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Simon� y András örökbecsű regénye egy kamasz szemével láttatja 
a forradalmat. Hiteles szemtanú, aki alig pár évvel idősebb tanítvá-
nyainknál. Sokat látott és tapasztalt. Az átélt események cselekvő 
részesei leszünk neki köszönhetően. Tisztelettel emlékezzünk rá is, 
a forradalom sok nagyszerű hőse mellett!
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Simon� y András örökbecsű regénye egy kamasz szemével láttatja 

ROZMÁN LÁSZLÓ
Díszlet: iskolapadok az egyik részen, itt ülhetnek a szerep-
lők. Konyhaasztal a másik oldalon, ha fellelhető, néhány 
igazi bazalt utcakő, jobbról balra elrendezve a színpadon, 
vagy előtte. Egy póznára a korabeli utcai propaganda 
hangszórókat idéző tölcsér. Ha lehet, akkor egy vetítővász-
nat is „építsünk be” a díszletbe, amire akár korabeli fotókat 
vetíthetünk a vonatkozó részeknél. Ezek a világhálón már 
elérhetők. András szerepét nyolcadik osztályos � úra osz-
szuk. Optimális lenne, ha a színpad vagy játszótér jó széles 
lenne, mert akkor a több szereplőt megmozgató jeleneteket 
is jobban el lehetne rendezni.

Narrátor: Lehet magnóról is, váltva mondja � ú és lány, 
hogy a kontraszt minél nagyobb legyen.
„1956 a tizenöt évesek forradalma. Az ország háborúba 
lépésének évében születtünk (…), első ködös emlékké-
peink a háború nyomora, a romba dőlt ország, alapvető 
érzés a félelem. Apánk, Rákosi pajtás, Tanítónk és Bölcs 
Vezérünk a távoli, már-már mennybéli Sztálin. Szebb re-
mények? Kijutni Nyugatra! Majd csak túléljük ezt is! Itt 
élned, halnod kell! Örüljünk, hogy… élünk, hogy minket 
még nem vitt el az ávó, hogy fedél van a fejünk felett, hogy 
vaj van a kenyerünkön, hogy egészségesek vagyunk.”

Zene: Republic Ezt a földet választottam című dala.

A szereplők ekkor rendezik be a színpadot. Alatta mehet a 
diavetítés. Történelmi diasor a magyar történelem dicső, 
vagy bukásában is dicső napjairól, helyszíneiről, de lehet-
nek hétköznapi helyszínek, és véletlenszerűen 1-1 korabeli 
’56-os kép, emlékmű is. A műsor tényleges kezdetére a dísz-
let konyhaasztalnál ül Andris hokedlin, a háttérben lehet 
egy kisasztalon egy retro rádió.

Andris: A konyhaasztalnál ülve mondja. 
„Tizenkét éves koromtól kezdve „lapot szerkesztettem”, 
amolyan családi híradót Bergengócia címmel. Miért 
Bergengócia? Talán mert azt hallottam gyakran vala-
miféle kívánságomra: majd Bergengóciában. Mese volt, 
elérhetetlen, távoli, de mégis létező. Bergengócia lett 
magánországom magánlappal, magánautógyárral, ma-
gántörvényekkel, magánpénzzel.”

„Apa életerejének teljében volt (1951-ben negyvenéves), 
jogi diploma, hadi akadémiai végzettség, tanári oklevél, s 
mindezek alapja a józan paraszti ész. Óraadásból és fordí-
tásból tengődünk, anyám amolyan gépírónő az Általános 
Szerelő Vállalat egyik � ókjánál. Körülöttünk egy világ, 
amely ígéretesen indult apa számára, aztán a feje tetejére 
állt. Nekünk, gyerekeknek ez a világ volt eleve adott. Pe-
rek, kitelepítések, csengőfrász, kiásott és felrobbantgatott 
töltények, mindez természetesnek tűnt.”

