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Némi zavarodottság, tornatermi ünnepségekrõl visszamaradt méla unalom
és az örökös, megbékélésérõl szóló politikai mantra: sokáig úgy tûnt, az
1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójának megünneplése sem lesz más, mint az elõzõ emlékezések. Más lett, de nem úgy, ahogy
gondoltuk: az évforduló elõtt-alatt zajló belpolitikai válság vélhetõen alaposan rányomja majd a bélyegét a közhangulatra. Furcsa ellentmondás, hogy
1956-nak külföldön sokkal letisztultabb és világosabb képe alakult ki, mint
idehaza. Nem szándékunk igazságot tenni a nagy politikai szimbólumharcban, csak a magunk egyszerû medvebocsi eszével leszögezzük: ötven évvel
ezelõtt abban mindenki megegyezett, hogy az orosz csapatok menjenek haza, legyenek szabad választások, Magyarország pedig önmaga intézhesse
ügyeit. Ezekért az eszmékért korunkbeli fiatalok is ontották a vérüket; nem
rajtuk múlt, hogy Magyarországon még több mint 34 év telt el az elsõ szabad választásokig és az idegen csapatok távozásáig. Ötvenhat tehát nekünk
az akkori fiatalok és idõsek bátorságát, szabadságszeretetét jelenti elsõsorban. A rájuk való emlékezés, az emlékük elõtti fõhajtás pedig azt is jelenti:
soha nem feledjük, hogy a barikádnak két oldala volt, s a történelemben ritkán adódó egyértelmûséggel lehet tudni, ki harcolt a jó, és ki a rossz oldalon. Éppen ezért nem hiszünk a könnyes bocsánatkérés mindent elmaszatoló giccsességében, áldozatok és hóhérok, vagy éppen a hóhérságot mentegetni igyekvõk közös ünneplésében. Mert a Ferenc József és Kádár János közötti párhuzamot hangsúlyozók egy dologról elfelejtkeznek: a kommunista
pártfõtitkár soha, semmilyen olyan gesztust nem tett, mint a „boldog békeidõk” császára és királya, aki a kiegyezéskor a nemzettõl koronázási ajándékként kapott összeget a honvédárvák javára ajánlotta fel. Kádár János nem
volt képes ilyen gesztusra: a kivégeztetett hõsök sírjain gaz nõtt, az évfordulók idején rendõrlovak táncoltak, gumibotok suhogtak. A rendszer, amely
vérben és bûnben fogant, végelgyengülésben múlt ki, s ebben nagy szerepe
volt annak, hogy 1956 õszén egy egész nemzet mondott nemet az elnyomásra. Mi tehát az akkori srácoknak, kérges kezû munkásoknak, Pestet élelemmel ellátó parasztoknak, a forradalom oldalára álló katonáknak és igen, politikusoknak a szabadságunkat köszönjük. Amely bice-bóca, sok sebbõl vérzik, de talán meg sem született volna, ha ötven évvel ezelõtt egy ország nem
gondolja azt, hogy elég volt.
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Fotó: MTi/Balassa Ferenc

1956
Napról napra
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OKTÓBER 22.
Hétfõi Hírlap (A hazafias Népfront
lapja)
Az NB I. állása:
1. Honvéd, 2. Dózsa, 3. Vörös Lobogó, 4.
Budapesti Kinizsi, 5. Salgótarján, 6. Csepel, 7. Tatabánya, 8. Vasas, 9. Dorog, 10.
Szombathely, 11. Pécs, 12. Szeged
OKTÓBER 23.
Szabad Nép (A
Magyar Dolgozók Pártjának
központi lapja)
Megalakult a
Március 15 Kör
a budapesti
egyetem bölcsészeti karán.
Hétfõ délután mintegy 400 hallgató
részvételével az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészeti karán megalakult a Március 15 Kör. A gyûlés a
Kör megalakítása után nyomban át is
alakult vitafórummá, amelyen a felszólalók sorra hangot adtak az egyetemi
ifjúságot érintõ sajátos egyetemi problémáknak, s hangsúlyozzák, hogy ezeken túlmenõleg az egyetemi ifjúságnak
hasonló aktivitással kell az országos
politika kérdései felé is fordulniok. (…)
Szó esett a vitán az egyetemi ifjúság
szervezeti útjának kérdéseirõl. Lényegében két álláspont alakult ki. Az
egyik javasolta az egyetemi ifjúság saját szervezetének, a MEFESZ-nek a
megalakítását. A másik: az egyetemi ifjúság a DISZ keretében küzdjön a DISZ
jelenlegi arculatának megváltoztatásáért. A gyûlés hallgatósága egységesen
hangsúlyozta, hogy az egyetemi fiatal-

ságnak együtt kell haladnia a munkás, és parasztfiatalsággal, s ezért sürgõsen küldöttségeket kell meneszteni
egyes budapesti üzemekbe, hogy az
együttmûködés formáiról szót váltsanak a munkásfiatalokkal. „Annál is inkább szükség van – hangsúlyozták
többen is, a kapcsolat közvetlen formáinak kialakítására is, mivel egyes
üzemekben bizonyos hírek terjengenek, hogy az egyetemi ifjúság körében burzsoá, munkásellenes nézetek
kaptak lábra. Ezt tettekkel is meg kell
cáfolnunk, mint rágalmat vissza kell
utasítanunk.”
A vita során több hozzászóló fogalakozott az országos politika kérdéseivel
is. Így elhangzott az a követelés, hogy
Farkas Mihály s a szocialista törvényesség megsértõinek az ügyét tárgyalják
nyilvánosan. (…)
Magyar Nemzet (A Hazafias
Népfront lapja)
Napi krónika
A Magyar Televízió kísérleti mûsora
október 23-án: 20.00 1. Két nyuszi
(rajzfilm); 2. Televíziós Híradó; 3. a
zalameai bíró.
Népszava (A Magyar Szakszervezetek
központi lapja)
A Magyar Írószövetségének nyilatkozata
Többen azzal fordultak hozzánk, hogy
tudomásuk szerint az Írószövetség felvonulást szervez egyetértése kifejezéséül a lengyelországi eseményekkel. Ezzel
kapcsolatban a következõket közöljük.
Rendkívül nagy örömmel üdvözöljük a
Lengyelországban, a Lengyel egyesült
Munkáspártban történõ eseményeket.
Az ott kibontakozó törekvésekkel a legmelegebben egyetértünk. Felvonulást,
tüntetést azonban nem szerveztünk és
ilyet nem is helyeslünk.
Nagygyûlés a Mûegyetemen
Az építõipari és közlekedési mûszaki
egyetem DISZ végrehajtó bizottsága
hétfõ délután 3 órakor az egyetem
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aulájában nagygyûlést tartott. A
nagygyûlésen csaknem 4000 diák vett
részt és megjelent azon Cholnoki Tibor rektorral az élén az egyetemi tanács és a professzori kar. A gyûlés
résztvevõi megtárgyalták a DISZ által
elõterjesztett határozati javaslatot.
Csatlakoztak a szegedi egyetemisták
javaslatához, megalakították az építõipari és közlekedési mûszaki egyetem MEFESZ szervezetét, amelyhez a
kertészeti fõiskola jelenlevõ hallgatói
is csatlakoztak. A késõ éjszakai órákba nyúló gyûlésen felszólalt Cholnoky
Tibor rektor és kijelentette, hogy az
egyetemi tanács támogatja az ifjúság
reális követeléseit, amelynek egy részét az Oktatásügyi Minisztérium
már megoldotta.
OKTÓBER 24.
Népszava
Kiss László az Egyesült Gyógyszer és
Tápszergyár bizalmija egymaga 15 új
Népszava elõfizetõt szerzett.

Magyar Nemzet
Az alkotmányos rend és fegyelem megõrzése a célunk
Kedd délután a fõváros egyetemi ifjúsága szervezetten felvonult Budapest utcáin, hogy kifejezést adjon politikai és
gazdasági jellegû követeléseinek. Hatalmas transzparenseket, nemzeti színû
folytatás
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transzparenseket vittek, sok csoportban
magasra emelték Lenin arcképét. (…)
A fiatalok lelkes készülõdése közben
a rádió közölte, hogy a belügyminiszter
megtiltott minden felvonulást és gyûlést. A DISZ intézõ bizottság küldöttei,
a budapesti pártbizottság, a DISZ Petõfi Köre és más szerveknek képviselõivel
együtt közbenjártak a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságánál, a budapesti ifjúság tervezett felvonulásának engedélyezése érdekében. (…)
Az Egyetem utcánál, s a Szabadsajtó
útján már összefolyt a különbözõ egyetemek fiataljainak sora. Három óra
elõtt pár perccel már több tízezren tolongtak a Petõfi szobor körül. Felcsendültek a Kossuth nóta hangjai.
Sinkovits Imre, a Nemzeti Színház mûvésze elszavalta a Talpra magyar-t. (…)
A fiatalokhoz csatlakoztak a néphadsereg tisztjei is, csaknem 800 tiszt egy
csoportban vonult fel. (…)
Lapzártakor érkezett jelentés szerint
a rádió épületénél sajnálatos módon
súlyos összetûzésre és fegyverhasználatra került sor. A Városliget elõtti téren a felvonuló tömeg ledöntötte talapzatáról a Sztálin szobrot.

OKTÓBER 26.
Népszava
Nagy Imre beszéde
(…) Mint a Minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti
kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderõk visszavonásáról, a magyar–szovjet
barátság, a proletár internacionalizmus,
valamint a kommunista pártok és a szo6
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cialista országok közötti egyenjogúság
és a nemzeti függetlenség alapján. (…)
Kádár János beszéde
Elvtársak! A párt Központi Vezetõsége
javasolja a kormánynak, hogy a rend
helyreállítása után a Szovjetunió és
Magyarország között teljes egyenjogúság, baráti együttmûködés és az internacionalizmus szellemében folytasson
tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a
két szocialista ország közötti kérdések
mindkét fél számára méltányos és igazságos rendezéséért.
Ezt hallottam a tömegben
Csepeli munkás: – Ha meg tudtuk fizetni a földalattit, majd meg tudjuk fizetni ezt a pár ablakot is! Az embernek
egyszer ki kell adni a dühét, ha nem
akar a bolondok házába kerülni.
Egy másik munkás: – Leköpöm az újságot, ha holnap azt meri írni, hogy fasiszta
csõcselék tüntetett. (Szegõ Zsuzsa)
OKTÓBER 27.
Szabad Nép
Megalakult az új nemzeti kormány
Minisztertanács elnöke: Nagy Imre, helyettesei: Apró Antal, Bognár József, Erdei
Ferenc, államminiszter: Tildy Zoltán.
Igazság (A forradalmi magyar ifjúság
lapja)
Kik fogják le Nagy Imre kezét?
Amikor 1956. október 23-án késõ este
a Parlament egyik erkélyén megjelent
Nagy Imre és beszédét az összegyûlt
több százezres budapesti nép hangos
elégedetlensége fogadta, vajon mit gondolt az az ember, akinek háromeszten-

dõs népszerûsége Magyarországon csak
Kossuth apánkéhoz volt hasonló? Nem
érezte-e, hogy olyan válaszút elé érkezett, amelynél szemvillanásig sem lehet
tétovázni, hanem el kell indulni arra,
amerre azok mennek, akik várták és hívták, akik õt újra a magyar állam élére
emelték? Miért nem így történt? Miért
kezdõdött Nagy Imre elsõ kormányzási
napja statáriális rendelettel, amelyet –
tudomásunk szerint – nem is ismert,
amikor már a neve alatta szerepelt? (…)
Nyugati hírügynökségek jelentik:
Mikojan szovjet miniszterelnökhelyettes és Szuszlov, a kelet-európai
ügyek elõadója, szerda délben Budapestre érkezett.
OKTÓBER 28.
Népszava
A telefonokat személyzethiány miatt
kellett kikapcsolni.
Csöng a telefon de mind hiába… Ilyen
és ehhez hasonló panaszok tömege érkezik a szerkesztõségbe. Mi az oka ennek? A válasz egyszerû. A tízezres telefonközpontok kezelõszemélyzete ötven fõ. Azonban az elmúlt napokban
és jelenleg is csak 10-15 dolgozik. Így
hát ki kellett kapcsolni a telefonok egy
részét.
– Ilyen lecsökkent személyzet mellett a postás dolgozók hõsies munkájának köszönhetõ még ez a telefonszolgálat is – mondta érdeklõdésünkre Katona Antal, közlekedési miniszterhelyettes.
A kezelõszemélyzet nagy része nõ,
családanya. Lelkiismeretlenség lenne
tõlünk és úgy gondolom, hogy a telefonelõfizetõk sem kivánják, hogy ilyen
fegyverropogás között munkahelyükre
menjenek.
OKTÓBER 29.
Néphadsereg (A Honvédelmi Minisztérium központi lapja)
A Magyar Népköztársaság Honvédelmi
és Belügyminiszterének parancsa.
(…) Megparancsoljuk: 1. A Magyar

1
Néphadsereg és rendõrség parancsnokai és beosztottai minden tekintetben
maradéktalanul hajtsák végre az új
nemzeti kormány intézkedéseit, rendeleteit és utasításait. Tanúsítsanak minden körülmények között tiszteletet népünk iránt és szilárd fegyelmezettséget. 2. A Magyar Néphadseregben és a
rendõrségnél a mai naptól kezdve a
szolgálati megszólítás a „bajtárs” legyen. 3. Az új sapkajelvény bevezetéséig a jelenlegi címer helyett tûzzenek
sapkájukra nemzetiszínû szalagsávot.
Nagy Imre, az új
Nemzeti Kormány
elnökének rádiónyilatkozata (részletek)
A kormány elítéli
azokat a nézeteket,
amelyek szerint a
jelenlegi hatalmas
népmozgalom ellenforradalom volna. (…) Ezt a nagy
megmozdulást az elmúlt történelmi
korszak súlyos bûnei robbantották ki.
A helyzetet még súlyosabbá tette,
hogy a vezetés szinte a legutóbbi idõkig nem szánta rá magát arra, hogy
véglegesen szakítson a régi, bûnös politikával. (…) A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy
a szovjet csapatok azonnal megkezdik
kivonulásukat Budapestrõl, s az új karhatalom megalakulásával egyidejûleg
elhagyják a város területét. (…) A rend
helyreállítása után egységes, új államrendõrséget szervezünk és az Államvédelmi Hatóságot megszûntetjük. (…)
A kormány javaslatot terjeszt a kormány elé, hogy az ország címere ismét
a Kossuth címer legyen, s hogy március
15-ét ismét nemzeti ünneppé nyilvánítsák.
OKTÓBER 30.
Igazság
Zokogni szeretnék
Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított,

szegény kis magyar hazája sorsán évek
óta sírvafakad? Ez a fogalom, hogy „hazám” nem légbõlkapott koholmány.
„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned
s halnod kell” – ez sem légbõlkapott
koholmány – egyike ez a legnemesebb
szív örökérvényû figyelmeztetéseinek.
A szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejthetetlen hõseink
holtteste elõtt, már sírni sem tudok és
nem is tudom, mit kellene mondanom
ennek a csodálatos magyar ifjúságnak!
Egy összetört aggastyán szól hozzátok ,
aki zokogni szeretne, zokogva szeretné
forró szívetekre hajtani elfáradt fejét és
arra kérni benneteket, hogy akármi következik is ránk, hogy ti még forróbb
szeretettel zárjátok édes fiatal szívetekbe hazátokat, ezt a sokat szenvedett
Magyarországot. (Füst Milán)
OKTÓBER 31.
Magyar Nemzet
Világtörténelmet írunk
(…) A magyar nép ezekben az órákban
hálatelt szívvel fordul a Gondviselés felé,
mert annak segítsége és áldása nélkül
nem gyõzhettek volna fegyvereink. Tizenkét esztendõ után végre ismét szabadon lélegzik fel népünk, megfogyatkozva bár, de törve nem, lát hozzá, hogy
az októberi véresen nagyszerû eredményekre alapozva felépítse a maga új, demokratikus országát. Ezekben az órákban köszönetünket nyilvánítjuk külföldi
barátainknak is, akik a maguk lehetõségeikhez mérten támogatták szabadságharcunkat. (…) (Pethõ Tibor)
Kiszabadították Mindszentyt
Mindszenty József hercegprímást
október 30-án, kedden 22.05 órakor a
rétsági honvédség egy tiszti alakulata
kiszabadította felsõpetényi rabságából,
ahol három nap híján egy évet töltött.
NOVEMBER 1.
Magyar Szabadság (Független, demokratikus napilap)
Újra megalakul a régi hírneves FTC!
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November 1-én, délután 2 órára az Üllõi úti sporttelepen összejönnek a
sportklub edzõi és volt szakosztályvezetõi, hogy kimondják az FTC megalakulását és meghatározzák a szervezeti
szabályzatát. Amint hallottuk, az MTK
is újjáalakul.
Magyar Ifjúság
(Az ifjúmunkások forradalmi
tanácsának lapja)
Maléter Pál, a Kilián laktanya hõs
felkelõinek parancsnoka a honvédelmi miniszter
elsõ helyettese.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Tóth
Lajost, a honvédelmi miniszter elsõ helyettesét, és a honvédvezérkar fõnökét
e tisztségei alól felmentette. Egyben
Maléter Pált, a honvédelmi miniszter
elsõ helyettesévé, és Kovács Istvánt (aki
nem azonos a Budapesti Pártbizottság
volt elsõ titkárával) a honvédvezérkar
fõnökévé kinevezte.
folytatás

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk elõzõ számában
nyereményjátékot hirdettünk
az UFi-ra szeptemberben
elõfizetõk számára. Az akció
keretében, a Vox Nova kiadó
kiadványait sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Lakatos Pál, Budapest;
Mazuha Béla, Csanádapáca;
Patakfalvy Miklós, Budapest.
A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk! A játék
folytatódik, az októberben
elõfizetõk között is értékes
ajándékokat sorsolunk ki!
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Magyar Népsport
Hegedüs István és Nagy József meghalt,
Puskás, Hidegkuti és Papp László él.
(…) Az azonban már biztos, hogy
Hegedüs István válogatott öttusázónk,
valamint Nagy József válogatott kajakozónk életét vesztette a harcok során.
Hegedüs István az utóbbi idõben a Bp.
Bástya öttusa-edzõje volt, s mint testnevelõ tanár is igen sok fiatalt nevelt a
sport számára. Nagy József 1955-ben öltötte magára elõször a válogatott mezt,
s akkor tagja volt annak a váltónak,
amely legyõzte az ebben a számban addig veretlen svédeket. Haláluk súlyos
vesztesége az újjáéledõ magyar sportnak.
Õszinte örömünkre szolgál viszont,
hogy néhány rossz hírt megcáfolhatunk. Egyik munkatársunk személyes
találkozás során gyõzõdött meg arról,
hogy Puskás Ferenc, sokszoros válogatott labdarúgónk él, s jó egészségnek
örvend. (…) Halálhíre terjedt Papp
László, kétszeres olimpiai és Európabajnokunknak is. Vele is személyesen
beszéltünk hétfõn. (…) Hidegkuti
Nándor, a Bp. Vörös Lobogó sokszoros
válogatott labdarúgó csatára telefonon cáfolta meg halálhírét.
NOVEMBER 2.
Népakarat (A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének lapja)
Megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt.
Kádár János csütörtökön este a rádióban beszédet mondott amelyben hangoztatta: Rákosi és
klikkje vak és bûnös
politikával a zsarnokság és a nemzeti zsarnokság eszközévé
süllyesztette a pártot és eltékozolta a régi harcosok eszmei és erkölcsi örökségét.
A nép dicsõséges felkelése lerázta a
nyakáról a Rákosi uralmat és kivívta a
függetlenséget. A továbbiakban felhívta
a párt volt tagjait, harcoljanak a demokratikus vívmányok megszilárdításáért.
8
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Közölte, hogy a Rákosi uralommal szembefordult kommunisták új pártot alapítanak, a Magyar Szocialista Munkáspártot, amely gyökeresen szakít a múlt bûneivel.

