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Sipos Lajos
irodalomtörténész (Kassa – ma Szlovákia, 1939. szeptember 5.)

Rossz id�ben és rossz helyen születtem. A harco-

kat négy-öt éves kisgyerekként Losoncon éltem 

meg, ahol a Farkaslakáról, ötgyerekes székely 

családból származó édesapám a Kármán József 

Gimnázium igazgatója volt. Csak emlékképeim 

vannak ebb�l az id�szakból: az eget bevilágító 

„Sztálin-orgonák” vijjogása, miközben rohanunk 

át a szüleimmel és karon ül� Kornél testvéremmel 

(ma a SOTE egyetemi tanára) egy biztonságosabb 

óvóhelyre; az óvóhely zsúfoltsága és b�ze; egy be-

d�lt falú nyomda felvágatlan kártyaívekkel; aztán 

két stráfkocsi, mellyel átjövünk a határon, meg egy 

horganyzott kád: ebben kucorogtunk öcsémmel.

Az 1945–1952 közötti id�r�l is csak villanáso-

kat �rzök. Szüleim az étkez�asztalnál egyszer-egy-

szer németre váltják a szót, nehogy megértsük mi, 

gyerekek, mit mondanak egymásnak a politikáról; 

máskor arra fi gyelmeztetnek, mi az, amir�l az iskolában semmiképpen ne be-

széljünk. Sokszor sült krumpli a vacsora, néha savanyított káposztával; meg 

puliszka, melyet mindig édesapám f�zött, azt ugyanis csak férfi ember készít-

hette el; meg egy sakktábla, melyet talán 1950 karácsonyára kaptunk ketten a 

testvéremmel közös ajándékként.

1952 legutolsó napjaiban lettem feln�tt. Az akkor már két hónapja kórház-

ban fekv� édesapám kezel�orvosa behívott, s a következ�ket mondta: „Te vagy 

a legid�sebb férfi  a családban. Apád két héten belül meghal.”

Keserves évek következtek.

1956. október 23-án kint voltam a Sztálin-szobornál, láttam, miként er�sí-

tik fel a szoborra a drótkötelet, hogyan hajlik meg a monstrum, és miként esik 

a kövezetre a tömeg üdvrivalgása közben. Ekkor azonban rohannom kellett a 

Béke útig, a villamosmegállóig, nekem ugyanis tíz órára haza kellett érnem. No-

vemberben, amikor még nem kezd�dött meg a tanítás, meg a téli szünid�ben 

Kornél testvéremmel k�m�vesek mellett dolgoztunk. A történelmi eseményekre, 

melyekre egyesek így, mások amúgy gondolnak, mi pontosan emlékszünk. A pál-

fordulásokra is. Az árulásokra is. Meg arra is, hogy bizony akkor is kifi zet�d� volt 

azt mondani, amit a napi politika kívánt. 1957 karácsonyán meghalt édesanyánk 

is. Én, ekkor az ELTE els� éves magyar–orosz szakos hallgatója, alig múltam 18 

éves, gimnazista öcsém 16, kisebbik testvérem, Áron (ma fi lmproducer) tízéves 

volt. Egyedül maradtunk az id�közben társbérletté átalakított lakásban. A legkü-

lönfélébb munkákkal tartottuk el magunkat, és mellette tanultunk. 1963-ban sze-

reztem diplomát. Kornél testvérem elvégezte az orvosi egyetemet. Áron történe-

lem–orosz szakra járt, majd tanári diplomájával a Filmgyárban helyezkedett el.

1957 márciusában, amikor feloldották a forradalom utáni gyülekezési tilal-

mat, s a József Attila Szabadegyetemen megindult a „félév”, A  világirodalom 
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története kurzus els� el�adása után a Múzeum körúti egyetem Gólyavárának 

kapujában találkoztam az ugyancsak a Könyves Kálmán Gimnáziumba járó Ta-

kács Zsuzsannával. 1959-ben összeházasodtunk. 1961-ben megszületett Laci 

fi unk (ma az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet f�orvosa, Eszter és 

Gerg� unokánk édesapja). 1971-ben megszületett Balázs (ma a Politikatörté-

neti Intézet tudományos f�munkatársa, a Múltunk cím� folyóirat felel�s szer-

keszt�je).

