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„Egy mondat a zsarnokságról..."* 
írók 1956-ról 

Halász Péter műsorvezető: A magyar irodalom a felvilágosodástól a reformkoron, 1848-on 
keresztül, egészen a két világháború közötti népi mozgalomig kényszerűségből, vagy termé-
szetes módon mindig szoros kapcsolatban volt a politikával. így volt ez 1956-ban is. Vendége-
inkkel arról fogunk beszélgetni, hogy az 1956-os magyar forradalomnak milyen kapcsolata 
volt az irodalommal, az írókkal. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba: Borbándi Gyula író, Tor-
nai József költő, Fekete Gyula író, publicista, Ágh István költő és Nagy Gáspár költő. Először azt 
kérdezem, hogy 1956 nyarán, őszén az írószövetségben és egyáltalában a magyar irodalom-
ban, milyen jelenségek mutattak arra, hogy valami készülődik. Ki, hogyan élte meg azokat a 
napokat, hónapokat. 

Fekete Gyula: Hozzátartozik 1956 nyarához az is, hogy már 1953 óta annyira erjedt az iroda-
lom-közélet, hogy e nélkül 1956-ot sem érthetnénk meg. Előbb is érezhető volt már, de 1953 
után ez az erjedés egyre fokozódott, és a lapokban is volt már ennek vetülete. Igazában 1956 
elején volt az irodalomban is az első nagy élmény, amit a Szovjetunió Bolsevik Pártjának XX. 
kongresszusa adott, amikor lelepleződtek az elmúlt évek, évtizedek. Igaz ugyan, hogy nem 
ismertük a pontos szövegeket, amik elhangzottak a kongresszuson, de annyit azért tudtunk, 
amire alapozva elkezdődött egy erkölcsi felháborodás. Ez jellemezte az egész nyarat, hogy 
miért nem vonják felelősségre a bűnösöket. Nálunk is megvoltak a bűnösök, és ráadásul azok 
nem is igen törekedtek sem önkritikára, sem arra, hogy egyáltalán bármit is visszavonjanak. 

Például az Irodalmi Újság vagy a Művelt Nép, akkorra olyan közolvasmánnyá vált, hogy 
már a nyomda bejáratánál tömegek várták a megjelenését. Akkor volt a lengyel pártkong-
resszus. Emlékezetem szerint furcsa módon a Szabad Nép közölte az ott elhangzott Gomulka 
beszédeket, amelyek fantasztikus hatással voltak a magyar politikai életre. Akkor tehát már 
közüggyé vált az irodalom, és ez volt a jellemzője a továbbiaknak is. Oly mértékben összefo-
nódott az akkori politikai változásokkal, fordulatokkal az irodalom, hogy olykor-olykor szin-
te központjává vált az értelmiség megmozdulásainak, mozgalmainak és különösen a tájéko-
zódásának. 

Halász Péter: A forradalom előkészületei között Rajk László temetésének is igen nagy jelen-
tősége volt. Emlékszem, mint másodikos gimnazista, egyszer mentem haza és édesanyám, aki 
moziban volt, újságolta, hogy a Híradóban látta Rajk temetését és a kamera ráfordult Nagy 
Imrére, aki akkor is ott volt. Ez már jelent valamit, gondoltuk magunkban. Volt valaki a Rajk 
temetésen? 

Ágh István: Én voltam. Onnan kezdeném, hogy az egyetemen azon a reggelen már nagyon 
forró volt a hangulat. Emlékszem, hogy politikai gazdaságtan szemináriumunk volt, és vala-
melyik délután Rajk-per egyik védőügyvédjének a felesége volt a szeminárium vezetője, és ő 
tartott a politikai gazdaságtan helyett intim tájékoztatást a perről. Emlékszem, hogy sokat 
vártunk a tanteremben, és egyszer csak nekiindultunk a bölcsészkar Pesti Barnabás utcai ré-
széről a Kerepesi temetőig. Egy másodéves bölcsész útközben valami magaslatra állva, sza-
valta József Attila: Levegőt című versét. 

