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Dr. Kassai Imre

„ ...Amikor véres ruhában egy mentőautóból kiszáll egy 
budapesti fiatalember a kollégáival, dobtáros 
géppisztollyal, október 30-án, 1956-ban Győrött, a győri 
rádió stúdiója előtt..., akkor száz-százötven fős tömeg 
gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, a budapesti 
ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek... /I /

I. előzmény

Csoportvezető voltam. A negyediké. Nem a főiskolára kerülés előtt jelöltek. 
Édesapám postaaltiszt, néhány hold földje miatt „kétlaki” volt, én „egyéb” 
kategóriás. Csoporttársaim javaslatára, valószínűleg egy kivétellel jeles jegyeim 
(az az orosz volt, hármas) alapján 1954 februárjában bíztak meg. Volt elég időm 
56 októberéig beleszokni a csoport-, részben évfolyamvezetői tennivalókba. 
Ennek ellenére októberben nem igyekeztem az élen járók közé kerülni. Az 
örömérzet, a személyi szabadság és a szabad világ lehetőségei ahelyett, hogy 
szárnyakat adtak volna, kábulttá, fásulttá tettek. Komolyabb feladat végzésére 
alkalmatlan voltam. Sodródtam az eseményekkel, mint a többi negyedéves, az 
évfolyam alig több mint fele.

„A harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató 
budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz 
azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellen
kormányt ,hadművelet ikormánybizottságot..., hogy a 
vérünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. ” 72/

1956. november 3-4.

Vág a jeges szél. Huzat van a Győri kapunál. A rendőrrel a pillér mögé 
húzódunk. Havas eső esik. Gyengén vagyok öltözve. Igazán csak az 
esőköpenyem jó vastag, gumis anyag. A rendőr fiatal, pár évvel idősebb, mint 
én. Nagydarab. Túlsúlyos. Pisztolya van. Nekem géppisztolyom. Dobtáras. 
Miért is fagyoskodunk itt? Néhány gépkocsi miatt, kiket igazoltatunk? És ha 
pestiek? Visszafordítsuk? Félreállítsuk? Mit csináljunk velük? -  Semmi
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eligazítás, direktíva, mint máskor sem. Hogy van ez? Mit hajtunk végre? 
Magunkra vagyunk hagyva. Mint máskor is.

Éjfél körül a közeli vágóhídról két asszony friss, forró tepertőt, puha 
kenyeret hoz. Elgémberedett ujjakkal be lapátoljuk. Utána forralt bort kapunk. 
Újjászületünk. Köszönetét motyogunk, de már nem hallják. Megint egyedül 
maradunk. Hajnali négy óra. Váltás nem jön. Úgy döntünk, hazamegyünk. A 
rendőr az őrsre, én a főiskolára. A géppisztolyt leadom. Holtfáradtan érek a 
Dimitrov térre. A kollégiumba. Talán félórát ha alszom. A folyosón kiabálás. 
Jönnek az oroszok! Riadó!

Az évfolyam az Új Épület egyik termében várakozik. Vagyunk vagy 
huszonötén. Nem nagy szám. Hozzák a fegyvereket. Mind puska. Kettő 
géppisztoly. Kié legyen a dobtáras? Nyílt szavazás. (Hahn) Fülöp meg én 
nyertünk. Jó érzés volt ismét a géppisztolyt fogni... -  Az órák múlnak. 
Tétlenség. Gyenge tréfálkozások. Kis idétlenségek. A helyzethez nem illőek. Az 
én feszültségemet nem oldják fel. Nem veszek részt benne. -  Nincs itt valami 
arányvesztés? Belegondol abba valaki, mi várható? Van itt reális esély? Irreális? 
Átgondolja ezt valaki? Felelősséggel?

Végre történik valami. Kapunk három TEFU-s teherautót. Nyitott platósat. 
Egyre ráférünk mindannyian. Nem így történik. Csak nagyjából maradunk 
együtt. Megyünk az oroszok elé a győri úton. Meddig? Ütközet lesz? Hol? 
Valahol lesz páncéltörő, 76 mm-es. Kettő is. Az ötödéveseknél. Előttünk. És 
nekünk mi lesz?

