
Tizenhat éve várok a pillanatra, hogy a Louvre-ba beléphessek. Ezt nincs joguk elven-
ni tôlem! Látni fogom az Éjjeli ôrjáratot, látni fogom az Olympiát! Látnom kell! Látni
fogom Máthét Kanadában, találkozni fogok Janival Chicagóban! Utazni, utazni, utazni
fogok. Öt esztendeig utazni fogok egyfolytában. Betegre, halálra akarom utazni magam.

A tárgyalásokat magyar részrôl Maléter Pál vezeti. Uram, Istenem, add, hogy kivo-
nuljanak! Menjenek innen isten hírével! Gondozni fogjuk a szovjet emlékmûveket.
Egye fene, gondozni fogjuk. Bécsben is gondozzák. Jaj, Bécs – semmi se lesz az, Bécs-
be is fölruccanni majd ezután, legalább csak a Breuegheleket megnézni! [...]

Alvás. Vasárnap hajnalban – már virrad – megint váratlan ágyúzásra ébredünk. A Hû-
vösvölgy irányából jön a hang. Heves, ismétlôdô tüzelés. Megdöbbenve ugrunk ki az
ágyból, az ablakhoz rohanok, de az utcán semmit se látni.

Az egész ház talpon van. Berohan Lengyel, és közli, hogy Nagy Imre bejelentette,
az oroszok megtámadták Budapestet. Rádió. Nagy Imre elfúló hangja: „... azzal a nyil-
vánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes, demokratikus magyar kormányt.
Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van...”

Ezt megismétlik öt nyelven... Maléter azonnal térjen vissza...! Segélykiáltás a világ
értelmiségéhez. Az ágyúzás egyre erôsebb. A harmadikról fölrohan Száky Béla, hogy
rádióján ismeretlen vidéki hullámhossz jelentkezett, és bemondta: ellenkormány ala-
kult, vezetôje Kádár János.

Kass János

NÉHÁNY SZÓ A MÚLTRÓL

Nagyszerû fényképsorozat készült ötven évvel a szabadságharc után, a millenniumi
években, a még életben lévô negyvennyolcas honvédekrôl. A szakállas-bajuszos hadas-
tyánok elgondolkoztatnak: magam is immár ötven év távlatából emlékezem, és, akár
az egykori honvédek, én is odaülhetnék a fotográfus állványa elé: íme, ez is én vagyok.

Megjártam az évtizedeket, láttam ezt-azt, a Sztálin-szobor ledöntését, és láttam az
elsô szputnyikot is, mondanám, de ez utóbbit nem láttam. Háry Jánosként sokan mon-
danak ezt-azt...

Sôt, 1999-ben láttam igazi napfogyatkozást is. A sukorói templomdombról néztem
végig, amint a Balaton felôl némán és hangtalanul, felfoghatatlan gyorsasággal köze-
ledett, szürkére, majd sötétlilára váltva a tájat. Kietlen és kielégítetlen érzést hagyva
maga után, végül távozott. Az ürességet csak az újra kizöldülô gyönyörû táj, a Velen-
cei-tó, a napsütés oldotta fel.

Az 1848-as veteránok emlékezhettek Kossuth Lajosra. Én emlékezem a Kossuth tér-
re, ötvenhatra, amikor a teret és a mellékutcákat elárasztotta a tömeg, kórusban skan-
dálta: „Le a vörös csillagot!” „Le a vörös csillagot!” Ez a követelés a Parlament kupo-
lájának csúcsán vöröslô kivilágított hatalmas csillagnak szólt. Arra nem emlékszem,
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akkor eloltották-e, de Gabi szerint mégiscsak eloltották, néhány nap múlva felállvá-
nyozták, kezdték leszerelni. A követelés nem csak a csillagnak szólt, a tömeg követel-
te a változásokat.

Mindez október huszonharmadikán történt. Errôl már sokan sokfélét írtak.
Mi a Bem-szobortól gyalogoltunk át a Margit hídon. Már besötétedett, és a tér

Báthori utcai sarkán szorongtunk, mert az egyre szaporodó embertömeg lassan moz-
gott a parlamenti oroszlánok felé. Végül otthagytuk a teret, mert a közelben lakó Réz
Pállal és feleségével, Klárival találkoztunk. Invitálásukra felmentünk Báthori utcai la-
kásukra. Megkaptuk a legfrissebb információkat, mert náluk állandóan szólt a telefon.
A gyengébbek kedvéért: akkor még nem volt televízió, mobil vagy fax. Az egyetlen köl-
dökzsinór a dróton jövô Kossuth rádió, az élôbeszéd, esetleg a lehalkított Szabad Eu-
rópa Rádió volt, ha el tudtuk csípni.