Végül is bennem furcsa megrendülés maradt, mert ott döbbentem rá, hogy mi történt, 
tényszerűen, tapasztalatból. Eddig csak félig-meddig lehetett tudni ezekről a dolgokról, bár 

* A Duna Televízió Fórum sorozatában 1998. október 21-én elhangzott műsor szerkesztett változata. 
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Halottak a Kossuth téri sortűz után, 1956. október 25. 

nem tudom, hogy én elhittem-e gyerekkoromban a vádakat. Nem hiszem, hogy elhittem, 
mert az apám nem hitte el, s akkor én se hittem el. 

Nagy Gáspár: Van Csanádi Imrének egy igen szép verse 1956-ról, amely negatív értelemben 
beszél a csodákról. 1956-ban - emlékezzünk vissza - volt a dunai nagy árvíz, és Duna-
harasztiban földrengés volt húsvét táján, az én Vas megyei falumban, Nagyszombaton is volt 
földrengés, és a nagymama mondta, hogy ebben az évben még lesz valami szörnyűség. Jóval 
később olvasom Csanádi Imrének a versét, az 1956-os évről szól, és mintha a nagyanyámnak 
a mondásai jönnének elő, hogy mi lesz még ebben az esztendőben. 

A bérbaltavári falusi kisiskolában második osztályos vagyok, és zászlófelvonás van az is-
kolában. Minden reggel odasorakozott az egész iskola és október 24-én reggel egyik gyerek 
fölmászott a zászlórúdra, lekapta azt az úttörőzászlót és odadobta az igazgató elé a porba. És 
akkor tudtuk, hogy valami történt. Délután pedig már egy-két értelmes falubeli ember vezeté-
sével elindultunk mi is tüntetni. Nekem ez volt az 1956-os élményem, de hát, akkor persze 
még nem igen tudtam fölfogni az igazi jelentőségét. 

Tornai József: A Csepel Autógyárban dolgoztam a rettenetes 1950-es években, a megszokott 
mély nyomásban. Nem tudom, hogy október 21-én, vagy 20-án, amikor mentünk be a gyárba, 
fiatal fiúk röpcédulákat osztogattak, amelyeken hatalomellenes szövegek voltak. Ezeket be-
vittük és a gyár főépületének folyosóján föltűztük a faliújságra. A politikai megbízott ezeket 
letépte, mi újra visszatűztük, és másodszor már nem merte letépni. 

Aztán 23-án este a nővérem, aki bent járt Pesten - mesélte, hogy a Rádiónál már lőnek. Ak-
kor egész éjjel fenn voltunk, beszélgettünk, s reggel azt hallom, nem tudom 4 órakor vagy 
hány órakor kapcsoltam bel először a rádiót, hogy „a csőcselék öl, pusztít, fosztogat". Egy ba-
rátommal 10 óra tájban felültünk egy motorkerékpárra, mert a HÉV Dunaharaszti és Pest kö-
zött nem közlekedett, és eljutottunk rettenetes lövöldözés közben egészen a Nemzeti Múze-
ummal szembeni házakig. És akkor láttuk, hogy jön egy hosszú-hosszú tankoszlop az Erzsé-
bet tér felől - akkor Engels tér volt - és ez a „csőcselék" szépen megállítja a tankokat. Az oro-
szok leguggoltak a ház tövében, rágyújtottak a mahorkájukra, és az úgynevezett csőcselék 
nemzeti színű zászlókat borított a tankokra. Aztán irtózatos lövöldözés kezdődött, senki nem 
tudta, hogy ki honnan lő, úgyhogy mi aztán a motorkerékpáron visszamentünk Harasztira. 
Ott már idősebb férfiak és nők is azt követelték, hogy vesszen Gerő. Este pedig bemondta a 
Rádió, hogy Gerőt lemondatták és Nagy Imre a miniszterelnök. 