1959-t�l minden munkám mögött ott van a feleségem er�feszítése és óvó 

szeretete. A valamikori közös gimnáziumunkban töltött szép és boldog taná-

ri évek után az MTA Irodalomtudományi Intézetében voltam aspiráns, majd a 

Budapesten szervez�d� tanárképz� f�iskola docense, azután az ELTE docense, 

2004-ben egyetemi tanára lettem. 2007 decemberében megválasztottak a Ma-

gyar Irodalomtörténeti Társaság elnökének.

Életemet a család és a munka jelenti. Ha ma a munkahelyemre autóval 

megyek, a gépkocsival a Gólyavár mellett parkolok, ahol el�ször találkoztam a 

feleségemmel. A fi aim legközvetlenebb barátaim. Ha kilépek a házunk kapuján, 

azt az iskolát látom átellenben, ahol Babits Mihály tanított, az � utcáit járva azok 

mellett az épületek mellett jutok el a metróhoz, amelyeket megírt a Kártya-

várban. A munkám is hozzá köt. Miután 1985-ben az ELTE-n megszerveztem 

a Babits-kutatócsoportot, két kötetben közreadtam Babits Mihály életét és pá-

lyáját demonstráló dokumentumokat, sajtó alá rendeztem a kritikai kiadásban 

a Timár Virgil fi át, megírtam a költ� élet- és pályarajzát. Kollégáimmal, vala-

mikori és jelenlegi tanítványaimmal kiadtunk a kritikai kiadásban életm�véb�l 

tizenegy kötetet, a Babits Könyvtárban tuzenhárom, a Babits Kiskönyvtárban 

három könyvben tettük közkinccsé közös munkánk eredményeit. 2006-ban 

édesapám emlékének ajánlva jelent meg Tamási Áronról készített monográ-

fi ám. Ha ma a szeptemberi falunapon Farkaslakán felmegyek feleségemmel a 

dombtet�re, s szétnézek a templom kapujából a körbefutó hegyekre, erd�kre, 

mez�kre, lenézek a Nyikóra és a girbegurba utcákra, ugyanazt látom, amit � 

láthatott kisgyerekként.

Ez az élet.
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Hegedüs Endre
fest�m�vész (Budapest, 1939. szeptember 6.)

Hetvenévesnek lenni 

nem érdem. Annyira nem 

az, hogy a szégyenkezés 

is meglepi az embert, 

ha ez alkalomból a már 

eltávozott barátokra, kol-

légákra gondol (Eisen-

mayer, Tulipán, Topor és 

mások). Felfoghatatlan 

az elmúlt hetven év, leg-

nagyobb része nyom nél-

kül t�nt el vagy az áldott 

feledés takarja. Ez az id� 

csillagászati értelemben 

hetven év, a valóságban id� nélküli 

élettöredékek halmaza. De éppen mint 

ilyen, meglep� ajándékok sorozata, 

szeretett emlékekké váltak rokonok, 

n�k, gyermekek, barátok. Elmentek, 

megöregedtek, feln�ttek, elt�ntek.

Nem így a festészet. Nem egyszer� 

ajándék, adomány. Túl a mestersé-

gen, hivatáson, életformán, valami 

kegyelmi állapot. Örökös újrakezdés 

és folytonosság.

A legkorábbi emlékek között is fes-

tett, nyomtatott képek emléke dereng. 

A  rácsos gyerekágy felett holdfényes 

kép: gyermek �rz�angyalával, romos 

hídon. A  falon fekete-barna Krisztus-

kép, egyik kezével vérz� aranyszívére 

mutat. Nagyapa nyakában elszennye-

z�dött skapuláré Krisztus és Mária ké-

pével. A képek mellett öregapjára em-

lékszik tisztán. Beesett arcára, eres, 

foltos kezén rózsafüzér, imádkozott.

