
(Folytatás az UnivPécs 1. oldaláról)

1956 sok szempontból hasonló volt 1848/49-hez. Hasonló folyamat
zajlott le. Volt azonban egy lényeges eltérés. Míg 1848/49-ben a refor-
mok és nagyobb függetlenség követelésétõl a forradalomig és szabad-
ságharcig az átmenet hónapokig tartott, 1956 októberében az esemé-
nyeknek ez az evolúciója néhány nap alatt lezajlott. S még egy fontos
különbség, amiben 1956 merõben eltért 1526-tól és '48-tól. 1526-ban
Mohácsnál egy középhatalom bukott el. 1848/49-ben Délkelet-Európa
és Közép-Európa legnagyobb nemzete ragadott fegyvert. 1956-ban
azonban egy meggyötört, alig több mint egy emberöltõ alatt két világ-
háborút is vereséggel záró, annak mindenki által jól ismert következ-
ményeit viselõ, erkölcsileg porig alázott, nemzeti önérzetében meg-
nyomorított és bûnösnek kikiáltott nemzet emelte fel fejét, kért em-
berhez méltóbb életet, és követelt tényleges szuverenitást és méltósá-
got a nemzetnek.

Németh László a forradalom napjaiban jegyezte le, hogy a múlt-
ban, ahhoz, hogy a nemzet emelkedésében igazán bízni tudjon, egy
valami hiányzott: a nemzet erkölcsi és politikai érzék dolgában nem
állt olyan magasan, mint szellemiekben. Ahogy 1848/49 megszerezte
a magyarság számára a világ rokonszenvét, úgy '56 véres õsze is biz-
tosította Magyarország – nem a rendszer, hanem lakói – kedvezõ
megítélését. Mert a bátorságot, a nemzeti büszkeséget és az össze-
fogást mindig és mindenütt respektálták. 1956 októbere pedig –
Gyarmati György szavaival élve – Magyarország huszadik századi tör-
ténetének legkiemelkedõbb kollektív nemzeti teljesítménye volt. 

Jelentõsége túlmutat Magyarországon és a magyarságon. Ez volt az
elsõ, egész országra kiterjedõ politikai és fegyveres kísérlet a szocia-
lista táborban a sztálinista rendszer és a Szovjetuniótól való politikai,
katonai és gazdasági függés felszámolására, a nemzeti hagyományok-
ra épülõ független demokratikus állam megteremtésére. Joggal illeszt-
hetjük 1956 októbere elé a magyar jelzõt. Az utókor ugyan ikerválság-
ról beszél, összekapcsolva a magyar és a szuezi válságot, amelyek kö-
zül az utóbbinak nagyobb közvetlen politikai jelentõsége volt. Ám a
világ közvéleményét a magyar szabadságharcosok hõsies küzdelme
kötötte le, és rokonszenvét élvezték a menekülõ százezrek. 

Bibó István egyik tanulmányában a történelem olyan nagy „folyé-
kony” pillanatairól ír, amelyek az egy helyben álló vagy egy irányba ha-
ladó korszakokat hirtelen fordulathoz juttatják, és a további fejlemé-
nyeket hosszabb idõre újból determinálják, amikor aránylag nem sok
dolog vagy semmi sem szükségszerû, és amikor mindennek az ellenke-
zõje is lehetséges. 1956, a magyar október ilyen nagy és folyékony pil-
lanat volt. Olyan pillanat, amikor hinni lehetett, hogy lehetséges meg-
változtatni a fennálló helyzetet és nem szükségszerû, hogy harccá te-
rebélyesedõ követeléseik elbukjanak.

Kis nemzetek is képesek nagy tettekre, amelyek akár csak 1956-ban
belsõ erõbõl táplálkoznak, ám ezek mozgását és lehetõségeit külsõ,
náluk sokkal nagyobb erõk határozzák meg. A történelemben, mint ál-
talában az életben, mindig minden hatással van mindenre. Ez igaz volt
már a népvándorlás korában és az azt megelõzõ korokban is, csak ak-

kor az okok és okozatok között évek, évtizedek teltek el. A huszadik
században azonban ez az idõ hetekre, majd napokra, nem egyszer
órákra szûkült.

Magyarország apró kis pont volt a második világháború után kiala-
kult hatalmi rendszerben. 1956-ban a szó szoros értelmében két vi-
lág határán helyezkedett el. A nyugati demokrácia és a Szovjetunió
által egy táborba zárt országok perifériáján – s ekkor, ebben a barakk-
ban még senki sem volt vidám. Mindaz, ami az országban történt el-
sõsorban Moszkva akaratán, másodsorban Moszkva és a Nyugat vi-
szonyán múlt, és csak harmadrészt és legkevésbé függött a magyar
politikai hagyományoktól és sajátosságoktól. A második világháborút
követõ évek rövid átmenete után Magyarország ténylegesen elvesz-
tette függetlenségét. Önálló külpolitikáról nem is álmodhatott, bel-
politikája pedig úgyszólván csak a nagy testvér által mutatott példa
utánzására, nyílt vagy burkolt utasításainak végrehajtására szorítko-
zott. Az alkotmányban deklarált népszuverenitás képviselõje, az or-
szággyûlés formalitássá silányult. A rádió, a lapok, sõt a könyvkiadás,
a filmmûvészet és a színházak is az õket uraló hatalom propaganda-
eszközei lettek. Nem volt, aki szót emelhetett a zsarnokság ellen. Az
ÁVH, a „párt ökle” mindenütt lecsapott, ahol veszélyt gyanított. Tu-
catjával végeztek ki, ezrével zártak börtönbe koholt vádak alapján
embereket, köztük vezetõ kommunistákat, s a megfélemlítés szándé-
kával milliókat vontak eljárás alá komoly indok nélkül. S akkor még
nem esett szó az egzisztenciális nyomorról, amibe a vas és acél or-
szága víziójának (valójában a szovjet hidegháborús tervekbe illeszke-
dõ 5 éves terv) kergetése taszította az ország lakosságát.

