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Szakonyi Károly

Ötvenhat után

„1956 után Magyarország a hideg magány országa volt.”
(Esterházy Péter)

Fél évszázada lobbant fel és hamvadt el hirtelen a magyar 
forradalom lángja.
 Meglett ember lett, aki akkoriban született, mire a rend-
szerváltozásban a szabadságharcot nevén lehetett nevezni. 
Azóta további másfél évtized telt el. Neves írónk egy francia 
lapnak 2005 végén adott interjújából vettük a mottót kör-
kérdésünkhöz, melyben arra kértünk többeket, fogalmazzák 
meg, milyen lenne ma a saját számvetésük, hogyan látják 
most az eltelt ötven évet.
 Eddig Nagy Bandó András, Bodrogi Gyula, Kaján Tibor, 
Sza lay Károly, Kiszely István, Frenkl Róbert, Gyulai Líviusz, 
Tüskés Tibor, Jankovics Marcell, Visky András, Csák Gyula 
és Hoppál Mihály válaszát közöltük.

Azon az eufóriás délutánon, estén 

és éjszakán, amikor hirtelen és vá-

ratlanul megéreztük a szabadságot, 

tudtuk, hogy történelmi pillanat ta-

núi vagyunk. Ott vonultunk a tömeg-

ben a Nagykörúton, összegyűltünk 

a Rádiónál (ahonnan szuronyt sze-

gezve akartak kiszorítani az ávósok), 

aztán meg a Kossuth téren, a Par-

lament előtt álltunk sűrű sorokban, 

követelve, hogy Nagy Imre szóljon a 

néphez, miközben kialudtak a kan-

deláberek fényei, de öngyújtók, gyu-

fák lobbantottak lángra száz és ezer 

összesodort újságot, hogy a világuk-

nál felhangozzék a Szózat. Valahol 

már elkezdődött a lövöldözés, te-

herautókon érkeztek a csepeli mun-

kások, a felkeléshez átálló rendőrök, 

katonatisztek nem voltak hajlandók 

szembeszegülni a néppel… és az 

utcákon, tereken fegyverropogással 

ébredt a hajnal. Azon az október hu-

szonharmadikán úgy lélegeztünk fel, 

mint a fuldokló, aki végre felkerül a 

felszínre… De november negyedikén 

dübörögve száguldottak Pest felé a 

tankok, és elkezdődött a monstre ha-

talommal szembeni szabadságharc, 

amit letiport az önkény és az ide-

genből ránk tört túlerő…

 Én még nem voltam író. Betanított 

munkásként dolgoztam egy faüzem-

ben. Ott sztrájkoltam a Kádár-kor-

mány megalakulását követően. Elő-

ző esztendőben házasodtam, egyéves 

volt a kislányom. Néha benéztem a 

gyárba, mert a falusiak élelmet hoz-

tak a munkásoknak, nagy füzér fok-

hagymát, tokaszalonnát vittem haza, 

anyám megabálta. Nyomor volt, de a 
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legnehezebb volt elviselni azt, hogy 

leverték a forradalmat, hogy vége a 

szabadságnak… De nem mentem kül-

földre. Talán azért, mert az irodalom 

már régóta foglalkoztatott, novellák 

gyűltek egy dossziéban, egyik-másik 

ötvenhat nyarán valamilyen pályázati 

felhívásra el is került egy szakszerve-

zeti irodalmi körbe. Ötvenhét tavaszán 

egyszer csak levelet kaptam, hogy 

menjek, vegyem át a díjat, amit ama-

tőr kollégák szavaztak meg nekem. 

Megalakítottuk ott az Építőknél a Mó-

ricz Zsigmond kört, ami – tekintettel 

a letartóztatások idejére – veszélyes 

volt, könnyen holmi összeesküvést 

gyaníthattak volna. Akadt is köztünk 

olyan, aki egyszer csak eltűnt, s nem 

láthattuk többé.

