
 

 

Aki mindenütt ott volt 

Tóbiás Áron vallomása 1956-ról 

 

 

Az alábbi dokumentum 1956-ról Mikó Eszter CSAK HAZUDNI KÉNE című regénytrilógiájában 

olvasható. A könyv 2006-ban a forradalom 50. évfordulóján jelent meg, Tóbiás Áron és Mikó Eszter 

saját BT-jük, a Hullámsáv kiadásában. Kálti Márk, a krónikás modellje az egy évvel ezelőtt, 90 

esztendős korában elhunyt Tóbiás Áron, Jakó Imoláé pedig Mikó Eszter, Áron szerelme, majd 

felesége és fiuknak Áron Dávidnak édesanyja. A regényben beépített dokumentumok is találhatók. Az 

alábbi is ilyen, Áron valóban 1975 őszén mondta magnóra a regénytrilógia szerzőjének 1956 általa 

megélt történetét. A szöveg, mely gondosan el volt rejtve, a magnófelvétel hiteles változata. 

 

– Felvétel egyes, kettes, hármas. Jakó Imola mikrofonja előtt: Kálti Márk. Az időpont 1975 ősze. A 

felvétel szigorúan titkos, a jövőnek készül. Egy magánjellegű megjegyzés, amit, ha eljön a rendelt idő, 

ki kell majd vágni: Márk, én nem fogok kérdezni. Túlságosan sok, jövőnek szóló magnódat hallottam 

már, és tudom, és ezt minden elfogultság nélkül, tárgyilagosan mondom: Te, mikrofontól és nyilvános 

szerepléstől megfosztott rádióriporter, mestere vagy a szakmádnak. Én nem merem, és nem akarom 

eljátszani előtted a riporter szerepét. Én csak tartom a mikrofont, te elégedj meg azzal, amit a 

szemem, és amit az egész lényem kérdez, és kér tőled.  

 

– 1956, amit ellenforradalomnak tartanak ma még, nemcsak forradalom volt, hanem világtörténelmi, 

tovább megyek, világfordító esemény volt a XX. században. Angolszász politológusok – akik nagyon 

szűkre szabottan mérik a dicséretet, porciózva, hogyha nem róluk, mármint ha nem a nyugati világról 

van szó -, kimondták: ez volt a szovjet kommunista rendszer felező ideje, ami után már csak lefele 

megy a nap. Ez volt a delelő, a fénypont ekkor, 1956-ban tört meg. És Magyarország törte meg! És a 

nyugatiak tudják ezt! A nyugati október 23.-i ünnepségeken rengeteg olyan politikus, államférfi vesz 

részt, aki ’56-ban, fiatalon, gyerekként a magyar forradalomért lángolt, lelkesedett. A franciáknál, 

olaszoknál, németeknél, angoloknál, amerikaiaknál sokan meg is írják ezt, megemlékezéseikben, 

vagy interjúkban, amiről itthon persze semmit nem tudhat a közvélemény. 

  



Személy szerint velem az történt, hogy engem a forradalom napjaiban visszahívtak a Rádióhoz. 

Október 30-án a szétlőtt Rádióban, a 6-os stúdióban gyűlt össze a Rádió dolgozóinak a kara, hogy 

munkástanácsot válasszon, és kijelöljön egy olyan szerkesztőbizottságot, amelynek tagjai majd 

átmennek a Parlamentbe, és átveszik – most már a Nagy Imre program szerint – a Rádió vezetését. 