Az elkeseredett és rettegõ országnak Sztálin halála és a Szovjetuni-
óban beindult bel- és külpolitikai desztalinizáció hozott újra reményt.
Belpolitikai téren ez egyet jelentett az elégedetlenség felülrõl törté-
nõ levezetésével, azaz a gyeplõ lazításával. Az új politikai irányvonal
Magyarországon is változásokat hozott: Nagy Imre miniszterelnöki
kinevezését, aki a nevéhez kötõdõ reformpróbálkozás keretében tö-
rekedett a gazdaságpolitika hibáinak felszámolására. Óvatos kísérle-
teket tett a társadalom politikai jogainak kiszélesítésére, enyhítette a
parasztság súlyos terheit, s hozzálátott a politikai okok miatt tör-
vénytelenül elítéltek rehabilitációjához. Mindez reményt keltett a la-
kosság jelentõs részében. Annál nagyobb csalódást és immár elkese-
redett gyûlöletet váltott ki az 1955 elején bekövetkezett fordulat:
Nagy Imre leváltása, kizárása a pártból, s intézkedései nagy részének
visszavonása. Mindez összefüggésben volt a két tábor viszonyának is-
mételt elhidegülésével. Ám ez a visszarendezõdés nem történt olyan
eréllyel és határozottsággal, mint korábban. Mindez a mai mértékkel
mérve minimális szabadság ízébe belekóstolt magyar értelmiségit,
írót, diákot, a tisztességesebb bért kapó üzemi dolgozót, a TSZ-bõl
kilépett parasztot a rövid idõre felvillantott engedmények ismételt
igénylésére késztette.

Az ENSZ által a magyarországi események kivizsgálására felállított
különbizottság jelentése szerint, Magyarországon spontán nemzeti
felkelés volt, amelyre a régóta fájó sérelmek szolgáltattak okot. Ezek
egyike Magyarország alárendelt jogállása volt a Szovjetunióval szem-

ben. A felkelést diákok, munkások, katonák és értelmiségiek irányí-
tották, akik közül sokan kommunisták vagy volt kommunisták voltak.
Akik részt vettek benne, ragaszkodtak ahhoz, hogy a magyar politi-
kai szerkezet alapját, a demokratikus szocializmus képezze, hogy a
földreformot és egyéb szociális vívmányokat épségben megõrizzék. 

Valóban, a felkelõk legfõbb célja: a nemzeti függetlenség vissza-
szerzése, a diktatúra lerombolása és az életkörülmények javítása
volt. A forradalom alatt rádión leadott és külföldön regisztrált 225 is-
métlõdõ követelés közül 78 (35%) a függetlenségre, 69 (31%) a politi-
kai rendszer reformjára, 63 (28%) gazdasági reformokra és 15 (6%) a
sajtó-és vallásszabadságra vonatkozott. Egy követelés sem tartalmaz-
ta a háború elõtti politikai rendszer visszaállítását vagy az államosítá-
sok érvénytelenítését, mint ahogy a határrevíziót sem. 

Hosszú ideje márciusra asszociálunk, amikor a fiatalság kerül szó-
ba. A márciusi ifjak, a népek tavasza egyértelmûen 1848 márciusához
kötõdtek. Hogy októberhez éppoly jogosan társítható a fiatalság,
mint márciushoz, bizonyítják a rideg számadatok, Október ember-
veszteségének szomorú mérlege. A sebesültek száma megközelítet-
te a 20000-et, ennek 70%-a volt 30 év alatti. A teljes szám  26%-a pe-
dig mindössze 19–24 év közötti. Hasonló volt az arány a harcokban
elesett 2500 halálos áldozatnál, illetve ehhez hasonlóan alakult a
megtorlás idején kivégzettek száma és megoszlása is. Az 1956-os
eseményekben való részvétel miatt a magyar bíróság jogerõre emelt
halálos ítélete nyomán kivégzett 229 személy 32%-a volt 12–24 év kö-
zötti, 43%-a pedig a 25–34 év közötti korosztályba tartozott. Az
emigránsok döntõ többsége is fiatal volt. Az összesen 200 ezret
megközelítõ emigráns 72% -a volt 15 és 39 év közötti. 

A döntõen fiatal munkásokból és diákokból álló szabadságharcosok
szívós ellenállást fejtettek ki a benyomuló szovjet csapatokkal szem-
ben. Az erõviszonyok azonban egyenlõtlenek voltak. A magyarság har-
cának a végkimenetele szükségszerûen a bukás volt. Magára hagyatva
a Nyugattól, amelynek támogatásába a lelkes szabadságharcosok két-
ségbeesett reményüket vetették, ez nem történhetett másként. A for-
radalom leverése után fokozatosan és lassan eltiportatott és elerõtle-
nedett mindaz, aminek a lyukas és vérrel bõven áztatott piros-fehér-
zöld trikolór volt a szimbóluma. A forradalom elbukott, ám hatása óri-
ási volt. A szabadság börtönének falán repedés keletkezett, ami e bör-
tön falainak elõbb mállásához, majd teljes leomlásához vezetett. 