 Ha nem jön létre ez az irodalmi 

kör, talán sohasem ismerem meg 

Kárpáti Kamilt, a Szakszervezetek 

Egressy Gábor klubjának különös 

könyvtárosát. Ez a klub a Dohány utca 

és Síp utca sarkán volt, egy néptáncos 

házaspár vezette, és 1958 elején már 

ott tanított versmondást Surányi Ibo-

lya, Jancsó Adrienn, Szentpál Mónika 

(Rákos Sándor felesége). Az egykori 

mulató emeletén kis színházterem 

volt, ahol ifjú költők adhatták elő ver-

seiket azóta már neves színésszé lett 

amatőrök előadásában. A kis könyv-

tárteremben pedig Kárpáti Kamilnál 

meg-megjelent Ágh Istán, Csukás, 

Kiss Dénes és mások. Kamil nagy-

szerű kritikus szellem volt már akkor 

is, lévén, hogy szinte kamaszkorú köl-

tőként lapot szerkesztett Kaposvárott, 

míg negyvenkilencben egy római ösz-

töndíj helyett a kistarcsai internálótá-

borban nem találta magát. Kezdetben 

a rendőrség őrizte őket, de aztán át-

vette az internálást meg a tábort az 

ávó. Néhány rabnak sikerült megszök-

nie, s eljutva a Szabad Európa Rádió-

hoz, felsorolták fogolytársaik névsorát, 

meg persze az ávó bánásmódját. Kár-

páti neve is elhangzott, így aztán őt is, 

mint a többieket, összeesküvés vád-

jával átadták a katonai ügyészségnek. 

Halálbüntetést szabtak ki rá, amit élet-

fogytiglanira enyhítettek. A forradalom 

napjaiban szabadult. Az, hogy milyen 

szellem volt a környezetében, eszerint 

nem kell különösebben taglalnom. 

Minden meghurcoltatása ellenére hitt 

a szellem erejében, a költészetben, az 

irodalomban, és hitéből ránk is sok 

sugárzott. Különben is fi atalok és am-

biciózusak voltunk, ha nem is akar-

tunk minden áron érvényesülni. Még-

is felkerestük az újjáalakult szerkesz-

tőségeket, és ’58-ban már az én no-

velláim is megjelentek, melyek aztán 

1961-ben kötetté rendeződtek a Mag-

vető Kiadónál. (Kárpáti rehabilitációja, 

az irodalmi is, még sokáig késett!)

 Amikor indulásomra – és társaim: 

Bertha Bulcsu, Lázár Ervin, Kiss Dé-

nes, Csukás, Kertész Ákos, Hernádi 

Gyula, Gyurkovics Tibor és mások in-

dulására – gondolok, mindig eszem-

be jut, hogy milyen időkben kezdtük 

is meg a publikálást. Mert szinte va-

lamennyien ekkor, a forradalom leve-

rése utáni első években jelentkeztünk. 

Nem sztrájktörőknek! De mégis: a 

tisztességes, a forradalom pártján álló 

nagyok hallgattak, mások börtönben 

ültek vagy már a megtorlás áldozatai 

lettek. Sokan emigráltak. És mi? És 

én? Miért adtuk közre írásainkat olyan 

politikai világban, amikor a MÚK volt 

a jelszó? (Márciusban Újra Kezdjük.) 

Megalkudtunk? Kihasználtuk a csön-

det? Hogy a kollaboráns rendszernek 

szüksége volt az irodalmi élet felpezs-

dülésére, bizonyítandó, hogy elindult 

a konszolidáció?

 Nem, erről szó sincs! Mi – vagyis a 

fentiek – egyformán gondolkodtunk a 
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forradalomról, végzetesnek tartottuk 

az elvesztését, és ellenálltunk szel-

lemünkben a kádárizmusnak. De az 

irodalom élni akar, éppen úgy, mint 

a növény: ha a kövek között talál egy 

hasadékot, kidugja a fejét s növekszik. 