II. előzmény

Szerettem katona lenni. Szerettem a matematikát, a lőelemekkel való 
bíbelődést. Szerettem a nyári katonai táborok állékonyságot próbáló 
mindennapjait. Ottlétünk céltalanságával együtt kerestem a jelenlét értelmét. 
Nekem élmény volt a kétnapos hadgyakorlaton a tüzérségi felderítő egység -  
főiskolás -  parancsnoka lenni 1955 nyarán. Persze volt hivatásos tüzértiszt is, 
aki „mindenért felelt”. Romokban voltam, amikor elfoglalták figyelőállásunkat, 
melynek kiásására egész éjszakánk ráment. Hajdúhadháza, Nagykőrös. De sok 
mindenre nem készítettek fel bennünket...

a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az 
utolsó csepp vérünkig folytatjuk és azt az orosz erőt, 
aki az országban áll ki fogjuk verni 72/
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1956. november 4.

Egy fedett, enyhe jobb kanyarból hirtelen páncélozott orosz felderítőkocsi 
bukkan elő. Fékez. Megáll. Nézem. Jobb, mint amiben egy éve ültem. 
Magasabb. Erősebb. Lehet vagy 150 méterre. Középen nehézgéppuska. Iker. A 
távolság ideális. Neki. Két oldalt szemben egymással vagy tíz felderítő. 
Mozdulatlanul ülnek. Fegyelmezettek. Nézem az orosz tisztet. Karját felemeli. 
(Állj !-t int?) -  Késve, nyikorogva végre mi is megállunk. Ordítsak? (Le a 
kocsiról! Árokba! Ne lőj!) Nem kell. Mindenki ugrál. Fejvesztve. Mi van az 
orosszal? Vár. Nem tüzel. Már egyedül vagyok a platón. Felugróm a 
magasítóra. A TEFU-s sofőr beletapos a gázba. Lerepülök az úttest közepére. 
Rükverz. A teherkocsi majd’ elgázol. Menekül vissza Sopronba. Jobb karom 
használhatatlan. Fél oldalam, fejem a fájdalomtól majd’ szétesik. A géppisztoly 
akadályoz a mászásban. Bekaparom magam az árokba. Felnézek. Hol az orosz? 
A felderítőkocsi megmozdul. Lassan megfordul. Visszamegy. Megúsztuk.

III. előzmény

A negyedik évfolyam hallgatósága eléggé sok színben „tündökölt” 
Érdeklődési kör, választott elfoglaltság, szabadidő eltöltése tekintetében 
egyaránt széles volt a skála. így volt ez rendben. Bandi barátommal együtt mi a 
léhább kategóriát képviseltük. Az egyetemi zenekarban játszottunk, illetve én 
doboltam. A havaii gitár -  Bandi hangszere -  volt talán a legnépszerűbb. 
Valóban szépen szólt. (Érdekességként említem, hogy süket dobosként -  mint 
kiderült -  az összes számot le tudtam játszani, ami műsorunkban volt. Addig, 
amíg Bandi, szintén zenész, bátyja vissza nem kérte tőlem a gitárt, rendszeresen 
zenéltem -  az akkor még Dimitrov térnek, a hangszórót kibiggyesztve a nyitott 
ablakba, 1957 tavaszán. Jó párszor be is rontottak hozzám, azt gondolva, hogy 
Bandi visszajött Kanadából.) Zenész mivoltunkhoz az is hozzá tartozott, hogy a 
hallgatóság, főleg a táncolok közül -  legalábbis én -  „fel-felcsíptünk” egy-egy 
kislányt, nagylányt. Nem volt ez másképp 1956 szeptemberében sem. Bandi egy 
fekete hajú, én egy szőke (ez volt a gyengém) szépségre „tettünk szert” 
Barátnők voltak és mindketten elvált asszonyok. Az élet gyönyörű volt

„ Minden kísérletet megteszünk arra, hogy 
felszólítsunk nemcsak ... magyarokat, hanem minden 
olyan állampolgárt, külföldit, aki a szabadságot szereti, 
hogy önkéntes brigádokat szabadságharcos ezredeket 
szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága 
minden csepp vérünkkel szabadságunkért és a 
hazánkért! ” /2/
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1956. november 4-5.

