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‒ Jött a megpróbáltatás…  

 

„…De nem szakadt rám végleges szo-

morúság… Sőt sosem remélt öröm kap-

ta szárnyára lelkemet… mert bár leom-

lottak azok a közvetlen támaszok, amik-

re már-már alapozni akartam életemet, 

mégis velőmig hatóan éreztem, hogy 

már csak a Te szilárdságod az én biztos 

fundamentumon.” 1  

 

Első levél  
 

Fekete bőrkabátosok és a fekete autó ................................................................................................. 11 

Egy középiskolás kisfiú:  Á  T  V  I  L  Á  G  Í  T  Á  S  –a. ............................................................. 29 

A szocialista embertípusra nevelés eszközei ...................................................................................... 34 
Az események kiinduló pontja ................................................................................................... 34 
Kedves Barátom! ........................................................................................................................ 41 

 

 

Fekete bőrkabátosok és a fekete autó 
 

 

Szerencsés összetételű volt az I/b osztály. A lányok egy csapatot tettek ki. Velük mindig óva-

tosan játszottunk. Ennek ellenére nagy összecsapásaink voltak. Mi fiúk két kispályás football csapa-

tot is kiállíthattunk. Igaz, ekkor a lányok kispadra kerültek.  

Tornatanárunk kitűnően szertornázott, minden gyakorlatot bemutatott. Talajon úgy csúszott 

spárgába, a lányok is irigyelték. Ennek ellenére a labdajátékok szerelmese volt. Hol ő vezette a 

meccset, máskor közülünk valaki, ekkor beállt közénk és úgy hajtott, nem tudtuk követni.  

Az óra utolsó negyedéhez érkeztünk. Boldog öröm uralkodott el bennünk. Ebben a tizenöt 

percben focizni, kosarazni, kézilabdázni vagy röplabdázni lehetett. Látszólag felbomlott az osztály-

rend. Tanárunk fújta a sípot, de a hangzavarban alig lehetett hallani.  

Kicsöngettek. Peti a jobb oldalon futott fel, dobbantott, megemelkedett, kezében a labda fent a 

levegőben, a kaput nézte, István kimozdulva a kapuból ruganyosan billent védeni, Peti törzsből kis-

sé balra csavarodott és átdobta a labdát Gurunak. Guru még kettőt lépett majd hatalmas jobb tenye-

réből kiröpült a golyó. A Péter irányába kimozduló kapus elfeküdt. A labda lábai felett süvített a 

kapuba. Megrobbant a háló.  

- Góóóóól...... kiáltottuk örömmel. Tanár úr lefújta a meccset. Pillanatok alatt felsorakoztunk. 

A sorakozó alatt levegő után kapkodtunk. A zajba belehasított a vezénylés:  

- Osztály innnndúljjjj. Egy-kettö-egy, bal-jobb-bal, egy-kettő-egy…. Katonásan pattogtatta a 

szavakat. Az öltöző bejáratánál kiintett, menjek oda hozzá.  

- Fiam! Fodor tanár úr üzeni, menjen fel hozzá a tanári szobába. Most a nagyszünetben.  

- Igen. - mondtam és elöntött a meleg. Ilyen gyorsan, mint most, még nem készültem el. Pil-

lanatok alatt zuhanyoztam le, öltözködtem fel. Az osztályba se vittem be a tornafelszerelést, azzal 

együtt rohantam fel az első emeletre. Nem jártam még a tanáriban. A kétszárnyú hatalmas tölgyfaaj-

tó elnyelte kopogásomat. Nem hallottam semmit belülről. Még egyszer kopogtam. Most se jött vá-

lasz. A fényesre szidolozott, cizellált rézkilincsre tettem kezemet és benyitottam. Az előszobában 

találtam magamat. Itt két ajtó volt. A jobb oldali ajtóra volt kiírva: TANÁRI SZOBA. Kopogtam. 

Kiszűrődött az "igen". Benyitottam. Halkan köszöntem. Többen biccentettek, osztályfőnököm ma-

                                                 
1 Teilhard de Chardin: A mindenség himnusza 81. o.  
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gához intett. Íróasztala mellett állt egy szék. Arra ültetett. Ő íróasztala mögé ült le és felém fordult. 

Kis hallgatás után szólalt meg.  

- Nem is tudtam, hogy verseket ír. - Jóságosan nézett a szemeimbe. Éreztem fejembe szál a 

vér. Elöntött a meleg. Honnan tudhatja? Itt az iskolában senkinek nem beszéltem erről.  

- Igen, írogatok. - válaszoltam.  

- Nem értek valamit fiam. Verseket ír, magyarból pedig, nem lehet azt mondani, hogy kitűnne 

osztálytársai közül.  

- Tanár Úr kérem. Tanulok. Nem tudom, miért nem megy jobban? Nem csak magyarból va-

gyok közepes, több tárgyból is lehetnék jobb. Odahaza sokat segítek. Minden nap két óránál többet 

utazom, be az iskolába és haza. Az is idő. Igaz, ha van hely a helyérdekűn, és le lehet ülni, akkor 

olvasok. A házi feladatokat mindig elkészítem. Sokat küszködöm a matekkal meg a fizikával. De 

honnan tetszik tudni, hogy verseket írok? Az iskolában erről senkivel nem beszéltem.  

- Tegnap szólt az Igazgató Úr, levelet kapott a Tanács Művelődési Osztályáról. Az osztályve-

zető nő írja levelében, hogy az egyik napilap kereste meg a maga verseivel. Elküldték neki, mielőtt 

leközölnék. - Megkönnyebbültem. Lassabban kalimpált a szívem.  

- Igen. Egy versemet valóban elküldtem. Régebben. - tettem hozzá. - Erről meg is feledkez-

tem. Nem gondoltam, hogy ennyi idő után foglalkoznak vele. Kértem ne közöljék nevemet. Azt 

hittem, akkor talán megjelenik.  

- Nem lehet rossz vers - mondta halkan. - Miről szól?  

- Hazafiságról - válaszoltam tömören.  

- Hazafiság. - tagolva ismételte. Alig észrevehetően játszott a betűkkel. Egy pillanatra elme-

rengett.  Hazafiság. Szemembe nézett. - Tudja fiam, hol van a városháza?  

- Nem tudom. Még soha nem jártam a Vas utcától beljebb.  

- Oda kell mennie. Azután halkan kezdte elmagyarázni. A Rákóczi úton tovább kell menni a 

Duna felé. A Kiskörútnál szálljon le a villamosról. Ott kezdődik a Kossuth Lajos utca. Gyalog men-

jél tovább. A Városháza utca a Kossuth Lajos utcáról nyílik jobb kéz felől. Itt van a pontos cím. - 

Átnyújtotta a borítékot. - A Művelődési Osztály vezetőjét keressed. Holnap reggel vár. Fél kilencre 

menjél. Legyél pontos. Ha elhúzódik a beszélgetésetek, nem kell bejönnöd az iskolába. Engedélye-

zem a távolmaradásodat. Most milyen órád van?  

- Gépírás.  

- Az osztálynaplóban látom, kedvenc tárgyad a gépírás.  

- Igen. Úgy gondolom, nem árt, ha a gyors és gépírást jól tanulom meg.  

- Mond meg a tanárnőnek, nálam voltál. - vágta el a beszélgetést.  

- Igenis. Csókolom tanár úr. - Elköszöntem. Megkönnyebbülve lépkedtem kifelé a tanáriból. 

Az osztályban kattogtak az írógépek. Tíz újjal ütötték a jó öreg Remingtonokat.  

 

Otthon nem mondtam el, hová megyek reggel. Tanultam. Beesteledett. A leeresztett redőnyök 

mögött félig voltak nyitva az ablakok. A réseken beszűrődött az utcai lámpa sárgás fénye. Szüleim a 

konyha melletti szobában aludtak. Én a belső szobában. Nyáron jó volt a belső szobában egyedül 

aludni, pedig féltem. De télen csak apáméknál volt esténként egy kicsit befűtve. Én a sparhelt sütő-

jében melegített, törölközőbe csavart két téglát kaptam az ágyamba kályhának. Nem szerettem a 

téglákat, és a tükörplafonos szobában sem szerettem egyedül lenni.  

Ezen a kora nyári estén dideregtem. Úrrá lett rajtam egy ujjongó belső szorongás. Késő éjjel 

nyomott el az álom. Az eresz alatt fészkelő fecskepár, repülésre érett kicsinyeinek zsivaja ébresztett. 

A vadgalambok búgva üdvözölték a felkelő napot. Zenebonát csaptak a verebek. Kiugrottam az 

ágyból.  

Szokás szerint raktam be kopott táskámba a könyveket, füzeteket, a tolltartót, vonalzót. Külön 

kis rekesz állt az uzsonna részére, amit papírba és vászon szalvétába csomagolva kaptam. Száraznak 

tűnt a karéj kenyér. A bögre tejet egy szuszra ittam ki. Indultam. Nevelőanyám a szobában rendez-

gette az ágyamat.  

- Csókolom. – köszöntem el.  

- Szervusz! Aztán vigyázzál magadra! - hangzott az intő szó.  
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- Igenis. - Kiléptem a konyhaajtón. Szuszi ugrándozott előttem. Halkan vakkantgatott. A ka-

puig többször végignyalta kezemet. A kapuban éles hangján ugatott. Játékosan megcibáltam fején a 

szőrt. Közben lenéztem rá.  

- Jól van, na! Jól van. – mondtam. – Kilátott, de én nem láttam szemeit a hatalmas szőrbozót-

jából. Tovább ugrálva, nyüszítve kísért a kerítés végéig. Elvárta, hogy még egyszer bedugjam az 

ujjamat a kerítés résén egy utolsó üdvözlésre. Azután morogva visszakocogott hátra a konyhaajtó-

hoz. Szuszi ugatása felverte a szomszéd kutyákat. Egymás ismerősei voltunk. Nem vad csaholással 

kísértek védett területeik egyik végétől a másik végéig, hanem jó barátként. Mindegyik nyomta po-

fáját a kerítéshez egy simogatásért. Hálás pillantásukat és egy-egy nyalintásukat érdemeltem ki reg-

gelenként. Persze, nem mindig tudtam elcsenni néhány szem kockacukrot otthonról ezért a barátsá-

gért.  

Már most meleg volt. Az eső hetek óta nem esett. A fák és bokrok levelein megülepedett a 

por. A kertekben ilyenkor már sokan locsoltak. Ahol a víz szétterült felsóhajtott a föld, frissebbé 

vált a zöldség, színesebbé a virág. Sashalomnak ebben a negyedében főleg állami alkalmazottak, 

iparosok, néhány jobb módú polgári család lakott. Szép családi házak sorakoztak rendezett kertek-

kel. Az ágyásokban sorjában a zöldség a széleken virág, és gyógynövény. A gyümölcsfák minden 

évben roskadoztak a finom, ízletes terméstől. Sokan tettek el gyümölcsöt télire. A zöldségfélékkel 

csekélyke fizetésüket, többen a nyugdíjukat pótolták ki.  

Sietősen lépkedtem. Elakartam érni még a félhetes HÉV-et. A Gödöllői gyors hosszú elnyúj-

tott sípolással jelez: most indul ki a Sashalmi állomásról.  

Mire leértem az állomásra, a peronon már sokan álltak. A HÉV pontosan érkezett. A kocsik 

tele voltak utasokkal. A felnőttek ülve aludtak, az állva kapaszkodók bóbiskoltak. Ezekben az öreg 

kocsikban a kerekek kattogása a kocsiszekrény nyikorgásával akkora zajt csapott, nem lehetett érte-

ni egymás szavát. Mégis, ezeket, a huzatosabb kocsikat szerettem jobban. Pedig a csendes pullman-

kocsikban lehetett tanulni. Mi gyerekek nem mindannyian értük el a kapaszkodókat. Megszoktuk, 

hogy terpeszbe állva egyensúlyozzunk. Kis szerencsével kapaszkodhattunk az ülések háttámlájának 

felső vascsövébe. Ma ehhez sem volt szerencsém. Csak a peronra tudtam felfurakodni. A nagy hu-

zatban izzadságszag csapott orron. A baloldali ajtó csukva volt. A felszálló oldalon a lépcsőről a 

kalauz addig ügyeskedett, amíg maga is felkerült, felhúzta a rácsot és beakasztotta. Ekkor sípoltak 

hátul, és az állomásfőnök elől engedélyt adott az indulásra.  

Kavarogtak fejemben a gondolatok. Még soha nem találkoztam hivatalos személlyel.  Miért 

került az újságtól a Hivatalhoz a versem? Mit fog kérdezni? Talán valami nem tetszett a szerkesztő-

nek? Nem hinném. A hazafiságról írtam. A hazaszeretetet, aminek meg kell dobbantania minden 

magyar ember szívét. Olyan szép a mi kis hazánk. Persze, nem a hőn szeretett vezérünket foglaltam 

rímekbe. Hogy a fene vinné el valahová.  

Félnyolc lehetett, amikor a Keleti-pályaudvar déli oldalához a HÉV megérkezett. A pirított 

tökmag árusok most is álmosan várták a vevőket. Átsétáltam a villamos megállóhoz. A villamos 

végig döcögött a Rákóczi úton, hosszú felhőben hagyta maga mögött a reggeli port. A Kis Körútnál 

leszálltam. A Kossuth Lajos utca zaja oda-vissza csapódott a házak falain. A macskakövek között 

fekvő síneken döcögő villamosok fékjei minden megállónál fülsiketítően, visítva csikorogtak. Indu-

lásnál a lépcsőn lógók, mint egy-egy szőlőfürt a szélben előre-hátralendült. Felébredt a város.  

Befordultam a Városháza utcába. Még fél órám volt félkilencig. Elsétáltam a neves épületig. 

Benéztem a nyitott nagykapun. Hűvös levegő simogatott jólesőn. Tovább léptem. Megálltam a sar-

kon. Vártam néhány percet. Lassan sétálva indultam visszafelé. Egészen kimentem a Kossuth Lajos 

utcáig. Az aszfalt, a macskakő még nem ontotta a meleget. A Duna felett vibrált a levegő, a budai 

hegyek zöld vonulata belereszketett a szürke aljú ég, kékjébe. Apámtól kapott órámra néztem. Az 

utcán vette olcsón. Minden nap egy-két percet sietett. Büszke voltam arra, hogy van órám és nem 

izgatott az, hogy utána kellett minden nap állítanom. Ma még nem állítottam rajta. Negyedkilencet 

mutatott. Visszafelé indultam. Belső remegéssel léptem be a kapun. A portás a fülkéje előtt állt.  

- Hová megy? - kérdezte.  

- A Művelődési Osztály Vezetőjéhez - válaszoltam hangsúlyozva minden szót.  

- Behívták? - kérdezte.  
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- Igen. - mutattam a levélborítékot. Kivette a kezemből.  

- Ez nem magának van címezve.  

- Tudom. De az osztályfőnök úr ezt adta oda, a cím miatt.  

- Akkor rendben van. Tudja hová kell mennie? - kérdezett és visszaadta a borítékot.  

- Nem tudom. – válaszoltam bátortalanul.  

- Na. Menjen itt fel az első emeletre. Jobbra találja majd meg. Ki van írva. Már itt van a fő-

nöknő, akit keres.  

- Köszönöm a segítségét. – válaszoltam és elindultam a lépcsőház irányába. Az első emeleten 

jobbra fordultam, a negyedik ajtón volt a felirat: Művelődési Osztály. Kopogtam.  

- Tessék! – hallatszott bentről egy vékony női hang. Benyitottam.  

- Kezicsókolom.  

- Jó napot. Milyen ügyben?  

- Az iskolába tetszett írni egy levelet. Az osztályfőnököm mondta, hogy ma ide kell jönnöm 

nyolc óra harminc percre. – a faliórára nézett.  

- Pontosan annyi az idő. Hogy hívják? – Bemutatkoztam.  

- Igen. Tudok róla. A főnöknő már várja. Beszólok, hogy megjött. – Az ajtóhoz ment, beko-

pogott. Kezében jó vastag iratrendezőt tartott. Néhány másodpercet várt mielőtt benyitott. Én meg 

zavarba jöttem. Azt hittem, hogy ő a vezető.  

- Itt van a posta, – mondta halkan, belépett és behajtotta maga mögött az ajtót. Röviddel ezt 

követően nyílt az ajtó. Középkorú nő jött ki. Nyújtotta a kezét.  

- Jó reggelt fiatalember. Maga mindig ilyen pontos?  

- Kezeit csókolom. Igen – válaszoltam.  

- Derék dolog. És milyen a tanulmányi előmenetele? – a kezemet nem engedte el, mutatta az 

irányt a szobája felé, előre invitált és csak akkor engedett el, amikor mind a ketten beértünk a szo-

bába.  

- Jó közepes. – válaszoltam.  

- Mi az erőssége? – az íróasztala mögé került. Leült. Az asztala előtti magas támlás székre 

mutatott, hogy abba üljek le.  

- Na, melyik tantárgyat szereti a legjobban?  

- Nem igen van külön kiemelt kedvenc tantárgyam. Az általános iskolában szerettem rajzolni, 

szerettem az irodalmat, inkább a humán tárgyakat. A matematika, a fizika a kémia és a biológiai 

ismeretek nekem komoly feladatot jelentettek, nem értettem meg sok részüket. Volt is bajom elég. 