Október 30-án délután fél kettőkor következett el az a történelmi pillanat, hogy fölhangzott a 

Parlamentből sugárzó Szabad Kossuth Rádióban a Himnusz. Utána az a bizonyos, Örkény István 

megfogalmazta forradalmi egyperces következett: „Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden 

hullámhosszon.” Örkény ezt itt rögtönözte a Parlament egyik szobájában. Később ezt úgy hallottam 

vissza a suttogó propagandában: „Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden 

hullámhosszon.” De nem így, nem ebben a felelősséget összemosó, kacsingatós többes szám első 

személyben hangzott el eredetileg. Hanem többes szám harmadik személyben! Ők, ők hazudtak, a 

hatalom hazudott, nem a nép hazudott. Ezután az öt Szabad Kossuth Rádió-s: Gömöri Endre, Varga 

Domokos, Surányi Péter, Földes Péter és jómagam jelenlétében Nagy Imre odalépett a mikrofonhoz, 

és elmondta a beszédét. Ennek az volt a lényege, hogy vissza kell térni a ’45 utáni koalíciós 

pártrendszerre. Ezután a koalíciós partnerek részéről beszélt: Tildy Zoltán, Erdei Ferenc és Kádár 

János. 

  

Már az első napi eseménysorozat – 1956. október 23.-a – csodálatos volt: olyan volt, mint a lavina. 

Először ott voltam a Bem téren, azután átsétáltam a Margit hídon. A hídon szembe jött velem Kassák 

Lajos két oldalán két hölggyel, a feleségével és Szántó Judittal, József Attila volt élettársával. Jól 

ismertem a Mestert, megkérdeztem tőle, mit szól az eseményekhez? – Urám – felelte Kassák a maga 

jellegzetes tájszólásával –, ez mágá á forrádalom! Végül odaértem a Parlament elé. Akkor még ott egy 

nagy széles térség volt, nem volt parkosítva, mint most. Egészen véletlenül sikerült bejutnom a 

Parlamentbe. Ugyanis az író Devecseri Gábor, aki alezredesi rangú katonatiszt volt, a Szabad 

Hazánkért című honvédlap főszerkesztője az 1-es kapun, az akkori Kossuth híd oldalán lévő kapunál 

bezörgetett, és mikor beengedték, engem is berántott magával, mert ismertük egymást. Így kerültem 

föl az ügyeletes miniszterelnök-helyettesi szobába, amelyik a térre nézett. Később megérkezett Nagy 

Imre, aki előző este Badacsonyból jött föl, s akit türelmetlenül követelt a hatalmas tömeg. Ő ennek a 

szobának az erkélyéről mondta el azt a bizonyos beszédét, amit úgy kezdett, hogy: Elvtársak! És 

ekkor visszazúgta a tömeg: Nem vagyunk mi elvtársak! Én mögötte álltam, és mivel mikrofon nem 

volt, a Rádióval megállapodtam, hogy én telefonba mondom a beszédet, a vonal másik végén 

gyorsírásba veszik, utána leírják, és, ha lehetséges, beolvassák. Végül is nem olvasták be, mert nem 

volt rá pártközponti parancs. Ez ugyanis a Gerő Ernő este nyolckor elhangzott rádióbeli beszéde után 

történt, és ez a beszéd már megadta az alaphangot a maga kíméletlen zsargonjával: „Fasiszta 

gyülevész tömeg.” Na most, az a bizonyos tömeg – fölmérettem akkor is, és később is, szakértőkkel -, 

olyan 300 ezer ember lehetett, ugyanis a környező utcák is tele voltak, ekkorra már elszánta magát 

szabadság jogainak a visszavételére. Ezért zúgta vissza Nagy Imre akkor szokásos üdvözlő 

megszólítására: Elvtársak!, azt, hogy: Nem vagyunk mi elvtársak! – És én alig egy méternyire tőle, a 

szoba belsejéből, oldalról láthattam az arcát! Nem volt a régi, hatvan esztendőt megélt, fegyelmezett 

kommunista arca. Átsuhant rajta valami félelmes belső vihar. Előbb bizonytalanságról tanúskodó 



pirulással, majd a homlok körüli ráncok hirtelen összehúzódásával. Mintha kettévált volna az idő: 

eddig élt a múlt… Abban a döbbenetes csendben, amikor végre elhalt az emberek méltatlankodó 

zúgása, mintha meglegyintette volna – a háború alatt a szovjet-oroszországi polgárháborúban sokszor 

volt tanúja – a hóhér kötelének irgalmatlan ingalengése. Nagy Imre rálépett egy másik útra. Előbb az 

