
1956 KARÁCSONYA 

DOBOS MARIANNE 

Szerencsés alkalomnak kínálkozik, hogy éppen egy történészek és antropológusok 
szervezte konferencián beszélhetek az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékeit felelevenítő könyvemről. Legelső sorban éppen az emlékek koszorúját 
összegyűjtő könyv műfaját szeretném meghatározni. Nem véletlenül utaltam 
előadásom címében Jókai „forradalmi és csataképek" címmel Sajó álnéven 
készített írásaira-riportjaira. Arra a műfaji remeklésre, amely a történelmet 
antropológiai jelenségek számbavételével igyekezett a kortársaknak adományozni 
és a jövőnek ajándékozni. A legfantáziátlanabb szövegszerkesztő, aki a 
kompozícióiban magasodott a „nagy mesemondóvá" Mert a történeteiben, az 
események leírásában sohasem fantáziájára hagyatkozva, hanem a pontosan 
dokumentálható tényekhez, hírekhez, elbeszélésekhez ragaszkodva mutatta be 
századának legkiemelkedőbb pillanatait. Szerencséje volt, mert Magyarországon 
volt egy olyan antropológiai és erkölcsi magaspont, amelyet utóbb az 1848-as 
forradalom és szabadságharcnak nevezhetünk. Egy életmű terebélyesedett ki 
ezekből az álnéven felidézett eseményelbeszélésekből. Nem a nagy történelmi 
személyiségeket mutatta be, nem a sorsdöntő fordulatokat elevenítette fel, hanem 
epizódokat, ismeretlen mindennapi embereket és eseményeket írt meg. Nem 
történészként alakított az utókor számára antropológiailag értékelhető történelmet. 
A mindennapok emberének eseményeit vette számba, és ezáltal alkotott 
példázatokat. Egyszerre valódi részlet-eseményeket és belőlük levonható erkölcsi 
mértéket. Képeket: amelyekben egyszerre életre keltek a mindennapok és 
amelyekből az olvasók és az utódok a maguk erkölcsi mértékét kiolvashatták. Erre 
törekedtem magam is. 1956 forradalmi és csataképeiben a forradalom és 
szabadságharc képeskönyvét és erkölcstanát életrekelteni. Antropológiai érvénnyel. 

Azért idéztem fel itt az egyik nemrégiben tartott előadásom bevezetőjét, mert azt 
hiszem, ezekkel a gondolatokkal világíthatom meg leginkább azt amit 
„unokáinknak", a ránk következő nemzedékeknek szeretnék továbbadni, 
elmondani a XX. század történéseiből. Az a könyvem, amelyről beszéltem, és 
amelynek beszélgetései képezik mostani mondandómat is, a „Bölcsészek 1956-ról" 
alcímet viseli, s az Akkor is karácsony volt trilógiám középső darabja. Az első kötet 
1944-ről, a záró pedig,,Adventre várva, 1989" a rendszerváltás időszakáról szól. 

Jogosan vetődik fel a kérdés: miért emeltem a karácsonyt a kötetek, illetve 
mostani előadásom főcímébe? Sokkal gyorsabban, gondolkodás nélkül válaszoltam 
mindaddig erre a kérdésre, amíg nem olvastam Joseph Ratzinger bíboros 
karácsonnyal kapcsolatos munkáit. A legszebben a karácsony templomáról szólva. 
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A római Santa Maria Maggiore bazilika üzenete c. munkájában, nem formulákban 
és fogalmakban adja meg a választ, hanem a bazilikának két képéről beszélve arra 
kér, hogy a karácsonyról „velük mondassák el maguknak azt, amit én csak 
hiányosan tudok szavakba foglalni" Majd így folytatja: „Itt van legelőször is 
valami, ami nagyon figyelemre méltó. Ez a templom a karácsony temploma. Mint 
építmény az angyal felhívását akaija nekünk továbbítani, mely először a 
pásztoroknak szólt: 'Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: 
Ma született az Üdvözítő, Dávid városában. Ő a Messiás, az Úr.'(Lk. 2.10) E 
templom varázsa azt sugallja, hogy a mi válaszunk is azonos legyen a 
pásztorokéval: 'Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr 
hírül adott nekünk."(Lk. 2.15) (...) A templomhajó mindkét hosszanti oldalfalán 
látható mozaikok úgyszólván az egész történelmet az emberiségnek a Megváltó 
felé való meneteléseként ábrázolják. Középen a diadalív felett, a folyosók végső 
célpontjánál, ahol Krisztus születését kellene ábrázolni, ott ehelyett csak egy üres 
trónt, és rajta egy koronát, egy uralkodói palástot és keresztet találunk. A 
lábzsámolyon párnaként a történelem batyuja hever, hét vörös fonállal összekötve. 
Az üres trón, a kereszt és annak lábánál a történelem - ez hát a karácsonyt ábrázoló 
képe ennek a templomnak, amely Róma Betlehemje akart és akar lenni. Vajon 
miért? Ha e kép mondanivalóját meg akarjuk érteni, akkor először is tartsuk szem 
előtt, hogy a diadalív a kripta fölött áll, mely eredetileg annak a betlehemi 
barlangnak az utánzataként épült, melyben Krisztus világra jött. Itt tisztelték azt az 
ereklyét, melyet a hagyomány a betlehemi jászolnak tart. Itt a történelem nagy 
körmenete a mozaikok pazar pompájával leszállni kényszerül a barlangba, az 
istállóba, a képek lehullanak a valóságba. A trón üres, mert az Úr leszállt az 
istállóba. A központi mozaik, amely felé az összes többi tart, olyasmi csak, mint 
egy kéz, amelyet felénk nyújt valaki, hogy megmutassa a helyet, ahol a képekről le 
kell ugranunk a valóságba. E nagy terem ritmusa hirtelen megváltozik, amikor a 
mozaikokon megjelenített antik művészet legmagasabb csúcsáról közvetlenül a 
barlangistálló mélységébe taszít bennünket." 