Elmondtuk, hogy a Mártírok útján (a Margit körúton) emberek álltak az ablakok-
ban, ott láttam elôször zászlót, amelybôl kivágták a Rákosi-címert, és hogy a Bem té-
ren Veres Péter beszélt. A Bem-szobor mögött, a laktanyában a katonák is éltették a
lengyeleket, átvették a tér hangulatát. Rézék nevettek: mi is ott voltunk.

Híre jött, hogy döntik a Sztálin-szobrot... Az események gyorsan peregtek, mindent
látni akartunk. Hívtunk egy taxit, és csodák csodája, a taxi, egy rozoga öreg Pobjeda
megérkezett a legnagyobb zûrzavar közepén. Közben fölhívtuk a Hôsök terén a Mû-
csarnok portását, aki az ôrhelyérôl látta a Felvonulási teret, és kérdeztük: döntik?! nem
döntik?! Kikukucskált az ôrhelyérôl, és így válaszolt: döntik, de még áll. Ha sietnek,
még láthatják. 

Mire odaértünk a taxival, a tömeg miatt már a jugoszláv követségnél ki kellett száll-
nunk. Láttuk, lánccal, teherautóval húzzák a szobrot, hegesztôpisztollyal vágják a csiz-
ma szárát, majd Sztálin lassan, lustán elôredôlt. Vártuk a hatalmas csattanást, robajt
vagy harangkongást, ehelyett az unalmas, lassú dôlés után a szobor süket buffanás-
sal adta meg magát. Majd a hatalmas ünneplés, viharos éljenzés elnyomott minden
más zajt.

A szobor sorsa beteljesedett. Néhány nappal késôbb a Nemzeti Színháznál (a Blaha
Lujza téren) lehetett látni azt, ami a diktátorból megmaradt. Jobb kezét, a mutatóuj-
jával lehetett vagy egyméteres, a nagyszerû színész, Pécsi Sándor késôbb, a vihar elül-
te után rózsadombi kertjében állította fel, kerti törpeként, persze gondosan elrejtve az
avatatlan szemek elôl. 

Réz Palival visszakeveredtünk a Báthori utcába, ahol Gabi és Klári várt ránk aggód-
va és egyben hírekre éhesen, s közben mindenki mindenkit hívott... Ma sem értem a
magyar közintézmények hôsies és névtelen kezelôit. 1944-ben az orosz tankok elôôr-
sei már a János-kórháznál jártak, de a hûvösvölgyi villamos még járt, s a telefon még
szólt. És ötvenhatban is mûködtek a vonalak, a közmûvek, sok vendéglôben fôztek is.

Kusza, ellentmondó hírek jöttek-mentek, de néhány óra alatt kirajzolódott a forra-
dalom gyorsan változó képe. Réz Pali a központban lakott, s náluk az ajtó mindig nyit-
va állt. Hol Déry Tibor futott be Böbével, hol Örkény Pista Angélával, Vajda Miklós,
sokan mások.

A telefonos hírszolgálat egyik jelese, a ma Olaszországban élô kiváló grafikusmû-
vész, Pintér Ferenc barátom a Bródy Sándor utcában lakott, éppen szemben a Rádió-
val. Ôt is hívtuk, telefonon közvetítette egyenesben a sorozatlövéseket, robbanásokat,
és mielôtt letette volna a kagylót, annyit mondott: – Ne haragudjatok, nem tudok to-
vább beszélni, mert pont innen és ide lônek!
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Novemberben a Váci utcában találkoztunk, nagyon sietett, és odavetette: – Gyere-
kek, indul egy teherautó, isten veletek! – és futott tovább... Milánóban a Mondadori
Kiadónál csinált karriert.

