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RAINER M. JÁNOS

2004 februárjában Tatabányán, a megyei könyvtárban egy beszélgetésen
vettem részt: 1956-ról és forradalom óta eltelt idõrõl volt szó. A beszélgetés
végeztével hozzám lépett egy szakállas, õsz, de nagyon fiatalnak tûnõ úr,
bemutatkozott, és elmondta, hogy ötvenhatban naplót vezetett. Mindjárt a
kezembe is nyomott egy dossziét, ezzel: „talán érdekli…”
Õ volt Csics Gyula, a tatabányai városi könyvtár vezetõje.
Átfutott az agyamon, hogy túl fiatal… Vajon miféle naplót írhatott
1956-ban? De úgy emlékszem, mikor átvettem a mappát, csak annyit
mondtam, hogy jelentkezem.
A dossziét a vonaton kinyitva gyermekírást, rajzokat és jól ismert röplapokat láttam. Ott volt a szöveg gépbe írt változata is, de azzal elõször
nem törõdtem. Elkezdtem olvasni a kézírást, nézni a rajzokat, a saját kezûleg szerkesztett térképeket. A bejegyzéseket az 1956-os Blaha Lujza térrõl,
az utcáról, a házról, a gangról, a rádió híreirõl. És arra gondoltam, hogy
ebbõl a nézõpontból még sohasem olvastam 1956-ról, pedig – azt hittem –
elég sokat olvastam róla. De ahogy a tizenkét éves fiú lejegyezte, amit látott, amit a szüleitõl, a szomszédoktól és a rádióból hallott, amit a barátjával megbeszélt, amit az újságból elolvasott, abból egészen sajátos, soha
nem tapasztalt kép állt össze.
Elég volt elolvasni az elsõ néhány lapot, hogy úgy érezzem, ajándékot
kaptam. Majd ötven év után részese lehetek egy nagyon okos, nagyon lelkes gyerek világának. Ez a világ történetesen 1956 világa. Csics Gyula saját
ötvenhatjáé, amelyet a forradalom eseményei mozgatnak. De világot õ formál mindabból, ami vele napról napra történik. Tüntetõ tömeg, utcai harc
híre, a felnõttek elbeszélései, szövegben, rajzban, sõt térképein is megörökített sétái, hegedûórája és születésnapja, a város, amit lát – és a város,
amit Jancsival papíron, térképen elképzel –, egyetlen rendbe áll össze számára. Ezt az ötvenhatos gyermeki kozmoszt pedig egy középkori kancellista rendszeretetével, pontosságával, lelkiismeretességével modern kódexbe
jegyzi. Az õ belsõ rendje a napló szövege.
Azt reméljük, naplója közlésével továbbadhatjuk ezt az ajándékot.
Annyi felnõtt szereplõé után az õ történetét és tanúságtételét – tõle, akkori
önmagától.
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MAGYAR FORRADALOM
1956
Isten áldd meg a magyart!
1956. X. 23. Kedd.

1 Édesanyám édesapja, Fabsics Pál viszonylag korán meghalt, özvegy nagymamám idõsebb korában
feleségül ment Papp Sándorhoz, majd ismét megözvegyült.
2 Pinke István osztálytársam volt, aki helyettesítésekkor kitalált történetekkel szórakoztatta az osztályt.
3 Kati a házmesterék leánya volt, nálam egy-két évvel idõsebb.
4 Góré – valódi nevén Fabsics József – édesanyám testvére volt, aki agglegényként velünk lakott.
A Góré nevet a Rökk Szilárd utca 10.-ben mûködõ vendéglõje törzsközönségétõl kapta, aztán ráragadt családi használatra is. A vendéglõ államosítása után az állami építõiparban helyezkedett el
kõmûvesként.
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Reggel anyuval a temetõbe indultunk. Elõször a Papp utána a Fabsics1 nagypapához mentünk. Fabsics nagypapa sírja nagyon száraz volt, s ezért megöntöztük.
Ezután hazajöttünk, és én megcsináltam a leckét és hegedültem.
1 h -ra iskolába mentem. Az elsõ óra, énekóra a tanárnõ dolgai miatt elmaradt. Ez idõ alatt én hazaszaladtam az orosz röpdolgozatokat aláiratni. Ezen az
órán Pinke I.2 mesélt. A második órán felolvasták a földrajz dolgozatokat, amely
nekem 4/5-re sikerült. Orosz órán én is feleltem 5-re. A mértan és a magyar óra
feleléssel tellett el. Utána még osztályfõnöki óra is volt. Elrendeztük az ûlést.
¼ 7.-kor jöttem haza. Eddig nem hallottam, se nem láttam semmit. Mikor
hazaértem Kati 3 azt mondta, hogy az emberek tüntetnek. Én errõl még nem hallottam semmit, csak tegnap mondta be a rádió, hogy Szegeden a diákok tüntettek és lengyelországban is felkelés volt. Góré 4 olvasta a Szabad ifyuság röpiratát.
Én is elolvastam. Ez a diákok tüntetésérõl szólt. Mikor az utcára mentem láttam, hogy a „Corvin”-nál három nagy teherautó vitte az egyetemistákat. Az autó
tetején egy fiú állt és ezt kiabálta a többiekkel: Ruszkik haza! Elég volt a Ráko-