Itt született meg „az Isten maradandó együttléte a földdel, az emberrel", 
velünk, akik „a föld" vagyunk, megmutatva „a hatalomnélküliség hatalmát"; a 
legnagyobb szeretetet, azt, amely „életét adja barátaiért" Jézus Krisztus hagyja, 
hogy jajszó nélkül megöljék a történelem útvesztőiben tévelygő ember, emberiség 
megváltójaként. Feltámadásával a szomorúság örömre fordul, nem az vall 
szégyent, akit megvertek, leköpködtek, kigúnyoltak, hanem az aki köpködött, vert, 
gúnyolt. Általa lett a félelem helye a remény helyévé. A rossz csak látszólagosan 
mindenható, a világ riasztó hidegségében a borzalom minden állomásában, a 
fájdalmai közepette is, az ember a reményt őrzi meg a szívében. Azt a reményt, 
amely a barlangistállóból árad, és azoknak a reménye, akik mernek kicsinyek és 
„hatalomnélküliek" maradni, akár súlyos terheket viselve is a történelem 
batyujából. 
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Ezután egy - ma még Szabó Lőrinc Összes Verseiből hiányzó - verset 
idézek, amelyet 1956. novemberében vetett papírra: 

* * * 
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Most pedig fölteszek egy kérdést, ahogyan azt könyvemben tettem Szopori Nagy 
Lajosnak, mert az ötvenedik évforduló alkalmából is ez maradt, mint a 
legmeghatározóbb. 

DM: Hogy látod: mennyire van a helyén ma az ország tudatában a 
forradalom és szabadságharc? 

SzNL: Természetesen nincs a helyén. Nem volt „hiábavaló" a 33 éven át 
tartó agresszív megfélemlítés és lejáratási kampány a „fehér könyvektől" egészen a 
30. évforduló konferenciájáig és kiadványaiig: a szenny a hó alatt várakozó 
maghoz is leszivárgott. És amikor eljöhetett volna - hogy a képnél maradjak - a 
csírázás ideje, egy-két reménykeltő pillanat után ömleni kezdett tanúkat és 
történészeket félresodorva (és befolyásolva) - a politikai hablaty. A politika persze 
mindig is megpróbálta a múltat kisajátítani, a gátlástalanság mértéke azonban már a 
XX. század „uralkodó eszméinek" (nácizmus, kommunizmus) a terméke. Ennek 
egyik legelképesztőbb megnyilvánulása, hogy 56 értelmezésében, megítélésében -
analogikusan szólva - Jellasics, Metternich, Haynau vagy éppen a Bach-huszárok 
szempontjai egyenlő súllyal esnek latba a „fölkelt nemzet" szempontjaival, s nem 
derülhet ki - Illyéssel szólva „mikortól gyilkos a gyilkos" A másik pedig, hogy 
a könnyedén bedobott közhely - „mindenkinek megvan (megvolt) a maga '56-ja" -
értelmének kiterjesztésével a megvalósult nemzeti egység tényét próbálják meg 
kilúgozni a tudatunkból. Mi emberek, természetesen, mindannyian „egyedüli 
példányok" vagyunk, s így a közös, azonos élményeket is más-más hangsúlyokkal, 
hangulat-árnyalatokkal, ténykiemelésekkel éljük át és őrizzük meg. Nyilván ezzel 
fogunk találkozni ebben az inteijúkötetben is - én a magam napfényes élményeiről 
beszéltem, akinek viszont a Parlament előtt a hozzátartozóját lőtték le, valószínű, 
hogy borúsnak élte meg a napokat. Hiszem azonban, hogy a szándék és az emlék 
alapvető közössége kirajzolódik majd e „sokféleségből" 

DM: Vajon dédelgetett álmaid valósultak meg? (kérdezem szintén Szopori 
Nagy Lajost, és válaszát elfogadhatjuk mint általánosnak is vehetőt). 

SzNL: Igen is, meg nem is. Mert „álmodtam" természetesen a rákosista 
diktatúra megszűnéséről, egy félelemnélkülibb, kevésbé hazug világról, de hogy ez 
forradalommal valósulhatna meg, az valójában csak 23-án, a Bem-szobornál 
tapasztalt elszánt és felemelő hangulat hatására kezdett érlelődni bennem. Az 
pedig, hogy olyan egységes akarattal lép föl az egész nemzet, mint ahogy az 
történt, a legszebb álmaimban sem jelent meg. Hadd említsem meg zárójelben egy 
objektív külső szemlélő minősítését erről az egységről. Simopekka Nortamo finn 
újságíró, aki 1956. november 3-tól több napot töltött Magyarországon, így 
fogalmazott 1994 októberében a Magyar Nagykövetség által a Helsinki Egyetemen 
rendezett kiállításhoz kapcsolódó emlékülésen: „1956 a magyarok téli háborúja [az 
1939-40-es finn-szovjet háború, ami a nemzeti egység mintapéldája!] volt." 