Borbándi Gyula: Én ebben az időszakban külföldön éltem, akkor már hét éve emigráns vol-
tam. 1956 októberében, novemberében Münchenben, a Szabad Európa Rádió szerkesztőségé-
ben dolgoztam. Október 23-a keddi nap volt és a rádió életében ugyanolyan volt, mint min-
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A sebesülteket elszállítják a parlamenti sortűz után. 

den más hétköznap. De akkor természetesen már tudtuk, hogy az egyetemeken mi történt -
Szegeden és Budapesten is de hogy abból mi lesz, arról halvány fogalma sem volt senkinek. 
A nap úgy kezdődött és úgy telt, mint minden más nap, mindenki végezte a dolgát. A déli 
órákban és koradélután már érkeztek az első hírek arról, hogy a diákság felvonulásra, tünte-
tésre készül, amit először betiltottak, aztán a tiltást feloldották. De annak különösebb jelentő-
séget nem tulajdonítottunk. Egyetlen hírforrásunk a budapest i rádió volt, amelyet a SZER egy 
szobájában berendezett lehallgató készüléken követtünk. A nyugati sajtó akkor még erről 
egyáltalán nem cikkezett, nyugati tudósító akkor Magyarországon nem volt, Bécsben ültek 
némelyek, és ami hír Budapestről Bécsbe eljutott, azt továbbították a nagy hírügynökségek-
nek és ennek következtében Münchenbe is, a Szabad Európa Rádiónak. így telt a nap. 6 óra fe-
lé hazamentem, bekapcsoltam a Kossuth Rádiót, pontosabban a Szülőföldünk adását, és ott 
valamilyen közgazdasági előadást tartottak. Egy-két mondattal megemlítették a felvonulást, 
de semmi többet. Gondolván, hogy ezzel a napi közügyeket elintéztem, elmentem moziba, 
utána vacsorázni, majd hazamentem, lefeküdtem, pillanatig sem gondoltam, vagy törődtem 
azzal, hogy közben Budapesten mi történik. Reggel öt és hat óra között cseng a telefon, valaki 
telefonált, hogy „zűr" van Pesten. Azonnal felöltöztem, autóba ültem és bementem a szer-
kesztőségbe. Ezt azért mondtam el ilyen részletesen, mert a későbbi - nemcsak magyar, de a 
nyugati - kommunista sajtó is úgy állította be a dolgot - főleg szovjet sugallatra hogy tulaj-
donképpen az egészet nyugatról robbantották ki, tehát nyugati erők készítették elő. Ha ez így 
lett volna, akkor a mi rádiónkban, mindenkinek ott kellett volna lennie a fedélzeten, ha indul 
a nap, és valami kezdődik, dehát erről szó sem volt. Még az elkövetkező napokban is eléggé 
gyéren jöttek a hírek, jóllehet, akkor már több hír érkezett, de még mindig főleg magyar forrá-
sokból és főleg a budapest i rádió révén, mert a lapok kb. 2-3 napos késéssel érkeztek Mün-
chenbe, magyar újság sem igen volt. 

Fekete Gyula: 1956. október 23-án természetesen részt vettem a tüntetésen, utána a Parla-
ment előtt a tömeg követelte, hogy a vörös csillagot vegyék le. Utána a Művelt Nép szerkesz-
tőségébe mentem, mert készítettük elő a következő heti lapot, amit most már át is kellett írni, 
és ott is háltunk a szerkesztőségben öten-hatan. Emlékszem arra is, hogy megéheztünk termé-
szetesen. A sarkon nyitva volt egy „éjjel-nappali" bolt, s egy hollandiai költőt küldtünk le, ak-
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kor már hazaköltözött Dékány Karcsit, hogy hozzon valami ennivalót, ő is sorba állt, és vele 
együtt sorba álltak azok a fegyveresek is, akik a Szabad Nép székházát foglalták el. Kifizették 
a zsemlét és mentek vissza lőni, illetve elfoglalni a székházat. 

24-én reggel egyszer csak megjelentek a tankok. Mi már akkor hallottuk, hogy tankok jön-
nek valahonnan, előtte mondta be a rádió, hogy elrendelték a kijárási tilalmat. Tele volt az ut-
ca emberekkel, tudniillik nem jártak a villamosok és igyekezett mindenki a munkahelyére. 
Tömeg áradt szét az utca teljes szélességében, és akkor érkeztek a tankok. A tömeg elkezdte az 
utcaköveket felbontani, és építették a barikádot. Persze a tankok keresztültörtek a barikádon, 
keresztülgázoltak, és elkezdtek lőni az ágyúval, de csak a levegőbe. Nem az történt, amit az 
ember várna, hogy szétszalad a tömeg, hanem nekiindult a tankoknak, amint azok elkezdtek 
lőni, és tele lett minden tank teteje emberekkel, sőt lovagoltak még az ágyúcsövön is és kéz-
zel-lábbal magyaráztak. Szerencsétlen oroszok azt sem tudták hol vannak. 