„Hogy kib�l hogyan és milyen kö-

rülmények között lesz m�vész, az bi-

zony még mindig a titkok birodalmá-

ba tartozik. Van természetesen olyan 

eset – nem is kevés, mintha az utób-

bi id�kben gyarapodna –, amikor a 

m�vészpályát választó 

fi atal otthonról hozza, 

otthon szívja magába a 

m�vészet atmoszféráját, 

illatát, s jobb esetben 

már gyermekkora óta 

készülni tud a pályára, 

még az esetleges szül�i 

ellenszél dacára is. S van 

olyan eset másik széls�-

ségként, amikor a családi 

körülmények igen mesz-

sze esnek a m�vészet 

ápolásától, az ilyesfajta 

pályaválasztás bármiféle lehet�ségét�l, 

s�t a körülmények kifejezetten ez ellen 

hatnak, s mégis valamiféle fátum vagy 

a tehetség ereje vagy a körülmények 

ilyetén alakulása folytán m�vészpálya 

lesz bel�le.” (Feledy Balázs)

Édesanyja, Csontos Mária korai 

halála után – még csecsem�ként – 

Szombathely egyik szomszédos falu-

jába, Gyöngyöshermánba került, ahol 

apai nagyanyja vette gondozásba, 

1945 �széig. Ekkor azonban szegény 

Szíjj Teréziát eltalálta egy szovjet pus-

kagolyó. Ezután két nagybátyja tar-

totta, 1951-ig – az államosításig –, H. 

Antal vendégl�s (hétköznap kocsmá-

ros), majd H. Imre pékmester. A  két 

testvér háza-telke egymás mellett volt, 

tele öreg gyümölcsfákkal, bokrokkal. 

Ez a hatalmas, elvadult kert és az 

alig kétszáz méterre folyó Gyöngyös 

patak – hol patak, hol folyó – a rajta 

lév� malommal, a Kis-Gyöngyössel, a 

Malom-szigettel, két vasúti híddal lett 

a fi ú élettere tizenöt éven át, szül�i fel-

ügyelet nélkül, „ha éhes lesz, el�kerül” 

mondás szerinti szabadságban. Ami-

kor beíratták az elemi iskolába, a ven-

dégl�s nagybátyja maga elé állította és 
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azt mondta neki: „Te! Aztán el ne hidd, 

amit az iskolában mondanak!” Vég-

zetes szavak voltak, örökre meghatá-

rozták viszonyát az iskolához – mert 

a valóság igazolta. Az els� évnyitó 

ünnepélyen, az ondolált hajú, jó szagú 

tanító néni azt mondta a mellette álló, 

sonkanadrágos, tányérsapkás szovjet 

tisztre, hogy � a felszabadító. De a 

gyerek emlékezett arra a sonkanadrá-

gos orosz tisztre, aki görbe kardjával 

szurkálta a veteményeságyásokat.

Az ötödik általánostól kezdve az 

egyik nagy szombathelyi fi úiskolába 

járt, a „Zrínyibe”, az emberek „b�n-

tanyai iskolának” nevezték. Bár igen 

nagy, tetszet�s épület volt, rászolgált a 

nevére. A gyerekek bagóztak, piáltak, 

verekedtek. A  gyereksereg minden 

nagyszünetben körbefogott két srá-

cot, akik szabályos ökölharcot vívtak, 

a többi meg ordított: „Hajrá, hirig!”

Mindkét házban voltak aranyozott 

gerinc�, sosem olvasott könyvek, kö-

zöttük képeskönyvek is. Például Az el-

s� világháború története, érthetetlen, 

félelmetes jelenetekkel. Az Öt világrész 

felfedez�i cím� vaskos album leny�-

gözte, ebb�l másolta a hajókat, vonal-

zóval, ahogy a metszeteken látta.

1954-t�l a szombathelyi Nagy La-

jos Fiúgimnázium – egy évvel ko-

rábban még Premontrei Gimnázium 

– tanulója. Az els� nagy bukás: feke-

tén-fehéren kiderül, hogy rossz ta-

nuló. Négy év pokoljárás következik. 

