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s
oroksári gyerekként a városrészt 
Pesterzsébettől elhatároló Juta- 
domb tövében élte át a második vi-
lágháborút Lux Antal. A dombon 
felállított tizenkét légelhárító ágyú 
célkeresztjeit követve életében 

először a város felett cirkáló szovjet és né-
met gépeket skiccelte le, amikor azonban 
végre beköszöntött a béke, nem volt taná-
csos összegyűjteni a háború zűrzavarában 
szétszóródó repülőgéprajzokat.

– Az elvtársak nagyon kényesek voltak 
a horogkeresztekre. Semmi nem maradt 
meg a rajzokból. Kár, mert ez volt az első 
művészi tevékenységem.

A fi ú, aki a csepeli képzőművészeti is-
kolában folytatta művészeti tanulmá-
nyait, meglehetősen hamar felismerte, 
hogy a kommunista rendszerrel aligha 
tudja majd elkerülni az ütközéseket.

– Gimnáziumba jártam, amikor meg-
halt Sztálin. Akkor egy barátom, akivel 
ugyanazon a villamoson utaztam, kijelen-
tette, hogy előbb is megdögölhetett volna. 
Erre leráncigálták a kocsiról, és azóta sem 
tudjuk, hol van. Biztosan agyonverték – 
mondja. Lux Antal ma Berlinben él, de el-
ismert képzőművészként aktív 
résztvevője a magyar művészeti 
életnek.

– Az ötvenes években minden-
ből politikumot csináltak. Ha vere-
kedtem, ha becsméreltem a pártot, 
bármi apróságot követtem el, súlyos kö-
vetkezményei lettek. Korán fölfogtam 
ennek a szisztémának a negatívu-
mait. Az oroszok bejöttek, meg-
erőszakoltak a nőket, kirabolták 
a parasztokat. A fene tudja, nem 
voltak szimpatikusak. Utáltam 
azt a rendszert. Emlékszem, 
ahogy annak idején mentem a villa-
mossal, fi gyeltem a szürkeséget az öt-
venes évek utcáin. Olyan szegénység volt 
akkoriban, hogy az emberek ürgéket fog-
tak, pörköltet csináltak belőlük, és azt 
árulták a körúton. Nem lehetett hozzájut-
ni semmihez, a májas hurkát például feke-
te kenyérből csinálták. Engem mindig pro-
vokáltak a rendőrök, hát elkezdtem bok-
szolni, hogy meg tudjam védeni magam.

Az ifj úkori csínytevésekért abban az 
időben súlyos árat fi zetett az ember. Meg-
esett, hogy egy nap táncmulatság után a fi -
úk kissé kapatosan köpőversenyt rendez-
tek a pártház előtt. Aki eltalálta a ház lám-
páját, az nyert. A két soroksári rendőr elől 
Lux Antalnak még sikerült elfutnia, barát-
ját viszont elkapták, és négy évre elítélték.

– Egyszer aztán én is bajba kerültem. 
Itt, Soroksáron minden szombaton tán-
colni mentünk, egy alkalommal azonban 
elénk állt egy ember, és nem engedett be 
a rendezvényre. Erőszakkal föl akartam 
menni, de ő egyszerűen lelökött a lép-
csőn, én meg erre megpofoztam. Utóbb 
derült ki, hogy a párttitkár volt. Jött a 
rendőrség, és hamarosan az erzsébeti 
kapitányságon kötöttem ki.

– Nem tudta, hogy párttitkár? – kérde-
zem, mire Lux Antal őszinte felháboro-
dással így válaszol:

– Nem tudtam, de ha tudtam volna, 
még jobban megverem!

Az esetből bírósági ügy lett, természe-
tesen kellően átpolitizálva. A párttitkár 
hamis tanút hozott, aki azt állította, hogy 
a vádlott e szavakkal káromolta a pártot 
lökdösődés közben: „Rohadt kommunis-
ták, nemsokára lógni fogtok!”

– Nagy szerencsémre a párttitkárt 
nem sokkal ezután leültették fegyverrej-
tegetésért, mire a hamis tanúja megijedt, 
és visszavonta a vallomását – mondja Lux 
Antal, aki akkor 17 éves volt, így „csak” 
két évet kapott testi sértésért, három év-
re felfüggesztve.