NAPLÓJA

A DIÁKOK TÜNTETÉSE.

sikból! Ne csináljunk semmit késve Nagy Imrét a vezetésbe! Késõbb Maját elkisértem hittanra, mert õ nem mert egyedül elmenni. Hazafelé jövet egy tüntetõ
tömeggel találkoztunk, amely a Népszinház utcánál megállt és elénekelte a Himnuszt. Este meghallgattuk Gerõ Ernõ beszédét. Ezalatt Góré a stúdiónál volt. 9 hkor feküdtem le. Az ágyban még hallottam, hogy kiabálják: Ledöntjük a Sztálin
szobrot! Vesszen Gerõ!

MAGYAR FORRADALOM

1956. X. 24. Szerda.

1956
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KITÖRT A FORRADALOM.
Reggel már 6 h -kor fent voltam. Puffogásra, durrogásra ébredtem. Gyorsan felkeltem, felöltözködtem és kiszaladtam az utcára. Az utcán nagy volt a köd, még
a Guttenberg térig sem lehetett ellátni. Sokan azt mondták, hogy mesterséges
köd. Nem láttam, csak a Guttenberg tér felöl hallatszott puskaropogás. A kapuban Mari azt mondta, hogy az éjjel az emeleten nem aludt senki mert a Szabad
Nép székházának az összes ablakát kidobták két autót felgyújtottak, egyszóval
nagy rumlit csináltak. A kõmûves munkások, akik a házat tatarozták azok is bejöttek és „Ilmaros szaki” azt mondta, hogy egész éjjel nem aludt és itt volt a Békés utcánál. Mesélte, hogy az egész utcán sötét volt és a falnál kúszva harcoltak
az egyetemisták az ávósok ellen. Ezután Jancsihoz mentem. Õ mutatott egy röpcédulát amelybõl egyet nekem is adott. (L. a 6. old.) Azt is mondta, hogy Moór
tanár5 lediktálta nekik a 14. pontot. Én is leírtam, igaz, hogy neki csak hiányosan volt meg:
1., …………
2., Alakuljon át a kormány Nagy Imre vezetésével.
3., Orosz jugoszláv kapcsolat.
X. Szüntessék meg a rádió zavarását.
X. Sajtószabadság.
X. Új egyenruhát a honvédségünknek.
X. Teljesen nyilvános tárgyalást Farkas M. ügyében.
X. A régi Kossuth címer visszaállítása.
X. Teljes vélemény és sajtószabadság.
5 Moór Lajos a történelemtanárom volt, Moór Marianna, a késõbbi Kossuth-díjas színésznõ édesapja.

6 Jancsi – Kovács János – gyerekkori barátom volt. Õk is a Rökk Szilárd utca 10.-ben laktak, a földszinten. Szülei, miután a házban lévõ fûszerboltjukat államosították, az államosított kereskedelemben (KÖZÉRT) helyezkedtek el.
7 Bicskeiék házunk második emeletén laktak.
8 Radicsék a második emeleten, egyszobás lakásban laktak, lányuk, Mari az akkor tízéves húgommal volt egyidõs, és állandó játszótársunk volt.
9 A Szikra Lap- és Könyvkiadó Vállalat földszintjén lévõ könyvesbolt neve is Szikra volt. Gyerekkoromban sok idõt töltöttem a boltban, és szinte valamennyi könyvemet itt vásároltam.
10 Húgommal a Nagykörút és a Baross utca sarkán mûködõ Kígyósi Államilag Engedélyezett Zeneiskolába jártunk, hetente kétszer; én hegedülni tanultam, Maja zongorázni.

