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Festőművész barátom vesszőparipája a fotóztatás. Nem magát fényképezteti, ha-
nem legjobb festményeit. Nem olcsó szeszély, de van benne ráció. Ha képeit meg-

vásárolják, elviszik, s előbb-utóbb megfakulnak a színek, elmosódnak a kontúrvo-
nalak, majd végleg kikopnak az emlékezetből, a fénykép viszont megőrzi, visszaidézi 
még a színárnyalatokat is; előnye még az is, hogy a kis képek egy borítékban elférnek, 
nem foglalnak el nagy helyet. Mivel az idős mester életműve színes és szerteágazó, 
rengeteg szebbnél szebb fotó készült festményeiről.

*
Barátságunk kezdetén, amikor a fővárosból ide, a Duna-parti városba köl-

tözött, meglátogattam otthonában. A nappaliban ültünk, kagylófotelben az asztal 
mellett. A fotókat nézegetve megakadt a szemem a Műcsarnok helyett című festmé-
nyén. A nagyméretű kép jobb oldalán kis keretben (kép a képben) két fej látható, 
egyiknek a szája van leragasztva, a másiknak a szeme. Önkéntelenül megkérdeztem 
tőle: Miért?

– Hosszú történet, de rövidre fogom – mondja visszamerengve a viharok által 
szabdalt időre. Közben előveszi szivardobozát, megkínál, de nem fogadhatom el; rá-
gyújt, nagyokat szippant. – A Műegyetemen tanítottam ábrázoló geometriát, amikor 
Sztálin születésének hetvenedik évfordulója közeledett; Rákosiék felszólították a fes-
tőművészeket, hogy készítsenek portrét a nagyvezérről. A megrendelést elengedtem 
a fülem mellett. Nem szeretek portrét festeni. Az emberek arca – időtől, tértől, és a 
hangulattól függően – folyton változik. A termékeny pillanatot kiválasztani roppant 
nehéz. 

Itt, két füstkarika között hosszasan elgondolkozott.
 – Ha én megfestettem volna Sztálinnak azt az arcát, amely bennem élt, ajjaj… 

Egy ecsetvonást sem húztam, mégis sok bajom származott belőle... 
– Mert kilógtál a sorból?
– Nem mondták, de éreztették velem; vegzáltak, a kákán is csomót kerestek. 

Túléltem. De lassan oszladozott a sötétség: világosodott – a fejekben is. Elérkezett a 
várva várt október… És – mint ismeretes – a Műegyetem hallgatói, hogy képszerűen 
fejezzem ki magam: magasra emelték a forradalom lobogóját. 

– És a professzorok? – kérdezem.
– Ők is… együtt vonultak az utcára… a Bem-szoborhoz. Én azonban nem 

meneteltem velük. Dolgoztam. Linóleummetszetet fabrikáltam. A plakáton a fekete 
síkból – metonimikusan – egy világító kéz emelkedik a magasba, s alatta – fehér 
szalagon – egy mindannyiunk által ismert idézet:

… ESKÜSZÜNK:
HOGY RABOK TOVÁBB 
NEM LESZÜNK!
A sokszorosított példányokat a forradalom harmadik napjától a hallgatók lel-

kesen vitték a felkelők közé. Néhány nappal később – a keleti tankok megjelenése 
után – legkedvesebb tanítványom elmondta, hogy a Móricz Zsigmond körtéren, az 
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egyik kapu mellett, a járdán, a házfal közvetlen közelében egy fiatal feküdt. Holtában 
is a puskáját szorongatta. Kilétét kutatva – egy vöröskeresztes nővér – a zakója belső 
zsebében, szépen összehajtva az én plakátomat találta meg.

– Vagyis a szíve fölé tette a metszetet? – pontosítanám a mester szavait.
– Talán helyesebb így: a szívébe zárta a forradalmat: a mi forradalmunkat.
– Ez nagy elégtétel a művész számára…
– Elégtétel?
– Felemelő történet… Ecsetvégre kívánkozik.
– Meg lehet ezt festeni? Elfogultság nélkül? Ez a fiú, divatos szóval: pesti srác, 

fegyvert fogott – a szabadságért. Legdrágább kincsét, az életét adta érte. Hogy mit 
éreztek a szülei, a testvérei, amikor eljutott hozzájuk a gyászhír?… Ezt ecsettel kife-
jezni… lehetetlen. Az ember nem azért születik, hogy kioltsák az életét. Olykor, ha 
eszembe jut, ma is furdal a lelkiismeret: lehetséges, hogy halálát én is előidéztem.