Kis Újság (a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt politikai napilapja).
Nagy Imre, a minisztertanács elnöke és
megbízott külügyminiszter ma, november 1-jén délelõtt magához kérette
Andropov urat, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetét. Közölte vele, hogy a Magyar Népköztársaság kormányához hiteles értesülések érkeztek újabb szovjet
katonai alakulatoknak Magyarországra
való bevonulásáról. Követelte ezeknek
a szovjet katonai alakulatoknak haladéktalan, azonnali visszavonását.
Magyar Függetlenség (A Magyar
Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja)
Orosz szerelvények lépték át Záhonyt.
Két felfegyverzett orosz szerelvény engedély nélkül átjött Záhonynál a határon, vasúti síneket hoztak magukkal. A
magyar vasutasok a váltókat átállították és egyelõre megakadályozták a szerelvény továbbjutását.
Igazság (A forradalmi Magyar Honvédség és ifjúság lapja)
Amerika kész a szabad Magyarország
feltétel nélküli megsegítésére.
Eisenhower elnök rádió- és televíziós
beszédében részletesen foglalkozott a
kelet európai, s különösen a magyarországi eseményekkel. Európa táján új
nap virrad – mondta az Egyesült Álla-

mok elnöke. Magyarországról szólva
emelt hangon kijelentette: – Az egész
világ csodálattal figyelte a bátor magyar népet, amelynek fiai életüket áldozták, hogy külföldi uraiktól függetlenekké váljanak. (…) Világos, hogy ha
a Szovjetunió teljesíti ígéretét, és valóban visszavonja csapatait Magyarországról, Romániából, Lengyelországból,
akkor hatalmas lépés történik afelé,
hogy még e nemzedék érdekében megvalósuljon a nemzetközi igazságosság,
bizalom és megértés. Az Egyesült Államok politikája az, hogy minden feltétel nélkül gazdasági segítséget nyújtson ezeknek az államoknak.
NOVEMBER 3.
Népszabadság (A Magyar Szocialista
Munkáspárt lapja)
Megtisztultan!
(…) Puritán munkás élet vár ránk, s
nem csillogás, nem „élenjárás”, nem
szuronyokkal biztosított hazug fölény.
Sokat vesztettünk, de visszanyerhetjük
a szocializmus becsületét. Elvesztettük
az egypártrendszerbõl adódó abszolút
hatalmat, de ezzel együtt a múlté már
a sztálinista fertõzés, a hamis tekintély,
s múlté lesz a nagyzolóan felduzzasztott pártot övezõ gyûlölet. Most kevesebben, de megtisztultan állunk oda az
ország színe elé.

Népszava
Újabb csapatmozgásokat jelentettek,
fõleg a keleti megyékbõl. (…) A MÁVtól nyert értesülés szerint szovjet vasutasok átvették a záhonyi vasútállomást, s telefonösszeköttetése a nyíregyházai vasútállomással megszakadt.
Nagyszámú szovjet vasutas átvette
volna a vasutat a Záhonytól Nyíregyházáig vezetõ útvonalon.
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– AMBRUS BALÁZS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
(Lapszemlénk a korabeli újságok betûhû másolata, azok minden stiláris és
helyesírási nehézségét bemutatja. – a
szerk. Forrás: 1956 a sajtó tükrében,
Kossuth Kiadó, 1989.)
HIRDETÉS

A fotók a Lengyel Intézet beleegyezésével kerültek felhasználásra

NOVEMBER 4.
Magyar Nemzet
Mindszenty hercegprímás rádiószózata
az országhoz és a világhoz.
(…) Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel állok meggyõzõdésem mellett,
mint nyolc éve, bár a fogság megviselt. Azt sem mondhatom, hogy most
már õszintén beszélek, mert én mindig õszintén beszéltem, vagyis kertelés nélkül, azt, amit igaznak és helyesnek tartok. Ezt csak folytatom itt, mikor közvetlenül és személyesen, tehát
nem magnetofon, hangfelvétel útján
szólok az egész világhoz és a magyar
nemzethez.

Magyar Távirati Iroda
Õrizzük meg a forradalom dokumentumait, emlékeit.
Az Országos Széchényi Könyvtár kér
mindenkit, aki részt vett a forradalom
bármely eseményében, vagy szemtanúja volt bármely megmozdulásnak,
hogy röviden írja le, foglalja össze az
átélteket, a hallottakat. Minden esemény, élményleírás lehetõleg rögzítse
a pontos idõpontot és helyet. A
könyvtár kér mindenkit, aki fényképfelvételeket készített a forradalom
napjaiban, juttasson el felvételeibõl
egy-egy másolatot a könyvtárhoz.

9

(…) mi kis nemzet vagyunk, de kis
ország a földgömbön. Ám valamiben
mégis elsõk vagyunk: egy nemzet
sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna.
(…) A régi nacionalizmusokat mindenütt át kell értékelni. A nemzeti érzés ne legyen többé harcok forrása az
országok közt, hanem éppen az igazság fundamentumán a békés együttélés záloga.
9

Fotó: Stock.xchng
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„Minden magyar együtt halad,

kövessük a lengyel utat”
A magyar és a lengyel történelem az évszázadok folyamán számtalanszor egybefonódott. Nem volt ez máshogy 1956 nyarán és õszén sem. Október 23-án Budapesten az
egyetemisták a Bem szoborhoz vonultak, a lengyel–magyar barátságot éltették. Milyen
is volt a lengyel út 1956-ban? Ennek jártunk utána.
AZ ELÕZMÉNYEK
Josip Viszarjonovics Dzsugasvili, ismertebb nevén Sztálin 1953. március 5-én
meghal. A Szovjet Kommunista Párt
legfelsõbb vezetésében és ennek hatásaként a keleti blokk országaiban átalakulási folyamat veszi kezdetét. A terror
enyhülni kezd. 1953. júniusában Berlinben és az NDK más városaiban munkásfelkelés robban ki, melyet könyörtelenül vérbe fojtanak. A csehországi
Pilsenben munkások tízezrei vonulnak
utcára, összetûzésekre kerül sor a munkások és a karhatalom között. Az enyhülés a kelet-európai kommunista pártok és kormányok életében is jelentõs
változásokat idéz elõ. Magyarországon
Nagy Imrét nevezik ki miniszterelnöknek, Lengyelországban szabadon bocsátják Wladislaw Gomulkát a korábban jobboldali–nacionalista elhajlás
vádjával elítélt és bebörtönzött kommunista funkcionáriust.

A kelet-európai blokkon belül elindult társadalmi-gazdasági változásokat
tovább erõsítette Nyikita Hruscsovnak,
az SZKP fõtitkárának a párt XX. kongresszusán, 1956 februárjában elmondott „titkos” beszéde. A lengyel pártfõtitkár, Boleslaw Bierut – aki éppen a
10

pártkongresszus idején Moszkvában
kapott tüdõgyulladása következtében
– 1956. március 12-én meghal. Utódául „átmeneti jelleggel” Edward
Ochabot választják. Az õ utasítására
Hruscsov – Sztálint és a sztálini rendszert bíráló – „titkos” beszédét húsz-

ezer példányban kinyomtatják és a
pártgyûléseken osztogatni kezdik. Sõt
csakhamar a feketepiacon is elérhetõvé
válik a beszéd szövegének másolata,
nem túl borsos áron. Ochab a „gõzkieresztés” ellenére sem tudta a párton
belüli erjedést megállítani.

A POZNANI VÉRES CSÜTÖRTÖK
1956. június 28-án a Cegielski Fémipari
Mûvek (ZiSPO) dolgozóinak 80 százaléka nem veszi fel a munkát. A munkások
tiltakozó tüntetést rendeznek, s a felvonuló munkások menetéhez közben más
poznani üzemek dolgozói, valamint utcai járókelõk is csatlakoznak. A tüntetõk
követeléseikban azt kérik, hogy vonják

A varsói egyetemisták
levele a Magyar Nemzethez
1956. október 30.
Magyar Testvéreink!
Mi, ezen a gyûlésen összesereglett
varsói egyetemisták, a szuverenitásért és a demokráciáért folytatott
harcotok iránti támogatás és teljes
szolidaritás szavait intézzük hozzátok. Követeljük, hogy még a felkelõk
fegyverletétele elõtt vonják ki a szovjet csapatokat Magyarországról.
A lehetõ legélesebben tiltakozunk és
elítéljük a szovjet csapatoknak a
nemzetetek harca elleni fegyveres intervencióját. A lehetõ leghatározottabban elítéljük Szoboljev nagykövet fellépését az ENSZ-ben, valamint
a szovjet sajtóban megjelent cikkeket, amelyek rágalommal és hamisítással telik. Különösen támogatjuk
azon követeléseteket, hogy a szovjet
kormány fizessen kártérítést a szovjet csapatok magyarországi intervenciójával okozott károkért, valamint azt a követelést, hogy adják ki
a magyar népnek a vérontásért felelõs személyeket igazságszolgáltatás
céljából. Jogos és igazságos harcotokban Veletek vagyunk. Kötelezzük
magunkat, hogy segítséget nyújtunk
nektek. Éljen a Lengyel-Magyar barátság! Éljen a szabad, független és
szocialista Magyarország!

vissza az igazságtalan termelési normákat, csökkentsék az árakat, emeljék fel a
béreket. Nyolc óra körül a Sztálin téren
100 ezer fõs nagygyûlés kezdõdik. A
tüntetõk a városi vezetés képviselõire
várnak. De a tömeg hiába várt, az apparatcsikok közül senki nem volt hajlandó
szólni a tömeghez.
A délelõtt folyamán a tüntetõk egy
nagyobb csoportja a Kochanowski utcai
és a M³ynska utcai börtönhöz megy,

hogy kiszabadítsa a bebörtönzötteket.
Ez sikerül is nekik, sõt megszerzik a börtön fegyvertárából a fegyvereket. Majd a
tüntetõk a Vajdasági Állambiztonsági
Hivatal épületébe is megpróbálnak behatolni: itt dördül el az elsõ fegyver. Délutánra katonai egységek érkeznek Poznanba és véres küzdelem veszi kezdetét
az állambiztonsági fegyveresek, a katonai alakulatok és a tüntetõk között.
Egész éjjel folyik a harc. Annemarie
Doherr a Frankfurter Rundschau tudósítója így emlékezett vissza az eseményekre: „Az egyik, »állambiztonsági«
épülettõl mintegy 400 méterre levõ
Roosevelt utcai lakás ablakában álltam.
Szünet nélkül kelepeltek a gépfegyverek.
Újra meg újra a rémült tüntetõk mene-

„¯ycie Warszawy”, 1956. október
30.: (…) A Varsói Magyar Intézet
elõtt [október] 29-én fõvárosi egyetemisták álltak díszõrséget. Az épületre kitûzött magyar nemzetiszínû
zászlón ez a felirat olvasható: „Mély
tisztelet a magyar népnek”. A zászló
alatt a járdán a gyertyák százai égtek,
mellettük pedig egy urna adományok
számára s rajta ez a felirat: „Gyógyszerre a magyar népnek”.

Anna Retmaniak (rádióriporter, a
Lengyel Rádió különtudósítójaként
elkísérte a Lengyelországból küldött
elsõ segélyszállítmányt): Cipeltük a
kötszerekkel, tejjel, konzervekkel teli
kartondobozokat. A magyarok nagy
szeretettel fogadtak, s mondogatták: – Éljen Lengyelország, éljen a
lengyel–magyar barátság, szabadok
leszünk, ne aggódjatok, hogy nehéz
idõket élünk, elboldogulunk valahogy, minden rendben lesz. Akárhol
jártam, mindenütt határtalan szimpátiával és szeretettel fogadtak.

Edmund Taszer (a ZiSPO Fémmûvek
Üzemi Tanácsának elnöke): Poznanban
ez volt az általános jelszó: Segítsünk
magyar testvéreinknek! Dehát milyen
segítségrõl lehetett szó? Vér! Adjunk
vért! Felhívást intéztünk az üzemek
dolgozóihoz, hogy jelentkezzenek véradásra a véradó-állomásokon. Összesen 50 liter vért gyûjtöttünk össze.
Döntés született, hogy a mi gyárunk
küldöttsége utazik el Magyarországra.
(…) Budapesten a pályaudvaron már
vártak bennünket, ahonnan az Egészségügyi Minisztériumba mentünk, ahol
átvették tõlünk az összegyûjtött vért.

Wiktor Woroszylski (író): Vasárnap, november 11. (…) Körülnézünk: egyetlen házat sem kímélt
meg a háború. Mindegyiken hatalmas lyuk tátong, rendszerint az elsõ
vagy a második emelet szintjén. (…)
Egészen másféle nyomok tarkítják az
úttestet. Ötven-hatvan lépésenként
fekete, összegöngyölõdött ócskavashalom riogat: megölt tank. Többször
találkozunk szétlõtt katyusákkal is…
Csepelrõl visszafelé jövet a már
csaknem a belvároshoz tartozó Ferenc körút és Üllõi út akad utunkba.
Itt még félelmetesebb látvány tárul

Visszaemlékezés
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külõ csoportjai rohamozták meg a házak kapuit, fedezéket keresve. Három T34-es nehéz harckocsi nagy robajjal végigcsörömpölt az esõáztatta utcán és
megállt az ablakok alatt. Egy ismeretlen
nõ zászlót erõsített fel a tank lövegtornyára… A tömeg könnyes szemmel énekelte az „Isten, ki Lengyelhont...” kezdetû
régi lengyel vallásos-nemzeti éneket. A
vásárra érkezett francia kiállítók ezt kiáltozták a tömeg felé: »Vive la Pologne!«”

folytatás

elénk: az összes ház kiégve vagy öszszeroppantva, az úttestek visszájukra fordítva, pernye, por, kitaposott
keskeny ösvények vezetnek az üszkös romhalmazokon át… De ez a
látvány ismerõs: Varsó, 1944. A bevett város.
Marian Bielecki (újságíró): Alkonyat után elmegyünk abba a házba,
amelyben éjszakáznunk kell. (…)
Egy õsz, idõsebb hölgy az elsõ emeletrõl; megtudván, hogy lengyelek
vagyunk, meghív minket egy teára.
Az idõs hölgy mondja: „Senki sem
fogja addig letenni a fegyvert, amíg
nem lesz biztos az, hogy kivonják a
szovjet csapatokat. Így mondja mindenki, kommunisták és nem kommunisták. (…) Ezek a magyarok
ügyei, és ezeket csak a magyarok
tudják megoldani, minden külsõ beleszólás nélkül.” (…) Az ablakon túl,
az októberi esõvel teli sötétségben
kattognak a géppisztolyok, tömegesen kerepelnek a géppuskák, a föld
szinte felnyög az ágyúlövések visszhangjától. Budapest harcol, Budapest vérzik, Budapest nem ismeri az
éjszaka nyugalmát.
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A felkelést végül vérbe fojtják. Az áldozatok száma 57, a sebesültek száma
450. Június végén megkezdõdik a poznani megmozdulásokban részt vettek letartóztatása, majd brutális kihallgatása.
Szeptember-októberben folynak a bírósági tárgyalások.

Ajánló
A Lengyel Köztársaság Nagykövetsége és a Budapesti Lengyel Intézet
méltó módon készül az 50. évfordulóra, híven az 1956-ban megnyilvánult lengyel szolidaritáshoz. A
lengyel–magyar kapcsolatok szempontjából a forradalom egy újabb
olyan történelmi tanúbizonyság
volt – 1848-49 és az 1939-es lengyel
menekültek befogadása után –,
amely bizonyította a két nép testvériségét és szolidaritását.
1. Lengyel–Magyar Szolidaritás
gálakoncert a két ország államfõjének- Dr. Sólyom László és Lech
Kaczynski- védnökletével (október 24-én 19 órakor, Mûvészetek
Palotája)
A gálakoncerten a legnevesebb kortárs zeneszerzõk (Wojciech Kilar,
Jaros³aw Lutos³awski, Krzysztof
Penderecki, Artur Malawski) mûveit hallhatja a közönség – többségüket most elõször Magyarországon –
melyek a magyar forradalom és a
lengyel Szolidaritás tiszteletére születtek. Elõadják: Lengyel Rádió
Nemzeti Szimfonikus Zenekara (Katowice) és a Lengyel Rádió Kórusa
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VÁLTOZÁSOK A LEMP-BEN
A „poznani véres csütörtök” is megmutatta, hogy Lengyelországban robbanásveszélyes a helyzet. A Lengyel Egyesült
Munkáspártban (LEMP) is egyre többen
követelték Gomulka visszatérését. Augusztus elején vissza is vették a párt tagjai közé a korábbi „jobboldali elhajlót”. A
Központi Bizottság a párt nyolcadik plénumát október 19-re tûzte ki, de már
napokkal azelõtt elterjedt a hír, hogy
Ochab
átengedi
a
hatalmát
Gomulkának. Õ viszont ahhoz kötötte
szerepvállalását, hogy a Politikai Bizottságból és a Titkárságból távozzanak
mindazok, akik a leginkább hitelüket
(Krakkó),
vezényel:
£ukasz
Borowicz.
Program: Artur Malawski: Hungaria
1956, Witold Lutowslawski: Gyászzene – Muzyka Za³obna, Krzysztof
Penderecki: Lacrimosa, Wojciech
Kilar: Exodus

vesztették. Ez gyakorlatilag teljes személycserét jelentett. Az SZKP vezetése
természetesen nem nézte jó szemmel a
vele nem egyeztetet változásokat. A plénum megnyitásának napján váratlanul
Varsóba
érkezett
a
Hruscsov,
Kaganovics, Mikojan, Molotov összetételû pártküldöttség. Hruscsov már a repülõtéren közölte: nem riad vissza a
fegyveres beavatkozástól sem a lengyel
pártban történõ változások megakadályozása érdekében. A LEMP KB nyolcadik plénuma a terveknek megfelelõen
október 19-én, reggel 10 órakor vette
kezdetét, de csakhamar félbeszakadt,
mert a Politikai Bizottság tagjai – kiegéLengyel költõk 1956 õsze és a magyar forradalom által ihletett verseinek antológiáját bemutatja: Vasy
Géza (Ráció Kiadó–Magyar Írószövetség)

2. Budakeszi srácok címû film
díszbemutatója (október 22-én
16 órakor, Uránia Nemzeti Filmszínház)
Kovács István történész, diplomatapályát is befutott polonista önéletrajzi regénye, „A gyermekkor
tündöklete” alapján készült film az
1956-os forradalom elõtti év baljós
elõjeleinek és kirobbanásának víziója, egy kisfiú látószögén keresztül.
Rendezõ: Erdõss Pál, producer:
Drabik János forgatókönyv: Zahora
Mária, Kovács István, operatõr: Pap
Ferenc, zene: Darvas Ferenc, szereplõk: Nagy-Kálózy Eszter, Veégh Szabolcs, Huszár Zsolt, Koltai Róbert,
Bán János, Csuja Imre, Dörner
György, Gáspár Sándor

4. Plakátkiállítás lengyel és magyar mûvészek 1956-os plakátaiból (október 17-én 17 órakor,
Lengyel Intézet, megtekinthetõ
hétköznaponként 9 és 16 óra között)
A lengyel és magyar kiállító mûvészek az ötvenedik évforduló tiszteletére készült alkotásaikat állítják
ki. A rendezvény úttörõnek számít,
hiszen ebben a mûvészeti ágban
még nem került sor közös kiállításra. A mûveket novemberben Varsóban is bemutatják. Kiállító mûvészek többek között: Roman
Kalarus, Marian Osliz³o, Wies³aw
Rosocha, Franciszek Starowieyski,
Waldemar Swierzy, Krzysztof
Ducki, Keresztes Dóra, Orosz István, Pinczehelyi Sándor, Schmal
Károly

3. Lengyel tollal a magyar októberrõl címû antológia bemutatója (október 22-én 15 órakor, Uránia Nemzeti Filmszínház)

5. www.1956.pl internetoldal,
amely hét nyelven tekinti át az
1956-os poznani és magyarországi
eseményeket és azok elõzményeit.
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szülve Gomulkával – tárgyalásra indultak az SZKP vezetõivel. A megbeszélés
másnap hajnalig tartott. Az SZKP vezetése 20-án reggel úgy tért vissza Moszkvába, hogy leállítattja a csapatmozgásokat és elfogadja a LEMP-en belüli változásokat. 1956. október 20-án mondja el
a plénumon Gomulka a nagy visszhangot kiváltott beszédét, melyet a Szabad
Nép is teljes terjedelmében közölt az október 23-i számában. Ebben a beszédben Gomulka átértékelte a poznani eseményeket, szabad teret engedett az
egyéni gazdálkodásnak, elfogadta a
meddõ termelõszövetkezetek felszámolását, a munkások számára megígérte a
termelési normák csökkentését, az életés munkakörülmények javítását és
meghirdette a szocializmus „lengyel útját”. Ezek után másnap Gomulkát megválasztják a LEMP KB elsõ titkárává.
MAGYAR VISSZHANG
A lengyel változásokról szóló híradások
Magyarországra is eljutnak. A Budapesti
Mûszaki Egyetemen a lengyel változásokkal szolidarizáló tüntetést szerveznek. Gömöri György, a budapesti ELTE
bölcsészkar lengyel szakos hallgatója így
emlékszik vissza: „Világos volt, hogy valami rendkívüli dolog történt Lengyelországban, de senki sem tudta pontosan
mirõl is van szó. Az elõzõ nap a központi pártlap, a Szabad Nép közzétette
Gomu³ka beszédét, de nem mindenki
olvashatta el, s akiknek sikerült, még
azok is elbizonytalanodtak. Mi történt
Lengyelországban? Elmentem hát gyorsan és hamarosan találkoztam T-vel és a
barátaival. Alighogy üdvözöltük egymást s még mielõtt bármit is kérdezhettem volna, hogy mi történt valaki már
mondta is: »Nem hallottad? A szovjet
egységek körülvették Varsót«. (…) Csak
egy dologban voltunk biztosak: a lengyelek nagyobb szabadságot, nagyobb nemzeti függetlenséget követeltek s éppen
ezért választották meg Gomu³kát. Az
oroszok pedig mindenképpen elejét
akarták venni mindennemû változásnak.

