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Mi és a forradalom 
 

Ma 2006-ot írunk. Ötven évvel ezelőtt, – mikor 1956 novemberében 
kénytelenek voltunk elhagyni az országot, – az első karácsonyt a Falsthöft 
nevű Keleti-tenger parti kis üdülőhelyen töltöttem. 
Úgy kerültem oda, hogy egy német, magas rangú tengerésztiszt vendégül 
látott  a karácsonyi szünet idejére, mivel tudta az iskolából, hogy az én 
apám is katonatiszt volt. A Mecke család, – akinek a fia osztálytársam 
volt, – Kielben éltek, de karácsonyra magukkal vittek engem is a 
tengerpartra. 
A házikó egy piros-fehérre mázolt, a hajóknak jelző magas világítótorony 
közvetlen közelében volt. Időbe került, hogy megszokjam a villogó fény 
éjszakai sugarait. 
Nem jól éreztem magam. Szüleim nem tudták, hogy hova is kerültem, a posta 
nem működött, ez volt az első karácsony nélkülük. Az igaz, hogy Édesapámat 
már többször is hiányoltuk, mivel a Rákosi rendszer gondoskodott arról, 
hogy börtönben töltse több éven át a karácsonyokat, de Édesanyám és 
testvérem mindig velem volt. 
A tengeri vihar süvített, kint hideg volt, a vendéglátóimmal pedig nem 
tudtam kommunikálni, mert csak pár hete érkeztem meg Németországba, nem 
beszéltem a nyelvüket. 
Egy füzetecskét, – amibe eredetileg az első német szavakat szándékoztam 
felírni – arra a célra használtam, hogy gyertyagyújtásig visszahúzódva 
szobámba, az 56-os forradalom átélt eseményeit leírjam. 
Bevallom őszintén, azóta sem olvastam el irományomat. Az 1956 októberi 
eseményeket szinte el is felejtettem, mert a kudarc és a látott borzalmak 
miatt el akartam felejteni. Soha nem is beszéltem szívesen a történtekről. 
A sors úgy hozta, hogy most ötven évvel később a véletlen folytán kezembe 
került z a szótárnak szánt füzet és átolvastam azt, amit húszéves koromban 
írtam. A leírtakat magam is alig tudtam kisilabizálni. Látszik az akkori 
írásomon, hogy eléggé feldúlt állapotban voltam ezen az 56-os karácsony 
délutánon. 
A minap azt olvastam az újságban, hogy: „Azt szoktuk mondani, 1848-nak 1956 
volt a folytatása. Igen ám, de míg március a fiatalok szívéhez ér, 56-ot 
nem értik, nem érzik át… Ezért beszélni kell a megélt 56-ról, s meg kell 
szólítani a túlélőket.” 
Ezért is határoztam úgy, mikor ötven év után újra elolvastam az írásomat, 
hogy lemásolom és átadom családomnak, barátaimnak és azoknak, kiket érdekel 
egy diák forradalmi emlékeinek dokumentuma. 
 
Csebi Pogány Péter 
 
 

Győr, 1956. A forradalom kezdete 
 
Budapesten folyik a harc a tizenkét évig uralmon lévő kommunizmus ellen. 
Győr még csendes. Élesen figyeli a budapesti eseményeket. Miközöttünk a 
kollégiumban is nagy a feszültség. Az iskolában csak a pesti eseményekről 
folyik a vita. Mindenki azt kérdezi egymástól: Győr mikor következik? Nem, 
nem maradt el Győr sem. 



A Győri Bencés Gimnázium tanulójában szilencium és studium van. A csendet 
egy élesen szóló ajtónyitás szakította félbe. Galbács jött be. Remegő 
hangon mondta: Fiuk, a vagongyár felől özönlik a nép! Mi kifelé akartunk 
rohanni, de a prefektus atya oda állt az ajtó elé. Erre fel mi az ablakon 
akartunk kimenni. A prefektus eltűnt az ajtótól és erre mindenki futott a 
tömeghez. 
Mire a városházához értünk, az emberek az óriási vörös csillagot szedték le 
a városház tornyáról. Nehezen, de sikerült lefeszíteni azt a nem kedvelt 
kommunista jelképet. A nép szálkánként vitte el és köpködte az elnyomást 
jelképező vörös csillag maradványait. Sokan akartak belőle egy darabot 
emlékül hazavinni. 
E művelet után a forradalmi nép a nem messze lévő szovjet emlékmű felé 
tódult. Ledönteni teljesen nem tudták, de a hatalmas nehéz csillagot itt is 
sikerült lehúzni a tetejéről és nagykalapácsokkal püfölték azt a szobrot, 
ahol egy hónappal előtte még egy magyar katona, magyar rendőr és egy utált 
orosz katona állt díszőrséget. 
A Himnusz, a Nemzeti dal a műveletek közben sokszor hangzott el. Különösen 
nagyon jól hangzott, mikor a nép a Nemzeti dal refrénjét hangosan 
ismételte. 
   „A magyarok istenére 
     Esküszünk, 
     Esküszünk, hogy rabok tovább 
     Nem leszünk!” 
 