Itt meg egészen másként tanítják. Nem úgy, mint ahogyan az általános iskolában tanították. De nem 

csak én vagyok ezzel így. Az osztály fele kínlódik.  

- Ha nem szereti a reáltárgyakat, akkor miért jelentkezett közgazdasági technikumba?  

- Tetszik tudni az úgy volt, hogy a szüleim nem tudták eldönteni mi legyek? Apám csodálattal 

beszélt a hidakról, meg a földalattiról. Azt mondta, nincsen szebb dolog a világon, mint hidat és 

földalattit tervezni, nézni, ahogyan felépül, ahogyan robognak rajta a vonatok. Azt akarta, hogy 

tervező legyek. Mélyépítészeti technikumba szeretett volna küldeni. Onnan meg a Műszaki Egye-

temre. A nevelőanyám meg azt mondta, a mérnök ember nem keres jól. Legyek inkább állatorvos. 

Az jól is keres, meg aztán mivel nem emberről van szó, nincs akkora felelőssége. Ők otthon vitat-

koztak, az iskola pedig a papírjaimat a közgazdasági technikumba küldte el. Oda vettek fel.  

- Téged nem kérdeztek meg, mi szeretnél lenni?  

- Dehogy nem. Csak hát én nem tudtam. Honnan tudtam volna? Nem sokat gondolkodtam 

azon, hogy mi legyek. Amikor annakidején az osztályfőnöki órán a jövőről beszélgettünk Gyuri 

bácsival, Gyuri bácsi volt az osztályfőnökünk, csak néztünk magunk elé. Egy-két srác volt közöt-

tünk, akiknek határozott elképzelése volt, arról hogy mi akar lenni? A Bauer Feri kereskedőnek 

készült, mert az apja is kereskedő. A Tétényi Pisti azt mondta, hogy ö orvos lesz. Az ö édesapja 

orvos. Azt hiszem, hogy az édes anyukája is orvos. A Tétényi egy nagyképű gyerek. Még a taná-

rokkal is szemtelen volt sokszor. Nem emlékszem a többiek közül bármelyiküknek saját elképzelése 

lett volna arról, hogy mi akar lenni? Egyébként az osztályban sok volt a barakk gyerek. Volt közöt-

tük olyan, aki a hatodikat, vagy a hetediket ismételte. A barakkiak között azt hiszem egy sem volt, 
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aki tovább tanulna. Azt nem tudom, mert nem mondták, hogy valamilyen szakmát tanulnának. Az 

elemi iskola elvégzése után sokan segédmunkásnak mentek.  

- Értem. Te ugye írsz verseket? Nem költő akarsz lenni? Nem beszéltél erről a szüleiddel?  

- Abból nem lehet megélni. Amikor verset fabrikáltam azt kérdezte a nevelőanyám, nincs más 

dolgom? Haszontalan dolognak tartották apámmal együtt. A szüleim is és mások is azt mondták, 

hogy egy jó szakmát kell kitanulni. Mert a jó szakemberekre mindig szükség van. Egy jó szakmun-

kás meg tudja keresni mindennapi kenyerét. Sose mondták a művészekre és a költőkre, hogy azokra 

szükség van. Akire pedig nincs szükség, az nem keresi meg a mindennapit. Persze vannak kivéte-

lek. Édesapám ismerte a Horváth Feri bácsit, aki az operába volt énekes. Azzal jó nagyokat mulat-

tak. Annak volt pénze, annak ellenére, hogy művész volt. Feri bácsira nem mondta apám, hogy fe-

lesleges művész. Azt mondták, hogy Operaénekes. Mert az már valami.  

Persze, én szeretem Petőfit. Ahogyan ír! A Nemzeti Dal, az Alföld. Meg a többi. Ez fantaszti-

kus. Utolérhetetlen. Vagy Vörösmarty. Igaz, ők meg tudtak élni a művészetükből. Szerették és tisz-

telték őket az emberek. És aki elolvassa műveiket az ma is szereti és tiszteli művészetüket. De ma? 

Mit írnak, ma a költök? Mi jelenik meg az újságokban? Ez nem igazi művészet. Szegény az ország, 

szegények az emberek. Dolgoznak reggeltől estig. Nem olvasnak sem Petőfit, sem Adyt, sem Jóka-

it, senkit. Nagyon sok verset írtam. Hátha versnek lehet azokat nevezni. Sokat elégettem.  

Tetszik tudni, borzasztóan nehéz rímekbe foglalni egy gondolatot. Úgy írni, kiderüljön mit is 

akarok mondani a másik embernek. Kapcsolatot találni az emberekkel. Eldönteni, hogy hány sza-

kaszban fejtem ki a mondanivalómat. Sok-sok munka az, mire egy vers összeáll. Ha nem tetszik, be 

vele a tűzbe! Csodálom a nagy költőinket. Könnyedén írhatták verseiket. Megtalálták a hangnemet, 

jöttek a rímek egymásra és olyan a mondanivalójuk, amiből világos az, mit kell tenni.  

Én is írtam már úgy verset, hogy jöttek belőlem a szavak a sorok, a szakaszok és összeállt a 

vers szerkezete. Benne volt a mondanivalóm, nem kellett eldobnom az egészet. Persze előtte napo-

kig forgott az agyam. A gondolat keltette feszültség kifejezéséihez kerestem a jelzőket. Próbálkoz-

tam különböző formával szerkeszteni. Aztán megtaláltam a formát, jöttek a rímek. Sikerült papírra 

vetni.  

- Mennyi verset írtál?  

- Nem tudom.  

- Mióta foglalkozol versírással?  

- Komolyan? Öt éve. Ha jól emlékszem ötödikes voltam, amikor már sok verset írtam. Talán 

az volt a baj, hogy már akkor verseltem a számtan, a kémia, meg a többi tárgy tanulása helyett.  

- Nekem tetszik ez a versed. Ez az a vers, amit az újsághoz küldtél be. Tökéletesnek tartod?  

- Nem, nem az. Még sokat kellett volna csiszolnom rajta. Egyébként is. Mi az, hogy tökéle-

tes? Úgy érzem, hogy nem eléggé domborodik ki az, amit mondani akarok. Azt is megbántam már, 

hogy elküldtem.  

- Ühüm. – halkan mormogott maga elé, ahogyan lenézett az asztalára. Talán a versem lehetett. 

Elmerengett, töprengett.  

- Szívesen segítek egyengetni az utadat. Ha akarod. Szeretném megismerni több versedet. 

Hozzál be néhányat. Válogatás nélkül. – Fülig pirultam. Először fordult velem elő, hogy valaki az-

után érdeklődjön, amit szeretek tenni. Jó érzéssel magamban, mosolyogva boldogan léptem ki a 

Városháza kapuján. Nem volt kedvem bemenni az iskolába. Elindultam a Kossuth Lajos utca felé. 

A Pilvax köznél balra fordultam a Kávéház irányába.  

- Itt voltak Petőfiék! – futott át fejemben a gondolat. Megálltam. Néztem a hatalmas üvegab-

lakokat, függönyöket, a bejáratot. Vajon 1848-ban milyen volt ez a homlokzat? Egészen biztosan 

nem ilyen. Mindegy!  Azóta sem tört ki Európában forradalom. Ki tudja, történik még egyszer va-

lami, a szabadságért? Gondolataimban körvonalazódott egy új vers a szabadságról. Motyogtam a 

szavakat magam elé. Mielőtt a Semmelweis és a Kossuth Lajos utca sarokára értem volna, elém 

lépett egy nagytestű magas fekete bőrkabátos férfi.  

- Maga volt a Művelődési Osztályon?  

- Igen, én voltam. – válaszoltam. Szemét nem láttam a bőrkabátosnak Vastagkeretes sötét 

szemüveg takarta.  
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- Akkor maga a Kacsó József.  

- Igen én vagyok. Miért? – kérdeztem.  

- Velem jön. – További szó nélkül ragadta meg karomat. Maga elé rántott. A járdaszegély 

mellett ebben a pillanatban fékezett egy fekete Pobeda. A jobb oldalamnál is megjelent egy bőrka-

bátos férfi. Az a másik karomat markolta meg. Megijedtem. Fölnéztem. Riadt tekintetű emberek 

fordították el fejüket. Gyorsan léptek tovább. A Pobeda hátsó ajtaján löktek be. Elől ketten ültek, 

hátul ketten fogtak közre.  

Csapódtak az ajtók. A sofőr folyamatosan nyomta a dudát. A járókelők ugrottak előle. A Rá-

kóczi út felé kanyarodott csikorgó kerekekkel. A Duna felöl jövő villamosnak fékezni kellett hirte-

len, hogy ne ütközzenek. Kereszteztük a Kiskörutat. A mellettem ülő pisztolyt fitogtatott jobb te-

nyerében. Senki sem szólalt meg. A Vas utcánál kezdtek el függönyözni. Először a hátsó ablak füg-

gönyét húzták össze. A hátsó ajtók ablakai után, az első ülések támlái fölött húzták, két oldalról, 

össze a függönyöket. Mire átértünk a Kőrúton, nem lehetett kilátni.  

- Tegye mind két kezét az első ülésre és hajtsa rájuk a fejét. Aztán meg ne mozduljon, mert 

szétverem a pofáját! – Olyan gyorsan történt minden, megijedni sem volt időm. Pedig megijedtem. 

Rohantak gondolataim. Honnan tudják a nevemet? Honnan tudják hol voltam? Hová visznek? Elön-

tött a meleg. Aztán nyugtattam magamat. Hiszen nem követtem el olyant, amiért bánthatnának. Ez 

csak tévedés lehet. Hát mit tettem, hogy így bevágtak ebbe a Pobedába? Ezt is annak a rohadt Rá-

kosinak köszönhetem. Az hoz minden bajt erre az országra. A verőlegényeivel. Úristen! Villant át 

bennem. Ezek azok! Ezek ávósok! Ezektől mentsen meg az Isten! Apámat is meghurcolják. Jaj, 

Istenem! Soha többé nem firkálok a HÉV peronjaira és a kapualjakba. Rohadt disznók. Egyszer 

úgyis elpusztultok.  

A Pobeda meg csak ment, fordult jobbra, fordult balra, felgyorsított, megállt. Hallottam, hogy 

mellettünk indul a villamos, indultunk mi is, de fogalmam nem volt, hogy merre járunk. Óvatosan 

felemeltem a fejem. Az órára akartam pillantani.  

- Mondtam, hogy meg ne moccanj! – ordított nagyot, és ököllel ütött a fejemre. Megszédül-

tem. Könny nem jött ki, roppant erőfeszítéssel próbáltam mozdulatlan maradni. Sokáig autóztattak, 

míg végre megálltak. A mellettem ülök gyorsan léptek ki. A baloldali szólt vissza:  

- Gyerünk kifelé! Nem néz se jobbra, se balra. – Felegyenesedtem, két kezemmel toltam ma-

gamat kifelé az ülésről és hirtelen felfelé néztem.  

- Megmondtam, hogy nem néz semerre – sziszegve kapta a jobb karomat el. Annyit láttam, 

hogy a háromemeletes épület homlokzatáról sok helyütt hiányzik a vakolat, és középen balkonok 

vannak. Megrántott. Lökött maga előtt. Mire a bejárathoz értünk kinyílt a kapu. Mögötte egyenru-

hás rendőr állt. Közben odaérkezett mellém egy civil ruhás férfi. Vállamra tette a kezét, valamit 

halkan mondott a rendőrnek, és elindult velem a lépcső felé. A harmadik emeleten balra fordultunk. 

A folyosó végén jobbra az utolsó ajtón kopogott és azonnal benyitott. Civil ruhás férfiak és nők 

társaságán keresztül vezetett utunk a szemközti ajtóig. Ott előre ment, megvárt, míg mellé érek.  

- Üljön le. – Mosolygott. Valamit felvett az íróasztalról. Majd elindult az ajtó felé. Onnan 

szólt vissza:  

- Egy kicsit várni kell. – Mélységes csönd vett körül. Arcomat tenyerembe temettem. Nem ér-

tettem az egészet. Tudni szerettem volna, hol vagyok és miért? Szívem dobbanásait hallottam. Az 

ablakon túl kéklett az ég, a kék ég alatt a rátelepedett félelemmel ott nyomorgott a szabadság. Itt 

bent mindenkitől elzárva, ráéreztem a rabság ízére. Ki tudja, hogyan végződik sorsom? Kavarogtak 

bennem a gondolatok. Legalább azt kellene tudnom, hol vagyok.  

A fekete lefüggönyözött Pobeda a bőrkabátosokkal, durvaságaik, a kapuban rendőr, mosoly-

gós civil, aki felkísért, civilek a másik szobában. Egy biztos. Nem tettem semmit. Firkáltam. Csak 

azért hozhattak be. Apámat ne bántsák. Ha megtudja, agyonüt. Az biztos. Kitől tudhatják? Hát per-

sze. Nevelőanyám nővérétől, aki házmester. Egyedül ö tudhatja. Rákérdezett: nem én írtam a kapu-

alj falára hogy akasszák fel Rákosit? Betojt. A betyár mindenit! Kivert a hideg.  

Egészen kicsinek éreztem magamat.  

Percek múltak el vagy órák? Átjárt a félelem. Jót nem reméltem. Eszembe jutott egyik bará-

tom. Mesélte hogyan vitték el édesapját egy éjszaka. Ennek már két hónapja. Igaz, csak nekem 
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mondta el. Anyukája járt már mindenhol. Levelet küldött mindenkinek, akit csak mondtak neki. 

Sehonnan nem jött válasz. Jó érzéssel gondoltam vissza ezekre a baráti beszélgetésekre. Barátom 

közeledésére, arra hogy engem avatott be titkába. Másnak nem mondta el. Vagy nem merte elmon-

dani. Ez nagy bizalom volt. Felegyenesedtem. Két karomat összefontam. Szembe ültem az ajtóval. 

Belülről párnázott. Nem emlékeztem, hogy kívül milyen. Az ablak alatt szék, előtte íróasztal, jobb 

oldalon egy asztali lámpa, baloldalán egymásra rakott dossziék. Középen toll, ceruza, tinta. Nagy-

szoba volt. A mennyezetre középen sínt szereltek. Azon lógott egy földig érő vastag függöny. A 

szobát kettéválasztani középen a függönnyel, így lehetett. Hátul baloldalt egy heverő, mellette álló-

lámpa. Az előtérben két fotel és egy dohányzó asztal. Hátul a nagy fal előtt beépített szekrény. Nyí-

lott az ajtó. Középtermetű fiatal nő lépett be. Felálltam.  

- Jó napot. – köszönt mosolyogva. Torkom összeszorult. Valamit dadogtam válaszul köszönés 

helyett. Közben leült. Intett én is üljek le.  

- Merre járt ma reggel? – nézett rám. Nem várta meg válaszom.  

- Biztatták versírásra? Tudja, miért van itt? Hát ezen kell elgondolkodnia. Itt van papír ceruza, 

ha tollal akar írni, azt is használhatja. - Közben eljött az asztaltól. Az ajtónál visszafordult  

- Ott a kis asztalon is lehet. Kényelmesebb. Később majd benézek. Addigra írja meg. Jusson 

valami az eszébe.  Hangsúlyosan ejtette ki az utolsó szavakat.  

Mi juthatna az eszembe? Ezek vagy tudnak mindent rólam, akkor minek ez a komédia, vagy 

nem tudnak semmit. Akkor meg még a firkálást sem írom le. Átültem a kis asztal mellé. Először az 

üres papírra meredtem, később kinéztem az ablakon az égre. Egy-egy madár röppent. Elmúlt két 

óra. Tehát már három órája vagyok itt. Erősödött bennem a szorongás. Fojtogatott a sírás. Mit írjak? 

Azt írjam le, hogy firkáltam? Azt írjam le azért firkáltam, mert gyűlölöm azokat, akiket nem isme-

rek, dicsérni kell őket, állva vörösre tapsolni tenyerem? Akik elviszik a szülőket és nem tudni, hogy 

visszatérnek? Hogy kirakatba rakják a két kiló lisztet, egy kiló cukrot és zsírt, megszégyenítve csa-

ládokat hogy EZÉRT BURZSUJOK! Így is félelmet keltve minden emberben.  

Rettegésre épített vastaps megszégyenítő érzését írjam le? Azt versbe foglaltam. Istenem! 

Ugye nem találták meg verseimet? Ha igen akkor nagyon nagy baj van. Mert gyűlölöm őket és ezt 

írtam meg. Mert ezeknek nem volt elég a háború. Minden értéket tovább rombolnak az emberben. 

Ez az a fene nagy szabadság, amit hirdetnek. Szegény apám. Ha kint voltak, akkor öt is elvitték. 

Biztosan. Hiszen Ő az apám. Mindig mondta:  

- Fiam, becsületes embernek kell lenni. Nem politikusnak. A politikus politizál, az a dolga. 

