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Amikor besétáltam Ferienhortba, bizo-
nyítanom kellett, ki vagyok, honnan jö-
vök. Felvettek a létszámba végre! Miután
megjártam a hadak útját, hazatértem az
Alma Materbe. 5 év, 9 hónap, 4 hét és 8
nap, összesen 2137 nap után. Közben,
ahogy kinéztem a diákiroda ablakán, lá-
tom ám, hogy jön befelé Csapody Pista
volt évfolyamtársam. Micsoda véletlen,
gondoltam. De utána jött Soós Jóska, volt
évfolyamtársam és kamarásom. Azután
megjött Szármes Kornél, földim, akivel
egy ügyben ítéltek el (õt egy másik cso-
portban, 8 évet kapott, és utánam még
egy évet lehúzott a bányában), de akkor
már úgy meg voltam keveredve, hogy
már csodálkozni se tudtam.

A következõ majdnem két hét szoron-
gó bizonytalanságban telt el, mert nem
tudtuk, ezek után mi lesz a sorsunk. Rol-

ler Kálmán és a tanári kar szívós elhatáro-
zása, hogy együtt maradhassunk és befe-
jezhessük tanulmányainkat, és a kanadai
meghívás, amit a többség elfogadott,
döntötte el életünk további alakulását. A
többi már történelem.

Ahogy végiggondolom az eseménye-
ket, amelyek életemben pozitív változá-
sokat eredményeztek, úgy tûnik – sze-
mélyemet illetõen –, hogy a Mindenható
tervezte így. A várpalotai makacsság
meghozta az eredményt. Túléltem a
gulágot, túléltem az ÁVH-t. Kiszabadul-
tam a kommunista diktatúrából,
erdõmérnök-hallgató lehettem ismét,
1960-ban diplomáztam, 1966-ban a mes-
ter-fokozaton is – Kanadában. Szeren-
csém volt. De nem mindegyikünk volt
ilyen szerencsés. Kettõt (nem az én cso-
portomból) felakasztottak. Muzsnay Laci

volt gimnáziumi osztálytársam, geológus
hallgató, a rabkórházban halt meg 1952
májusában. Már egy éve súlyos beteg
volt. Nagybátyja Svédországból küldött
gyógyszert, de az orvos nem kezelte ve-
le. Azt mondta, „rothadt fasiszta, dögöl-
jön meg”. Lacit tizedmagával földelték el
egy tömegsírban a kõbányai rabteme-
tõben. Másik kettõ 1956 után eszét vesz-
tette és öngyilkos lett.

Azt, hogy szabad ember módjára él-
hettem 1956 után, köszönhetem azok-
nak, akik ennek az árát fizették meg:
akik 1956-ban megsebesültek, hõsi ha-
lált haltak, akiket bebörtönöztek és aki-
ket Kádár János hóhérai gyilkoltak meg
az akasztófán. Róluk emlékezünk 2006-
ban az 50 éves évfordulón.

Homoky István
nyug. erdõmérnök

Nem jobboldali forradalom. Mégcsak
nem is antiszocialista, vagy a nyugati ka-
pitalista rendszert támogató forradalom.
Forradalom csak a szervezetlen, spontán
kirobbanó természetében volt az idegen
megszállók és magyarul beszélõ pribékjei
ellen indult Szabadságharc. Néhány év
után nem mentem többet emlékünnepé-
lyekre. Nem azt ünnepelték, amit nekem
56 jelent. Nem gondolkodtam, s nem be-
széltem 56-ról, talán önvédelembõl. Még
a forradalmi igazolványom meg a karsza-
lagom is elkeveredett. Kis, kb. 10x14 cen-
tis papírlapocska volt, átlós irányban egy
nemzetiszín csíkkal, az volt rajta hogy: —
Apt Kamill, I. éves emh, Nemzetõr /
MEFESZ Zászlóalj tagja, a BF 757O számú
géppisztoly viselésére jogosult és motor-
jával szabadon közlekedhet. — Aláírás:
Baranyay József. Mivel a forradalom alatt
naplót nem írtam, emlékezetbõl kell most
elõhúznom, amit tudok. Inkább keveseb-
bet, de csak azt írom, amire biztosan em-
lékszem, s jelzem, ha nem egészen tiszta
az emlék. Az a tíz nap olyan mint egy vil-
lanás. Az események pontos sorrendjé-
ben nem vagyok biztos, de azt hiszem
többnyire nem is fontos.