147
CSICS GYULA

Jancsiéknál6 6 rendõr volt akik a szabadságharcosok elöl az éjjel ide menekültek. A kormány õbennük sem bízott, mert ugyan puskával, de töltény nélkül
küldték ki õket a Szabad Nép védelmére. 10 h-ra a köd részben már eloszlott és
láttam, hogy az utcán a forradalmárok már puskákat visznek.
Kovács néni mondta anyukámnak, hogy Jancsi naplót ír. Erre én is belekezdtem a napló írásába. Késõbb Bicskei 7 bácsi elmesélte, hogy mi volt tegnap.
Azt mondta, hogy a tömeg követelte, hogy a 14 pontot nyomtassák az újságba.
Az újságírók ezt meg is igérték, de õk még a rádióba is be akarták mondani, erre a párttitkár azt mondta, hogy csak egész nyugodtan menjenek. Azonban az
ávósok nem engedték be õket a stúdióba. Erre egy magyar páncélezredes is megkérte az ávósokat azonban az ezredest lelõtték. Erre a páncélosok az ávósokat
a padlásra zavarták. A nép az ezredest elhozta a Szabad Néphöz és a párttitkár
íróasztalára tették. Ezután jött Radics8 bácsi és azt mondta, hogy a Szabad Nép
könyvesboltjából minden könyvet kidobálnak és elégetnek. A kapuból még láttam, hogy 10 orosz tank akart a studióhoz menni, de a tömeg elé dûtött egy
hatos villamost. Utána anyuval elmentem megnézni, hogy mi újság a kõrúton?
Láttuk a Szikra 9 égõ könyveit:
Én ugyan sajnáltam a sok jó könyvet, de mindenki azt mondta, had égjen. Liptai aki itt lakik az átjáróban és velem jár a Kígyósihoz10 lopott is két könyvet.
Láttuk még a feldûtött villamosokat is:
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X. A Sztálin szobor ledöntése.
X. Egymásért teljes szolidaritást.

MAGYAR FORRADALOM

Itt már többen mondták, hogy a Sztálin szobor itt van a kõrút és a Rákóczi út
keresztezõdésénél. Ezután mivel a tankok nem tudtak a kõrúton menni a mi utcánkon jöttek és azonban rálövöldöztek, úgyhogy kilyukadt az olajtartája és az
utca csupa olaj lett:
Délben Ványi11 albérlõje is hazajött, és azt mondta, hogy az Üllõi út és a Baross
utca környékén is nagy harcok voltak, és a villanydrótok is le vannak szakadva,
továbbá 2 villanyoszlop ki van dûlve és két orosz tank is ég. Ebéd után 80 tank
ment végig az Akáczfa utcán. Árvai néni elment kenyérért, és hogy ne legyen
baja, a Teleki tér felé ment. Azt monta, hogy arra is két orosz tank van kilõve.
Délután Jancsihoz mentem játszani, de még mindig hallatszott lövés. Közben
Nagy Imre lett a miniszterelnök aki elrendelte, hogy akinek a kezében puska van
azt statáriális bíróság elé állítják. Azonban olaj volt a tûzre, hogy a Központi Vezetõség éjszakai ûlésén Gerõ Ernõt nem váltották le a titkárságáról. Emiatt a
harc nem fejezõdött be. Délben a rádió bemondta, hogy aki 2 h -ig leteszi a fegyvert amnesztiát kap. Ezt 6 h -ig meghosszabbították. A szabadságharcosok elfoglalták az Atheneum nyomdát és onnan küldték szét a röpiratokat
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1956. X. 25. Csütörtök.

