
az idő kitágítása. („Ujjai közül kiszaladt az idő. Tíz
éve volt-e, vagy húsz, vagy talán harminc? Nincs
most, és nincs akkor. Az idő végei összecsúsztak,
húsz év, vagy harminc annyi, egy szempilla rebbe -
nése.” [16.]; „Letelt a százezer év, lepergett, elfá-
rasztotta a mozdulatlanság.” [38.]) Finomszövetű
mű az övé, az átvezetések, áttűnések szinte ész-
revehetetlenek. Akárcsak Semprunnél, itt is fel-
fedez hető az identitás és a hovatartozás kérdése,
a válasz tás és a determináltság lehetőségeinek
problematikája. És ajtók vannak, melyek átvezet-
nek egy másik világba, de el is zárnak tőle. És kis
reminiszcenciák, akár Proust is eszünkbe jut hat
ilyenkor.

A regényt végigkíséri az Istenhez fohászkodás
és a benne való kételkedés, a tagadás, a szemre-
hányás és kritika, a küzdelem a hittel, a hitért („Ál-
dassál te örökkévaló Istenünk, a világ királya. Szép
lenne tudni, miért? Ha őt áldjuk, magunkat áldjuk
benne…” 98.), Antal önmagával való vívódása, a
lét értelmének kutatása, a protest song és az elfo-
gadás és bizonyosság reménye a kétségek között.
Istenben felismerni véli a gyengét, vagy azt is mond-
hatnám, ráruházza saját tulajdonságait, félelmeit:
„Isten gyenge, segíteni kell neki, szegény, elha-
gyatott, lesoványodott, megzavarodott Istennek…”
(11.); „…a földre kuporodva, kétrét görnyedve zo-
kogott az Isten” (108.); „Isten aggódik, igyekszik,
küzd, ha mindenható lenne, belenyúlna a fejekbe,
a szívekbe, a vesékbe, kitisztítaná az ereket, át-
rendezné a sejteket, elsimítaná a fájdalmakat.” (107.)
És mégis, Antal a templomba készül, betegen, két-
ségekkel, de biztos akarattal, mert „kötelékek szö-
vik át meg át, melyeket nem lehet elszakítani”. (97.)

A műből kiérződik a mindennapok egyszerű-
ségében benne rejlő öröm utáni vágy, az életszeretet,
s az elődök, a család megbecsülése is: „sétálni is jó
lenne a verebektől zengő Andrássy úti fák alatt, hát-
ra tett kézzel, halszálkás felöltőben”. (68.) „Szerette
magát. Nem nagyon, éppen csak annyira, ameny-
nyire kell, hogy másokat is szeretni tudjon. Szerette
azt a formációt, ami ő volt, véletlenül ő, és nem más.
Tulajdonképpen nem is önmagát szerette benne,
elődeit, apja konok, büszketartású fejét, anyja sza-
bályos, egyenes orrát, meg világoskék szemét, mely
képes volt beleolvadni az ég kékjébe, melyből apja
mosolygott vissza rá.” (98.)

Magén regénye módot ad arra, hogy egy nagyon
személyes történet által tapasztalhassuk meg a fa-
sizmus totalitását, s egyúttal nemcsak a fasizmu-
sét, hanem a mindenkori agressziónak való alá-
vetettségét és kiszolgáltatottságét is. „Hát ennyi?
Hol a titok? Hol a reménykedés, hol az Isten, ha csak
ennyi?” (16.) — kérdi már a könyv elején. Az olvasó
pedig megkérdezheti magától: túl lehet-e élni a
megpróbáltatásokat, az ölés és a megöletés traumá -
ját, feldolgozható-e a végletes kiszolgáltatottság

megtapasztalása, megszabadulhatunk-e a múlt
és a történelem terheitől, egyáltalán meg kell-e sza-
ba dulnunk, vagy életünkön át cipeljük a súlyt ma-
gunkkal, halálunk pillanatáig. Sokféle olvasata le-
het a műnek: a küszködő és gyarló emberé, az Isten
bizonyosságát keresőé és az Istenben kételkedőé.
Lehet akár a zsidó szenvedéstörténet, noha e szó,
zsidó, egyetlen egyszer sem fordul elő, de olvas -
hatjuk egyetlen ember sorstörténeteként is, vagy
egészen általános, emberi, létfilozófiai műként.
A lényeg: meg kell küzdeni az élettel, és a halállal
is, mely Antal életének nyolcvanöt esztendejéből
hetvenet tesz ki, ennyi a rákészülés, és meg kell küz-
denünk önmagunkkal is, a bennünk rejtőző gonosz
erőkkel is, anélkül, hogy feladnánk. (Pont Kiadó, Bu-
dapest, 2014)