Az egyszerű ember pedig dolgozik. Mert az a dolga. Te fiam tanulj, legyél több nálam, de soha ne 

politizálj! – Azt hiszem igaza volt. Költő akarok lenni. Csak szólhat-e minden vers a szerelemről, 

madarakról, virágokról? A madár dala a szabadság dallama. Milyen nehéz rímbe szedni. Nem aka-

rok meghalni! Ki kell innen jutnom. Ki jutok, ki jutok, hajtogattam magamban. Nyílt az ajtó. Visz-

szajött a nő. Határozott lépésekkel ment az íróasztal mögé.  

- Eszébe jutott valami?  

- Nem tudom, minek kellene eszembe jutnia?  

- Ejnye, ejnye! Mi mindent tudunk magáról. Ne nehezítse a dolgunkat. Mindkettőnknek 

könnyebb lenne, ha leírná. Egyedül csinálja? Kik a barátai? Hol szoktak összejönni? Na! Ugye mi-

lyen egyszerű? – aztán megint ott hagyott.  

- Ne sokat teketóriázzon! – szólt vissza még az ajtóból.  

 Egyedül csinálom? Mit csinálok egyedül? A falfirkálásról van szó. Kik a barátaim? Arról 

szó sem lehet. Nem hogy írásban, és nem jövünk össze sehol. Egyedül, mindig mindent csak egye-

dül. Kivel írnám verseimet? Aha! Otthon tehát nem jártak, de így is úgy meg fog verni édesapám, 

hogy olyant még nem kaptam. Ismét bejött. Fenntartott fejjel ment az íróasztalig. Rám se nézett.  

- Jöjjön ide. Látom, nem akar az eszébe jutni semmi. – Egy dossziét vett elő, kihúzott belőle 

egy formanyomtatványt, maga elé helyezte.  

- Neve... apja neve... anyja neve... lakik... melyik iskolába jár.. sorban tette fel kérdéseit és 

írta be válaszaimat. – Miért nem ír, miért bosszant?  

- Nem tudom, hogy mit kellene írni.  
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- Hát mondtam! Ha leírja az enyhítő körülmény. Ha nem, akkor majd másként kérdezünk. 

Üljön le ide elém. Megismétlem. Mindent tudunk magáról. Szereti az iskoláját?  

- Nagyon.  

- Na, látja. Az iskolának kiváló tanárai vannak. Sokat lehet tőlük tanulni. Nem akar tovább 

tanulni abba az iskolába? – Nagyon bután nézhettem, mert felnevetett.  

- Nem érti, amit mondok?  

- Nem. – válaszoltam. – nem csináltam semmi olyat.... 

- Neeem!!? – csattant fel megnyújtva hosszan az e-t. – hazudsz! – folytatta ordítva belém 

fojtva a szót. – Menjen vissza az asztalhoz és írjon le minden disznóságot, amit elkövetett. Meg 

amiket már mondtam. – A falfirkálás járt az eszemben. Csak azért hozhattak be. Azért sem írok le 

semmit. Mondani valóm nincs! - morogtam magam elé remegő szájjal. Kicsapódott az ajtó.  Rossz-

arcú férfi jött be.  

- Leírta? – kérdezte a nőtől. Rekedtes hangja visszataszító volt.  

- Nem írt le semmit.  

- Kár. Menjen az ágyhoz! Vegye le a cipőit. – utasított – a koszos zoknijait is! – folytatta – 

feküdjön hassal az ágyra.  

Lefeküdtem, gyorsan fejem fölé kaptam a kezemet. Talpamat ütötte valamivel. Gumibot le-

hetett. Összeszorított fogakkal minden ütésnél megrándultam.  

- Írja e már? – tette fel sziszegő hangon a kérdést. Abba hagyta az ütlegelést. – Menjen az asz-

talhoz. – utasított. Csendben vettem vissza a levetett holmit. A talpam fájt, zsibogott. Az asztalhoz 

érve éreztem a cipő szorítását.  A nő ismét elővett egy lapot és maga elé tette.  

- Neve... apja neve... ismételte meg a kérdéseket.  

Remegő hangon válaszoltam. Felordítottam a combjaim között megfeszülő éles fájdalomra, és 

mintha valamivel eltalálták volna a fejemet.  

Nem emlékszem mi történt azután? Nem tudom mennyi idő múlt el, amikor igen messziről 

szófoszlányokat hallottam. Éreztem, vízben csorgom, minden émelygős, hányingeres. Próbáltam 

nyitni szemeimet. Szemgödreimben összegyűlt a sós víz, lassan folyt át kétoldalt a szélekre, érez-

tem, ahogyan végiggördül arcom bőrén. Megpróbáltam felülni. Moccanni sem tudtam. Elhomályo-

sult szemeimmel nem láttam, vannak-e a szobában. Egy férfihang szólalt meg. Sokáig feküdtem 

még így hanyatt, míg végre feltudtam ülni.  

- No, mi van, ír-e már? – kérdezte a rekedt hangú. Akartam mondani, hang nem jött ki a szá-

mon. Az járt eszembe, csak el innen, el innen minél hamarabb. Bármi áron.  

- Kérek szépen egy pohár vizet. – szólaltam meg. A nő hozta a vizet. Szenvtelen arcát a meg-

vetés vonalai rajzolták át. Felültem. Kortyoltam a vízből. Visszaadtam a poharat. Felálltam, egész 

testemben remegtem. Nehezen elindultam az asztal felé. Leültem, a fehér papír fölé hajoltam és 

elkezdtem írni. „A HÉV-en néha egyedül utaztam a leghátsó peronon. Amikor nem látott senki, 

fekete vagy színes ceruzával, és krétával felírtam, hogy le Rákosival. Azt is írtam, hogy rohadt egy 

rendszer. Még kapualjakba is írtam. Több helyen. Nem emlékszem, hogy hol.”  

A nő elvette a papírt. Elolvassa és visszatette elém.  

- A barátai is firkálnak?  

- Nem tudom. Én erről senkivel nem beszéltem.  

- Írja alá itt. Mit szól majd az apja, ha megtudja, hogy milyen disznó fajzat a fia? Egy haza-

áruló!  

- Nem vagyok hazaáruló – mondtam nagyon halkan.  

- Pofa be! – így a rekedt hangú. Ez volt az utolsó két szava mielőtt távozott. Az a férfi jött be, 

aki felkísért. Magunkra maradtunk. Először elnézést kért. Majd hosszas magyarázatba kezdett. A 

népi demokráciát meg kell védeni a reakciótól, és olyanokat nem szabad mondani, meg írni, ami-

lyeneket én írtam. Aztán még azt mondta, hogy mindennek ellenére megkedvelt engem és működ-

jünk együtt. Találjak ki egy művésznevet, azt írjam ide a nevem mellé a papírra, és majd ezen szólít 

Ő, ha találkozunk, vagy ha mással találkozom.  

Nem értettem az egészet. Egy nő jött be, szótlanul tett le az asztalra egy tányért, szendvicsek 

voltak rajta.  
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- Gondolom éhes vagy? Fogd meg és edd meg. Régen itt vagy nálunk.  

Remegett a kezem, nem akartam elfogadni, de nagyon éhes voltam. A kezem remegett, elvet-

tem az egyik szelet kenyeret és beleharaptam. Legyőzött az éhség. A mosolygós hátradőlt a széken, 

a költészetről kezdett beszélni, biztatott, aztán lekísért a Pobedába. Ott állt most is lefüggönyözöt-

ten. Hátulra beült velem, még elmondta, otthon mondjam azt, hogy moziban voltam. Ami történt 

arról ne beszéljek. Aztán kiszállt, a Pobeda elindult, a Keleti pályaudvar közelében állt meg. A mel-

lettem ülő bőrkabátos lenézően és unott pofával szólt, hogy most már kiszállhatok. Izzadt tenye-

remmel szorongattam az iskolatáskámat. Talpam fájt, nem éreztem magamat jól. Elvánszorogtam a 

HÉV-ig. Nehezen léptem fel a peronlépcsőkön, még sok ülőhely volt az egyikre leültem.  

 

Késő este értem haza. Köszönésemet nem fogadták. Első pillanatban képtelen voltam felmérni 

a helyzetet. Voltak itt az ÁVH-sok, vagy nem voltak? Magyarázkodásom hogy moziban voltam 

sután jött ki. Apám igen ferdén nézett rám. Haragja nem enyhült. Először kiabált, az öt centi széles, 

vastag csatos katonaszíja után nyúlt. A világon semmitől nem féltem jobban. Majd meggondolta 

magát tovább fenyegetve, hogyha még egyszer előfordul a csavargás, akkor nagyon elfenekel. Ha 

pedig van pénzem, és moziba akarok menni, mondjam meg előre. Mindenre gondoltak csak jóra 

nem. Megnyugodtam. Nem a verés elkerülése miatt. Hangja megenyhült, de a szemeiből még min-

dig sugárzott a harag.  

- Jobban tennéd, ha tanulnál. Vagy az anyádnak segítenél a házi munkában. Minthogy hülye-

ségeket nézzél a moziban. – Zárta le az egyoldalú párbeszédet. Más lett volna a helyzet, ha itt jártak 

volna, vagy ha nem egy huszonöt wattos izzó árasztotta volna a fényt a konyhában. Egy nagyobb 

izzó fénye mellett nem tudtam volna eltakarni kisírt szemeimet. Még reszkettem a félelemtől, és 

nagyon sápadt lehettem. Hála az Istennek semmit sem láttak rajtam. Több szót se szóltam. Nem is 

kérdeztek. A sírás fojtogatott. Szégyelltem magamat a történtek miatt. Hülyeségeimmel csak bajt 

okozok apámnak. Rettenetes félelem volt bennem hogy mégis csak kijönnek az ÁVH-sok és elvihe-

tik apámat is. Milyen nagy marha vagyok, a nagy hazafiságomban. Mit is képzelek magamról? 

Megváltom a világot? Egy frászt! Az lesz, hogy elviszik az apámat. Aztán majd még egyszer fo-

gom-e látni? Én ökör. Én taknyos.  

Napokig tartott ideges remegésem. A házi feladatok mellett, a hátsó szobában időztem verse-

im rendezgetésével. Próbálkoztam szétválogatni a politikaiakat a többitől. Végül is a józanész győ-

zött. Félelmemben majdnem az egészet tűzre vetettem. Erre a sorsra jutottak novelláim, feljegyzése-

im és más írásaim is.  

Nagyot fordult életem rendje. Reggelenként settenkedve igyekeztem a HÉV megállóhoz. Ha 

nem találkoztam diáktársaimmal, elvegyültem a tömegben. Az utcán állandóan forogtam. Hetek 

múltán sem éreztem magamat biztonságban. Tarkómon éreztem egy tekintetet, nyomomban a Po-

bedát, minden fekete bőrkabátosban ÁVH-st láttam. Ilyenkor vagy megálltam egy kirakat előtt és a 

tükröződésből figyeltem hátra, vagy futni kezdtem, sokszor ellenkező irányba. Ha villamos megálló 

volt a közelben az induló villamosra ugrottam fel. Sokszor szidtak ezért meg a kalauzok. De hát, 

mit tudták ők hogy nem az én gyerekes felelőtlenségem, hanem a bennem élő félelem miatt csiná-

lom, ezeket a veszélyes ugrálásokat.  

Közeledett az év vége. Osztályfőnöki óránk volt, amikor óriási robajjal zendült meg az ég. 

Hatalmas vihar kerekedett mire kicsöngettek. Osztályfőnököm kiküldte az egész osztály, engem 

magához intett. Oda mentem a katedra elé. Ő lelépett elém. Halkan mondta:  

- El kell mondanom neked, másodikba nem iratkozhatsz be hozzánk. – Fejemre tette a kezét. 

Ujjaival tapintotta ki koponyámon a dudort. Alig észrevehetően ingatta meg a fejét. Szemembe 

könny szökött. Nem kellett sok, hogy elbőgjem magamat.  

- Azt is muszáj megmondanom neked, – folytatta – másodikba, egyetlen középiskolába sem 

vesznek fel Budapesten, és úgy tudom, hogy sehol nem vesznek fel az országban.  Senkinek ne em-

lítsd, hogy még ide jársz. Az Igazgató Úr úgy tudja, hogy már nem jársz ide. Valahogy megoldjuk 

még a vizsgákat. Kár lenne elveszítened az egész évet. Ősszel iratkozzál be egy ipariskolába. Kö-

zépiskolába Pesten sehol nem vesznek fel. – ismételte el. Talán évek múlva tovább tanulhatsz.  

- Igen – válaszoltam csendesen lehajtott fejjel.  
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- Apáddal majd én megbeszélem ezt a dolgot. – izgatott lettem.  

- Csak azt ne tanár Úr! – szakadt ki belőlem a szó. – Majd csak lesz valahogy.  

- Pedig fontos lenne. Értenie kellene, hogy mi az oka ennek a helyzetnek. Gondolkozzál el 

ezen, és ha nem tudod a szüleiddel megbeszélni, csak szólj. Akkor én megbeszélem velük. És még 

egyszer mondom, menjél el ipari tanulónak. Lesz egy szakma a kezedben, közben eltelik néhány év, 

csak más lesz a helyzet, és tovább tanulhatsz. Az meg, amit itt nálunk megtanultál, tőled azt a tudást 

senki nem veheti el. Meglátod, még az egyetemre is bekerülsz. És lesz diplomád!  

- Igen. Talán. Értem tanár úr. Köszönöm a jóindulatát, a biztatását. Megfogadom tanácsát. 

Csak azt nem tudom hova menjek?  

- A versírást pedig nem szabad abba hagyni. – tért ki a további beszélgetés elől. Újabb impul-

zust adva ezzel a gondolattal.  

- Egyelőre magadnak írj. Maradj fiam az, aki vagy. Belül maradj annak.  

Becsöngettek. Kezet nyújtott. Nem volt szokás. Keményen szorította meg kezemet. Szemében 

szikra csillant és biztatás. Ennyit adhatott. De ez mennyi volt!  

 

* * *  

 

Örök hálával gondolok vissza Osztályfőnökömre. Aki tudta, de nem tudhatta, értette, de nem 

érthette, segített volna, mert velem érzett. Tanácsával nem hagyott magamra. Nem lökött el. Nem 

taszítottam. Kézfogásában dühöt, fájdalmat, bátorítást és végtelen nagy szeretetet éreztem. Magyar 

pedagógus volt. Akkoriban még, sok magyarul gondolkodó, érző és cselekvő pedagógus volt. Belső 

remegéssel. S lassan, lassan megalázva, megtörve, rettegve a holnaptól, önmarcangolások között, 

régi tartásukkal, egyenes gerinccel, magukba fordulva tanítottak, és bizony, nevelve tanítottak to-

vább. Nevelés? Igen. Voltak, akik tanári pályájukat maguktól elhagyták. Mert nem nevelhettek. 

Vagy a kényszer hatott? A lelkiismeret? Élnek még? Az élők hogyan emlékeznek? Van ma, aki 

meghallja akkori sóhajukat?  

 

* * *  

 

Otthon nem késlekedtem bejelenteni, hogy a nyári szünetben dolgozni megyek.  

- Az jó. Legalább keresel egy kis pénzt – mondta Apám. Ezzel a dolog el volt intézve. Azt hit-

tem! Évekkel később hozta szóba a dolgot. Barátai mindenhol voltak. A rendőrségen is. Szóltak 

neki vigyázzon rám. Ötvenhatban tudtam meg, felkereste osztályfőnököm is. Sem a rendőrségi ha-

veri figyelmeztetést, sem a tanárom aggódó elbeszélését akkoriban nem említette.  

A középiskolák kapui egy évtizedre bezárultak előttem. Nyiladozó gondolkodásomra rávágták 

a guillotine. Mert, ugye aki nem fogadta alázatosan, hűséggel, készséggel vagy félelemmel az ön-

kényt, annak az okosodás tiltott volt. Jó okfejtés. Mert, ugye aki nem okosodik, az a periférián 

lump, jobb esetben a proletáriumban tűnik el. Ki gondolná, hogy nem így volt majd mindenkivel?  

Nyári szabadságomat az építőiparban töltöttem. Többen voltunk diákok. Maltert, téglát hord-

tunk a kőműves mester keze alá. Ekkoriban még igen sok volt a háborús lövedékek okozta seb Bu-

dapesten. Azt nem tudom milyen volt a többi nagyváros? Tanulókat szívesen alkalmaztak. Normá-

ban dolgoztunk. Olcsó bérünk miatt rajtunk is lehetett keresni. Pénzt is, és időt, költve a többletke-

resetet, elbiccentve néhány órát az italboltban. Ha nem is sokat, néhány száz forintot összegyűjtöt-

tem. Apám nem mutatta ki örömét nem is fitymált. Az volt a dicséret nem vette el.  

Megjött az ősz. Volt pajtásaim ekkor már gyorsírni tanultak. Rájuk nem voltam irigy. De só-

várogva gondoltam vissza a szép napokra. Amikor még a gépelést vakon gyúrtuk és a budapesti 

versenyen többen az elsők között végeztünk eredményesen.  

