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56 a Nagyszüleim elbeszélésében 
 
 

Piros, fehér és zöld festékes kezemet indulok lemosni az óvoda hátsó 
mosdójában, amely a folyosó jobbjából nyílik, az udvarba vezető széles ajtó mellett. 
Mivel még nagyon-nagyon fiatal vagyok, mindössze 6 éves, így kíváncsi lelkesedéssel 
folyok bele saját akaratomon kívül mindenféle élménybe, amelyet az óvónők csak ki 
tudnak találni. Egy kisgyerek ennyi idősen szívja magába az információkat. 
Gyakorlatilag minden eseményt, mely a normális, megszokott eseményektől eltér azt 
valamiféle fantasztikus, megismételhetetlen attrakciónak véli felfedezni. Így, mint 
minden ünnepre, így az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezésére is 
nagy erőbedobással készül fel minden olyan ember, aki a tanítást hívatásának tekinti 
és az állami oktatási rendszerben tevékenykedik. Az óvódákban, az iskolai termekben 
a pedagógusok, valamint az egyetemi professzorok is évről-évre nagy erőfeszítéseket 
tesznek azért, hogy a sorban következő generációnak is legyenek sejtelmei egy olyan 
korról, amikor az emberek megfosztották egymás szabadság iránti jogától.  

 
Már 5 évesen is magasnak számítottam csoporttársaim körében, így nem esett 

nehezemre kinyitni a csapot az oviban, mint másoknak. A szappan, amellyel egyszer 
kimosták a szájamat, mert állítólag pimaszul beszéltem, most könnyedén oldja fel a 
megszáradt vízfestéket tenyeremről. Magyar zászlókat festettem a barátaim körében. 
Mint minden ember, így a kicsi emberek, vagyis a gyerekek is mindig versenyeznek 
valamin. Hogy kié a legszebben megfestett, vagy a legszögletesebb zászló? Esetleg 
kinek a legszabályosabb a lyuk a zászló közepén? Senki sem tudta eldönteni, de a 
végső döntést az is nehezítette, hogy az óvónők egytől egyig azt mondták 
mindegyikünknek, hogy ez lett a legszebb zászló, amit valaha láttak egész életükben. 
Ez azt eredményezte, hogy egy óra leforgása alatt legalább százötven teljesen 
egyforma magyar zászló született, középen kivágva egy többé-kevésbé arányos körrel, 
de mégis minden csoportban született egy mestermű, amely a legkiválóbb volt mind 
közül. Természetesen a legkiválóbb az enyém volt, de Zsoltinak Zsoltié volt, Csabinak 
meg Csabié... 

Kézmosás után kissé megkésve izgalommal megtelve foglalok helyet a 
hatszögletű miniatűr faasztal egyik cikkelyében és ebéd közben folyamatosan a 
zászlómat nézem, amely a sarokban szárad társaival együtt. Azon gondolkodom, 
mennyire fognak örülni otthon a munkámnak, amelyet fáradságos munkával 
készítettem. Az asztal körül a holnap esedékes elfoglaltságainkról esik szó. Szomorúan 
értesülök a reménytelenül rossz hírről, hogy holnap délelőtt kevesebbet tudunk 
játszani az óvoda udvarában, mert valami fontos helyre kell elsétálnunk. Hovatovább 
törékeny zászló-hadunk még a csoportterem egyik szegletében sem maradhat meg 
békében, pedig az ég egyadta világon senkit sem zavar. Mindez annak köszönhető, 
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hogy valaki, aki a háttérből mozgatja a szálakat kitalálta, hogy ezen lobogóknak 
magasztosabbak a céljaik, annál, hogy szél hiányában a terem sarkában 
szomorkodjanak. Részben megértem az ismeretlen személy logikai eszmefuttatását, 
azonban véleményem szerint sokkalta inkább otthon lenne a helye, mint akárhol 
máshol. Továbbá, hogy jön ide valaki olyannak a véleménye, akit senki sem kérdezett 
meg arról, hogy mit kezdjünk a zászlókkal, mégis mi köze van hozzá? 
 