Valamikor október 18. körül Huszár
Karcsi, harmadéves erdõmérnök hallgató
oda jött hozzám az egyetemen egy szü-
netben, félre hívott és azt mondta, hogy a
szegedi egyetemrõl jött valami fontos
megbeszélni való. A dolog szigorúan bi-
zalmas. Válasszak ki az I. évfolyamról egy
megbízható embert, s este X órakor le-
gyünk az Alm vendéglõben (Alpesinek is
hívták). Minden évfolyamról ketten le-

szünk. A többit majd ott megtudjuk. Hu-
szár Karcsi édesapja szintén erdõmérnök,
apámmal együtt volt a Fõiskolán a sopro-
ni népszavazás idején. Ezen az alapon vá-
lasztott ki engem, mint „megbízható”-t.
Ugyanilyen alapon választottam ki
Donáth Gyuri évfolyamtársamat. Az Alm-
ban megtudtuk, hogy a szegedi üzenet lé-
nyege, hogy október 23-án az ország
összes egyetemi diákja egyidejû felvonu-
lást tart a lengyel munkásság tüntetéseink
a támogatására. A felvonulás néma, békés
és fegyelmezett kell, hogy legyen. Csend-
ben, feltûnés nélkül terjesszük el a hírt az
évfolyamon, és segítsünk a szervezésben.
Mai embernek nehéz elképzelni, hogy ez
mit jelentett akkor. Egy-két évvel azelõtt
sokkal kevesebbért tûntek el emberek,
örökre. A gyûlésre senki sem figyelt fel.
Sopronban inkább az volt feltûnõ, ha egy
kocsmában nem sörözött néhány
fõiskolás. Nem emlékszem a szervezés
részleteire. Mindenesetre megtettük, amit
kellett, és megtörtént OKTÓBER 23. Ha-
sadt a hajnal. Az emberek lelke kigyulladt. 

A Forradalmi Tanács vég nélküli ülései
a Dékáni hivatalt és a Geofizikusokat ma-
gába foglaló kisebb épület tanácstermé-
ben folytak. A tanári kar és a diákság vá-
lasztott képviselõi voltak hivatva kijelölni
a követendõ utat, kidolgozni a részlete-
ket, megszervezni az egyre bokrosodó
kötelezettségek végrehajtásához szüksé-
ges egységeket. Az elején nagyon vonta-
tottan, lassan mentek a dolgok. Sokan,
különösen a tanári karból féltek maradni
is menni is. Ahogy az angol mondaná, ül-
tek a kerítésen, s még nem tudták, hogy
tulajdonképpen melyik oldalon akarnak
leugrani. Nekem nem sok türelmem volt
ehhez a gitt rágáshoz, s amint egy motor-
kerékpáros hírvivõ/járõr osztagot szer-
veztek beugrottam, hûtlenül átadván az
évfolyam által rám akasztott vég nélküli
megbeszéléseket másnak, és belevetni
magam a történések sodrába.

Az elsõ parancsom volt átmenni a
Geodézia Épületbe, felvenni a Hazai
tanszéktõl az XZ 419-es rendszámú
Pannóniát, s menni az Ágfalvi útra ki-
hirdetni az országos általános sztrájkot
a Vasöntödében és a Bútorgyárban. A
többi gyárba, Sotex, stb. valaki más
ment. A gyárak elõtt láthatólag valami
hivatalos tisztségben, vagy fél tucat
munkás állt beszélgetve, csendesen, fe-
gyelmezetten. Ahogy odaértem karsza-
lagosan úgy tûnt, hogy engem vártak.
Csak annyit mondtam, hogy általános
sztrájk, már fordultak is be a gyárba, és
megkezdõdött a sztrájk. Ettõl az idõtõl
fogva Sopron lakossága az Egyetemtõl
várta a vezetést. A városi, a megyei és