Persze nem úszta meg ennyivel. Bár a 
gimnázium elvégzése után dekorációs 
lett a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek-
ben Csepelen, éppen csak addig dolgoz-
hatott, amíg be nem sorozták. A behívó 
egy feledhetetlen emlékű tokaji alkotótá-
borból visszatérve várta kis, Népszínház 
utcai albérletében, 1956 augusztusában.

– Munkaszolgálatos katona 
lettem Pécsett. Bányában 
kellett dolgoznom, a vájár 
mellett lapátoltam a szenet 
a csillékbe, de volt, amikor a 

Vorbauban (egyik szintről a 
másikra átvezető, másfél mé-

ter átmérőjű járat – a szerk.) dol-
goztam, ezer méter mélyen, ahol alig kap-
tunk levegőt. Nem volt könnyű munka.

Lux pontosan emlékszik, milyen hi-
deg ősz volt 1956-ban. Már októberben 
fagyott, s mivel kesztyű nélkül dolgozott, 
a keze nemegyszer odafagyott a csillére. 
A társaság egyébként jó volt: nagyrészt 
szintén „megbízhatatlan” egyénekből te-
vődött össze, így nagy volt az összetartás. 
Nem csoda, ha a forradalom kitörésekor 
mintha bomba robbant volna közöttük.

– Huszonharmadikán éjjelesek vol-
tunk. Amikor másnap reggel fölhúztak 
minket a mélyből, a váltás lelkesülten kia-
bálta: kitört a forradalom Budapesten! Mi 
is őrjöngtünk az örömtől, letéptük a vörös 
csillagot a sapkánkról és mindenünnen, 
ahol volt. Erre megjelent egy teherautó, 
tele állig felfegyverzett ávósokkal. Leugrál-
tak, körbeálltak, ránk szegezték a géppisz-
tolyokat, s felszólítottak bennünket, hogy 
aki letépte a vörös csillagot, álljon félre. 
Mindenki félreállt. Féltünk, mert tudtuk, 
hogy ezek tétovázás nélkül kivégezhetnek 
minket. Aztán egyszer csak felugráltak a 
teherautóra, és eltűntek. Azt hiszem, job-
ban féltek akkor, mint mi.

Bár addig sem neki, sem társainak 
nem sok fogalmuk lehetett arról, mi is a 
szabadság, azokban a napokban mégis 
megéreztek belőle valamit.

– Úgy tűnt, végre széthasadt az a ko-
szos fátyol, amely addig ránk telepedett. 
Akkor nem gondoltunk harcra. Azt hit-
tük, hogy ezzel vége van a rendszernek, 
és most végre szabadok vagyunk – mesé-
li. Amikor azonban november 4-e hajna-
lán bejöttek az orosz tankok, a katonák 
számára egy percig sem volt kérdéses, 
hogy a harcot fel kell venni.

– A kaszárnya hátsó részén átmásztunk 
a kőkerítésen, és felmentünk a Tettyére. 
Az én szakaszom harminckét főből állt, va-
lamennyien maradtunk, s összesen körül-
belül kétezren kezdtünk fegyveres ellen-
állásba a Mecseken azokban a napokban – 
idézi fel. A harchoz golyószóróik, román 
kézigránátjaik, dobtáras géppisztolyaik 
voltak. Később a készlet kiegészült a jól be-
vált Molotov-koktélokkal is, amelyekkel 
már remekül harcképtelenné lehetett ten-
ni a tankokat. A gerillaharcban a terep-

ismeret előnyeit kihasználva nem egy tan-
kot és harckocsit visszavonulásra kénysze-
rítettek a mecseki láthatatlanok néven em-
legetett szabadságharcosok, akik a Szabad 
Európa Rádió által visszhangzott üzenet-
be kapaszkodva tartottak ki, abban bízva, 
hogy jön a nyugati segítség.