LÁNG ESZTER

SALAMON KONRÁD: 
TIZENKÉT NAP SZABADSÁG 1956
Az első antikommunista forradalom

Ha manapság valaki arra szánja magát, hogy ku-
tatóként az 1956-os forradalommal foglalkozzon,
vagy csak lelkes érdeklődőként szeretne többet
megtudni ’56-ról, akkor nem kell feltétlenül a le-
véltárakba futnia azzal a hiú reménnyel, hogy meg-
találja az „igazságot” az októberi forradalomról.
Elég csak elmenni a könyvtárakba, ahol ma már
saját részt különítenek el az 1956-ról szóló művek
számára. Itt megtalálhatjuk azokat a köteteket, ame-
lyek a budapesti és vidéki helyszínek esemény-
történetét mutatják be percről percre, vagy éppen
a tettesek és áldozataik életét ismertető munkákat.
Vannak visszaemlékezések, életrajzok, képes al-
bumok és összefoglaló tanulmányok. Láthatjuk,
hogy az ’56-os forradalom és szabadságharc té-
májában írott könyvek téma- és műfajválasztása
nagyon sokszínű. Azonban e széles választék kö-
zött könnyen elveszhetünk a részletekben. Salamon
Konrád Tizenkét nap szabadság 1956 című könyve
igyekszik teljes képet adni az eseményekről azál-
tal, hogy átfogóan ismerteti a történéseket, meg-
világítja a vitás pontokat, valamint bemutatja a kü-
lönböző perspektívákat is.

A szerző a bevezetőben a forradalom mint foga-
lom körüli zavart igyekszik tisztázni. Arra pró bál
meg választ adni, hogy kiket is nevezhetünk for-
ra dalmároknak. A kérdés nem olyan egyszerű, mint
elsőre gondolnánk, ugyanis a forradalom, forradal-
már szavaink negatív tartalommal telítődtek a
történelem során. Hiszen a kommunisták és nem-
zetiszocialisták is forradalmároknak nevezték ma-
gukat. A forradalom azt jelenti, hogy a társadalom
együttesen lép fel a zsarnoki rendszer ellen, és he-
lyén egy új demokratikus rendet kíván létrehozni.
Azért fontos magának a fogalomnak a tisztázása,
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hogy különbséget tudjunk tenni a valódi és a vélt
forradalmárok között. Az alcímben — Az első anti-
kommunista forradalom — is ezt emeli ki, írja körül
és ezáltal mossa tisztára a fogalmat, így már mindenki
számára érthetővé válik a jelentősége. Hiszen itt nem
kommunisták harcoltak kommunisták ellen, a ba-
rikádnak nem két oldala volt, hanem az egész tár-
sadalom mozdult meg az elnyomó hatalom ellen,
hogy egy új társadalmi berendezkedést teremtsen.

A cím alapján arra gondolhatunk, hogy a kötet
kizárólag az október 23-tól november 4-ig történt
eseményekre fókuszál. A szerző tizenegy fejezeten
keresztül mutatja be a forradalom tizenkét napjá-
nak történéseit, azonban nemcsak a közel két hét
eseményeit vázolja, hanem az előzményeken és a
forradalmi eseményeken keresztül egészen a meg-
torlásig teljes képet ad a folyamatokról, továbbá a
forradalom következményeit is tárgyalja az emig-
ráció és a nemzetközi visszhang bemutatásával.
Nem megy bele az események részletes tárgyalá-
sába, inkább a történések okait és összefüggéseit
igyekszik bemutatni. Célja rávilágítani arra, hogy
az ’56-os forradalom tényleg nemcsak a tizenkét nap
eseményeiről szól, hanem hosszú távra is megha-
tározta az országban folytatott politikát. Az „el-
lenforradalom” nem tudta már úgy visszaállítani
a forradalom előtti állapotokat, mint szerette vol-
na, tehát kénytelen volt belemenni bizonyos en-
gedményekbe, a kommunista vezetők belátták,
hogy változtatniuk kell ’56 előtti politikájukon.