Hány kis ecetfa próbál élni a pesti ház-

falak tövében, a fl aszter hasadékában! 

Hány bokor igyekszik létezni a bérhá-

zak magas csatornáinak őszi falevél-

humuszában? A természet ott él, ahol 

tud. Így voltunk mi is. A forradalom 

előtti diktatúrában már elindult az iro-

dalom szabadsága felé több út is, az 

Új Hang novellistái az 1953-as Nagy 

Imre-féle kormányprogram után való-

ban új hangot hoztak, Sarkadi, Sánta 

Ferenc, Kamondi (Tóth) László, Sza-

bó István, Moldova, Csurka, Galgóczi 

Erzsi és még mások is izgalmas, igaz 

írásokat adtak közre.

 Akkor még egzisztenciálisan mesz-

sze voltam a literátori élettől. Hanem 

amikor ’58-ban publikálni kezdtem, 

ahogy mások is, én is úgy véltem, az 

újonnan jelentkezők társasága ösz-

szekapcsolódott a régiekkel. Hiszen 

szombatonként össze is jártunk a 

Hungária presszó részében a vörös 

kanapékon üldögélve (ott, ahol ké-

sőbb a ruhatár lett, most pedig bu-

tikok vannak az olasz tulajdonú ká-

véházában). Voltak persze más iro-

dalmi csoportok is, az új rendszerbe 

beilleszkedő, sőt annak érdekeit szol-

gáló társaságok.

 Mert a sematizmus persze tovább 

élt, a kurzusok mindig megteremtik a 

maguk híveit és kiszolgálóit, de már 

nem lehetett belekényszeríteni senkit, 

akik művelték, önként tették. Egyszer 

egy román írót, aki emigrált nyugatra, 

megkérdezték, mi baja volt otthon, hi-

szen megjelenhetett, nem bántották, 

miért menekült el a hazájából? Azt fe-

lelte, mert nem tudta, mit nem tud! 

Igen, amikor benne élünk egy hely-

zetben, abba igyekszünk beletörődni, 

és a korlátait felismerve, azokon belül 

a magunk szabadságát megteremte-

ni. A világtörténelemben (irodalom-

történetben) mindig voltak olyan kor-

szakok, amikor veszettül működött a 

cenzúra. Magyarországon ennek nagy 

múltja van, ott volt például a Bach-

korszak. De az oroszországi cári cen-

zúra is, Szibéria-mumussal a háttér-

ben. Gogol mégis megírta, amit gon-

dolt, legfeljebb megtalálta a módját, 

hogy álcázza mondandóját. S nem ezt 

tettük mi is? A magyar – és kelet-eu-

rópai – abszurd abban különbözött a 

nyugatitól, hogy nem a dekadenciát 

hirdette, nem a világvége-hangulatot, 

hanem elbújtatta a véleményét, ami-

ben ott bujkált a gúnyos kritika, és né-

mi vigasz is, hogy ez nem maradhat 

így, mert annyira abszurd!

 A hetvenes évekre például a ma-

gyar drámairodalom csaknem teljes 

szabadságot élvezett, ha elkerülte a 

Szovjetunióval kapcsolatos, kényes 

politikai kérdéseket. Vagy nyílt szó-

val nem hirdette a rendszer tarthatat-

lanságát, nem uszított. B. Nagy Lász-

ló, a kitűnő fi lmkritikus, a magyar fi lm 

és persze a tehetséges magyar fi lm-

rendezők apostolaként elérte, hogy 

tekintélye lett a hazai mozgóképnek. 

A televízióban képernyőre kerülő játé-

kok, a Rádiószínház produkciói ebben 

az évtizedben nemzetközi elismerést 

is hoztak alkotóinknak.