De téijünk vissza az álmokhoz! Természetesen 56 tavaszától benne voltam 
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a reformtörekvéseket célzó, főként egyetemi mozgalmakban: részt vettem egy 
Kolhoz-összejövetelen, eljártam a Petőfi-körbe, ott voltam a DISZ megújításával 
próbálkozó egyetemi megbeszéléseken, a Tiszta szívvel c. folyóirat születésénél -
ezeket azonban lépésről-lépésre haladó faltágításnak fogtam föl. És, talán mivel 
egyre több probléma kimondhatóvá vált, naivul úgy véltem, hogy marxistául 
szólva - az uralkodó osztály hajlítható lesz az engedményekre. Az is igaz persze, 
hogy némely figyelmeztető jeleket magam is érzékeltem az ellenkezőjére meg arra, 
hogy „forr a világ" Elevenen él bennem az emlék, hogy '56 júliusában a 
Kecskemét melletti Kadafalván, ahol egy hónapos katonai szolgálatunkat töltöttük, 
egyik délután az ezredparancsnok alezredes elvtárs politikai eligazítást tartott a 
hodálynyi teremben, és „egyes körök" hazai tevékenységét bírálva vörös fejjel 
ordította: „Én itt most garantálom maguknak, hogy Magyarországon nem lesz 
Poznan!" De mire a gyanú megerősödhetett volna az emberben, hogy ezek szerint 
mégiscsak lehet, megjött a hír a július 18-21-i KB-ülésről és Rákosi leváltásáról, 
ami viszont azt sugallta, hogy lám, a békés szívósság is hozhat eredményt. 
Masíroztunk éppen hazafelé a gyakorlatról, és a szakaszban tőlem nem messze 
menetelő Márton László (a „párizsi") hirtelen - s teljesen szabálytalanul, mert nem 
ő volt a nótakezdő - előénekelte a Hunyadi László kórusának első sorát: „Meghalt 
a cselszövő... három, négy", és a szakasz derűs arccal, harsányan fűjta-dúdolta 
vele. Menetelni lehetett rá, így a szakaszparancsnok Molnár hadnagynak sem volt 
problémája vele. 

Az egyetem falai közötti hangulatot pedig hadd jellemezzem Borzsák 
István professzor szavaival, aki Tacitus szemináriumaival lelkesített, mert: „A 
történetírás legfőbb feladata az, hogy a virtus tettei ne hallgattassanak el, és hogy a 
hitványságnak félnie kelljen az utókor megbélyegzésétől" (ut pravis dictis factisque 
ex posteritate et infamia metus sit). És, hogy miért éppen Tacitus? A kérdésre 
szintén Borzsák Istvánnal válaszolhatom: „Miért összpontosította figyelmét a 
németalföldi filológia a XVI-XVII. században éppen Tacitusra? A tudósai 
támogatásával is a spanyol iga ellen küzdő nép erőt merített azokból a részekből, 
ahol Tacitus a batáviai szabadságmozgalom sikereiről, a rómaiak ellen felkelő 
vezér „nem barbár" tehetségéről ír. Vagy: Miért olvasták a Garamvölgyi Ádámok -
a Bach-huszárok packázásai elől méhesükbe vonulva Tacitust? Ez évek 
„rothadását" Madách is „keserűen érezé", és a felirat kérdését taglaló dolgozatában 
Tacitusszal sóhajt fel: „Magnum profecto dedimus patientiae documentum." 
Ugyanígy az Agricola-életrajzból veszi kifejezéseit, amikor kijelenti, hogy a nép 
szavát, a szabadságot és az emberi nem lelkiismeretét nem lehet erőszakos 
kormányintézkedésekkel elnémítani, de úgy látszik „ez urakra nézve 
haszontalan írt két ezredév előtt Tacitus" Más alkalommal tudatosan választ 
igenis célzatos tacitusi jeligét: „Memóriám quoque ipsam cum voce 
perdidissemus, si tam in nostra potestate esset oblivisci, quam tacere." Újabb 
tacitusi idézet után Madách konklúziója az, hogy tizenkét (!) évi sanyargatás után 
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senki sem kényszeríthet bennünket arra, amire Izrael népét akarták rávenni a 
babiloni fogságban, „hogy Isten ujjával írt törvényeinktől elpártolva egy Baalhoz 
szegődjünk" stb. Különösebb ügyeskedés nélkül sorakoztathatnánk 
előadásunkból olyan további passzusokat, amelyeket a történelem súlya alatt 
gömyedezők, az elnyomottak, a mindenkori szabadságra vágyók nekik szóló 
üzenetnek, erkölcsi igazuk tudatosításának, a zsarnoki önkény elmarasztalásának 
éreztek. Hát még, ha a szorgos fülelők azt hallhatták volna, hogyan mosolyogja 
meg (irridet) a „hazudni büszke" római azoknak az ostobaságát (socordiam), akik 
úgy hiszik, pillanatnyi hatalmukkal kiolthatják az utókor emlékét is (Ann. IV 35): 
„Épp ellenkezőleg: a büntetéssel sújtott tehetségnek nő a tekintélye, s az illető 
kegyetlenkedők nem értek el mást, mint szégyent maguknak, amazoknak pedig 
dicsőséget." 