Volt még egy bázis a Duna-parton. Ferenczy Béniék. Ôk a Jászai Mari téren laktak
egy harmadik emeleti lakásban. Innen nem csak a Margit hídra lehetett rálátni, a nagy
mûvész mûtermébôl – egy normális polgári lakószobából – nyílt a legjobb kilátás. E
kiváló megfigyelôpont egyben menekülési útvonal is volt: aki nem jutott át Budára, itt
tudott megpihenni, esetleg aludni, s innen láttuk a Kossuth-címerrel dekorált magyar
tankokat. Ma sem értem, az új Magyar Köztársaság címere, a demokrácia éke miért
nem ez az egyszerû és hiteles Kossuth-címer lett.

Néhány nap múlva megkockáztattuk, és bementünk a New York-palotába, a Lapki-
adóba, ahol a szerkesztôségekben folyt a munka. Megjelentek különbözô újságok, röp-
cédulák, ezek ma megbecsült kincsei, dokumentumai a sajtótörténetnek. Az informá-
ció eljuttatásának másik módja az volt, hogy a kirakatokat ragasztották tele hírekkel.
Megdöbbentô volt, hogy tucatnyi párt – pillanatok alatt, mint esô után a gombák – ala-
kult, és ezek is a maguk géppel sokszorosított hirdetéseit ragasztották az üvegekre. 

A Lapkiadó körfolyosóján váratlanul találkoztunk Ferenczy Bénivel és Erzsikével. 
A Mester, történelmi tapasztalataival felvértezve, nyugalomra intett mindannyiunkat,
azokat is, akik hôsködtek vagy szidták az összeomló rendszert. Megdöbbenve láttuk,
hogy egy újságíró, aki rövidesen Bécsben landolt, rátámad a Ferenczy házaspárra,
üvöltve: – Ezt megcsináltátok, moszkoviták! Ezért ti feleltek! – Az akkor odaérkezô Ju-
hász Ferenc arcát látom magam elôtt, halálsápadtan védte a Mestert. Végül ez a sze-
rencsétlen, kidühöngve magát, eltûnt a körfolyosók labirintusában.

Lent az étteremben, a mélyvízben, próbálkoztak némi kávé- és teafôzéssel, nem sok
sikerrel. A mellékutcákban azonban akadt néhány hely, ahol, nem törôdve a lövöldö-
zéssel, ettek-ittak, fôztek, a pékek árulták a kenyeret. Emlékezetem szerint a Petneházi
úton volt egy kenyérgyár, ahol kétkilós vekniket lehetett vásárolni. A hihetetlen liba-
felhozatalra mindenki emlékszik...

Juhász Ferenc nagy eposza, A TÉKOZLÓ ORSZÁG nem sokkal a forradalom elôtt jelent
meg, címlapját Csillag Vera rajzolta. Dózsa György tragédiája elôrevetítette a kataszt-
rofális magyar helyzetet. Az elôzmények közé tartozik az Erkel Színházban Bartók
második zongoraversenyének elôadása október 22-én. Cziffra György volt a szólista.
A színházat zsúfolásig megtöltô közönség hatalmas ovációval köszöntötte a mûvésze-
ket. A tapsorkán hevessége, a lelkesedés már demonstráció volt. Nem kétséges, forr-
tak az indulatok. A sokáig elhallgattatott, nyilvános szerepléstôl elzárt Cziffra György
kirobbanó játéka a mai napig elkísér. Amikor eljutottam Párizsba, örömmel láttam a
hirdetôoszlopokon hatalmas betûkkel a nevét.

A fényes szép ôszi idô nyomasztó, nyirkos, nyúlós novemberré változott.
A második világháború alig egy évtizede fejezôdött be, és a város újra szétlôve, ro-

mokban. 
Kijárási tilalom volt. A leszámolás megkezdôdött, sokan elmenekültek, sok barátun-

kat bezárták. Ferenczy Béni súlyosan megbetegedett. Zelk, Déry börtönbe került. Zelk
három évet kapott, míg ült, meghalt a felesége, a temetésre sem engedték ki. Ô vi-
szont megírta a rácsok mögött gyönyörû, nagy versét, a SIRÁLY-t. A forradalom után
megjelent Nagy László kötete, a DERES MAJÁLIS, Juhász Ferenc sokáig egy sort sem írt
le, hallgatott. Elkezdôdött a konszolidáció.

Budapest, 2006. augusztus 30.
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