A börtönben 
 
A vörös csillag ledöntése, a szobor megcsonkítása még nem volt elég. 
Hangzott itt-ott: „menjünk, szabadítsuk ki a politikai foglyokat!” a tömeg 
és mi a börtön felé mentünk és betörtünk a börtönbe. A fogházban hirtelen 
több lett a kintről jövő „látogató”, mint a bezárt ember. A börtönőrök 
megszeppenve nyitogatták a cellákat. Egyeseknek az sem ment elég gyorsan, 
mert erőszakkal feszítették fel az ajtókat. A cellákból egymásután jöttek 
ki a foglyok. Leírhatatlan mosoly és izgalom ült az arcukon. Amikor kiértem 
a fogház kapuján. Egy teherautóval „ÁVO-sok” érkeztek felfegyverkezve. Az 
emberek közé lőttek. Mindenki menekülni igyekezett. Mi egy ott lévő 
építkezési árokba ugrottunk. Ekkor éreztem életemben először halálfélelmet. 
A lövöldözések után, másnap jött-ment a hír, hogy legalább öt nemzeti 
halottunk lett. A forradalom még csak most kezdődött igazán. 
 
Tüntetések 
 
Mi az iskolánk előtt gyülekeztünk, mert szájról-szájra ment a hír, hogy 
tüntetés lesz a városháza előtt az előző napi halottaink miatt. A 
Révaystákkal akartunk a városháza elé menni. Mikor odaértünk a Révay 
Gimnázium elé, kiderült, hogy az ottani diákokat nem engedik ki az 
iskolából. A nagy vastag kapu be volt zárva. A fő út felől ismét mentek az 
emberek a városházához tüntetni. Mi páran eléjük mentünk és elmondtuk 
nekik, hogy nem engedik ki a Révayból a diákokat. Erre fel az összegyűlt 
tömeg az iskola előtti téren kórusban követelte a tanulók kiengedését. Öt 
perc sem telt el, mikor kinyitották a nagykaput és közösen – mindig többen 
lévén – meneteltünk a városháza felé. Mi még egy külön kört is meneteltünk, 
miközben Kossuth nótákat énekeltünk a forgalmas utcákban, ahol rengetegen 
csatlakoztak hozzánk. A „körmenet” után a városházához mentünk, ahol több 
beszéd hangzott el az erkélyen. A beszédek közben osztálytársaim felkértek 



arra, mivel az iskolánkat „Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumnak” 
hívják, hogy én is menjek fel és szavaljam el tőle a Riadó című verset. Az 
összegyűlt tüntetők megtanulták a vers refrénjét, és velem együtt mondták, 
hogy: „riadj, magyar riadj!”  
Az iskolánkból többen is felszólaltak. A beszédek és szavalatok között az 
emberek a téren kórusban ismételték, hogy: „Azt kérdezik Pesten, Budán, 
hová lett a magyar urán. Ez a haza, magyar haza, minden ruszki tűnjön 
haza!”, stb. 
 