* 

Folytatásként most pedig Szabó Endrét, az akkori bölcsészhallgatót idézem, mert 
az ő emlékezése összekapcsolódik azzal is, amit ma szinte minden nap láthat a tv-
néző, a zászlót lengető fiatal lány alakjával 

SzE: Az 1956-os októberi forradalom életem meghatározó élménye volt és 
lesz, amíg csak élek. Amikor a forradalmi események lezajlása után, november 
elsején édesapámmal együtt egy teherautóval hazautaztam Ikervárra, már a 
következő napokban nekiálltam, és még frissiben megírtam az átélt események 
történetét. Azonban visszautazásomkor, 1957. februáijában édesanyám elégettette 
velem az egészet, nehogy baj legyen belőle. Tulajdonképpen ezért is emlékszem 
olyan jól az egyes jelenetekre. Meg azért is, mert Sárváron, a gimnáziumban 
minden október 23-án elmeséltem mindezt a diákoknak. Még helyszínrajzokat is 
készítettem a táblára. Egyszer be is hívattak a pártbizottságra, hogy miféle 
ellenséges propagandát fejtek ki az '56-os „ellenforradalommal" kapcsolatban. 
Alig tudtam kimagyarázni magamat, hogy mint történelemtanár elemzem az 
eseményeket, amelyeknek szemtanúja voltam. Megígértem, hogy többet nem 
teszem, de azért persze a következő években is mindig elmondtam a történteket. 
Érdekes, hogy az első időkben, főleg a hatvanas-hetvenes években az akkori 
diákok élénkebb figyelemmel hallgatták, mint a mostaniak, a kilencvenes évektől. 
Nekik ez már történelem. Talán olyan, mintha valaki a XIX. század nyolcvanas 
éveiben az 1848-as forradalomról beszélt volna. Nekem ugyanis ezt jelentette 
1956. Most mégis úgy mondom el, ahogy akkor láttam, nem próbálom az azóta 
szerzett ismereteim alapján „átdolgozni" a történetet. 

DM: Mikor éreztétek, hogy „ készül" valami? 
SzE: Már hónapokkal előtte éreztünk valami különöset a „levegőben" 

Konkrétan aztán egy esemény jelzett előre mindent. 1956. október 21-én, vasárnap 
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Csepelen éleslövészeten voltunk. Pedig előtte éjjel nem sokat aludtunk, mert Szabó 
Pista barátunk és évfolyamtársunk József Attila-díját ünnepeltük (A lázadó című 
novelláskötetért kapta a díjat). A lövészet után, melyen karabélyokkal lőttünk, még 
csoportkép is készült. Nos, ott hallottuk, hogy kedden tüntetés lesz, erről a híres 
Petőfi-körben határoztak. Ezt Egressy Pista évfolyamtársunk (a későbbi rádió- és 
tv-bemondó) mondta el ebéd közben, amikor 48-as dalokat énekeltünk a csepeli 
kocsmában. Azt lehetne mondani, hogy forradalmi hangulat volt; hirtelen mindenki 
a keddi, október 23-i lehetséges eseményekről beszélt. Másnap azért folyt az 
egyetemi élet, mint rendesen, bejártunk az előadásokra. Kedden, 23-án ping-pong 
felszerelésemmel a hátamon (mert délután valakivel meccset játszottunk volna) 
moziba készültünk, s el is mentünk néhányan, mert a Holnap már késő című, 
diákokról szóló olasz filmet játszották a Honvéd moziban, a Rákóczi úton. Ezt 
néztük meg (arra nem is gondolva, mennyire aktuális a mi helyzetünkre ez a 
filmcím). A menzai ebédkor tudtuk meg, hogy délután meglesz az a tüntetés, 
amelyről vasárnap beszéltünk a csepeli kocsmában. Az egyetem előtt kis piros-
fehér zászlócskákat osztogattak, a tüntetés ugyanis a lengyel események hatására, 
velük rokonszenvezve indult. Ping-pong felszereléssel a sporttáskámban mentünk 
ki az egyetem előtti Petőfi-szoborhoz, ahol egy fiatal színész, Sinkovits Imre 
szavalta el a Nemzeti dalt, majd énekeltünk is. Utána azonnal elindultunk az 
egyetem táblájával, rendezett sorokban a Bajcsy-Zsilinszky út irányába, a Szent 
István körút felé. Jól emlékszem a képre, amelyet azóta is oly sokszor láttam a 
televízióban: ezen a Váci utcai saroképület emeletén egy fiatal lány nemzeti 
lobogót lenget az ablakban. Akkor a szabadság boldogságát éreztem. A 
Filmmúzeumnál kiabálták valakik, hogy a tüntetést, amelyen vagyunk, mégis 
engedélyezték (eddig úgy tudtuk, hogy Piros László belügyminiszter betiltotta). 
Körülbelül ezen a tájon készült az a filmfelvétel, amelyen az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tábla alatt Szabó Dénes (később az egyetemről eltávolított 
nyelvészprofesszor) közelében magamat és barátaimat is megtaláltam; jómagam 
világos ballonkabátban vagyok. 