Kés�bb derült ki, hogy valami fon-

tos dolog mégis megtörtént, valami 

ráragadt, mint kutyára a bogáncs: 

történelemb�l, irodalomból, zenéb�l. 

1956. október 23-án, éjjel két órakor 

(a pékek ilyenkor kelnek), szokatlan 

zajra ébred. Bömbölt a Szabad Eu-

rópa. A pékmester zokogva ordította 
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Szilágyi Ildikó
ötvös (Budapest, 1939. szeptember 10.)

Magántörténelem?? Nem tudom, léte-

zik-e.

2008-ban egy szürreális világba ke-

rültem, itt ma minden valószín�tlen, 

semmi sem az, aminek mondja magát! 

Az értékek, erkölcsi normák megsz�n-

tek, én itt már idegen vagyok. Minket 

környezetünk és tanáraink becsületes 

munkára, hazaszeretetre tanítottak, ha 

kellett, szigorral is. Hálával gondolok a 

vidéki tanító nénire, aki tudott foglal-

kozni a „túlkoros, hátrányos helyzet�” gyerekekkel, a kit�n� tanulók személyre 

szóló feladataival, harminc-negyvenes osztálylétszám mellett mindenki meg-

tanult olvasni, értelmezni. Köszönet a tenyeresekért, amiket hanyagságért, 

füllentésekért kaptunk!

túl a rádiót: „Pesten kitört a forra-

dalom!”

„A  képz�m�vészet egyik legérde-

kesebb kérdése, hogy az emlék, az 

élmény, annak konkrét tere miképpen 

reprodukálható m�vekben, miképpen 

rendezhet� át a kép szemlélésének 

jelenébe. Egyszer� válasznak t�nhet, 

hogy többnyire analógiák, társítások 

révén, és mindig párbeszédben a té-

mával; vagy a kultúrrétegek mintájára, 

rétegeken, ahogy lerakódik valami 

az ember lelki szervezetében, ami 

egy esetleges látvány hívására el�lép.” 

(Balázs Sándor)

Érettségi, szakközépiskola, villany-

szerelés, triciklivel át meg át a vá-

roson, rendes, koszos fi zikai munka. 

Barátokat, lányokat rajzol B/2-es spi-

rálfüzetbe szénnel, B/4-es ceruzával, 

maszatosan, mégis szinte mindenkinek 

tetszik. Két küls� beavatkozás hatására 

változik meg élete iránya. Rábeszélik, 

hogy tanuljon rajzolni. Bár nem bízik 

magában, jelentkezik a szombathelyi 

Derkovits-szakkörbe. Itt éri az örömteli 

felismerés: majdnem tud rajzolni! Majd 

mások rábeszélik, jelentkezzen a f�is-

kolára. Reménytelennek tartja, de „csak 

egy kaland” jelszóval mégis megteszi. 

Szerencsétlenségére, azonnal felveszik. 

Naivan azt hiszi, hogy a m�vészet temp-

lomába jutott, ahol majd beavatják a 

titokba. Nem tudja, hogy nincs is titok. 

Mégis, az els� két év igazolni látszott 

reményeit. A  munka ment, szakmából 

mindig jeles, a barátok zseniálisak, az 

Epreskert felemel�. Aztán a harmadik 

évben érthetetlen dolgok történnek. 

A  munka elakad, a zseniális baráto-

kat kirugdalják, Eisenmayert, Torbot, 

Tenket, Lengyel átmegy restaurátor-

nak. A  félévkor még jeles év végére 

közepessé olvad, a hajnali úszások 

elmulasztása miatt � is lapátra kerül, 

jogosan. Kitiltják a f�iskoláról, az el-

mulasztottakat nem pótolta. 1968 óta 

szabadfoglalkozású fest�m�vész.
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Szerencsém volt, tanáraim a sokszor gúnyolt „fényes szell�k” neveltjei vol-

tak; lelkesek, nagy tudású fi atalok. A  kis vidéki iskola olyan útravalót adott, 

mely könny�vé tette a szigorú f�városi gimnáziumot, irodalomból, nyelvtudás-

ból még a f�iskolára is elegend�t. Ma nagyon korszer�tlen lenne, mert nem 

„önmegvalósítást”, hanem igényességet és áldozatvállalást sulykolt belénk. Ez 

meghatározta életemet; hivatásomat nehezen tudtam egyeztetni a környeze-

tem iránti kötelezettségekkel.

