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„Miért is írtam ezt a könyvet?” – tette fel magának a kérdést a szerzõ a három évvel ezelõtt
Texasban megjelent angol kiadás után, 2001. október 23-án tartott beszédében. Válasza az
volt, hogy eredetileg gyermekeinek és unokáinak szerette volna átadni élete legnagyobb, sorsát
és jellemét kialakító élményét, ezért angolra fordította 1956-os naplóját, majd elküldte egy
texasi kiadónak is, mert rájött, „hátha másnak is, a világ többi fiataljának is üzenhetnek az
általam írottak? Hátha ma, a gyûlölködés és önzés, a nihilizmus és anyagelvûség korában
igenis érdemes egymást emlékeztetnünk arra, hogy képes az ember másmilyen is lenni?
Hátha optimistábban tekintünk majd a jövõbe, ha tudatosodik bennünk, hogy a cinikusnak
tûnõ mai ember is képes lehet humánus és idealista, hõs és nemes tettekre, ha hisz egy ügy-
ben és bízik vezetõiben.”

Amint a magyar kiadás rövid elõszavából megtudható, a „napló” – helyesebben friss
élményrögzítés – egy ausztriai menekülttáborban keletkezett 1956 decemberében. A szerzõ
húszéves mûegyetemista diák, aki Marián István és társai oldalán az elsõ naptól kezdve részt
vett a mûegyetemi MEFESZ megszervezésében, a hallgatók felfegyverzésében, a forradalmi
és védelmi harcokban, kényszerû és kalandos menekülése után nyomban nekiállt, hogy rög-
zítse felejthetetlen, de frissen mégis elevenebben élõ emlékeit. Az angol kiadás egyik recen-
zense, Michael Korda a The Wall Street Journalban elismerõen állapítja meg, hogy a könyv
nem tartozik azoknak a zsurnalisztikus kísérleteknek a kategóriájába, amelyek a mindenol-
dalú „emberi” kép bemutatására törekszenek, de nem is akadémikus történelemkönyv.
Michael T. Kaufmann, a The New York Times kritikusa is a szerzõ kíméletlen õszinteségét
emeli ki, amellyel konfliktusairól, tévedéseirõl és kudarcairól is beszámol, s hogy bátorsága
nemcsak az ellenséggel, hanem az önmagával vívott harcban is megnyilvánul.

Számunkra azonban, akik számos más forrásból ismerjük a mûegyetemi mozgalmak törté-
netét, s régóta tudatában vagyunk Lipták Béla akkori aktivitásának és szerepének, akárcsak
a forradalom ügyéhez való – máig kitartó – hûségének, a könyv elsõsorban abból a szempont-
ból érdekes, mit tud ma, csaknem fél évszázad múltán hozzáadni e napok azóta hatalmasra
duzzadt történeti irodalmához, a magyar forradalom történetének teljesebb megismeréséhez.
Az izgalmas, diadalmas és tragikus 35 nap eseményeinek élményszerû, eleven leírásán
túlmenõen talán ez az a könyv, amelyik a legtöbbet árulja el 1956 október-novemberének
hétköznapi életérõl, a fegyveres harcosok mindennapjairól, egymással, családjukkal és a
harcokban részt nem vevõ lakossággal fenntartott kapcsolatairól, s arról is, mit és hogyan
ettek, mikor és hol aludtak a felkelõk. Ezek a részletek igen fontos jellemzõi e napoknak.
Lipták Béla például arra a legbüszkébb, hogy az a húszforintos bankjegy, amely a forra-
dalom kezdetén a zsebében volt, mindvégig ott is maradt, mert egyszerûen nem tudta
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elkölteni, e napokban senki sem fogadott el pénzt élelemért, az emberek megosztották
egymással, amijük volt. 

Korántsem idealizálja azonban az átélt eseményeket, a harcok közben és után megismert
bajtársakat és egymás közti viszonylataikat. Teljes nyíltsággal ír vitáikról, sokszor éles vagy
éppenséggel életveszélyes konfliktusaikról, Nagy Imre és a kormány egyes lépéseirõl (például
a november 4-i hajnali kiáltványról) alkotott véleményükrõl. Roppant eleven, nem idealizált
portrékat rajzol – mintegy menet közben – olyan ismert szereplõkrõl, mint Angyal István,
Kopácsi Sándor vagy Marián István. S mindebben nem a memoáríró utólagos fontolgatása,
hanem az élmények csaknem egyidejû rögzítésének hitelessége érzõdik. 

A mûfajában igen hasznos és stílusában is élvezetes könyv értékét azonban lerontják a
helyenként felesleges – mert közismert vagy könnyen beszerezhetõ – adatokat tartalmazó,
helyenként pedig egyenesen bántóan pontatlan vagy félrevezetõ lábjegyzetek. Bárki írta is
õket, a fõ felelõsség ebben nem a régen Amerikában élõ szerzõt, hanem a kolofonban feltün-
tetett lektorokat illeti. Nekik mindenképpen tudniuk kellene, hogy Mindszenty József nevét
nem thy-nal írják, hogy Rákosi Mátyás nem 1963-ban, hanem 1971-ben halt meg, hogy
Horthy Miklós kormányzó igenis szövetségre kívánt lépni az országgyarapítást segítõ hitleri
Németországgal, s hogy 1944 októberében nem a náciknak, hanem a nyilasoknak adta át a
hatalmat (persze az elõbbiek védernyõje alatt). Az oroszlán bátorságú Szilágyi József is meg-
érdemelte volna, hogy perének és kivégzésének idõpontját (1958 április) a réges-régen ismert
adatok alapján pontosan közöljék. A kivégzések itt megadott 289-es számának megjelölése is
légbõl kapott. Nem gyõzzük ismételgetni, hogy 1956 történetének immár több mint egy évti-
zede forrásokon alapuló szakirodalma létezik. Kézikönyvek, monográfiák, tankönyvek és
CD-k egész sora tartalmazza a valós vagy megközelítõ adatokat. Ma már nem bocsánatos
hiba, ha valaki ezeket mellõzve próbál „történelmet” írni. Lipták Béla kitûnõ könyve különb
hazai gondozást érdemelt volna.
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