Fejemet kedvetlenül hajtom le az óvoda egyik vaságyára. Odakinn a fák levelei 
mámorosan hullanak le az udvar sáros talajára. És elalszom. Miután felébredtem a 
délutánomat és az estémet is ebben a bús októberi hangulatban ütöttem el. 
 

Másnap az őszi időjárás rányomta a bélyegét a család hangulatára is. A 
borongós idő ellenére nem esett.  A két testvérem a lakásban fel-alá járkálva sietve 
kapkodta magára az ünneplőjét. Elköszöntek és elindultak az iskolába, ahova én csak 
jövőre járhatok... Miután bekísértek az oviba első dolgom volt, hogy a tegnapi 
alkotásomat szemügyre vegyem. Semmi baja. Csoporttársaimmal együtt 
megreggelizem, utána energiám nagy részét egyből a játszás nélkülözhetetlen 
élményére fektetem, azonban hamar ki is zökkentenek önfeledt szórakozásomból. 

 
- Gyerekek! Pakoljatok el és készülődjetek! Ne feledjétek hozni a zászlókat is! - szelte ketté 

kellemesen csengő hangjával a termet az egyik óvónő. 
 
Csakhamar így is tett mindenki és szót fogadva felsorakoztunk az óvoda 

kapujában kezünkben a trikolor színekben pompázó papír-lobogókkal. A zászlóaljnyi 
kisgyerek egyszerre indult meg a Dózsa György utcai óvodából. 

Hamar elfelejtem, hogy pár perce még a kellemesen meleg teremben 
halmoztam egymásra a fakockákat, és most a csapatos sétálástól fellelkesülve baktatok 
fel a Tisza István térre. A párás hegyi levegő egyből behullámosította és a szemerkélő 
eső átáztatta törékeny lobogómat. Egy hatalmas kőoszlop elé érünk, tetején egy 
turulmadárral. Körülöttünk idősebb gyerekek sorakoznak fel ünneplőben. Ők nem 
óvodából jöttek, hanem az iskolából. Még az is lehet, hogy két testvérem is köztük van, 
gondolom magamban. De vajon miért gyűlünk össze ennyien? A falu főtere kezd 
megtelni. Megállapítom magamban, hogy ez egy nagyobb szabású, tiszteletteljesebb 
megemlékezés lehet, hiszen a goromba idő ellenére is ekkora tömeg gyűlt össze. Csend 
támad, majd kilép egy jól öltözött hölgy, aki üdvözli a kisebb közösség tagjait. A 
jelenlévőket felszólítja, hogy a Nemzeti Himnuszt énekeljék el. Én már többször 
hallottam ezen sorokat, de ennek ellenére egyet sem tudnék rendezetlen memóriámból 
előkaparni. Így hát az éneklés közösségi élményéből kimaradok, nem egy 
csoporttársammal együtt. Egy nálam csupán pár évvel idősebb kisdiák állt ki a 
tömegből és szavalni kezdett. 
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„Hol zsarnokság van, 

ott zsarnokság van 

nemcsak a puskacsőben, 

nemcsak a börtönökben, 

 

nemcsak a vallató szobákban, 

nemcsak az éjszakában 

kiáltó őr szavában, 

ott zsarnokság van 

 

(...)” 
 
 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, 1950, részlet  
 
 

Feszélyezve érzem magamat, mert szavait hallgatván rá kell, hogy jöjjek, nem 
értem miről van szó. Azonban annyi megfogalmazódik bennem, hogy a mű témája a 
történelem egyik sötétebb korszakáról szól. A szavaló fiú a vers végéhez ér, elnyerte a 
közönség taps jutalmazását, majd elégedetten hátrál vissza barátaihoz. 

Biztos a nagy tapsvihar közben nem hallottam az utasítást, miszerint az óvodás 
csoportoknak itt az ideje elhelyezni lobogóit a szobor közvetlen közelében.  