Dr. HORNYÁK Árpád
egyetemi tanársegéd
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ÁLDOZÓ Krisztián

Ötven hattyú
L. B. emlékére

(I.)
(Halladi András – hallgató)

Egy új rekviem ritmusa: lánctalpak gördülése, esõáztatta pergõ vakolat, sáros csizmák cso-
szogása, utcahossznyira hangzó lélegzetvételek. Jaj Istenem, félek ebben a dalban, ez a
csönd csont-hideg. Az alvadt vértõl és sártól megfeketedett szanitécköpenyért áldalak. 

Hova rejtsem az apró marokpisztolyt? Hogy mondják azt az orosz mondatot? Lõnek, lõ-
nek!
Bennem lõnek, vagy merre? Messze, ugye messze! Már nincs miért, már csak éhség van.
Emlékek sincsenek. Hol van a Balaton, a mozi, és az a lány? 
El akartam venni feleségül. Hogy is hívták? 

Lõnek.
Éles csõrû hattyúk szaggatják a levegõt. Bármerre repülnek mindig a fülem mellett suhan-
nak. Valahol kiabálnak. Suttogjatok nekem, suttogjátok, hogy gyõztünk. Simogassatok
meg. Régen nem aludtam. Még sohasem aludtam életemben. Dúdoljatok egy altatót ne-
kem, oroszul is lehet. Takarjatok be, vigyetek el aludni. Rákosi a válaszom. Bármit kérdez-
tek, az vörös. A tej vörös, a fû vörös, az ég vörös. Hajnal van.

A Balatonnál egyszer nézegettem a hattyúkat. Vagy álmodtam? Vagy azóta se vagyok éb-
ren? Bárcsak ébren lehetnék. Ébresszetek fel! Kérek egy bögre vörös tejet! Hideg a fal, de
magamhoz ölelem. A hattyúk még hidegebbek. Egy sarok. Jaj Istenem, egy sarok!
Menetelnek… katonák menetelnek az utcán. Mindjárt ide érnek, ahol állok. 

Nem emlékszem a nevedre. Kedves, hattyúnak foglak elnevezni. 

„Nye sztreljájetye!” „Nye sztreljájetye!” „Nye sztreljájetye!” Ordítom és kilépek. Felém, fe-
lém rohannak. Térdre esek a félelemtõl. „Imperialiszt”, „Fasiszt” – kiabálják. A tej vörös,
Rákosi elvtárs – nyöszörgöm magam elé. A gyomrom egy marék hideg jég. A szívem per-
cek óta nem dobog. A tiszt parancsot ad. Részegek. Kétszer mellé, harmadszorra sorozat.
Egy hattyú, két hattyú, három hattyú…

A Balatonnál egyszer nézegettem a hattyúkat. Vagy álmodtam? Vagy azóta se vagyok
ébren?

(II.)
(Bélényi József – õrsvezetõ)

A családjával együtt nyugatra ment. Hiányzott neki.
Mi a mennybe disszidálunk – próbáltuk felvidítani.
Szenesvödörrel ment neki egy vonalnak. Hattyúnak becéztük.
Zsákos temetést kapott, nem mondtunk érte imát.
Ötvenen haltak meg a Korvin közben aznap.
Küldtem a lánynak táviratot. Nem válaszolt, talán nem kapta meg.
Nem akartam belegondolni, hogy összevérzett kabátzsebében a zsebkendõ.
Vajon az övé volt-e. Aznap megértettem, milyen üres is valójában
A zászlónk közepe.

(III.)
(Káltai Béla – szanitéc)

Olyan volt, mint egy fehér hattyú. Alig tizennyolc éves, hirtelen, becsületes. Mindennap
csokoládét akartam adni neki. (Imádta a csokoládét.) Az idõsebb ápolónõk megszólták ap-
ró mellét, suta mozdulatait. Folyton szoknyáját igazgatta, mint aki szégyelli vékony lába-
it. Egyszer kávéztunk együtt. Napját sem tudom. A cukrot mindig az ötvenes szobában
fekvõ fiúnak adta. A doktor úr mesélte, hogy énekel a mentõautóban. Aznap õ volt ügye-
letben. Ott ült az orvos mellett, amikor a tank eltalálta a mentõ oldalát. (Egy munkás sze-
rint a jármû úgy hajlott meg, mint egy harmonika.) Az autó kigyulladt. Kitántorgott, hogy
kirángassa a beteget, de egy sortûz elvitte a bal lábát. Az összeégett, megfeketedett tes-
teket csak este tudtuk elhozni, amikor elcsendesedtek az utcák. Sosem feledem el a sze-
me fehérjét. Olyan volt, mint egy színeváltozott hattyú. Sosem akartam tudni a nevét.

(IV.) 
(Szathmári László – végzõs gimnazista) 

Mert egész életem hasonlana meg. Lassan meneteltünk. Egy nõ énekelt a fejünk fe-
lett. Vállainkon fémesen csillogó elhatározás. Legelöl ment egy ember, tiszta, kemény
tekintetét magasba emelve. Õ volt a zászlónk. Nem féltünk az utcasarkokon. Nem fe-
nyegettek tetõablakok. Leheletünk lassan szállt fel, nyugodtan, méltóságteljesen,
mint a megnyugvás. 

