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Dobay Pál

Nemcsak a könyveknek, a leveleknek is megvan a sorsuk. Az alábbi 
naplószerű levelet épp ötven éve, „azokban a napokban” írtam Sopronból a 
Dorogon élő otthoniaknak. Már az csodálatos, hogy egyáltalán célba ért az 
akkori, igencsak zavaros időkben. További rejtély, miért nem kallódott el 1982- 
ig, amikor -  egyéb korabeli soproni dokumentumokkal (plakátok, röpiratok, 
újságok) -  odaajándékoztam a Komárom Megyei Levéltárnak. Szigorú 
diszkréciót kértem az igazgatótól, akivel jó ismeretségben voltam.

Ahogy múlt az idő, s közeledtünk az 1989/90. évi változáshoz, a levelet 
ismételten kértem tőle, az emlékek ébrentartása okán. Sajnálkozó válasza 
mindig ugyanaz volt:

-  Minden iratod megvan, egyedül a leveledet nem találjuk, pedig biztosan itt 
lappang valahol.

Aztán igazgatóváltás történt. Megismerkedve az új direktorral, tőle is 
többször érdeklődtem, de mindannyiszor hasonló választ kaptam. Az 
ezredforduló táján végleg feladtam a reményt, s az ügyet veszteséglistára tettem. 
Azonban ez év nyarán egyik levéltári ismerősöm örömmel újságolta:

-  Megvan az ’56-os leveled! Már le is fénymásoltam. Mikor jössz érte?
így tudom most közreadni. Hitelrontó volna minden hozzátevés vagy 

elhallgatás. Következzék a levél „változatlan utánnyomásban” Hogy látta a 
forradalmi eseményeket -  „azokat a napokat” -  1956. október/november 
fordulóján egy soproni balek?

Kedveseim!

1956. oki. 25. 8.25. Itt Sopronban olyan események játszódtak le a legutóbbi 
napokban, hogy valószerűtlennek tartanám valahányat, ha nem volnék fül- és 
szemtanú. A rendes kerékvágásból hétfőn (22-én) délután 3 órakor zökkentünk 
ki, amikor is Diák Nagygyűlésen vettünk részt: az egész soproni egyetem, -  
bányászok, erdészek, földmérők; szám szerint mintegy 1100-an. A Nagygyűlés 
hangulata és egész lefolyása meglepő volt.

okt. 23. (kedd) is furcsán indult, de még tragikusabban végződött, -  szerencsére 
nem a mi számunkra. A 23/24. közötti éjjelről bizonyára hallottatok.

okt. 24-én (szerdán) jutottunk a csúcspontra. Furcsa és hihetetlen hírek; 
elképesztő tények; kialvatlan, fáradt, de izgatott emberek jellemzik e napot.
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Budapestre telefonálni nem lehet. Az ott történtek pedig nyilván Dorogon is 
ismeretesek.

okt. 25. (csütörtök, vagyis ma) szintén rendkívüli nap. Előadásokra nem járunk 
(hiszen nincsenek is). Nem tudom pl., hogy akár fél perc múlva nem kell-e 
abbahagynom a levélírást, mert olyan valami jön közbe, ami ezt 
megakadályozza. Röviden: az események rendkívüliek!!!
Egyébként itt bűbájos ősz van. Csupán ma esős, ködös az idő s olyan borongós 
a táj, mint Osszián képzeletbeli kelta népénekes lelkivilága. Hazamenetelről 
(őszi szünet) a jelen körülmények között szó sem lehet. Bármely félóra hozhat 
váratlant, előre nem láthatót. Megnyugtatásul írom, hogy szamárságot nem 
csinálok. Higgadt és nyugodt, sőt túl nyugodt vagyok, mert nem tudhatja az 
ember, mi lesz ennek a vége? Az elővigyázat és óvatosság sohasem árthat.
A ládát, amelyben a gyümölcs érkezett, csak később küldhetem vissza 
(tekintettel a rendkívüli helyzetre).