Értem már, összeállt a kép. Szóval így fog végződni fiatal, hányattatott zászlóm 
sorsa. Tudtam én, hogy a magyar zászló -még ha lyukas is- egy fontos szimbóluma az 
evilági eseményeknek, mint ez a nemzeti ünnep, de halvány sejtelmem sincs arról, mi 
előtt tisztelgünk azzal, ha ezeket beleszúrjuk a földbe.  Valószínűleg az fáj a 
legjobban, hogy otthon nem tudok elbüszkélkedni munkámmal és egy olyan helyen 
fog szétmállani az esőben, ahol nem tudom majd beazonosítani sajátomat a több tucat 
másik zászló rejtekében.  Habár, ha távolabbról vetek rájuk néhány szomorú 
pillantást, akkor új gondolatok fogalmazódnak meg bennem. Lehet, hogy rövid ideig, 
de legalább a zászlók célja beteljesedett: lengenek a szélben. Nagykovácsi óvodáinak 
együttes munkája most egy hatalmas egybefüggő színkavalkáddá változott, melynek 
célja, hogy az év egy napján tisztelettel és megbecsüléssel ruházza fel a szobrot, melyet 
most körbevettünk. 
 

Elismerem, most már büszkén hagyom lobogómat az óvodás társaim 
munkáinak sokaságában. Mint egy valódi zászlóalj, úgy lengenek egyszerre a hűs őszi 
szélben. Így legalább elmondhatom magamról, hogy én is részt vettem ennek a napnak 
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az alakulásában. Hasonlatosképpen, mint azon múltbéli embereknek a tettei, akiknek 
életéről és haláláról most, ezen a napon, 2005. október 23-án megemlékezünk... 
 
 
Az otthon melegében a délután a megszokott dolgok szerint folyt. Szüleim éppen egy 
család pillanatait örökítették meg műtermi körülmények között szakmájukból 
adódóan, ugyanis fényképészek. Testvéreim a szobájukban ütötték el az időt. Én pedig 
a nappaliban játszottam végtelen számú LEGO készletemmel, amikor is egy ismerős 
kopogás szakította félbe a LEGO kellemes zörgését. A nagypapám volt az, van úgy, 
hogy hívatlanul beállít hozzánk, gyakorta egy nagy kiszerelésű édességgel a kezében. 
Én szaladok vendégeinkhez mindig a legkorábban, így a fogadtatás katarzisából is én 
kapom a legnagyobb szeletet.  
 

- Szervusz Viktorka!  
- Szia Nagypapa! - köszönök neki boldogan és megkérdem tőle, hogy-hogy eljött 

ma.  
 

Elmagyarázza, hogy vendégeskedni jött egykori feleségéhez, vagyis a 
nagymamámhoz, aki a házunk egy másik elkülönített lakásában él.  
 

- Nincs kedved velünk tartani? - Tudod milyen terjedelmes adagokat szokott nagymamád 
főzni, biztos jutna belőle neked is! 

 
Így hát pár perc múlva máris egy asztalnál ültem anyai nagyszüleimmel, akik 

egy hosszú házasságot hagytak félbe egy belvárosi étteremben a desszert után, még a 
80-as évek végén. Nagyi a méltán híres paradicsomlevesének eltüntetése után 
gondosan felszolgálta a második fogást. Én nagyokat ásítva fülelek miközben 
kitárgyalták az éppen aktuális témákat. Esett szó a mozik szörnyűséges kínálatáról, az 
év eddigi legkiválóbb színdarabjairól, mindezt a nagypapám szerinti rangsorolásban 
és a kettőjük közötti politikai ellentmondásokról. Ám, egyszer csak rám vetül két 
szempár és egyszerre kibökik:  

 
- És most lássuk, mesélj te is valamit az óvodáról! Mik történtek ma az oviban? 