Az Iparm�vészeti F�iskola ötvös szakán szereztem diplomát, 1961-t�l dol-

goztam, tanítottam, kiállítottam itthon és külföldön, 2007-ben Ferenczy Noé-

mi-díjat kaptam! A f�iskolán ott volt Borsos Miklós, Schey Ferenc, Hincz Gyula, 

Szöll�si Klára m�vészettörténész, Szilágyi Péter irodalmár, mind nagy egyé-

niségek, és a fi atal tanársegédek, kollégák segít�készsége meghatározó volt. 

Csak néhányat említek: Schrammel Imre, Nagy József, Kopcsányi Ottó, Engelsz 

József. Ennyit a szakmáról.

A  közelmúlt ebben a korban halványul, viszont életünk régi történései 

fi lmszer�en jelennek meg el�ttünk egyre élesebben. Talán ezekb�l áll az én 

történelmem, szubjektív, de mind igaz! Mi a „hallgatag” nemzedék gyermekei 

voltunk, szüleink nem mesélhettek, tanácsosabb volt némának maradni. Amit 

adatokkal igazoltan tudok a családról, az jórészt fi amnak köszönhet�, aki min-

dent igyekezett kikutatni az �sökr�l.

Anyai dédanyámék Tusnádfürd�t kényszerültek átadni (néhány évig a romá-

nok bérleti díjat fi zettek, majd teljesen elvették), Sepsiszentgyörgyr�l a Garay 

utcába költöztek. Lakásuk állandó tömegszállás volt, mert Bertalan nagymama 

minden erdélyi vonathoz kiment a Keletibe, és akit lehetett, elszállásolt, majd 

elköltöztette �ket a Duna-parti faluba, ahol nyaralójuk volt. (Gábor Áron és a 

Kuntz család leszármazottait.) Másik dédnénikém Eperjesen vesztette el min-

denét. Mellesleg az els� egyetemet végzett tanárn�k egyike volt.

Hát ez volt a mi Trianonunk!

Apai ükapámat viszont pallérként hívták Bécsb�l Pestre a Váci utca kiépíté-

sekor, így lett kés�bb néhány szép középület tervez�je. Tehát a gazdasági fel-

lendülés is befolyásolta a család életét. (Azt hiszem, ma sírva fakadna Budapes-

ten, például a Kálvin téren.) Anyai nagyapámat életem legnagyobb ajándékának 

tartom: haláláig társam volt tanulásban, munkában. � mesélt; nem félt, ’45-ben 

azt mondta, a szakállát akkor vágatja le, ha kimennek az oroszok; gyönyör� hó-

fehér szakállal halt meg az 1956-os árvíz utáni vérhasjárványban. Tanár volt, po-

lihisztor, régész, gimnáziumi igazgató, a Magyar Horgászegyesület egyik alapí-

tója, Bíró Lajos természettudós barátja, együtt dolgoztak a Nemzeti Múzeumban 

magyarországi rovarok rendszerezésén, pénzéremgy�jteménye is a múzeumé 

lett volna, ha felszabadítóink acélszurkálóikkal meg nem találják az elásott ládát 

(egyiptomi üvegpénzekt�l aranydukátokig). Könyvtárának egyik értéke az 1848-

as forradalom teljes sajtóanyaga volt Jókai és más hírességek széljegyzeteivel, 

amit � maga kötött be nagy szakértelemmel (húsz-harminc kötetet). Írt az Etnog-

ráfi a folyóiratba, természettudományos lapokba, készített tanulmányokat hazai 

vizeink védelmér�l és hasznosításáról, 1938-ban írt dolgozatai ma is aktuálisak. 
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Hosszú ideig volt az Üll�i úti Reálgimnázium igazgatója, csak József Attiláról nem 

lehetett vele beszélni. Nem bírta a hamis beállítást lenyelni, a „szerencsétlen pro-

letár költ�” fi gurát, hiszen mint igazgatója, tanúja volt Makai Ödönék küzdelmé-

nek annak idején. Elismerte a fi ú zsenialitását, de szörnyen bántotta, hogy az � 

egészséges nevelési elveivel nem tudott segíteni rajta.