Valamit tenni kellett. (…) Rövid vita
után egyhangúlag elhatároztuk, hogy a
bekerített lengyeleket támogatandó,
mozgósítjuk barátainkat és ismerõseinket egy békés tüntetésre.” Október 23án a budapesti Bem-szobornál a lengyelországi változásokkal szolidarizáló sokezres tömegtüntetésre került sor. A tüntetõk követelik a szovjet csapatok azonnali kivonulását, a szabad választásokat, a
sajtócenzúra eltörlését, valamint a Nagy
Imre-kormány
megalakítását.
Engelmayer Ákos érettségire készülõ negyedikes gimnazista, aki részt vett a tüntetésen így írja le az eseményeket: „A
tüntetésen a magyar zászlók mellett
megjelentek a lengyel zászlók is. Ezekben
a napokban a legnépszerûbb jelmondatok egyike ez volt: »Minden magyar
együtt halad, kövessük a lengyel utat«.”

LENGYEL SZOLIDARITÁS
Október 24-én a varsói Felvonulási téren
több százezres nagygyûlésre kerül sor
W³adys³aw Gomu³ka részvételével. Megérkeznek a budapesti eseményekrõl az
elsõ hírek. Stefan Staszewski, a LEMP
Varsói Bizottságának I. Titkára így ír az
eseményekrõl: „Hatalmas embertömeg,
fej fej mellett, szerda délután 15 óra. (…)
Fehér-piros zászlók és elsõ alkalommal
megjelenõ – a magyarok harcát támogató, velük szolidaritást vállaló feliratokat
tartalmazó – transzparensek, különösen
a tribün közelében. Gomu³ka szemmel
láthatóan rendkívül izgatott.”
1956 októberében és novemberében
számos lengyel városban a magyarok
iránti szolidaritást hirdetõ röplapok jelennek meg és szolidarizáló tüntetésekre
kerül sor. Lengyelország-szerte pénzt és
gyógyszert gyûjtenek, véradó akciókat
szerveznek Magyarország megsegítésére.
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Az Olsztyni Vajdasági Állambiztonsági
Hivatal jelentésébõl ezt olvashatjuk:
„1956. október 30-án (…) a magyar felkelõkkel szolidarizáló tüntetést szerveztek. A tüntetõk (…) a Mezõgazdasági
Fõiskola területérõl indultak el, s a város
utcáin keresztül a Vörös Hadsereg térre
vonultak, ahol már elõzõleg magyar és
lengyel zászlókat és meggyújtott gyertyákat helyeztek el. (…) Azután a menet

a város utcáin elérkezett a Œwierczewski
tábornok térre, ahol nagygyûlést tartottak, amelyen kb. 10 ezer ember vett
részt. (…) A nagygyûlés végén (…) az
egyik egyetemista javaslatára megszavazták a Vörös Hadsereg tere átkeresztelését Magyar Felkelõk terévé, majd ezután elénekelték a nemzeti himnuszt.”
Magyarországon a szovjet tankok leverik a forradalmat, vérbe fojtják a szabadságharcot. Kegyetlen megtorlás következik. Lengyelországban is leállnak a
reformok. W³adys³aw Gomu³ka nem
tesz eleget a társadalmi elvárásoknak. Leállítják az átalakulási folyamatot. A cenzúra fokozatosan újra kiélezõdik, és
1958-ban végleg felszámolják a munkásönkormányzatokat. A lengyelországi társadalmi tömegmozgalmakat elfojtotják,
jóllehet mindez fokozatosan és véres beavatkozásoktól mentesen történik.
– HEGEDÛS ZOLTÁN
(Forrás: Tischler János, történész: Az
1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai, valamint www.1956.pl)
Köszönjük a Lengyel Intézet segítségét.
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T. L. (22), INFORMATIKUSHALLGATÓ
ja,
Az 1956-os forradalom mondanivaló
mai
a
os
font
hagyatéka mindenképpen
a
ember számára. Hiszen egy eszmérõl,
abb,
szabadságról szól, mely a legfontos
na
(talá
e
egyik
ék
eszm
legjobban vágyott
minMint
l).
legfontosabb is mind közü
harc
den ilyen ügyért folyó küzdelem,
õesetén, függetlenül attól, hogyan végz
száunk
sítan
bizto
kell
t
dött, méltó helye
knyi
mára. Hiszen nem csupán egy maro
ényembercsoport kezdeményezte esem
isor volt, hanem az egész nemzetet képv
az
hogy
ére
ellen
k
anna
selte. Hiszem –
uták
emberek legtöbbször birkamód bugy
evalam
a köz ügyeivel kapcsolatban – ha
û
lyik kérdésben vagy helyzetben egyöntet
vélea közvélemény, akkor az rossz, buta
én
hogy
t,
lehe
mény nem lehet (persze
a
hogy
vagyok a naiv e téren). Más kérdés,
éjét.
mai ember megérdemli-e 1956 eszm
uk
tudj
úgy
t
’56-o
hogy
z,
Szerintem ahho
kell
unk
várn
méltóképp ünnepelni, még
min2-3 generációt. Hiszen jelenleg még
en
dig nagyon sok embert érint személyes
éegys
t
lehe
nem
tt
Emia
a forradalom.
ol
gond
mit
n
ges képet alkotni róla (vajo
Ilyen
e?).
egy meggyilkolt ávós gyermek
makor ügyesebb emberek hajlamosak a
ését.
mez
értel
56
i
kítan
guk hasznára átala

‘06-os srácok ‘56-ról
GYULA (25), ÉPÍTÉSZHALLGATÓ
Hazánknak 1000 éve alkalmatlan vagy
számító vezetõk jutottak osztályré
szül
(tisztelet a kivételnek). Ennek ellensúlyo
zására tüzes vér adatott az emberek
nek.
Sokáig csak nézte ez a nép mérges, méla
türelemmel, mit tesznek velük, de a fiata
lság tüze könnyen lobbant lángra agg
indulatokat is. Megtette 50 éve, megtette
158 éve, és lehet, hogy újra megteszi.
Sokáig lehet szórakozni a magyar néppel,
de
a Fogadj Isten keserû lesz. Félreértések
elkerülése végett: a történelmet nem azér
t
tanuljuk, hogy a múltat tudjuk, hane
ma
jövõt sejtsük. ’56 emléke nem azért
fontos, hogy büszkék legyünk nagyapáinkra
,
hanem hogy tudjuk, mi a teendõ.

BOGI (18), MATEMATIKA SZAKOS
HALLGATÓ
Az elmúlt két hétben sokszor emlegették az ‘56-os eseményeket és sokan a mostani politikai helyzettel
vontak párhuzamot. Úgy gondolom,
a mai fiatalok, akik már csak a történelemórákon, illetve a szüleiktõl,
nagyszüleiktõl hallhattak az akkori
eseményekrõl (beleértve engem is),
nincsenek teljesen tisztában azzal,
mit is jelentett ‘56 azok számára, akik

TAMÁS (24)
, JOGHALLGA
valóban ott voltak.
TÓ
‘56 a jelképe
annak, hogy
nem szabad
ményt formál
félni összefog
ni és küzden
ni, vélei
az igazunkért
lenne azt mon
.
Puha megfoga
dani, hogy „k
lmazás
iállni a vélem
igazságért, ill
ényünkért”.
etve az igazsá
N
em
! Az
gtalanságok el
sajnos harcol
len küzdeni, sõ
ni is kell. ‘56t,
ol
yk
or
ba
n
egyértelmû vo
badság, ami
lt, hogy a cél
egy igazságo
a
sz
as
világ legalapv
Az egész nyug
etõbb fogalm
ati világ szám
i eleme.
ára is egyértel
dalmunk jogo
mû volt, hogy
s, csak éppen
forraa világpolitik
kissé rossz id
a nevû társas
õpontban do
já
tékban
btunk hatost
hetünk, hogy
… De arra is
felnyitottuk
bü
sz
kék lea
szerencséseb
ezáltal hozzáj
b országok sz
árultunk ahho
em
ét, és
z, hogy nálu
kommunizm
k meggyengü
ussal szimpa
lje
ne
ka
tizáló szerveze
kat egy, a mie
tek, és ne vess
nkhez hasonl
ék maguó kútba.
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LILLA (17), GIMNAZISTA
beliek is kimentek
Furcsa hogy 50 éve a korom
hazájukért. Ma én a
tüntetni, és harcoltak a
élem, a forradalomgimisek gondtalan életét
ktelen és gyerekes
hoz képest abszolút jelenté
re nem igazán érdegondjaim vannak, egyelõ
st lenne ’56, más lenkel a politika. Bár ha mo
is tüntetnék.
ne minden, lehet, hogy én

ÉVA (20), FODRÁSZ
Valójában nincs jogom vél
eményt alkotni ‘56ról. Nem voltam ott, nem
éltem át. A tanultak és a hallottak alapján
a hazaárulás szó jut
elsõként eszembe. Mivel
a folyamatos orosz
nyomás alatt élõ magyarok
at az Egyesült Államok cserbenhagyta, és a
hatalom által rájuk
uszított orosz alakulatok
túlerejével szemben
alulmaradtak, így a nép aka
rata nem érvényesülhetett. Emiatt sajnos
sok ártatlan ember
halt meg hiába! Én, min
t egy mai fiatal, szerény ismereteim alapján
sok hasonlóságot vélek felfedezni az ‘56-os
forradalom kitörésének oka, és a mai közéleti
események között.

VERA (25), ORVO
STANHALLGATÓ
Ha eszembe jut az az
50 évvel ezelõtti ok
tóber 23-a, elõször
tiszteletet érzek az
mindig
ok az emberek irá
nt
,
akik fel merték em
hangjukat, mertek
elni a
tenni valamit az õk
et elnyomó rendsze
Aztán elfog a lelkesed
r
ellen.
és, felmerül bennem
a gondolat, mi lett
na, ha 50 évvel koráb
volban születek, miben
tudtam volna segíte
kor, orvostanhallga
ni
aktóként. A válasz ne
m is olyan nehéz, elé
sétálok az egyetem
g,
ha
elelméleti tömbjének
fõbejárata elõtt, ah
vel ezelõtt felavatt
ol
5
évuk Tóth Ilonka, szi
gorló orvos mellszo
addig megszerzett
brát, aki
tudását arra használt
a fel, hogy segítsen
sülteken, ösztöndíjá
a sebeból pedig élelmiszert
vásárolt a betegekne
akit aztán ártatlanul,
k, és
brutális emberölés
vádjával bemocsko
geztek ki a forradalo
lva
vém után. Sajnos elszo
morít, hogy menny
veset tudunk mi, m
ire keai hallgatók a forrad
alomról, hogy a kö
lai tananyagba egyá
zépiskoltalán nem, vagy csa
k
épphogy fér bele 19
azt követõ idõszakró
56, az
l nem is beszélve. Ez
ért úgy gondolom
denkinek kötelesség
,
mine lenne szakmájátó
l, hivatásától függe
megismerni a múlt
tlenül
at, hiszen ez az idõ
szak még nem záru
csak ezzel a háttértu
lt
le, és
dással láthatjuk tisztá
n a mai politikát.
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VERA (23),
JOGHALLGA
TÓ
Faludy írta az
1956, te csill
ag címû vers
„…por, ágyú
ében:
szó/ és szen
ve
dé
s; mégis, mik
átvágtam/ A
or
Hõsök terén,
mosolyognom
lett,/ mert ne
ke
lm állt szobor
többé a csiz
ban”. Ez a pá
már sor jelenti
nekem ‘56-ot
:-) Benne van
. (kb…
a forradalom
kettõssége. A
soly a szenve
modésben és a
szenvedés a
ságért. Annak
sz
ab
adszabadságáér
t, hogy ha ak
ledönthessük
ar
juk,
a Sztálin-szo
brokat.

ÁGI (23), JOGHALLGATÓ
ggyel
tiszteletre méltó öreg höl
Néhány hete egy olyan
6195
az
aktív résztvevõje volt
beszélgettem, aki maga is
õk
k
mesélt, hogy nem akartá
os eseményeknek. Arról
hogy
ól,
arr
t
vol
sem
ust és szó
megdönteni a szocializm
umm
-ko
orm
vjetunióval. Ref
szembeszálltak a nagy Szo
tek
hit
,
ológiában, az eszmében
nisták voltak. Hittek az ide
szebbé
toztatásokkal a rendszer
abban, hogy bizonyos vál
na
s hogy két világháború utá
és jobbá teszi az életüket,
van
Itt
.
nek
jön
g boldog idõk
szocialista blokkban tényle
a
tanárnõ, aki egy évet ült
Egy
viszont az ellenpélda is.
lval
sképp látja a helyzetet. Azt
börtönben. Õ egészen má
életet
ellen léptek fel, normális
ja, hogy igenis a rendszer
Kinek
k?
gye
hig
akartak. Kinek
és normális demokráciát
ben
köz
s
,
mben álló vélemény
van igaza? Két oldal, két sze
rnfo
mról van szó, vagy elle
ugyanarról a forradalo
et?
nk? Kik írják a történelm
radalomról. Mirõl is beszélü
it
am
az,
y
hog
,
. Nem tudom
Természetesen a gyõztesek
a
ez
y
hog
,
nk, és azt gondoljuk
ma demokráciának nevezü
yes
hel
a, az ötven év múlva is
lehetõ legjobb államform
hogy
om, fogjuk, és tagadni,
lesz-e; vagy szégyellni fog
cs
böl
és
nk,
látu
it ma jónak
valaha hittünk benne. Am
a
i
esz
elv
et, hogy holnapra
döntésnek látszik, az leh
nak
jut
a barátainkat. Eszembe
munkánkat, a családunkat,
thon
i. Mi volt a jó döntés? Ot
az elmúlt hetek tüntetése
filmtiszta voltam egy 1956-os
maradni vagy kimenni? Sta
okar
pus
a
,
örgõ tankok zaja
ben és megrémisztett a düb
rt
azé
s. Ezek az emberek nem
pogás és a sok menekülé
m is
i szóval élve „buli volt”. Ne
mentek az utcára, mert ma
yen
és vonzotta õket az ing
azért, mert bámészkodtak
ta
õke
el
tta
rtak, és nem riaszto
zsíros kenyér. Valamit aka
y
hog
t,
r, nem riasztotta el õke
tankok robaja, a golyózápo
maguk
Valamit akartak – õk
az életükkel játszanak.
ötven
én
és
,
lyén
a szívük legmé
tudják, hogy mit, ott van
an mi
tos
pon
eldönteni, hogy
év távlatából nem tudom
ezem
ztelem õket és megemlék
volt az. Nem is akarom. Tis
23-án.
róluk minden év október
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SZABOLCS (23), ÉPÍTÉSZHALLGATÓ
1956 érdeme az összefogás, a nemzet
egymásratalálása, a politika megtisztulásának az akarata. Egy
olyan pillanat, amikor
a magyar közösségben érezhetõ, hogy
a nagy többség egy
irányba, nevezetesen a szabadság és
a függetlenség irányába
húz. Ezt a vágyat közösen vallják mag
ukénak, és ez az erõ hatalmas vihart kavar: csupán az orosz tank
ok és az azutáni kemény megtorlás képes ezt valamelyes
t lecsillapítani. A forradalom elbukik, de a nemzetben az össze
tartozás érzése söpör
végig , ami ritka pillanat a magyar törté
nelemben. Egy nemzet
jövõjének a kulcsa annak nemzeti öntu
datában van. Ötven
évvel a forradalom után a legfontosabb
üzenete ennek az évnek a közösségben való gondolkodás,
és az összetartozás erõsítése. Természetesen ennek számos
akadálya van, de a legfõbb akadály, ami szerintem sorsszerû
en éppen 2006-ban bizonyosodott be, hogy az MSZP az, akikn
ek ötven év múltja
nyomja a vállukat. Nálunk elmaradt a
rendszerváltás, a forradalom, a káderek felelõsségre vonása,
s ez bizony akadályt jelent ma a közösségben való gondolko
dás felé vezetõ úton.

MARCSI (24), ORVO
STANHALLGATÓ
1956? Szabadságvá
gy? Hogy életünket,
sorsunkat mi mag
nyítsuk, ne egy mási
unk irák nemzet rabszolgá
i
leg
yünk? Csak elbeszélé
bõl tudom, hogy m
sekilyen lehetett az ak
kori ember élete. Az
mely szerint: ne ha
eszme,
gyjuk magunkat, ve
gyük kezünkbe sorsu
mai napig érvénye
nkat, a
s. Magyarország , m
agyar vezetõk, dem
Vajon tényleg sikerü
okrácia.
lt? Tényleg arra tö
rek
szünk, hogy nemze
kultúránk tovább élj
tünk,
en? Elég, ha csak m
egfigyeled, mennyire
szépen, helyesen m
be
szélsz
agyarul, vagy milyen
a beszédedben a m
idegen szavak arány
agyar és
a. Vagy: milyen mért
ékig lehetsz magya
ti öntudatú? Szabad
r, nemzevagy most országo
dban? És a jobb, iga
sabb létrõl már ne
zságom is beszélek. Ez is
az 56-osok törekvé
se volt.

OLÁS
ESZTER (17), KÖZÉPISK
. Az
a hozó események egyike
Október 23: a világot lázb
g elért és lázadnak a zsarnoksá
emberek küzdenek a jogaik
y
nag
n
tele
hir
kok gyökeres és
len. Az ifjúság , a fiatal diá
vszo
a
ül
es indulatokkal. Vég
változást akartak elérni hev
rország
szabadságharcot. Magya
jetek túlerõvel leverték a
máig
sztottá vált, és szerintem
teljesen kimerültté és kifo
érezhetõ ennek a hatása.
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Fotó: UFi/Késmárki Péter

1

Dobbantás helyett a dobolást választotta

Csoda egy hónapig
Balázs Piri László 1956-ban gyógyszerészhallgatóként, az
egyetemi nemzetõrség tagjaként vett részt a forradalomban: lelkesedését három és fél év börtönnel „jutalmazta”
a kádári diktatúra. Az 1956 Alapítvány kurátora és a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke legszívesebben az
ötven évvel ezelõtti napok közhangulatára, a felszabadultságra emlékszik vissza.
UFi: Mi is volt ötvenhat? Forradalom?
Szabadságharc? Népfelkelés? Miért
tüntettek, harcoltak fiatalok és idõsek
a sokak által csak tizenkét csodálatos
napnak nevezett idõszak alatt?
Balázs Piri László: Nem tizenkét napról beszélnék, legalább egy hónapig
tartott a csoda. November negyedikén csak a remény veszett el, de a
harc, elõbb a fegyveres, késõbb a fegyvertelen ellenállás nem ért véget.
Hogy mi is történt akkor? A nép egy
elnyomó rendszer ellen kelt fel. De
nem a harc, hanem a közhangulat tette azokat a napokat felejthetetlenné.
Szó sem volt arról, hogy az emberek
emberarcú szocializmust, a rendszer
javítását akartak; bár rengeteg vita
16

volt a fiatalok, az értelmiség soraiban,
egy dologban mindenki egyetértett:
menjenek haza a szovjet csapatok és
legyenek szabad választások. Talán
egyfajta harmadikutas berendezkedés
lebegett a legtöbb ember szeme
elõtt. De figyelemreméltó, hogy még
a reakciós fõmumusnak beállított
Mindszenty hercegprímás is arról beszélt nevezetes rádiószózatában, hogy
a közjónak korlátoznia kell a magántulajdont, õ sem akarta tehát a kapitalizmus restaurációját. A gyárakban
megalakult munkástanácsok meg éppenséggel egyfajta munkásönigazgatás elõképei voltak – késõbb Jugoszláviában félig-meddig meg is valósították ezt a rendszert.