 
Nem értem miért szükséges a családom összes tagjának rendszeresen 

helyzetjelentést adnom egy olyan intézményről, ahol a napok csak árnyalatokkal 
térnek el egymástól, de mivel ez a mai rendhagyó volt, így rászánom magam: 
 

- Még tegnap készítettem egy lyukas zászlót és azt ma beleszúrtam a földbe! - jelentettem 
ki büszkén.  
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Éretlen fejemből mindössze ez az információ halmaz hagyja el a számat. 
Érdekes, hogy fiatalon mennyi érzést és gondolatot hagy az ember kimondatlanul. 
Azonban nagyszüleim türelmesen, szeretettel telve és a figyelmemet kikerülve 
kifaggatják belőlem az összes történést, amit aznap átéltem.    
   

Miután elmondtam mindent, a nagymamám látta rajtam, hogy sejtelmem sincs 
mi előtt állítottunk emléket a hurka pálcákból készített zászlókkal, így hát bele kezdett: 
 

A megemlékezés, amelyben ma részt vettél az óvodás társaiddal egy 
forradalomról szólt, amelyben én és a nagyapád anno részt vettünk 1956. október 23-
án, kedden.  

Ezen a napsütéses őszi napon egyetemre indultam Soós professzorúr kórélettan 
órájára. Bejelentette, hogy az óra elmarad és vonuljunk vele együtt az utcára. A tanár 
úr igencsak meg volt hatva a városban tartott közös felszólalások hallatán, valamint a 
sok ezer diák látványán, akik a város utcáin verődtek össze. Én is beálltam a vonuló 
diákok közé, ahonnan az Üllői út 26-ba vezetett utunk. Nagyapád is a tömegben volt, 
ám ekkor még nem ismertük egymást. Az egyetemi diákokhoz csatlakoztak a 
járókelők, így egyre nagyobbá vált a tömeg. Már a Kálvin téren egybeolvadtunk a 
felvonulással. Az emberek sírtak a meghatottságtól, még a rendőrök is mosolyogva 
segítették lassú vonulásunkat. Főként a Műegyetem diákjai voltak a legtüzesebb 
forradalmárok. A gondolat, hogy egy maroknyi ember változtatni tud egy ország 
politikai tényállásán összekovácsolt minket. Volt egy marxista tanárom, aki velünk 
együtt vonult a tömegben és így szólt: „Ennek bizony így kellett történnie.” 

 
A Petőfi szobornál spontán összeverődtünk, ahol az akkori idők egyik 

legkiválóbb magyar színésze, Sinkovics Imre elszavalta a Talpra magyart, de 
kihangosítás hiányában csak elől lehetett hallani a szónoklatot. 
 

- Igen, igen, így hát én, aki hátul álltam sajnos nem hallottam az egészből semmit. - szólt 
közbe nagypapám és folytatta: 

 
Miután végig néztünk egy operációt a Sebészeti Klinikán a csoporttársaimmal 

elindultunk az egyetemi menzára. Hozzánk ekkor jutott el a hír: ne menjünk vissza a 
klinikára, hanem az egyetem aulájában gyűljünk össze, mert felvonulás lesz.  
Mindenki lázban égett, nagyon lelkesek voltunk, ezért mindenképpen részesei 
akartunk lenni a kibontakozó eseményeknek. Így kerültem én is a Petőfi szoborhoz, 
ahol csak a tömeg egyenletes moraját és ujjongását hallhattam. Ezután folytattuk 
utunkat Budára a Bem szoborhoz. Mi különböző rendszerellenes jelszavakat 
skandáltunk. Egyebek között: Ruszkik haza! Erdélyt vissza! A Bem szobornál is 
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beszédek hangzottak el. Veres Péter, Zelk Zoltán is beszélt, de mi ezekből a 
beszédekből sem értettünk semmit. 