Gyalog kellett persze hazamenni a Kecskeméti utcába. A Kálvin tér és a Baross utca sarkán 
volt egy órásbolt, akkor néztem meg először. Be volt törve a kirakata, s a betört kirakatban ott 
voltak az órák. Egy kéznyújtásnyira. Minden nap megnéztem, mert arra jöttem minden nap 
haza, és ott voltak az órák a kirakatban, érintetlenül. 

Halász Péter: Visszatérve az irodalomra, a forradalom alatt igen sok olyan írásmű jelent 
meg, amitől mintha kivirágzott volna a magyar irodalom, olyan íróktól, költőktől, akikről 
nem is gondoltuk volna. Sokan szólaltak meg és fejezték ki 1956-nak a szellemét. 

Borbándi Gyula: Mi külföldön azt hittük, hogy az írók íróasztalai tele vannak kéziratokkal, 
amelyek ilyen, vagy olyan okból nem jelenhettek meg. A meglepetés az volt, hogy igazából 
értékes dolgok voltak, amelyek ezekben a napokban megjelentek, de viszonylag kevés. A leg-
jelentősebb kétségtelenül Illyés: Egy mondat a zsarnokságról volt. Később kiderült, hogy az írók 
még az íróasztalfióknak sem írtak, mert már az is veszedelmes dolog volt, és óriási kockázat-
tal járt. Pedig mindenki azt mondogatta, és mondogattuk mi is ott kint, nyugaton, hogy hát itt 
bizonyára nagy művek születtek, csak még nem láthattak napvilágot. 

Fekete Gyula: Elég gyorsan jött az elfojtás, hiszen az írószövetség 1956 decemberében tartott 
közgyűlésén - akkor néhányan már le voltunk tartóztatva - Erdei Sándornak, az akkori főtit-
kárnak beszámolója volt 1956 első tisztességes rajza. Igaz, hogy utána neki is el kellett mennie 
kapálni, és sokáig nem is kerülhetett vissza az irodalomba, még csak a tájékára sem, de na-
gyon tisztességes állásfoglalás volt. Azt se felejtsük el, hogy az oroszok bejövetele után a párt 
elég hamar kézbe vette az egész sajtót, és különösen az irodalmi sajtót. 

Nagy Gáspár: Én sokkal később vehettem kezembe ezeket a lapokat, és nagyon becses erek-
lyeként őrzöm a november 2-i Irodalmi Újságot, amelyben az Egy mondat a zsarnokságról van. 
Emellett nekem nagyon fontos volt, hogy ott olvastam Németh László Emelkedő' nemzet című 
hatalmas írását, ami a forradalom pár napja alatt született. Abban a számban jelent meg Füst 
Milán prózaverse is, azt hiszem az a címe, hogy Emlékbeszéd Tyukididész modorában az elesett hő-
sök sírja felett. 

Halász Péter: Tehát milyen szerepe volt az irodalomnak a forradalom előkészítésében, ha az 
utókor a 13 nap alatt megjelent irodalmi termékekből akarja majd rekonstruálni? Azt hiszem a 
magyar irodalomnak nem kell szégyenkeznie, hiszen akkor jelent meg Tamási Lajos: Piros a 
vér a pesti utcán című verse is. 