Az ÁVO-sok épületénél 
 
Járt körbe a hír, hogy az előzőnapi börtöni tüntetés után, letartóztattak 
és elfogtak több résztvevőt és diákot. A hír hallatára a városháza előtt 
lévő tüntetés nem tartott sokáig. Az Ávóról visszatért küldöttség közölte 
az erkélyen, hogy a letartóztatottakat nem óhajtják kiadni az ávósok. A nép 
erre fel, megindult az Ávó épülete felé. „Kitenni a fehér zászlót!” – 
harsogott a tömeg. Nemsokára ki is tették egy félig nyitott ablakon át a 
megadást jelképező lepedőt. Többen észlelték, hogy a függönyök mögött 
fegyverrel rohangálnak ide-oda az államvédelmisek és fényképezőgépek 
kattognak. Közben váratlanul a tömeg az épület hátsó részén bejutott az 
épületbe. Az ávósok egy páncélszobafélébe zárkóztak be. Hamarosan odakerült 
egy teherautó, és lánccal kihúzták az ajtót. Az egyik ávós azonnal főbe 
lőtte magát, a többiek pedig hangoztatták, hogy „Veletek leszünk 
barátaink”. A nép könyörtelen volt. Egyenként szedték ki őket az 
„egérlyukból”. Egy Baranyai nevű alak egy autóval akart menekülni. Többen 
felemelték a kocsi farát és visszahúzták az autót. Kicibálták az ávóst és a 
nép halálra verte. Véres tenyerét a falhoz nyomták. 
Azóta elgondolkodtam rajta, hogy mit tehetett ez az ember, hogy ennyire 
felindulva végeztek vele? 
Az épület elejéről és hátulról is áramlott be a tömeg, mintha egy 
focimérkőzésről jönnének. Megdöbbentő helyiségekre bukkantunk. A 
kínzókamráktól a luxusirodákig. Míg a kínzókamrákban körmök, véres foltok, 
gumibotokat találtunk, az irodákban italok tömegét. Rengeteg „káderlapot”, 
levelek fénymásolatait, kihallgatási jegyzőkönyveket. Aki nem jutott be, 
azoknak az ablakon dobálták ki az iratokat. 
 
Mosonmagyaróvárra! 
 
Győrben az ÁVH lefegyverezve. De Óváron folyik a sok vér! Teherautók 
jöttek. Mi is felszálltunk rá és irány Mosonmagyaróvár, segíteni az ott 
küzdőknek. Amerre csak ment a teherautónk, szomorú emberek sora integetett 
felénk. 
Megérkeztünk Óvárra, ahol a kórház udvarán több mint ötven halott volt 
elhelyezve. Azután egy honvédségi kaszárnyába indultunk, ahol fegyvereket 
adtak a kezünkbe. Egy katona magyarázta el, hogy hogyan kell ezeket a 
fegyvereket használni. A legfontosabb az volt, hogy hogyan kell 
lebiztosítani, nehogy valami baleset történjék. Ezek után odavezettek 
bennünket ahhoz az épülethez, ahol az ávósok tartózkodtak. Hamar sötét 
lett. Az épületben csak egy kétmaroknyi ávós tartózkodott, akik megadták 
magukat, a többi pedig elmenekült. Ezek szerint későn érkeztünk. Az 
áldozatokon már nem lehetett segíteni. Mi ezek után visszatértünk Győrbe. 
 
A Győri Ifjúsági Tanács 
 



Győrben még nagy volt az izgalom. A következő napon is folytatódtak a 
tüntetések. Én egy küldöttség révén bekerültem a Győri Ifjúsági Tanácshoz, 
ahol éppen azon vitatkoztak, hogy a fiatalabbak Budapestre menjenek, avagy 
sem. Különböző vélemények alakultak ki, aminek emlékezetem szerint az volt 
a vége, hogy maradunk Győrben. Az Ifjúsági tanács hamar megtartotta az 
alakuló gyűlését, ahol Vaskovitsot választották meg elnöknek. A Tanács 
nagyon sok feladatot látott el. Többek között az én feladatom az volt 
(mivel volt motorkerékpár jogosítványom, és egy üzemtől kaptunk egy 
motort), hogyhogy hozzam-vigyem a pesti és győri híreket a repülőtérről, 
mert telefonösszeköttetés nem volt. A győri rádióhoz is elmentünk és 
leadtuk felolvasásra a vagongyári munkások követeléseit és különböző 
forradalmi híreket. Jelenlétünkben fel is olvasták a közleményeket. 
Egyik éjjel Sopronba is elmentem egyetemistákat toborozni, mert Győrben nem 
volt egyetem és főiskola. Tíz egyetemista már másnap tevékenyen dolgozott 
és segített az Ifjúsági Tanácsnak. 
Motorkerékpárral vittem a híreket a falukba is az ottani forradalmi 
tanácsoknak. 
Pannonhalmára is eljutottam, ahol az ottani diákok között is nagy volt az 
izgalom. Az ottaniaknak fogalmuk sem volt, mi van Győrben, Budapesten, 
pedig csak kb. 20 km a távolság Győrtől. A városházi irodánk kicsinek 
bizonyult, így átköltöztünk a „DISZ” épületébe, ahol különböző osztályokat 
alakítottunk. Ahova én tartoztam, az a hírterjesztő és sajtó részleg volt. 
Az osztrákokhoz az egyik részleg, Soós László barátommal járt ki 
kötszerért. (Csodálkoztunk, hogy nyugaton milyen szegények az emberek, mert 
barna és fekete kenyeret küldtek.) Mi is a küldött konzervet és élelmet 
ettük, mert éjjel-nappal egymást váltottuk és nem mentünk haza. A kisebbek 
a beérkezett segélyeket, ruhákat, élelmet válogatták a kultúrházban. (A 
nálam 6 évvel fiatalabb öcsém is ott tevékenykedett.) 
Közben egy nő jött hozzánk, felkínálva segítségét. Egy börtönből 
kiszabadult fogoly megismerte, és mondta a nevét is, hogy ezt a nőt 
Hargitai Erzsébetnek hívták, aki a foglyok közt ismert spicli volt. Az 
ügyet már nem tudta a tanács kivizsgálni, mert a nő, mint a kámfor eltűnt. 
Az egyik éjszaka nagy volt az izgalom. Lövöldözések ébresztettek fel. 
(Akkor éppen pihenőn voltam.) Nekünk is volt egy-két fegyverünk, amiket még 
Magyaróváron kaptunk a katonáktól. Egyikünk elrohant a városházára, ahol 
közben megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács Szigeti Attila vezetésével. 
Ott elmondva az esetet, nemsokára megérkezett egy teherautónyi katona, 
akiknek már nem kellett beavatkozni a lövöldözésbe, mert a támadók 
elmenekültek. 
Ettől kezdve őrséget álltunk a bejárat előtt, és ellenőriztük a főúton a 
Budapest – Bécs közti forgalmat. Sikerült is elfogni egy-két orvosnak 
álcázott ávóst, akik Bécsbe mentek volna úgymond, gyógyszerért. Olyan 
különösen és izgatottan viselkedtek, hogy avval árulták el magukat. Ezeket 
az elfogott személyeket a városházára kísértük és átadtuk az ottani 
tanácsnak. 
 