Liberális és konzervatív is volt egyszerre, lelkesedett Kossuth talentumá-

ért, de Deák-párti volt. Ki merte mondani: Görgey nem nemzetáruló, hanem 

nagyszer� hadvezér és józan, becsületes ember volt, vállalta tetteit. Ezek akkor 

megdöbbent� kijelentésnek számítottak.

Visszatérek a negyvenes évekhez.

Édesanyámmal mindig egyedül voltunk, szegény apámat a M�egyetemr�l 

sorozták katonának, és utász f�hadnagyként szolgálta végig a háborút. (Nyug-

díjazásakor derült ki tizennyolc év katonai szolgálata.) Eleinte apámat vártuk 

szombaton, nagy élmény volt, ha a Margit körútról, a laktanyából lovon jött 

haza; ilyenkor mi, gyerekek lovagolhattunk.

Hamarosan azonban csak a rózsaszín és zöld tábori lapokat lestük izgalom-

mal, apát az utászszázaddal els�nek vezényelték ki az orosz frontra. Keserves 

évek voltak, apám végigkúszta a nagy Oroszországot, Ukrajnától Dnyepropet-

rovszkig szedte a tányéraknákat utat csinálva a csapatoknak, míg Sztálingrád 

alatt végleg világossá vált az összeomlás, tudta hogy a visszaútra kell koncent-

rálni. Összehívta a századát, tízes csoportokra osztotta, találkozási pontokat je-

lölt ki, megköszönte a helytállásukat, és elhatározta, hazavezeti �ket. Sikerült!

Hogy mik történtek a nagy orosz hómez�kön, az külön regény.

Korábban, 1944-ben lehet�ségük volt a tisztek családjainak Ausztriába 

menni, mi is elindultunk anyámmal, Csallóközaranyoson a házigazdánk kislá-

nyától tizenkét színes szentképet kaptam, az „Üdvözlégy Máriát”. Indulás el�tt 

egy peng�t adtak a kezembe: dobjam fel, ha fej, Ausztria, ha írás, irány haza! 

Körülöttem fényes tiszti csizmák – és én írást dobtam. A szentképeket búcsú-

zóul apának adtam, nem tudtuk, hogy valaha látjuk-e egymást. Amikor Szibé-

riában elfogták, hazafelé, már civil ruhában, az orosz tiszt benyúlt a zsebébe, 

kiszórta a papírokat, a szentképek eltakarták a katonai igazolványokat: a ruszki 

meglátta a meseképeket, legyintett: „Bolond papa!” Apa remegve szedte össze, 

az imádság megmentette a f�belövést�l!

Többször sikerült neki és katonáinak megszöknie a táborokból az orosz falu-

siak segítségével, míg 1946. április 6-án anyám születésnapján elérték Csepelt, 

ott azonnal letartóztatták. Sokat ácsorogtunk a GPU ablakai alatt, hogy meg-

tudjunk valamit. Talán a hatodik nap nyílt az ajtó, és kilöktek egy rongycsomót: 

apám volt. Azt nem említettem, hogy fi atal hadnagyként egy repül�tiszt barátjá-

val valódi papírokat gyártottak üldözötteknek, már nyilvánvalóvá vált a vészkor-

szak aljassága: többen kijöttek hozzánk a faluba, amíg a papírok elkészültek és 

tovább menekülhettek. Egyikük, egy n� jött be kihallgatni: rögtön hazaenged-

ték! Nem soká tartott az öröm: átlag háromhetenként verték ki az ágyból éjjel 

és vitték el. A helyzet komikuma az volt, hogy egy osztálytársn�m apja jött érte 

háború el�tti b�rkabátjában, amin a fekete karszalagot vörösre cserélte. Másnap 

ültünk egymás mellett az iskolában egy rossz szó nélkül. Ilyen világ volt.
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Soká tartott az állandó zaklatás, míg egyik letartóztatásakor századának 

egyik katonája lépett be a Néphadsereg tisztjeként – sajnos apa akkorra fél 

fülére már süket volt a püfölést�l –: „Úristen, Pista bátyám, bántottak?” „Nem” 