UFi: Balázs Piri László miért ment az
utcára, miért vett részt az eseményekben?
B. P. L.: Az ember kilátástalannak, sivárnak látta az életét. Ráadásul a káderlapommal sem volt minden rendben, különösen fojtogatónak éreztem
tehát a légkört. Mai ésszel szinte felfoghatatlan elzártságban éltünk, egész
egyszerûen el voltunk falazva a világ
többi részétõl.
UFi: A helyzet tehát ebbõl a szempontból is nagyon hirtelen változott meg október huszonharmadika után.
B. P. L.: Hihetetlen romantikája volt az
egésznek, tudatában voltunk annak,
ha nem is fogalmaztuk meg, hogy világtörténelmet csinálunk: ez az érzés
nem ért véget november negyedikével.
Jött a sztrájk, aztán volt olyan nap,
amikor a szovjet beavatkozás elleni tiltakozásként egy órán keresztül senki
sem lépett az utcára Budapesten. Ami
azért is volt szívbemarkolóan felemelõ,
mert a forradalom napjaiban hullámzott a tömeg az utcákon, decemberben jött a néma nõtüntetés is. Aztán
valahogy 1957 január-februárjára megtört a nemzet gerince.
UFi: Mi történt?
B. P. L.: Rengetegen elhagyták az országot, a hatalom szétverte a munkástanácsokat, a tömeges letartóztatások, a
kivégzések hírei megfélemlítették az
embereket.
UFi: Május elsején aztán hatalmas tömeg üdvözölte a néhány hónapja még
muszkavezetõnek gyûlölt Kádár Jánost
a Felvonulás téren.
B. P. L.: Igaz, hogy sokakat kirendeltek,
de nem értek egyet volt bajtársaimmal,
akik szerint az a május elsején erõszakkal terelték ki az embereket a térre. Sokaknak addigra megtört a gerince, és
persze ne feledjük, az idõk kedveztek a
karrieristáknak. Utána kiváló pályát
futhattak be azok, akik törleszkedtek a
régi-új hatalomhoz. Emlékszem, a
nyolcvanas években egy ismerõsöm
teljesen fel volt azon háborodva, hogy

1

valamilyen sikkasztási ügyben bíróság
elé akarják állítani. Magából kikelve kiabálta, vele ezt nem tehetik meg, mert
1957-ben az elsõk között lépett be a
KISZ-be.
UFi: Önt mikor kapták el?
B. P. L.: Szinte napra pontosan a forradalom kitörése után egy évvel, 1957.
október 29-én. Mint kiderült, már két
hete figyeltek, négy családtagommal
együtt vittek el. A Gyorskocsi utcába kerültem, ami egy elég randa hely volt.
A kihallgatótisztek magyarok voltak, ám
görög kommunista partizánok vigyáztak ránk. Õk úgy tudták, mi a fasiszta
huligánok vagyunk, úgyhogy náluk
biztos nem volt ideológiai megingás.
UFi: Meg is verték?
B. P. L.: Nem, ám a vallatások közben
elõfordult, hogy egy kihallgatóm cigarettával kínált, kiment, bejött a másik,
és képen törölt, mondván, hogy rohadt ellenforradalmár, ne dohányozz.
A legkülönfélébb technikákkal vallattak. Elõfordult, hogy érdeklõdést színlelve folytatott velem ideológiai vitát a
nyomozó és én az érvelés hevében
nem vigyáztam, többet mondtam el,
mint máskor, az üvöltözések hatására.
Persze, akkor borzasztó okosnak tartottam magam, le is néztem a tiszteket. Akik egyenként tényleg elég mûveletlen és ostoba fráterek voltak, de az
elnyomás gépezete valahogy mégis
mûködött.
UFi: Mivel honorálták a fiatal gyógyszerész-hallgató forradalmi mûködését?
B. P. L.: Egy hithû kommunista, de végtelenül tisztességes bírónõ ítélkezett
ügyemben, három és fél évet kaptam,
ami jó ítéletnek számított. A rendszerváltás után tudtam meg, hogy Biszku
Béla levelet írt az igazságügy-miniszternek, amiben kifogásolta az enyhe ítéletet, ám szerencsémre nem súlyosbították. A büntetésemnek legalább egy részét szabad ég alatt tölthettem: rabgazdaságban voltam a kapásbrigád
tagja, még rizst is arattunk. A szabad
levegõ jó hatással van az emberre,

mert a börtönben a nõk teljes hiánya
mellett mégiscsak az a legborzasztóbb,
hogy amerre néz az ember, vasat és betont lát. Mi, fiatalabbak a gyenge ellátás ellenére bírtuk a tempót, de volt
olyan idõs ember aki belehalt napkeltétõl-napnyugtáig tartó munkába.

A Kádár-rendszer sok
hazugsága közül az egyik
legnagyobb volt, hogy aki
letöltötte a büntetését, gond
nélkül visszatérhet
a dolgozó társadalomba
Közbûntényesekkel is összezártak minket, de valahogy a politikaiak szellemiségét õk is átvették: az öregek kapták a
jobb fekvõhelyeket, a kenyéradagokat
is igazságosan osztottuk el.
UFi: A börtönben megpróbálták besúgónak beszervezni?
B. P. L.: Igen, szabadulásom után volt
fogolytársaimról kellett volna jelentenem. Nem voltam hajlandó a piszkos
munkára.
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UFi: 1960-ban engedték ki, de az már
egy másik világ volt. Nehéz volt visszaszokni a hétköznapokba?
B. P. L.: Sokk ért, mintha egy másik országba értem volna vissza. 1956-nak az
egyik legfelemelõbb vonása volt, hogy
hömpölygött a tömeg Budapest utcáin, az emberek elolvasták a falragaszokat, a verseket, idegenek szóba elegyedtek, információkat cseréltek egymással. Ennek nyoma sem volt 1960ban: amikor egyetemi barátaimat meglátogattam a kollégiumban három és
fél év hiányzás után, alig néztek fel az
ultipartiból.
UFi: Mihez kezdett az ellenforradalmár
bélyeggel? Hol helyezkedett el?
B. P. L.: A Kádár-rendszer sok hazugsága közül az egyik legnagyobb volt,
hogy aki letöltötte a büntetését, gond
nélkül visszatérhet a dolgozó társadalomba. Engem harminc éven keresztül
folyamatosan ellenõriztek, a dossziémban az utolsó bejegyzés 1989 februárjából való. Szó sem lehetett arról, hogy
folytassam a tanulmányaimat: voltam
segédmunkás, rakodómunkás, kocsikísérõ, dukkózófestõ, rengeteg munkahelyen tudni sem akartak rólam, amint
kiderült a múltam. Végül egy barátom
javaslatára megtanultam dobolni: így
aztán különféle haknicsapatokban zenéltem, meg balatoni éttermekben
muzsikáltam. Nem panaszkodom, a feleségemet is a munkám révén ismertem meg. Dobbantás helyett a dobolást választottam.
UFi: Gondolt arra, hogy megéri a rendszerváltást?
B. P. L.: Nem, õszintén szólva, meg voltam gyõzõdve arról, hogy az én életemben már nem lesz változás Magyarországon. Mentem mindenféle rendezvényre, de az igazi felszabadulást Nagy
Imre újratemetésének napján éreztem,
a legnagyobb hatást Orbán Viktor beszéde tette rám.
UFi: Miért?
B. P. L.: Mert az fogalmazta meg, ami
bennem is kavargott: azok a kommufolytatás
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nista vezetõk tülekednek szerencsehozó talizmánként megérinteni Nagy Imre koporsóját, akik felelõsek voltak a
forradalom eltiprásával létrejött diktatúra fenntartásában.
UFi: Mit gondol, miért nem egységes a
forradalom megítélése a közvéleményben?
B. P. L.: Eltelt harminchárom év úgy,
hogy nem lehetett 56-ról beszélni, generációk tanulták a hazugságot. A
rendszerváltás után a régi politikusi
garnitúra a gazdaságba mentette át
magát, majd újra megszerezte a hatalmat is. Nekik az az érdekük, hogy valódi kibeszélés, az emlékezés helyett folyamatos maszatolás legyen, meg persze az örökös megbékélés-verkli.
UFi: A sokat vitatkozó, veszekedõ ötvenhatos szervezetek nem ludasak ötvenhat körüli zavarodottság fenntartásában?
B. P. L.: Ma már kevesebb a konfliktus,
mint a kilencvenes évek elején, közepén. Az ötvenhatosok jelentõs része
megkeseredett ember, akinek az élete,
sok esetben az egészsége is ráment arra, hogy ötven évvel ezelõtt kiállt vala-
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Mécs Imre nagyon szépen
viselkedett ötvenhatban,
és a börtönben is, az új politikai
éra viszont megbolondította
miért. A sok felhalmozódott sérelem
néha teljesen elmeszesítette személyiségüket, ebbõl sok esetben teljes rugalmatlanság következett. De ne felejtsük
el azt sem, hogy módszeresen folyt a
HIRDETÉS
szalámizás a volt elítéltek között: sokakat még
a diktatúra idején beszerveztek, õket a múltjukkal zsarolták, és a
persze az utódpárt is
próbált a maga szája
ízének megfelelõ ötvenhatos szervezeteket kreálni. Nem olyan régen
Medgyessy Péter is próbálkozott ezzel a technikával. Nyilván a
megosztás is elõidézett
konfliktusokat.
UFi: Október 23-án a
Történelmi Igazságtétel
Bizottság együtt ünnepel
majd a kormánnyal?
B. P. L.: Nem.
UFi: Pedig az utódpárt
parlamenti padsoraiban

ott ül Mécs Imre, aki halálraítélt volt. Az
õ személye nem elég garancia?
B. P. L.: Itt elvi kérdésekrõl van szó.
Mécs Imre az SZDSZ-ben kezdte, sokáig ott politizált, amikor szûkült a pálya,
akkor igazolt át az MSZP-be. Amelynek
persze kapóra jön, hogy mutogathat
egy volt halálraítéltet. Mécs Imre nagyon szépen viselkedett ötvenhatban,
és a börtönben is, az új politikai éra viszont megbolondította. Mindig az öszszefogás és a nemzeti egység szükségességérõl beszél, nem veszi észre, hogy új
pártjának az ötvenhatosok valójában
kínosak, mert a soha meg nem tagadott múltjára emlékeztetjük. Nem véletlen, hogy amikor Bush elnök a Gellérthegyen 1956-ról emlékezett, se közel, se távol nem volt egy ötvenhatos.
UFi: Beszélgetésünk idején (az interjú
még az önkormányzati választások
elõtt készült – a szerk.) folyamatosan
zajlik a Kossuth téren a spontán szervezõdött, kormányellenes tüntetés, némelyek párhuzamot vonnak ötvenhattal is.
Ön szerint jogos az összehasonlítás?
B. P. L.: Jártam kint én is, felemelõ a
sok fegyelmezetten demonstráló ember. A színpadon felszólalók közül
azonban többen mintha a Holdról érkeztek volna, legalábbis nekem ez a benyomásom alakult ki, amikor alkotmányozó nemzetgyûlésrõl és hasonlókról
hallottam. Ötvenhat más volt: többszázezres tüntetések mellett volt egy
határozott program, amelynek fõbb
pontjaiban mindenki egyetértett.
A legkisebb falu is megszervezte magát,
ahol alkoholtilalomra volt szükség, ott
azt vezettek be, ahol az elmenekült határõrök helyett a határra kellett vigyázni, ott a falu nemzetõrsége azt vállalta
fel. Ma ilyesmirõl szó nincs. Szomorú,
és talán ez a legfontosabb különbség
1956-hoz képest: az értelmiség jelentõs
része prostituálódott, tekintélyes hányaduk magyarázza az országot tudatosan gazdasági válságba taszító és
lekurvázó miniszterelnök szavait. Erre
nincs mentség. – ABLONCZY BÁLINT
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Halovány országimázs az 1956-os forradalom évfordulóján

A Times Square-tõl
Bartók Béláig

V

alószínûleg sohasem tudjuk
meg, hogy a gyurcsányi mondatok kiváltotta zavargások nélkül
mennyire sikerült volna magunkra felhívni a figyelmet, az azonban megállapítható: az ötvenéves évfordulós megemlékezésekben jóval több rejlett.
2006 elején talán még sokan gondolhatták úgy, hogy sikerül kiaknázni a valóban világtörténelmi jelentõségû forradalom kultuszában rejlõ lehetõségeket.
Februárban Condoleeza Rice külügyminiszter nyitotta meg az emlékév amerikai ünnepségsorozatát, majd a márciusi
kongresszusi megemlékezésen maga George W. Bush méltatta a magyar forradalmat. Az amerikai elnök részvétele az
eseményen, valamint a pár hónappal
késõbbi budapesti látogatás egyaránt
szimbolikus sikerként értékelhetõ. Jogos
remény volt ekkor, hogy az október 23i központi ünnepségeken számos nyugati vezetõ hajt fejet a pesti srácok emléke elõtt. Két héttel a jeles évfordulót
megelõzõen jobbára csak a rendezvény
költségei ismeretesek, a részt vevõ állam- és kormányfõk névsora annál nagyobb kérdõjeleket vet fel.
Annyi már bizonyosnak tûnik, hogy a
korábbi információkkal ellentétben sem
az 1989-ben is hazánkba látogató idõsebb
George Bush, sem Condoleeza Rice nem

Fotó: Legyel Intézet

A legnagyobb horderejû eseményekre összpontosító nemzetközi média viszonyai között egy Magyarország súlyú államnak
kevés lehetõsége adódik arra, hogy felhívja a világ figyelmét sikereire, eredményeire. Az 1956-os forradalom és szabadságharc fél évszázados évfordulója – focisikerek és olimpia hiányában – méltó lehetõségnek kínálkozott, hogy Magyarország,
hacsak pár percre is, újra a világsajtó napirendjére kerüljön.

fog részt venni a központi megemlékezésen. Az egykori amerikai elnök távolmaradása egyértelmûen a bizonytalan politikai
helyzet következménye, hiszen a zavargások kirobbanásának másnapján mondta
le részvételét. Gyurcsány Ferencnek
egyébként minden eddiginél nagyobb
szüksége lenne arra, hogy oldalán neves
nyugati politikusokkal mutatkozzon, hiszen májusi mondatainak nyilvánosságra
kerülése az önkormányzati választások
eredményeitõl függetlenül legitimációs
kérdéseket vetett fel a magyar társadalom
jelentõs részében. Az elmúlt hét belpolitikai fejleményei minden bizonnyal kiemelik az 56-os évfordulót eredeti kontextu-
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sából, mind a hazai, mind a nemzetközi
színtéren. Még akkor is így van ez, ha az
említett belpolitikai események számos
vonatkozásukban az elõzõ rendszer következményeinek tekinthetõek.
Az emlékévvel kapcsolatos rendezvények és kezdeményezések, már ha vannak, általában véve nélkülözik a fantáziát. Ez alól talán csak a New Yorki Times
Square-en megjelentetett, a forradalmi
napokat felidézõ óriásplakát jelent kivételt. Az eredendõen moszkvai nyereményúttal kecsegtetõ Freedom Fighter
elnevezésû kormányzati ihletésû vetélkedõ szembeötlõ példája az érzéketlenséggel ötvözött koncepciótlanságnak.
Az elmúlt évek számtalan példát
nyújtanak arra, hogy hogyan lehet egy
nagy horderejû történelmi eseményt
méltóképpen megünnepelni. A lengyelországi Szolidaritás mozgalom alapításának tavalyi, 25 éves évfordulóját számos nemzetközi szintû konferencia kísérte, így az értelmiség negyed évszázad
távlatából vitathatta meg a lengyel tárgyalásos rendszerváltás következményeit. A normandiai partraszállás 60 éves
évfordulóján rendezett franciaországi
megemlékezés alkalmat adott arra,
hogy az egykor egymással farkasszemet
nézõ német, amerikai és brit katonák
életükben talán utoljára nyújtsanak
egymásnak békejobbot. Ausztria nem
mulasztotta el a lehetõséget, hogy a soros uniós elnökség betöltését összekösse a Mozart-emlékévvel; a zeneszerzõ
250 éve látta meg a napvilágot.
Az 1956-os forradalmat egyelõre világszerte olyan eseménynek tekintik, amely
rést ütött a kommunista rendszeren. A
Prágai Tavasz, avagy a Szolidaritás mozgalom szintén méltán pályázik a „történelmi jelentõségû” jelzõre. Amennyiben Magyarország elmulasztja, hogy a nemzetközi színtéren fenntartsa 1956 mítoszát, úgy
ez a mítosz – a belsõ konszenzus hiányában – egykönnyen erodálódásnak indulhat. S hogy minderrõl mi lenne a véleménye a 125 éve született Bartók Bélának, az
már csak a képzelet dolga.
– D. CS.
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Filmajánló

A Jó, a Rossz és Quentin

A szabadság
vihara

N

em gondoltam volna, hogy
olyan pillanat is eljöhet egyszer,
amikor egy projektben látom viszont Quentin Tarantinót és Wittner
Máriát. De közép-kelet-európai Abszurdisztánunk történelme ezt is lehetõvé
tette. A véres történetek és legendák kaliforniai mestere pénztárcájába nyúlt,
hogy egy fanatikus kanadai testvérpár leforgathassa „minden idõk legjobb el
nem mesélt történetét” (copyright by
Tarantino).
Hogy mi visz rá arra tengerentúli rendezõket, hogy öt éven át ‘56-ról és az arrafelé szinte ismeretlen vízilabdáról készítsenek dokumentumfilmet, én nem
tudom. De le a kalappal elõttük: kiválóan
megszerkesztett történelemórát kapunk
Colin K. Gray és Megan Raney Aarons párosától. Pörgõs, tömény, tényszerû dokumentumfilmet láthatunk, amely leköti a
NatGeón és a Viván felnõtt nemzedékek
figyelmét is. És ami a legfontosabb: Óperencián túli szemmel láthatjuk saját újkori történelmünk fordulópontját. Senki
sem próféta saját hazájában, de próféták
lehetünk másokéban.
A kanadai filmeseken látszik, hogy gõzük sincs a mélymagyar valóságról: en20

VIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2006. OKTÓBER
www.ufi.hu

6

nek megfelelõen képesek szétválasztani
az igazságot a hazugságtól, felismerik az
ok-okozat sorrendjét, és többször is rámutatnak, hogy ki a hunyó. A Szabadság
vihara tocsog a szimbólumokban: az
1956-os forradalomban és az azt követõ
magyar–szovjet olimpiai vízilabdadöntõben a Jók és a Rosszak mitikus összecsapását láthatjuk; Zádor Ervin játssza a
semmibõl jött legkisebb fiút, aki minden
akadályt elérve a világ csúcsára jut; végül
a bukott forradalom után az olimpiai
döntõ a nemes bosszú színhelye, ahol a
Jók gyõzedelmeskednek a Rosszakon. Didaktikus? Hogyne. Hatásvadász? Hogyne.
Igazuk van? Igen. Gray és Aarons tehát
megírhatná Pozsonyi Ádám konzervatív
punkfirkász Hogyan pukkasszunk liberálisokat c. könyvének folytatását. Az önmagukon kívül mindent relativizáló erkölcscsõszök kínosan feszenghetnek a
film megtekintése során. Nincs maszatolás, nincs „de” és nincs „másfelõl”. A rendezõk szemében Kádár János egy sötét
hazaáruló, aki ráadásul aljas módon
megvárja, amíg Mansfeld Péter nagykorú
lesz, és csak aztán végezteti ki.
Látjátok feleim, az európaiak által kritizált jenki felfogás, amely feketén-fehérben érzékeli-értékeli a világot, egyszer
nekünk is igazságot szolgáltathat. Ráadásul nem csak nekünk, magyaroknak jut a
jóból: a film bekerült a nagy forgalmazók
rendszerébe, így a világ minden táján
megtalálja majd a konzumnemzedéket.
A srácok két kóla között, a multiplexben
ülve elõször is megismernek egy országot, majd annak igaz forradalmát és
1956 üzenetét is. Mert a Szabadság vihara nem fél az üzenettõl sem: az elnyomás
elleni lázadás, a szabadság akarásának el
nem múló példájává avatja 1956-ot.
Nem csoda, hogy miután a film végén a
könnyekkel küszködõ Wittner Máriát,
Rácz Sándort, Zádor Ervint és a többieket halljuk a szabadság mibenlétérõl vallani, mi is bezsongva megyünk ki a vetítõterembõl, hogy valami fennkölt dolgot
vigyünk véghez. Kösz Colin, kösz Megan,
egy estére hitet adtatok nekünk.