Vizes árokban feküdni értelmetlen. Orosz sehol. Kikászálódom. Északra 
szőlődombok. 6-800 méterre présház. Odamegyek, többedmagammal. 
Sötétedésre megtelik. Vagyunk vagy tizenöten, húszán. Felváltva őrt állunk. 
Páronként. A déli oldalt figyeljük. A győri utat. Nemsokára feltűnnek az orosz 
harckocsik. Mennek Sopronba. Az árkot reflektorozzák. Tíz méteren belül. 
Őrségben vagyok. Az orosz páncélosok még mindig áramlanak Sopron felé. 
Behívnak bennünket a présházba. Miki informál mindkettőnket. Míg őrségben 
voltatok -  mondja -  ,többen úgy döntöttünk, hogy Ausztriába megyünk. 
Válasszatok: jöttök velünk vagy maradtok. A válaszra, eme kis apróság 
eldöntésére, rengeteg gondolkodási időt kapunk. Több másodpercet. Annyit, 
amíg katonásan elhangzik: igen vagy nem. Gyönyörű. Még választhatok is. De 
sebesen.

A levegő megritkult körülöttem. Az agyam rástartol. Tudok még 
vánszorogni? A könyököm lüktet. Eltört? Mikiék biztos nem látták, mikor két 
és fél méterről a betonúira zuhantam. Támogatnak majd, ha nem tudok lépést 
tartani? Olyan kérdés nincs: tudok-e járni? Az arcokon látom az elszántságot. 
Feszültséget. Hmm... ez kemény menetgyakorlat lesz. Nem korlátozhatom 
őket. Meg itt van Jutka is. A szülei kizárt, hogy Nyugatra engedik. Nem 
mehetek. A géppisztolyt odaadom valakinek.

A Templom utcában csend. Elérek a 16. számhoz. Kis kavicsot keresek. 
Dobálom az emeleti ablakot. Kinyílik. Jutka édesanyja. Hát te mit csinálsz itt? 
Miért nem vagy Ausztriában? Az egész főiskola kiment! Természetesen Jutka 
is! Te erről nem is tudsz? Hol voltál eddig?

A világ megfordul velem. Válaszolni nem tudok. Valamit motyogok. 
Elkotródom.

Nincs már több erőm. Valahol le kell feküdnöm. A Dimitrov tér borzalmasan 
messze van. Itt van közel az elvált asszony lakása. A szőkéé. Csak két utca még. 
Odáig ki kell bírnom. Csengetek. Semmi. Még egyszer. Semmi. Már nem 
érdekel a csend. Ordítok. Imre vagyok! Engedj be! Semmi.

Az utca másik oldalán csendben kapu nyílik. Földszintes. Faajtós. 
Ismeretlenek ... Főiskolás? ... Jöjjön, mi beengedjük ... Bemegyek. Köszönöm. 
Egyszerű emberek. Középkorúak. Tiszta gondolkodásúak. Ott maradok. 
Gyógyulásig. Három hét. Van egy fiatalasszony lányuk. Ő ápol. Barna. De szép.

Idézetek:

/!/ Fegyverbe a szabadságért -  Budapesti diákok felhívása a győri rádióban. 
Elhangzott: 2005. november 6-án a Kossuth Rádióban, a Vasárnapi 
Újságban.
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121 Egy budapesti fiatalember, Somogyvári Lajos szavai, melyeket 1956. 
október 30-án a győri rádióban hangszalagra vettek. A hangfelvétel 
korábban soha nem került adásba, 1992-ig egy páncélszekrényben pihent.

Zalaegerszeg, 2005 novembere

82


