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Báthory Gyöngyvér: Beszédes falak, suttogó falu

Békésen, szelíden ünneplő ifjak és idősek a helyi kultúrházban. Egy kis so-
mogyi falu népe hittel a szívében lépett át 1957-be. A harmincéves Lacinak 
és a tizenhárom éves Margitkának azonban csupán néhány perc jutott az új 
esztendőből. Életüknek kegyetlen sortűz vetett véget. A gépfegyverek másik 
oldalán helyi és környékbeli karhatalmisták. Bortól és hatalomtól megré-
szegülve kegyetlenül gyilkoltak. 1956. december 31. Kisbajom. 

Rendezett utcák, virágos közterek, egy élhető kis somogyi település. A Rinya 
mente igazi ékszerdobozának tűnik Kisbajom. Mégsem tudom teljesen átadni 

magam a csodának. Valahogy a múlt nyomosztó érzése telepedik rám, amikor belé-
pek a polgármesteri hivatal ajtaján. Hatvan évvel ezelőtti, szörnyű sebeket készülök 
feltépni. 

– Éjfél lehetett, amikor két részeg karhatalmista a szomszédos kocsmából a 
Kultúrházba érkezett. Itt szinte az egész falu összegyűlt, hiszen az új, 1957-es esz-
tendőt ünnepelték – kezdi a tragikus szilveszter felidézését Major László. Apám is 
itt szórakozott, amikor a két gépfegyveres rendőr felment a színpadra, és úgy dön-
töttek, véget vetnek a mulatságnak. Mivel egyidős volt velük és jól ismerték egymást, 
úgy gondolta, biztosan nem lehet gond, ha megkéri őket, hadd folytatódhasson az 
egyébként rendkívül békés ünneplés. 

A harmincéves katona így félelem nélkül indult el a színpad felé. Ám mielőtt 
bármit is kérhetett volna, már meg is érkezett az embertelen válasz. A két ismerős 
ÁVO-s gondolkodás nélkül tüzet nyitott. A zárt térben a töltények hatalmas erővel 
repültek ki a fegyverekből. Egyenesen az ünneplő tömeg felé. 

– Édesapám azonnal meghalt. A golyó pedig olyan erővel és sebességgel hatolt 
át a testén, hogy még a mögötte álló Julika nénit is megsebesítette – rekonstruálja a 
történteket László, aki mindössze négyéves volt, amikor apját értelmetlenül és ke-
gyetlenül megölték. 

– De hát ismerték egymást? Falubeliek és egyidősek voltak? – fakad ki belő-
lem a szörnyűségek hallatán. – Pontosan így van, de ez akkor nem számított… jön 
Lászlótól a sommás válasz. Végh Gábor polgármester már számtalanszor hallotta a 
hatvan évvel ezelőtti történetet, ám mint mondja, ezt az embertelenséget hat évtized 
után sem lehet megemészteni. 

– Ez a kontroll nélküli hatalom, amikor nem számít semmilyen emberi és er-
kölcsi norma. Amikor a gyilkosság érdem lehet, ez a diktatúra legnagyobb veszélye 
– elemzi tűhegyes pontossággal a történteket a falu első embere. A kommunista ha-
talom fegyverei nemcsak egy ifjú katona életét vették el. Egy tizenhárom éves gye-
reklány jövője is hamvába holt azon az éjszakán. 

– Margitka nagyon szép, mosolygós kislány volt. Az egész falu szerette az uno-
katestvéremet – meséli Erzsi néni. Aki azt mondja: azon az éjszakán érezni lehetett, 
hogy valami nagy baj történik majd. Az ÁVO-sok ugyanis már a kocsmában is vitat-
koztak, verekedtek.

– Én a bálban, apám a közeli kocsmában szórakozott. Egyszer csak szóltak, 
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hogy rohanjak, mert verekedés tört ki az italozóban. Én akkor gondolkodás nélkül 
édesapám és a karhatalmista közé álltam, egyiket erre, másikat arra löktem. Még ma 
is kiráz a hideg, ha arra gondolok, minket is megölhettek volna... – emlékszik visz-
sza a tragikus szilveszterre Magdus néni. Már hazafelé tartottunk, amikor lövéseket 
hallottunk. Majd rögtön utána hatalmas riadalom lett, kiabálás és sikoltozás hangja 
töltötte be az egész falut – meséli az asszony. A lövöldözés után pánik tört ki, volt, aki 
az ajtón keresztül, míg más az üveget kitörve az ablakon próbált menekülni. Magdus 
néniék azon az éjjelen már nem mertek visszamenni a Kultúrházhoz, másnap hal-
lották, hogy mi is történt. Ám 1957. január 1-jén már nyoma sem volt a szilveszteri 
hangzavarnak és riadalomnak. Helyére fájdalmas némaság költözött. 

– A családban beszéltek a történtekről? – kérdezem az idős asszonyt. Magdus 
néni – aki mind ez idáig tényszerű pontossággal tárta fel az eseményeket – hirtelen 
elérzékenyül. Mintha hatvan év elhallgatott fájdalma ülne az arcára, szemébe könny 
szökik, hangja elcsuklik. – Nemhogy a családban, a településen sem mert senki sem-
mit szólni. Nem kérdezett, nem beszélt a falu.

Ezt a közel hatvan évig tartó némaságot, kegyetlen hallgatást törte meg a falu 
vezetése. Végh Gábor polgármester egy emléktáblát álmodott meg, amelyet aztán 
2013. december 31-én, ötvenhét évvel a szörnyű események után avattak fel. 