Boldog voltam. Mellettem barátom Halladi Andris dúdolt és átölelte Kedvesét, aki a maga
elõtt tolt babakocsiba temette szemét. A házak tetején hattyúk ültek. Ötven hattyú. Nem
számoltam meg, de tudtam. Apám és anyám szemközt, a Bródy Sándor utca második
emeleti ablakából integetett felém. Rázta õket a büszkeség, a szebb jövõ nyugodt kivárá-
sa. Egyre erõsödött a kiáltozás. Elõször Apa hallotta meg, aztán Andris. Összecsuklott az
egész menet. 

Lassan nyitottam ki a szemem. Fegyverropogást hallottam a Bródy utca felõl. A szobában
mindenki öltözött, fogta ócska vadászpuskáját és sietett az õrvezetõhöz. Andris épp a ba-
kancsát húzta. „Szuez, Szuez, hosszú ez.” – mondta inkább magának, mint nekem, majd
felkelt és azzal az utánozhatatlan, görnyedt-sánta járásával elindult az ajtó, az egyetlen
fényforrás felé.

KÉNER Balázs

Ötsoros
Ezerkilencszázötvennégy
Ezerkilencszázötvenöt
Ezerkilencszázötvenhét
Ezerkilencszázötvennyolc
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Abban az évben december elején költöztünk ki a belvárosi lakásból,
azóta még az utcát is elkerüljük, ahol az a ház áll, inkább vállaljuk a
jókora kerülõt, ha épp a közelben akad dolga valamelyikünknek. Nem
mintha különösebb gond lenne azzal az utcával. Egyáltalán nem tér
el a belvárosi, kicsit kopottas, foltokban még macskaköves utcáktól,
a bérházak itt is csak bérházak, unalmas szürkék. De az ember már
csak ilyen, ha fájó emlékekrõl van szó. Olyan, mintha az utca két
oldalán álló házak közé valami láthatatlan üvegfalat emeltek volna
csak nekünk, amely meggátol minket abban, hogy át tudjunk kelni az
egyik oldaláról a másikra. Mindannyian tudjuk, hogy ezt a falat csak
odaképzeltük, de nálunk, a családban mindenki tiszteletben tartja a
létét. Minden évben egyszer mégiscsak áttörjük, bár mostanában
már csak egyedül teszem meg azt a párszáz lépést, rendszerint lesze-
gett fejjel, nehogy felismerjen valaki. Rálépek a fényesre koptatott
kövekre, elhagyom a régi fûszerest, most kínai bolt, árad kifelé a mû-
anyagszag, korábban antikvárium volt, régebben dohánybolt... Végig
húzom az ujjaimat, lekaparok és a markomba zárok egy mészdarabot
a málló vakolatú régi bérház faláról. Gyerekként ugyanezt csináltam,
amíg a szomszéd kislányra vártam, hátha meglátom, amint balett-
cipõket átvetve a vállain táncórájára sietett. Akkor lehettem elõször
szerelmes. A következõ háznál megállok, elnézem a régi kapunkat,
megérintem az újabb és újabb festékrétegektõl szikkadt tölgyfát, és
betûzök egy szál rózsát a két szárny közötti résbe.

Apám rendes ember volt, mindenki szerette, pedig nem mutatta ki
az érzelmeit, azt hogy dühös onnan lehetett észrevenni, hogy egész
elvörösödött a bal füle. Lehettünk akármennyire rosszak, még a
hangját sem emelte fel, egyszer sem ütött meg bennünket, holott a
házban szinte minden gyereket felpofoztak, volt, aki szíjjal kapott.
Apám szeretett minket a maga módján, és anyánkat is, meg a szom-
szédokat, az életet… Mi is szerettük, nemcsak azért, mert ha haza-
jött a munkából, hozott néha déligyümölcsöt. Isten tudja, honnan
szerezte, nagy kincs volt akkoriban a narancs, hát még a banán! Irigy-
kedtek ránk a gyerekek a házból, mert nem bírtuk ki dicsekvés nél-
kül. Apám igazságos volt, velünk sem kivételezett. Egyszer kisebbik
öcsémmel már a kapualjban vártunk rá, amikor feltûnt a sarkon, a
többi srác féltékeny tekintetétõl követve rohantunk elé, rohanás köz-
ben kérdezgettük, mit hoztál Apu?! Találgattuk, hogy banán vagy na-
rancs lapul-e a zsebében. Amikor kézen fogva visszavezetett minket
a házhoz, mielõtt felmentünk volna a lépcsõn, a hosszú bõrkabát alól
elõvarázsolt egy kis fürt banánt, a lépcsõn ülõ kölyök ölébe ejtette,
és minket felvonszolt maga után az emeletre. Akkor lehettem úgy ki-
lenc éves, és sokáig tartott, míg megértettem, miért is tette ezt
apám.

Anyám a költözés után sohasem beszélt apámról, öcséimben el is
halványodott az emléke, csak bennem él. Kerültük ezt a témát, mert
anyánk mindig elkomorult, ha szóba került. Anyám nem is tudott az
évi egyszeri õszi sétámról sem. Visszamentem az egykori utcánkban,

a maga pünkösdi méltóságával, szertartásosságával, a virággal, és a
kõdarabbal. Anyám ha tudja, nem engedte volna meg. Pár éve temet-
tük szegényt, a halála elõtt a ráncos, átlátszó kezet simogattam a kór-
házban. Odahúzott a szájához. Olyan erõvel, amelytõl meglepõdtem.
Rekedten, szárazon, nyirkos leheletre fektetve belelihegte apámat a
fülembe, öregségtõl és lázas fájdalomtól értelmetlen mondatokba
burkolva.