Nem ellenforradalom volt

Liv Csen: 
Fenyõ

A hegytetõn fenyõ mered.
A völgyben zúgnak a szelek,
tombolnak irgatlmatlanul.
Attól a fa csak izmosul!
A fagy s a jégcsap is kegyetlen.
Évenként mégis mind egyenesebben
– mit is tehet az: ilyen jellem? –
áll a fenyõ a förgetegben!









A litván nép mementója

Az átállt szovjet katonák emlékezetére
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egyéb eddig a Párt által futtatott szerve-
zetek vezetõsége nagyrészt elpárolgott.
A rendfenntartást hármas gyalogjárõrök
– egy határõr, egy rendõr és egy fegyve-
res egyetemista – látták el. 

A következõ tíz napból átlagban napi
húsz órát a Pannónia nyergében, a ma-
radék négyet pedig parancsra várva
egy-egy széken vagy íróasztalon alvás-
sal töltöttem. Fáradtság nem volt. Repül-
tünk a tettvágytól és boldogságtól. Az
alábbi néhány epizód, amire emlék-
szem talán mutat valamit abból ami a
motoros osztag, a „benzin huszárok”,
ahogy magunkat neveztük, fõfeladatai
közé tartozott. Dátum nélkül, nagyjából
idõrendi sorrendben.

Szép napos délelõtt volt amikor pa-
rancs jött, hogy két ember menjen a Me-
gyei Pártbizottság épületébe erõsítésnek
a pártbizottság tagjait lefegyverezni és le-
tartóztatni. Nem emlékszem ki volt a má-
sik motoros, csak rémlik, hogy Csapó Im-
re V. éves emh, s hogy valakit magával
hozott a parancsnokságról. Megérkez-
tünk. A portán az emeletre irányítottak
bennünket a tanácsterembe. Kopogtunk,
a „szabad”-ra beléptünk karszalagosan,
géppisztollyal a nyakunkba. Az elénk tá-
rult képet ma is látom. A nagy tárgyaló-
asztal körül vagy húsz ember ült néma
csendben. Az ajtótól vagy két méterre egy
barna hajú szemüveges ötödéves erdész
állt, jobb keze a ballonkabát zsebében. A
tiszta emlék itt megszakad, de tudom,
hogy a teremben sokaknál volt oldalfegy-
ver, kivéve a diákot, aki a letartóztatást
végezte. Tiszteletre méltó teljesítmény.
Akkor még nem tudtam a nevét, de most
már nemcsak a nevét tudom, hanem azt
is, hogy Benkõ Gézáról sok mindent le-
het mondani, de hogy nem volt vagány,
azt nem. A feladat simán, minden erõszak
nélkül ment.

A motorok alig álltak. Állandó futás vá-
rosházára, határõrségre, rendõrségre, le-
veleket hordani olyasmi tartalommal,
amit ma telefont, fax-ot vagy e-mail-t
használnának. Hajtás, semmi izgalom. Vi-
dékre is jártam elég sokat. Vittem levelet
Csornára, többször Sárvárra.

Az egyik Sárvárra való utamban volt
egy kis izgalom. Egyik nap a Parancsnok-
ság valami kommünikét kapott az orosz
páncélos osztagtól, amelyik valahol Ka-
puvár körül állomásozott. A közlemény
lényege az volt, hogy az õ gyerekeik
együtt jártak a mieinkkel iskolába, együtt
éreznek velünk, és esetleges összeütkö-
zések elkerülése végett kihozzák a tank-
jaikat a lakott területrõl a Kópháza és
Nagycenk közötti kis akácosba. Ha mi
nem lõjjük õket, õk se lõnek minket. Az-