– Úgy gondoltam, hogy nekem mint polgármesternek kötelességem emléket 
állítani az elhunytaknak. Emlékezni és emlékeztetni az embereket a fájdalmas múlt-
ra. Ekkor – egy kicsit félve ugyan –, felkerestem Major Lászlót és családját, akik egy 
kis gondolkodás után elfogadták a meghívást az emléktábla-avatóra – meséli a tele-
pülés polgármestere. Major László ugyan édesapját vesztette el a tragikus szilvesz-
teren, ám sokáig ő sem tudta, mi is történt valójában a végzetes éjjelen. 

– Nem beszéltünk róla, ha pedig szóba került, akkor is csak félmondatok han-
goztak el, de kizárólag suttogva. Én pedig még kicsi voltam, hogy összerakjam a ké-
pet. Aztán felnőtt fejjel már mertem és tudtam is kérdezni. Gimnáziumi éveim végén 
jártam, amikor szembesültem az igazsággal, hogy apámat ÁVO-s katonák ölték meg. 
Amikor évtizedek után érkezett a kérés Végh Gábor polgármestertől, megmondom 
őszintén, gondolkodási időt kértem… – meséli László. Ahogy mondja, lélekben fel 
kellett készülnie arra, hogy szembesüljön a múlttal. 

– Végül is úgy gondoltam, hogy a táblaavatás velünk vagy nélkülünk, de min-
denképp meglesz. Elsősorban édesanyámat kellett felkészíteni az eseményre, hiszen 
épp arra készültünk, hogy újra átéljük édesapám utolsó éjszakájának és tragikus ha-
lálának történetét. 

Aztán, mintegy három évvel ezelőtt emlékezni gyűlt össze a falu. S végre 
olyan mondatok hangozhattak el, amelyek eddig csak a tragédiát átéltek gondolata-
iban léteztek. 

– Egyszerre volt furcsa és felszabadító érzés, hiszen volt bennünk valami meg-
magyarázhatatlan erő. A közös sors, amelyet így vagy úgy, de mindnyájunknak át 
kellett élni. Az évtizedes, lelkek mélyén lerakódott teher pedig egyszerre szabadult 
fel. S akkor már senki sem volt egyedül a fájdalmával. 
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A teljes katarzis és ezzel együtt a bocsánatkérés azonban elmaradt. Az emlék-
tábla-avatásra ugyanis hiába várták az egyik gyilkos ÁVO-s katona jelenleg polgár-
mesterként dolgozó fiát. 

– Én készen álltam arra, hogy kezet nyújtsunk egymásnak – mondja Major 
László, amikor immár együtt lépünk be a Kultúrház ajtaján. 

Hátborzongató belegondolni, hogy a ma már iskolai műsoroknak, ünnepé-
lyeknek és kulturális programoknak helyet adó épületbe hatvan évvel ezelőtt erő-
szak és kegyetlenség költözött. Az pedig még borzasztóbb tény, hogy a szilveszter-
kor gyilkoló rendőrök mindössze négy-öt hónapot töltöttek börtönben, a népítélet 
azonban az ő esetükben sem maradt el. Kisbajom polgármestere egy sokatmondó 
történetet elevenített fel. 

– Sok évvel a tragédia után, a szomszédos település egyik éttermébe tértem be, 
amikor egyikőjük ott ült az asztalnál teljesen egyedül. Rám köszönt, én vissza. Majd 
így szólt: „Már Te sem ülsz le egy ilyen sz.r ember mellé, ugye, Gábor?” 

Ez az életkép pedig azt igazolja, hogy senki sem menekülhet a bűnei elöl. S bár 
a két ÁVO-s katona a rendszertől igen, a jóérzésű emberektől sosem kaphat felmen-
tést szörnyű tettéért. 

– A tehetetlen düh még mindig munkál bennem, ám ami ennél is fontosabb, 
hogy ne engedjük elfelejteni, hogyan is tette be a kommunista diktatúra kegyetlensé-
ge a lábát egy békés kistelepülésre – mondja László.

Aki, bár édesapját elvesztette, egy új összetartó közösségre lelt Kisbajomban. 
– A táblaavató ünnepségen újra egymásra találtunk egy régi általános iskolás 

barátommal és családjával. Azóta pedig már a Kisbajomi Baráti Kör Egyesület is 
tagjaivá fogadott engem és a feleségemet. Rendszeresen összejárunk, és értékes időt 
töltünk együtt – meséli László. Aki immár a faluvezetéssel közösen próbál memen-
tót állítani a tragikus szilveszternek.

– A leghőbb vágyunk, hogy egy igazi emlékművet állítsunk az áldozatoknak 
és családjaiknak. Egy különleges térplasztikát álmodtunk meg, amihez már „csak” 
pályázati forrásra várunk – fogalmazza meg vágyait Kisbajom polgármestere. Úgy 
érzem, a huszonnegyedik órában vagyunk, sajnos, az akkoriak közül nagyon so-
kan már nincsenek velünk. Így a mi nemzedékünk felelőssége, hogy emlékezzünk 
és emlékeztessük a mögöttünk jövő fiatalokat is. Ma azért harcolunk, hogy holnap 
már ne kelljen suttognunk, hanem bátran kiálthassuk az égbe a múlt szörnyűségét 
és igazságtalanságát. Ha ez megtörténik, már nemcsak papíron, hanem lélekben is 
szabad lesz a nemzet...

(A mű a Mai szívekben 1956 forradalma című pályázaton II. díjat nyert.)