– Hősi halálát… – vetem közbe.
– Igen. Ez egyszerre felemelő és lehangoló érzés. Abban az országban, amely-

ről álmodozom, nem meghalni kell, hanem élni – a szabadságért, és meghódítani 
nap mint nap: értelmes munkával.

– Még nem kaptam választ a kérdésemre: Miért van ragtapasz a két alak arcán?
– Miért?… Miért? – ismétli kérdésemet, hogy időt nyerjen, s közben megint 

meggyújtja szivarját; szippant kettőt, hármat, újra fölparázslik a szivarvég, de nem 
nyeli le a füstöt, nem mérgezi tüdejét. – Azért, hogy szó nélkül, vakon kövesse a vezér 
útmutatásait – ez a hatalom elvárása. Aki ezt nem teszi… Folytassam?… Plakátom 
miatt kirúgtak az egyetemről. Festményeimet nem állíthatták ki a Műcsarnokban – 
éveken át. Az ecsetet viszont nem vehették ki a kezemből. Több akkori képem eleven 
tiltakozás az alkotói szabadság megsértése ellen…

 És te, mit tettél a forradalom idején?
– Hát… Ezt még röviden sem lehet elmondani, olyan bonyolult. 
 – Miért? Van időnk, szívesen meghallgatom.
– Egy eset ötlik fel bennem, pontosabban: egy eset két oldala, és mindkettő 

kiegészíti a fenti történetet.
– Ne mondd, máris izgalmas!
– Valamelyik nap… hogy melyiken, már nem tudom, a Rákóczi úton bo-

lyongva mohón szívtam magamba a forradalom levegőjét, és arra lettem figyelmes, 
hogy az EMKE előtt vagy mellett, a népbüfé közelében nagy a mozgás: nyüzsög a 
tömeg. Ágaskodnak, kiabálnak, tolakodnak, széles gesztusokkal magyaráznak vala-
mit. Ezt látnom kell, közéjük állok, mozdulatlanul, kíváncsian hallgatok; összevissza 
röpködnek a szavak:

…felmásztak az emelvényre… kötelet akasztottak a nyakára… húzták-vonták, 
de szilárdan állt a talpán… Sztálin…

Most már kezdem érteni… A hangzavarban a szobor avatásának eseményei 
hirtelen megelevenedtek az emlékezés képernyőjén.… Bennünket, egyetemi hallga-
tókat kivezényeltek a Dózsa György útra… A karszalagosok rendezték a sorokat. 
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…hozzatok lángvágót… neki a csizma szárának…
Az emelvényen a magyarországi helytartók: Rákosi, Gerő, Farkas és a többi-

ek… Tizenkettes sorokba állítottak bennünket, minden hallgató kezébe furcsa vi-
rágcsokrot adtak; az első négy sor pirosat, a második fehéret, a harmadik zöld színűt 
kapott. És elindultunk, vezényszóra, fegyelmezetten, mint a katonák, és vezényszóra 
emeltük fel és vettük le a virágcsokrot, fel és le, fel és le. Szörnyű látvány volt! Művi-
rágokkal jeleztük a nemzeti színű zászlót. A műanyagipar akkor még gyermekcipő-
ben járt, egyik csokor virág színe sem volt tiszta… Az emelvényen mégis megtapsol-
ták ízléstelen mutatványunkat.

– Lelkesen emelgetted?
– Bölcsészkarra jártam… az értelmes ember cselekvését belső indíték moti-

válja; a kényszer, az erőszak idegen tőle. Tettem, tettük, amit tennünk kellett. Abban 
a közegben  nem tehettem mást… 

– Az ember választó lény, nincs olyan helyzet, amelyben ne lehetne választani: 
jó és jobb, rossz és rosszabb között…

 – Hazugságköpenybe burkolták az embereket: népi demokráciának nevezték 
a diktatúrát, munkáshatalomnak a klikkuralmat; függetlenségnek a kiszolgáltatott-
ságot… Nem beszélve az értelmiség lefejezéséről, a koncepciós perekről… Bevallom, 
kezdetben magam is hittem az eszme tisztaságában.

… a lángvágó szinte harapta a csizma szárát…
Valaki beszédben méltatta a lánglelkű vezér érdemeit, aztán lehullott a lepel a 

monumentális szoborról …
…meghúzták a kötelet… hatalmas robajjal lezuhant… darabokra tört… 

nagykalapácsokkal nekiestek…ütötték, verték, ahol érték… 
Itt az emberektől nem látok semmit a szoborból, csak a sűrűn koppanó kala-

pácsütéseket hallom..
…a fejét üsd, hogy meg ne sántuljon…
Egy újságíró tolakszik elém, kezében egy szobordarab, azt mondja, eladja. A 

nyugatiak keményvalutával fizetnek érte. Rám szól: tolakodjak én is, már nem sok 
van belőle.