Apróbb örömeim az új suliba is akadtak. Több olyan tárgy volt, amit a technikumban tanítot-

tak. Ezeknél könnyen vettem az akadályt. A szaktárgyakkal viszont küszködtem. Az új iskola lassan 

kötötte le figyelmemet. Ismerkedtem a forgácsolás eszközeivel, a reszelővel, köszörűvel, az eszter-

gakéssel és az esztergapaddal. Később megmutatták a marógépet. Igen hamar dolgoztam is rajta. A 

gravírozó gép, azután kedvet csinált az egészhez akkor, amikor egy kis rézlemezre bele gravírozhat-
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tam a nevemet. Egyszer felrobbant egy köszörűkő! Borzasztó nagy riadalom támadt. Szerencsénkre 

baleset nem történt. Különben toltuk a reszelőt a vason.  

Szeptember közepére többen összebarátkoztak. Valamennyien nem rendeződtünk össze. En-

nek az volt egyik oka, hogy nem ismertük egymást. Legtöbben a kerületből jártak a MÜM 7-be, de 

volt, aki a VIII. a X. a VII. kerületből, vagy Budáról jött. Akik Cinkotáról, Mátyásföldről, Sasha-

lomról, Nagyiccéről, Falváról jöttek, azok az Újpalotára átjáró HÉV-vel tették meg az utat. Vagy 

hajnalban, akkor délután korán voltunk otthon, vagy dél körül, ha kettőkor kezdtünk, akkor viszont 

spuri volt este, hogy elérjük az utolsó vicinálist.  

 

Eltelt néhány hét. A falevelek itt-ott libbentek egyet, kettőt, jelezve az ősz köszöntését, mie-

lőtt puhán megérintették volna a földet. Egyre később kelt a nap, és egyre korábban feküdt. Men-

tünkben is, jöttükben is sötét volt. A sötétség zavart. Nem láttam, ki jön velem szembe, ki lépked 

mögöttem, és nem tudtam kivenni kik mennek az utca másik oldalán. Félelmem nem oldódott. Sö-

tétben is lestem a fekete autót. Ködbe veszett a nagy hazafiság, ahogy azt egy évtized multán mond-

ták: bele lettem taposva a betonba. Ennek ellenére és a műszaki tárgyakkal küszködve, tanulmányi 

eredményem félévkor jelesre sikerült. Borzasztóan örültem. Az első öt tanuló között kerültem fel a 

dicsőség táblára. Ennek kevésbé örültem, el kellett tűrnöm. Mégis életem addigi legnagyobb sikerét 

értem el. Hiszen sokan voltunk, többen, mint ezernégyszázan.  

Lelkesebben reszeltem tovább a vasat. Addig reszeltem, amíg nem alakult át tízdekás kala-

páccsá. Aztán komolyra fordultak a dolgok. Egyik gépről a másikra kerültünk. Ez már nem volt 

játék. Megtanították a különbőz fajta esztergakések szögeit. Az él szöget az elején, a hátszöget a 

hátulján. Gyakoroltuk az élek köszörülését, a fogásokat, és csoda, alkottunk. Van szebb a világon, 

mint a saját alkotásod? Ebben a számomra külön világban csudáltam a zengő, zúgó, morgó, csikor-

gó, világba süvöltő-visító hatalmas gépóriásokat, ahogyan simán jöttek lendületbe, pörögtek fel 

fordulatukra, marokba szorítva keményen a munkálatlan vasat, rezet vagy mást, hogy értelmet kap-

jon az emberi-gyereki kéz kapcsolására, odafigyelésére. Mintha két idegrendszer feszült volna 

egymásnak. Az újért. Olajosan. A sarokban négy lábon egy ezres esztergapad, becenevén „kecske” 

állt. Nekem Ő is csodálatos masina volt. A többiekkel ellentétben az olajos forgácstömeget öröm-

mel sepertem össze az oktatási nap végén. Voltak sikereink, voltak keserű pillanatok. Úgy, mint az 

életben, amit nekünk akkor még nagybetűvel kellett írni.  

Más csodálatos pillanatok is akadtak. Ügyesen – ügyetlenül táncoltunk. Ugráltunk a csasztus-

kára. Nagy köröket alkottunk az udvaron. Tanáraink, oktatóink odaadóan szervezték körülöttünk az 

életet. Ők is vágyták a sikert. Elkövetkezett az első ünnep, ünneplés, az első bál. Szavaltunk, éne-

keltünk, csoportunk magyar táncot ropott. Gyerekek voltunk. Mégis, kicsit mintha már valaminek 

az előszobájában lennénk, az előszobából kacsintgatnánk, leselgetnénk ki valahová. Ki a munkás 

életbe. A cigaretta is munkás volt, ami reggelenként úgy vágott mellbe az első szippantásnál, hogy 

belül valami összezsugorodott. Ami miatt azután kevés volt a levegő. Ami meglepő, élveztem a 

munkásfojtogatást a tüdőmben. De ez, nem került pénzbe! Apám zsebéből vándorolt a fia zsebébe. 

Néha amikor nem látta.  

Az ösztöndíjam magasabb volt az átlagosnál. Ezt otthon jó néven vették. Aztán lejegyeztem 

az egészet. Békekölcsön akcióba. Ezt nem nézték otthon jó szemmel. Szó nélkül tudomásul vették. 

Sohasem kaptam vissza. Tudomásul vettem.  

Lassan lekerült rólunk a télikabát. Az M. T. H. (Munkaerő Tartalékok Hivatala) fekete egyen-

ruháinak aranysárgás gombjai csillantak a napfényben. Büszke voltam erre az egyenruhára. Tet-

szett, mert új volt, eltakarta megnyúlt végtagjaimat fenn is, lenn is. Olyannak látszottam benne, 

mint egy valódi felnőtt. A többiek is szerették. Szívesen hordtuk. Nem éreztünk kényszert a kötele-

ző viselet miatt. Pénzbe se került. Sokunknál nem csupán a megnyúlt kezeket, lábakat takarta. A 

szegénységet is. Mert bizony a beiratkozásnál látszott az itt-ott megvarrt, foltokat rejtő kabát nad-

rág. Ami tiszta volt. Sokan hozzá voltak ehhez szokva, és bizony volt, aki szégyellte. Ilyen volt ak-

kor a mi kis világunk. A következő évfolyam egy része kapott újat. Egy részük már kopottat. Nem 

tudom, hogy ők büszkén viselték-e a fekete egyenruhát? Nekem ez az egyenruha mindennél többet 

jelentett. Talán nem is a ruha. Nem is az egyformaság. Emlékeimből úgy tudom megfogalmazni, 
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hogy az egyformában a közös. A közösség, amely közösségben minden gyerek más volt. Csak a 

szellem. A közösségi szellem tartott bennünket össze. A diákcsínyben, a másik vállalásában. Az 

egymásért valóság és ugyan olyan cipőben jártunk. Szakmát tanultunk. A játékban együtt éltem a 

többiekkel, a tanulásban, ha segíteni kellett azonnal megnyíltam, de csak segítőkész voltam. Egyéb-

ként visszahúzódó. A kötelezőkben vettem részt. Nem szorgalmaztam a barátságot senkivel.  

 

Jó volt az első padban ülni. Nem forogtam, nem láttam, mi történik mögöttem. A tanárt fi-

gyeltem. Magyarázott, rajzolt a táblára, vagy írt. Másoltam. Teljesen lekötötte figyelmemet. Nagy 

gondot fordítottam a szép és helyes írásra. Sok fajta színes ceruzát használtam. Ami nekem fontos-

nak tűnt, és amire a tanár külön felhívta figyelmünket, azt színessel emeltem ki. Szépek voltak a 

füzeteim. A betűk rajzolását szakrajz órán tanultuk. Otthon annyit gyakoroltam szabad kézzel hogy 

sablon sem kellett a betűk egymás mellé alakításához. Szinte élveztem. Tanáraim erre is felfigyel-

tek. Arra is, hogy zárkózott vagyok. Ahogy múltak a hetek, hónapok, egyre ritkábban emeltek ki 

példamutató tanulóként. Ennek örültem, nem szerettem példakép lenni. Nem voltam annak való. Így 

is majdnem minden nap feleltem. A feladatok megoldásainál viszont ritkán voltak tanáraim elége-

detlenek.  

Egyáltalán nem éreztem magamat felnőttnek az élet kapujában. Nagy mamlasz kölykök vol-

tunk valamennyien. Persze, március 15-én Petőfiék szelleme ismét fejembe tódította a vért. De ezt 

nem lehetett rajtam észrevenni. Nem vállaltam szavalást, és mást sem. De megint rám jött a vers-

írás. Elkezdtem egy novellát is írni a fekete autóról, majd megihletett a szerelem. De hát nem lehet 

felejteni. Hatott a tavalyi találkozás és sakkban is tartott. Ez volt az igazság. Nem lehetett felejteni 

az ávéhás találkozást. A brutalitást, a testi fájdalmat. A megalázást, a lelki törést. Ez volt a több. 

Feledni? Nem lehetett. Mindennapi félelem. Nem csak visszahúzódóvá, teljesen zárkózottá váltam. 

Azt hitték komoly vagyok, nagyképű. Pedig csak mosolyogni felejtettem el. Kiölődött belőlem a 

csínytevés ördöge. Így lettem lassan csak: az eminens. Közösség iránti sóvárgásomat senki nem 

vette észre.  

 

* * *  

 

A gondviselés vezetett. Kialakult bennem egy szerep, viszony a környezetemmel. Így tudtam 

elviselni április végétől a szerdai napokat. Minden héten, szerdán találkoztunk. Én és a ballonkabá-

tos. Ott a villamos megállóban hátul is voltak padok. Oda mentünk és leültünk. Vagy a HÉV állo-

máson. Ilyenkor bájosan vigyorgott azzal a rohadt kövér pofájával. Mert Ő, az én unokabátyám 

volt. Ő ismerte a jelszót, ami nem volt más, mint az én művésznevem. Irtóztam ezektől a találkozá-

soktól. Heti írásos jelentés: ki szidta a rendszert, ki mit mondott a vezetőkről, mármint a politiku-

sokról, szeretett apánkról és így tovább. Ez a nagydarab nyájas ballonkabátos, megnyerő mosolyá-

val üldözött hétről hétre. Erősítve bennem a gyűlöletet önmagával és az egész rendszerrel szemben.  

 

Ezzel a kettős élettel magamban, ami tovább tartott két hónapnál, minden szerdán egy válsá-

got éltem át. Válságomban persze, tanulótársaimtól egyre jobban elszigetelődtem. Elszigeteltem 

magamat a srácoktól, a lányoktól, a tanároktól. Mindenkitől. Otthon is. Azt hiszem ebben sok tuda-

tosság is volt. Senkivel semmiről nem akartam beszélni. Nem akartam hallani semmit.  Menekül-

nöm kellett. Menekültem. Magam elöl is. De hová?  

 

Magam elől nem tudtam elmenekülni. Azt értem el, hogy nem volt mit „jelentsek”. Így is le-

köptem magamat. Azért az ocsmány helyzetért, amibe sodródtam. Amibe magamat sodortam bele. 

Nem ártottam senkinek, mégis iszonyú nehéz volt megélni ezt a magam mindennapi valóságát. 

Gyűlöltem a helyzetet, a ballonkabátost, a rendszert, ami rám kényszeríti magát, ami alól nincs ki-

búvás. Csak rettegő félelem van.  

A jó szándékú ígéret, meg a fenyegetés minden héten elhangzott: látod, nem bántunk. Apádat 

sem vittük el, nem is mondtuk el neki milyen csúnya dolgokat firkáltál összevissza. Hát ezért ennyit 
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csak megtehetsz nekünk, hiszen közös az ügyünk most már. Nem? Vagy azt akarod, hogy megint 

bent beszélgessünk? Mit szólna apád, ha öt is meg kérdeznénk egy kicsit ezekről a dolgokról?  

 

Igen. Nagyon féltem. A gondviselés vezetett. Vagyis nem volt mit mondanom. Csak azt haj-

togattam, hogy engem itt nem szeret senki, mert kitűnő tanuló vagyok. Sőt gyűlölnek a tanuló társa-

im ezért. Velem nem is játszanak a többiek, strébernek csúfolnak, kiközösítettek maguk közül. Az 

utóbbi időben már nem is szólnak hozzám, pedig sokat segítettem az első félévben a házi feladatok 

megírásánál. A tanárok meg tanítanak. Azt tanítják, ami a könyvben van.  

A rettegésemben is volt egy tiszta pont bennem. A lelkiismeretem. A gondviselés vezetett. 

Tanáraink és oktatóink valóban nem politizáltak. Előttünk az órán nem. A többit meg nem hallot-

tuk. Szakmájuk lelkes hívei voltak. A szakmai ismeretek átadása volt feladatuk. Csodálatosan fel-

épített órákat tartottak. Meg lehetett érteni minden szakmai furfangot. Úgy vezettek bennünket a 

szakma rejtelmeibe, olyan szárnyalóan, olyan érthetően annyira magabiztosan, ahogyan azt csak az 

elhivatottak tudják tenni.  

A gondviselés segített. Tanáraink, oktatóink, szakmájuk átadásában élték ki magukat. Egy új 

munkásnemzedéket neveltek. Jó szakmunkásokat akartak képezni. Ez volt a fontos, ez volt felada-

tuk. A vállalt munkájuk! Érthetően nem politizáltak. Az elmúlt évek tapasztalatai őket sem kímél-

ték. Nem volt csoda óvatosságuk sem. Lelkük mélyén nem változtak. A szakma átadásában, aho-

gyan tették, csillogó szemekkel, a szakmájuk iránti szeretettel, a haza iránti tiszteletet is jelentette. 

Érezhető volt. A szakma tisztelete, a haza szeretetét is magában hordozta. Ezt éreztem.  

Példaképnek kiket is állíthattak volna elénk, mint saját példaképeiket. Bánki Donátot, Csonka 

Jánost, Csonka Pált, Déri Miksát, Bláthy Ottót, Zipernovszky Károlyt. A Bolyaikat, Eötvöst, Ganzt, 

Irinyit, Jedliket, Kandót, Kempelent, Neumannt, Pattantyúst, Petzvált, Puskás Tivadart és még so-

kakat. Hazánk nagyjait. Hát nem csak Petőfink, Aranyunk, Adynk, József Attilánk van? Miközben 

lelkesedtem valamit elérni, tenni is szerettem volna hazámért, aközben gyűlöltem a szerdai napokat. 

Az embergyermek autonómiája egyre szűkült, a pedagógiai hivatást életemből valakik törölték, de 

hitvallásomat nem tudták így sem törölni a szocializmus nevében. Ez világosan még előttünk, buta 

oktondiak előtt is kitűnt a szakmunkás képzésben.  

Valami történt. Bizonyára azt következtették ki rólam, hogy tőlem nem kapnak használható 

anyagot. Az egyik nap már le sem ült velem a padra. Dühös volt, nem láttam pofáján a kenetteljes 

vigyort, sétálás közben keményen sziszegett maga elé.  

- Becsapsz bennünket, félrevezetsz bennünket, azt hiszed, eltudod velünk hitetni, hogy min-

den a legnagyobb rendben. Mi tudjuk, hogy nincs minden a legnagyobb rendben. Most más dolgom 

van, ami nagyon lefoglal. Úgyhogy nem találkozunk minden héten. Időnként megkereslek. Ha va-

lamit tudsz, ezen a telefonon megtalálsz. – Kabátom felső zsebébe csúsztatott egy papír darabkát. 

Köszönt, nyújtotta kezét, széttártam a magamét hogy mindkettő tele van. Dühösen csapott a levegő-

be és elment.  

Amikor magamra maradtam és a ballonkabátost már nem láttam, kivettem a papírt a zsebem-

ből. Macskakaparással volt felírva rá egy szám. Leültem a padra, nagyon mélyet lélegeztem. Köz-

ben lassan szinte élvezve a cselekvés örömét, kis galacsinná gyűrtem a papirkát. A két ujjamban 

éreztem a zsibbadást. Magam mögé fricskáztam az egészet. Rágyújtottam a megszokott munkásra, 

és szokásomtól eltérően köptem egy nagyot. Lassan enyhült a belső szorongás. Felálltam, tenyere-

imben szorongattam a két táskát, elindultam a közelgő hévhez.  

 

* * *  

 

Kukoricakapálás idején két hétre levittek Pusztaszabolcsra dolgozni. Más iskolákból is voltak 

diákok ott. Megmutatták, hogyan kell végezni, azután dolgozni kezdtünk. Mi pesti srácok csak azt 

nem értettük, hogy a kukorica között a gaz hogyan tud olyan magasra nőni, ha a paraszt szereti a 

földet? Igaz azt sem értettük, hogy miért kell búzaföldön gyapotot termelni, de miután nem kérdez-

tük, mert ilyent nem illett kérdezni, nem válaszoltak. Nem is lettünk okosabbak. Csak szedtük, mert 
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az nagyon fontos volt. Nem csak mi szedtük. Szedték azt a gyári munkások és a hivatali dolgozók 

is. Szabad időben, meg munkaidőben. Hát azért van a gyári munkás meg a hivatalnok! Nem?  

Az állami gazdaság, nem igen kényeztetett el bennünket jó koszttal. A víz nem volt iható. 

