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Recseg a mikrofon. Feszélyezett „Vigyázz!”, néhányan röhögnek, mások 
elájulnak. Igazgató elvtárs, Donald rágó, világszabadság. A hangtechnika 
gerjedő ördöge csak szófoszlányokat ereszt a tömegbe: Kossuth korán, 
már március 3-án ébredt, talpra hamar, a Pilvaxban nyitáskor a forrada-
lom, pont esett az eső, Petőfi volt az első, fogta a 12 pontot, mint Landerer 
a sajtot, a múzeumi lépcsőn, fel a Táncsicshoz, ám résen a császár meg 
a cár, a tüzérek messze a határba, Bem apó még világosban, s Világosnál 
vége. Himnusz. És tavasz. Leeresztett ablakokkal gurul el egy Lada, 
kiüvölt belőle a Forever Young, az emlékképbe a sárgálló aranyvessző, a 
levetett kabát, a rosszul szúrt kokárda miatt serkenő vér és a csomagolt 
tízórai játszik még be, „Let us die young or let us live forever”.

Most a fiókban kotorászom. „Testvér, látod: én nem járok tilosban, 
/ De te is hidd: nem tilalmas dolog / Megsimogatni otthon a fiókban / 
Egy poros, régi, kicsi szalagot” – jut eszembe közben Reményik. Poros 
és kicsi a szalag, mégis, mint egy mikrocsipben, benne rejlik az összes 
emlékkép, benne minden, ami március.

Márciusról nem lehet írni, beszélni, márciust nem lehet megélni 
gyermeki nyitottság és rácsodálkozás nélkül. Tulajdonképpen ez az 
ünneplés lényege. Ezért is döntünk aktuális címlapunkon Benedek 
portréja mellett. Amikor a fotóhoz a szülők hozzájárulását kérjük, az 
édesapa meséli, hogy amióta nagyobb testvérei után Benedek is elkez-
dett járni a hagyományőrző zászlóalj megemlékezéseire, megváltozott 
a történelemhez fűződő viszonya, könnyebb kirobbantani otthonról, 
elkezdte érdekelni a közös magyar emlékezet. Jó Benedeknek: megél-
heti. A mikrofon sem recseg, csak a rézágyú dörög. Fel van virágozva.

Ottliknak van egy pársoros tárcája, A nyomdában – 1943. márc. 15. a 
címe. „A Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán, a magkereskedés, 
dohánytőzsde, műköszörűs helyén valaha Landerer és Heckenast 
nyomdája állott. Kilencvenöt évvel ezelőtt, egy szerdai napon néhány 
fiatalember nyitott be ide”, kezdi Ottlik. A tárca főszereplője „a művelt, 
higgadt, ötvenéves nyomdatulajdonos”. Mivel a cenzor pecsétje nem 
díszelgett a 12 ponton, Landerer nem tehetett mást, „egy lépést tett 
Irinyi felé, és ezt súgta: »Foglaljanak le egy sajtót!«. Irinyi rátette kezét 
a legnagyobbik sajtógépre, és Landerer fejet hajtott: »Az erőszaknak 
nem állhatok ellent.«”

A nyomdász érzi a történelmi pillanat színpadiasságát; „szerénység-
ből súg, nem óvatosságból, hiszen ezt a súgást még Bécsben is tisztán 
fogják majd hallani”.

Mindannyiunknak van egy poros és kicsi szalagja valamelyik fiók 
mélyén. „Csakhogy az ilyen pillanatok, amelyben valami módon egyet 
gondolunk mindannyian, s amelyek valójában nemzetté teszik a népet, 
módfelett ritkák. A dolgunk csak annyi, hogy közben is mindig készek 
legyünk rá. Maradjon a lelkünkben egy szöglet fiatalon és tisztán, mint 
Landerer cégtulajdonos polgártársnak maradt” – javasolja Ottlik Géza. 
Fogadjuk meg a tanácsát.
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