– Kezdetben a római kőbánya fölött 
vártuk az oroszokat. A szakadék fölötti tü-
zelőállásokból jól láthattuk, amikor begör-
dült egy szovjet tank, és megállt az egyet-
len villanypózna halovány fénye alatt. Ma 
sem tudom, miért, kiszállt belőle egy tiszt. 
Lőni kezdtünk. A tiszt és a tank is gyorsan 
visszavonult – meséli Antal, aki ekkor lőtt 
először éles fegyverrel emberre. Akármi-
lyen nagy vagány volt, arról a pillanatról 
még ma sem könnyű beszélnie.

– Nem kaptunk levegőt – mondja kis 
tétovázás után. – Ha mi nem lőttünk vol-
na, ők lőnek le bennünket.

Lux Antal már az első napokban meg-
betegedett. A tüszős mandulagyulladás 
magas lázzal járt.

– Amikor már két-három éjszaka nem 
aludtunk, és nagyon kimerültünk, fel-
mentünk a mecseki szakszervezeti üdü-
lőbe, befeküdtünk a szép, tiszta ágyakba 
úgy, ahogy voltunk, csizmástul, koszos 
ruhában, és pillanatokon belül elalud-

tunk. Alig pirkadt meg, amikor riadót 
kia báltak. Ahogy kirohantunk, repülőt 
láttunk magunk fölött. Azt hittük, hogy 
megjöttek az amerikaiak, ugráltunk örö-
münkben, de amikor a gép közelebb ke-
rült, rájöttünk, hogy orosz felderítő.

Lux Antal hamarosan a harcok sűrű-
jében találta magát: a stratégiailag fontos 
szerpentint a Dömörkapunál védték a 
forradalmárok.

– Egy nagyon bátor őrmester és egy ti-
zedes dzsippel hordta fel az élelmet és a 
fegyverutánpótlást, ameddig az oroszok 
el nem kapták őket. Az őrmestert tarkón 
lőtték, a tizedest pedig arra kényszerítet-
ték, hogy rádión beszéljen rá bennünket 
a megadásra – folytatja.

Az állásokat november 10-ig sikerült 
tartaniuk, egészen addig, amíg a szov-
jetek be nem látták, hogy nem tudnak 
közel kerülni a gerillaharcot folytató for-

radalmárokhoz. Végül ágyúkkal lőtték 
szét őket. Nem maradt más hátra, mint a 
menekülés.

– Nagyon sok halottunk és sebesül-
tünk volt, és amikor elvesztettük a győze-
lem reményét, megkerültük és a sebesül-
tekkel együtt elhagytuk a Mecseket.

Lux negyedmagával indult útnak. So-
kan Jugoszlávia felé vették az irányt, de 
Lux Antal előtt dekorációs korszakából 
felrémlett a „Tito, a láncos kutya” felirat, 
amelyet annak idején hatalmas transzpa-
rensekre kellett festenie. Mivel nem akart 
csöbörből vödörbe kerülni, úgy döntött, 
inkább a Duna mentén indul el hazafelé 
soroksári katonatársával, Báder Ádám-
mal és két másik bajtársával együtt. Az út 
majd nyolc napig tartott, keresztül a ka-
tonai megszállás alatt lévő országon.

– Amikor november végén haza-
értem, anyám összecsapta a kezét rémü-
letében, hiszen addigra már kerestek a 
kiegészítő parancsnokságról. Összecso-
magoltam, és elindultam két soroksári 
barátommal, Vojával és Jankóval.

Vojákovics Istvánnak és Kroó Jankónak 
is nyomós oka volt a menekülésre, hi-
szen mindketten részt vettek Soroksáron 
a fegyveres ellenállásban.

– Mi kellett ahhoz, hogy valaki fegy-
vert ragadjon? – teszem föl a kérdést.

– Egy bal és egy jobb kéz… – mondja 
Lux, de aztán komolyra fordítja a szót: – 
Talán volt ebben egy kis kalandvágy, de 
egy magasztosabb érzés is dolgozott ben-
nünk, hogy megvédjük magunkat, a bará-
tainkat és az egész országot. Ez olyan fen-
séges érzés volt, amit nem lehet defi niál-
ni. Addig nem tudtuk, mi az a hazaszere-

tet, mert a kommunizmusban mást értet-
tek alatta. Csak akkor tudtuk meg, mi az – 
hogy mit védünk –, amikor lőttek ránk.