Az igazság számkivetettje

Mansfeld

A

milyen felemelõ a Szabadság vihara, olyan lehúzó a Mansfeld
Péter sorsát feldolgozó magyar
film. 1958-ban járunk – a film jól átadja a forradalom utáni megtorlások sötét, fojtogató világát. A Mansfeld lassú
ütemével, aláfestõ zene nélkül adja át
egy néma kor üzenetét a semmirõl harsogó jelennek. Árnyak suhannak el a
sárga falak elõtt, ávósok rejtik cigifüstbe hazugságtól terhes vádjaikat. Nem
lehet eldönteni, ki kitõl fél jobban: a
nép a hatalomtól, vagy a hatalom birtokosai az elnyomott és megalázott
nemzettõl.
Az Eperjes Károly alakította tragikomikus Bárányos ezredes ezért is ordítja
le beosztottját a film egyik csúcsjelenetében: „Ha ezek a Mansfeldek visszajönnek, a belünknél leszünk fellógatva
a lámpavasra, érted?”. Ez az atavisztikus
félelem azóta is benne van a hatalmi
hálózat tagjaiban, akik mindenre képesek és mindent megbocsátanak saját
maguknak, csak nehogy visszajöjjenek
a „Mansfeldek”. A cél szentesíti az eszközt, a cél pedig nem más, mint a hatalom. „A Párt teljes mértékben saját
maga miatt törekszik a hatalomra” –
értik meg a lázadók, mint Mansfeld
1958-ban és Winston 1984-ben…
A Fancsikai Péter által játszott fõhõs
a kezdeti félelem után megkeményedik: ellenáll a kihallgató tisztek, Fenyõ
fõhadnagy (Nagy Ervin) és Szautner

1

hadnagy (Dimény Áron) lelki-fizikai
terrorjának. Fenyõ, a hatalom kezdetben lelkes kiszolgálója lassan megtörik
a fiú ellenállását látva, és bár látszólag
gyõzelmet arat felette, a lelkierõ és az
önbecsülés terén összeomlik. Szautner
hadnagy a városi, cinikus tiszt, aki már
semmin nem lepõdik meg, és semmitõl nem riad vissza saját akaratának érvényesítése érdekében.
Péter édesanyja (Maia Morgenstern)
hiába küzd fiáért: sorra zárulnak be
elõtte az ajtók, az ismerõsök elfordulnak elõle, kitagadják a templomból is,
mert veszélyt hoz mindenkire: közellenség a fia. Két évvel a forradalom
után is szabotál, fegyvert lop, kocsit
tör fel. Õ az utolsó forradalmár a városban. Vagy a csõcselék része? Nézõpont kérdése. A szabadság és az igazság pillanatai után a csendes tömeg
visszafordul a szolgaságba és a hazugságba, szellemi-fizikai számkivetetté
téve az igazság keresõit.
A filmbéli Bárányos ezredes ezért ismételgeti élvezettel a malomjáték
csiki-csuki helyzetét: ha meghunyászkodsz, jól jár a hatalom. Ha fellázadsz,
akkor elkapnak és megsemmisítenek,
példát statuálva a rettegõ nép elõtt.
Ezzel is jól jár a hatalom. Csiki-csuki,
csiki-csuki.
Mansfeld Péter rejtélyes fiatalember
volt. Valódi indítékait sokan sokféleképpen magyarázták. Igen, tudjuk,
Mansfeld Péter bûncselekményeket is
elkövetett, többször is. De aki csak egy
köztörvényes bûnözõt lát benne, az a
kora-kádári hazugsággyár (khm…)
propagandáját szajkózza. Mansfeld a
rendszerellenes, mindig lázadó kölykök
archetípusa. Mansfeld ott lett volna
1848-ban. Mansfeld ott volt 1956-ban.
Mansfeld Péter soha nem tudott volna
beilleszkedni a félrenézõk társadalmába, inkább elébement saját sorsának.
Társainak összes bûnét magára véve
vállalja az áldozatot, így maradt mindmáig egy felkiáltójel a hallgatag sorok
között.

Nagy Imre utolsó útja

A temetetlen
halott
1956

miniszterelnökének sorsa ugyanaz, mint Mansfeld Péteré, csak itt nagypolitikai szinten folynak az események. Mészáros
Márta filmjében Nagy Imre utolsó két
évét láthatjuk viszont. A film elsõ perceiben lazán felvázolja az ’56-os eseményeket. Egy érdekes megoldással játékfilmes és dokumentumfilmes részleteket vágnak össze benne. Az archív felvételek késõbb is elõbukkannak: parlamenti Kádár-beszédeket, filmhíradós
részleteket láthatunk, miközben Nagy
Imre Snagovban, majd a börtönben várja sorsának alakulását. Emlékiratainak
írása közben jeleneteket látunk gyermekkorából, ifjúkorából, és megtudjuk
azt is, hogyan vált hithû kommunistává.
A filmbéli Nagy Imre nem egy mindenre elszánt, magával ragadó személyiségû államférfi, hanem inkább egy joviális idõsebb úr, aki sokáig az események
sodrásának foglya. Nagy Imre személyisége azért példaértékû, mert a forradalom idején felül tudta vizsgálni addigi
álláspontját, és a büntetést, saját életének feláldozását is vállalta, mert megértette 1956 igazi üzenetét: a szabadság és
az igazság vágyát. A forradalom legnagyobb mártírja ezzel tudott gyilkosai fölé emelkedni. Híres megjegyzése a film-
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ben is elhangzik: „Csak attól undorodok, hogy azok fognak rehabilitálni,
akik meggyilkoltak.”
Nagy Imre fejlõdéstörténete egy
nagyszabású, elgondolkodtató filmet is
eredményezhetett volna. Mégis, több
ponton megbicsaklik a történetvezetés.
A Temetetlen halott jószándékú, ám
döcögõs alkotás. A drámai életút katartikus feldolgozása helyett statikus jeleneteket, nem átütõ erejû színészi alakításokat látunk. A film egyes epizódjai
magas labdákat hagynak a levegõben,
míg másutt fölöslegesen hosszúra nyúltak a jelenetek. A kormányfõt Jan
Nowicki lengyel színész játssza, aki, bár
külsõleg nagyon hasonlít Nagyra, mégsem tudja magát a nézõ kegyébe zárni.
Ebben közrejátszik az is, hogy a szerepet
többször iróniával fûszerezi, amit sokszor rossz pillanatban vesz elõ. A mellékszereplõk jellemábrázolása is kidolgozatlan, hiányos.
Cserhalmi börtönorvosa és Mácsai
Pál vérbírója mentik meg a filmet, amikor a hosszúra nyúlt elõtörténet után
kibontakozik a dráma. Az addig öreguras Nagy Imre is kihúzza magát, és a
sorsát vállaló ember bátorságával néz
szembe a hazug vádakkal, a per színjátékával. A kivégzés után arccal a föld felé,
szögesdróttal összekötözött lábakkal
temetik el 1956 miniszterelnökét, ami
az emberi méltóság utolsó, halálon túli
megalázása. A sors és a történelem
azonban igazságot szolgáltatott neki. A
film pedig – egyes hibáival együtt is –
méltó emléket állít Nagy Imrének.
folytatás
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A katarzis ígérete

Szabadság,
szerelem

A

filmet október 23-án mutatják
be, de az elõzetesekbõl és a film
hátterének ismerete alapján
nagyszabású mozira számíthatunk. Az
Andy Vajna producerségével, Joe
Eszterhas forgatókönyvével és Goda
Krisztina rendezésével készült film
klasszikus amerikai filmnek ígérkezik,
amelyben történelem és magánélet,

sport és politika, no és szabadság és szerelem fonódik egybe 1956 szellemével.
A film történetét idézzük:
„1956. Magyarország csupán egy kis
csatlósállam a szovjet blokkban, de
nagyhatalom is: vízilabda-válogatottja
verhetetlen. A pólós srácok a vasfüggöny mögött is az élet császárainak érzik
magukat; élvezik a sikert és a lányok rajongását, magabiztosak és összetartók.
Eddig egyetlen egyszer veszítettek: 1955ben, amikor egy moszkvai mérkõzésen a
bíró nem engedte õket gyõzni. Mindannyian a visszavágásra, az ‘56. novemberi melbourne-i olimpiára készülnek.
De a történelem alaposan összekavarja a terveiket. Budapesten kitör a forradalom. A csapat fiatal sztárja, Karcsi (Fenyõ Iván) és barátja, Tibi (Csányi Sándor)
belekeveredik az utcai eseményekbe. Eleinte csak a kalandot keresik. Karcsinak
megakad a szeme egy harcias mûegyetemista lányon, Falk Vikin (Dobó Kata), és
a nyomában járva eljut a forradalom legfontosabb színhelyeire: ott van a Kossuth
téren, majd a Rádió ostrománál is.

Ez már nem játék. A forradalom magával sodorja õt. Az edzésnél, a sportsikernél már sokkal fontosabbnak tartja,
hogy az igazság oldalán harcolhasson.
Kénytelen elárulni a csapatát, de új, hû
társakat talál: a pesti utca hõseit; és ami
a legfontosabb számára: Vikit.
Október végén a forradalmárok azt
hiszik, harcuk és áldozataik nem voltak
hiábavalók, ezért a lány rábeszéli Karcsit,
hogy utazzon mégis a többiekkel, képviselje az olimpián az új Magyarországot.
Mire a srác rájön, hogy a forradalom kudarcra van ítélve, már nem tud visszafordulni. Kénytelen sorsára hagyni szerelmét, és ha már nem harcolhat, teszi,
amihez a legjobban ért: a medencében
szerez dicsõséget hazájának.
Így kerül sor 1956. december 6-án az
elõdöntõre. Otthon T-34-esek rombolják le a barikádokat, itt a magyar vízilabdások néznek szembe a szovjetekkel.
Karcsi és csapattársai most megmutathatják a világnak, hogy ez a kicsiny nép
nem hagyja magát legyõzni.”
– RAJCSÁNYI GELLÉRT
HIRDETÉS
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Igaztalan
történet
Moldova György, az élõ szocializmus ünnepelt írója (a
Kossuth-díj már 1983-ban
megtalálja), veszélyes könyvet írt az általa a XX. század
legnagyobb államférfijaként
tisztelt Kádár Jánosról.

N

oha
a
szerzõ
alapos
munkát végzett,
mégsem akadt
egyetlen alapítvány, intézet vagy
mecénás, aki támogatóként nevét merte volna adni e történelemhamisításhoz. A szerzõ fontos kérdésekrõl
hallgat, s ezt a hiányt az sem pótolhatja, hogy eddig még nem publikált iratokat is alapul véve az apparátus mûködésének mozgatórugóit részletesen feltárja. A tényeket mesterien csoportosítja, szûri, így egy olyan történet bontakozik ki az olvasó elõtt, mely alapján
még azt is gondolhatná a gyanútlan olvasó, hogy Moldova könyve életszerû
portrét festett.
Történelemszakos diploma hiányában illetve a tapasztalatokban gazdag
hetven évesek kivételével – kármegelõzõ jelleggel – mindenkinek azt javasoljuk, hogy a Kádár János címû dupla kötetet szigorúan Faludy György (akinek a
Kádár-kurzus alatt még a nevét is kivették a Széchenyi könyvtár katalógusá-

ból), Pokolbéli víg napjaim után címû
könyve elolvasását követõen vegye
csak kézbe. Kiegészítõ olvasmányként
pedig Kenedi János, Kis állambiztonsági
olvasókönyvét javasoljuk.
Moldovától számos anekdotát, kis
színes történetet kapunk, mely kivétel
nélkül „az Öreg” munkás-paraszt
imázsának kidomborításáról szól.
A Csermanek eredetmítosz adja meg a
felütést, az éjt nappallá tévõ szorgalmas írógépmûszerészrõl, aki mintha József Attila Külvárosi éj címû versébõl
pattant volna elõ. Aztán kezdõdik a relativizálás. Becsúszik például olyan
megfejtésre váró gondolatsor, hogy a
nép ugyan félt Kádártól de „hitt benne,
joggal”. Innen egy lapnyi távolságra
már arról olvashatunk, hogy 1977-ben
„Magyarország elindul az Európába vezetõ úton.” Az 1956-os szabadságharc
történeti feldolgozottságának ismeretében pedig alátámasztásra vár az az állítás, hogy harminc éven át õ tartotta
volna kordában a sötét erõket.
Az 1945. áprilisában Apor Vilmos
püspök lemészárlása keltette indulati
hullámokat személyesen simította el
Gyõrben a szovjet katonai parancsnokságon, innen datálódik legendás kompromisszumkészsége – írja Moldova.
Mondjuk szívesen olvasnánk ifjabb
Rajk Lászlótól vagy a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia titkárától néhány
méltató sort errõl a speciálisan kádári
kompromisszumkészségrõl.
Kádár ‘56. november 4-e után, a
szovjet invázióban és megtorlásokban
játszott szerepét a szerzõ egyetlen „szorongó érzés fog el”-el letudja, miközben
hosszasan ecseteli a Köztársaság téri
pártház ÁVH-s védõinek meglincselését. Kapunk egy csipetnyi fára felhúzást, szívkivágást, csõcselékezést és egy
tényállítást, hogy bizony emiatt, és csak
emiatt kért és kapott Kádár testvéri segítségnyújtást a Szovjetuniótól.
A választási csalások örökzöld témáját érintve reflektál a napi aktualitásokra is. Sanda kikacsintásként rögzíti a
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szerzõ, hogy a választások tisztaságát
„tudvalevõleg mindig csak a gyõztesek
ismerik el, a vesztesek soha”. De Dávid
Ibolya neve is bekerül a könyvbe. Ellentétbe állítva a pártelnök asszonnyal azt
bizonyítja, hogy Kádár idejében nem
lehetett antiszemitizmus, mivel az elsõ
titkár értett a futballhoz.
A szerzõ az ifjú Orbán Viktoron is elveri a port, a fordulat utáni politika
dögkeselyûjeként méltatja. Nagy Imre
újratemetésén elmondott beszédét
idézi, melyet szerinte a számítás, a politikai és anyagi haszonszerzése motivált.
Könyvében ugyanakkor a kor legszégyenletesebb és máig ható problémakörét szinte meg sem említi. A besúgói
hálózat megrendelõinek és mûködtetõinek ebbéli bûneirõl, Kádár ez irányú
olvasmányélményeirõl hallgat, a rendszer lényegébõl következõ adottságként fogadja el. A titkosrendõrség tevékenysége csupán a hatvanas években
kialakuló Kádár–Marosán ellentét illusztrációjaként jelenik meg egy rövid
utalás erejéig. Ebben Marosán a dúvad
elszántságával fojtogatja a Rákóczi
úton a ráküldött „nyomozót” és keresetlen szavakkal küldi vissza a feladóhoz. Tönkrement családok, megfertõzött barátságok százezrei, egy morálisan megroppantott társadalom képe
helyett a legvidámabb barakk képe rajzolódik ki; Hofi Géza bratyizós országát
látjuk.
Utánanéztünk. 2005. január 29-én a
Napkelte mûsorában Verebes István
mikrofonja elõtt Moldova a kádári besúgógépezet által megdarált, meghasonlásra késztetett pályatársáról, Tar
Sándorról az alábbiakat tartotta fontosnak megjegyezni: Tar Sándor meg
tûnjön el. Tûnjön el, ne írjon többé,
vannak még jó szakmák, gumiforgácsoló, hajlakk-szárító, meg hasonló vicces szakmák. És nevetett. Tar Sándor
másnap meghalt. (Moldova György:
Kádár János, Urbis könyvkiadó, Budapest, 2006)
– AMBRUS BALÁZS
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ainer M. János szerkesztõi elõszavában írja, hogy a szerzõvel
2004-ben találkozott Tatabányán egy könyvtári beszélgetésen, és a
könyvtárigazgató Csics Gyula nyomta
kezébe a naplót. Kis utánaszámolás
után kiderült, hogy ez egy gyerek, egy
tizenkét éves gyerek forradalmi naplója,
ami eleve egyedülállóvá teszi az '56-os
irodalmak körében. Egy gyerek szemszögébõl mindaz, amit már tudunk, teljesen másként, mint ahogyan azt tudjuk. A könyvrõl lejjebb még hosszabban
írunk, de akkor hadd írjam le a másik
poént, hogy miért különleges ennél is
jobban ez a könyv. Hát azért, mert Csics
Gyula naplójában fontos szereplõ a legjobb barátja, Kovács János. Gyula és János a legjobb barátok voltak, egy házban laktak, napjaikat szinte teljesen
együtt töltötték, és ezekrõl az ugyan-

Csics Gyula: Magyar forradalom • Egy tizenkét éves fiú
1956-os naplója

A megvalósított világ
Alig fél év alatt 1956 mítoszának klasszikusává vált Csics
Gyula forradalmi naplója. A gyönyörû kiállítású könyv
önmagában is bejárta volna ezt az utat – ám a napvilágra
kerülés története külön érdekes. Érdekes? Lenyûgözõ.
olyan-napokról mindketten ugyanazon
a napon kezdtek el külön naplót írni.
Kovács Jánosé pedig szintén idén jelent
meg a Kieselbach Galéria kiadásában.
Ennek a másik naplónak a története se
mindennapi: az ecseri piacon talált rá
lomtalanítási anyagok között a jelenlegi
tulajdonos, és õ juttatta el Kieselbach
Tamáshoz, aki ugyanúgy könyvként adta ki, ugyanakkor, a 2006-os Ünnepi
Könyvhétre, mégpedig úgy, hogy a két
kiadó nem is sejtette, hogy a mindkét

munkája, és Pest ostromának idõszakát
öleli fel egy sajátos, budai értelmiségi
nézõpontból. Kissé naiv napló, de szerzõje komoly íráskészséggel és lényeglátással írja le a budai fogaskerekû végállomásához közeli villanegyed ostrom
alatti elzártságát, a mindennapokat egy
olyan harci helyzetben, amikor a front
pl. a ház alatt két sarokkal, a szatócsboltnál húzódik. Annyiban tehetõ az a
napló Csics naplója mellé, hogy megmutatja: a háborús helyzetek átélõi egy,

naplóban szereplõ „másik” napló nemhogy megvan, de megjelenés alatt áll. Tipikusan középeurópai történet, nem?
Szóval a könyv. Csics Gyula
naplója mellé két napló
kíválkozik fel összehasonlító
alapként. Az elsõ a Budapesti
Negyed címû folyóirat egyik,
talán három évvel ezelõtti számában teljes terjedelmében
közzétett, Anka naplója címû
írás, ami egy középkorú nõ

a történelem „alatt” húzódó regiszterben ugyanúgy élik mindennapjaikat. Az
azelõtt utópisztikus borzalomnak tartott dolgok, pl. hogy hullák vannak a
fogaskerekû állomásánál, mint elõbbutóbb megszokott képek, könnyen kerülhetnek nem-történelmi síkba.
A másik napló, ami eszembe jutott,
Karinthy gyermekkori naplója. Mégpedig azért, mert a csics-féle naplóból
gyönyörûen kiviláglik, hogy a gyermekkori mûveltségi szint nem a második világháborúval esett hatalmasat, hanem
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jóval utána, idõben hozzánk félelmete- nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy zik a bérházudvaron ‘56 telén, mint azt
sen közel. Kerüljük messzire az olyan ma élõ tizenkét éves gyerek ennyi min- tehette ‘55-ben. A gyermeki világban
megállapításokat, hogy a mai gyerekek dent lát és ért, majd azt konvertálni is helyet kapnak a napok alatt egymásígy buták, úgy mûveletlenek, de való- képes nyelvi jelekre, meg tud fogalmaz- nak ellentmondó hivatalos rádiós híban elképesztõ az a napirend, ami alap- ni belõlük egy mondatot, majd az azt rek, a gang híreinek világa és a látványján egy kisgyerek élte a mindennapjait követõt, a naplóját érzékkel illusztrálja ból levezetett valódi is. A rajzok koaz ötvenes évek közepén. A könyv, a nagyszerû rajzokkal és a kor nyomda- moly rajztehetségrõl árulkodnak, az
speciális, naiv nézõpont és a történelmi termékeivel, röplapokkal, újságkivágás- íráskép szép, a napló szerkezete kiegyensúlyozott. Egy megesemények, valamint a
valósított kisfiú-univermindennapi élet öntudatA könyv, a speciális, naiv nézõpont és a történelmi
zum jelenik meg elõtlan egymásra játszása melesemények, valamint a mindennapi élet öntudatlan
tünk, amelyben Twist
lett éppen azért érdekes,
mert megmutatja, hogy
egymásra játszása mellett éppen azért érdekes, mert Olivér elõtt focizó, utána
pedig lövöldözõ szovjet
milyen szellemi állapotban
megmutatja, hogy milyen szellemi állapotban volt
katonák is helyet kaphatvolt egy tizenegykétéves
egy tizenegykétéves gyermek ötven évvel ezelõtt
nak. A borítón Csics Gyugyermek ötven évvel ezla a forradalom után elelõtt, hogyan teltek mindennapjai (kábé háromnaponta olva- okkal. Erre mondtuk az elõbb, hogy el- képzelt Budapestjének térképe látható
– tessék csak örvendezni, mire képes a
sott ki egy könyvet – vajon mire váltó- képesztõ.
A gyermeki világot ebben a napló- gyermeki fantázia.
dott át ez az idõ a mai gyerekek életéNagykönyv, osztogatni kéne. Felnõtben?), hogyan látta az eseményeket, ban nem nyomja le a történelem, a
micsoda képessége volt arra, hogy egy- gyermek nem ír kéjesen vérrõl és halál- teknek, hogy szomorkodjanak kicsit
egy félszeg értékelõ mondatban reflek- tusáról, nem áll oda hullák mellé bá- saját meg nem valósított világukon.
táljon is a körülötte zajló világra. És mészkodni, bátran áll szóba szovjet ka- Gyerekeknek pedig Twist Olivért, de
– SZ. B.
persze mindezt azért említjük, mert tonákkal, és olyan jókedvvel hógolyó- most már tényleg.