’56-os forradalom sűrített forgatagában, majd a kádári népbíróság legfelsőbb tanácsa előtt. Halálos 

ítélete után nem kért kegyelmet. Vállalta letiport népének sorsát. Amikor 1958. június 16. másnapján, 

az erdő mélyén, a Bakonyban megtudtam az iszonytató hírt a kivégzésről, mint egy végtelenített film, 

úgy játszódott le ez a néhány másodperc újra és újra az agyamban Nagy Imre arcáról; arról a 

félelmetes belső viharról, amely átalakította a vonásait, és amelynek tanúja lehettem! Van-e nagyobb 

hűség annál, mintha valaki életét adja a nemzetéért?  

 

Visszatérve a kezdetekhez, október 23. estéjéhez, a Parlamenthez. Így kezdődött:   erdőtűz 

gyufaszálakból, ahogyan ezt mondták akkor, és mondják azóta is. Máig sem derítették ki, hogy az ezt 

követő események mennyire voltak megszervezve, de egy biztos: a tömeg tudta a dolgát. Egy csoport 

ment a Sztálin szoborhoz ledönteni a zsarnokság szimbólumát, ahogy ezt megfogalmazták annyiszor 

már; a tömeg másik része a Szabad Nép, a pártlap székházához ment, ott volt az első halott, oda 

tették ki a bejárat feletti platóra az első halottat, miután a székházat megrohamozták. A harmadik rész 

pedig a modern tömegtájékoztatás központjába, a Bródy Sándor utcába ment, a Rádióhoz. 

 

Az emberek nem mindig ismerik fel, hogy amit megélnek, az történelmi pillanat. De akkor: teljes 

bizonyossággal tudtam, és azt is tudom: mindenki tudta, aki ott volt. Olyan fölszabadult, olyan 

mámoros érzés vett erőt mindnyájunkon rögtön, már az első órákban, délután a Bem szobornál: jó 

néhányan, magánszónokok, ahogyan a Hyde parkban szokás ez Londonban, felálltak a szoborra. Én 

rádiós vágókocsival mentem ki a Bródy Sándor utcai kaputól, de mivel olyan szervezetlen és olyan 

spontán volt az egész, leszereltettem a vágókocsit. Azután jöttek a színészek. Először Bessenyei 

Ferenc szavalt, aki utána elment fellépni, el is kezdődött az előadás, de, mint később megtudtam, nem 

fejezték be, azt is elsodorta a forradalom. Utána Sinkovits Imre szavalt. De ekkor még mindig csak a 

lengyelek iránti szolidaritás kifejezése volt ez a felvonulás, ezért is volt a célpont Bem apó szobra. 

Később Veres Péter, a Magyar Írószövetség akkori elnöke jött, akit ennek a vágókocsinak a tetejére 

toltak fel, és ott beszélt. Nagyon érdekes volt – ott álltam közvetlenül mellette, tehát jól hallottam -, 

ahogy Péter bácsi megkérdezte a maga óvatos, józan paraszti mivoltában a saját embereitől, a régi 

parasztpártiaktól, a tenyerével eltakarva a száját: Fiúk, van itt valaki a hivatalosok közül? – Persze 

nem volt. Volt viszont valami hatalmas várakozás a levegőben. Mekis József, akivel még ’48-ban 

készítettem interjút, mint a Hoffer traktorgyár főbizalmijával, és aki ekkor miniszterelnök-helyettes volt, 

azt mondta nekem a Parlamentben aznap késő este, felemelt karjával adva nyomatékot szavainak: 

Kiszaladt a dugó az üvegből, nem baj, majd visszanyomjuk. – Hát ebben tévedett. Minimum 1948-tól, 

tehát már nyolc éve présbe volt téve az ország, és most egyszerre felszabadult. Mert ahogyan a 

történelemtudósok megállapítják: a zsarnokság nem akkor bukik meg, amikor a legerőteljesebb a 

terror, hanem amikor megijednek a zsarnokok, és kezdik megadni az engedményeket. És attól 

lobbannak fel a tüzek, és ez mozgatta meg a tömegeket október 23.-án, először tízezreket, azután 



százezreket, végül az egész országot. Hát néhány óra alatt összeomlott minden, az egész rendszer, 

amit fegyveresek, katonák, ávósok, rendőrök százezrei védtek! 