Édeskés volt. Néhányan hasmenést kaptak. Őket elvitték valahová, azután felpakolták a vonatra, és 

haza küldték őket. Ezután jó ízű vizet kaptunk. Kis csapatommal összedolgoztunk rendesen. Holt 

fáradtan estünk minden este az ágyba. Még a szúnyogok keringése fülünk körül sem késleltette 

álomba ringásunkat. Villanyvilágítás helyett petróleumlámpa szolgált gyengécske fénnyel. Megtet-

te. Csendben váltunk el két hét múlva. Pistába' hümmögött. Bólogatott, amikor a teherautó indult 

velünk ki a vasútállomásra. Kivette szájából pipáját. Nagyot sercintett, felemelt karjával integetett. 

Biztosan ő sem értette az egészet. Vagy nagyon is.  

Meglepetés várt az iskolában. Jól végzett paraszti munkánkért jutalomban részesültük. Na-

gyon örültünk. HÚÚÚÚ. Az egész csoportot felküldték Háromhutára. Két hétre. Na, az, jó volt. Jó 

volt a koszt, kristálytiszta a víz, hófehér az ágynemű, rend tisztaság mindenütt és nagyon szépek a 

lányok. Életemben először éreztem a levegőt. Más volt hajnalban, délben és más este. Nagyokat 

játszottunk. Egyik este táncot rendezett a vendégfogadó üdülő vezetése, de előtte a helyi iskolások-

kal együtt verseket mondtunk és énekeltük. Emlékszem, elénekeltem Kacsóh Pongrác, János Vitéz 

daljátékából az „Egy rózsaszál” című dalt, nagy tapsot kaptam érte. Éltek-e még Háromhutai lá-

nyok?  

Nagyokat kacagtunk, ha valaki belépett egy tehénlepénybe. A gyönyörű táj akkor volt fárasz-

tó, amikor megtettünk egy nap tizenöt-húsz kiló métert gyalog fenn a hegygerincen. Ez szokatlan 

volt a pesti srácoknak. Ilyenkor kis táska ennivalót vittünk magunkkal. Este fürdés, seggre pacsi, 

friss illatú ropogós tiszta ágy.  

Még egy meglepetés várt. Talán életem legnagyobb meglepetése. Osztályfőnököm nem 

mondta meg, hogy hol tanulok tovább másodikban, hanem választhattam.  Ezt a lehetőséget csak az 

iskola legjobb első öt tanulójának adta meg az igazgató. Év végére az iskola legjobb tanulói közé 

kerültem. Így jelentkezhettem ahhoz a vállalathoz, ahol a szakmunkásvizsga után tíz évet dolgoz-

tam. Erről a vállalatról először mindig az jut eszembe, az ott eltöltött tíz év után azért nem kaptam 

meg a hűségjutalmat, mert a tízedik év december 28-i napjával, tehát két munkanap híján a tíz év-

ből, áthelyezéssel elmentem el a cégtől. Orion. Sose bocsátom meg neked, szakszervezet.  

A vállalatnál eltöltött évek alatt ismerkedtem a villamossággal. Hosszú ideig csukva maradt 

előttem az egész elektronika világa. Pedig annak, aki érti, roppant egyszerű. Néhány törvényszerű-

séggel kell tisztában lenni, meg azokkal a folyamatokkal, amelyek az anyagban játszódnak le. Mi 

lenne az emberiséggel, ha minden ember tökéletesen vagy kevésbé felkészülten, de értene valami-

hez? Belenyugodtam akkor, hogy csinálom, mások meg tudják, hogy a rádió meg a televízió ho-

gyan működik.  

 

* * *  

  

Ötvenhat nyarán az egyik délelőtt fokozatosan dörmögte magát elő a földrengés. Csúcspont-

ján dühöngése úgy hangzott, mint dübörgő össztűz ágyúkkal. Velünk remegett az épület. Néhány nő 

a gyártószalag mellett félelmében felsikoltott, legtöbbünk torka összeszorult. Legalább is az enyém 

igen. Erre az érzésre világosan emlékszem. A tekintetek gyors felvillanása mondta ki az igazat. Is-

mertük egymást. A pillantásokban remény csillant. Volt, aki figyelt. Visszaültem a helyemre. Feje-

met lehajtottam. Éreztem magamon a szúró tekintetet. Pedig jó néhány év eltelt az óta. Még mindig 

élénken élt bennem a találkozások minden egyes perce, pillanata. Katona behívó előtt álltam, mégis 

frászt kaptam, ha megláttam egy fekete autót. Az sem nyugtatott meg, hogy nem kerestek. Honnan 

tudtam volna, hogy a gyárakban milyen a besúgó hálózat? Működik egyáltalán?  

 

Honnan tudtam volna, hogy mint a pálya szélére taszított értelmiségi jelölt érdektelenné vál-

tam? Nem tudtam. A sírás fojtogatott. Akkor is, amikor hajnalban dolgozni indultam és a HÉV ál-

lomáson megláttam az összegyűlt rengeteg embert. Álltak tanácstalanul. Nem jött a HÉV. A tömeg-

ben folyamatosan váltogatta magát a hangulat. Sugdosták, hogy az egyetemi ifjúság tegnap tünte-
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tett. Utcára vitte a népet a Petőfi kör. Azt is mondták, kitört a forradalom. Többen gyalog indultak 

meg. Volt, aki a munkahelye felé igyekezett, volt, akit a kíváncsiság hajtott Pest felé. Nem tudom 

leírni a bennem egyre erősödő érzést, ami magával ragadott. Ezt látni kell, gondoltam, és beálltam a 

sorba. A Kerepesi úton néha eldübörgött mellettünk egy-egy harckocsi, teherautó. Lengett a piros-

fehér-zöld trikolór. Az autókon fiatalok és felnőttek. Zengett a Kossuth nóta.  

Csodálatos volt.  

Mentünk gyalog. Szaporodtunk, sodródtunk a Keleti-pályaudvar felé. Mögöttem megszólalt 

egy férfihang:  

- Amit tegnap este Gerő, az a disznó a rádióba mondott az már több a soknál. Az már fölhábo-

rító! Hogy dögölne meg a rohadt a többivel együtt. Vagy ha itt nem döglenek meg, menjenek haza.  

- Úgy van! Úgy van! - volt a válasz. Valaki halkan megjegyezte:  

- Még minden lehet.  

A Körút és Rákóczi út kereszteződésében a macskaköveken feküdt a diktátor szobrából egy 

jókora darab. Egy öreg nénike rikácsoló hangon könyörgött:  

- Nekem is vágjál belőle egy darabot édes fiam! Ereklyének. – A szenvedés ára? Örömköny-

nyeket hullatva totyogott a darabka fémmel hazafelé.  

Ez csodálatos volt.  

A Pallach szálló tetejéről zuhant a vörös csillag. A szimbólum leért, és borzasztó nagyot csat-

tant. A Nemzeti Színház is beleremegett. Örömében. Lehet, hogy a Nemzeti Színházat 1956-os 

öröme miatt bontották el? Kattogó fényképezőgépek örökítik az eseményeket. Filmkamerák követik 

a csodálatos zuhanást, szikrázó találkozását a betonnal. Megörökítik a tömeget, rögzítik a fájdalom-

tól örömbe torzult emberi arcokat. Igazi képek járják a világot. Mi történt értünk?  

A Puskin utca sarkához érek. A posta redőnyeit nem nyitották ki. A férfi divatüzlet hatalmas 

kirakat üvegét két férfi akkor töri be. Fekete bőrkabátban vannak. Először az egyik, azután a másik 

nyúl be. Felillesztik új kalapjukat a fejükre, felpróbálják új kesztyűiket. Az egyik még egy sálat is 

kivesz. Mit tettek? Lassan gyűlt körülöttük a tömeg. Döbbenten álltunk. Ilyent? Mire észhez kap-

tunk eltűntek. Nem kapcsoltunk. Nem kapcsoltunk gyorsan. Azután szó nélkül összeszedtük, ami a 

kirakatban volt, és bevittük a házmesterhez. Így történt. Így maradt egészen magára az üres kirakat. 

Nem voltunk mi ott hősök. Csak bátortalan kis emberkék.  

- Tankok jönnek a Keleti felöl – kiáltotta el valaki magát. Besöpörtünk a kapu alá az udvarra. 

Voltak, akik tovább rohantak, és a hátsó udvarban kerestek menedéket. Élni, tovább élni akartunk. 

A tank a sarokra ért. Csőrével a Puskin utca felé, a rádió irányába fordult. Mennydörgést küldött az 

utca falai közé. Nem vak töltény volt. Nem vaklárma.  

 

A Nyugati pályaudvar Váci utcai részénél egy harckocsi. Kiégett. Molotov-koktélt kapott. 

Benne ültek az elszenesedett szovjet kiskatonák. Tehettek ők erről? Ők nem tehettek a hazugság és 

önkény ellen. Ez iszonyatos volt. Otthon Ázsiában, szakadt-e az Édesanya szíve, mikor fiának élete 

múlt a pesti flaszteren? Ő, az Édesanya, örömmel küldte-e gyermekét a dicsőnek hirdetett Vörös 

Hadseregbe? A hősi halott fiáról megírták-e, elmondták-e, hogy egy kis nép szabadságharcában 

égett szénné, kit szíve alatt hordott, és adott ennek a rohadt világnak?   

 

A sashalmi rendőrség előtt helyi és idegenekből álló emberek. Tömeg. A nagy kaput a pa-

rancsnok be záratta. A kiskaput is. Az első emeleten az egyik nyitott ablak mögött ismerős rendőr 

tekintetét kapom el. Nézzük egymást. A tömeg fegyvert követel. Bent töltött fegyverek kibiztosítva. 

Mészárlásra készen. Az ismerős rendőr szemével int, hogy gyorsan menjek el. Milyennek láttam 

szemeit? Riadtnak. Mit árult el a többi tekintet? Ott és itt lent? Tudathasadt, szintén magyart.  

 

Mi nem voltunk a Petőfi kör tagjai. Mi az egyetemi ifjúságnál egy sokkal szélesebb réteg vol-

tunk. Mi a töltelék, a felhasznált, a felhasználható gyermektömeg nevet viseltük. A kommunisták-

nak a nép, szívükben a csőcselék. Az is kell. Későn tudtunk meg valamit is Rólatok. Feladatunk 

ötvenhatban csak a csatasorban állás lehetett. Kifeszített mellel felvonulni, a nemzet zászlaját ma-

gasra tartani, vagy golyót fogni. A későbbi megfogalmazással szemben pedig nem voltunk csőcse-
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lék! Nekünk nem voltak lehetőségeink. Nem egy iskolába jártunk Veletek, nem is járhattunk egy 

iskolába! Ez a legfájdalmasabb! Nekünk ott kellett hagyni már a nyolc általánost, vagy a középisko-

lát, nem hogy az egyetemi ifjúság tagjaként mutathattuk volna meg értékeinket. Minket nem vettek 

fel az egyetemre. Sokunkat a középiskolába sem vették fel. Ezért mi nem lehettünk ötvenhatban 

értelmiségi hős, mi nem lehettünk értelmiségiek. Mi akkor ötvenhat után, egy ideig börtöntöltelékek 

se lehettünk. Annyian voltunk.  

Ha a véletlen úgy adta, akkor szintén ezen a szent magyar földön, a Kárpát-medencében szü-

lettünk. Karrierünk a gyermekkorban indult, azután, ha véletlenül a forradalom alatt vagy később 

nem lőttek le, és nem mentünk szerencsét próbálni nyugatra, akkor itthon, a Hazában éltük napjain-

kat. Lehajtott fejjel – csendben. De 1956. októberben és novemberben mégis sok fiatal is meghalt, 

mert puskát fogott. Ők legtöbben közibünk valók voltak. Legtöbbjük „A NÉVTELEN HŐS”. Ki 

tudja melyik közparkban, útmelletti árokban, vagy parcellában porladtak el? Ismeretlen helyeken, 

csak úgy elásva, nem temetve. Sokáig keresték őket szeretteik, és sokukat nem találták. Csak nekik 

engedtetik meg a szemrehányás. De ők hallgatnak. Meghaltak az élőkért.  

Sokan nem fogtunk puskát. Féltünk. Nem gyávaságból. Mi voltunk a legtöbben. Mi is hazafi-

ak voltunk, de Nagy Imre rádiója nem nekünk szólt.  

A halmozódó gyűlölet, a zsarnokoktól szabadulás reménye, minden diktatúrában kiérleli a 

forradalmat. A forradalom gyönyörű és csodákra képes. De ez a csodálatos állapot csak addig tart, 

amíg a forradalom szentségének alján nem jelenik meg a kicsinyes bosszúállás, amíg a szabadság 

utáni vágy néhányaknál át nem fordul személyes megtorlásba, mert elszabadulnak az indulatok. 

Ekkor felülkerekedhetik az észnélküliség, táplálja ezt az utcára vezényelt rendzavaró és a söpredék 

keveredése, akik együtt megtestesítenek minden gonoszt. Ezt nem képviselte Táncsics, Petőfi sem, 

és akkor elmondható, a Petőfi kör tagjai és a forradalom tagjai sem voltak azok. Néhány nap volt a 

nemzeté. Számoljuk meg ezeket a napokat. Tíz nap volt összesen. Majd újabb félelmek keletkeztek, 

a belső remegések visszatértek. Ezzel együtt a köznapok. Na meg a régi elvtársak. A haverok sze-

mében lassan újra csillant a fény. A gyárban egyelőre munkaszünetet rendeltek el. Melós vagyok. 

Kit érdekel szemem tükre? Kit érdekel mi a véleményem?  

 

Soha nem tartottam magamat hősnek. Megvertek, megaláztak gyaláztak. Testileg, lelkileg. 

Akkoriban rettegésben tartott az, hogy újból megvernek. Csak később néhány év múlva tisztult ki 

gondolkodásomban, nem attól kell félni, hogy összetörnek, hanem attól, hogy mit vernek ki belő-

led? Ha igaz, amit mondasz, vagy ha nem igaz. Hogy mint kis iskolás az első padban ültem? Nem 

lehetett tudatos. Azt sem magamnak tudom be, hogy akkoriban céltudatosan kerültem a közösséget. 

Lehet, hogy attól jobban féltem, ne hogy engem áruljon be ismét valaki, mint az, hogy én jelentsek 

másra, apámra, anyámra, iskolatársamra, tanáromra károsat. Így inkább tanultam és nem kerestem 

barátságokat. Így lettem eminens. A mechanikából átkerültem az elektronikába. Persze ez utóbbit 

még annyira sem értettem, mint a mechanikát. Évek múltak el, amíg a gyárban rendeződött a he-

lyem, már nem dobáltak egyik helyről a másikra. Apám egy barátja révén ráállítottak valamiféle 

szamárlétrára, kicsit jobban kerestem, a szakma felé fordultam, sikerült a Kandó technikumba be-

jutnom, szerelmes lettem, albérletben laktunk és megelégedett voltam sorsommal.  

 

A gyárban eltöltött tíz esztendő alatt megszereztem a technikusi képesítést. És jött egy jó alka-

lom, az egyik szakintézetből kerestek meg, lenne-e kedvem átmenni az intézetben szakoktatónak. 

Lelkesedéssel készültem az új feladatra. Emlékeim között keresgéltem. Emlékeim között felidéztem 

szakoktatóim, szaktanáraim egyéniségét, módszereiket. Az ipari iskolába tanító magyar tanárom, 

aki feledhetetlen órák alatt ismertette meg velünk Berzsenyi Dánielt, Jókai Mórt, Arany Jánost, Kö-

rösi Csoma Sándor őstörténetünk kutatóját. Kölcseyt! Tudott lelkesíteni, tudott lelkesedni. Újra hal-

lottam osztályfőnököm biztató szavait. Igaza lett. Szorgalmasan tanultam éjjel nappal. Sokat szeret-

tem volna tenni. Majd boldogan, félelemmel, szorongással, és óriási lelkesedéssel vállaltam az új 

feladatot. Még ha a feladat pici is volt, ha nem is lehetett forradalminak, esetleg tudományosnak 

nevezni, mégis a legtöbb volt akkori életemben. Taníthattam.  
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Az évek múlásával egyre jobban éreztem a pedagógiai ismeretek hiányát. Megkerestem az in-

tézet igazgatóját, bejelentettem továbbtanulási szándékomat.  

- Egy párton kívüli? – kérdezte.  

Azután, a következő évben is bejelentettem, hogy szeretnék tovább tanulni. Elküldtek a Mű-

szaki Egyetemre, ahol egy tanfolyamot végezhettem el. Az ott hallottaktól nem lettem okosabb. Így 

telt el néhány év. Később jött meg a válasz. Telefonhoz hívtak. Férfihang érdeklődött én vagyok-e 

én? Azután arról érdeklődött, emlékszem a művésznevemre, amikor még verseket írtam? Elöntött a 

meleg, kigyöngyözött a homlokom, fejembe tódult a vér, és igent mondtam a találkozóra.  

 

Remegtem. Nem az idegességtől. A dühtől. Sok év múlt el az óta, és még sincs vége? Az em-

ber nem élhet nyugodtan? Soha nem voltam spicli, besúgó. Amikor a kőrúti presszóhoz értem mé-

lyeket szívtam a levegőből. Aztán beléptem. A presszó felső részén várt. Felmentem. Tudhatta, 

hogy én vagyok, mert azonnal felállt. Tett felém néhány lépést, kezet nyújtott, hellyel kínált majd 

bemutatkozott:  

 

- Péter vagyok. Örülök, hogy eljött.  

