelenek voltak, 
mintha pestisjárvány pusztította volna ki a lakosságot. Egy T-34-es tank, 
géppuskás őrrel a tetején, idétlenkedett a posta épülete előtt, amit messze 
elkerültem.

<Á LEIIs 
RUSZKiK

HA ZAJ!
S íÉ8asaí

Az országban általános sztrájk volt. Mikor megindult a vonatforgalom, 
november közepe táján, én is elhatároztam, hogy hazautazom, mivel az oktatás 
még nem kezdődött el. Ekkor már jöttek hírek -  igazak, vagy nem, azt nem 
tudhattuk -  házkutatásokról, letartóztatásokról Veszprémben, Budapesten, 
Szegeden. Odahaza édesapámmal beszélgettünk a helyzetről, és rám bízta, hogy 
elhagyjam, vagy ne, az országot, ha úgy érzem, hogy az előzményekből 
bántódásom, vagy hátrányom származna. November 29-én tértem vissza 
Sopronba. A vonaton kétszer is igazoltattak magyar és orosz katonák, párosban. 
Fájó volt látni, hogy a katonák és rendőrök sapkáján ismét felváltotta a 
nemzetiszín kokárdát a vörös csillag. Tehát máris visszatértünk a gyűlölt 
diktatórikus, szadista rendszerhez, amit annyira gyűlöltem és féltem.

Az egyetemen ekkor már volt oktatás, de a diákok és oktatók is 
reménytelenül megfogyatkozva, lelkileg felzaklatva. A megtorlás Damoklész 
kardja fejünk felett lévén, elvesztettem a jövőbeni hitemet. Házkutatástól, 
esetleges letartóztatástól tartva, és az Ausztriából visszaszökött diáktársak 
sokkal kecsegtetőbb külföldi jövőről leadott hírei, arra a határozatra sodortak, 
hogy három évfolyamtársammal együtt Nyugatra meneküljek, azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy diplomát és tapasztalatot szerezve visszatértek, mint azt régen 
tehették a diákok.

Persze erre nem kerülhetett sor, mert Sopron 1990-ig nem ismert el 
bennünket, akik 140-en valétáltunk a kanadai egyetem részlegeként 
Vancouverben. De 1990-ben már késő volt, mert akkorra már mély gyökereket 
eresztettünk fogadott hazánkban, Kanadában.
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