 
 
 
 

Bem József tér, tüntetés 1956. október 23-án a Bem szobornál. Forrás: Fortepan 

 
A többség elindult a Rádió Székházához. Ekkor már esteledett. Hogy honnét 

kerültek elő a fegyverek, ezt máig sem tudom, de itt már fegyveres összetűzések voltak 
a felvonulók és a Rádió biztonságát őrző ávósok között. Az ÁVH, teljes nevén: 
Államvédelmi Hatóság, a rendőrség mellett az elnyomó államgépezet embereiből állt. 
Én itt már nem voltam jelen. Hazamentem. 
 Másnap, szerdán reggel elindultam az egyetemre, de észleltem, hogy nem jár 
sem az autóbusz, sem a villamos. Visszatértem a lakásunkba, kinyitottam a rádiót, 
amiben folyamatosan zene szólt, melyet olykor felhívások szakítottak meg. Tegyétek 
le a fegyvert! Másrészről várták, hogy a Nyugat beavatkozik a felkelők oldalán. A 
Nyugat csak szította a tüzet, de nem tett semmit. Utólag visszatekintve, úgy vélem, jól 
tették, mert az lehet, hogy egy 3. világháborút váltott volna ki: egyik oldalon a 
Szovjetunió, másik oldalon az Amerikai Egyesült Államok. A magyar forradalmárok 
rendkívül hősiesen harcoltak. Véres leszámolásokra került sor sok pontján a 
fővárosnak: a Köztársaság téren, ahol az egykor Pártszékház állt, nagy harcok voltak 
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a Corvin közben, a Széna térnél. Tragikus sortüzek voltak a Kossuth téren október 25-
én. Sok ártatlan ember vesztette életét. Mindkét oldalon elszabadult a pokol. A felkelők 
részéről nagy volt a fegyelem, nem raboltak, nem fosztogattak, de a korábbi elfojtott 
elkeseredettség itt is sok helyütt szélsőségekbe torkollott. 
A rádió szakadatlanul a Hazám, hazámat, Erkel Bánk Bán című operájának hazafias 
gyönyörű áriáját közvetítette, valamint Beethoven Egmont nyitányát, mely a 
valamikori flandriai szabadságharcot jelképezte. 
 Az első napok szépek voltak, mert nem avatkoztak bele az oroszok, úgy 
látszott, hogy sikeres a forradalom, megalakult a független kormány. Nagy Imre 
felmondta a Varsói Egyezményt és kikiáltotta az ország függetlenségét. Az áldozatok 
ellenére nagy volt az öröm, hogy a kommunista igát, az egy-párt rendszert sikerült 
lerázni. Kezdtek megalakulni a pártok. 

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az az érzésem visszatekintve a múltra, és 
némi tapasztalattal a birtokomban, hogyha tovább tartott volna a forradalom 
dicsőséges időszaka, mint 12 nap, akkor a pártok közötti acsarkodás is kialakult volna 
hosszabb távon. 
 Mivel nem a város központjában laktam, nem jutottak el hozzám a megbízható 
hírek. Én meg nagyon kíváncsi voltam, hogy mi történik a városban. Október 31-én 
felpattantam a biciklimre, és bekarikáztam a belvárosba. A Moszkva teret elkerültem. 
Ott még harcok dúltak. Útközben vettem egy Irodalmi Újságot, melyet jelenleg is nagy 
becsben őrzök. Ebben a számban a korabeli híres írók írtak cikkeket. Így: Déry Tibor, 
Zelk Zoltán, Veres Péter, Tamási Áron, Füst Milán stb. Ami legjobban megragadott az 
Illyés Gyulának az Egy mondat a zsarnokságról című remekműve. Rögtön 
felismertem, hogy ez zseniális alkotás. Igaz, hogy ezt 1950-ben írta, de mindeddig nem 
jelenhetett meg nyomtatásban. Kár, hogy mostanában nemigen halljuk a rádióban 
vagy a TV-ben. Volt egy másik szép vers is az említett újságban: Piros a vér a pesti 
utcán. 
Az említett bicikli-utam során bementem az egyetem központi épületébe is, ahol 
többekkel együtt kerestük a „káderlapunkat”. Megtaláltam. Azt állt benne, hogy 
szakmailag kiváló, kispolgári beállítottságú, politikailag teljesen passzív. Voltaképp nem 
kifogásolható a megfogalmazás. 
 Az Üllői út 26. udvarán teherautók sorakoztak. Bécsből jöttek és a Vöröskereszt 
jóvoltából élelmet hoztak. Üresen tértek vissza Bécsbe. Hívtak, hogy nem akarok-e 
kimenni Ausztriába. Ilyen egyszerű lett volna! De nekem eszem ágában sem volt 
elhagyni a családomat, hazámat. 
 Aztán egy egyetemi csoporttársamat is felkerestem, aki az Üllői úton lakott 
közel a szétlőtt Kilián laktanyához, ahol ádáz harcok dúltak néhány nappal korábban. 
A barátom teljesen megdöbbent, hogy én vettem a bátorságot, és a még itt-ott dúló 
fegyverropogás ellenére kerékpározok Pesten, miközben annak a háznak a lakói még 
a pincében húzták meg magukat.  
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 Hazafelé jövet bementem egy kórház sebészeti osztályára, ahol a sok kimerült 
orvos örömmel fogadott egy orvostanhallgatót. Felajánlottam segítségemet a sérültek 
ellátásában. Sok volt a sérült, a sebesült. Ettől kezdve több héten át, míg az egyetemi 
oktatás 1957 februárjában újból megindult, ide jártam segíteni. Jó gyakorlat volt a 
sebek ellátásában, kötözésben, műtéteknél való asszisztálásban. A betegek között volt 
felkelő, meg a felkelést leverő is. Mi a betegek ellátásában nem tettünk különbséget. 
Én a betegellátásban nyújtott szerepemmel vettem részt a forradalomban. Fegyverrel 
nem harcoltam, az utcai csatákban nem vettem részt. De a lelkesedés megvolt bennem. 
Büszke voltam, hogy egy ilyen kis nemzet szabadságharcot folytat a világ egy 
legerősebb hadserege ellen, és napokon keresztül állja a sarat. A magyarok túlnyomó 
többségét boldogság és büszkeség töltötte be.  
 