 A kör persze zárt volt, politikai 

villanypászor vigyázta, hogy mindenki 

maradjon csak a kádárista mezőkön 

belül. Csakis ott lehetett „szabad-

ságot” teremteni művésznek, keres-

kedőnek, építésznek, vendéglősnek, 

földművesnek, tanárnak, közgazdász-

nak. Még akkor is, ha a kritikai hang 

így-úgy felerősödött.
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 Sokat jelentett az irodalmi szín-

vonal megteremtésében a hatvanas 

évek elején létrejött Új Írás című fo-

lyóirat, ahol nemzedékek találkozhat-

tak az igaz szó kimondására. A pécsi 

Jelenkor és más vidéki folyóirat szer-

kesztői is azért küzdöttek olykor ösz-

sze-összeütközve a kultúrpolitikával, 

hogy tiszta hang szóljon lapjaikról.

 Teltek az évek, évtizedek, gye-

rekeink már abban a rendszerben 

születtek, ami ’56 után jött létre, ha 

ugyan közben-közben reformálódva 

is. Növekedvén azt tartották természe-

tesnek, amit éltek. Még akkor is, ha lá-

zadtak a zenében, ha tudták, hogy mi-

féle más élet van tőlünk nyugatra, de 

ki ne tekintené evidensnek azt a kort, 

amiben született, növekedett? Nekünk 

a Horthy-korszak volt az örök, ami az-

tán megváltozott. A még idősebbek-

nek a Ferenc József-i, a békeévek. 

Úgy voltunk, hogy bár elégedetlen-

kedtünk, mégsem mertük igazán el-

hinni, hogy egyszer csak megváltozik 

a világ, hogy a szovjet hatalom meg-

gyöngül. Pedig 1985 körül már voltak 

reccsenések, mintha össze akart vol-

na roppanni a tákolmány.

 És össze is roppant!…

 Persze mindenki azt hitte, egy csa-

pásra szép és jó lesz minden. Hát, 

nem lett. Igaz, kimentek a megszállók, 

független lett az ország, szabad lett a 

szó. De nemcsak szabad, szabados is. 

Ahogy minden. A korlátok leomlottak, 

sok mindent és mindenkit össze is 

zúztak, voltaképpen a reánk szakadt 

szabadság maga lett a hajdan sokat 

kárhoztatott egzisztencializmus. Meg-

halt az Isten, az ember magára ma-

radt. Ha azelőtt istenek uralkodtak fö-

löttünk, most nem uralkodik – ahogy 

mondani szokás – se isten, se em-

ber. Nem is kell, hogy uralkodjék, fő-

leg az ember ne! – de arra feltétlenül 

szükség lenne, hogy mi magunk ural-

kodjunk magunkon.

 Régen az erőszakszervezeteknek 

voltunk kiszolgáltatva, ma az erőszako-

sok nak, akik csak a saját érdeküket 

nézik, és tolakszanak, mindenkit le-

sodorva.

 Ha az ember hét évtizednél is töb-

bet élt már, akárhogyan volt is, negy-

venet nem dobhat ki csak úgy az 

ablakon. Dolgoztunk, teremtettünk, 

gondolkodtunk, létrehoztunk sok jót 

és szépet, szerelmesek voltunk, gyer-

mekeket nemzettünk, igyekeztünk vi-

gyázni egymásra, betegségeken men-

tünk át, temettünk, nevettünk, sírtunk, 

ültünk a napon önfeledten, barát-

koztunk, mulattunk, szomorkodtunk 

– egyszóval éltünk, ahogy mindig is él 

az ember. Felettünk, mellettünk meg 

ott tombolt a politika. A hazai meg a 

nemzetközi. És mint dédapáinknak 

1848–49 szépsége és gyásza, úgy élt 

bennünk 56, a dicső 12 nap, aztán a 

vesztés. Agresszióra konszolidáció… 

ahogy mindig is a történelemben. A 

Bolond madár című regényemben ír-

tam, egyik alakom szájába adva a 

szavakat: Mert ugyebár, mi a forrada-

lom? A nép spontán megmozdulása, 

hogy változtasson keserves sorsán. 