nap este késõn kaptam egy levelet azzal,
hogy vigyem Sárvárra, ugyanabba az iro-
dába ahova a legutóbbit is vittem. Utam
természetesen a kis akácoson vezetett át.
Nem tudtam biztosan, hogy az oroszok
ott vannak-e vagy sem, és ha ott vannak,
lõnek-e vagy nem. Sose ismertem magam
gyáva gyereknek, hát mentem, idõnkint
nyelve egy-egy nagyot, s néztem az úton
a motor lámpa fénycsóváját. Tudtam pon-
tosan, hol vagyok, s ahogy közeledtem az
akácos felé gyakrabban és nagyobbakat
nyeltem. Amikor odaértem a fák közötti
tisztáson kigyulladt több reflektor. Az
egyik alatt láttam a páncéltornyot az
ágyúval, a géppuskával, ahogy felém for-
dult. Ott ültem a motoron, karszalagosan,
géppisztoly a nyakamban, és csak teker-
tem a gázt. Néhány másodperc múlva a
reflektorok elaludtak. Szerencsére nem
hallottam az oroszokat röhögni. Rosszul
esett volna, bármennyire jogos is volt.
Szépen lezajlott a sávári út. Két dolgot ta-
nultam belõle. Azt, hogy a nem gyáva
ember is tud félni. Nagyon! És azt, hogy a
Pannónia maximá-
lis sebessége 106
km/h. 

Késõbb októ-
berben megindult
az ÁVÓ-sok, párt-
funkcionáriusok és
spiclik nyugatra
disszidálása. Eb-
ben az idõben so-
kat voltunk kette-
sével járõrben az
utakon. Autósokat
igazoltattunk. Elfo-
gásban csak egy-
szer vettem részt,
mint erõsítés, ami-

kor a határõrség egy autóbuszra való
Pest környéki elvtársat állított le Fer-
tõboz környékén. Egy másik kalandom
volt, mikor Kurucz Ferivel járõröztünk
kettesben Fertõszentmiklós környékén.
Alkonyodott, már amikor leintettünk
egy személyautót. Kelet felé tartott, nem
volt gyanús, hát meglepõdtünk, hogy
nem lassított, csak ment mintha ott sem
lettünk volna. Ahogy elhúzott mellet-
tünk kiléptünk az út közepére, csõre
húztuk a géppisztolyt és már majdnem
baj volt amikor a sofõr a tükörbõl figyel-
ve hirtelen lefékezett. Ollóba fogtuk az
autót, odamentünk. Közben a sofõr ki-
szállt, azzal hogy „na má aszittem széjje
lüvik a hátujját”. A petõházi cukorgyár
autója volt. A gyárigazgatóval igyekezett
hazafelé. Az igazgató fia, Balog Gyurka,
kedves barátom volt. Nagyon rendes
gyerek. Együtt érettségiztünk. Nagyon
örülök, hogy a sofõr nem késett pár má-
sodpercet.

Egy, az egyetlen, negatív emlék: valaki
vandalizálta a motoromat. A fõépületben
a földszinten mindjárt a lépcsõ melletti
elsõ irodában volt a motoros szoba. Itt
vártuk a parancsot, aludtunk ha volt idõ.
A motorokat kint az ablak alatt a fal mel-
lett tartottuk. Este volt amikor egy pa-
ranccsal kifutottam és konstatáltam, hogy
valaki valószínûleg egy csavarhúzót vert
bele a slusszkulcs nyílásba, nem lehetett
betenni a kulcsot, nem tudtam beindítani
a motort. Nem rég történhetett, hiszen rit-
kán álltunk több mint fél órát. Szerencsé-
re volt köztünk egy Feri nevû, nem
fõiskolás motorszerelõ, nálunk nyolc-tíz
évvel idõsebb, rámenõs, jó bajtárs. Szé-
pen összekötötte a drótokat kiiktatva a
kulcsos gyújtást. Attól fogva nem kellett
slusszkulcs. Zsebre tettem, ma is megvan.