  

Azóta sokakkal beszéltem erről, itthon és nyugaton is: senki nem gondolkozott azon, lesz-e realitása 

annak, ami itt elkezdődött, a hatalmas Szovjetunióval szemben. Egyszerűen sodortak minket az 

események, annyira tapintható volt a történelem, hogy se addig, se azóta nem éreztem azt, hogy 

ennyire benne vagyok a hazám történelmében: azt, hogy megszűnt a központi hatalom, az elnyomó 

hatalom ráadásul, szétesett minden, és mégis rend volt. És ezt a rendet az emberek biztosították a 

családtól kezdve a munkahelyeken át az ország vezetéséig. Nagy Imrének egyetlen egy olyan 

katonája nem volt, akinek ő személyesen parancsolhatott volna, mint ahogy Gerő Ernőnek több ezer 

ilyen embere volt az ávéhásoktól a pártemberekig. És ez akkora erőt, akkora lendületet adott, hogy az 

embernek – nem azt mondom, hogy elmosta az eszét, de – a szíve szólalt meg, az érzései szólaltak 

meg. Kimondhatom – annak ellenére, hogy nagyon sokszor szeretik lejáratni ezt a szót -, a 

magyarsága, a nemzeti önérzete szólalt meg. Mert akkor erről is szó volt: egy történelmi 

magatartásról. És esélyeink is voltak! Ha már az észre céloztam az imént, a gondolkodásra, volt 

néhány olyan mozzanat, ami azt jelentette – mint ahogy később kiderült -, hogy az elején még voltak 

döntési kényszerek – taktikák? -, Moszkvában, Hruscsovék részéről, hogy engednek 

Magyarországnak valamit. Mint ahogyan ’53-ban is engedtek! Volt egy elő példa, hogy Nagy Imrének 

mit engedtek meg: az ő ’53-ban elmondott júliusi beszéde egy klasszikus beszéd, arról, hogy hogyan 

kell a zsarnokságból átvezetni egy országot egy szabadabb, demokratikusabb világba. 

  

’56-ban nagyobb volt a tét. Nagy Imre október 28.-i beszédében mintegy törvényesítette a forradalmat; 

azután október 30-án kinyilatkoztatta a többpárt rendszert; november 1.-én pedig kijelentette, hogy 

Magyarország kilép a Varsói Szerződésből, de megmarad barátságban mind a Szovjetunióval, mind a 

többi nagyhatalommal, tehát nem megy át a másik oldalra. Ugyanakkor azonban az ENSZ 

védőernyője alá helyezi az országot. De volt egy olyan esemény, ami mindezt megzavarta. Most nem 

akarok arról beszélni, hogy „mi lett volna, ha”, mert a történelemben ilyen nincsen, ezt jól tudjuk, de:  

 

Szuez közbejött! 

 

Visszatérve önmagamra, sokan megkérdezték tőlem, itthon is, és az emigrációban élő barátaim is, 

hogy miért nem mentem el, miért maradtam itthon? Hiszen november 4.-e után nyilvánvalóvá vált, 

hogy nekem ebben az országban nem lesz nagy jövőm. Talán frázisszerűen hangzik, de a hazámat 

nem akartam, nem tudtam elhagyni. Most nagyképű legyek? Egy Petőfi 26 éves korában ment a 

csatába. Én 29 éves voltam, a harmincadik születésnapomat pedig már a Fő utcában, vizsgálati 

fogságban töltöttem el. Hadd mondjak el egy, ma már talán kedvesnek tűnő történetet: velünk, 