Fekete Gyula: Azért azokban a napokban nem az írás volt a legtermészetesebb munkájuk az 
íróknak. Maga az elnökség, melyet szeptemberben választottak, kitűnő emberekből állt. Igno-
tustól Veres Péterig sokan ott voltak, akik talán először találkoztak ott. Az írószövetség olyan 
központtá vált, hogy tömve volt egész nap a titkárság, meg minden lehetséges szoba, a lép-
csőház is sokszor, és oda jártak a többi művészeti ágtól információért. Állandó forgalom volt 
az írószövetségben, ott is háltunk sokan. Kitettünk öt helyre plakátokat, Astoria, Nyugati, Ke-
leti, Nemzeti Színház, talán a Móricz Zsigmond körtér, ezzel a felhívással: adakozzatok az el-
esettek hozzátartozóinak, és volt rajta egy igazi százas. A katonaságtól kértem lőszeresládát, 
nagy láda ez, és a plakátok elé odatettük a ládát, mind az öt helyen. Ahogy kihordtuk, már 
délben jött a telefon, hogy menjünk, mert tele van. Az Astoriától felháborodva telefonált vala-
ki, hogy miért őriztetjük ezt a ládát. Odamentem, ott állt két fegyveres és őrizte. Megkértem 
őket, hogy menjenek innen, nincs erre szükség, mert ha valaki hozzányúlt volna ahhoz a 
pénzhez, azt abban a pillanatban agyonverik. Ebből később azoknak az ÁVH-s családoknak is 
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adtunk, azt hiszem 500 forint gyorssegélyt, akiknek a hozzátartozója elesett. Ez később a bíró-
sági tárgyalásokon is előkerült, ha jól emlékszem olyan 290 ezer forintot dobáltak össze a járó-
kelők. 

Halász Péter: Azt hiszem annál jobban a magyar irodalom 1956-os jelentőségét semmi sem 
bizonyítja, minthogy utána két per is volt, a „nagyíró" per és a „kisíró" per. Az egyikben azt 
hiszem személyesen is részt vettél. Melyikben? 

Fekete Gyula: A „kisíróperrel" kezdeném, tudniillik az volt először. Tulajdonképpen azért 
fogdostak bennünket össze, hogy ilyen „verebek" legyünk. Tehát anyaggyűjtésre fogtak 
össze. Engem valaki figyelmeztetett névtelen telefonon, hogy ne háljak otthon. Továbbra is 
otthon háltam, aztán rám törték az ajtót és elvittek. Oroszok vittek el, és az első hónapban oro-
szok őriztek, aztán átadtak január elején a magyaroknak. Az első kérdés, amit írásban tettek 
fel, az volt, hogy kik, mikor, miről beszélgettek az írószövetségben. Azt válaszoltam, hogy 
nem vagyok a belügy alkalmazottja. Néhányan készítettek nem hivatalos írásos tájékoztatót 
az írószövetségről, akkor még nem nevezték szamizdatnak: Obersovszky, Novobáczky, Gáli 
Jóska. Aztán Molnár Zoltánt vitték el, engem, és hát jóval később Tóbiás Áront, Varga Domo-
kost. Ez a Kisíróper volt, aztán jó tíz hónap múlva következett a Nagyíróper: Déry, Háy Gyula és 
a többiek pere. 

El kell itt mondanom, hogy Szirmai Istvánnak, az MSZMP kulturpolitikusának kezdemé-
nyezésére az ENSZ-hez címezve írtak valamit az írók, amelyben azt igyekeztek bizonyítani, 
hogy nem kell az ENSZ-nek beavatkozni a magyar ügyekbe. Ezért utólag erkölcsileg többen 
is felelősségre vonták azokat az írókat, akik aláírták. Nos, hát azok éppen azért írták alá, hogy 
a már lefogott írókat kiszabadítsák. Ez nem tudom erkölcsileg hogyan ítélhető meg, hiszen 
nem értettek egyet azzal, amit aláírtak, ami engem illet, én az életmentő hazugságot többre 
tartottam a hóhér igazságánál. 

Tornai József: Ezzel az aláírással emlékezetem szerint nagyon fura dolgok történtek. Alig 
telt el erinek a nyilvánosságra kerülése után néhány hét, amikor két írótárs, Jankovich Ferenc 
és Fodor József nyilatkozott, hogy az ő nevüket úgy hamisították oda erre az ívre. Emlékszem, 
hogy akkor Csoóri Sándorral meg Fodor Andrással voltunk Illyés Gyulánál, és ő felháborod-
va mesélte, hogy micsoda disznóság ez, hiszen előttem írta alá Fodor Jóska is meg Jankovich 
Feri is. 