Ezek a fiatalok a történelem részesének és egyben tanújának érezték magukat 
eközben, amint ez a következő pillanatképekben is látható: 

SzNL.: Legyen az első a 23-ai felvonulás egy apró kezdeti mozzanata. A 
Bajcsy-Zsilinszky úton haladt a tömeg az akkor Rudas László utcai torkolatnál, 
ahol egy közlekedésirányító „gomba" állt, benne most is egy rendőr. A sorból 
váratlanul kivágódott évfolyam-, sőt csoporttársam, November Andris, és egy 
kokárdát nyújtott föl neki, barátkozó mosollyal. Az eset nemcsak azért említésre 
méltó, mert a rendőr, visszaintve neki, elfogadta, hanem azért is, mert olyasmit 
fogadott el, ami az 50-es évek elejétől - hogy finoman fogalmazzak - nem volt 
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preferált ruhadísz. Másodjára jöjjön két emlék 25-én délutánról. Néhány órával a 
délelőtti Országház téri vérengzés után újra vonulunk egy folyamatosan duzzadó 
tömegben az amerikai követség elé, ahol állítólag ENSZ-küldöttek szólnak majd a 
néphez. Kanyarodunk éppen a Kossuth utcából a Petőfi Sándor utcába, amikor 
meglátjuk a járdán az épp a sarokhoz érkező Darvas Ivánt és Gábor Miklóst (úgy 
emlékszem, egy vagy két színésznő is volt velük). Az „Aki magyar, velünk tart" 
egy rövid szünetében valaki elkiáltja magát: „Színészek is jöhetnek!", mire a tömeg 
ütemesen átveszi és zúgja az új jelszót, mintegy biztatást kapva a „kedvencek" 
jelenlététől. Aztán valamivel később, már a Szabadság tér táján szovjet tankok sora 
tűnik föl a Margit-híd felől. A tömeg egyetlen (és utolsó) védelmi fegyveréhez 
nyúl: előbb a Himnuszt, majd a Szózatot énekeljük moccanás nélkül. (Tudjuk az 
utóbbit is, noha 6-7 éve nem hallhattuk.) A tankok elhaladnak, ENSZ-küldöttek 
helyett azonban egy követségi hivatalnok higgaszt le bennünket az erkélyről: nem 
kaptak utasítást a kormányuktól, addig pedig nem tudnak segíteni. És tovább 
vonulunk, át a téren a Parlament előtt - most nem lőnek. S hadd térjek vissza még a 
30-ai sorbanállási élményem folytatására. A várakozás közben egyszerre csak 
megjelent egy régi közlegényi egyenruhába öltözött katona, és egy nő hangosan 
„elsóhajtotta" magát a sorban: „A mi katonánk!" A három hónappal ezelőtti 
gimnasztyorkás kadafalvai önmagunkra gondolva érteni véltem az odaforduló 
tekintetek örömét. Utolsónak pedig egy hazai, kisalföldi emlék. November elseje, 
Lövőn a Nemzeti Tanács elnökénél vagyok a magammal hozott tájékoztató 
anyagokkal. Beszélgetés közben a szomszéd szobából átszűrődik a rádió déli 
harangszava. Az elnök keresztet vet, elkönnyesedik a szeme, s azt mondja: „Hát ezt 
is megértük! Emlékezzünk hősi halottainkra." (Az első mondat a déli harangszó 
visszahozására vonatkozott!) Elnézést, ha túlságosan belemelegedtem volna a 
mesélésbe, de azt hiszem, a történetek valami lényegeset is megvilágítottak a 
forradalom okaiból. Hogy tudniillik sok egyéb mellett a hagyományainkból, 
szokásrendszerünkből, jelképeinkből identitásunkból is ki akart forgatni 

bennünket a bolsevista-rákosista hatalom. 

* 

És hogyan látta ezt az író Németh László? A Németh László. Életrajzi kronológia 
1949-1975 című könyvében veje, Lakatos István így foglalja össze a forradalmi 
események időrendjét: 

Október 31. Németh László - az események hatására - kalandos úton 
Sajkodon át hazaérkezik Budapestre a Szilágyi Erzsébet fasori lakásba. Később 
arról írt, hogy a szigligeti tartózkodásból Budapestre való utazását két félelem 
irányította. „Az egyik, hogy a magyarság bevérzi a kezét... A másik félelem, hogy 
a fürdővízzel kiöntik a gyereket: a romlott szocializmussal magát a szocializmust... 
A két félelem, mely publicistává tett (a négy nap alatt írt hét cikkből három jelent 
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meg), fölösleges volt. Az oroszok visszajövetelével a kétes kimenetelű küzdelem -
kapitalizmus vagy szocializmus - elmaradt." 

November 2. Az Irodalmi Újságban jelenik meg Németh Lászlónak 
„Emelkedő nemzet" című írása. Benne az alábbiak: „Az elmúlt hét azért volt óriási 
élmény a számomra, mert ez a néhány nap mutatta meg, nemcsak nekem, de az 
egész világnak, hogy a magyar nép erkölcsileg mekkorát emelkedett... Közvetlen 
veszély, hogy a nemzet szent felindulásában az indulat sugalmazására hallgatva 
olyasmit talál elkövetni, amit később nem lehet jóvátenni... Kinek kell ezt 
megakadályozni, ha nem nekünk, akik látjuk, mit lehet itt elveszíteni." 