Jöttek az oroszok 
 
Hajnaltájban sok teherautó érkezett a főúton. „Nem fogjuk bírni a sok 
igazoltatást.” – gondoltam magamban. Sikerült is az orosz konvojnak az első 
autóját leállítani! A platón lévő orosz katonák rám fogták fegyvereiket. 
Kénytelen voltam a Magyaróváron kapott fegyveremet – amit hála Istennek, 
sohasem használtam – odaadni nekik. Ők szerencsémre nem lőttek le, hanem 
továbbmentek. Engem csak egy fa mögött elbújt Hajós Gyurka nevű fiú 



biztosított. Senki sem gondolta volna, hogy pár óra múlva bekövetkezik 
Hazánk balsorsa! Virradatra a forradalmi rádió segítségkiáltását hallottuk. 
Mire kivilágosodott, a városháza környéke tele volt orosz katonával. A 
hidak, középületek úgyszintén. 
Egyikünknek eszébe jutott, hogy rohanjunk a „DISZ” Ifjúsági Tanács 
épületéhez is és jelezzük az ott lévőknek, hogy nagy baj van. De messziről 
már észleltük, hogy a mi épületünk előtt is egy orosz tank áll a spiclikkel 
egyetemben. Az orosz tiszt mikrofonnal a kezében elöl ment, és gondolom, 
átnézte az otthagyott dolgokat. Láttuk azt is, hogy a fegyvereinket 
elvitték. 
Mi az utcára kerültünk. Az volt az érzésünk, hogy figyelnek bennünket. Így 
az utcán is meg voltunk bénítva. Kádár János rémuralma következett. 
Budapest kitart a végsőkig. Győr és mi meg voltunk bénítva. Az oroszok és a 
kommunisták, Kádár hívei röpcédulákat és kommunista újságokat szórtak. Mi 
titokban amennyit csak tudtunk, összeszedtük ezeket a papírokat. 
Ez volt az utolsó forradalmi tevékenységünk. 
 
Három nap múlva Soós Laci ébresztett otthon. „Peti, többeket közülünk már 
elvittek! Minket is keresni fognak! Öltözz, és megyünk nyugatra!” 
Édesanyámtól nem búcsúztam el, mert nem akartam neki szomorúságot okozni. 
Unokahúgomat és Corrádi Gyuszit kerestük fel, hogy szüleinknek adják át 
üzenetünket, hogy ne aggódjanak értünk. Gyalog elindultunk a határ felé. 
 
Ezt, amit most leírtam, egy csendes karácsonyi délután írtam egy 
németországi tengerparti romantikus kis házban. 
 
Falshöft, 1956. karácsony délután 
 
 