- A feszültség a magyarok és az oroszok között az élet minden színterére kihatott. – 
szólt közbe nagymamám és folytatta: 

 

Jól mondja nagyapád, miután Kádár János, az akkori politikai vezetője az 
országnak november elején behívta az oroszokat az országba, akkor csúnyultak el a 
dolgok. Az országház előtt százával ölték a forradalmárokat a magyar kommunista 
ávósok. A belváros utcái kiüresedtek, mindenki, aki tehette menedéket keresett, vagy 
vidékre utazott. A körúton itt-ott érintetlenül elhagyott holmikat lehetett látni, a 
kirakatokról nem is beszélve.  

A cukrászdák ablakából láttuk, ahogy a sütemények és torták vendégek híján 
egyedül árválkodtak a lezárt hűtőkben. Az utcákon az áldozatok családjainak részére 
faládákban gyűjtötték az adományokat.  

Az oroszok éjjel- nappal a város külső pereméről ágyúztak szakadatlanul. 
Miután az egyik ilyen ágyúlöveg eltalálta a lakásunkat, és egy gellert kapott golyó 
lepottyant a falról a díványra, akkor döntöttünk úgy, hogy nem lépünk ki többet az 
utcára. Az én édesanyám, akit a te édesanyád csak Inci nagyiként emleget egyszer 
megkérdezte az utcán járőröző egyik orosz katonát, hogy tudják-e melyik városban 
vannak. A katona azt felelte: Deutschland. 

A szovjetek a megszállás alatt lévő területeikkel próbáltak jó viszonyt 
kialakítani, ezért úgy hiszem néhány katona azt az információt kapta, hogy német 
területen vannak és német fasiszták ellen kell harcolniuk. Némelyik szolgálatot 
teljesítő katona még csak azt sem tudta, hogy melyik városban ölik halomra az 
embereket! 