Ugyanezen a napon az Új Magyarországban „Pártok és egység" címmel 
Németh László vezércikke lát napvilágot. Ebben olvasható: „Végzetes tévedés 
lenne, ha a feltámasztott pártokkal, nem kívánt kísértetjárásként az akkori pártélet 
szelleme is visszatérne... Fontosnak tartanám, hogy lehetőleg minden párt 
közös nyilatkozatot adjon ki, amelyben a szocializmus néhány nagy elve mellett 
hitet tennének." 

November 3. Az Igazságban Németh László „Nemzet és író" című írása 
olvasható. Benne a következők: „A történelemben igen ritka dolog esett itt meg, 
amit eddig csak elszigetelt parasztfölkelésekben láttunk: egy nemzet, amely 
magától föltámad, s maga keres ott a harc hevében pillanatnyi vezetőket 
magának... Ebben az új helyzetben valóban nem a nemzetnek kell a Petőfi 
tűzoszlopaként előtte járó költőt követnie, hanem a költőnek a nemzetet." 

November 4. Amikor a szovjet csapatok újból megjelentek Budapest 
utcáin, a lövöldözések zajára Németh László elhagyja a Szilágyi Erzsébet fasori 
lakását, és lányainál, ismerőseinél, tanítványainál húzza meg magát, miután a nap 
nagy részét a város romos utcáin tölti. Néha íróbarátaival találkozik. November 4 
után Németh László irkalapokra írt egy kis cikket, amelyet bujdosása egyik helyén, 
Mészöly Miklóséknál hagyott. - Az írás a Kádár-kormány nyilatkozatát bírálja, és 
a következő megállapításra jut: „A magyar nép, a történtek után, természetesen 
nem bízik ezekben az ígéretekben." 

November 16. Magda lánya, féijével, búcsúszó nélkül indul Nyugatra. 
Némethy László a Csepeli Kohászati Művek főtechnológusa volt, s a 
munkástanácsban aktív tevékenységet fejtett ki az októberi események alatt; 
névtelen telefonértesítést kapott esetleges letartóztatásáról. 

November 26. Németh László - mielőtt vidékre utazik - Tamási Áronnak 
néhány kérdésben leszögezi álláspontját. (1.) Az írószövetségnek és az íróknak 
legokosabb hallgatni, de bajbajutott társukért álljanak ki, és erősítsék pozíciójukat 
az új Értelmiségi Tanácsban. (2.) A parlamentarizmust levitézlett képződménynek 
tartja: a pártjaink 45-48 között, de október 23. után sem töltötték be hivatásukat. Az 
írók ne dolgozzanak tovább a pártokban, mert a párt csak vagy mint koalíciós párt, 
vagy mint illegális maradhat fent. (3.) „Ilyen időben, érzésem szerint hallgatásra, 
az elszenvedés készségére, s a megmaradt erők csendes sündisznóállásba zárására 
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van szükség. Erre tér át imponáló erejével a munkásság is, mi se handabandázzunk 
hát, hanem zárkózzunk fel mellette, s érjük be a képzett támogató szerepével." (4.) 
A Kádár-kormányt nem támogathatjuk, bár Rákosi visszatérésétől mentette meg az 
országot. Sajnos mi nem tudjuk, hogy milyen álláspontot kell elfoglalni egy ilyen 
kormánnyal szemben. 

Decemberben Németh László egészségi állapotában romlás következik be, 
a vérnyomása általában 200 higanymilliméter felett van. Megkísérli ismét a 
munkát. Az írószövetség feloszlóban van, irodalmi jövedelme nincs. Feleségét és 
Csillát arra akaija rávenni, hogy ők távozzanak Nyugatra. O „a süllyedő hajót nem 
hagyja el" 

December 20. Németh László levelet ír Magda lányának Kanadába, ahol 
végül is a Némethy család letelepedett, s Magda gyermeket vár. Kellemes 
ünnepeket kíván nekik, majd így ír: „Az enyém elég rossz lesz; nem mert 
veszélyben vagyok, hanem mert reménytelen." 

December 24. A karácsonyfa alatt a Szilágyi Erzsébet fasori lakásban 
összegyűlik a Németh család, csak Magda bizakodó levelének a felolvasása 
vigasztaló kissé, és az ajándékok csak a kis Lacit töltik el zavartalan boldogsággal. 
Csilla marad szüleivel a fasori lakásban, mert már Ágnes is férjével a nemrég 
szerzett zuglói lakásba távozik. 

December 29. Németh László állapota szükségessé teszi, hogy elfogadja a 
balatonfüredi Állami Kórház igazgatójának a hívását, és befeküdjön a kórházba, 
ahol az első vérnyomásmérés 230/120 higanymillimétert mutat, de egy hét múlva 
270/180-at. 