– felelt apa. Ez a fi ú rábeszélte, hogy vállalja az utászok képzését a Néphad-

seregben, csak így lesz nyugta! Hát így lett 14+4 év szolgálata.

Nehéz nekünk írni, mert mi tele vagyunk a történelemmel. A háború végét 

mi a Bartók Béla úton éltük meg a hat hétig tartó frontvonalban: légópince, me-

lasz, lóhús, a tóból robbantott halak, temetések az udvaron, karácsony, amikor 

a szemközti ház a szemem láttára t�nt el a Fadrusz utca sarkán, anyá mék a 

„malenkij robotról” meg tudtak szökni. Egyik nap züllött német katonákkal lak-

tunk, másnap oroszok rontottak ránk, míg anyám rózsaszín járványcédulákat 

ragasztott az ajtókra, akkor a felszabadítók nem mertek bejönni.

Ezzel az er�vel maradhattunk volna a falunkban, ennél nagyobb csatákat a 

repül�gépgyár mellett sem láttunk volna. Február végén el is indultunk, haza-

gyalogoltunk dédmamával Budáról Csepel felé.

Otthon, az „édes otthon” hadikórház volt: éjjel-nappal szinte érzéstelenítés 

nélkül f�részelték az üszkös végtagokat; „Bozze Moj!” üvöltve volt az altatóda-

lunk, nappal pedig a hóból meredez� kezeket-lábakat próbáltuk a jeges földbe 

anyámmal eltemetni.

Apám szamárkordéval fuvarozott, a mama marós munkássá képezte ma-

gát, három m�szakban dolgozott az autógyárban betegen. (Hogy mi az igazi 

szegénység és küzdelem, arról a maiaknak fogalmuk sincs!)

Jött 1956: volt földrengés, volt árvíz és volt gyönyör� forradalom. Igaz, a 

barátunkat a Vas utcában lel�tték, az apjával napokig pakoltuk a halottakat, ke-

restük. Az „Örökimádó” templomban sebesülteket kellett kötözni, láttuk a tan-

kokban törpére égett szerencsétlen szovjet katonákat, akik azt sem tudták, hova 

küldik �ket! A barátaim egy része börtönbe került, mások külföldre menekültek. 

A valóság iszonyú volt, de mi tudtunk mégis nevetni, dolgozni, remélni.

A hatvanas évek a mi életünkben is javulást hoztak kortársaink vére árán; 

barátaink börtönei lassan kinyíltak, megtaláltuk egymást, csendben és öröm-

mel találkoztunk, az igazi forradalmi generáció, nem kiáltotta ki senki „nagy-

nak”, mégis tiszteltük egymást, hiszen mindenkir�l tudtuk, mit tett. A barátunk 

Batsányi Köréb�l alakult Pet�fi  Körr�l! A kezdetekr�l és a végr�l!

Otthonainkban újból építettük kapcsolatainkat. Vendégül láthattam csodá-

latos embereket: Nemes Nagy Ágnest, Lengyel Balázst, Vas Istvánt, Szántó Piros-

kát, Rónai Pált, Benyhe Jánost, Mészöly Dezs�t, Lakatos Istvánt, Mezei Andrást. 

Kés�bb a zene is beköltözött hozzánk: Keller András itt alakította kvartettjét, Ko-

vács Dénes, Rados Ferenc, Mihály András, Perényi Miklós munkáját fi gyelhettük.

Képz�m�vésznek ennél nagyobb élménye nem lehet.

Magántörténelmem tehát gazdag és változatos volt.

Csak a jöv� látszik kilátástalannak.