szellemi emberekkel – írók, újságírók és egyebek -, kesztyűs kézzel bántak, míg a pufajkások, a 

karhatalmisták a fél országot végigverték ’57 elején. Ki volt az adva, hogyan kell megfélemlíteni a 

népet. Engem Bíbó Istvánnal, Tildy Zoltánnal és Göncz Árpáddal egy éjszakán fogtak el, és a 

vizsgálati fogságban az előadó úr – mert így kellett őt nevezni -, mindig föltette a kérdéseket: neve, 



foglalkozása, és bűnösnek érzi-e magát? És én azt feleltem, hogy: nem. Nem érzem magam 

bűnösnek a következők miatt: mert ha ácsolnának egy olyan hosszú vádlottak padját, amelyikre, 

mondjuk, tízezer ember fér el sűrű sorokban, és ott első lenne Rákosi Mátyás, a második Gerő Ernő, 

én talán a tízezredik lennék, de nem azért, amit október 23.-a után tettem, hanem amit annak előtte, 

még rádiósként, pártutasításra. Erre rám nézett, kicsit összehúzta a szemöldökét, és olyan 

félhangosan azt mondta: hülye maga? És emlékszem rá, ott a Fő utcai börtönben halálosan meg 

voltam sértve, hogy engem lehülyéznek, miközben tudtam, hogy előtte az országot félholtra verték.  

Az én életem nem választható el az ’56-osok nemzedékének életétől. Addig olyan volt az életem, 

amilyen: fiatalon, még 1946-ban, 19 évesen kerültem be a Rádióba. Ez csak nyári munkának indult, 

hiszen akkor már fölvettek a legendás Eötvös Kollégiumba, de aztán ott ragadtam, és mellette 

végeztem el a bölcsészkart, levelezőként, néha éveket kihagyva. Nagy lendülettel és kedvvel vetettem 

magam bele a rádiózásba, azután, a koalíciós évek elmúltával jött a Rákosi-féle alagút, s most ezt 

nemcsak a rádióra, hanem az egész országra értem. Azután én ’55-ben kiszabadultam a Rádióból, és 

a Magvetőhöz, a Magyar Írók Szövetségének kiadójához kerültem. Emlékszem, mikor utoljára 

kiléptem a Bródy Sándor utcai kapun – akkor azt hittem, utoljára -, mintha egy abroncs hullott volna le 

a fejemről. És a Magvetőnél – a Nagy Imre kormányprogram után -, megint szabadon lehetett létezni, 

a könyveket kiadni, felelős szerkesztőként működni, valóban vetni a magot. Azután csodálatos aratást 

vihettünk végbe az irodalomban Kassáktól Tersánszkyig, Németh Lászlótól Ottlik Gézán, Mészöly 

Miklóson át a legfiatalabbakig. Azután jött ’56, és azt követően az ember leszámolt mindennel, mert 

tudta: itt egy új Bach-korszak, egy új terror-korszak következik, amit vagy túlél az ember, vagy nem él 

túl. Ezt vállalta az ember. Vállalnia kellett. Tehát én ebbe a történelmi folyamatba tenném le az én 

egyéni életemet, az én sorsomat, hiszen hányan elpusztultak már közülünk, az ’56-osak közül! 

Kétszázezren pedig világgá mentek. Hány csont porladt már el, előbb a megtorlások idején, s azóta, 

az eltelt évtizedekben, hányan veszítették el a pályájukat örökre, a gyerekeik pedig nem mehettek el 

egyetemekre, főiskolákra, jobb pályákra, mert a bélyeg rajtuk volt, ezt soha ne felejtsük el. Sokan azt 

mondják: ó, ma már más a helyzet, ma már puha diktatúra van. Nem! A puha diktatúrában sem 

változott ez. És egyáltalán: mi az, hogy puha diktatúra? Mert vagy diktatúra van, vagy nincs diktatúra! 