Emlékszem arra az estére, szüleim feszült arcára, ahogy a rádiót
hallgatták, és mintha ránk is hatottak volna azok a szavak, amelyeket
akkor még fel sem fogtunk, bár inkább az az áhítatos csend, az a ke-
netteljes csend parancsolta ránk a némaságot. És hallottunk lövése-
ket, petárdákra emlékeztettek, anyám elõször ezt hazudta nekünk,
ahogy felriadtunk a sötét szobában. A konyhán egész éjjel égett a vil-
lany, átszûrõdött a sápadt fény az ajtó alatti résen. Másnap hajnalban
apánk bejött hozzánk, csak én ébredtem föl, nem is a homlokomra
feszülõ csóktól, sokkal inkább a bõrkabát szúrós szagától, még lát-
tam a homályos alakot kilépni a szobából, aki egykor még az apám
volt, de akkor mintha szellem lett volna, ma is érezem a kitáruló aj-
tón beszökõ októberi hideget. Anyám bejött, mellém bújt, az arca
egészen szivacsos volt, és nedves, elküldtem volna, de nem mertem
megszólalni, amíg fel nem kelt reggelit készíteni.

Egész nap szólt a rádió, anyám feszült volt, egy bögrét is leejtett
mosogatáskor, szitkozódva söpörte össze a szilánkokat. Mi nem me-
hettünk ki aznap, mert egyre közelebbrõl dörrentek a lövések,
anyánk azt mondta, veszélyes lenne, mi mégis kíváncsiak voltunk, azt
sem bántuk, hogy kint esett. Anyám délután felhívta nagyanyánkat,
sírt a telefonba, majd elkezdett csomagolni, segítettünk neki, azt
mondta, lemegyünk falura, ennek örültünk, mert nem kellett iskolá-

ba menni, és a nagyanyánk mindig sütött rétest nekünk, ha lerándul-
tunk hozzájuk. Mire végeztünk, besötétedett, átjött a szomszéd, és
amíg anyánkkal beszéltek, betereltek minket a gyerekszobába, hogy
ne zavarjunk. Hallgatóztam, apámról beszéltek, engem soha nem ér-
zett büszkeség töltött el. Biztos voltam benne, hogy fontos dolog
történik kint az esõben, apám rendkívüli ember, teszi, amit tennie
kell, értünk és mindenkiért. Apám hõs, egy igazi hõs, nagy ember,
akit mindenki tisztel, és szeret, elõre köszönnek neki az utcán. Hir-
telen nem is bántam, hogy kora reggel elment, és még nem ért haza,
mert tudtam, minket szeret a világon a legjobban, és ha valami miatt
késõbb ér haza, hát az biztosan nagyszerû dolog, amit meg kell érte-
ni. Rangidõsként csendet parancsoltam öcséimre, és fegyelmet is tar-
tottam, mindig is szerettem volna hõs lenni, úgy tûnt, végre itt az al-
kalom, bizonyíthatok. A szomszéd elment, anyánk leült közénk, még
a villanyt is lekapcsolta, ott ültünk mind a négyen, szorosan összebúj-
va, utazóruhában, még cipõ nélkül. A legkisebb öcsém anyánk ölé-
ben, mi nagyobbak közrefogtuk õket, anyánk reszketett, egészen le-
hûlt a lakás, én átkaroltam, erõsen, hogy megnyugtassam. A kályhára
nem tett senki, lassan kihûlt a lakás, mi elaludhattunk, mert egyszer
csak bejött a szobába apám, kézen fogott minket, kiléptünk az utcá-
ra, a kapuban óriási tömeg fogadott bennünket, és üdvrivalgás. Apá-
mat a levegõbe emelték, mi büszkék voltunk, halálosan büszkék, az
emberek ott helyben megválasztották királynak, igazságos, bölcs, és
boldog királynak, aki szerette a népét, a népe is szerette õt, aki híre-
sebb lett Mátyás, még István királynál is…

Felriadtunk anyámmal, mert lövések dörrentek az utcából, mintha
az ablak alatt lõttek volna, de a két kicsi továbbaludt. Feszülten ül-
tünk, lent az utcán emberek ordítottak, léptek dobbantak, valahol
üveg tört össze. Soha nem éreztem ilyen közel magamhoz anyám.
Amikor elültek a zajok, anyám már nem volt mellettem. Nem tudom,
mi késztetett rá, hogy mint egy alvajáró felálljak, ráborítsam a kabá-
tomat az ágyon pihegõ két kis testre, és anyám illatát követve kilép-
jek a szobából a konyhába, onnan a folyosóra, a lépcsõházba, talán a
szemem sem volt nyitva, csak a rózsás párát követtem, le a lépcsõn,
a zárt tölgyfakapukig, ahol anyám állt meredten. Arra sem emlék-
szem, hogyan haladtam el mellette, hogyan csimpaszkodtam fel a ki-
lincsig, hogy mart bele a fagyos fém a tenyerembe, lenyomtam, és
csak húztam magam felé az ajtószárnyat. Viszont emlékszem a résen
bedõlõ testre, a fej koppanására a kövön, anyám ijedt sikoltására, a
lassan szétfolyó vérre, ahogy a testet a hátára fordították, a lábamat
néztem, ahogy körbefolyta az alvadó vér, apám vére, anyám elránga-
tott onnan, de még láttam apám üveges tekintetét, ahogy a semmi-
be mered. Azt talán csak képzeltem, hogy apám mellkasán a seb
olyan, mint a nyíló õszirózsa. Egy október végi este, egy kapualj, egy
gyerek, egy alvadó vérben fekvõ férfi égre meredõ szemekkel, a mell-
kasán virágzó rózsákat szétkenõ nõi kéz, egy lépcsõn leszaladó há-
zaspár hálóruhában, és a feltámadó szél, ahogy elhordja a földön fek-
võ férfi darabokra tépett államvédelmis igazolványát.