Nagy Gáspár: A magyar írók azért írták alá, hogy kijöhessenek a kollégáik a börtönből, akik 
nagyon nagy ítéletekkel voltak ott. De ne feledkezzünk el, hogy szinte a forradalom pillanatá-
ban, és a következő években, amikor a perek voltak, az egész világ irodalma megmozdult . 
Azóta is emlegetjük a Camus: A magyarok vére című hallhatatlan és máig ható írását, és gon-
doljunk azokra a költőkre, akiknek verseit aztán összegyűjtötték az 1980-as években egy An-
tológiában, a Glória Victisben, hogy ki mindenki nagy költő ír a magyarok mellett. A lengye-
lek állandóan segítettek rajtunk. Úgy is, hogy a lengyel egyetemisták valóban küldtek vért 
Magyarországnak, míg távolabbról ez inkább csak beszéd volt. Nézzük meg a lengyel költő-
ket! Egyik legkiválóbbjuk Zbignew Herbert, A magyaroknak című versét küldi. De a későbbi 
Nobel-díjas MiloSnak is itt van a verse, de sorolhatnánk a Wazykét és másokét is. Én azt gon-
dolom, fantasztikusan sokat jelentett, hogy ezek a versek megjelentek, és azok a fiatal magyar 
költők, akik 1956-ban kimentek Vitéz Györgytől Gömöri Györgyön keresztül Horváth Ele-
mérig, Kemenes Gefin Lászlóig, ők fordították le ezeket a verseket először az 1950-es évek 
végén, az 1960-as évek elején, ez nagyon fontos volt. 

Fekete Gyula: Ne felejtkezzünk el az általános nemzetközi sajtóvisszhangról se. Erről nem 
tud semmit a magyar közvélemény, milyen erőtérbe került Magyarország akkor, hogy világ-
történelmet csináltunk, erről zengett az egész világ sajtója. Camust például már említetted, na 
de Gyilasz, aki a nagy francia forradalomhoz hasonlította 1956-ot. A vezérlapok Angliában, 
Amerikában, a világtörténelem legtisztább forradalmáról írtak. Camus azt írta, hogy az utób-
bi húsz évben sehol a világon akkora hősiességet nem tanúsított egyetlen nép sem, mint a ma-
gyarok. Hogy például a franciák, akik soha nem rokonszenveztek Magyarországgal, olyan 
felvonulást tartottak, amelynek az élén tizenkét volt francia miniszterelnök ment, mögöttük 
harminc volt, vagy akkori miniszter, több száz képviselő és szenátor. Ekkora volt a magyar 
forradalom visszhangja, erről ma se tud szinte semmit az ország, hogy akkor valóban világ-
történelmet csináltunk. 
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Borbándi Gyula: Hozzátenném még ehhez, hogy a két legnagyobb nyugati kommunista 
pártból - a franciából és az olaszból - tömegével léptek ki a párttagok amiatt, amiért a pártjuk 
a szovjet sugallatot követte a magyar forradalom ügyében. 

Halász Péter: És mégis, ez a csodálatos forradalom nem tükröződött, nem tükröződik a ma-
gyar irodalomban, a filmművészetben és a színművészetben. 1990-ben ugyanaz volt a hely-
zet, mint 1956-ban, amint említettük, azt hitte volna az ember, hogy a fiókokból százával jön-
nek elő a forradalom és szabadságharc hősi történetét feldolgozó írások. 

Tornai József: Én magam azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy mi 1957-től kezdve 
kb. harminc-harmincötén mindenféle művészeti ágazathoz tartozó fiatal, induló értelmiség, 
hetenként kétszer összeültünk a Belvárosi Társaságban. Ez most már irodalomtörténeti ese-
mény, de tudom, hogy akárhányszor szóba került október 23-a, vagy persze a gyásznap no-
vember 4-e is, mindnyájan arról beszéltünk Jancsó Miklóstól Hernádi Gyuláig, Csoóri Sán-
dortól Orbán Ottóig, hogy iszonyatosan fáj. Szóval olyan nagy, mély fájdalom tompította el az 
embert, hogyha csak lehetett, nem foglalta szóba ezt az egész, irtózatosan katartikus drámát. 
Aki kimondta, az is csak metaforákban írt. 