 

 Eközben zajlott le Ausztráliában, Melbourne-ben az 1956-os Olimpia, ahol is 
úgy esett, hogy a magyarok legyőzték a szovjeteket vízilabdában 4:0-ra. Úgy, hogy a 
szovjet csapat még nem is játszott tisztességesen. A magyar felkelés szörnyűséges 
kimenetelétől és a szovjet vízilabda válogatott szégyenteljes és tisztességtelen játéka 
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miatt a világ közvéleménye a magyarok pártját fogta. Ám, de azzal nem megy sokra 
egy megszállás alatt lévő, elnyomott ország, hogy a világ közvéleménye mellette áll. 
Külsős segítségre számított az ország a nyugat felől, de tudtuk, hogy magunkra 
maradunk. A Nyugat csak buzdít és csak elvi segítséget nyújt, élelmiszer csomagokat 
küld, elítéli a Szovjetuniót, de hathatós támogatással nem szolgál az országnak. Abban 
az időben volt az ún. Szuezi válság is, erről most nem beszélek. Mindenesetre a 
nyugatot jobban foglalkoztatta a szuezi ügy, mint egy kis közép-kelet-európai nemzet 
élet-halál küzdelme... 
 
-Nagypapám újra átveszi a szót és folytatja: 
 

Tudod, unokám, a világháború alatt Magyarország német megszállás alatt volt. 
Mikor végre véget ért a háború akkor meg orosz megszállás következett. Egyik 
megszállásból a másik megszállásba kerültünk. A fasiszta diktatúrából a 
proletárdiktatúrába. Csak három rövid év volt a háború után, amikor megcsillant a 
demokrácia lehetősége a II. világháború végétől 1945 és 48 között. Sok üldözött ember 
az oroszok bejövetelét felszabadulásnak élte meg. Megértem őket. Nekik a szovjetek 
bejövetele az életüket jelentette minden hátrányával együtt. 

Az 56-os forradalmat leverték, és ezután súlyos megtorlás következett. Sok 
embert halálra ítéltek, kivégeztek, súlyos börtönbüntetést kaptak, kerékbe törték az 
életüket, karrierjüket. Göncz Árpád, a későbbi köztársasági elnök is a halálra ítéltek 
között volt, de később kegyelmet kapott. Ő mondta, mindenkinek megvan a saját 56-
os története. Sok kiváló színészt például egy időre eltiltották a színpadtól. Íróknak, 
költőknek nem jelenhettek meg a műveik.  Bizonyos filmeket, színdarabok betiltottak. 
Az újságokat cenzúrázták. Titokban hallgattuk a Szabad Európa rádió adását, melynek 
a stúdiója Münchenben volt. Innét kaptunk némi valós információt. Valamint a 
hazánkból külföldre menekültek, üzentek a családjaiknak, hogy szerencsésen 
megérkeztek a szabad világba.  Ha visszatekintünk a magyar történelemre 
voltaképpen minden forradalmunkat leverték. Így volt Dózsa György esetén, a 
Rákóczi szabadságharc végén, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is. 
Ekkor is orosz segítséggel tudták vérbe fojtani a szabadságharcot, mint 56-ban. 

Végezetül büszkék lehetünk, hogy kísérletet tettünk a hatalmas túlerővel 
szemben kivívni a szabadságot. A szabadságharcot követően kb. 200 000 honfitársunk 
hagyta el az országot. Mi kegyelettel emlékezünk a szabadságharc hőseire. Szobrok, 
emléktáblák, emlékhelyek hirdetik dicsőségüket.  

Még csak annyit szeretnék elmesélni, hogy sokáig nem tudták, minek nevezzék 
azt a harcot, ami 1956 őszén lezajlott. Volt, mikor azt mondták, hogy az októberi 
sajnálatos események, hosszú ideig ellenforradalomnak nevezték, majd népfelkelés lett a 
hivatalos elnevezés. A helyes elnevezés: 1956-os forradalom és szabadságharc. 
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Bámulatos, hogy mennyi élni akarás van ebben a városban. A világháború után 
és a forradalom után is sikerül nagy áldozatok árán újrakezdeni az életet. Akik részt 
vettünk a forradalomban, büszkék lehettünk arra, hogy valamit tettünk hazánk 
érdekében. Az utókor meg büszke lehet arra, hogy volt a 20. század közepén a magyar 
történelemben volt olyan 12 nap, amikor felcsillant a reménye annak, hogy sikerül 
lerázni az elnyomás, az idegen megszállás igáját.  