HIRDETÉS
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Berlintõl Varsóig

Forradalmi körút
Le kell szögeznünk két dolgot: térségünkben kevés olyan
helyet lehetne találni, ahol ne lett volna valamikor, valamiféle forradalom, viszont olyan sincs, amely a magyar
’56-hoz mérhetõ lett volna. Körképünkben a kommunista elnyomás elleni jelentõsebb megmozdulások helyszíneit vettük sorra.

BERLIN, 1953 JÚNIUSA
A háború után hirtelen keletnémetekké
lett berlinieknek egyszer csak elegük
lett, és szerettek volna kiszállni az orwelli
játékból. Nem sikerült nekik az erõsen
26

megszállt szovjet zónában. Így nem is
annyira õket, mint a ’61 augusztusában
„egy éjszaka alatt” felhúzott berlini falat
õrzi a világemlékezet, hiszen közel 30
évig a kommunista elnyomás egyik jelképe volt. A mára újra fõvárossá egyesült Berlinben egyre kevesebb dolog emlékeztet az egykori megosztottságra, de
a Haus am Checkpoint Charlie, avagy a
Falmúzeum a Friedrichstrassén betekintést enged a rendõrszürke hétköznapokba. A múzeum érdekessége, hogy már
akkor is mûködött, amikor a fal még állt.
Az elsõ kiállítás 1962-ben nyílt meg: a
két és fél szobás lakásból egy kis ablakon
át rá lehetett látni a határátkelõre, a
menekültekre.

PRÁGA, 1968 TAVASZA ÉS 1989 ÕSZE
1968-ban a párt új vezetõje, Dubcek
reformjai a szabadság szelét engedték
Prága poshadt sörszagába, de bármilyen lassan és békésen is próbáltak lekanyarodni a lenini útról a csehek, csak
eljött a nyár vége, és augusztus 21-én
bedübörögtek az országba a Varsói
Szerzõdés tankjai, így a mieink is, hogy
további 21 évre csavarják be a vörös
csillagokat tartó anyákat. Bár a prágai
forradalomnak is volt véráldozata, jobban emlékezünk Jan Palachra, aki ’69
január 16-án a Vencel tér tetején csöndes tiltakozásképp felgyújtotta magát.
Emléktáblája a tér felsõ végén, a Nemzeti Múzeum alatti részen, míg a kommunizmus múzeuma a tér aljában, a
Na Prikope utcában található.
21 évvel késõbb, a Prágai Tavasz leverésére emlékezõ tüntetésekkel kezdõdött meg a bársonyos forradalom, a
csehszlovákiai rendszerváltozás. Honfitársaink (többek között Deutsch Tamás, Kerényi György és Wachsler Tamás) ismét tiszteletüket tették, „Virággal jöttünk, nem tankokkal” transzparensük jelezte, hogy egészen más céllal
jöttek, mint két évtizeddel korábban.
GDANSK ÉS VARSÓ, 1980
Ki ne emlékezne az agyonhallgatott
Kontroll-kazettákról szóló polákvenger
dvabratamkira? (Ma már tudjuk:
Polak, wêgier, dwa bratanki.) Bár a ma-

A

v i l á g

l e g n a g y o b b

gyar '56-hoz próbáltak, de nem
tudtak kellõ erõvel csatlakozni,
és ’70-ben sem
teljesedett ki a
néhány hajógyári munkás halálával végzõdõ
elégedetlenség, a
nyolcvanas évek
elejére Lengyelországban is elszakadt a türelem és béke cérnája. A Szolidaritás szakszervezet növekvõ népszerûségére válaszul a hatalom szükségállapotot vezetett be, így
az elnyomás és hiánygazdaság c. fekete-fehér szovjet filmet további tíz évre
prolongálták ott is. Gdanskban a hajógyár területén a Road to Freedom címû kiállítás mutatja be a lengyel ellenállás történetét, a '70-es összecsapások
áldozatainak pedig monumentális oszlopok állítanak emléket.

i f j ú s á g i

u t a z á s i

i r o d á j a

Forradalmi útikalauz az STA Traveltõl
Prága a forradalma mellett – szerencsére – legalább annyira a középkor és a
sör városa is. Hrabal törzshelyén, az Aranytigrisben, a Husova utcában ma is
csak 30 korona a Pilsner Urquell, már ha bejut az ember, és hihetõ csehséggel kéri. Ami Berlint illeti, egy biztos, még ha cinikusan hangzik is: az üvegpaloták Berlinje sosem lesz már az az izgalmas hely, mint a Fal Berlinje volt
– viszont sokkalta élhetõbb és színesebb, érdemes kipróbálni!
Gdansk ma Lengyelország tengeri fõvárosának vallja hanza-eredetû önmagát, és fõleg nyáron sok lengyel fiatal teszi ott azt, amit mi Siófokon. Varsó
pedig, bár a második világháború alatt a sor végére állították az Európa Legszebb Fõvárosa nevû játékban, sokat szépült, és tanulsággal szolgálhat nekünk hazaszeretet, nemzeti büszkeség és talpraállás terén.
Természetesen mindegyik fent említett városba eljuthat velünk az, aki
nem épp Budapestre kanyarodott vissza gondolatban, így 50 év után.
TEMESVÁR ÉS BUKAREST,
1989 DECEMBERE
A Ceausescu-rezsim bukásához vezetõ
forradalom Temesvárról indult el 1989
végén. Tõkés Lászlónak és családjának
egy koholt vádak alapján hozott ítélet
miatt el kellett volna hagynia a várost,
a református lelkész védelmére élõláncot alkotó románok és magyarok ösz-

szecsapnak a karhatalommal. December 22-én Bukarestben is kitört a forradalom, a forradalmárok elfoglalták a
televízió székházát. A kommunista
rendszer megbukott, a Ceausescuházaspár kivégzését világszerte élõben
adták a tévécsatornák.
– HAJDÚ ATTILA,
BALOGH ÁKOS GERGELY
HIRDETÉS
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Autózhat az egész család • Gépkocsikörkép ‘56-ból

A szocialista autóipar
ismét bizonyított
A Szovjetunióban sikeresen lezajlott kísérleti atomrobbantások híre mellett egy másik örömhírrõl is tudósíthattak ezen a héten a baráti országok újságjaik hasábjain.
A német Wartburg és a csehszlovák Skoda autógyárak rövidesen új és modern családi autótípusokat fognak gyártani a szocialista családoknak.

A

z eddig is modern, a nyugati
technológiát felülmúló szocialista autógyárak rövidesen
újabb nagy lépéssel hagyják maguk mögött a nyugati ellenfeleiket. A Skoda és a
Wartburg gyárak a szocialista családok
új igényeit maradéktalanul figyelembe
fogják venni. A gépjármûvek mûszaki
tartalma, kényelme, biztonsága messze
meghaladja a nyugati típusokét. A 311
kódjelû német típus megbízhatósága,
precíz összeszerelése, erõs és gazdaságos
motorja, a Skoda Felicia sportos vonalvezetése, jó gyorsulása és kiváló útfekvése miatt lesz a családok kedvence.
Formáik a szocialista formatervezõk
eredetiségét és szellemességét bizonyítják, bizony sok irigykedõ nyugati társról
fogunk majd hallani. A Wartburg harmonikus formáiról, a Skoda kecses eleganciájáról lesz majd megismerhetõ az
28

utakon. A szocialista tervezõk a belsõ
teret is tágasra tervezték annak érdekében, hogy a család minden tagja egyforma boldogan utazhasson benne. Külön
dicséret illeti a Wartburg gyár tervezõit,
akik a mûszerfal minden billenõkapcsolóját egyformára tervezték annak érdekében, hogy autóvezetés közben is a
szocialista ipar hatékonyságát és nagyszerûségét tapasztalják a benne utazók.
És mindez még nem minden. Azok a vásárlók, akik a luxusért hajlandóak áldozni, új autójuk várakozási idejének egykét éves kárára biztonsági övet, szivargyújtót vagy akár rádiós magnót is rendelhetnek autójukba!
A mértékletes sportosság jegyeit hordozó Skoda vonalvezetése teljesen
egyedi a KGST
országai-

nak autókínálatában. A csehszlovák formatervezõ mérnökbrigád talán egy évtizeddel is meghaladta saját korát, amikor fárasztó, ám lelkesedéssel teli munkaórák százai után a csehszlovák kommunista párt központi bizottságának
asztalára letette a Felicia terveit. Most, a
tesztelés heteiben a jól elvégezett munka örömét érezhetik, amikor a Mladá
Boleslav-i gyár tesztpályáján a magyar
Taurus Gumigyár diagonál köpenyein
gurulhatnak körbe-körbe.
A tervezõknek nem kellett spórolniuk semmilyen anyaggal, mivel a KGST
országainak gazdag ipara bõséges alapanyag ellátást biztosít számukra. Bõven
jut króm a lökhárítókra, a hûtõrácsokra, az index buráira is. Már az ajtók kinyitásánál érezhetõ, hogy a KGST országaiban való anyagokból készülnek az
autók. Bizony, számos nyugati autógyár
órákig üzemelne egy-egy Wartburg,
Skoda, pláne Volga féltengelyébõl! Számos hírt lehetett korábban olvasni arról, hogy alapanyaghiányban szenvedõ
nyugati autógyárak százával vásárolnák
fel a szocialista tömb mûszaki remekeit!
Mindkét autó mûszaki tartalma a
szocialista családok igényeihez alkalmazkodik. Motorjaik nagyok és erõsek
lesznek, mivel a Skoda és a Wartburg
tervezõi is átlépték a bûvös egy literes
hengerûrtartalmat. Így teljesítményük
eléri a nyugodt autózáshoz bõségesen
elegendõ negyven lóerõt, végsebességük pedig száz kilométer felett van
óránként. Motorizáció tekintetében
több említést érdemel a Wartburg,
amelynek brummogó háromhengeres
és kétütemû motorja unikumnak számít egész Európában. Reméljük, hogy
sokáig használhatjuk még ezt az elõremutató mûszaki megoldást az autóinkban. Az NDK autóipara a hírek szerint egy a Wartburgnál kisebb méretû,
még olcsóbb, különleges alapanyagokból készülõ modellen is dolgozik. Legközelebbi számunkban ezt, a Trabant névre hallgató típust fogjuk
bemutatni.
– CZOTTER

RobinMasters
Tudósítások az elveszett világból

‘56-os óriásfotók a New York-i
Times Square-n
2006. szeptember-október

A

mikor az ELTE központi ügyeletérõl háromnegyed
óra alatt kapcsolnak fel a történelem tanszékre –
amikor a Fõtaxi gépkocsivezetõje az elõttünk pirosban cirkáló gördeszkásokat savazva vezet be bennünket kádári nosztalgiájába. Néha úgy fest, semmi sem változott. Pedig a ráncok mögött Szemirámisz függõkertjében járunk.
A magyar tudatot makrociklusok óta egy történelmi
Mátrix kultusza üli meg. Vallásos hit, hogy egy külsõ meghatározottság, a sorsszerû vereség szoftvere fut végig zivataros évszázadainkon. E félsz is hagyomány, installáljuk egymásra idõrõl idõre. Ám rejtve van ebben a daccal vállalt
pszichében valami féktelen paradoxon. Hitünk szerint a
múlt Petit Trianonban, Jaltán vagy 1956 Budapestjén alakulhatott volna másként – sõt, jobban kellett volna alakulnia;
ám az elkövetkezõkre mégis minduntalan úgy tekintünk,
mint irányíthatatlan, érzéketlen, kikövezett kényszerûségre.
A megalkuvás labirintusára. Melyet csak néma elfogadással
tehetünk ideig-óráig elviselhetõvé. No, ebbõl elég volt.
2006 õszén New York-i kultúrirodánk „A szabadság újraképzelése” címmel, városközponti óriásposztereken szállítja

50 esztendõs magyar kalandunkat az amerikai népnek.
Vagy nekünk? Hiszen most valójában inkább velünk kell,
hogy forduljon a szél. 2010-ben elõször szavaz Magyarországon egy, már a rendszerváltozás után született generáció. Hogy mit gondol majd, mit nem, s miért 1956-ról, sokban azon áll, helyén értékeljük-e megharcolt eredményeinket. Összekapcsoljuk-e az ünnepet, amivel eddig is: a mára
már felszáradt vérrel, a mostanra üresen pangó alagsori
fogdákkal, ezernyi nyugalomba vonult, tûzben edzett sorssal. Másrészt viszont, amivel eddig nem, ám innentõl elsõsorban: a nemzeti sikerrel. Nem csak az Andrássy út 60-al,
de a Millenárissal is.
Akad itt ugyanis egy történelmi lehetõség arra, hogy elsõ
szabadba született földijeinkkel, a megszokott frusztráció
helyett, már inkább jövõképben osztozhassunk. Hogy a közösség sikerének éljük a csontig ünnepelt egyéni szabadságot. Hogy politikai irányt jelölünk (mert jelölhetünk), hogy
kisvállalkozást indítunk (mert indíthatunk), hogy nótaestre
járunk (mert eljárhatunk) – hogy az asztalon táncolhatunk
(mert ott akarunk). A fontosság változtatható sorrendjében, restaurálásra állványozhatjuk azoknak álmait, akiktõl
mindennapjainkat örököltük. Hogy elmondhatjuk nekik:
nekünk sok még a tennivaló, de õk már gyõztek 1956-ban.
2006 Amerikájában (hol évente háromezernégyszáz új
könyv jelenik meg a pozitív életvezetés titkairól) azért adható el 1956 Magyarországa, mert kiállás volt, mert sikeres
volt, mert valójában nagyon is elérte a célját. Mert nem lemondásnak és reménytelenségnek, hanem önbecsülésnek
és életképességnek ágyazott tengermély alapzatot. Rajtunk
kívül eddig ezt csak mi nem ismertük fel. Pedig ami elõttünk
áll csupán annyi, hogy cementbe öntsük az optimizmus államiságát.
Életre hívnak, jelen volt fiatalok.
– B. N. G.
29
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Forradalom és filatélia

1956, bélyegeken
A bélyeggyûjtõk nyilván azt gondolják, hogy övék a titkos
módszer, amivel a legéletszagúbban ismerhetõ meg a történelem. A bélyeggyûjtõk nyilván megszállottak, emellett kihalófélben lévõ faj, még emellett pedig életmûvüket unoka, unokaöcs egy szép napon úgyis negyedáron pattintja el – és ezt õk
nagyon jól tudják, még ha nem is akarják tudomásul venni. De
röviden eljátszadoztudnk a tétellel, górcsõ alatt pedig egy
adott évszám: 1956. Forrásunk a hivatalos Bélyegkatalógus.
MEZEI BÉLYEGEK
Ez az év nem volt a magyar filatélia nagy
esztendeje. Az összesen két érdekességet éppen a forradalom adta: egy kis
példányszámú forradalmi felülnyomásról és egy, az események miatt ki nem
adott sorozatról van szó. Az Állami
Nyomda rutinosan nyomta papírra s
fentrõl sugárzó szellemet, de ez persze
nem a Magyarországi kutyafajták címû
sorozatnál érhetõ tetten, a nehéz tekin-

tetû vizslák és hû komondorok garantáltan ideológiamentes küldetést teljesítettek, félmillió példányban. Annál inkább kap felülrõl színt Az ûttörõmozgalom fennállásának tizedik évfordulójára
névre keresztelt, az úttörõjelvényt két
verzióban is ábrázoló, a kor felfogása
szerint puritán, ma inkább csúnyácskának ható, 730.000 példányos tömegbélyeg. De példányszámban nem is ez volt
a rekord, hiszen a magyar filatéliai moz-

galom kétszemélyes panteonjában
Légrády Sándor mellett helyet kapott
Vertel József tervezte Bányásznap (meg
lehet nézni, Vertel micsoda remekmûvet tudott kihozni ilyen témából is)
egymillió, a Hunyadi János halálának
500. évfordulójára kiadott forgalmi bélyeg több mint másfélmillió példányban
nyomatott. Hát igen, magyar ipar, magyar papír, magyar bélyeg. Érdekes még
a melbourne-i olimpiára kiadott nyolc
darabos, sport-témához képest igen ízléses sorozat és a szokásos bélyegnapi
bélyeg, amely 1956-ban különleges alkalommal kapcsolódott össze: abban az
évben ugyanis lengyel–magyar közös
bélyegkiállítást rendeztek, és a bélyegnapi bélyeg kétosztatú (mondjuk így:
kétdarabos sorozat) lett, az egyik oldalon Liszt, a másikon Chopin szerepelt.
'56? Lengyel–magyar? Hmm. Nincs itt
valami jövõbelátás, kérem?
BÉLYEG ÉS FORRADALOM
Sokkal érdekesebbek azonban a magával a forradalommal kapcsolatos kiadványok. Nem, nem nyomtattak forradalmi bélyeget, dehogyis. A rövid forra-

1

dalmakra egy bevált filatéliai módszer, a
felülbélyegzés. Az ún. soproni sor éppen
egy ilyen felülbélyegzett klasszikusa a
magyar bélyegtörténetnek. A Soproni
Erdészeti Egyetem diákparlamentjének
október 22-ei (!) kezdeményezésére fogták a helyi 1. számú postahivatal készletét, és a megyei nyomdában október
29-én felülbélyegezték a következõvel:
„Hazádnak rendületlenül…! Sopron,
1956. okt. 22.”. Forgalomba már nem
kerülhettek, a posta pedig bevonta és a
Magyar Filatélia Vállalatnak adta oda a
készletet, kezdjen vele, amit akar. Ezek
szivárogtak ki lassacskán a bélyeggyûjtõ
mozgalomba, és persze ritkaságuk miatt a hamisítás, sõt a hamisított garanciaigazolás sem ritka. Amúgy még így
sem horribilis árú bélyegek ezek: átlag
tíz-húszezer forintos listaárú darabok
alkotják a sort (a listaárnak legtöbbször
úgy 60 százaléka a piaci ár), és csak néhány címlet éri el a nyolcvan-százhúszezres katalógusárat.
1956-hoz kapcsolódó filatéliai érdekesség még Légrády Sándor lényegében
elkészült, de ki nem nyomtatott bélyegterve az Országos Levéltár alapításának
200. évfordulójára. Ez a bélyeg éppen a
forradalom harci eseményei miatt nem
jelenhetett meg – csak most adta ki a
tervezõ családja a terveket egy kis példányszámú emlékíven, amelyben egyszerre állítanak emléket Légrády 100.

Könyvajánló
56 kalendáriuma
A magyar forradalom
és szabadságharc

A

szabadságharc ötvenedik évfordulójára jelent meg, Földesi
Margit és Szerencsés Károly tollából az 1956-os forradalom eseményeit bemutató kalendárium kötet.
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LÉGRÁDY SÁNDOR (1906–1987)
Idén lenne száz esztendõs a magyar bélyegtörténet
egyik legnagyobb hatású tervezõje. Légrády Sándor
az Iparmûvészeti Fõiskola ötvös szakán tanult, majd
az üvegfestõ szak mesternövendéke volt. 1931-ben
került az Állami Nyomdához. Õ készítette az elsõ
magyar bélyegblokkot 1934-ben. Elévülhetetlen érdemei vannak a Mátyás templom kincseinek megmentésében: a mozdítható kincseket az ostrom alatt ládába csomagolva õ rejtette el a budai várban,
megakadályozta, hogy a németek légvédelmi üteget telepítsenek a templomhoz, majd a szovjet hadseregtõl is teljes védettséget biztosító okiratot
szerzett. 1945-ben vizsgálati fogságba került a háború alatt készített plakátjai miatt, majd 1948-tól ismét bélyegeket tervezhetett. Fõbb munkái: a gellért-hegyi sziklakápolna üvegablakai (1926), zsidó múzeum, ószövetségi jelenetek (1928), az Eucharisztikus Kongresszus szabadtéri oltárai (1938), a
Szent Jobb ereklyetartó takarója (1948), közel száz bélyegblokk- és sorozat
mintegy tízmilliós példányszámban. A legjelentõsebbek: Szent István sorozat (1938), Árvíz-blokk (1940), Lánchíd-blokk (1949), Ötéves terv sorozat
(1949), A Népköztársaság címere (1957), Koronázási jelvények (1978)
születésnapjának (keretes anyagunk) és
a most már kétszázötven éves Levéltárnak.
1956-OS EMLÉKBÉLYEGEK
Az 1956-os forradalom hivatalosan
1991-ben jelenik meg a magyar bélyegkiadásban, méghozzá kissé méltatlan
módon: egy szir-szar, még ma is általános tömegbélyeg kapott felülbélyegzést
a 35. évfordulóra. 1996-ban már kerekebb volt az évforduló, így sor és blokk
egyszerre jelent meg ugyanazon a né-

ven (Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére), mégpedig nagyon
szép kivitelezésben (tervezte Svindt Ferenc). Azóta viszont csak a Magyar Postán kívül megjelentõ emlékíveket említhetünk: idén egy szép ív-sor jelent meg
a Philatelia Hungarica kiadásában. Amióta gyakori lett, hogy a magyar Postán
kívül más cégek, sõt magánszemélyek is
adnak ki emlékíveket, szinte áttekinthetetlen az egész kollekció, így nyilván, fõleg idén, jelent meg több 1956-os emlékív is. Na így.
– SZ. B.