BÁTORI Zoltán 
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1956. október 22., Pécs, a jogi kar udvara
A három pécsi felsõoktatási intézmény (Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pé-
csi Pedagógiai Fõiskola) számos hallgatója, tanára összegyûlik
azon a Diákparlamenten, ahol megalapítják a független, egyetemi
ifjúsági szervezetet, a MEFESZ-t. Megszavaznak egy 21 pontos ha-
tározatot a követeléseikkel szabadságról, függetlenségrõl, igaz-
ságról.

2006. szeptember 22., Pécs, 
Rozs András, a Baranya Megyei Levéltár Fõlevéltárosa

Kilenc éves voltam, és mégis, gyerekként is érez-
tem, hogy valami nagy dolog van készülõben.
Természetesen akkor még nem fogtam fel az
események súlyát, de 23-án, este nyolckor, látni
szüleim feszült arcát miközben a rádiót hallgat-
ják, az nagy hatással volt rám. A síri csend, a
megfagyott levegõ a szobában… Azokban a
napokban szinte egész nap szólt a Szabad Euró-
pa, a Pécsi Rádió, a Londoni Rádió. Meghatáro-
zó élmény volt. A családomon kézzelfogható

volt a felszabadultság, a remény, az eufórikus egymásra találás. Sorban áll-
tam kenyérért, miközben lövések dördültek. Aztán a katarzis, amikor a Du-
nántúli Napló száma a Kossuth-címerrel jelent meg. Tudja, mit jelentett az
akkoriban? Mindvégig kettõs nevelést kaptam. Egyrészrõl ott volt a hiva-
talos, amit az iskolában sulykoltak belénk. Én hazamentem, és kérdeztem.
Édesanyám ösztönzésének köszönhetem az érdeklõdésemet, hogy kutatni
kezdtem, a tisztánlátásért, azért, hogy az események pártatlan és igazsá-
gos megítélésben részesüljenek. Sajnálatos módon sokan politikai kérdés-
ként kezelik az '56-os forradalmat. Az átlagember ma vegyes és ellentmon-
dásos képeket és értelmezéseket kap az eseményekrõl. Fontos tisztázni a
dolgokat. Amikor többek között engem is megbíztak az iratok, dokumen-
tumok feltárásával, betekintést nyerhettem addig titkosított jegyzõköny-
vekbe, jelentésekbe, és elhallgatott tényekbe. Máig is úgy gondolom, hogy
korrigálni kell a kialakult képet. Hogy mit jelent nekem '56? Az emberek
nem tûrik el sokáig a saját gondolataik megtörését. Lehet és kell harcolni
erõszakmentesen, demokratikus eszközökkel a diktatúra ellen. Ezt megkí-
vánja az ember elemi igazságérzete.

1956. október 23., Pécs, Dolgozó Ifjúság Szövetségének orvos-
kari irodája
A POTE helyettes dékánja oktatási szünetet rendel el, a Magyar
Dolgozók Pártja egyetemi ülést hív össze, hogy felelõsségre von-
ják a MEFESZ tagjait, akiket végül meghallgatásuk nélkül elkülde-
nek. Az orvoskari MEFESZ vezetõk elfoglalják karuk DISZ irodáját.
A pártbizottság „ellenforradalmi lázadással” vádolja õket.

2006. szeptember 23., Pécs, 
Tulipán Zsófia, orvostanhallgató

Engem nem érdekel a politika, a forradalom meg-
ítélésében csak saját magamból tudok kiindulni.
Bár végsõ soron mirõl is szólt, ha nem a politiká-
ról? Mindenesetre nem kellene eszköznek használ-
ni. Kisiskolásként csak a „népünnepély” jellege
maradt meg bennem, személyes kötõdésem nin-
csen. A cél, a tüntetés számomra szimbolikus, kis-
sé romantikus, olyan eszméket hirdettek, amikért
én is kimennék küzdeni. És Európa felfigyelt ránk.
Megnézem a témához kapcsolódó filmeket, talán

lehetnék nagyobb hazafi is. Kell emlékezni. Egyszer egy külföldi kérdezett tõ-
lem egy érdekes dolgot, ha jól emlékszem pont ‘56 kapcsán: „Miért van az,
hogy a magyarok azt ünneplik, amit elbuktak?” És tényleg. Ünnepelhetnénk
inkább a rendszerváltást.

1956. október 24., Pécs, MEFESZ iroda
A MEFESZ vezetõség nyilatkozatot ad ki, tisztázva a pártvezetés
által megfogalmazott rágalmakat. Megtörténik a kapcsolatfelvétel
a bányászok, a munkások, és az egyetemisták között. A belváros-
ban spontán tömegmegmozdulások zajlanak. Az egyetemisták
még nem vonulnak az utcára, bíznak a békés megoldásban.