Mindez arról beszél, hogy Németh László számára az 1956-os karácsony 
családja szétszakadását jelentette. Egyik veje feje felett már ott a letartóztatás 
Damoklesz-kardja, másik veje a biztos börtön elől állapotos feleségével éppen a 
Szentestén érkezik viharos repülőútjuk végeztével Kanada földjére. A 
szétszakítottság ellenében mégis munkál a remény, a Magyar műhely tervezése. E 
cím egyszerre utalhat egy meghatározó jelentőségű tanulmányra, az esszéista 
tervezett, háború utáni első tanulmánykötetére, valamint magyarázza a magyar és a 
világirodalom összehangolásának esztétikai és etikai programját. 

* 

A reménytelenségben azonban mégis munkálkodott benne a remény, ahogy ezt 
lánya, Németh Ágnes foglalja össze karácsonyi emlékezésében. 

NÁ: Mindenki abban a hitben élt, hogy az nem lehet, hogy ezt a 
forradalmat elnyomják, hogy a Nyugat ne segítene meg minket. Hát megtörtént. Én 
meg Csilla otthon laktunk, Magda és Judit időnként hazarohantak hírekért vagy 
hírekkel. Bekapcsolódtak az ott folyó életbe és társalgásba is. így jött haza egy 
alkalommal Magda, ha jól emlékszem, november 15-én. Tele volt a lakás 
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emberekkel. Ahogy emlékszem, ott álldogált, időnként mondott egy szót, és 
mondta édesanyámnak, hogy anyu, én most elbúcsúzom tőled, és anyukám 
folytatta a beszélgetést, és mondta, hogy jó, Magdikám, menjél, majd holnap 
találkozunk. Nem tudta szegény, hogy csak hat év múlva fogja látni a lányát. 
Másnap nem felelt a telefonjuk, apu átszaladt a Karolina útra, a lakásukhoz, és 
kiderült, hogy egy órával előtte elmentek. Amikor két vagy három nap múlva 
megjött a sürgönyük, mindannyian sírtunk. Sírtunk az örömtől, hogy szerencsésen 
megérkeztek, és sírtunk a bánattól, mert úgy gondoltuk, hogy soha az életben nem 
fogunk többet találkozni velük. 

Ahogyan erről maga Németh László tudósít, aki így ír a lányának küldött 
első levelében: 

„Múlt pénteken 9-re odamentem hozzátok, mert a telefonotok nem felelt, s 
féltem, hogy nekivágtatok a sajkodi útnak. Legalább Magdát szerettem volna 
lebeszélni róla. Nem találtam senkit ott; 11 -kor meghallottam, hogy már el is 
mentetek. Néhány nehéz napunk volt utána. Amikor a sürgönyötök megjött, 
mindaketten sírtunk... délután a boldogságtól sírtunk, hogy átértetek, most a 
boldogtalanságtól, hogy talán örökre elszakadtunk." 

Ágnes így folytatja a történetet: 
N.A: A mi családunk '44-ben hullott szét először, de akkor egy Békés-

Hódmezővásárhely-Budapest háromszögben éltünk, és tudtuk, hogy vannak 
közlekedési lehetőségek. Amikor Magdáék elmentek, akkor erre nem volt semmi 
kilátásunk. Különösen édesapámat viselte meg a dolog, ő Magdához mindig 
nagyon közel állt, ahogy anyu mondta, Magda volt a kedvence. De amellett, hogy 
nagyon közel állt, úgy gondolom, az is nagyon sokat jelentett, hogy az ötvenes 
években, mikor Magda már asszonyként egyetemre járt, úgy kereste meg a 
zsebpénzét, hogy apunak volt a gépelőnője. A közös munka sokkal közelebb hozta 
egymáshoz őket. 

Nálunk ezek voltak az előzményei '56 karácsonyának: egy elnyomott 
forradalom, egy cserbenhagyott ország, családok, ahonnan majdnem 
mindenhonnan hiányzott valaki. Abban az évben kétszázezer család tanulta meg, 
hogy hogyan lehet csonkán is örülni a karácsonynak és a szeretet ünnepének. Mi is 
úgy ünnepeltünk, mint az előző években mindig. A Szilágyi Erzsébet fasorban 
gyűltünk össze. Ott voltak a szüleim, Csilla húgom, Judit nővérem, az ő félje, akit 
akkor még nem börtönöztek be. Munkástanács-tag volt, és júniusban már őt is 
letartóztatták. Ott volt az egyéves Lacika és én a férjemmel. Meggyújtottuk a 
karácsonyfagyertyákat, elénekeltük a Mennyből az angyalt, kívántunk egy 
boldogabb karácsonyt mindenkinek. Természetesen az öröm forrása a kis Laci volt, 
aki csodálkozó arccal kocogott az ajándékok között, és a sok játék között nem 
tudta, hogy melyikhez nyúljon, állandóan a csillagszóró csillagai után kapkodott. 
Édesanyám elővette Magdiék karácsonyi levelét, és odaadta apunak, hogy olvassa 
föl. Apu elkezdte olvasni, de nem tudta, elérzékenyedett, odaadta Juditnak, ő 
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fejezte be az olvasást. Családi szokás volt, minden karácsonyeste a vacsora után 
édesapám a legújabb dolgaiból felolvasott valamit. Úgy emlékszem, hogy ezen a 
szomorú karácsonyestén is volt felolvasás, de nem tudok pontosan 
visszaemlékezni, melyik írását olvashatta fel. Talán a Magyar műhely című 
tanulmánya lehetett, vagy az előszó a Sámsonhoz. Ha a helyzetre gondolok, azt 
hiszem, inkább a Magyar műhely lehetett, hiszen ez a tanulmány volt az, amit az 
őszi események katalizáltak, annak a hatására jött létre. Ez lett volna az ő első 
háború utáni tanulmánykötetének a címadó írása. Akkor már tudtuk, hogy a kötet 
nem fog megjelenni, ahogy soha eredeti formájában nem jelent meg, de úgy 
gondolom, hogy ebben a reményvesztett hangulatban azért mégiscsak meg akarta 
mutatni, hogyan látja ő a magyar irodalom világirodalmi helyzetét. 

