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Ettől kezdve nem járt hozzánk. Valami kis lakásra vagy albérletre 
tett szert, és meghívott bennünket, de bennem volt annyi jóérzés, 
hogy kimentettem magam és nem mentem. Később, évek múlva, 
megnősült egy hasonlókorú nőt vett el, szerényen éltek, nem lett 
gyerekük. Én őszintén örültem a házasságának és szívből kívántam, 
hogy boldog legyen. Már nem emlékszem rá, hogy Feri hol helyez-
kedett el, de tudom, hogy hobbiból felvállalta a Komárom melletti 
Monostori erőd felújításának és műemlékké nyilvánításának ügyét, 
felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal, s addig for-
szírozta, míg sikerült mindent elintéznie, és a felújításához hozzá is 
fogtak. Sajnos elkészültét Feri már nem érhette meg. Az a csúnya 
az egészben, hogy az erőd felavatásán még csak meg sem említették 
Feri nevét. Pedig ha ő nincs, az egészhez hozzá sem kezdenek. Leg-
alább egy emléktáblát megérdemelt volna!       

Az 55-ös tél második felét már nem kellett a nyúlólban tölte-
nünk, mert Zsilinszky Ilonka néni megkockáztatva, hogy dutyiba 
kerül, fi ttyet hányt a tilalmaknak, s kiadta nekünk Bécsi úti házának 
az egyik szobáját. Kicsit izgultunk, nem is annyira magunk miatt, in-
kább érte, nehogy miattunk baja essen. Elég lett volna az, ha valaki 
rosszindulatúan feljelenti, de szerencsére ez nem történt meg. Bá-
tor tettéért nagyon hálásak voltunk, nevét esti imáinkba foglaltuk. 
Ólban szerzett reumánk viszont már megvolt, s folyamatosan gyö-
tört bennünket, de legalább további bajokat nem szereztünk hozzá. 
Ez a szoba száraz volt, szép nagy és világos, itt mindegyikünknek 
volt egy külön kis sarka, ami persze földöntúlian boldoggá tett. Úgy 
éreztem, végre van otthonom. Az én részem hamarosan benépesült 
könyvekkel és egy hatalmas, dög nehéz magnetofonnal. A Vadász-
tölténygyár gyártotta, nehéz és ronda volt. Keresetem nálam hagyott 
részéből spóroltam össze, és Nacsa megkérdezése nélkül állítottam 
haza vele. Nacsa majdnem elájult, s gyanakodva nézte, különösen 
mikor megtudta, hogy a Vadásztölténygyárból származik. Számára 
mindenképpen fenyegető dolgot jelentett, s engem ismerve, jogosan 
gondolt arra, hogy valami harci cselekményre készülök, s a „dög”, 
bomba vagy gránát gyártására alkalmas. Sietve megnyugtattam, hogy 
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ez csak egy ártatlan magnetofon és teljesen békés célokra akarom 
használni. Ha nem is helyeselte újdonsült beruházásomat, de nem 
szólt semmit, hiszen rendesen adtam haza pénzt, és ami nálam ma-
radt, azzal – megállapodásunk értelmében – azt tehettem, amit 
akartam, s én éppen ezt a ronda szerkentyűt akartam. Ha én ilyen 
iszonyatokra vágyom, s nem – mint más normális leány – ruhákra, 
fodrászra, kozmetikára, akkor ő beletörődik, hogy Isten tudja ho-
gyan, miféle genetikai tréfa következtében sikeredett ilyen faramu-
ci leánya. Én viszont nagyon boldog voltam, s már elterveztem, hogy 
milyen verseket fogok rá felvenni. Elsősorban Arany Jánost és Rad-
nótit, de már valami hangjátékon is gondolkodtam, csak egyelőre 
nem volt rá időm, na meg alkalmam sem, hiszen állandóan volt ott-
hon valaki, s én valami furcsa szemérmességgel nem akartam mások 
előtt balfácánkodni. Terveimről csak Urbán tudott, ő természetesen 
lelkesített. Könyveim eközben gyarapodtak házilag barkácsolt pol-
comon, s én egyre otthonosabban éreztem magam a szobasarokban. 

Az 1955/56-os iskolai tanévet más iskolában kezdtem, mert az 
Árpádban megszűnt a dolgozók gimnáziuma. Szerencsére a Villányi 
úti új iskolában, a József Attilában – volt cisztercita gimnázium – 
már nem kértek vállalati javaslatot, hanem automatikusan átvettek 
bennünket. 