- Jó napot. Milyen Péter?  

- Fontos?  

- Magának fontos hogy itt legyek?  

- Nem hívtam volna.  

- Miért hívott?  

- Személyesen akartam megismerni.  

- Valóban, csak ennyi?  

- Igen. Kezem ügyébe akadtak a régi papírjai. Kér egy kávét?  

- Ma már elég kávét ittam. Nem kell semmi. Mit akar tőlem?  

- Hát nézze. Szeretnénk, ha együtt működne velünk.  

- Figyeljen ide. Gyerekkoromban csináltam egy hülyeséget. Falra firkáltam. Összevertek 

ezért. Megfélemlítettek. Máig élő nyomott hagyott bennem az a találkozás magukkal. Eltiltottak a 

továbbtanulástól. Azt hittem már soha többé nem találkozunk. Becsületesen dolgozom, azt hittem 

ennyi elég. Ebben a társadalomban nem élhet nyugodtan az ember? Soha nem voltam spion alkat és 

nem is leszek az. Van még valami kérdezni valója vagy elmehetek.  

- Hogyne lenne, de azt hiszem félre értett. – Fegyelmeznem kellett magamat. Mit érthettem 

félre? Összeszűkölő szemekkel néztem rá. – Szó nincs spionkodásról. Hogy gondolhat ilyent! – 

folytatta. – Minket csak az érdekel, milyen a hangulat az iskolában? Ugye szeretne tovább tanulni? 

– tette fel a kérdést. Most értettem meg, továbbtanulási kérelmeimhez az iskola igazgatója miért 

nem járult hozzá.  

- Hogyne. Nagyon szeretnék tovább tanulni. De tudja, úgy vagyok ezzel, hogy nem minden 

áron. – Köszönés nélkül álltam fel az asztaltól. Hirtelen nagyon fáradt lettem. A járdát bámulva 

lépkedtem előre. A fölébresztett félelem, ismerős kínja csöndesen mellém telepedett.  

 

Ismét a pálya szélére sodortnak érezhettem, és éreztem is magamat. Napokig kínlódtam. So-

káig képtelen voltam gondolataimat rendezni. Hónapok múltak el, amíg a bennem keletkezett fe-

szültség helyet cserélt a gyűlölettel. Aztán az is szép lassan elcsendesedett. Mire jöttem rá? Az isko-

la nem gyár. Az oktató, a tanár nem gyári munkás. Aki katedrán szólal meg, az jövőt meghatározó. 

Aki tehát megszólalhat a katedráról, azt figyelik. Akit figyelnek, tudhat valamit, ha tudhat valamit, 

azt a titkos rendőrség illetékesei is tudni akarják.  

 

Hogyan tovább? Több évig azon dolgoztam, hogyan lehet kabinetoktatás keretében megoldani 

a szakma gyakorlati képzését az elmélettel együtt? Néhányunkat felkértek és megbíztak egy tanári-

módszertani kézikönyv megírásával. A könyv elkészült. Minden tapasztalatomat felhasználtam 

azokban a fejezetekben, amelyeknek megírását rám bízták. Vajon, új módszertani gondolatainknak 

szakoktató vagy tanár kollegáink vették-e hasznát? Visszatekintetve mosolygom akkori törekvései-
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men. Abban az időben arra gondoltam, hogy a rádió-televízió szakmában kidolgozott módszertant 

lehetne tovább fejleszteni, és más szakmákban is elgondolkodnak, miképpen lehet a gyakorlati okta-

tást ez elméleti képzéssel közelebb hozni? Talán néhány év alatt eredményt is érhetünk volna el. A 

baj az volt, nem voltam politikailag megbízható. Annak is kellett volna lennem ahhoz, hogy a szín-

vonalasabb oktatás kialakítása érdekében pénzt is kapjak fejlesztési elképzelésemhez.  

Mit is akartam? Olyan oktatási rendszer kialakítást, amelyben a tanulók szakmájukban jártas, 

azt kitűnően értő, művelt emberként hagyják el iskolánk kapuját. Csak ennyit szerettem volna. Ezért 

érdemes megbízhatónak lenni? Ezért igen. Nem sikerült. De hogy magamat nem képezhettem to-

vább? Ez iszonyú csalódás volt a körém vont ketrecben. Köszönetet mondok feleségemnek, aki nem 

ismerte „múltam”, de átérezve lelkesedésemet, sok-sok lemondás, nélkülözés mellett segített szak-

mai gondolataim papírra vetéséhez.  

 

Ki gondolná mi minden szükséges ahhoz, hogy az ember az értelmiséghez tartozzon. Vagyis, 

hogy egy okmánya legyen erről. Az életben pedig önképzéssel, sok-sok szorgalommal, kimagasló 

egyéni eredmény érhető el, és az így megszerzett tudás, alkalmazhatóvá válik a napi gyakorlatban. 

Ezt saját magam tapasztalata igazolta vissza. Éppen ezért, véleményem szerint, felkészülten, fonto-

sabb az alkalom a cselekvéshez, mint a diploma. De akkoriban egyik sem jutott osztályrészemül.  

Miután ott hagytam törekvéseim színhelyét az oktatási kabinetet, az oktatási műhelyt és a ta-

nári katedrát, besurrantam a felsőoktatás kapuján. Néhány év után ismét eszembe jutott osztályfő-

nököm mondata, hogy: amit egyszer megtanul az ember, azt már nem tudják elvenni tőle. Megfo-

galmazódott a fejemben, hogy a jövőben tőlem, már sokkal többet nem lehet elvenni, mégis szomo-

rú ember voltam. Valamikor a továbbtanulás lehetőségéért küzdöttem. Akkor is felelősséget érez-

tem diákjaimért. Diákjaimért, akikkel napi találkozásaimon kellett tapasztalnom, hogy a középisko-

lából néhány srác matematikából és a fizika egyes részeiből, magasabb elméleti tudással, több isme-

rettel érkezett hozzánk, a szakmunkásképző iskolába, mint amennyit én tudtam. Meg egy kicsit 

azért is, mert még az engem nevelve tanítók, elrejtették bennem a felelősség érzetét. A csudába is. 

Felelősséget éreztem diákjaimért. Diákjaim jövőjét szakmájukban. De hát mi, akik többen voltunk 

ötvenhatban, mint azok a fiatalok, akik fegyvert is fogtak, nem kellettünk ilyenre csiszolva. Hát 

akkor mi hajtott? A büszkeségem? Az, hogy azért is megmutatom? Életem folytatásában mit is ért 

már, a későbbi években összeszedett tudás? Évek múltával jöttem rá, nagyon sokat.  

 

Újabb évek teltek el. A kilencvenes évek is elmúltak. Hány emberben tört fel az igazság meg-

ismerésének vágya? A vágy, hogy felemelt fejjel lehessen élni, és azok, akik közreműködtek féle-

lemben-tartásunkban, és azok, akik haszonélvezői voltak az akkori rendszernek, kerüljenek a társa-

dalom színe elé. Persze, ennek érdekében új törvények születtek, ezek között az 1994. évi XXIII. 

törvény. Ezekben az években úgy nézett ki, hogy minden ember, akit érdekel a „dossziés múltja”, 

megtudhat valamit esetleg azokról, akik sakkban tartották. Hogy szemébe, szemükbe lehessen néz-

ni. A szemükbe a bíróságok termeiben, a társadalom színe előtt. Nem így történt. Magyarország 

ebben a tekintetben is kivétel. Kivétel, mert a régi rendszerekben vezető tisztségeket betöltőket vé-

delmi homály fedte, és közvetlen kiszolgálóikkal együtt tetteik számonkérésével szemben Isten tud-

ja miért, azóta is hatalomban vannak.  

A bűnösök hatalomban maradtak. Számonkérés, bűnhődés és a közélettől való eltiltás helyett. 

A bűnt elkövetőkben van–e lelkiismeret? Szerintem nincs, miért is lenne? Kik voltak ezek az embe-

rek? Jó a kérdés, és mindennap fel kell tenni, mondhatnám, hogy hangosan, mert még ma is közöt-

tünk élnek sokan. Hogyan élnek? Jól élnek. És gyermekeik, akik tanulhattak, jó kapcsolataik alakul-

tak ki, és például azok, akik az MSZMP ifjúsági szervezeteiben nőttek nagyra, ma milyen szerepet 

játszanak a mi életünkben, és gyermekeink jövőjének alakításában, és unokáink erkölcsi, anyagi-

tárgyi meghatározásaiban?  

Sok bajt teremtenek ma is fejünk fölött ezek a volt kiszisták, az MSZMP Központi Bizottsá-

gának volt „munkatársai”-nak szorgalmas közre-együttműködésével. Lelkiismereti megfontolások 

nélkül felelősség nélkül végzik a nemzet: gazdasági, szellemi, lelki tönkretételét. Tudatosan. És jót 

röhögnek a Magyar Nemzet Parlamentjében, a liberálisok is, magukat szocialistának mondó képvi-
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selők is, minden más elképzelésen, ami a parlament elé kerül és nem az ők érvényesüléseiket támo-

gatja.  

 

Kedves fiatal barátaim! Igaz-e az, amiről írtam? A kérdést azért teszem fel, mert ismerem a 

választ. Azzal is tisztában vagyok, „ezek a történetek” számotokra már történelemnek tűnik. Való-

ban történelem? Aki él, és akit érintett, annak több mint emlékezet. Sokunknak könnyes lesz a sze-

me, mikor emlékezik, a ma még élő gyilkosoknak, gyermekeiknek, és kiszolgálóiknak nincs érzé-

kük a mi történeteinkhez. Ők készítették, majd követték el. Gyermekeiket pedig nem érte találat. De 

meg tanultak kommunista szellemben viselkedni.  

Talán még nem érkeztetek meg földi világunk szép kertjébe az esetek történéseikor, vagy már 

igen. Mi átéltük, szenvedő alanyai voltunk a kornak. Számotokra maga a kor távoli. Következmé-

nyei, és finomabb formái behálózzák ma is életterünket. Az egyén életterét, a nemzet életterét, és az 

is kimondható, Európa életterét. Azért nem terjesztem tovább, mert szervezett hálózatuk működik 

az egész földi világban. Ahogyan – ha egyáltalán tanították az iskolákban – tudhattok Mohácsról, az 

1848-as szabadságharcunkról, a 19-es történésekről nem volt írott szó a történelemkönyvekben, így 

nem ismerhettétek meg Kun Béláék gyilkolásait és tolvajlásaikat, a két világháborúról mennyi tényt 

tárt elétek a történelem tanár? Ezek az „események” mind a Magyar történelem részei, ugyanígy 

része történelmünknek a Rákosi és Kádár nevével jelzett korszak is, amire emlékezni kell ma, hol-

nap, – mindennap – és a jövő évszázadaiban is! Ezért tartom fontosnak sok más ma élő visszaemlé-

kezővel együtt társadalmunk elé tárni saját pici történeteinket, melyek együtt a Magyar Nemzet 

története.  

 

Félelemmel, bátorságot szorítva szívembe, 2003. január 27-én felkerestem az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltárát. A következő oldalakon adom meg válaszomat, feltett kérdésemre. 

Ez egy külön fejezet. Ennek a fejezetnek címe:  

 

 

 

 

 

 

Egy középiskolás kisfiú:  Á  T  V  I  L  Á  G  Í  T  Á  S  –a. 
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A szocialista embertípusra nevelés eszközei  

 

Szomorú jele a magyar nemzeti tudat mesterségesen fenntartott csököttségének, hogy egyre több az 

olyan nagy könyv, klasszikus érvényű munka, amelyről széles néptömegek legfeljebb annyit tudnak 

mondani: – Hallottam emlegetni, de nem olvastam. Pedig, mint a testnek mindennapi falatozás, úgy 

a tudatnak, a mindennapi betű az, amely biztosítja megmaradását, erejét és fejlődését. – írja Szőcs 

Zoltán, Bartha Miklós: Kazárföldön c. könyvének bevezető gondolatai között.  

 

Tisztelet Olvasóim!  

 

A fenti gondolat igaz. S amint a betű nem kerül kézbe, az ismeretek is csak annyiban válhat-

nak ismertté, amennyit a száj elárul. A száj, a beszélő ember, aki elmondja saját meséjét, melyet 

megélt. Megélt élményeimet, ha a házak falai mellett surranva, belső-folytonos remegéssel átélt 

pillanatok mondhatók élménynek, csokorba szedtem, összekötöttem az ifjú és a felnőtt napjaim egy 

részének rendjével, abban bízva, eljut a magyar fiatalsághoz. Tudom, saját dolgai sodrásában érdek-

telen sok minden iránt ifjúságunk, miért érdekelné egy idős ember több évtizedének története? 

Szembenéztem ezzel a kérdéssel, megnyugtató választ nem találtam. Az ösztönzött a munká-

ra, minél kevesebben szánjuk magunkat rá, gyötrelmes történeteink elmondására, leírására, a múlt 

piszkai annyival kevesebb ifjút tud szívén szólítani, hogy felfogja, ne fordulhasson még egyszer elő 

a kommunista terror. Semmilyen terror. Mert az ember, ember marad, sok minden változik körülöt-

te, maga is alakítója énjének, és környezetére is hatással van. Azt nem jelenthetjük ki teljességgel, 

hogy a rossz nem kíséri utunkat. Így van ez minden könyvvel, és minden megélt egyéni – közösségi 

élménnyel is, ha az élmény meghatározó, életre megrázó. 

 Így azután van, amiről hallottatok, és mennyi szenvedő ember eseménye merülne el a törté-

nelem süllyesztőjében, ha nem vennénk kezünkbe a könyveket, melyekben megszólalnak a tanuk. 

Ez bizony a mi nemzedékünk feladata. El kell mondanunk az igazságot, mert az igazság az emberi, 

és az embertelen cselekedetekben van megírva.  

 

Az események kiinduló pontja 

 

A Magyarországra érkező kommunisták, együtt a hazánk területén élő kollaboránsokkal, Sztá-

lin útmutatásával szervezik népünk életét. Az első perctől kezdve. Belügyeink intézése, Belügymi-

nisztérium kezük ügyébe kerülésével nyer teret. Az állami közigazgatás részterületeinek birtoklása-

irányítása mellett, az önkényuralom kiépítéséhez elengedhetetlen pozíciók megszerzését, először a 

minisztériumon belül szerveződő rendvédelem címszó alatt, a Politikai Rendészeti Osztály végezte. 

Működése során a PRO, konkrét nyomozati munkával a politikai jellegű ügyek mindössze 40%-át 

derítette fel.  

Az esetek többsége feljelentések, besúgások révén jutott tudomásukra. A hozzájuk csapódó 

emberek velük együtt voltak ilyen aljasok, irigyek, törtetők vagy megfélemlítettek. Két év alatt az 

eredetileg kis létszámú Politikai Rendészeti Osztály a kommunista párt félelmetes terrorszervezeté-

vé nőtte ki magát. A fokozatosan kiépülő szervezetek, az egymás alá-fölérendeltség viszonyban 

egymás ellen is küzdöttek, a kialakult versenyben jól szolgálták a politikai vezetés céljait, táptalajt 

nyújtva a szervezetek vezetőinek sakkban tartására is. A módszer tanúsága szerint egy példa:  

 

„A sakkhelyzetekből kínálkozott lehetőség Rajk László belügyminiszter és „társainak” eltávolításá-

ra. A Népbíróság külön tanácsa 1949. szeptember 24-én ötnapos tárgyalás végeztével kötél általi 

halálra ítéli a besúgás, hűtlenség s a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 

vezetésének bűntettével vádolt Rajk Lászlót. 1949 és 1951 között egyedül a Rajk ügy során 141 sze-

mélyt fog le az ÁVH. Több mint harminc perben tizenegy életfogytiglan, tizennégy 15 évig, tíz 10 
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éven felüli, harmincnyolc 5 és 10 év közötti ítéletet hirdetnek, a kivégzettek száma eléri a tizenöt 

főt.” 2  

 

Az ÁVH-t Rákosi Mátyás irányította. 3 

 

Annyit tudni illik, a szervezet egységei, 1946-1949 között a hírszerzést és elhárítást végezték 

a politikai pártoknál, illegális szervezeteknél, az egyházi szervezeteknél, társadalmi egyesületekben. 

Feladatuk a külföldi hírszerzés és elhárítás, a magyar emigráció figyelése, nyílt nyomozások lefoly-

tatása az ÁVH népügyészség mellett működő kirendeltségével együtt. Tevékenységi körükbe tarto-

zik a technikai eszközök biztosítása; levél-, távirat-, telefon-ellenőrzés; rádiófelderítés és elhárítás; 

fényképezés, rejtjelezés, helyszínelés, nyilvántartás, levélellenőrzés és a környezettanulmányok 

készítése. Az ÁVH törvényben szabályozott feladatkörét meghaladóan, adatokat gyűjtött a koalíciós 

pártok vezető politikusairól, lehallgatta a kommunisták politikai ellenfeleinek telefon beszélgetéseit, 

stb.  