* 

A költő Szabó Lőrinc ekkori történetét egy versének keletkezéstörténete 
jellemezheti, ahogyan ezt Kabdebó Lóránt összefoglalja: 

KL: Meglepetések címmel a költő halála után az özvegye küldött egy 
verset, másik kettő társaságában a Borsodi Szemle „Széphalom" rovata akkori 
szerkesztőjének kérésére. Meg is jelent. Groteszk hangneme feszültséggel teli, de 
valahogy mindig torzónak éreztem. Evek múlva, egyik munkatársnőmmel az 
Érlelő diákévek címmel utóbb megjelent dokumentumkötetet előkészítve 
kinyitottuk az egyik szekrényajtót. Klára néni mondta: ugyan nézzék már meg 
ezeket a papírokat, Kisklára gyűjtötte össze életében Lőrinc írásai közül. Klára 
néninek akkor már igen megromlott a látása. Ott találtam meg a három részes 
ciklust, fogalmazványaival együtt, amelyből kiderül, hogy Illyés Gyulával közösen 
készített sorok is találhatók a ciklusban. A Petőfi Irodalmi Múzeum ősrégi 
sokszorosítógépén másoltam le a verseket. A további verscímek: Egy hét múlva és 
December közepe. Mindez történt 1980-ban. Magát a verset a rendszerváltozás 
idején a Miskolciak Baráti Körének egyik találkozóján, a Vigadóban olvastam fel, 
műsoron kívüli meglepetésként, majd pedig a Magyar Nemzet 1990. január 31-i 
számában publikáltam „Egy fiókba zárt versciklus Szabó Lőrinctől" című 
kísérőszöveggel. És megjegyeztem: a második versben az egyik versszak a 
kézirat tanúsága szerint - „Sz. L. + I. Gy" (a Miskolcon a forradalom kezdetekor 
együtt volt Szabó Lőrinc és Illyés Gyula) közös alkotása. „Tíz nap szabadság? 
Tizenegy! / Csók, szívre, minden pillanat! / És nem volt többé szégyen az, / Hogy a 
magyar nép fia vagy." 

A vers keletkezéséről Szabó Lőrinc ifjú tanítványa, az utóbb 
börtönbüntetést szenvedett Lakatos István, maga is kitűnő költő, így emlékezett: 

LI: A Széna téren járunk már. Nyitott páncélautók jönnek szembe. 
Kerülgetjük az ellenállás omladékának maradványait. A zsarnokság mindig 
ostoba - mutat Lőrinc a szétlőtt házakra. - Végső fokon mindig ostoba. Az értelem 
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ebben reménykedhet. Egy zsarnok lehet jó taktikus, de mindig rossz stratéga. A 
pillanatnyi célért habozás nélkül feláldozza a távolabbit. Győz a jelenben, 
következésképp elveszti, amivel áltatja magát, csal bennünket: saját jövőjét. A 
Városmajor előtt visszatér saját témájára. Verset készül írni a forradalomról. '56-
ról, igen. A Szózatét parafrazeálja. Néhány sort elmond belőle. Az alapgondolatra 
emlékszem csak: a sírt, melyből nemzet kel föl, ujjongó népek veszik körül. 
...Meg-megállunk, Szabó Lőrinc szíve tájékát markolássza - hányszor láttam nála 
ezt a görcsös mozdulatot könyvtárszobájában beszélgetve is. 

* * * 

Könyvem mottóját is a versciklus második darabjából vettem, ez a szöveg szerepel 
Miskolcon, a Kossuth utca 11. számú ház falán is, amely a nagysikerű október 23-
ai irodalmi estre emlékeztet, amelynek magam is gimnazista diákként résztvevője 
lehettem, amelyik eseményről a bölcsészettudományi kar jelenlegi dékánja, az 
éppen most kitüntetett Fazekas Csaba - Kabdebó Lóránt buzdítására - megírta 
monográfiáját A vihar szélcsendjében címmel. A emléktáblánál ma már a város és 
az egyetem vezetői évente koszorúznak a forradalom évfordulóján: 

Szabadság, itt hordozta hős 
Zászlaidat az iljuság! 
S a sírt, melyből nép lép ki, már 
Amúlva nézte a világ. 

Tíz nap szabadság? Tizenegy! 
Csók, szívre, minden pillanat! 
És nem volt többé szégyen az, 
Hogy a magyar nép fia vagy. 

Tíz nap szabadság? Tizenegy! 
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy. 
Lombikban feszült a jövőnk. 
S temettük a halottakat 

Ablakunk mind fény, gyertyaláng! 
Aztán már settengő gyanúk. 
Még egy éj. S Budapest köré 
Vashernyók gyűrűje szorúlt. 