Salamon Konrád kötete nem csupán kézikönyv,
hanem képes album is egyben. A szöveget jól ki-
egészíti az a több mint háromszáz kép, amely a tar-
talommal összefüggésben a forradalom valóságát
tükrözi. Nagy érdeme még a könyvnek, hogy nem
a szokásos, a nyugati sajtóban is elhíresült képeket
mutat be, hanem olyanokat, melyek segítségével
a forradalom hétköznapi jeleneteibe is betekint-
hetünk: ebből a szempontból érdekes az a fénykép,
melyen egy betört üvegű, de mégis érintetlen ki-
rakat látható „Így fosztogatunk mi” (163.) felirattal,
mely válasz volt a kommunista propagandára, mi-
szerint a forradalmárok fosztogatnak és zűrzavart
okoznak. Sokszor nagy a kontraszt a képeken, hi-
szen tömegével az utcán lévő embereket ábrázol-
nak, harckocsikkal körülvéve, vagy éppen fegy-
verrel a kezükben, mégsem látszik rajtuk a félelem,
vagy akár a káosz érzete. Láthatjuk például a ma-
gyar katonákat üdvözlő tömeget, vagy az alkalmi
szónokokat hallgató emberek sokaságát.

Két személy vizsgálata elkerülhetetlen egy
ilyen ’56-ot tárgyaló összefoglaló kötet kapcsán, ez
a két személy Nagy Imre és Kádár János. Nagy
Imre személyének és politikájának vizsgálata, va-
lamint Kádár forradalom alatti tevékenységének
problémáját is bemutatja a könyv. Nagy Imre no-
vember 4-i, Kossuth Rádióban elmondott beszé-

dét sokféleképpen magyarázták már: „Ma hajnal-
ban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk
ellen azzal a szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes
magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban
állnak, a kormány a helyén van.” (283.) Salamon Kon-
rád felhívja a figyelmet arra, hogy a beszédnek
nemzetközi jogi szempontból az a jelentősége, hogy
a miniszterelnök kijelenti, a szovjet csapatok azért
indítottak támadást, hogy megdöntsék a törvényes
magyar kormányt. A szerző hangsúlyozza: „Ez pe-
dig nem más, mint az adott ország elleni háború. A no-
vember 4-ei támadással tehát a Szovjetunió háborút in-
dított Magyarország ellen.” (284.)

Azonban a miniszterelnök kísérlete megbukott,
és ezért pozíciójára Moszkva új embert jelölt ki, Ká-
dár János személyében. Kettejük között az egyik
nagy különbség, hogy Nagy Imre nem vállalta el
azt a szerepet, amit Kádár igen. A Kádár-kormány
és a szovjetek az erőszak politikáját választották vá-
laszként a magyar társadalomnak a forradalom esz-
ményeihez való ragaszkodására, valamint meg-
próbálták lejáratni a forradalmat azzal, hogy a
Horthy-korszak visszatérésével riogatták az em-
bereket. Az ellenállás egyik plakátja így válaszol a
vádakra: „Felhívás! Budapest polgárai! Vigyázzatok!
Az országban majdnem tízmillió függetlenségre, sza-
badságra, emberi gondolkodásra elszánt ellenforradalmár
bujkál. A letűnt arisztokrácia negyedeiben, például
Kispesten és Csepelen több tízezer földesúr, tőkés, tábornok
és bíboros sáncolta el magát. A bandák garázdálkodása
miatt összesen csak hat munkás maradt életben, akik kor-
mányt alakítottak Kádár János vezetésével.” (286.)

A forradalom célja az volt, hogy olyan hazát te-
remtsen, amely kívülről független, belülről pedig
szabad. A szerző azt igyekszik bemutatni, hogy bár
a magyar forradalmat eltiporták, mégis új fejlődés
lehetőségét adta. A Kádár-féle vezetés már nem
tudta úgy visszaállítani a forradalom előtti álla-
potokat, mint szerette volna, tehát kénytelen volt
belemenni bizonyos engedményekbe, a kommu-
nista vezetők belátták, hogy változtatniuk kell ’56
előtt folytatott politikájukon. A forradalom továbbá
megmutatta a világnak, hogy a szocialista tömböt
kizárólag a katonai erő és a rendőri erőszak tart-
ja egyben, nem pedig a népek szabad akarata.

Salamon Konrád könyve nem arra törekszik,
hogy az októberi történéseket minél részletesebben
tárja az olvasók elé, nem egy-egy szereplő életét mu-
tatja be, hanem a lényeges pontok kiemelésével és
az összefüggések megvilágításával összegzi az
’56-os eseményeket. Valamint az előzmények és
utóhatások ismertetésével tisztázza az egymás-
ra épülő folyamatokat, ezáltal emelve ki igazán
az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentő-
ségét. (Magyar Napló, Budapest, 2014)

TAR MARGARÉTA
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