November harmadikán este késõn
jött parancs, hogy egy eddig bujkáló, de
most elõkerült ÁVÓ-st kell letartoztatni a
Cseresznye soron. Több motorral kísér-

Tóth Lajos:

Quercus Hungaricus

Ha ütöttek
Nem ütöttünk
Az életért nem könyörögtünk
Se sírással, se jajjgatással
Tûrtünk némán, dacos szájjal.
Szavak mögött csapda állott
Neved helyett kaptál számot
Ujjad markolt hideg rácsot.
Megtaposva, megalázva
Szabadságnak szegett szárnya
Velünk hullott le a sárba.
Emlékezzél homlokunkra,
Tövisbõl font koszorúnkra,
Golgotánkhoz kúszó útra!
Azt hitték, hogy összetörtünk,
Lelkünk mélyén mégis gyõztünk:
Gazok között tölggyé nõttünk.

A Sopron-kelénpataki határon 1956. november 4. (Ullstein Bild)
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tük a Skodát amit Witt Zoli vezetett és
egy parancsnoksági srác volt vele. Meg-
érkeztünk a címre, bementünk a kicsi
konyhába, az asztalnál ült az ember, az
asszony egy járóka mellett állt, a járóká-
ban kis gyerek. Az ember szó nélkül
ment ki és ült be az autóba.  Az asszony
sírt. Vigasztaltam, hogy ne féljen, mi
nem bántjuk az urát. Majd a bíróságon
kiderül, hogy milyen ember volt. A letar-
tóztatott embereket az Alsólõver utcai
volt ÁVO börtönében tartották fogva.
KÍNZÁS, KEGYETLENSÉG NEM VOLT.
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy mi
mások vagyunk, mint sokan azok közül
akiket õrizünk. Úgy gondoltuk, hogy a
cél nem szentesítheti az eszközt, de az
eszköz beszennyezheti a célt. November
negyedikén volt valaki, a nevét is tu-
dom, de nem írom le, aki be akart men-
ni agyonlõni a foglyokat. Szerencsére
megakadályozták.

November negyedikén hajnalban,
több óra alvás után zavartak fel az íróasz-
tal tetején levõ kényelmes fészkembõl.
Elõször nem tudtam, nem akartam meg-
érteni a parancsot, hogy menjek a fõhad-
nagy lakására ébreszteni (azt hiszem
Nagy volt a neve, a volt katonai tanszék
elõadójának, aki aktívan rész vett a kato-
nai ügyek intézésében). „Azonnal jöjjön
be! Az oroszok lövik Pestet.” Elmentem,
felébresztettem és behoztam a fõhad-
nagyot. Ezzel indult meg a lavina.

Lázas mozgalom mindenütt. Menet-
századokat állítottak össze, amiket te-
herautók vittek a frontra, valahova
Kópházán túl, Nagycenk felé. Egy perc
megállásom nem volt hajnaltól dél
körülig. Most nem üzeneteket, hanem
futárokat, meg parancsnoksági sze-
mélyzetet hordtam állandóan. Legalább
kétszer jártam Kópházán, vittem tárgya-
ló felet a Határõr laktanyába, másvala-

kit az Erzsébet kert
sarkához, ahol asz-
szonyokat és gye-
rekeket raktak te-
herautókra, hogy a
harcok elõl Auszt-
riába menjenek.
Szervezték a város
védelmét. Rend
volt és fegyelem.

Dél körül az
utasom azt mond-
ta, hogy vigyem a
Lõver Szállóhoz,
mert a parancs-
nokság meg a tar-
talék század oda
költözött. Szép na-
pos idõ volt. A

szálloda elõtt ácsorgott a század, ott tá-
maszkodott Kováts Miki a zöld Pannóni-
ához, amivel járt. Leültem melléje a
lépcsõre, végre kinyújthattam a lába-
mat. Éppen rágyújtottam, amikor jött,
akirõl késõbb megtudtam, hogy Samu
Zoli, azzal, hogy azonnal vigyem ki a
frontra. Ennyi volt a pihenés.