2006. szeptember 24., Pécs, 
Labancz Richárd, történelem szakos hallgató

Nincsen különösebb érzelmi kötõdésem, igyek-
szem a történész szemével vizsgálni az eseménye-
ket. Mondjuk az én koromban, az én generációm-
nál szerintem nem is lehet érzelmi kötõdésrõl be-
szélni. Az egész forradalom esélytelen volt. Az el-
fojtott sérelmek vitték utcára az embereket. Nem
volt fegyverük, harci képesítésük, nem voltak
tankjaik. Csak a meggyõzõdés. Igyekszem pár-
tatlan maradni, és nem csatlakozni egyik szub-
jektív értelmezéshez sem, tárgyilagosnak kell len-

ni. Azt hiszem, sokan rossz úton járnak, akik foglalkoznak a témával. Sok ren-
dezvény és program giccses, sokkal inkább ünnepély, mint emlékezés. Pedig
fontosabb lenne emlékezni és továbbadni.

1956. október 25., Pécs, Széchenyi tér
Sikerül megakadályozni, hogy a felhergelt tömeg megtámadja a rend-
õrségi és államvédelmi laktanyát. A Széchenyi téren a karhatalom fegy-
vert használ, egy halált okozó lövés is eldörren.  Az este folyamán a tün-
tetõk megalakítják a Forradalmi Bizottmányt. Elfoglalják a városháza, a
fõposta, a rádió, és a nyomda épületét. A rendõrség néhány óra alatt
visszafoglalja az intézményeket, az intézményfoglalókat õrizetbe ve-
szik és fogva tartják.

2006. szeptember 25., Pécs, 
Stampf László, jogi asszisztens hallgató

Egy népet teljesen meghatározza a történelme.
Fontos. Akkor, azon a napon ötven éve az embe-
rek egyszer csak kimentek, mert változtatni
akartak. Jelzésértéke volt, amire a politikai elit
észbe kapott. Az én nagyapám rendõr volt, egy
hónapig bújtatták, mert különben agyonverték
volna. Nem kell cifra ünnepélyeket szervezni,
meg verseket szavalni, bizonygatni. Elég lenne,
ha mindenki csak egy órát szánna rá, ha végig-
gondolná, ha elmenne a Terror Házába, végig-

járná és elmélyülne magában. Csak járja végig. És tartsuk fontosnak, de ne
azt, hogy kötelezõ, ne az ünnepet, hanem azokat az embereket, akik ott vol-
tak. És az eszméiket.

1956. november 1., Pécs, 48-as tér
A négy napja felállított két, 200–250 fõt számláló egyetemi zászlóal-
jak nemzetõri feladatokat látnak el, járõröznek a városban. Az egyik
zászlóalj orvosegyetemi, a másik jogi és fõiskolai hallgatókból állt. Éj-
jel az orvosegyetemi egység segítségével megkezdõdik az „ávós”
tisztek begyûjtése.

2006. október 1., Pécs, 
Csobod Judit, filmelmélet és esztétika szakos hallgató

Nagyapám rendõr volt, éppen szolgálatban,
amikor a tüntetõk kövekkel dobálták meg a
szolgálati lakásokat. Nagyanyám, meg a töb-
bi rendõrfeleség a hátsó kijáraton menekült ki
a gyerekekkel. Ennyi a családi történetem, ami
a forradalomhoz köthetõ. Ott, akkor, magya-
rok álltak egymással szembe. A lázongók
azokkal szemben, akiket elhomályosítottak,
becsaptak, de mindenki a saját meggyõzõdé-
séért állt ki. Nem tudok elfogultan gondolkoz-

ni. Voltak ott, akik tisztán láttak, és voltak, akik nem. Lényegtelen, hogy
ki lõtt elõször. Akik kimentek, azoknak joguk volt feláldozni az életüket,
de nem azért, ami ma folyik. Én mindig hülyén éreztem magam, hogy mi-
nek ünneplünk egy tragédiát. Fontosabb szabadnak lenni, mint boldog-
nak. Érdemes volt, és ma is érdemes lenne kivonulni a szabadságért, ami
mára csak egy szó lett. Régen nem csak egy szó volt, hanem sokkal több
annál. Régen tudták, hogy mi az a szabadság, ma már elfelejtettük, mit
is jelent.

1956. november 4., Pécs, a POTE kollégiuma
A bevonuló szovjet csapatok az ágyukból rángatják ki az egyetemis-
tákat. Az orvosi zászlóalj leteszi a fegyvert a katonák elõtt. A másik
egyetemi zászlóalj nagy része a késõbb „Mecseki Láthatatlanok” né-
ven elhíresült szervezet tagjaival beveszi magát a Mecsekbe. A szov-
jet katonák visszafoglalják Pécset.

2006. október 4., Pécs, 
Hollósi Dániel, angol szakos hallgató

Elkéstünk. Amint mód lett volna rá, meg kel-
lett volna büntetni azokat az embereket, akik
belelõttek a tüntetõk tömegébe. Felelõsség
terheli õket. Mára már túl késõ a felelõsségre
vonás. Nem szabad felejteni, emlékezni kell
arra, hogy az ember élhet a demokrácia intéz-
ményével, ha úgy érzi, hogy megsértik a joga-
it. Ismernünk, tudnunk kell, hogy mi miért
történt, hogy ne hagyjuk megismétlõdni, ne
adjunk esélyt egy újabb diktatúrának. Tisztel-

nünk kell azokat, még ha nem is volt eredménye, akik az életük kockáz-
tatásával néztek farkasszemet a tankokkal, mert értünk tették, azért,
hogy mi már egy jobb világban nõjünk fel. Nem a végkimenetel a fon-
tos, hanem hogy meg merték tenni. 

1957. március 10., Pécs
Megkezdi mûködését a megtorlás intézménye. Bárkit, aki vala-
milyen formában szerepet vállalt az ‘56-os eseményekben, bíró-
ság elé citálnak. Sokakat internáló táborokba, „jobb” esetben
börtönbe zártak. A legenyhébb büntetés az egyetemtõl való el-
tiltás volt.