Nagy Gáspár: Például Nagy László A város címeré-ben. 
Ágh István: Jancsó filmje, a Szegénylegények, a leveretés nagy drámája. Úgy tudom, hogy a 

Karinthy Ferenc Budapesti ősz című írásán kívül nincs ilyen pontosan meghatározó regény er-
ről az időről. 

Tornai József: Van egy regény, amely egy nagy görög drámát foglal magába, Sántának a 
Húsz órája. 

Nagy Gáspár: Ha emlékeztek rá, Hernádi Gyulának a Kiáltás és kiáltása, ami pontosan erről 
szólt. 

Ágh István: Nagyon jó, hogy ezt említi Gáspár, mert ez az egyetlen prózai mű, azt hiszem az 
egész szovjetizált világban, amelyik ilyen brutálisan leplezte le az erőszaknak, az embertelen-
ségnek azt a formáját, amelyet mindnyájan megéltünk. 

Fekete Gyula: Marad egy kérdés, mert ezek a művek a rendszerváltás előtti időkben szület-
tek. Megismételném, hogy vajon a rendszerváltás után - bár nem merem mondani, hogy volt 
egyáltalán rendszerváltás, de mondjuk az utóbbi nyolc évben - miért nem született 1956-ról 
jóval több értékes irodalmi mű? Talán nincs meg a közeg, amelyik várná. Elmaszatolódott ez a 
dolog! Én nem vagyok ellene, hogy együtt koszorúz az, aki pufajkás volt, meg az, akit agyon-
vert, vagy aki a forradalom mellett állt. Mégis, valami hiányzik ebből a közegből. Évtizedekig 
hazudoztak, bemocskolták mindennel 1956-ot, új nemzedékek jöttek, olyan nemzedékek, 
amelyek mást se hallottak, csak rosszat 1956-ról. Égyáltalán gondolkoznom kellene azon is, 
hogy vajon van-e kiadó, amelyik ezzel most foglalkozna? N e m azért, mert nem ért egyet 
1956-tal, de azért, hogy lesz-e ennek közönsége, aki olvassa? 

Borbándi Gyula: Azt hiszem, úgy is megkísérelhetjük a választ erre a valóban különös kér-
désre, hogyha világirodalmi összehasonlításokat teszünk. Az 1848-as párizsi kommünre hány 
évvel később válaszol Flaubert: 'Éducation sentimentale című regényében, az Érzelmek iskolá-
jában. Ha jól emlékszem 1869-ben jelent meg ez a regény. 

Halász Péter: Makovecz Imrének a napokban egy újságíró feltette ugyanezt a kérdést, miért 
nem születtek művek 1956-ról? Ő a maga módján válaszolt rá, azért, mert az elmúlt évtize-
dekben nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy a fontos kérdésekről, a legfontosabb kérdésekről 
nem lehet beszélni. 

Ágh István: Olyan nemzeti lelkiállapot kellene, amelyik úgy fogadja ezt, mint Krisztus 
szenvedését. Mert tulajdonképpen egy nép Golgotája volt ez az 1956, tehát mint egy Evangéli-
umot várnák el, vagy az teremtődne meg. Mi is most azért vagyunk itt, hogy ennek az emlé-
két fölidézzük az emberekben. Ilyen rendszeres fölidézés, legendává változás kellene, ilyen 
szakrális állapot. 

Fekete Gyula: Pedig akik még élményben részesei voltak 1956-nak, azok az írók már fogy-
nak. Lehet, hogy könnyebb lesz 1956-ról azoknak írni majd, akik már csak emlékekből vagy 
olvasmányokból alkotják újjá. De azért ebben van valami elgondolkoztató, hogy amikor már 
szabadabban lehetne erről írni, azóta sincs jelen ez a téma az irodalomban olyan súllyal, ami-
lyet megérdemel. 
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Ágh István: Elnézést kérek, de én akkor írtam erről, amikor nem szabadott, és most nincs 
kedvem, amikor szabad. Mert azt, amit én tudtam, megírtam akkor, eléggé képletesen, de 
nem jutott eszembe, hogy most azzal másképpen kellene foglalkozni. Mindent megírtam és 
meg is jelent, 1990 előtt. 