Olyan ez, mint a szerelem? Elönti a 

szívet, az agyat a lángja. Látta, mi-

lyen lelkes a tüntető nép? Mert ma 

azt érezte, hogy szabad! Szabad, és 

maga dönt… Micsoda mámorító ér-

zés! Még ha az egész csak egy pil-

lanat is! Akkor sem hiábavaló! Kell 

a népnek, a nemzetnek az ilyen pil-

lanat, hogy becsülhesse magát. A 

forradalmat elronthatják, belebukha-

tunk, megbecsteleníthetik, de a pil-

lanat mámora sohasem vész el…
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Tóth Sándor

Négyalakos mementó
Szakmai munkám eredményeként, ötven évvel ezelőtt, részese lehettem a Ma-

gyar Képzőművészeti Főiskola prágai tanulmányútjának. Kapos Nándor és Vég-

vári Lajos mesterek vezetésével évfolyamonként és szakonként egy-két hallgató 

vett részt a Prága és környéke múzeumait és kastélyait látogató kiránduláson. 

A nyári művésztelep után a csehszlovákiai túra tapasztalatain felbuzdulva Sze-

gedi Ernő szobrász évfolyamtársammal elhatároztuk, hogy tanévkezdésig el-

megyünk Erdélybe.

 Augusztus 20-án hátizsákkal léptük át a magyar határt Biharkeresztesnél, 

Biharpüspökiről gyalog mentünk Nagyváradra. Az esti szentmise végén értünk 

a városba, ahol a székesegyház falai között zengett a magyar szenteket di-

csőítő népének. Megrázó élmény volt. Az éjjeli vonattal mentünk Kolozsvárra, 

ahol Pongrácz Antónia vendégeként Tordai utcai nagy, négyszobás polgári szá-

raz kaőubejáratos házban laktunk.

 Cilike édesanyjával és nagymamájával élt itt. Az udvari régi nyári konyhában 

egy román család lakott tíz gyermekével. Puskás Sándor szobrászművész lett 

később a férje Antóniának, gyermekük nem született, a Pongrácz Puskás család 

magvaszakadt lett. Ötven éve nem jártam Kolozsvárott, lehet, hogy már a ház 

sem áll, lehet, hogy a nyári konyhából a tovább élők felköltöztek a nagy házba.

 Megismerkedtünk főiskolás társainkkal, a rektornál viziteltünk, Bortnyik 

mestertől felhatalmazást kaptunk a kapcsolatok felvételére a két intézmény 

között. Jártunk Szervátiusz Jenő műtermében, meglátogattuk Benczédy Sán-

dort, aki Budapesten Kisfaludi Strobl-nö-

vendék volt, mint mi is. Benczédy né-

pes családja körében, nagyszerű népi 

ihletettségű, humoros terrakottafi gurái 

társaságában máig maradandó élmény.

 Utunk Homorádfürdő és Hargitafüred 

között a Hargitán át, medvével találkozva 

ma is borzongató. Gyilkos-tó, Békás-

szoros, Sepsiszentgyörgy és Marosvásár-

hely, Székelyudvarhely és Korond, majd 

egyhetes bukaresti tartózkodás, élmé-

nyekben, ismerkedésekben gazdag volt. 

A Medrecz szobrászmester műtermében 

és Zambarzkinn műgyűjtő milliomos há-

zában töltött délutánok ma is élesen vil-

lannak emlékezetembe. A kortárs francia 

művészek jeleseinek eredeti alkotásaival 

Zam barzkinnál találkoztam először.

 Szeptember végén értem haza. A tan-

évkezdéskor, október első napjaiban, 
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megválasztottak titkos szavazással a DISZ-vezetőség tagjának és megbíztak a 

titkári teendőkkel. Október 6-án részt vettünk a Rajk-temetésen, majd a politi-

kai események felgyorsultak. Tagja lettem főiskolánk forradalmi bizottságának. 