 
És milyen véget ért a forradalom? A hosszú napokon át tartó lövöldözés a két fél részéről, 

nyert valamilyen értelmet? Ti ezt hogyan gondoljátok? – teszem fel kérdéseimet egymás 
után, mert nem értem miért kezdtek bele még októberben... 
 

Nem volt hiábavaló a küzdelem, ha ez a kérdésed. Tudod, ha előre sejthettük 
volna, hogy ilyen következményei lesznek annak a napnak, akkor valószínűsítem, 
hogy nem vettek volna benne részt ennyien, hiszen, ha a nép ki akarja vívni magának 
a szabadságot, akkor annak árnyoldalai is vannak. A magyar családokban ejtett károk 
bizony rengeteg fájdalommal jártak, ez tagadhatatlan. Viszont, ha az 1956-os 
események utáni politikai helyzetet vizsgáljuk meg, akkor elmondhatjuk, hogy nem 
volt hiába egyetlen igaz-magyar ember erőfeszítése sem.  A forradalmat követő 
megtorlás után lassacskán enyhült a diktatúra, kicsit több szabadságot kaptunk. Noha 
a Szovjetunió hatáskörébe tartoztunk, de a többi hasonló helyzetben lévő országhoz 
képest nálunk lágyabb volt az elnyomó gépezet. Már 3-évenként lehetet nyugatra 
utazni, valamivel jobb volt a közellátás, ellenzék még csak titokban volt. Úgy szoktak 
jellemezni minket, hogy mi voltunk a legvidámabb barakk. 
 

- A forradalmat követő időszakban pedig már tanultatok is tovább? – kérdezem. 
 

- Ó, hogyne! Végre elkezdhettük nagyapáddal a harmadik szemeszterünket az orvosi 
egyetemen! A forradalom alatt is tanultunk, de hiányzott már az egyetemi oktatás. -
feleli nagymamám. 

 
- Emlékszel még, Péter? Nem léptél be a KISZ-be és ezért kerültél át az évfolyam másik 

felébe. 
 

- Igen, dereng a régmúltból valami ilyesmi is. - beszél át fölöttem nagypapám a 
nagymamámnak.  
 

- Azt gondolták ez nagy büntetés lesz számomra és mekkorát tévedtek! – most már nagy 
vidor mosollyal a szájukon kuncognak, mint két gyerek. 

 
- Miért nevettek így? Nem értem! – kelek ki magamból. 

 
Tudod drága unokám. Miután vége lett a forradalomnak az ún. Magyar 

Kommunista Ifjúsági Szövetség pipa lett rám, mert nem léptem be hozzájuk. Ezért 
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megbüntettek, azzal, hogy átraktak az évfolyam másik felébe, ahol a nagymamád is 
tanult. Így ismertük meg egymást! Ki tudja mi lett volna, ha nem ajánlják fel nekem a 
lehetőséget?   
 

Ebéd után, mikor már kezdett esteledni Nagypapával elmentünk még egy 
kisebb sétára, ide a faluba. Sejtettem, hogy a sétánk kimondatlan oka egy sütemény 
volt a falu szélén levő cukrászdából. Én, mint mindig képviselőfánkot kértem, ezt 
vettünk nagyinak is, de a család többi tagjának Sacher-tortával készültünk. A 
visszaúton elmentünk a délelőtti megemlékezésünk helyszínén is, amikor is felötlött 
bennem a kérdés, amelyről egészen idáig nem esett szó. Vajon miért vágtuk ki a 
magyar zászlók közepét? Fel is tettem hát a kérdést nagypapámnak, aki így válaszolt: 
 

- A kommunista időkben a zászló közepén a kommunista hatalom címere éktelenkedett. 
Ez egy alapvető szimbóluma volt a felkelésnek. Jelentése azt sugallta, hogy nem fogadjuk 
el, hogy Magyarország egy diktatórikus nagyhatalom gyarmata, és ez ellen még küzdeni 
is hajlandóak vagyunk! Nem kívántuk a kommunisták jelképét a magunkénak tudni, így 
hát kivágtuk azokat. Ez volt a hazafiság jelképe... 