Az 1956-os év eseményekben igen gazdag volt. Januárban hatal-
mas földrengés rázta meg Magyarországot, epicentruma Dunaha-
rasztin volt. Több ház összedőlt, és nagy volt az anyagi kár. Erre a 
dátumra azért emlékszem ilyen pontosan, mert ebben az időben 
kapta meg Nacsa az első látogatási engedélyt Édesapámhoz, a Jász-
berényi börtönbe. A látogatás mindössze tíz perces volt, de hét és 
fél év után végre találkoztak a szüleim. Persze minden szavukat les-
ték a smasszerek. Arról fogalmunk sem volt, hogy meddig tartják 
fogva Édesapámat, s mikor fogják véglegesen kiengedni.  

 
Ennek az évnek a szeptemberében végre sikerült Györgyiéknek 

albérletet találni a Petőfi  Sándor utcában, egy lichthofra néző sötét 
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cselédszobában, így már semmi akadálya nem volt az esküvőnek 
(ekkorra már megengedték, a budapesti lakhatást). Szeptember 
15-én volt a nagy nap. Az esküvőt a Mártírok útján lévő Feren-
ces templomban tartották, felemelően szép volt, én természetesen 
bőgtem. Ezt a szokásomat egy élet során megtartottam, esküvőkön 
mindig lelkesen bőgök. Vadidegenékén is! Egyetlen keserűségünk 
az volt, hogy édesapám nem lehetett jelen, még remény sem volt 
arra, hogy elengedik, az albérletet viszont el kellett foglalni. Györgyi 
kölcsönzőből vett ki esküvői ruhát és Kockás néniéknél öltözött át. 

Györgyi és Józsi nagyon szépek voltak, arcukon komoly áhítatot 
és boldogságot láttam, amolyan „életreszólót”. A pap gyönyörű be-
szédet tartott. Szólt az orgona és felcsendült Gounod Ave Máriája. 
Mindenki eljött, aki csak tudott, még a volt tiszaföldvári ifjúság is. 
Esküvő után a Mátrába utaztak, oda kaptak szakszervezeti beuta-
lót. Mikor hazatértek új otthonukba, meglepetéssel vették tudomá-
sul, hogy nemcsak ők laknak a szobában, hanem poloskák is, szép 
számmal. Jó időbe telt kiirtani őket, s nem is igazán lehetett. Mikor 
már azt hitték sikerült, egy-egy képkeretből előmászott egy újabb 
példány. A lakás négyes társbérlet volt, szerencsére kellemes em-
berekkel, akikkel, míg ott laktak, nem voltak problémák. Persze 
alkalmazkodni kellett egymáshoz, közös konyha, közös fürdőszoba 
és WC, de az alkalmazkodásban nővéremék már rutinosak voltak, a 
kitelepítés jó „edzőtábor” volt.

Október 8-án, minden előzetes értesítés nélkül, váratlanul haza-
engedték Édesapámat. Nagy volt az öröm! Az első napok éjszakába 
nyúló mesélésekkel teltek, mi beszámoltunk a velünk történtekről, 
Édesapám meg a táborról. Igyekezett a borzalmaktól megkímélni 
minket, inkább csak a tábori élet érdekességéről, az ott szövődő 
barátságokról mesélt. Franciát és németet tanított az ottani fi atalok-
nak, s igyekezett karbantartani a testét, a drótkerítésen belül nagyo-
kat gyalogolt. Elmesélte, hogy 25 évre ítélték, mint háborús bűnöst, 
a tárgyaláson nem volt tolmács, így azt sem tudta, miért ítélték el, 
védekezésre nem volt semmi lehetősége.  
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Hamarosan gondolkoznunk kellett azon, hogy hogyan tovább. 
Természetesen a nyugdíját nem kapta vissza, és semmiképpen sem 
akarta, hogy mi tartsuk el. Szerencsére az én vállalatomnál éppen 
szükség volt raktári segédmunkásra, jelentkezett és felvették. Össze 
kellett szednie újabb tíz év munkaviszonyt, hogy jogosult legyen a 
minimál nyugdíjra (500 forintra!). Nagyon fájt a szívem, hogy ennyi 
szenvedés után máris dolgozni kezd, ráadásul nehéz fi zikai munkát, 
de ehhez makacsul ragaszkodott. Büszkeségét még a GULAG, a 
nyomorúságos vorkutai tábor sem törte meg.