Feláll, bekapcsolja a rádiót. Mozgalmi zene hangzik fel. (Pl. 
A párttal, a néppel) Hallgatja egy darabig, majd megcsó-
válja a fejét, lekapcsolja a rádiót és ezzel együtt elhallgat 
a zene. 

„1956 márciusában szovjet–magyar vízipólómeccs zaj-
lott a margitszigeti uszodában. Úgy emlékszem, hogy 
romániai magyar bíró volt, s mindig egyetlenke góllal 
vezettünk. Az ötvenméteres medence köré gyűlt tömeg 
egyértelműen a magyar csapatot biztatta. Ezt valaki po-
litikai, ellenforradalmi tüntetésnek érzékelhette, mert a 
3. negyed közepén rendőrök zuhogtak le felülről rengete-
gen, és válogatás nélkül gumibotozni kezdték a szurkoló 
közönséget. Akkor még nem töltöttem be a tizenötödik 
évemet, mégis a nép ellenségének érezhettem magam… 
A vállamra kaptam az első ütéseket, s ösztönösen megfor-
dulva a képembe, a gyomromra. Nem mentek tovább ők 
ketten, ütöttek. A fejemre mért ütéstől lerepült az alig pár 
hete viselt szemüvegem, elájultam.”

Zene: Mozgalmi dalok ismét, amik elhalkulnak, mire And-
ris újra beszélni kezd.

„1956. október 23. kedd
Délelőtt Gábor Iván, egyik köztiszteletben álló negye-

dikes iskolatársunk közölte velünk a nagytízpercben, 
hogy délután diáktüntetés lesz a lengyel i¥ úság iránti ro-
konszenvezés miatt. Gyülekezés fél háromkor a Nemze-
ti Színháznál. A tüntetést az egyetemisták szervezik, de 



szükség van a gimnazistákra is. A felvonulást engedélyez-
ték ugyan, de soha nem lehet tudni. A Nemzeti Színháztól 
csakugyan megindult egy óriási diákmenet a Pető�  térre, 
a szoborhoz. Itt Sinkovits szavalt, s felolvasta a 16 pontot  
(Sinkovits Imre felvételről). A kirakott zászlókból a tünte-
tők kivágták a vörös csillagos címert, és sok helyen már a 
Kossuth-címert lehetett látni.”

Nagy István: Indul a pesti tüntetés 
A versmondó feláll a padok közül, a többiek mellé állnak.

A Pető� -szobor felől
Kossuth utcáján özönöl
Három szín oltalma alatt
Az i¥ ú, magyar áradat.
Szívekből kinyilatkozó
Egység ez itt, mindenható,
Felülről nem hazudható,
Nem oldható, nem rontható,
Októberi tavaszt hozó.
A Kossuth-nóta dallama
Szilajul-szebb, mint valaha.
Nyomul a háromszínű sor,
Egy ember-fürtös balkonon
Zászló merészkedik elő,
Könnyet ejt a járókelő.
Feltámadási körmenet 
Vonul: hívő magyar sereg
Millió résből fényre jő
Egész országnyi tüntető.
Óh, forradalmi hon� ság,
Ősz harmatán kinyílt virág,
Te félelem és csalatás
Alól kivillanó parázs,
Te csipkerózsa-álmu nő,
Ily virradásra serkenő,
Te földalatti szenvedély,
Így bujtogass: „Magyar, ne félj!”
Hírrel híreszteld szerteszét
A szabadság jövetelét!

Nemzeti dal Sinkovits Imre előadásában. A refrént sorban 
bekapcsolódva mondhatják a szereplők, majd az eredeti 
felvétel lekeverése után egy � ú befejezheti a verset, a többi-
ek az egykori hangulatot felidézve düböröghetik a refrént!