Bennünk élt az, ugyanúgy, mint a Bach-korszakot megélt elődeinkben, hogy: igen, elveszett, ezt 

vállalni kell, akár tetszik, akár nem. A legtöbben vállaljuk, volt, aki nem vállalta, és letette a zászlót, és 

megadta magát… de sokakkal beszéltem, akik megbánták, hogy letették a zászlót, és megadták 

magukat. Mi, akik nem tettük le, hogy sportnyelven mondjam, a taccsvonalon kívülre szorultunk. 

Nekem személy szerint volt vagy 15-20 állásom, foglalkozásom, nem nagyon engednek igazán 

labdába rúgni. Ki van nekünk mérve a sorsunk, a titkos dossziék szerint, a káderesek szerint. Sem az 

’56-osoknak, sem a gyerekeiknek nem kegyelmez a Kádár rendszer! Ezt ki kell mondani, ezt nem 

szabad szépíteni, és az utódokkal együtt ez már félmillió-egymillió közötti életsors. És ez összeköt 

bennünket. Néhányan összejövünk, „négy-öt magyar összehajol” alapon, akik egy ügyben voltunk a 

perekben, akik a börtönben együtt szenvedtünk. És ezek mécsesek, és ahogy tudom, és szerte az 

országban lépten-nyomon tapasztalom, sok ilyen mécses ég, és ezért nem tud igazán a Kádár-

rendszer sikeresen működni. Persze, hogy megkörnyékeztek engem is, mint ahogy, azt hiszem, 

mindenkit, de nem, nem! Nekem nem ment, én nem tudtam volna a tükörbe nézni, és tudom, sok 



százezer embernek nem ment. Mert tudtuk azt, hogy egy piszkos, gonosz kézből kapnánk 

selyempárnán a kegyelmet és a lehetőséget. A legtöbben nem fogadtuk el. Ez a felkínálás egyébként 

nagyon bűzlött, nagyon nagy aljasságot kellett volna vállalni. Nem olyan volt ez, hogy azt mondták 

volna: Te, Kálti Márk, eddig szenvedtél, eddig félre voltál téve, megszenvedted, amit tettél, most te 

elmehetsz ide és ide, tanulmányaid, képességeid, tehetséged szerint, beteszünk ide és ide, és kész. 

Nem ez volt. Egyrészt nagyon ravaszul, rendszerint magasabb posztra akarták tenni az embert, és 

rögtön arra kényszerítették volna, hogy alkut kössön: aláírásokkal, papírokkal, megfigyelésekkel, titkos 

találkozókkal és egyebekkel. Engem még a Bakonyban, ahol figuránsként dolgoztam, megkerestek, 

és több mindent felajánlottak. Például azt, hogy visszatesznek a könyvkiadóba, ismét lektor, 

szerkesztő lehetek, és akkor majd elő fognak engem léptetni, főszerkesztőnek, ennek-annak. Ezt úgy 

megcsillantották, mert a Magvetőben annak idején, ’55-56-ban egy év alatt a kétszáz könyvből több 

mint százat én szerkesztettem, az én nevem van ott, felelős szerkesztőként. Illetve, több tucaton már 

nincs ott, mert amikor letartóztattak, akkor persze már levették a nevemet az általam szerkesztett 

könyvekről. Azt mondtam ezekre a mézes madzagokra ott a Bakony mélyén, hogy én szigorúan a 

munkám alapján szeretnék előre jutni, és semmi egyébre nem vagyok hajlandó. Az illető elvtárs 

ugyanúgy nézett rám, mint az „előadó úr” a Fő utcai börtön mélyén, csak épp azt nem mondta: maga 

hülye. Helyette azt mondta: Jó éjszakát! Ilyen titkos módszerekkel akartak lasszót akasztani a 

nyakunkba. És örülhettünk, hogy csak lasszót, és nem kötelet. És annak is, hogy eldönthetjük: 

beledugjuk-e a fejünket vagy nem.  