Tanulságos a névsor, ezért leírom az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-

véltárától kapott dokumentum alapján írt sorrendben: Somogyi József, Borsos 

Miklós, Huszár Imre, Erdei Dezső, Makrisz Agamemnon, Wágner Nándor, Végh 

Tamás, Vilt Tibor, Garami László, Megyeri Barna, Kerényi Jenő és főiskolai hall-

gatóként Bencsik István, Erdélyi Attila és Tóth Sándor.

 Az egyetemi forradalmi diákbizottságtól 1956. november 16-án kelt meg-

bízólevél értelmében a Magyar Vöröskereszt központjában kellett képviselnem 

a MEFESZ érdekeit.

 1959. január 13-án a Budapesti Rendőrkapitányság politikai nyomozó osz-

tálya V/a csoport elrendelte az „operatív nyilvántartásba vételt”, ami 1986. no-

vember 4-ig tartott folyamatosan huszonkét éven át, váltott ügynökökkel.

 1999. augusztus 5-én kaptam először anyagot a Történeti Hivataltól, majd 

később többször kiegészítéseket. A III/III ügynökök egy részének fedőnevét is 

feloldották.

 Az 1986. november 4-én, a szovjet invázió harmincéves évfordulóján fel-

oldott megfi gyelés és életem, művészetem alakulása között ok-okozati ösz-

szefüggést vélek. Az iratok megismerése után életem alakulásának számtalan 

addig megmagyarázhatatlan eseménye világossá vált. Fiatalkoromban tanítot-

tam, dolgoztam a közigazgatásban, az Egri Tanárképző Főiskola tanszékvezető 

főiskolai tanáraként mentem nyugdíjba. Számtalan érmét készítettem. Méretes 

köztéri feladatokat nem kaptam, diplomamunkám volt életem utolsó élet-

nagyságú szobra. Készítettem Szegedre, Máriapócsra, Miskolcra egy-egy bronz 

templomkaput, és az élet különös kegyelmeként az egri székesegyház közel 25 

négyzetméteres tizenkét kazettás főkapuját és a déli, szintén tizenkét kazettás 

Mária kaput díszíthettem bronz domborművekkel.

 Szamarkandtól Las Vegasig a fél világ múzeumait megismerhettem. Egyé-

ni kiállításom volt külföldön; Szabadkán, Újvidéken, Bácstopolyán, Ungváron, 

Odesszáben, Iserlohnban, Párizsban, Párizs Magyar Intézet, Bécsben, Bécs 

Kunsthistorisches Muzeumiere Münz Kabinet, Szófi ában, Szófi ai Magyar Inté-

zet, Colorado Springsben, Colorado Springs Amerikai Numizmatikai Mú zeum, 

Toledóban (OHIO) és Delvaerben. Hazai díjak mellett Szabadkán, Firenzében, 

Ravennában, Tel Avivban, Toledóban kaptam díjakat, elismeréseket.

 Köszönöm a művészettörténészeknek, múzeum- és intézményvezetőknek, 

vállalatvezetőknek és köztisztviselőknek, plébánosoknak és püspököknek, egy-

szóval mecénásaimnak, hogy feladatokkal láttak el, művészi törekvésemet el-

fogadták, pártfogolták.

 Sajnálom, hogy nem készíthettem emlékművet életem meghatározó él-

ményéről, az ’56-os forradalomról. Örülök, hogy a Képzőművészeti Egyetem 

rektora jóvoltából négy főiskolás társamról, akiket a szovjet megszállók kivé-

geztek, a főiskola épületében az ötvenéves évfordulón portré-domborművekkel 

emlékezhetünk meg a rektori hivatal előtti folyosón. Bódis Antal, Csűrös Zoltán, 

Komondy Sándor, Kovács József neve, arcuk felidézésével személyessé válik. 


