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A nemzet egységének a jelei 
 
Még novemberben hangzott el Kádár felszólítása: „Akinek nem tetszik a 

népi demokrácia, az fogja a kalapját, és távozzék!” A magyar nemzet történetében 
példátlan exodus volt a válasz a  cinikus felszólításra. A több mint 200 000 állam-
polgár menekülése – mely az ország lakosságának két százalékát jelentette –, irtó-
zatos vérveszteséget jelentett. Mivel egyetemisták, értelmiségiek, szakmunkások 
voltak többségben, a szellemi veszteség még nagyobb volt. 

Kis városunkból (Szécsény, Nógrád megye) a következő személyekről 
tudunk: USA – Pénzes Tibor, Pénzes Vavrovics Éva, Gálusz Tibor; Kanada – 
Doman Borbála tanítónő, Domszky Teréz vegyipari technikus; Ausztrália – Tresó 
Pál, ifj. Sánta Sándor építész; NSZK – Klement Kornél, Klementné Nyikon 
Mária, Domszky Lajos, Varga György, Rády Sándor, Molnárné Klement Mária, 
Klement Ferenc, Horváth (Kinizsi) Ferenc és Horváth Erzsébet; Franciaország – 
Erdősi Ferenc, Burgundi Tibor. Tehát legalább 18 személy menekült el 
Szécsényből. 

Fiatal feleségem megbetegedett, ezért húgomnál húzódtunk meg Kispesten, 
és csak december 10-én indulhattunk Nyugat felé. A Déli pályaudvaron a kalauzok 
fennhangon kiáltozták: „Szabadföld felé beszállás!” Kora este Sárvárhoz érkez-
tünk, de a szerelvény megállt a szemafornál. A kalauz jött, és elmondta, hogy 
piroson áll a jelzőlámpa, ami azt jelenti, hogy oroszok vannak az állomáson. Száll-
junk le, és gyalog menjünk Sárvárra. Erre jóformán kiürült a vonat. Mivel a sógorom 
munkatársnője idevaló volt és édesapja ismert órásmester, itt kopogtattunk be. 
Nagyon szívesen fogadtak, vacsorájukat megosztották velünk, de a többi mene-
külő sem maradt az utcán. 

Másnap hajnalban az állomáson a vasutasok az öregeket és a nagyobb 
gyermekeket a postakocsiban (paklikocsi) rejtették el. A nagy tömeget két marha-
vagonba terelték. A kisgyermekeknek altatót adtak, hogy csendben legyenek, 
leplombálták a vagonokat, és hamis szállítólevelet ragasztottak a kocsikra. 30 
kilométeres út után értünk a végállomásra, a határfaluba Répcevisbe. 

Orosz és magyar járőr álldogált az állomáson. Amikor felénk sétáltak, akkor 
a mozdonyvezető mindig az állomás végébe húzott. Így gurultunk egy félóráig 
ide-oda. Aztán a szovjetek eltűntek. Ekkor egy magyar őrmester szakította fel az 
ajtót, és azt kiáltotta, hogy „Fel a kezekkel!”, majd elnevette magát: „A falu már 
várja magukat”. Valóban, a falusiak az utcán álltak, és hívtak magukhoz. A nőket 
és gyermekeket a konyhába vitték, minket a csűrben vagy az istállóban helyeztek 
el. Étellel, itallal láttak el. A gazda mondta, hogy éjszaka átvisz minket a határon, 



de gondoljuk meg,  Ausztriában semmit sem kezdhetünk a forinttal. Ezt szívesen 
elfogadja, de nem feltétel. Ha valaki egy fillért sem tud adni, akkor is átviszi. 

25-én, éjjel 11 óra felé indultunk  útnak. Rakétázás, bujkálás, igazi 
szívszorító kaland. Csak most segítsen a Jóisten! Végre a határsávra érkeztünk, és 
25 méterre megpillantottuk az osztrák vámőrt. Letérdeltem, és megcsókoltam a 
magyar földet. Így búcsúztam Szülőföldemtől. Több faluból vártak még 
érkezőket. Körülbelül 130 személy jött át akkor ezen a helyen, Locsmándon 
(Lutzmannsburg). A templom tornyán vöröskeresztes zászló, reflektorral 
megvilágítva. Az iskolában ételt, italt kaptunk, szükségágyat, takarókat osztottak. 
Azon az éjszakán 11 000 honfitárs tántorgott át az osztrák határon. 

Másnap tovább kellett menni, mert jött a következő éjszakai hullám. 
Felsőpulyára (Oberpullendorf) kerültünk, egy magyar úriember kúriájába. Innen 
három nap múlva szállítottak Kismartonba, a herceg Esterházy kastélyába. 
Reggelenként jöttek a buszok, és a szervezők kiáltoztak: Aki Svédországba akar 
menni, szálljon ebbe a buszba …, aki Belgiumba, amabba …, aki Kanadába, 
amoda …, Dominika parasztokat keres … Sok ember sorsa itt dőlt el pillanatok 
alatt. Hihetetlen élmény volt. Mi nem jelentkeztünk sehová, mert meg kellett 
keresnem húgomat és férjét, valamint öcsémet. Így minket Steyrbe (az Enns folyó 
partján) vonatoztattak. Karácsony után Bécsben, a Központi Nyilvántartóban 
aztán megtudtam, hogy Linzben, a 63. sz. táborban vannak, s napokon belül 
hozzájuk is költöztünk. 

 Májusban –  a New Yorkban élő rokonunk hiába bérelt nekünk lakást, 
mert az USA leállította a befogadást – megpályáztam egy Ford-ösztöndíjat. A 
vizsgabizottság professzorai elfogadtak, így 1957. június 17-én, a Német Egység 
napján, a bajorországi Piding befogadó táborába kerültünk. Pár nap múlva 
szétosztottak minket az NSZK egyetemeire, ideiglenes igazolványt és vasúti jegyet 
kaptunk. Így kerültünk tizenhárman, magyar diákok, Nürnbergbe. 

Itt remekül fogadtak, tanácsokkal láttak el, mindenben segítettek, otthont 
találtunk. 