Voja, Jankó és Lux a Hanságon keresz-
tül menekült Ausztria felé, míg el nem 
fogták őket a szovjetek. Persze nem adták 
meg könnyen magukat. Jankó egy határ 
felé haladó teherautó platójára kapaszko-
dott fel, úgy szökött meg, másikuk egy ép-
pen igazoltatott paraszt kezéből tolta el a 
biciklit, úgy távozott észrevétlenül.

– Másnap megint jött egy kiskatonákkal 
teli teherautó, s nekem is sikerült felugra-
nom rá. A katonák gyorsan letakartak egy 
olajtól bűzlő pokróccal, így sikerült meg-
szöknöm – emlékszik vissza Lux, akire 
még hosszú menetelés várt a határig.

Amikor már napok óta nem aludt, a 
kimerültség és a félelem kezdte kikezde-
ni az idegeit. Gyalogolt a nádtengerben a 
telihold fényében, nagy hidegben. Végül 

egy csapat menekülttel találkozott a ná-
dasban. Egy másik legénnyel tutajt eszká-
báltak, s azzal hordták át a hansági csa-
tornán a kétségbeesett anyákat, menekü-
lő apákat a gyerekeikkel.

– Mire miránk került volna a sor, a 
tutaj szétmállott, így teljesen átázva, át-
fagy va értünk át a túlpartra, ahonnan 
már csak száz méterre volt Ausztria. Ami-
kor fölrohantunk a töltésre, az oroszok 
tüzet nyitottak ránk. Mintha dongóraj sü-
vített volna el a fülem mellett, de a golyók 
nem találtak el senkit, mögöttem csapód-
tak be a nádasba. Amikor átértünk a ha-
táron, csak kapkodtuk a levegőt, ezúttal 
az örömtől. Fantasztikus volt. Emlék-
szem, olyan érzés fogott el, mintha kike-
rültünk volna a sötétségből: végre nem 
huszonötös égők, hanem neonlámpák 
világítottak. Minden fénylett, csillogott, s 
ez nagy hatással volt ránk. A száraz ruha 
mellé kaptunk tíz-tíz schillinget is. Bevet-
tük magunkat a környék egyetlen kocs-
májába, és egész éjjel Bill Haley és Ted 
Herold slágereit hallgattuk önfeledten.

Lux Antal tizenegy évvel később tér-
hetett haza először Magyarországra. A 
rendszerváltáskor még az is megfordult a 
fejében, hogy hazaköltözik, de a Berlin-
ben megteremtett egzisztencia vissza-
húzta. Amikor hazalátogat, el-elmegy 
élete sorsfordulóinak helyszíneire, bará-
toknak mesél a régi időkről, a Dömörka-
puról és a Hanság nádtengeréről. Azok-
kal viszont, akikkel együtt élte át a me-
cseki harcokat immár hatvan éve, semmi 
kapcsolata nincs. A mecseki láthatatla-
nok szétspricceltek a világ minden tájára. 
Ma is őrzik láthatatlanságukat.

A legendás gerillaharcosok, a majd 
kétezer fős mecseki láthatatlanok 
egyike volt a Berlinben élő képző-
művész, Lux Antal, aki ma is őrzi a 
hatvan évvel ezelőtti események ha-
tására levont tanulságokat. Mi a ha-
zaszeretet? Mi dolgozott a forradal-
márokban, amikor tüzet nyitottak a 
szovjet katonákra? Mindezekről a 
kérdésekről a soroksári tájház fehér-
re meszelt falai közt beszélgettünk.

SAS H EGY I  Z S Ó F I A

„Nem kaptunk levegőt” – Lux Antal, a mecseki láthatatlan története

„Az oroszok, fene tudja, 
nem voltak szimpatikusak”
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Emlékérem 
a szabadság 
hősének 

Akkor nem gondoltunk 
harcra. Azt hittük, ezzel 
vége van a rendszernek, 
és végre szabadok vagyunk.