 

Azután először ’68 augusztusában éreztem felcsillanni a reményt, és nemcsak én, hanem az ország 

jobbik fele. Éppen a Balatonon nyaraltam, augusztus 20.-án, és jöttek a hírek Prágából. Emlékszem, 

odagyűltünk a rádiók mellé, és akkor, ott a strandokon az emberek nem törődtek azzal, hogy ki hallja, 

ki jelenti: mindenki Szabad Európát hallgatott, és akkor szoktunk vissza, az egész ország akkor 

szokott vissza arra, hogy rendszeresen hallgassuk a SZER-t. Ekkortól kezdve már újra egy félig-

meddig mozgósított országban élünk. Veres Péternek van egy hasonlata: a vihar elmúlik, a fű 

kiegyenesedik. Akkor már kezdtünk kiegyenesedni. Nemcsak mi, hanem mindazok, akik velünk voltak. 

Újra elkezdett recsegni-ropogni minden. Ezt a reményt erősítik bennem az emigrációban élő barátaim 

is. Azt hiszem, ideje felmérni azt a veszteséget, nekünk, anyaországi magyaroknak, és azt a 

nyereséget a nyugati világnak, amit szürkeállományban ők ’56 gyermekeitől kaptak. Például 

Amerikában, ha jól emlékszem, 2800 egyetem, főiskola létezik, és ezekben szerteszórva az egyes 

államokban, az Atlanti Óceántól a Csendes Óceánig 2000 magyar professzor, alprofesszor, docens 

működik. Ők vagy fiatal diplomásként, vagy egyetemistaként, vagy még gyermekként kerültek ki 

Amerikába, és kétezren töltik tölcsérrel a tudást az amerikai fiatalok agyába. Azután ott van 

Svédország, Svájc, Németország, Anglia és Nyugat-Európa gyakorlatilag összes állama. És akkor 

még nem beszéltem az orvosokról, a mérnökökről, a közgazdászokról. Mi őróluk itthon azért nem 

tudunk, mert a kádárista propaganda gépezet csak azokkal foglalkozik, a „hazacsalogató lappal”, a 

Magyar Hírekkel az élen, akik hajlandóak voltak a kapcsolatot felvenni a szocialista Magyarországgal. 

Én feladatomnak tartom, hogy a nem alkuvókkal ápoljam a kapcsolatot, és ha háromévenként kijutok, 

ezek a magyarok kézről-kézre adnak engem. És mindig hozok haza könyveket, kiadványokat, 



magnófelvételeket, amelyeket én készítek velük. Volt úgy, hogy 20-30 kiló anyagot sikerült 

hazahoznom, és nem vették észre. Szerencsére a vámosok más csempészárukhoz vannak szokva.  

Azt hiszem, ezt kevesen tudják: véletlenen múlott, hogy éppen az Egmont nyitány lett ’56 örök jelképe. 

A Parlamentben csak néhány lemezt találtak a DISZ, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség szobájának 

könyvszekrényében, többnyire könnyű zenét. Ezek persze nem illettek a forradalmi napok 

hangulatához, és azokhoz a drámai beszédekhez, közleményekhez, hírekhez, amelyeket a Szabad 

Kossuth Rádió sugárzott. Viszont rábukkantak Beethoven Egmont nyitányára, erre a csodálatos 

forradalmi zenére, és ezért szólt ez oly gyakran. S azt hiszem, nem él olyan magyar ember a 

földkerekségen, itthon, vagy bárhol a nagyvilágban, aki már eszmélt akkor, és akiben, ha meghallja 

ezt a zenét, ne idéződne fel azonnal azoknak a napoknak az emléke. 

  

Nekem, ha az Egmont-nyitányt hallgatom, mindig eszembe jutnak azok a napok… Pedig sokáig, 

nagyon sokáig nem volt remény arra, hogy ’56 csillaga valaha még feljöjjön az égre, mint ahogy arra 

sem, hogy mi ’56-osok megérjük ezt. De ma már… ma már úgy gondolom, hogy van remény. Ha 

forgatom az öreg családi Bibliát, gyakran már magától kinyílik egy lapon, a 126. zsoltárnál: „Akik 

könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!”  

 

 
 