Én ‘56, ti ‘56, akkor mi ‘56? 
Forradalom a pécsi egyetemeken

PPééccssii  eeggyyeetteemmiissttáákk  
rréésszzvvéétteellee  
aa  ffoorrrraaddaalloommbbaann
Az egyetemisták Pécsett is élénk szerepet játszottak az 1956-
os forradalom eseményeiben. A MEFESZ megalakítása, a tün-
tetéseken való részvétel mellett harcoltak a „Mecseki
Láthatatlanok” csapataiban, vagy az utánpótlást biztosították az
ellenállók számára. Összeköttetésben álltak a pesti Mûegyetem
hallgatóival. Röplapokat terjesztettek, és a forradalom leverése
után is ragaszkodtak a békés küzdelemhez. 1957-ben, a for-
radalom egy éves évfordulóján a Pécsi Nemzeti Színház
kénytelen volt levenni programjáról a Bánk Bánt, ugyanis a
titkosszolgálat értesülései szerint az egyetemi aktivisták rend-
bontásra készültek– ami a Himnusz és a Szózat eléneklésébõl,
és a „Tiborc panasza” utáni vastapsból állt volna.
Több hallgató is elhagyta az országot, tartva a megtorlástól. Az
itthon maradottakra szigorú büntetések vártak. A forradalom-
ban való részvételük mértékétõl függõen kezelték õket. Az
egyetembõl való kicsapástól a börtönbüntetésekig és internáló
táborokba való szállításig szolgáltatott „igazságot” a karhatalom. 

(Forrás: Rozs András, A pécsi egyetemek és a pedagógiai fõiskola
az 1956-os forradalomban címû munkája alapján)

AA  „„MMeeccsseekkii  LLáátthhaattaattllaannookk””
Az ország többi városával ellentétben Pécsett viszonylag békés tüntetések
zajlottak a forradalom ideje alatt, a hivatalos jegyzõkönyvek egy-egy
(Komlón és Pécsett történt) halálos áldozattal járó sortûzrõl számolnak
be. Mégis, a budapesti harcok után a legjelentõsebb ellenállás, és
fegyveres (fõként utóvédharcok formájában) összecsapások az ország-
ban, sõt a világon is elhíresült ellenálló csapat, a „Mecseki Láthatatlanok”
tevékenységéhez köthetõ. Majdnem egy hónapig álltak ellen a több-
szörös szovjet túlerõnek, dacolva a tankokkal, harckocsikkal, és a lét-
számfölénnyel. Bár jelentõs harcászati sikereket nem értek el, kitartásuk
és önfeláldozó küzdelmük példát, és reményt adott az embereknek,
nevük pedig legendává vált. 
1956. november 4-ére a Pécsre bevonuló szovjet csapatok felszámolták
a városban az ellenállók utolsó csapatait is, fegyverletételre szólítva fel a
felfegyverzett egyetemistákat, munkásokat, és városiakat. Azok, akik meg-
tagadták az együttmûködést, 4-én és 5-én tömegesen vonultak fel a
Mecsekbe, hogy onnan folytassák elkeseredett küzdelmüket. Nagy szám-
ban akadtak köztük tanárok, hallgatók, orvosok, és a szabadságharchoz
átállt katonák is. A becslések szerint, bár ezekre nincsen megbízható for-
rás, az elsõ napokban 1000 fõre volt tehetõ az ellenállók száma. Az azon-
ban biztos, hogy november 7-ére legtöbben visszatértek otthonaikba,
kollégiumaikba, vagy laktanyáikba. A megmaradt, mintegy háromszáz fõs
csapat parancsnoka Horváth Géza, helyettese, az egykor a Horthy-had-
sereg tisztje, Kubicza János lett. Õk osztották fel egységekre a harcolókat,
szervezték meg a felépítést, és osztották szét az egységek között a zsák-
mányolt golyószórókat, géppisztolyokat, puskákat és egyéb fegyvereket. 
Tapasztalatuknak köszönhetõen sok felkelõ életét mentették meg a biztos
haláltól. 
Méltón érdemelték ki a láthatatlan jelzõt, ugyanis sikeresen elkerültek
minden komolyabb, és végzetesnek ígérkezõ nyílt összecsapást. Mikor a
szovjet sereg összevonta erõit, hogy felszámolja az ellenállást, az
egységek egyszerûen eltûntek a Mecsek erdeiben, felszívódtak, senki sem
tudta, hogy hová. Egyszerûen eltûntek, mintha sohasem léteztek volna.
Egyetlen jelentõsebb harcászati eseménynek a november 14-én történt
pécsváradi rendõrõrs megtámadását tekinthetjük. Nemcsak utánpótlás
zsákmányolása volt a cél, hanem az is, hogy az ellenállók tudassák mind
az országgal, mind a karhatalommal, hogy a „Mecseki Láthatatlanokkal”
igenis számolni kell még. Az elkeseredett küzdelem végül november 22-
én ért véget, amikor a Horváth Géza negyvenketted magával, egy vi-
szontagságos vándorlás után Barcs mellett átlépte a jugoszláv határt, és
nyugatra menekült.

(Forrás: Rozs András, A „Mecseki Láthatatlanok” címû dolgozata alapján)

S
O

M
O

G
Y

I
E

S
Z

T
E

R

MESTER Zoltán 


	Forma-01
	Forma-02
	Forma-03
	Forma-04