Tornai József: Érdekes módon, én 1967-ben írtam egy verset. 
Halász Péter: Nagy Gáspár is így érzi, hogy megírta már akkor? 
Nagy Gáspár: Nem tudom, lehet, hogy még fogok írni 1956-ról. Az utolsó 10-15 év, amelyik 

elvitt 1989-hez, a mártírok újratemetéséhez, és egyáltalán ahhoz, hogy 1956-ról már beszélhet-
tünk, az nem volt akármilyen. N e m lehet elfelejteni, hogy 1982-1983-ban már Illyés Gyula 
előadásában lemezről hallgatjuk az Egy mondat a zsarnokságról-t az írószövetségben, és 
meghívtuk oda Berecz Jánost, a párt egyik fő ideológusát, ami elég kemény ütközet volt. Ezek 
elég sok bátorítást adtak azoknak a kortársainknak a műveihez, akiknek a sorok közötti üze-
neteit olvastuk. Több erősítést adott talán azoknak a költőknek a munkássága, akik 1956-ban 
elmentek szabad országokba. Ahogyan bejöttek a Márai versek, vagy András Sándornak és 
másoknak a versei. 

Emlékszem rá, milyen ütközetet kellett vívni a pártközponttal, hogy engedje az írószövet-
ség történetét a fiatal íróknak fölvezetni újra, hogy, akik még élnek azokat meghívjuk és így 
fölelevenítik a történteket. Már a lépcsőház is tele volt nem fiatal írókkal, de hát akkor még 
más szakma nem mozgott, ez a nyolcvanas évek elején történt. Lezsák Sándor és Csengey Dé-
nes voltak a fiatal írók vezetői. Nem hívtuk meg Berecz Jánost, ő jelentkezett, hogy eljöhetne-e 
két másik valakivel. Mondtuk, hogy természetesen eljöhet, el is jöttek, és végig kellett nekik is 
azt a vitát hallgatni, ami azért ott, az írószövetségen belül elég nyíltan ment. És azt, hogy '56 
ellenforradalom volt, ott már senki sem ismerte el, kivéve Bereczet és kísérőit. 

Tornai József: Nagyon jó, hogy Nagy Gáspár itt megteremtette a kapcsolatot az írószövetség 
és az 1970-es 1980-as évekbeli hatalom között, mert majdnem megfeledkeztünk 1956-nak az 
egyik rendkívül kiemelkedő hőséről, Bibó Istvánról. Azt hiszem, hogy amikor az ellenzék, 
amely akkoriban még egységes volt, megírta, megszerkesztette és publikálta száz példányban 
a Bibó emlékkönyvet, talán pontosan értelmezhetjük úgy, mint egy 1956-ra való emlékezést. 

Nagy Gáspár: Ez 1981 volt, és akkor volt az írószövetségnek - azt hiszem - az a közgyűlése 
1956 után először, amikor lehetett és mertek az emberek titkosan választani. A fejek fölemelé-
sének a pillanata volt, különösen, hogy egybeesett a lengyelországi hadiállapottal és nagy fé-
lelem látszott ezért a pártvezetésben. Es akkor az írók szabadon mertek véleményt nyilváníta-
ni. Emlékezzünk arra az 1981-es közgyűlésre: ott már 1956 szóba jött és az egyik nagyon meg-
ijedt írótársunk elkezdett sápítozni, hogy gyerekek ne csináljatok Köztársaság teret, de akkor 
1956-ról már többen beszéltek. 

Halász Péter: Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a magyar irodalomnak igen jelentős sze-
repe volt az 1956-os forradalom és szabadságharc előkészítésében. Méltó módon ábrázolta az 
alatt a tizenhárom nap alatt magát a forradalmat. Utána is történtek jelentős próbálkozások és 
voltak eredmények is. De talán megegyezhetünk abban, hogy a magyar irodalom a nagy szin-
tézissel, a nagy földolgozással még adósa a magyar társadalomnak. 
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