A könyv színes
összefoglalója a forradalom történéseinek.
A szerzõk napokra lebontva, minden napról készítettek egy
szubjektív, de természetesen a nap legfontosabb eseményeit
tárgyaló összefoglalót, a kalendáriumok
közérthetõ stílusában. Az események, a
jellemzõ újságcikkek, versek, apróhirdetések, vagy éppen jelszavak között sok eddig
még nem publikált fotót is találunk. De
tájékozódhatunk a korabeli idõjárásról, az
aktuális focimeccsekrõl, vagy színházi

programokról, mintegy Inforádió gyanánt. Az ugyancsak napokra lebontott,
„Egy mondat a zsarnokságból” rovatcím
alatt pedig a kádári csõcselékes verziót is
elolvashatjuk. A szerzõk olvasmányos stílusa mellett a kötet erénye még az igényes
grafikai kivitelezés is. Hátránya viszont,
hogy a forradalom eseményeit bemutató
kalendárium vékonyra sikerült. De errõl
sajnos nem a szerzõk tehetnek. Ez a tizenhárom és fél nap egy egész generáció számára jelentett egy igaz, soha vissza nem
térõ szabad nép félórát.
A kötetet nyugodt szívvel ajánljuk
mindenkinek.
– N. T.
31
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Régi jó elvtársak
Hol vannak azok a régi jó elvtársak, akiknek nem remegett meg a keze, amikor gumibot, vagy golyószóró került
bele? Hol vannak azok a régi jó elvtársak, akik nyugodt
szívvel akasztották fel régi jó elvtársaikat? És tényleg, hol
vannak azok a régi jó elvtársak? Itt vannak.
KÁDÁR JÁNOS
A magyar politikai
élet zabigyereke, senkit sem szeretett jobban népénél. Az irodagép-mûszerész végzettségû Kádár
nem volt rest több évet tölteni a szegedi Csillag börtönben, hogy ott jó
kapcsolatokat építsen ki a Kommunista Párt vezetõivel. Ez a kapcsolati tõke
1945 után kezdett igazán kamatozni.
Kádár volt rendõrfõnök, képviselõ,
belügyminiszter. Pechjére épp akkor,
amikor drága jó Rajk elvtársat a többi
drága jó elvtársa kivégeztette. A szokásos koncepciós pert Kádár egy sima
életfogytiglannal megúszta. 1954-ben
szabadult és reaktiválta magát. 1956
októberében Nagy Imre a kormányába hívta, erre hitet tett a forradalom
mellett. Majd miután szovjet katonai
segítséggel hatalomra jutott, az egészet ellenforradalomnak nevezte, egykori elvtársait, korábbi fõnökét, Nagy
Imrét kivégeztette.
Majd egész élete a rendszer konszolidálásáról szólt. Miután elcsendesedtek a siralomházak és kivégezték a kivégezni valókat, jöhetett a hétvégi telek, a
Trabant, a valutakeret, a GMK, no meg
egy csinos kis államadósság. Élete végén, az õ által kivégeztetett Nagy Imre
temetésén, amikor saját csinovnyikjai
egymás lábára lépve adtak díszõrséget
egy félmilliós tömeg elõtt a szabadságharc mártírjainak, eszébe juthatott:
Elkúrtam. Nem kicsit. Nagyon.
Elõnye: grízes tészta
Hátránya: akasztófa
32

MÜNNICH FERENC
Franco retteget ellenfele, a spanyol polgárháború vörös daliája, Zalka Máté lókötõje sem volt rest, amikor a horthyfasiszta csõcselék randalírozása miatt
egy kis baráti segítségnyújtásért a
szomszédba kellett mennie. Jó Kádár
elvtárssal együtt mentek Moszkvába,
ahol lakájoknak kijáró tisztelettel fogadta is õket Hruscsov elvtárs. Aztán
amikor könyörgõ szavuk meghallgatásra talált, az elsõ szovjet harckocsi
oszlop féklámpái mögött mindjárt
Budapestre is érkeztek. Természetes,
mint megbízható elvtárs õ kapta a
nem csak fontos, de látványos feladatnak is számító rendteremtést. Így az
egész szovjet hadsereggel és több tízezer állig felfegyverzett karhatalmistával a háta mögött jól szervezett, elsöprõ sikerû akciókban oszlattak nõket, vertek munkásokat és lõttek le
békés tüntetõket.
Barátai és ellenfelei megegyeznek,
abban, hogy Münnich elvtársnak a
gondolkodástól sosem fáradt el az
agya. Elõnyére szóljon, hogy szerény
szellemi képességeit agresszivitással
kompenzálta. Az ország rettegett tokabúbúja az emlékezéseit „Viharos út”
címen publikálta.
Elõnye: Párt ökle
Hátránya: Párt ökre
JURIJ ANDROPOV
Mindannyiunk lelke mélyén él egy
apparatcsik. Az a sötét öltönyös, va-

salt inges, keserû tekintetû ember, aki
reggel veszi az aktatáskáját, és szigorúan
meghatározott sorrendben puszit nyom a felesége és a
két lánya homlokára. Aztán bemegy a
hivatalba, elõveszi az aktatáskáját, felteszi a fekete keretes szemüvegét, elolvassa a napi sajtót és kiadja a lõparancsot. Este hazamegy, leteszi az aktatáskáját, megeszi a vacsorát, fogat mos,
és megállapítja, továbbra sem akar
szûnni az a zavaró gyomorszag, ami
már két éve kínozza. Feleségével külön
ágyon alszanak.
Nem ismertem Jurij Andropovot,
de ilyennek képzelem. Csak arra emlékszem, hogy amikor meghalt, valaki
egész nap a TV-ben zongorázott és
nem kellett másnap iskolába menni.
Nagyon örültem neki.
Elõnye: beteg
Hátránya: sokáig élt
MAROSÁN GYÖRGY
Hát egy ilyen díszes
társaságból Buci Gyuri sem hiányozhat.
Szegény, ha élne, elsõként venné maroktelefonját és tárcsázná a szerkesztõséget. Méltatlankodna, hogy hát õ miért nem került
be, pedig õ is ott volt a novemberi
moszkvai tárgyalásokon, meg hogy
semmit sem tudunk az akkori idõkrõl,
meg hogy kis fasiszta brigantik vagyunk, akiknek majd eltöri a nyakát
egy péklapáttal. Mi meg csak hümmögnénk, meg egymásra mutogatnánk, szerkesztõre, lektorra, tördelõre,
meg a nyomdára. Hivatkoznánk sajtóés véleményszabadságra, de Buci Gyurit ez nem hatná meg. Nagy tuskó, kemény fából faragták. Végül is igaza
van. Itt a helye a legostobább kommunisták között.
Elõnye: eredetileg pék
Hátránya: átképezték
– N.T.
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Ötvenhatos kislexikon
NÉPRÁDIÓ
Ki ne indulna el sûrû tömött sorokban a Bem szoborhoz, ha meghallja az
Egmont nyitányt? Mi igen.
Nos, hogy ebbõl a Beethoven-mûbõl nem csak egynyári sláger lett, (lásd „Egy szál bikinit hoztam el az útra…”), az annak köszönhetõ, hogy az ostromlott rádióban pont ez a lemez volt kéznél. Így a
Magyar Rádiónak köszönhetjük, hogy
ez lett az 1956-os magyar szabadságharc elsõ számú slágere. De persze a
nagyalakos, rácsos, képgombosnak lehetünk hálásak a klasszikussá vált, önleleplezõ körökben gyakran használt
„Hazudtunk reggel, délben és este” retorikai remekért is. Így született meg a
középhullámon a Szabad Kossuth Rádió, amely az ablakokba helyezve lelkesítette a forradalom élcsapatát, és azokat is, akik a távolból izgultak érte.
A forradalom on-line fegyverébõl
tudhatta meg Magyarország dolgozó
népe, hogy a „Szovjet csapatok ma hajnalban támadást intéztek…”, a hangvétel gyors változásából pedig azt is,
hogy eltiporták a magyar forradalmat.
Ekkor ki-ki vérmérséklete szerint vagy
országot, vagy sávot váltott, hogy elérje a Szabad Európát.
Elõnye: többsávos
Hátránya: egyhangú
MOLOTOV KOKTÉL
A korabeli Szeretem Budapestet Mozgalom legfontosabb fegyvere
volt. Bár ez a
fegyver már a
spanyol polgárháború és a finn–szovjet
háború idején polgárjogot nyert, igazán klasszikussá Budapest utcáin vált.

Nem nélkülözve természetesen a magyar know-how-t sem, hiszen a klasszikus benzines palackot az utcai haditechnikusok hamar összekötötték
három német kézigránáttal (un.
Molotov–Ribbentrop koktél), amely
így sokkal látványosabb hatást ért el.
A védtelen szellõzõnyílással rendelkezõ
T-34-es tankok a szabadság élõ fáklyáiként gyulladtak meg Budapest utcáin,
nyomatékosítva ezzel a világraszóló
flash mob akció sikerét. Az eszköz népszerûségét fokozta, hogy gyakorlatilag
korhatár nélkül bárki elõállíthatta és
sikerrel alkalmazhatta. A magyarországi desztalinizáció leglátványosabb eszköze.
Elõnye: elkészítése letölthetõ
Hátránya: használata letöltendõ
MÉSZ
A háztartásokból az utcára lépett
ez a multifunkciónális fedõszer.
A Hammeritot nélkülözõ magyar hiánygazdaság közkedvelt alapanyaga,
kettõs funkciót töltött be. A forradalom idején az áldozatok temetésre
nem jutott idõ, ezért mindennapos
látvány volt a mésszel leöntött halott
a pesti utcákon. Emellett a néprádió
és a plakátok után fontos kommunikációs eszköz is volt. Leginkább a
„Ruszkik haza” vagy a „Azt kérdezik
Pesten-Budán, hová lett a magyar
urán!?” üzeneteket pingálták fel vele
villamosra, házfalakra. A magukról
megfeledkezett liberális tegelõk és
graffitisek késõbb az új vezetéstõl
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nem külön festhetõ falat, hanem
gyorsított eljárást kaptak.
Elõnye: fehérít
Hátránya: akkor is, ha élve kapta az
ÁVO-s
RÁKOSI CÍMER –
LYUKAS ZÁSZLÓ
A forradalmi interaktív játék legfontosabb
közösségi eseménye
volt, hogy a korabeli
progresszió jeleivel díszített hivatalos
magyar zászlóból mindenki kivágta a
Rákosi címert, mintegy tiltakozásul a
kommunista designerek silány munkája
ellen. Valljuk be, teljes joggal, hiszen a
búzakalászra fektetett kalapács vörös
csillaggal koronázva egyetlen komolyabb reklámszakmai vagy grafikai zsûridíjat sem tudott begyûjteni rövid élete
során. Sõt, az alkotók magyar történelmi
érzékenységérõl sem tesz komoly tanúbizonyságot. Mégis hiánya, azaz a zászlón maga után hagyott ûr a szabadság
szimbóluma lett. Nem véletlen tehát,
hogy Kádár gyorsan bevarratta a zászlót,
sõt Szt. István, Kossuth és Rákosi nyomdokaiba lépve õ is címerrel ajándékozta
meg népét. A 60-as, 70-es és most már a
80-as évek fõelvtársa, szakítva Rákosi hibás politikájával, nem a zászlóra tette a
címert, hanem a címerbe tette a zászlót.
Bár ez a címer kicsit tovább húzta, a sorsa ugyanaz lett, a történelem szemétdombján, az ecseri bolhapiacon végezte.
Elõnye: aki bevágta, kivágták
Hátránya: aki kivágta, bevágták
UTCAKÕ, GÉPZSÍR
A szabadság fõvárosának katonái hamar felfedezték azokat az utcabútorokat, amelyekkel jól védhetõ állásokat
tudtak kiépíteni a baráti segítségnyújtásra készülõ szovjet páncélosokkal
folytatás
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szemben. Persze a barikádépítés elsõ
számú kelléke, a városi forradalmak jelképe az utcakõ volt. A gránit kockakövek minimális szakértelemmel egymásra helyezve kiváló fedezékül szolgáltak,
illetve nehezítették az amúgy is céltalanul bolyongó szovjet tankok elõrehaladását.
(Ezen a ponton összeesküvés-elméletekre fogékony olvasóink figyelmébe
ajánljuk a leaszfaltozott utakat Budapest utcáin. A rohadt kommunisták a
rohadt kapitalistákkal leaszfaltoztattak
mindent, kivéve a Thököly utat, mert
ott semmi sincs…)
A másik stratégiai fontosságú alapanyag a síkosító volt. Na, persze nem
az, amelyet a kedves olvasó a „Drei
gute Freund in der Liebe” címû filmbõl
ismer, hanem az, amellyel a magyar
munkásosztály dolgozott nap mint
nap, azaz a gépzsír. A munkaharc tehát
kilépett a gyárak kapuján. Jól jött ez a
segítség a forradalmi ifjúságnak, hiszen
így el lehetett végezni az elsõ és másodrendû utak síkosítását, piruettekre
kényszerítve a böszme T-34-eseket,
amelyeket ezután már egy zöldfülû tizenéves is játszi könnyedséggel felgyújthatott.
Elõnye: új arculat adsz
Hátránya: életfogytiglant kapsz
PUFAJKA
A Tesco gazdaságos viselet igazán novembertõl vált trendivé Budapest kihalt utcáin. Elsõsorban volt ÁVH-sok,
besúgók, gumigerincû
karrieristák, a megtisztult baloldal ifjú titánjai
és Horn Gyula hordta. Ez
a szovjet divattervezõk egyszerû vonalvezetésû, ugyanakkor praktikus vattakabátja óvta a csípõs hidegtõl
a bosszútól megrészegült rendcsinálókat, akik fegyverrel az oldalukon hamar leszoktatták a demokráciától
magvadult csõcseléket az utcai politi34
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zálástól. A vatta puhasága és a ruha
szürke színe jól kiemelte tulajdonosai
személyiségjegyeit. Tipikusó téli viselet
volt. Kádár stylistjaira hallgatva a vattakabátlovagjait a következõ évtõl már
szép szürke munkásõr zubbonyba bújtatta.
Elõnye: konszolidált
Hátránya: konszolidál
SZABAD NÉP / NÉPSZABADSÁG

A pártlapnak volt bátorsága szembenézni az elõzõ tizenegy év hazugságaival: mikor a hitelét vesztett Magyar
Dolgozók Pártja a haladás jegyében
Magyar Szocialista Munkáspárttá alakult, õk is a megújulást választották.
Így született meg 1956. november 2án a szektás-dogmatikus Szabad Népbõl az immár tényleg modern baloldali Népszabadság. Kezdetben persze a
fokozódó nemzetközi helyzet és a
költségvetés teherbíró képessége nem
engedte, hogy a szerkesztõség kibontsa az igazság minden részletét. „Megtisztultan!” címû vezércikkükben így
fogalmaztak: „Aki az MSZMP tagja kíván lenni, az számoljon azzal, hogy a
párttagságért nem jár fényes állás, elõkelõ pozíció, nem jár semmiféle megkülönböztetõ elõny, kemény nehéz,
hétköznapi munka vár párttagjainkra.
Puritán, munkás élet vár ránk, s nem
csillogás, nem élenjárás, nem szuronyokkal biztosított hazug fölény…
Sem tank, sem ágyú, sem ÁVH nem
védi a tekintélyünket… A nemzeti felkelés tüzében megtisztult szocialisták
máris nagyobb erkölcsi erõt jelentenek, mint a sztálinizmus abroncsaival
összefogott egykori mammutpárt.
Lássunk hát munkához, elvtársak.” Az

elvtársaknak pedig már akkor sem kellett kétszer mondani: november 4-e
után belehúztak és megcsinálták. Közben a Népszabadság is szép lassan
bontogatta kifelé az igazságszeleteket,
míg aztán harmincegynéhány évvel
késõbb elérkezett a pillanat, amikorra
a magyar nép kiérdemelte, hogy végre
a teljes igazságot is megismerhesse. Ez
nagyjából akkor történt, amikor az
MSZMP központi lapja egyik napról a
másikra a demokrácia messzire világító falloszává nõtte ki magát – természetesen továbbra is kíméletlenül leleplezve a nép ellenségeit. Szerencsére
a Népszabadság alapvetõen a hagyománytisztelet híve: mai fejléce a hatvannegyedik évfolyammal büszkélkedik, azaz a lap a nagy megtisztulási rohamok közepette büszkén felvállalja
még a Szabad Nép alapító atyáinak nemes örökségét is. Igaz, 1956. november 2-án még az I. évfolyam 1. számaként jelentek meg. Annak pedig, ha jól
számoljuk, éppen ötven éve.
Elõnye: Megtisztult.
Hátránya: Nem kicsit. Nagyon.

T-34-ES
A második világháború legendásnak kikiáltott páncélosai az 1953-as kelet-berlini munkásfelkelést megúszták egy kis
szofthulligán kõdobálással. A sikeren
felbuzdulva a szovjetek úgy gondolták:
Budapest tiszteletére is elég lesz egy nagyobb díszmenet, hogy a magyar
kleriko-fasiszta csõcselék visszatakarodjon bûzös kis egérlyukába. Csakhogy
amikor október 24-én hajnalban a daliás szovjet páncélos vitézek megjelentek
a magyar fõvárosban, a Budapest Parádénál is forróbb hangulat, s még forróbban égõ benzin fogadta õket.
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A hátulról meglepett, óriáscsecsemõkként bénázó tankok könnyû prédái voltak a békeharcban edzett magyar munkásosztálynak. A felkelõk
nyílt összecsapásban a lánctalpra
mentek: szedett-vedett tüzérségi eszközökkel is viszonylag könnyen mozgásképtelenné tudták tenni a T-34-est,
amely tény általában jelentõsen csökkentette a bent tartózkodók várható
élettartamát. A szûk utcákba merészkedõ harckocsikkal pedig egy kisdobos is el tudott bánni a második emeletrõl kihajított jófajta koktélokkal. A
reszpekty tehát hamar odalett. Nem is
csoda, hogy a november 4-i inváziós
hullám már a gyártósorról szinte még
le sem gurult, jóval profibb T-55-ös
modellre épült.
Elõnye: jó a szívatója
Hátránya: gyúlékony
A MUNKÁSÕR
„Munkásõrnek
egy baja, így
van ez: miért
nincs
három
élete, élete…” –
hallgatta egy
ország évtizedeken keresztül. A
sokáig
rettegett, aztán a nyolcvanas években már
csak kiröhögött kék-szürkék ugyan
még nem léteztek a forradalom idején, de világra jövetelüket közvetlenül
a „sajnálatos októberi eseményeknek”
köszönhetik. A fõelvtársak 1957-ben
úgy döntöttek, hogy nem lépnek bele
még egyszer ugyanabba a kutyaszarba: elõzõ õsszel a fasiszta csõcselék
pár nap alatt szétcincálta a békésen,
lesbõl lövöldözõ államvédelmiseket, a
Magyar Néphadsereg meg némi vacillálás után az árnyékállam mellé állt.
Ilyen körülmények között szükség
volt egy, közvetlenül a Politikai Bizottságnak alárendelt fegyveres erõre,
amely éjjel-nappal vigyázza a néphatalmat. Bár kezdetben a géppisztolya-

ikat szorongató és fel-alá masírozó komor tekintetû kékesszürke egyenruhások nem kis riadalmat váltottak ki,
az évtizedek alatt a rendszerrel együtt
váltak önmaguk paródiájává. A nyolcvanas évekre már csak a Csapd le, csacsi! címû kultfilmbõl ismert, katonásdit játszó pocakos bunkó pártapparatcsik imázsa maradt. Aztán 1989ben egyszer csak vége lett a dalnak.
Ami utána történt, az viszont arra bizonyíték, hogy sok munkásõr mégiscsak három életet kapott a Mozgalomtól. Van például olyan, aki nagyköveti bársonyszékben trónol, de
akad jónéhány olyan is, aki fõnöki
bõrfotelben üldögélve dübörögteti a
gazdaságot. Az állampolgár pedig
nyugodtan hajthatja álomra fejét:
olyan emberek vannak magas pozícióban, akik akár a vérüket is ontották
volna a népért.
Elõnye: láncoskutya-attitûd
Hátránya: géphatalom

TÖMEGKÖZLEKEDÉS A FORRADALMI BUDAPESTEN
A metróépítés már akkor sem volt
könnyû dolog. Hiába készült el az
összes megvalósíthatósági tanulmány és került beüzemelésre a fúrópajzs, a második ötéves terv keretében épülõ kettes metrónak az orrára
1954-ben megszorító csomag nyomta rá a stoptáblát. (Többek között
ezért sem szervezõdhetett meg akkor
még a polgári underground.) A forradalmároknak ott voltak a várost keresztbe-kasul tekergõ villamosvonalak. A szerelvények ráadásul a körúton és a sugárutakon keresztbefor-
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dítva kitûnõ barikádelemet alkottak
– bár az akkori villamosokat nagyobb elszántsággal kellett rongálni,
hogy kivonják õket a forgalomból. A
pár nap többszörösére ugrott barikádkereslet hatására azonban nagyot
zuhant a villamosforgalom, sokan
ezért kerékpárra szálltak. Az igazán
májerek a Vörös Csepel másik világhírû termékével, a TEFU állami fuvarozó vállalat teherautóival közlekedtek. Ez a Budapest–Bécs viszonylatot
is kiszolgálta, és még retúrjegyet sem
kellett venni rá.
Elõnye: izgalmas
Hátránya: morcos ÁVH-ellenõrök
A „GITÁR”
Bár a férfiember mocskos
fantáziája Dobó Kata kezébe alapvetõen másfajta lõfegyvert képzel,
azért Andy Vajna exneje
ügyesen kezeli a forradalom
egyik szimbólumának számító,
„Gitár” becenévre hallgató, híres csigatáras géppisztolyt az
ámerikás magyar szuperproducer ötvenhatos témájú filmjében. A hivatalos nevén Spagin
PPS-t 1941-tõl gyártották, s szinte rögtön a Vörös Hadsereg elsõ számú gyalogsági lõfegyvere lett, majd a háború
után a népi demokráciák is jócskán
kaptak belõle. A jellegzetes kialakítású
„Gitáron” látszódott, hogy háborús
körülmények között született: finoman szólva nem volt precíziós termék
és az ormótlan tár miatt szinte lehetetlen volt célra tartani, ugyanakkor
szélsõséges körülmények között nem
mondott csõdöt. A Szovjetunióban az
50-es évek végéig, a csatlósállamokban
valamivel tovább maradt hadrendben.
Magyarországon a hatvanas évek elsõ
felében váltották le a Kalasnyikovfegyvercsaládra.
Elõnye: óramû pontossággal mûködik
Hátránya: moszkvai idõ szerint
– NOVÁK TAMÁS, BENKÕ LEVENTE
35
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Forradalmárnõk, nõvérek, néma tüntetõk

Fakanál vagy kalasnyikov?
A demokrácia képviselõi kényeskednek, nem szeretik a heroikus alkatokat. Tanulunk ugyan az egri vitézekrõl, a 48-as
szabadságharcosokról, az 56-os forradalmárokról, de ugye
mindez egy furcsa, régi korban történt, amikor az emberek
összevissza harcoltak. Ma már minden píszí és nem illik fizikai erõvel, igazságtudattal keményen fellépni. A nõk pedig végleg fogják be a szájukat: itt van nekik a szexuális szabadság, ne akarjanak lobogóhajú hazafiak lenni.