…a fülére csapj… az könnyen letörik…
– Hogy került ide a ledöntött szobordarab? – kérdezem magamtól, jó hango-

san, hogy a szomszédom is hallja.
– Az egyik leleményes sofőr – tájékoztat a mellettem álló ősz hajú úr – meg-

ragadta a kötelet, és odahurkolta járművéhez. És nyakánál fogva húzta-húzatta az 
utcákon, mint egykor Akhilleusz Hektor holttestét Trója várfala alatt. 

– Rossz párhuzam – mondom –, Hektor hősként esett el, és görög ellenfele 
bosszúból gyalázta meg a trójai vár védőjét. Sztálin nem hős, hanem önkényúr volt: 
zsarnok…

– Vezetésével legyőzték a hitleri Németországot – polemizál velem egy isme-
retlen szemüveges férfi.

– A zsarnok kegyetlen, erőszakos – vágok vissza határozottan –, mindenkit el-
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tett láb alól, aki nem értett vele egyet: sőt… ártatlanok millióit száműzte Szibériába, 
országnyi lakosságot telepített át egyik helyről a másikra… 

 Elhallgatok, érveimet nem sorolom tovább, mert vitapartnerem faképnél 
hagy; szétszéled a tömeg, mi több: egyedül maradok a kis utcában. Tekintetemmel 
keresem a szobrot, csak hűlt helyét találom. Eltűnt… elfogyott… 

A töredékek, remélem, nem állnak össze soha egésszé, de az eszme részei mé-
lyen befészkelték magukat a káderek tudatába, és hol nyíltan, hol burkoltan tovább 
élhetnek.

János szívja, szívogatja kubai szivarját, de nem parázslik. Megint meggyújtja, 
és sűrűn eregeti a kék füstöt, majd bölcsen megszólal: 

– A remény kevés… írd meg…!
– Te tetteiddel támogattad a forradalmat, én meg csak szemléltem az esemé-

nyeket…
– Láttad, átélted, magadévá tetted; az élménynek, az érzelemnek létfontosságú 

szerepe van az ember életében. Érzelmi azonosulás nélkül nem ünnep az ünnep. A 
ma élő emberek többsége hallomásból és könyvekből ismeri az ’56-os eseményeket, 
de a forradalom, a mi forradalmunk nem állapot, hanem folyamat: nap mint nap 
meg kell küzdenünk érte, nem külső parancsra. Az írás, miként a festés: cselekvés, 
és a jól megírt mű – az ókori római költők hitvallása szerint – ércnél maradandóbb. 
Mindenekelőtt azért, mert nemcsak az értelemre hat, hanem az érzelmekre is. No, 
de abbahagyom a filozofálást, hiszen te vagy a bölcsész, te ezt jobban tudod, mint 
én – nagyot szippant, ismét izzik szájában a szivar, és hogy engem ne zavarjon a füst, 
fújja, fújja a füstfelhőket a nyitott ablak felé. – Írd meg, hogy az önkény, a zsarnok-
ságra való hajlam soha és sehol ne erősödjék meg!

– Egy fecske nem csinál nyarat – aggályoskodom.
– Ez igaz, de ha mindenki szívvel-lélekkel valósítja meg önmaga lehetőségeit, 

akkor a zsarnoki hajlam nem tud kifejlődni az emberekben. Svájcban, Svédország-
ban nem alakult ki a diktatúra. Miért?

Nem válaszolok a kérdésre. Igaza van, mégsem adom fel pozíciómat, tovább 
aggályoskodom: 

– Ha tollat vennék a kezembe, a bonyolult témát terjedelmes könyvben kellene 
kibontanom. 

– Nyugdíjas vagy, rengeteg a szabadidőd.

*
Beszélgetésünk óta eltelt másfél évtized, s a könyvem nem készült el, de a for-

radalom néhány lapját megírtam. Ennek főszereplője János, akit nem tántorított el 
’56 szellemétől sem a hatalom tiltó szava, sem a hivatalnokok gáncsoskodása; ecse-
tével élete végéig végezte – saját szavait idézve „értelmes munkáját”: festett. Bátran 
és szabadon. 

(A mű a Mai szívekben 1956 forradalma című pályázatra érkezett.)


