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A 2015-ben elhunyt temesvári 
dramaturggal, újságíróval, 
’56-os elítélttel halála előtt 
hosszabb interjút készített 
lapunk. Koczka Györgyöt bör-
tönbüntetésre ítélték, majd a 
Bărăganba száműzték. A ma-
gyarországi forradalomra való 
megemlékezésként a beszél-
getésből közlünk részleteket.   

→ NÁNÓ CSABA

Temesváron érettségizett, 
majd a kolozsvári Bolyai Egye-
tem irodalom szakán folytatta 
tanulmányait. Azaz folytatta 
volna, de közbeszóltak az 1956-
os történések…

Pontosan abban az évben, 
1956. július 28-án töltöttem a 18. 
évemet, tehát nagykorú lettem. És 
mivel azon kevés megnyomorítot-
tak közé tartoztam, akik tíz osz-
tállyal érettségizhettek, már má-
sodéves egyetemi hallgató voltam 
az akkor még egyedül csak Bolyai 
nevét viselő egyetemen. Érettségi 
vizsgám után Varga tanárnő fél-
rehívott egy ablakmélyedésbe és 
így szólt hozzám: „édes fi am, ha 
te az egyetemen is úgy viselkedsz, 
mint az iskolában, akkor te bör-
tönbe fogsz kerülni.” Egy percig 
nem volt kétséges, hogy politikai 
börtönre gondolt, nem köztörvé-
nyesre. Rájöttem, hogy én bizony 
pofáztam az iskolában, és nagy-
nagy köszönettel tartozom a ta-
náraimnak, hogy ezt igyekezték 
titkolni a „szemek és fülek” elől, 
amelyeknek a jelenlétét éreztük 
már akkor is.   

Miként zajlott a Bolyain az omi-
nózus diákszövetségi választás?

A Bolyai Egyetemen a válto-
zás jeleként értékeltük, hogy meg 
akarják alakítani a diákszövetsé-
get. Azt hittük, rájöttek odafenn, 
hogy az Ifj úmunkás Szövetség im-
potens sóhivatallá vált, és hogy fel 
kell pörgetni a diákok szervezeti 
életét. Ezért alig vártuk a fi lológián 
az október 24-re kiírt diákszövet-
ségi választásokat. Ám 23-án Ma-
gyarországon kitört a forradalom, 
így aztán másnap délután szinte 
forradalmi volt a hangulat a ko-
lozsvári egyetemen is. A megvá-
lasztott vezetőségnek 16 diák volt 
a tagja, a vezetőség pedig egyetemi 
reformokat akart. Ezek kidolgo-
zására túl sokan voltunk 16-an, 
és akkor egy hattagú bizottságot 
neveztek ki, amely kidolgozza a 
megfelelő javaslatokat nemcsak 
az egyetemi oktatás reformjára, 
hanem a diákszövetség statútu-
mára vonatkozóan. A javaslatokat, 

követeléseket egyik idősebb kol-
légánk, a történelem szakos Vár-
hegyi István foglalta írásba. Máig 
tisztázatlan utakon az egyetemi 
reformkövetelések és a diákszövet-
ségi statútumtervezet a Szekuritáté 
kezébe kerültek. Nagy szerencsénk 
volt, hogy a tevékenységünk nem 
minősült titkos szervezkedésnek, 
minthogy engedélyezett közgyűlé-
sen választottak meg. De bocsánat 
nem volt akkor sem.

Közben nyilván fi gyelemmel 
követték a magyarországi törté-
néseket…

Óráról órára követtük a buda-
pesti eseményeket. 13-an laktuk 
a bentlakás egyik hálóját, pénzt 
gyűjtöttünk, és vettünk egy rá-
diót, amely éjjel-nappal be volt 
kapcsolva, és amelyen a Szabad 
Európát is hallgattuk. Ez a rádiós 
dolog később egy jól megrende-
zett provokációnak bizonyult. A 
diákszövetségi beadvány kidol-
gozása és megvitatása mellett sok 
minden más is történt. Végigéltük 
a 20. század legreménytelenebb, 
de legnagyszerűbb pillanatait. 
Megízleltük a szabadság ízét. 
Elvesztettük a józan ítélőképes-

ségünket. Szembeszegültünk a 
„csehigyulákkal”, így neveztük 
azokat a tanárainkat, akik meg-
próbáltak meggyőzni arról, hogy 
ellenforradalom folyik Magyar-
országon. Veszélyben a szocia-
lizmus – mondták nekünk –, de 
addigra mi már nem aggódtunk 
a szocializmusért. Ugyanolyan 
gyors politikai változáson estünk 
át, mint a kommunista Nagy Imre, 
aki október 23. után magáévá tud-
ta tenni egy demokratikus, pol-
gári Magyarország követeléseit a 
szabad választásoktól a többpárt-
rendszerig, a magyar függetlenség 

ügyét a Varsói Szerződés felbontá-
sától a szovjet csapatok visszaren-
delésének követeléséig. halottak 
napján kivonultunk a Házsongár-
di temetőbe, gyertyákat gyújtot-
tunk az írók sírjain. Gyászoltuk a 
budapesti utcákon elesett szabad-
ságharcosokat, nem tudtuk, hogy 
rövidesen gyászba borul az egész 
Magyarország és bőven lesz sírás-
ra való ok Erdélyországban is.

 
Hogyan emlékszik a letartózta-

tására?
November 17-én egyik Anna 

nevű kolléganőnknek a névnap-
ját ünnepeltük. Hajnal felé, már 
18-án, mentünk haza az egykori 
Király utcában levő diákotthonba. 
Reggel kilenc óra tájban felráztak, 

hogy keresnek a rendőrségről. Két 
jól megtermett civil állt a szobánk-
ban mondván: hajnaltájt hazafelé 
tartva zajongtunk az utcán, felje-
lentés érkezett csendháborításért, 
fáradjunk be a rendőrségre. A dol-
gon nem sok tisztázni való volt, 
holtbiztosan nem zavartuk a késő 
őszi kolozsvári utca csendjét, de 
olyan időket éltünk, amikor nem 
sokat kérdezősködött az ember. 
A két tagbaszakadt civilen amúgy 
is látszott, hogy gyorsabban jár 
az ökle, mint az esze. Elsétáltunk 
a nem messze levő rendőrségre, 
ahonnan aztán kettőnket, engem 
és Kelemen Kálmán nevű kollégá-
mat, autóba ültettek és elvittek a 
Szekuritátéra. Ott közölték, hogy 
letartóztatnak lázításért, és bezár-
tak egy cellába. Másnap elkezdőd-
tek a vallatások.

 
A vallatások alatt használtak 

fi zikai kényszert ön ellen?
Nem kínoztak, nem vertek 

a vallatások során. Beadtak a 
cellába egy amolyan motoros 
szemüveget, amelyen keresztül 
nem lehetett látni, azt az ember 
feltette, és akkor karon fogták, 
felvezették az alagsori cellából 
egy szobába. Az ablaknak háttal 
leült a vallató tiszt, vele szemben 
a szoba másik felében a vallatott 
személy. A tiszt, aki a legtöbb-
ször civilben jelent meg, feltette 
a kérdéseket és ő maga írta a vá-
laszokat is. Odaadta elolvasni a 

→ Óráról órára követtük 
a budapesti eseménye-
ket. Tizenhármam laktuk 
a bennlakás egyik háló-
ját, pénzt gyűjtöttünk, 
és vettünk egy rádiót, 
amely éjjel-nappal be 
volt kapcsolva, és ame-
lyen a Szabad Európát is 
hallgattuk.
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