Hogy a fronton mi történik, nem tud-
tuk. Azt se tudtuk, hogy pontosan hol,
de valahol az út jobb oldalán álltak fel a
századok páncéltörõ ágyúkkal és tank-
támadást várnak. Elhagytuk Kópházát,
mentünk szépen kelet felé, a Zoli mö-
göttem kuksolt, én meg nyeltem a sze-
let. Kutya egy állapot volt. A lekötött
bõr motorossapka alatt a motorberregé-
sen túl semmit nem lehetett hallani. Azt
se tudtam, lõnek-e vagy nem lõnek. Ha
lõnek is, védekezni nem tudok, fede-
zék nincs, a laza kavicson még fékezni
se lehet rendesen. Csorba ugyan nem
esett a becsületen, de nem jól vizsgáz-
tam. Semmi hõsies pátoszt nem érez-
tem, csak féltem, de úgy, hogy minden
csepp akaraterõmre szükség volt csak
ahhoz, hogy tartsam a gázt, hajtsa elõre.
Egyszer csak az út-
szélen szembe ve-
lünk emberek jöt-
tek. Egyesével,
kettesével, nem
sokan. Mikor kö-
zel értünk, láttuk,
hogy fõiskolások.
Fegyvertelenül .
Megálltunk. Mi van?
Elmondták, hogy
jöttek a tankok, s
az ágyúk nem sül-
tek el. Nem volt
bennük ütõszeg. A
századok letették
a fegyvert. A le-

génység szétszóródott, egy része Auszt-
ria felé ment. Õk mennek vissza Sop-
ronba.

Fordultunk vissza Sopronnak. A vis-
sza útra nem emlékszem. Arra igen,
hogy a Lõver Szálló elõtt nem volt sen-
ki. Samu Zoli valakitõl megtudta, hogy a
parancsnokság és a tartalék század elvo-
nult a Mukk Kilátóhoz, újrarendezõdni,
egyesülni a többi századdal. Lementünk
az egyetemhez. Ott se találtunk senkit.
Már jól benne voltunk a délutánban,
amikor a Dimitrov Téri Kollégiumhoz
vezettem, s vártam, míg Zoli bement
összeszedni valamit. Nem tudom mi le-
hetett, mert nem volt nála csomag. Ne-
kem akkor még nem volt vége a forra-
dalomnak. Eszembe se jutott hazamen-
ni. Mentünk a Mukkhoz. Az út csúszott,
itt-ott hófoltok. Egyszer csak az árokban
egy ágyú! Mi ez? Tovább! A határát-
kelõnél két határõr meg egy pár civil áll-
tak valami bódé elõtt. Kérdeztük, hol
van az egyetemi csapat. Mondták, hogy
arra mentek Sopronnyék felé. Talán egy
órája voltak a határnál. A kiskatonák sok
szerencsét kívántak, mi meg mentünk a
nyomok után, sáros dûlõúton, szántá-
son át. Néhány kilométer csúszkálás
után kis bevágáson át rövid lejtõ vitt be
Sopronnyékre a kocsma elé. A kis té-
ren fõiskolások kis csoportokban, kö-
zépen néhány osztrák csendõr. Ott áll-
tam meg mellettük. Köszöntek, levet-
ték, a géppisztolyt a nyakamból s
mondták, hogy csak várjunk a többiek-
kel együtt. Még mindig nem tudtam,
mi történik. Csak akkor dõlt össze a vi-
lág a amikor Klosterneuburgban az
egy laktanya padlójára szórt szalmán
feküdtem mint a genfi egyezmény ér-
telmében internált hadifogoly. Csak
egy vágyam volt: aludni, aludni, fel
nem ébredni. Aludni.

Apt Kamill
erdõmérnök

„Kinyomtatását engedélyezem, Bujdosó Alpár"
Az Egyetemi Forradalmi Bizottság röplapja, 1956. november 2. (SL)

1956. október 26. A szovjet elnyomás jelképét ledöntik a Kisvár-
kerületen (Balogh Judit gyûjteménye)