A Kommunista Párt szervezeti működésének anyagi bázisát biztosította a Gazdasági Rendé-

szeti Osztály. Első lépések a szabadrablások, magánlakások, közületek, vállalatok u. n. gazdátlan 

javainak szervezett „begyűjtése” volt. 1945. januári hadi állapotban indul a kommunista politikát 

szolgáló lapkiadók kisajátítása, a fasisztavagyonok elkobzásával az állam tulajdonába kerülhetnek 

az ingatlanok, gyártelepek, raktárak.  

 

Farkas Vladimir önéletrajzi írásában olvassuk: „Rákosi Mátyás közölte velünk, hogy mivel az 

országban még nincs gyors és megbízható hírközlési rendszer, ezért azt a feladatot bízzák ránk, 

hogy a párt négy területi bizottságának a vezetője és az országos pártvezetés között teremtsük meg a 

rendszeres rádióösszeköttetést a bizalmas jellegű érintkezés céljából. … A rádióállomás helye a 

pártközpont új épületében, az Akadémia utca 17. szám alatt volt. A rádió-összeköttetetés titkos volt, 

s kizárólag Rákosi Mátyás és Farkas Mihály, illetve a területi vezető titkárok használhatták. … Az 

illegális rádió-összeköttetés már önmagában is jelzi a pártvezetés kulisszák mögötti, koalíciós part-

nereivel szembeni sanda szándékait. … Létezett egy ennél fontosabb titkos rádió-összeköttetés is, 

rákosi Mátyás és Sztálin között. … Fodor Zoltán által működtetett rádióállomás Rákosi, Szabó Jó-

zsef utcai házában működött. … A táviratok Rákosi  Farkas részéről eligazításokat tartalmaztak, 

vidékről pedig állásfoglalásokat kértek tőlük a koalíciós partnerekkel való területi egyezkedések s a 

velük szemben alkalmazandó magatartás aktuális kérdéseiben. …4  

 

Rajk László belügyminiszter ebben az időben létrehozza az Államrendőrség Államvédelmi 

Osztályát, az ÁVO-t. Farkas Vladimir 1946. októberében kerül a Belügyminisztérium Politikai-

rendészeti Osztályához. Az alosztály feladata a telefonlehallgatás, levélcenzúra, és az iratkészítő 

részleg. Az operatív alosztály vezetője Száberszki József ezredes, Péter Gábor alá tartozik. Farkas 

Vladimir a technikai jellegű fejlesztések megoldását kapja feladatul. A telefonlehallgatási központ 

az Andrássy út 60 szomszédságában, a Csengery utcában lévő épületben működött.  

 

„A telefonlehallgatás munkaszobájában értettem meg Száberszki intelmét, amit a szociálde-

mokrata és a kisgazda helyettesekről mondott. (Péter Gábornak van egy szociáldemokrata és egy 

kisgazdapárt helyettes is, akik minden szükségessel és jóval el vannak látva, de nekik munkámról 

semmiféle felvilágosítást nem adhatok még akkor sem, ha erre bármelyikük is utasítana engem.) 

                                                 
2 Kiszely 154. o. In: A Tényfeltáró bizottság jelentéséből 63. o.  
3 Mindenki figyelmébe ajánlom Kiszely Gábor: Állambiztonság 1956 – 1990. c. írását. Korona Kiadó Budapest, 2001. 

Széchenyi Nyomda Kft. Győr. Adatokkal, tények közlésével lepi meg olvasóit Kahler Frigyes is, közöttük: A kommu-

nizmus hosszú árnyéka c. munkája. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012. Bookmaker 97 Bt. Kiszely és Kahler könyveiben 

tények sora igazolja Rákosi Mátyás és Kádár János nemzetünk ellen elkövetett cselekedeteit, melyhez felhasználták a 

parlament által meghozott törvényeket. 
4 Farkas Vladimir: Nincs mentség VIII. fejezet 85 - 87. o. Interart Stúdió Budapest, 1990. Sylvester János Nyomda, 

Szombathely 
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Minden kezelőasztalnál ott volt azoknak a személyeknek a listája, akiknek a telefonjait lehallgatták 

(egyszerre 30-40 vonalat). Jelzőlámpák jelezték, ha ezekről a telefonokról hívást kezdeményeztek, 

vagy ha a megfigyelés alatt álló számot hívták.  

 

1946 októberében abban a hitben léptem be az ÁVO kötelékébe, hogy a reakció elleni ádáz 

harcban egy demokratikus, többpártrendszerű társadalom építése folyik hazánkban. Ugyanakkor, az 

ÁVO telefonlehallgató apparátus a magyar politikai közélet jobboldalinak minősített vezetőit fi-

gyelte. Emellett a lehallgatottak listán ott szerepeltek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai, 

angol és francia katonai misszióinak vezető személyiségei is. Ez volt a telefonlehallgatás másik 

iránya. … A legépelt anyagokat nem a belső szervezeti egységek kapták meg, hanem Száberszki 

Józsefen, majd Péter Gáboron keresztül a szokásos reggeli postával közvetlenül Rákosi Mátyás. … 

Rájöttem, hogy mást mondunk, mint amit csinálunk, de mégsem arra a következtetésre jutottam, 

hogy erkölcstelen és becstelen a MKP politikája. …  

A telefonlehallgatás tapasztalati alapján már 1946 októberében eljutottam annak felismerésé-

ig, hogy a MKP a kulisszák mögött aktívan dolgozik a hatalom teljes megszerzéséért. … Az emlí-

tett vezető politikusok telefonjainak lehallgatása azt a célt szolgálta, hogy Rákosiék ezen a csator-

nán keresztül is lehetőleg napra készen informálva legyenek arról, ami a barikádok túloldalán ké-

szül. … Ekkor szereztem tudomást arról is, hogy ÁVO ú.n. „belső reakció elleni harc” alosztálya 

aktív és eredményes munkát végzett a különböző politikai pártokban. Még a koalíciós partnereké-

ben is. Ennek vezetője Horváth Sándor volt. …  

„Rákosi a Kisgazdapárt Politikai Bizottsága ülése után több forrásból nyomban pontos tájé-

koztatást kapott a történtekről. Később letartóztatták, illetve az ország elhagyására kényszerítették 

őket. Ebben a Rákosi által „szalámi” taktikának nevezett akcióban az ÁVO valamennyi nyomozati 

alosztálya részt vett. Jelentős szerepe volt a Tihanyi János által vezetett egyházi alosztálynak, amely 

azzal büszkélkedett, hogy a katolikus egyház püspöki konferenciájának tárgyalásáról Rákosi azon-

nal hiteles információt kapott. De nem maradt el ebben a tevékenységben a Dékán István vezetett 

kémelhárító, a dr. Szőllősi György vezette ifjúsági, és a Hidasi Mihály által irányított szabotázselhá-

rító alosztály sem. Ennek a „szalámi” taktikának kezdettől fogva hűséges kiszolgálója volt az ÁVO 

szellemi elitjét magában foglaló vizsgálati apparátus, a fogalmazói kar, dr. Tímár István vezetésé-

vel. … 5  

 

Rendeletek alakítják a félelem szervezeteit. Kádár János belügyminiszter rendelete 6 Állam-

védelmi Hatóság (ÁVH) néven, a Belügyminiszter közvetlen alárendeltségébe került. Ekkor kerül-

tek a BM. hatáskörébe az Államrendőrség határrendészeti, folyamrendészeti és légi közlekedési 

rendészeti hatóságai, a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság, az útlevelek kiállításá-

nak joga is. Az ÁVH vezetője elsőfokú hatósági jogkört gyakorolhatott az állam érdekei szempont-

jából aggályosnak tartott személyek kitiltásának, rendőrhatósági felügyelet és őrizet alá helyezésé-

nek elrendelésében. 7 Ezen ügyek felülvizsgálati eljárásait újabb rendelettel 8 is a Belügyminisztéri-

um Államvédelmi Hatósága végezte. Majd az 1949. december 28-án kiadott, 4353/1949. MT. sz. 

rendelet a Belügyminisztériumtól szervezetileg is függetlenített, közvetlenül a minisztertanácsnak 

alárendelt Államvédelmi Hatóságot hoz létre. Ebbe a szervezeti egységbe olvad be 1950-től a Hon-

védelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztálya, a kék ávó, és a Honvéd Határőrség, a zöld ávó.  

Az 1953-ban az ÁVH és a BM összevonásával létrejött egységes Belügyminisztérium látja el 

az államvédelmi, határőrizeti, karhatalmi, rendőri, büntetés-végrehajtási, légoltalmi és tűzoltósági 

feladatokat. A régi Belügyminisztérium közigazgatási feladatait a Minisztertanács vette át. A BM 

állambiztonsági szervei 1956-ig a következő keretek között működtek: kémelhárítás, hírszerzés, 

katonai elhárítás, belső reakció elhárítása, ipari szabotázs elhárítása, mezőgazdasági elhárítás, köz-

                                                 
5 Farkas Vladimir: Nincs mentség IX. fejezet 106 - 111. o.  
6 288 009/1948. BM. sz. rendelet  
7 288 010/1948 BM. sz. rendelet  
8 288 276/1948. BM sz. rendelet  

http://hu.wikipedia.org/wiki/KÃ¡dÃ¡r_JÃ¡nos
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=KEOKH&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1949
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_28.
http://hu.wikipedia.org/wiki/MinisztertanÃ¡cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Honv%C3%A9delmi_Miniszt%C3%A9rium&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Honv%C3%A9delmi_Miniszt%C3%A9rium&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Katonapolitikai_OsztÃ¡ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/HatÃ¡rÅ�rsÃ©g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
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lekedési és híradás-elhárítás, operatív technika, rádió elhárítás, operatív nyilvántartás, államtitok 

védelme, levélellenőrzés, kormányőrség, rejtjelközpont.  

 

1956 után szervezik át az ÁVH-t, és létrehozzák a munkásőrséget, (mert a munkásokat 

őrizni illik.) Kiszely Gábornál olvassuk:  

„Nem csupán alattvalókká lealacsonyított polgárok milliói irtóztak s féltek tőlük, ők maguk is 

rettegtek egymástól, hiszen ha úgy szólt a parancs, s ezt valamennyien tudták önmagukról, habozás 

nélkül és gátlástalanul öltek, raboltak, sikkasztottak - vagy kínvallatások során kicsikart beismerő 

vallomásokkal juttatták áldozataikat bitóra, börtönbe, koncentrációs táborba. Besúgóik hada, egy 

árnyéksereg, munkapadoknál, hivatalokban, egyetemeken, lakóházakban, szerkesztőségekben, szín-

házakban és templomokban figyelte s rögzítette az emberek gondolatait. Az élet egyetlen területe 

sem lehetett biztonságban tőlük. …  

Az irányítói akarat, a szellemi ember testi-lelki kiiktatására törekedett. Kiindulva abból az is-

meretből, hogy „az ember a rendkívüli állapotok tartóssá válását ritkán viseli el lelki, morális, sőt 

gyakorta fiziológiai defektusok nélkül, mivel a félelem természetszerűleg csökkenti, s megannyi 

esetben meg is bénítja az értelem reakciókészségét. … Kezdettől fogva meg kell tehát törni, és 

szisztematikusan ki kell irtani mindenfajta ellenállást: nyílt vagy burkolt erőszakkal, fenyítéssel, 

büntetéssel, megszégyenítéssel, a félelem s a kiszolgáltatottság tudatának állandósításával.” 9  

 

Sok esetben eredményesen.  

 

A végrehajtást figyelte, irányította, a gyilkos kínzó eszközök használatát rábízta az emberi 

magatartásukban gonoszokra, akiknél az abnormális lelki alkatukból megtestesült módszereik sem 

feledhetők, de napjainkban is tetten érhető családi hajtásaikban, s ha úgy adódik, készen állnak 

újabb szolgálatra. Rögzült bennünk a brutalitás, mások kiszolgáltatottságának elérése bármi áron, s 

ezért vállveregetést, dicséretet, s kiváltságokat követelnek. Elmaradottságuk a civilizáció felhalmo-

zott értékeitől távoli, ösztöneik és vágyaik kényszerében, a bandaizmus alantasságában, hátuk mö-

gött kommunista, vagy más néven megjelenő hatalommal lesnek újabb cselekvő alkalomra.  

Nem kérünk belőlük. Akkor sem, ha „finomított” alantas eszközeikkel zaklatják életünket ma, 

azt viszont történelemi tetteikből tudjuk, hogy uralmuk alatt, finomított formák helyett, mindenünk-

ből kiforgatva, kiszorítottságban, ismét a börtönök kihallgató szobáiban, s a rácsok mögött, megis-

mert módszereik kerülnének elő. Nem legyinthetünk! A Rákosi-klikk és szövetségeseikkel kialakí-

tott kommunista közmegegyezést, amelynek több évtizedig tartó fennmaradásáról Kádár János gon-

doskodott, vissza hozatalának ifjú szereplői gátlástalanul furakodnak a hatalom székeibe.  

Mennyire igaz ez! Nem csupán a rendszerváltásnak nevezett átalakítási kísérletben maradtak 

tovább uralomban, az 1956-ban kitört magyar forradalom sem mozdította ki a kommunista vezetést 

hatalmi pozíciójából. Kádár gyűlölete politikai ellenfelei ellen, behódolása a Moszkvai vezetésnek, 

ebből eredő hatalmának folytonosságát az 1956. október 23-án fellángoló forradalom sem szakította 

meg. Bizonyítékot szolgáltat az a tény, ezekben a napokban is rabfelügyelet alatt voltak Farkas Mi-

hály, Farkas Vladimir és több ÁVH-s tiszt. Miközben Kádár Moszkvában tárgyalt.  

 

„Október 6-án temették Rajk Lászlót, Pálffy Györgyöt, dr. Szőnyi Tibort és Szalai Andrást. 

Igaz, hogy a letartóztatásomról szóló kommünikét csak október 12-én, apám letartóztatása napján 

hozták nyilvánosságra, de a forgatókönyv ilyen időzítése azt sugallta, hogy október 5-én azokat az 

ÁVH-s tiszteket tartóztatták le, akik közvetlenül felelnek ezekért a politikai gyilkosságokért. Or-

szág-világ becsapása volt újra, immár a szocialista törvényesség következetes helyreállítása és az 

igazságtétel zászlaja alatt, hiszen nekem, és tudtommal a velem együtt letartóztatottaknak semmi-

lyen közvetlen vagy közvetett szerepünk nem volt ezekben a politikai gyilkosságokban. …  

A PB ülésén Kádár János, Hegedűs András, Kiss Károly és Kovács István kezdeményezte le-

tartóztatásomat. A döntést heves vita előzte meg. Egri Gyula és Vég Béla KV-titkárok ellenezték. 

                                                 
9 Kiszely Gábor: ÁVH egy terrorszervezet története 9. o.  
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… Marosán György sem értett egyet azzal, hogy ÁVH-s tisztek feleljenek a vezetők bűneiért. … 

Így gyakorolta tovább a „tiszta lappal” indult Politikai Bizottság azt a törvénytelen, alkotmányelle-

nes ügyészi és bírói hatalmat, amelyet az MDP KV 1953 júniusa óta számtalanszor elítélt. Mikoján 

 hűen önmagához ‒ sem viselkedett különbül apám esetében, amikor október 6-án Gerővel és Ká-

dárral Moszkvában tárgyalt.” 10  

 

Kérdezheti a tisztelt Olvasó, miért idézem Farkas Vladimirt? Válaszom: Farkas Vladimirt a Markó 

utcai börtönbe szállították. Kihallgatása október 11-e és 17-e zajlott le. Elérkezett 1956 október 23.  

 

„A börtönőrök korrekt, emberséges magatartásában, ebben az időben sem tapasztaltam válto-

zást. Az első jel, amire felfigyeltem, az egyre fokozódó hangzavar és lábdobogás volt. Meg is kér-

deztem az egyik börtönőrtől, hogy mi ez? Kurtán azt válaszolta, hogy szabadlábra helyezik az őrize-

teseket és az elítélteket. Mást nem mondott. Azt már október 24-én észrevettem, hogy a börtönőrök 

sapkájáról lekerült a vörös csillag. Ennek sem tudtam meg az okát. … Lekerült a szovjet mintájú, 

pontosabban a régi orosz cári váll-lap, és a vörös csillag helyére nemzeti színű kokárdát tűztek. … 

Egyikük annyit mondott, hogy új emberek kerültek az ország és a párt élére Nagy Imre és Kádár 

János vezetésével. …  

A Markó utcai börtön közben teljesen kiürült. … Ekkorra apámon és rajtam kívül már csak 

azok az ÁVH-s tisztek maradtak bent, akiket velem együtt tartóztattak le. Október 29-én este a 

szolgálatba lépő börtönőr sapkáján már Kossuth-címer volt. … November 12-én váratlan fordulat 

történt. Megjelent a zárkámban egy szovjet ezredes, akiről csap napok múlva tudtam meg, hogy 

Kalisztovnak hívják és a szovjet állambiztonsági szervek Budapesten székelő vizsgálati apparátusá-

nak vezetője. Minden teketória nélkül közölte, szedjem a cókmókomat, mert vele megyek. Megpró-

báltam megkérdezni, hogy hova és miért, de nyersen azt válaszolta, hogy legyek kíváncsi. Utunk a 

Gyorskocsi utcába vezetett.” 11  

 

A kommunista múlt hagyományaival bíró pártok a jövőben is múltjukból képesek építkezni. 