Andris: 
„Alighogy hazaértem, apám és húgom indult a városba, 
megnézni, mi történik. Az I-es buszra szálltunk, ahol 
a kalauznő azt mondta, hogy aki szobrot megy dönteni, 
annak nem kell jegyet venni. Milyen szobrot? Kérdeztük. 
Hát a Sztálin-szobrot. A szobor előtti téren már óriási tö-
meg gyűlt össze. A szobor lábainál ívfény villogott: nem 
vitás, vágják a szobrot. Sztálin nyakában drótkötél feszült, 
amelynek a vége három darus kocsihoz volt erősítve. 

Kilenc óra harminchét perckor a darus kocsik nekiru-
gaszkodtak, a nyolcméteres szobor méltóságteljesen dőlt 
alá. Megdöbbentően gyönyörű látvány volt. Esés közben a 
hatalmas bronzalakon a magnéziumos fényképezőgépek 
fehéres fénye játszott. A pillanat varázsától megbénultan 
álltam Apa és Ági mellett, s valami olyan érzés szállt meg, 
hogy új kor kezdődik, új lapja nyílik a történelemnek, s 
erre a lapra ennek az egész mostani hatalomnak a bu-
kása lesz írva. A zsarnok szobra nem dőlhetett le hiába. 
Ez a nép nem fog többé éljenezni idegen elnyomóknak! 
Feszültség a levegőben, mintha mindezzel nem most ért 
volna véget valami, mintha még nem lenne vége, hanem 
előestéje ez nagy, történelmi napoknak.”

Jobbágy Károly: Felkelt a nép
A többiek ismét a versmondó köré gyűlnek, aki fellép egy 
székre vagy bármilyen rögtönzött magaslatra.

Andris:
„A Bródy Sándor utcába futó három kis utcából puska-
lövések és géppisztolysorozatok hangzottak fel. Emberek 
estek össze sebesülten, mentők jöttek szirénázva. Apa ide-
gesen megragadta a kezünk, átszökelltünk a Körút túlol-
dalára, a fegyverek ropogtak tovább. Új és új teherautók 
érkeztek munkásokkal. FEGYVERT AKARUNK! – ki-
áltozták. A tankokat később beengedték a Bródy Sándor 
utcába. Utána teherautók fordultak be. Jó idő eltelt már, 
és még mindig csak az ÁVH-sok lövései hallatszottak a 
Rádió épületéből. Az ÁVH még kezében tartotta a Rádió 
épületét. A harc most bent folytatódott. Apa valami rosz-
szat érezhetett, mert elkezdett minket visszaterelgetni a 
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Kiskörút felé. A Rádióval szemben is lángolt már egy te-
herautó. A húgom nyafogott, elindultunk hát hazafelé.

A Nagycsarnok előtt egy oldalkocsis motorost álltak 
körül. Röplapokat osztogatott kötegszám. Kinyomtatták 
az i¥ úság pontjait. Kértünk egy köteggel és elindultunk át 
a hídon, Budára.”

A szereplők körbeveszik Andrist, aki röplapokat osztogat 
nekik. Néhányat fel lehet olvasni, a többit szétosztani a 
nézők között. A folytatásra már ismét legyen csend, mert 
drámai rész következik.

„A Rudas fürdőnél felültem a felső rakpart korlátjára, 
hogy bevárjam apáékat. Nem tudtam, előrementek-e már, 
vagy lemaradtak, míg én a röpcédulákat osztogattam. 
Valami fémes zajt hallottam a hátam mögött. Lenéztem 
az alsó rakpartra. Néma csendben, világítás nélkül, vége-
láthatatlan hosszban egy orosz harckocsioszlop állt ott. 
A zajt egy katona okozta, aki kimászott a tankból és ép-
pen rám célzott. Előrevetettem magam és hasra vágód-
tam. Lövés nem dördült.” 

Andris lehajtja fejét a konyhaasztalra.

Sipos Gyula: Egy orosz katonáról  
A versmondó halkan mondja a verset.