  
Aztán minden előjel nélkül – legalább is, mi nem is sejtettük 

– kitört a forradalom. Én éppen az iskolában voltam, amikor egy 
délelőttös diák bejött az osztályunkba és hívott bennünket, csatla-
kozzunk az egyetemisták menetéhez, menjünk a rádió elé tüntetni. 
Természetesen lelkesen csatlakoztunk az egyre nagyobb tömeghez. 
Más iskolák is voltak, de menetközben hozzánk csapódtak mun-
kások, tisztviselők, utcai járókelők is. Mire a rádió elé értünk már 
hatalmas tömeg kerekedett. Más irányból is érkeztek emberek, for-
ró volt a hangulat! Az utca dugig tele volt s a tömegben hamarosan 
elvesztettük egymást. Amikor körülnéztem, a közelemben már egy 
osztálytársam sem volt. Aztán valaki mondta, hogy itt úgysem fog 
történni semmi – utóbb kiderült, hogy ebben nagyot tévedett –, és 
inkább menjünk a Dózsa György útra, ledönteni a Sztálin szobrot. 
Nem volt egyszerű kikeveredni a tömegből, akkor már egy szalma-
szálat sem lehetett leejteni. Végre sikerült egy osztálytársam köze-
lébe kerülnöm, s együtt mentünk az Andrássy úton végig a Hősök 
terére. Itt is óriási volt a tömeg. Fantasztikus volt a hangulat. Csillo-
gó szemű emberek nevettek egymásra, és részegítő tavaszillat volt a 
levegőben, mintha nem is októbert írtunk volna. Egymás után éne-
keltük a Kossuth nótákat, népdalokat, olyan volt az egész, mint va-
lami bódult, mámoros örömünnep. Közben valakik nekikezdtek a 
nagy munkának: kötelet kötöttek Sztálin elvtárs nyakára, s megpró-
bálták csörlők és teherautók segítségével ledönteni, de az egyszerű-
nek tűnő feladat megoldhatatlan volt. A nagy diktátort, „a magyar 
nép jótevőjét”, örökéletűnek alkották meg, elpusztíthatatlannak 
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tűnt. Ezután lángvágó segítségével próbálkoztak. Mindenünnen ér-
keztek a jó tanácsok, mit kellene tenni, hogy végre porrá essen szét 
a „nagy ember”. Lelkes biztatás, hangzott minden irányból. Nyilván-
való volt, hogy a nép csak akkor megy haza, ha végzett Sztálinnal. A 
„szurkolótábor” lélegzetvisszafojtva leste a történéseket. Mivel elég 
hátul álltam, látni semmit nem láttam, de a tömegen végighullámzó 
morajból mégis pontosan tudtam, mikor, mi történik. Aztán egy-
szerre, hosszas várakozás után néma csend lett, még a gombostű 
koppanását is meg lehetett volna hallani. Mindenki visszafojtotta 
a lélegzetét, mert akkor, végre… sikerült! Sztálin elvtárs ledőlt a 
földre, csak a csizmája maradt az asztalon, azaz a tribünön. Felcsen-
dült a Himnusz. Szárnyaltak az ég felé nemzeti imádságunk hang-
jai, s mikor körbenéztem, meglepődve tapasztaltam – magamat is 
beleértve – hogy mindenki sír. Barázdált férfi arcokon gördültek le 
a könnyek, hozzám hasonlóan, sok ezer ember élte át a katarzist. 
Tudtam, éreztem, hogy ezt a csodálatos pillanatot soha nem fogjuk 
elfelejteni, sem én, sem a többiek. Sok-sok év minden keserve, min-
den igazságtalansága, megalázottsága a szobor ledöntésével – ha csak 
szimbolikusan is –, de véget ért. Sikerült lerázni az önkényuralmat, 
szabadok lettünk, megtiport méltóságunkat visszakaptuk, a fejün-
ket annyi keserves év után ismét felemelhettük. Isten, áldd meg a 
magyart! – zengte sok ezer hang, s most sok év után, himnuszunk 
fájdalmas mondanivalója új tartalommal telt meg, hisz – átéreztük, 
miközben énekeltük – megbűnhődtük már a múltat, s jövendőt. 

Újságcikk 2006-ban a Sztálin szobor ledöntéséről: 
 

Sztálin-szobor ledöntése

A magyar történelemben a hatalom birtokosai szisz-
tematikusan átrendezték az ország köztereit. A spontán 
módon ledöntött Sztálin-szobor egyedülálló esemény a 
„köztérrendezésben”; szimbolikus jelentősége a köztudat-
ban kevésbé élő Gömbös-szobor 1944-es felrobbantásának 
van még. 