Fotó: www.rev.hu

ÁRVÁK
Érdekes, hogy Wittner Mária, Havrila
Béláné Sticker Katalin, Bakos Gyuláné
Salabert Erzsébet állami gondozott
volt, Hrozova Erzsébet pedig árva. Ez
nem azt jelenti, hogy minden nõnek,
aki részt vett a fegyveres harcokban,
nehéz családi körülményei voltak, de a
kevés adatból, amihez hozzáfértem, ez
derült ki. Kivétel Márton Erzsébet, aki
az édesanyjával ment a piacra, és utána
véletlenül keveredett a forradalmárok
közé. Egyébként az összes beszámoló
arról szól, hogy mindenki elõször csak
belesodródott az ellenállásba. Azt nem
tudni, hogy lõttek-e, vagy csak segítették a férfiakat. Wittner Mária például
nem használta a fegyverét. Beszámolója szerint „egy grundon tanultunk lõni,
de úgy pofán csapott, hogy azt mondtam, mielõtt kiütné a fogam, abbahagyom”. A nõk a barikádokon leginkább
lõszerbeszerzéssel foglalkoztak, és a
konyhán segítettek.
Kerestem a nyilatkozatokban a nõt, a
harcost, aki a fakanál helyett a kalasnyikovot választotta. Wittner Mária interjújában olyan részleteket említ, amit
csak a gyengébbik nem képviselõi ve-

Fotó: MTi/Tóth László

A

nõk 1956-ban: a budai úrilányok, a pesti árvák, a háziaszszonyok és fõleg az ápolónõvérkék közül sokan kivették a részüket
a forradalomból. A legtöbb nõ a tüntetéseken volt jelen, különös tekintettel a
néma nõtüntetésre. A sebesültek öszszeszedésében és ápolásában is rengeteg nõvér segített. A harcosok közt is
felbukkan egy-két forradalmárnõ. Nem
történészi összegzés ez, csak az 1956-os
Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány
néhány interjújából kialakult kép elemzése. A legfontosabb, hogy akkor, ötven évvel ezelõtt még egy nõ is lehetett
igazságharcos, eszébe jutott, hogy
fegyvert fogjon, golyózápor közepén
sebesülteket mentsen, vállalja a börtönt és a halált.

hetnek észre. Például a börtönben a
nyári ruháról tesz említést, amit lecseréltek egy kiszuperált rendõrszoknyára,
vagy a dauerolt hajról beszél:
„Markóban egyik alkalommal a Köztársaság téren készült fotót mutatott nekem Lévai, a nyomozóm, amelyen egy
géppisztolyos nõ látszik hátulról. Mindenáron rám akarták fogni, hogy az én
vagyok. A nõnek göndör volt a haja, kifejezetten daueroltan göndör. Mond-

tam a nyomozónak, hogy az én hajamban soha nem volt dauer, mindig természetes hullámos volt. Ez a nõ nem
én vagyok.”
A legrettenetesebb történetek a börtönrõl szólnak. Nehéz elviselni a gondolatát annak, hogy húsz éves lányokat
is kínoztak. Újabb idézet Wittnertõl:
„Azt mondanom sem kell, éjszaka, ha
fordult az ember és a kezét önkéntelenül a takaró alá húzta, mert fázott,
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vagy éppen nem fázott, csak be szokott otthon takarózni alváskor, akkor
egyszerûen rárúgták az ajtót, hogy
majd kiköpte az ijedtségtõl a szívét.
Ezek borzalmasak voltak. Azóta is elég
sokszor elõfordul, hogy egyszerûen úgy
érzem, hirtelen valamitõl kiköpöm a
szívemet. A vécé se volt elválasztva,
három csésze állt egymás mellett. Meg
kellett szokni ezeket a dolgokat. De itt
legalább vécék voltak, nem úgy, mint
késõbb a kalocsai börtönben.”
Hrozova Erzsébet pedig arról számolt
be egy interjúban, hogy egyszer, amikor hamis vallomást akartak belõle kicsikarni kinevette a vallatóját, ezért
úgy arcon csapták gumibottal, hogy eltört az állkapcsa és kiszakadt hat foga.
Hrozova Erzsébetet, Wittner Máriát
és Márton Erzsébetet halálraítélték,
majd börtönbüntetésre módosították
az ítéletüket. Ketten közülük, csak
1970-ben szabadultak. Havrila Béláné
Sticker Katalint és Bakos Gyuláné
Salabert Erzsébetet kivégezték.
GYÓGYÍTÓK
Morálisan két csodálatos jellemzõje
volt a forradalomnak: az egyik az elõbb
vázolt hõsiesség, a másik az összetartás, segítõkészség. Ápolónõk jelentkeztek tömegesen a megsérült forradalmárok ellátására. Nem csak a kötözésben vettek részt, hanem sokszor a fiatal nõk maguk gyûjtötték össze és cipelték be a kórházba az ájult vagy legyengült sebesülteket.
Sebestyén Mária
beszámolójából kiderül, hogy az élete
kockáztatásával próbálta menteni az
embereket: „Volt
egyszer egy elég félelmetes élményem.
A Ferenc körútra mentem ki egy sebesültért. Ez az ember eszméletlenül feküdt az úttesten. Úgy húztam el onnan, hogy aláfeküdtem, magamra húztam, és a hasamon csúszva visszakúsz-

tam. Egyszer csak egy fadarab került a
hasam alá. Mondom magamban, hû,
de jó, hogy itt van ez a fadarab, legalább könnyebben tudom vinni, mert
guríthatom magamat rajta. Mikor odaértem a Bakáts térre vezetõ utcához,
éppen jöttek a fiúk, és meglátták, hogy
hozok egy sebesültet. Gyorsan leszedték a hátamról. Én is ugrottam, mert
hallottam, hogy jön a következõ sorozat. A Boráros tér felõl, a Petõfi hídról
lõttek bennünket. Beugrottam az utcasarkon, és akkor néztem csak oda,
hogy min is gurigáztam. Abban a pillanatban a »guriga« felrobbant. Kézigránát volt... Lehet, hogy rosszul volt kibiztosítva, és ahogy én gurigáztam rajta, biztos valahogy elmozdult a robbanószerkezet. Hát, hogyha az a hasam
alatt fölrobban, valószínûleg még a kisujjam körme sem maradt volna meg.
Az ember persze mindig veszélyben
volt, de ez különösen az volt.”
Sebestyén Máriát késõbb letartóztatták és ugyanúgy kínozták és vallatták,
mint a forradalmárokat: „A kihallgatások alatt háromszor vertek meg olyan
szépen, hogy öröm volt
nézni. Ennek a magyarul
beszélõ orosznak egy vastag bokszkesztyûszerûség
volt a kezén, és kihallgatás közben állandóan körülöttem sétált. Amikor
rám akart valamit bizonyítani, akkor eltalálta
valamelyik fülemet. Mindig hátulról ütött. A végén már annyira kikészültek a füleim, hogy begyulladtak és elkezdtek
gennyesedni. Több mint
másfél hónapig voltam
beteg. Kórházba csak
azután kerültem, miután
átszállítottak a Markóba.” Sebestyén Máriát
egy év két hónap börtönbüntetésre ítélték,
1958-ban szabadult.
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Az ápolónõk másik szimbolikus alakja Tóth Ilona. Õ is a Péterfi Sándor utcai
kórházban gyógyított, november 5-tõl
pedig elvállalta a Domonkos utcai kisegítõ kórház vezetését. Késõbb csatlakozott a politikai ellenálláshoz is: röpcédulákat terjesztett, újságot szerkesztett.
Tóth Ilonát letartóztatták és kivégezték.
NÉMA TÜNTETÕK
Valamiért keveset lehet hallani a december 4-i néma nõtüntetésrõl, amelyen
húszezren vettek részt. A hölgyek, babakocsis anyukák fekete ruhában, virággal,
csendben vonultak a tankok elõtt. Gyertyákat helyeztek el, majd feloszlatták
õket a szovjet fegyveresek és pufajkások.
Több nõ késõbb börtönbe került.
Lobogó hajú nõk, pisztolyos asszonyok, csöndes ellenállók. Nem illik a
nõszerephez a harcosság, de a fájdalom
és az igazságérzet, a segítõkészség felülírja a szerepeket. Ma már csak tányérokat dobálunk, lecsapkodjuk a telefont vagy kisétálunk piknikezni a
Kossuth térre. Ma már csak ezt szabad.
– LELKY LOLA
HIRDETÉS
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Fotó: MTi/Jármai Béla

1

Nincs bocsánat
Emberek vagyunk. Kortól, vallástól, kultúrától függetlenül
ott él bennünk az igazság utáni vágy. A bûn és a bûnhõdés
kettõssége. A bûn és a büntetés egyenlõsége. Nem véletlen,
hogy a bosszúvágy mind közül a legerõsebb emberi érzelem.
Gyakran több generáción keresztül cipelünk családi sérelmeket, míg a hálát hamar felülírja az idõ vagy más megfontolás.

A

mi nemzedékünk jóval 1956
után született. De nekünk 1956
nem történelem. Persze nem is
a forradalom örökké égõ lángja. 1956
valami olyasmi, mint egy mese, amit titokban, halkan mondanak el, amirõl
nem lehetett beszélni, de amire nagyon
büszkék lehettünk. Amolyan XX. századi
identitás a 6-3-mal együtt, és ahogy titkon, amikor senki sem látja, tizenegyest
rúgunk a németeknek Puskással, úgy
harcolunk a Corvin-közben is Pongrátzcal.
Így voltunk ezzel gyerekfejjel a rendszerváltásig. Aztán egyszer csak megtört
a rezsim. A gazdasági káosz elsöpörte a
szuronyokat. A szabadságharc leverõi,
hogy odaférjenek könnyezni az újratemetett hõsök koporsójához, jóváhagyták a forradalom meg a szabadságharc
kifejezést. Nesztek bazzeg, temethettek.
Aztán, ahogy van, el lett sunnyogva az
egész. Göncz Árpi bácsi még sürgetett
valami egymásra találást, nagy össznépi
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kibeszélõ show-t, aminek a végén Horn
Gyula ad Nagy Imre lányának egy hoszszan kitartott puszit. Vagy, hogy legyen
valami közös emlékmûve azoknak, akik
a barikád két oldalán harcoltak. Csakhogy a barikádnak akkor is és most is
csak egy oldala volt és van. Az, amelyiken az 56-os hõsök álltak, és amelyiken
mi állunk, akik olyan országot akartak,
ahol jog és törvények szerint ítélnek,
ahol az emberek szabadon beszélhetnek,
és nem kell spicliktõl félniük, ahol lehet
választani, ahol lehet hinni, ahol lehet
utazni, ahol szabadon lehet élni. Ilyennek képzelték az országot. Ilyennek képzeljük mi is az országot. A barikádnak
pedig nem volt másik oldala. Csak az utca végén dübörögtek a szovjet tankok.
Mögöttük sûrû tömött sorokban jöttek
az alattomos sunyi lakájok. Akik a tehetségtelenségüket párthûséggel palástolták, szellemi nyomorukat agresszióval,
akik szerették, ha félnek tõlük, akik szerettek másokat is lakájsorban tartani,

akiknek fedezékül szolgáltak a szovjet
tankok, akiknek a pártjuk volt a hazájuk.
Õk egy ilyen országot rendeztettek be
maguknak, velünk. Aztán amikor tönkrement, belehazudták a nagy közösbe.
A rendszerváltás idején az akkori ellenzéknek nem volt sem ereje, sem bátorsága bizonyos fogalmakat tisztázni, és
ehhez az elsõ szabadon választott magyar kormány is gyengének bizonyult.
Így kerültünk a senki földjére. A mi általunk elképzelt országot õk rendeztetik
be, velünk. A saját szájízük szerint. Közben persze bocsánatkérésnek, felelõsségre vonásnak semmi nyoma. A demokratákat védõ jog hálója mögül magabiztosan magyaráznak. Pedig tudniuk kell,
amíg nincs bocsánatkérés, amíg nincs
bûnhõdés, addig nincs bocsánat és
nincs feloldozás sem. Csak egy kettészakított ország a senki földjén. Persze, lehet
így is élni. Fõleg ameddig dübörög a gazdaság, meg nagy a jólét. Aztán ha egyszer csak omlik a vár, akkor a szociális feszültség mellett gyúlékony gyutacs az
igazságtalanság. A kifizetetlen számlák, a
jogos bosszúvágy. Magyarország néhány
napja megtapasztalhatta ezt. Ahogy a
megvadult huligánok kövekkel rendõrökre támadtak, majd ahogy néhány nap
múlva a rendõrök vettek revansot mindenkin, aki a kezük közé került.
Ez nem a mi országunk. Itt egyre nyomasztóbb lesz élni. Valaki kérjen végre
bocsánatot. Kezdjük 1956-tal.
– NOVÁK TAMÁS
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Oli bácsi megmongya
a frankót

’56-ról
A kezünk. Ahogy rettenetesen izzad a hûvös üvegen,
benzinszagú a ruhánk, és
bár hideg van, az ablak is
nyitva, csöpög az izzadság a
homlokunkról. Egyre erõsebb morajlás. Zörögnek a
kivert ablak még megmaradt üvegcserepei. A szemben lévõ ház emeletén elrejtõzött figyelõ feltartja a kezét. Jelez. Rohanás az ablakhoz. Dobás. Célzás nélkül.

M

ert lenn a BTR-40-es ugyan
felülrõl nyitott, de ezt a benne kuporgók is tudják, és totális pánikban mindenre lõnek, ami
mozog. Két ablakkal arrébb már be is
csap egy sorozat. Nem is látjuk kit talál-

tunk. El az ablaktól, száguldás ki a lakásból, végig a gangon, le a lépcsõn, tovább a hátsó udvar áttört kerítésén.
Mert ha valaki még mozog lenn, úgyis
belelõnek a házba, ezúttal már ágyúval.
Meg mernénk tenni? Valami teljesen
absztrakt, soha meg nem tapasztalható
hülyeségért, mint a szabadság, odaadni
életet, családot, egzisztenciát, hazát és
otthont. Milyen az, amikor az emberre
lõnek? Milyen az, amikor szétlövik felette a házat? Milyen az, mikor tudjuk,
semmi esélyük sincs a sikerre? Mert a
másik oldalon többen vannak, mert
sokkal több fegyverük van, mert erre
képezték ki õket. Mert az úgynevezett
geostratégiai érdekek azt diktálják,
hogy itt dögöljünk meg, egy nyomorult
kis macskakõhalom mögött, feltépett
belekkel. Milyen lehet tudni valamirõl,
hogy igaz ügy, hinni benne, akkor is ha
mindenki azt mondja: õrültség volt?
Vagy gazemberség? És az ember kihúzza a verést, azt a hosszú csöndet az ítélethirdetés elõtt, Márianosztrát, a fordítóirodát, az évtizedes mellõzöttséget, a
gyerek szemrehányó tekintetét, amikor
elutasították a felvételijét: ez mind miattunk van. Aztán elmegy az asszony,
mert nem bírja, ha ujjal mutogatnak rá
a piacon. A börtön óta különben is
megváltoztunk, rémálmaink vannak,
ingerlékenyek vagyunk és gyakorta italosak. És amikor egy félrecsúszott élet
alkonyán a hivatalos ország hivatalos
képviselõi azt mondják: bocs, tévedtünk. Igazatok volt. Nagyszerûen viselkedtetek. Akkor rájövünk arra, hogy a
történetünk, a szenvedéseink nem érdekelnek már a világon senkit. A családunkat, az unokáinkat sem.
Nekünk mostan már komolyabb feladataink vannak, nagypapa. A szabadság átlényegült: családi csomagot jelent
a kábeltévé-társaságnál, biztosító-választást és fapados légitársaságot. Nem
tüntetünk, és nem pofázunk, mert ez
már nem az a világ. Mert hitelt törlesztünk, és nem volna jó ha kivágnának a
munkahelyünkrõl. Meg nem kéne,
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hogy a következõ állásinterjún ismerõs
legyen az arcunk valami netre feltett videóról. Igazunk van, igazuk van. Ez is a
szabadság, persze.
Ha már ezzel az elcseszett tízes számrendszerrel dolgozunk, és az ötvenes
számot ilyen fétikus tisztelet övezi, legalább most álljunk meg egy pillanatra,
és gondoljunk rájuk. A hõsök nem öltik
fel Clint Eastwood orcáját: rendszerint
barázdált arcú öreg láncdohányosok a
mi ötvenhatosaink, trombózisos lábbal,
százféle nyavalyával; keserûek és vadak.
Mielõtt ítélnénk felõlük, gondoljunk arra, hogy abban a tizenhárom napban
õk megtették azt, amirõl mi tízévesként
ábrándoztunk. Harcoltak a szabadságért: kovbojok voltak és indiánok. Rá is
ment az életük, pedig igazolhatóan õk
voltak a jók. A világban van fekete és
van fehér. A mi öreg ötvenhatosaink az
élõ bizonyítékok rá. Nem sokáig lesznek
már köztünk, becsüljük meg õket. Az
öreg negyvennyolcas honvédek, akik
magfakult kávébarna attilájukban vidéki múzeumõrök lettek a kiegyezés után,
õk sem voltak különbek. Piszkálták egymást az egyletben, bogarasak voltak,
nagyszájúak, erõszakosak, és görbebottal fenyegették a gyerekeket. De õket
még tisztelte az a Magyarország. Mert
tettek valamit, mert akkor még hittek
olyanban, hogy haza. És a szabadság
még ugyanazt jelentette.
Ezért ha nincs más dolgunk október
23-án: nézzük meg a Szabadság, szerelem trélerét (én bõgtem) vagy baktassunk el a Rádióhoz. A kiscelli kastélyhoz. A Corvin-közbe. A Tompa utcába.
A Mûegyetemhez. A Juta-dombhoz. A
Baross térre vagy Pesterzsébetre, a vasútállomás mellé, ahol a kiskunhalasi ezred forradalmárokat lõtt agyon. Nem
kell virág, és nem kell beszéd. Fél perc
az egész.
Hallgassuk a szelet. Ez a szél itt fújt
akkor is. És itt fog fújni késõbb is, ha mi
már nem leszünk.
Legyünk alázatosabbak.
– TVISZT OLIVÉR
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