okt. 27. (szombat) Talán világosabban is írhatok. Az egész eseményláncolat 
leírhatatlan, annyira hosszú és bonyolult. Az alant következő néhány mondat 
vélhetően valamelyes képet nyújt a helyzetről:
A várost oroszok zárják körül. A DISZ-t az ifjúság liquidálta. Munkás-, katona- 
és rendőrtanácsok alakulnak. Az egész város a Főiskolára tekint, tőle vár 
mindent. Megszületett a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 
(MEFESZ). A soproni MEFESZ -  a munkás-, katona- és rendőrtanácsokkal 
együttműködve -  vezeti a várost; biztosítja a rendet és fegyelmet; táviratokat, 
telefonüzeneteket küld ide is, oda is; Nagy Imrével keresi az érintkezést. 
Előadások nincsenek. Az üzemek, gyárak sztrájkolnak. Ám a kenyérgyárban és 
a malomban, ahol nem érdemes sztrájkolni, mi főiskolások dolgozunk. 
Őrködünk a városban, a kollégiumban, a Főiskolán, ahol a forradalom -  mert ez 
már egészen az -  főhadiszállása van (Ma éjjel pl. én is egyike voltam az 
őröknek 22.00 órától 3.00 óráig). A katonaságtól kaptunk kézifegyvereket. 
Remélem, használnunk nem kell. A felfegyverzett diákok és katonák együttesen 
látják el az őrködést.
Bámulatos az az összetartás, amely egybefogja a diákokat, professzorokat- 
oktatókat, munkásokat és katonákat; utóbbiak is persze a mi oldalunkon állnak. 
Nagy az izgalom, a várakozás. Különféle hírek és rémhírek. Részünkről éjjeli
nappali a szolgálat. Valahogy így néz ki Sopron. Ám Győrben állítólag ölre 
ment a dolog, amelynek eredménye: néhány ÁVO-s felkoncolása. Sok halott és 
sebesült stb. stb.

okt. 30. (kedd) A forradalom még mindig tart. Épp ma egy hete kezdődött a 
harc. A vonat még most sem közlekedik. Ezért tegnap is, tegnapelőtt is 
repülőgépről dobták le a SZABAD NÉP-et.
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Az osztrákok és a nyugatiak hihetetlen mennyiségű ruhával, cipővel, élelemmel, 
gyógyszerrel, kötszerrel és egyéb ajándékokkal fejezik ki rokonszenvüket. 
Magam is segítek a kicsomagolásban és válogatásban.
Kiveszem a részem a forradalomból. Egyik alkalommal pl. 41 óra alatt 2 órát 
voltam telefonügyeletes; 5 óra hosszat járőrködtem a botanikus kertben, 
nagyobb részt esőben; 6 órányi kapuőrségen vettem részt (ezt látni kellett 
volna!), s e 41 órából mindössze 2 órát aludtam, de ez alatt is felkeltettek. így 
néz ki a forradalom. Áttekinthető képet bajosan tudnék adni, mert az események 
gyorsan követik egymást.
nov. 3. (szombat) „Nyugaton a helyzet változatlan”. Ma az egész egyetem 
katonai szervezetté alakult, kivéve bennünket (első- és másodéveseket), akik az 
átmenő raktárt látjuk el, mert az ajándékok (segélyszállítmányok) még most is 
érkeznek. Szerencsére a puskától sikerült így megszabadulnom, mivel 
időközben azt is kaptam 10 db tölténnyel.
A Főiskola olyan, mint a végvár. Életkörülményeink, mint háború idején az első 
vonalbeli frontkatonáké. Egy amerikai tudósító lefilmezett, miközben a katonai 
őrszobában tartózkodva fegyverre vártam. Egyébként külföldiek, újságírók, 
filmfelvevők szép számmal fordulnak most meg nálunk. Nemcsak svájciak, 
osztrákok, hanem pl. angolok, lengyelek is.
Tegnap végre elindult egy vonat innen Győr felé. Hogy meddig jut el, nem 
tudhatom, de megpróbálom feladni e levelet; talán eljut Dorogra. Esetleg egy 
sofőrt kérek meg a feladásra, aki Budapest felé tart.
Sajnos nem valami jó hírek jönnek. A Szovjetunió nem úgy viselkedik, mint 
ahogy hirdeti. Az ENSZ-től várunk valamiféle döntést, ami vagy jó, vagy rossz 
lesz ránk nézve.
A hazamenetelt illetően csak reménykedni lehet. Dorogon mi a helyzet? Két 
tatai sofőrrel beszéltem a minap, de nem sokat tudtak.
Mindenkit melegen köszöntök:

Sopron, 1956. nov. 3.
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