Andris folytatja:
„Otthon még sokáig elbeszélgettünk. Anya szegény azt haj-
togatta, hogy bejönnek a szovjet csapatok, úgyis itthon van-
nak már, és másnap véget vetnek az egésznek. Egyetlen szov-
jet katonát sem láttunk, bizonygatta Apa. Úgy látszik, egy-
előre nem akadt, aki behívja őket – makacskodott Anyám.

Másnap reggel ágyúdörgésre ébredtünk. Hivatalosan is 
megérkeztek a szovjet csapatok.” 

Az utolsó mondatok alatt már lehet bármilyen fegyverro-
pogás – ami akármelyik „harcolós” számítógépes játékból 
könnyen rögzíthető. Kérjük az ebben sokkal járatosabb � úk 
segítségét, ha az informatikus kolléga nem tudna segíteni.

Andris:
„A tankok szánkáztak ide-oda, közben körbe-körbe for-
gatták a csövüket és ész nélkül tüzeltek. A magyarok 
Molotov-koktélokkal működtek. Ez olyan, hogy 8–15 éves 
srácok összeverődnek, az egyik házból szereznek üveget,
a másikból benzint bele, aztán ha jön egy tank, rádobják a 
motorjára és befutnak a kapu alá. A tank kampec. Az ilyen 
akkor szokott abbamaradni, amikor a ’jön a mama’ kiál-
tás elhangzik. Hallottam olyat, hogy egy zománcgyárból 
a gyerekek pléhtányérokat szereztek, játékgyurmával (ami 
a suliban kötelező) összeragasztottak kettőt, és kirakták az 
utcákon keresztben. A tankok azt hitték, hogy tányérakna, 
nem mertek rámenni, hanem bekanyarodtak egy kis szűk 
mellékutcába. Itt már várta őket a � nom koktél…”

Makray R. László: Korvin-közi ballada 
A versmondó előremegy egészen a nézőkig, a többiek né-
mán nézik, majd a végén egy csoportba állnak össze lehaj-
tott fejjel.

Csak tizenhat éves volt
Korvin-közi srác
A szeme csodálkozva nyílt
Így fogadta a halált.

A szovjet tank csak tovább csörtetett
És lőtt, lőtt számolatlanul
A katona is áldozat talán
Mert lélektelen él, arctalanul.

Azt hazudták, a Szabadságot védik
Szueznél a szovjet hazát
A Duna hallgatva csörgedezett végig
Rakpartok közt sodort egy holt katonát.

Csak tizenhat éves volt
Korvin-közi srác
Egy kékszemű lány a Ligetnél várta…
Hiába, hiába, hiába.

Andris:
„Apám kilép az utcai negyedik emeleti kis balkonra. 
A lövést még nem is hallja, csak azt, hogy a kinti tejüveg 
lámpa gömbje szétdurran a feje fölött. A golyó megakad 
a vakolatban. A házzal szemben teniszpályák, mögöttük 
földszintes, emeletes villák lombrejtette hátsó ablakai… 
Kapásból nem lehet csak így odapörkölni. Ki várta egy 
golyóval? Ki lőtt? Honnan?”

Kovács István József: Sortüzek 
A világhálón megtalálható. Legalább négy szereplővel 
mondassuk.

Andris:
„Az Igazság című lap 5. számában így ír: Hősöket ava-
tunk. (Jelentés a legutolsó budapesti csatáról) Práter és 
Kisfaludy sarok. A sarkon orosz légelhárító ágyúk állnak, 
mellettük mezítlábas, szandálos, de lelkükben tűzben égő 
� atalok. Hat napig állott itt a csata, Budapest legborzal-
masabb harcainak egyike. Az orosz tankok a Körúton 
végig száguldozva tömegével lőtték ki a lakásokat, gyúj-
tották ki az üzleteket, és lőtték a békés járókelőket. Fia-
tal emberek, diákok, puskával a vállukon, kézigránáttal a 
zsebükben, másik kezükben literes benzinesüveg, mentek 
egyedül neki a föl és alá száguldozó páncélosoknak, és 
napok alatt tízesével gyújtották fel azokat, olyan bátor-
sággal, amelyhez foghatót a világtörténelem sem ismer. 
A környéket megszálló � atalok többsége tizennyolc éven 
aluli volt. Megszöktek hazulról, hogy beállhassanak a sza-
badságharcosok közé.”
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Claes Gill: Gloria Victis! (ford.: Tollas Tibor)

Gloria Victis! Emlékezzetek
az elesettekre,
kik hűlt ajakkal ma is hirdetik:
a győzelemnek végső percekig
őrzött reménye életüknél mégis több nekik.