Soha nem a Magyar Nemzetért, egy nemzetért sem cselekedtek, mindig a nemzetköziség, valami 

emberellenes gyűlölet mozgatta és mozgatja korunkban is minden lépésüket. Ellentétek szításával, 

tisztességes emberek lejáratásával, rablással, hazudozással fészkelik magukat el a társadalom talajá-

ban, és vigyorgó pofával néznek le minden embert.  

Magam esetén tanulva, több évtizeden keresztül figyelhettem környezetemet. Hallgatás, reb-

benő tekintet, illeszkedés. A félelem sokoldalú. A 2000. év után megjelent könyvek sokasága önti 

magából az internacionalisták, liberálisok gátlástalanságát a második világháború, az 1956 forra-

dalma utáni időkből. Megismerve kínvallatási módszereiket, elszörnyülködhetünk az általuk előké-

szített vallomásokra épített, hasonszőrű bíróik ítéleteiben.  

Rémtetteiket igazolják a bitófák, a golyók, a fegyházakban eltöltött évek nyomorúsága, a kon-

centrációs táborokban eltöltött évek száma, szenvedések. Ma már ismert és még ma sem feltárt sír-

helyek. Életünkből az a valóság, hogy a régi besúgó rendszer, ezek között szervezett egységei, a 

Politikai Rendészeti Osztály, az Államvédelmi Osztály és az Állam Védelmi Hatóság, ma már nem 

működnek, az jó, érezhetjük felszabadultnak magunkat. Kérdezhetitek, akkor, elmúlt életemből a 

velük való találkozás történetét miért írtam le? Kit érdekel egy kis ember személyes epizódja?  

 

Az élettanúság más kérdésfeltevést kíván. Annak a kérdésnek van helye, hány elemista, kö-

zépiskolás, főiskolás vagy egyetemista, szakszóval mondva a diákvilágból hány „megfigyelt, majd 

együttműködő személy” találkozott kényszerből a hét valamelyik napján a hálózat emberével, „tar-

tójával”, az operatív tiszttel? Egy, tíz, száz, ezer, vagy nagyon sok ezer. Kényszerből, vagy túllépve 

a kényszeren, belső remegéssel, szorongással, netán elszántan, egy saját jövőt építő lehetőség kíná-

latát elfogadva sodródtak el az igazak mellett, továbbtanulás lehetőségével együtt járó majdani 

                                                 
10 Farkas Vladimir: 442. o.  
11 Farkas Vladimir: 441- 453. o. 
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anyagi hasznot felismerve, egy nyugalmasabb életet remélve? És a felnőtt, aktív generációknak mi-

lyen besúgási feladatokat osztott a politikai uralom? A korosztályok kényszerítése, a rendszerváltás 

utáni időben, a köztudatba bedobott személyek bemutatásával igazolódott vissza. Ma sem látjuk 

tisztán az életutakat. Ezért ma, annak a kérdésnek felvetése is jogos, hogy a kényszerített sokaság 

félelméből, vagy karrierépítés megajánlásával történő közreműködése, hasznossá vált a valóságban 

az elköteleződők életében.  

 

És még furcsább kérdés is feltehető. Hány évig, netán évtizedig, évtizedekig folytatódtak a ta-

lálkozások, folytatódott a „presszió”, Rákosi Mátyás alatti időben megkezdett, Mátrai Matild kihall-

gató tisztekkel való találkozások, a Tatár János ÁVH- századosokkal, Zeher János alhadnagyokkal, 

majd a Kádár rezsim ügynökszervezeteiben, a jól kiépített hálózatokban, amikor már nem a fekete 

bőrkabátos, hanem jól öltözött, jó megjelenésű Péterek indikálták a találkozásokat? Hogy a saját 

„ügyemet kezelő” személyek neveinek példáival éljek itt. Ki tudja mi volt a „tartók” igazi neve? 

Valóban Tatár János, Zeher János, Vári volt születésük után, anyakönyvi kivonataikban először 

bejegyzett nevük, vagy a templomban más néven keresztelték sokukat, ha pedig nem Isten házában, 

akkor névadási ünnepet tartott a „család”, esetleg nem is volt keresztény, ateista sem, sőt! Felmenő-

je nem is volt magyar eredetű?  

Az is kérdés, hogy a Vári félék „csak” osztályvezetők voltak, vagy „több vállalt feladat” ta-

padt szellemi és fizikai cselekedeteikhez, amelyeket rettegés, szenvedelem, kín kísért, vagy a teme-

tő csendjébe megnyugodhatott? Hányan kerültek a Vári félék munkája okán börtönbe? A börtönbe 

juttatottakat, viszont látta-e a szerető család, netán munkatábor, Recsk-, Hortobágy, vagy a Szovjet-

nek mondott Unió több ezer táborának egyikébe kísérték marhavagonokba szorítva, ahonnan vagy 

visszaérkezett, vagy ott pusztult el. Elpusztult. Mennyien kerültek szorításba a bitófa kötelén, a Vá-

ri-félék találkozásainak végén?  

Ajánlom Fehérvári István: Börtönvilág Magyarországon c. könyvét elolvasni.  

 

Kiszely Gábor könyvében, foglalta össze a kommunisták jellemvilágát. A mai kommunista 

múltú, liberális „elit”-jük már másként mutatja magát. Elődeik kezéhez vér és vértelen halál tapad! 

Felháborító, hogy évtizedek múltán sem ismerjük vezető és végrehajtó személyeikkel együtt min-

den tettüket. Sajnos az emberbe rekedt félelem nem engedi kitörni a fájdalmat, elsuttogni, halkan 

vagy ordítva feltárni az elviselt szenvedéseket. Ezek utódai pedig tíz körömmel kapaszkodnak a 

hatalom megszerzéséért, ha oda érnek, ragaszkodnak annak megtartásáért minden áron, nemzetünk 

teljes pusztításának árán is, mert felmenőik és saját becstelenségeiket eltakarni, csak uralomban 

képesek.  

Kérdések sorát lehetne feltenni még. A sok kérdés közül ebben a levelemben még egyet ki-

emelek. Magam úgy gondolom, azt a dolgot illik és szükséges körüljárni, hogy kik is voltak akkori-

ban a „tartók”, és kik a „megfigyelt” személyek? Ez csak azért érdekes és fontos kérdés, mert a 

felmenőitekről is szó lehet. Az apák, anyák, nagyapák, nagyanyák a ’19-ek, a Spanyolosokból állt 

össze a „tartó tisztek”, vagy a „megfigyelt személyek” vezető és végrehajtó tábora. Megállok itt egy 

pillanatra most. A Rákosi, majd a Kádár rendszer Minden Magyar Családot megsebesített. Testé-

ben, lelkében. Ennek ellenére, nem lehet azt mondani, mert nem lenne igaz, hogy minden szülő és 

minden nagyszülő ott ténykedett, a kommunista oldalon. De a társadalomban nem volt, aki nem félt 

volna. Ezek még egymástól is rettegtek.  

 

„A magyar társadalomról az ÁVH-nak 40 800 „bizalmi egyén” (besúgó) szállította az infor-

mációkat, s a „szerv” 1 280 000 magyar állampolgárt tartott megfigyelés alatt, ez a családtagokra 

is kiterjesztve 6,4 millió magyart, a magyar társadalom 64 %-át érintette.” 12  

 

Ez a kör tág volt. Rendszert – hálózatot alkotott. A rendszer felépítettsége bonyolult, kiterjedt 

mindenkire, mert minden ember megfigyelt volt. Megfigyelt volt a tanuló, a tanár, a beteg és az 

                                                 
12 Kahler Frigyes: A kommunizmus hosszú árnyéka 14. o.  



40 

 

orvos, a kishivatalnok és annak főnöke, a munkás a művezető a mérnök és a gyárigazgató, az író, 

költő, képzőművész, de a színész is a nézővel együtt, a pap is, a békepap pedig a „beépítettek” kö-

ziből való. A paraszt is megfigyelt volt, akinek lesöpörték a padlásán talált terményt Rákosi alatt, 

Kádárék kulákot csináltak belőle, majd elvitték a lovát, a marháját, mindenét. És később a TÉESZ 

elnököt is megfigyelték, amikor már voltak ilyenek, annak ellenére, hogy a TÉESZ elnök is küldött 

jelentéseket a megyei párbizottság vezetésének. Mert csak egy út volt, a szovjetunió vérrel meg-

szentelt és dicsőséges útja – jelentette ki Szakasits. Az éberségi hisztéria, a koholt perek sokasága, a 

parasztság ellen irányuló eljárások jellemzik az 1948-1953 közötti korszakot. A kötelező termény-

beszolgáltatási rendszer megsértése címén 400 000 paraszt ellen hoztak bírói ítéletet. 13  

 

Érdekes az ezredforduló előtti rendszerváltás politikai szervezettsége. Amennyiben volt rend-

szerváltás, az a kérdés merül fel az emberben, hányan ültek ezeknek a kétkezi munkától undorodó, 

kicsavarodott agyú, kopó bandának megbízói közül ott, a Magyar Nemzet Parlamentjében? Mi mó-

don jutottak egy sorba az igazakkal? A két rendszert elválasztó egy-két év utáni évtizedekben pedig 

hányan képviselték «választóikat», és miért szólhatnak sorsunk alakításába, mind a mai napig? 

Szemléltetésként gondoljunk Horn Gyulákra, Szekeres Imrékre, Lendvai Ildikókra, az SZDSZ-es 

Kókákra, öszödi beszédéről is elhíresült mindig igazat mondó, Gyurcsányra, Bajnaira és eltemetett 

öngyilkos libatenyésztőkre?  

Gondoljunk ezek hatalmi mámorban tobzódó rokonaira, vérszerinti, vagy szellemi-lelki utó-

daikra. Említésre méltók korrupt, nemzetellenes kiszolgálóik is, idehaza vagy az Európai Parlament 

széksoraiban. Nincs megállásuk, tolakodtak a Magyar Nemzet Parlamentjébe, a Bíróságok székei-

ben, települési Önkormányzatoknál vezető pozíciókban, különböző testületekben, döntéseket hozó 

igazgatótanácsokban, felügyelő bizottságok pénzt osztó székeiben terpeszkednek, egyszóval: to-

vábbra is hatalomban?  

 

Az elmúlt években többen bekéredzkedtek, a titkosított iratok sárguló papírjait magukba záró 

dobozokat tartó szobákba. Neveket gyűjtöttek ott, a rossz emberek cselekedeteit pontosították, leír-

ták és közreadták. Amire volt engedély. Miért is nincs betekintési engedély minden papírba? Abba a 

papír-okmány gyűjteménybe, ami van. Mert nem teljes a gyűjtemény, és nincsenek áttekinthetően 

egy helyen. A meglévőkből mégis kiviláglik a lényeg, beleborzadtam az ismeretekbe, nem tudtam 

elmenni mellette. Gondolataim összegyűjtésére serkentett Illyés Gyula is, aki 1956-ban írt versében 

az alábbi sorokkal lelkesített igazam keresésében:  

 

„ha eszel, őt növeszted, / gyermeked neki nemzed,  

hol zsarnokság van, / mindenki szem a láncban;” 14  

 

Alkotmányos rendünket felrúgták, kiépítették a félelem társadalmát, pusztították eszméinket, 

törölték papíron történelmünket, mi kell még a kihaláshoz? A kihaláshoz fiatal barátaim, az élők 

kellenek. Kérdés az, akarjuk-e vállalni az elmúlásba vezető utat, akarjuk-e saját magunk, családunk, 

tanyáink – falvaink – községeink – városaink továbbpusztulását, eltűnését Kárpát-hazán földszíné-

ről? Ugye, nem akarjuk. Ez az ellenakarat ébredt fel bennem, amikor a Történelmi Hivatalhoz for-

dultam. Olvastam a kezeimhez eljuttatott lapokat, elemeztem a benne foglaltakat, emlékeztem, ho-

gyan jutottam karmaik közé, mit tettek velem? Kérdések sora zúdult rám.  

Saját magam és családom történetének eseményeivel, szembe kerültem egy rendszerrel, ami 

mindig és mindenütt ott működött és működik, ahol saját hatalmának érdekei alá próbál gyűrni 

mindent, legyen bár az anyagból, emberből, vagy lélekből. Így jutottam el az alkotmányossági 

„rend” kérdéséig, majd Trianonig, végül az Istenhiten alapuló emberi létig, megtagadóinak felisme-

réséig. Kutatni kezdtem, mi is az Alkotmány, mennyi Trianon sújtotta a magyar nemzetet, az em-

                                                 
13 Ez 5 fős családot számítva 2 millió embert, a magyar társadalom egyötödét érintette, írja könyvében Kahler Frigyes 

történész.  
14 Idézet Illyés Gyula: Hol zsarnokság van c. verséből  
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bernek mi szerep jutott teremtettségében, és miért tudja földi életének utolsó sóhajtásáig tagadni a 

Teremtőt? A bennem felhalmozódott gondolatok tára, tollat ragadtattak kezembe, és Istenbe bízva 

külön-külön gyűjtögetem a valóságot, az Alkotmányról, Trianonjainkról, az Isten és ember kapcso-

latáról, hogy majd a Levelek után, amit én szerény mivoltomban felismertem, másoknak átadhas-

sam.  

Az igazság kiderítése nem azért bonyolult, mert kevés hozzá az ismeret, hanem azért mert va-

lóságában igen összetett, és sokrétű. Az igazságot egy oldalról, egy meghatározott tényből kideríte-

ni képtelenség. Minden, mindennel összefügg. Egy kiagyalt, logikai felépítésében tökéletes rendszer 

belső Énje pedig összekuszálja a valóságot, eldugja a hiteles okmányokat, ennek érdekében minden 

fontos és kevésbé fontos széket elfoglal, felemelt fejjel hazudik, és bármilyen hosszúra nyúló idő 

szükséges saját életterének kiteljesítéséhez, türelmes, mert van hozzá ereje.  

Túl kellett lépnem jelen koron, mert a jövő a múltból épül. Ha hagyják a rezsimfenntartó 

rendszerbéliek! A rendszerbeliek pusztító akarata nem az ember elpusztítására tör, hanem, köréje 

építi fel a kibontakozásának korlátait. A korlátok közé szorított ember, lehet okos is, dolgos is, de 

lélektelenné válva – törtető –, és alázattal szolgálja ki azt a célt, amit előír a rendszerbeli. A korlátok 

közé szorított, már tudat alattijában is alázattal fogad el minden parancsot, megaláztatását észre sem 

veszi.  

Az európai és közöttük kitüntetett céllal a magyar ember testi-lelki pusztítása, célja ennek a 

rendszernek. Jelenünk és jövőnk kérdéseiről a többi levelemben, még sokat foglalkozom, annak 

érdekében, hogy a magyar jövőnemzedék előtt, csillanjon fel az értelmes megmaradás lehetősége, 

hogy akarattal hazánkban, Magyarországon lehessen elérhető az. A példák magukért beszélnek, de 

a múlt és a jelen értéséhez úgy juthatunk el valamennyien, azok is, akik saját életükben nem tapasz-

talhatták meg sem az 1849 utáni, az 1919-es, a Rákosi, majd Kádár, az 1956. után elvbarátaikkal 

életre hívott diktatúráját, ha arról-mindegyikről hallanak, és olvasnak róla – sokat – és felvillan előt-

tük, előttetek, a napjainkban is szükségszerűen folyó küzdelem a megmaradásért.  

 

Kedves Barátom!  

 

Ha választ keresel a benned felmerülő kérdésekre, vedd kezedbe a könyvet. A könyveknek sorsuk 

van, többször kell újra olvasni azt, amiben a választok vannak megírva. Ilyen „könyv” a Biblia. 

Zűrzavaros időben élünk, hol keresheted a kapaszkodót? A Szentírás segít ahhoz, hogy a kinti zűr-

zavar fölé emelkedve, önmagadban teremtett rend szerint megnyugodjon lelked. Joel könyvében 

olvasom: Szózat, amelyet az Úr Joelhez, Petuel fiához intézett.  

 

1. A SÁSKAJÁRÁS CSAPÁSA. Siralom és könyörgés.  

 

A) Siralom az ország pusztulása felett  

 

Halljátok ezt, vének, figyeljetek mindnyájan, ti lakói az országnak!  

Történt-e hasonló napjaitokban, vagy atyáitok napjaiban?  

Mondjátok el fiaitoknak, s fiaitok az ő fiaiknak, azok meg az újabb nemzedékeknek,  

megette a sáska, amit a gázám (kopasztó) meghagyott,  

megette a jélek (szöcske), amit a sáska meghagyott,  

megette a haszil (fűfaló), amit a jélek meghagyott. 15  

 

Köszönöm, hogy elolvastad életem egy nagyon fájdalmas, de meghatározó epizódját. Remé-

lem, érted is.  

 

 

                                                 
15 Biblia Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás 1 – 2-4. 1048. o.  
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