Gloria Victis! Emlékezzetek,
kik élni megmaradtak,
a halállal is dacolva, mivel
a gyermeküknek holnap enni kell
s szívük halk dobbanásán kívül semmi, semmi jel.

Zas Lóránt: Novemberben – Metafora együttes 
A világhálón nagyon igényes diavetítés is látható. Ha tud-
juk, az egészet – képet és hangot – illesszük a műsorba. 

Andris a színpad széléhez közel állva mondja.

Andris: 
„Azoknak a napoknak őszi rozsdába játszó, napfényes 
szabadságmámora könnyűvé tette a lépteket. Sugaraztak 
a szemek. Ha pár napig tart csak, akkor is megérte. Már 
tudjuk, hogy milyen. Rabszolgák még lehetünk, de juhok 
már nem leszünk.” 

Tollas Tibor verse alatt a szereplők felállnak, kissé előrejön-
nek. A korábban kitűzött lyukas zászlót kézbe fogják, lehet 
belőle több is. Ahogy felhangzik a vers, úgy gyújtanak mécse-
seket mindenütt, szabálytalanul. A köveken, a konyhaaszta-
lon, az iskolapadokon. Az egyik szereplő – ha lehet, leány – 
terítsen az egyik padra egy fekete zászlót, és a másik szereplő 
terítse rá a lyukas zászlót úgy, hogy a lyukon látszódjék a 
fekete. Hagyományosan így gyászolták az elesetteket a forra-
dalom alatt. A mozgások egy részét meg lehet csinálni a vers 
kezdetéig, mert akkor a közönség jobban � gyel a történésre, 
és nem vonja esetleg el a � gyelmét a versmondásról.

Tollas Tibor: Túlélők

Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
– Letarolt erdő fái – 
úgy fekszenek vigyázzba’.

Földtömte szájuk némán
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben
a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses,
október tűzvirága,
a holtak jogán kérdez
választ már mit se várva.

Múltunkat elrabolták,
A sivár jelen hallgat,
Ők élik túl, – a holtak,
a győztes forradalmat.

Gazdag Erzsi: Iª úság, Te vagy a Csillagunk 
Bontva mondassuk.

Mondd, meddig él, ki soká élhet? 
Pár évtized az élete. 
Tesz-vesz, nyüglődik, forgolódik 
S lejár, mint óra kereke. 

Hallgass, te szent, tüzes igékre! 
Fejed felett a csillagok. 
Itt börtönödnek bársony éje. 
Lámpásod odafent ragyog.

Lámpásod: e szó Szabadság! 
S ez a szó a te csillagod, 
Verembe lépsz, sírod gödrébe, 
Ha lámpásodat elhagyod. 

Ó szabadság! Teérted halni! 
Ha élni nem lehet veled! 
Hagyd börtönöd, s szaladj az égre! 
S örökké tart majd életed. 

Ez volt a hited, a szent, a nagy eszme, 
Te sokat vádolt i¥ úság. 
Ezért nyílott ki meleg véred, 
Mint frissen bomló rózsaág. 

Égre emelt fejjel mondja mindenki, s az utolsó sor után 
hajtja le fejét, megkeresi a szemkontaktust a közönséggel és 
meghajol. Zárásként a Szózatot énekeljük.

Fent lobogsz már a csillagokban 
S örök fényeddel üzened: 
Örökké él a hősök népe, 
Örökké él majd nemzeted.
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