GERÕTFÖLMENTIK TITKÁRSÁGÁBÓL.
8 h -kor

Reggel
keltem fel. Reggeli után átmentem Jancsihoz. Egész délelõtt lemezeztünk. Majdnem minden lemezt eljátszottunk. Eljátszottuk a tiltott Kossuth és
Erdélyi indulót is. Jancsi szülei már dolgozni mentek. Az ágyúk egész nap dörögtek. 10 h felé Maja is átjött és vele játszottunk. 1 h -kor hazajöttünk ebédelni. Anyu
azt mondta, hogy menjünk a kisszobába, mert a légnyomás betörheti az ablakot. Délután a várost rajzoltuk a kisszobában.12 Délután a rádió bemondta, hogy
Gerõ Ernõt felmentették tisztsége alól és helyette Kádár János lett a titkár. Ez11 Ványi – özvegy Várkonyi Józsefné – az elsõ emeleten lakott, kisszobáját rendszeresen albérlõknek
adta ki.
12 Jancsi barátommal egy-egy elképzelt város térképét rajzoltuk.. Az én „városom” – kedvenc történelmi hõsöm után – a Hunyad nevet kapta, és fölöttébb hasonlított Budapestre. Azaz egy folyó választotta ketté, benne a Margit-szigetre emlékeztetõ sziget. A város szerkezetét Budapesthez hasonlóan a belvárosból kiinduló sugárutak és a folyó partjáról induló körutak jellemezték. Az utcákat
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után kitûzték a házakra a nemzetiszínû zászlót, de címer nélkül, mert az ifjuság
követelte az Alkotmány címer betiltását és a csillag levételét. Ezért minden házon lukas zászló lógott.
Késõbb a fekete zászlót is kitették. Este Jancsi anyukája mondta, hogy a Parlamentnél óriási volt a harc, és õk is folyton az óvóhelyen voltak. Este 6 h -tól kimenési tilalom volt. A kapualjban a férfiak beszélgettek, én is odamentem és
hallgattam, hogy mit beszélnek. Verebes néni13 albérlõje a 19 éves Kókai mesélte, hogy egy orosz tankon mentek a Parlament felé mikor a Néphadsereg térnél
egy sortüzet kaptak, a tankról csak úgy potyogtak az emberek, õ éppen a zászlót fogta egy golyó kilõtte kezébõl a zászlót és õ elesett, de rá a tankra. A tank
oldaláról potyogtak rá is a golyók, de csak a térdét sebesítette meg erõsebben.
Ezután leesett a tankról. Még oda is csak úgy porzottak a golyók. Még szerencse
volt, hogy õ is megmenekült. Sokan azt mondták, hogy az orosz tank készakarva
vitte be õket a tûzbe. 6 h-kor a kaput be kellett csukni. Este Góré még két röpcédulát is hozott. Az egyik az egyetemisták újabb 4 pontja, a másik pedig Kádár J.
és Nagy I. tisztségérõl adott hírt:

AZ ÁVH TEGYE LE A FEGYVERT. – HARC A KÕRÚTON.
Reggel olvastam az ágyban, majd anyuval a kõrútra mentünk megnézni, hogy
van e valami ennivaló? Ekkor láttam elõször a Sztálin szobrot. Az oldalára postarabló, a parolinjára pedig strici volt írva. A Keszelyi14 elött két orosz halott feküdt és egy páncélautó égett. Mindenütt orosz tankok jártak. A Szikra elött még
mindig füstölögtek a könyvek. Jancsi mondta, hogy az éjjel a Nyugati p.u.-nál
volt nagy harc. A rádió sokat hazudott, mert azt mondta, hogy az „ellenforradalmárok” megadták magukat és csak 3 gócpontjuk maradt, ami persze nem
kedves barátaimról, osztálytársaimról neveztem el, illetve a lexikon címszavait használtam fel.
Az utcanevek a forradalmi eseményeket is tükrözték.
13 Verebes Károlyné a ház elsõ emeletén lakott, õ is szobakiadással egészítette ki kis nyugdíját. Férje szerezte a Nótás kedvû volt az apám címû nótát. A ház lakói, hogy segítsenek az özvegynek,
gyakran kérték a nótát a rádió kívánságmûsorában.
14 A Keszelyi vendéglõ volt a Rákóczi út és Akácfa utca sarkán, a késõbbi EMKE bisztró helyén.
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igaz. A kormány elrendelte, hogy aki 10 h -ig leteszi a fegyvert az amnesztiát kap.
Délelött Jancsival a várost rajzoltuk. Apu, hogy a háznak élelmet szerezzen, a hidegkonyhából Felber bácsival15 hozott húst és süteményt. Ezt a ház lakói között
nagy durrogás közepette kiosztotta. Ezalatt a kõrúton nagy harc volt. Minden
ablak kitört, és lógtak ki a rekamiék a függönyök. A Rökk Sz. 21. számu ház belövést kapott: Az Alkalmi áruház kigyulladt, a Technológia16 és klinikával. (A Baross utcai.) szemben lévõ házak szintén. Az írószövetség újabb 6 pontot adott ki.
A mai napon már több újság megjelent. Estére 800-an letették a fegyvert, de a
felkelõk 2/3 része még harcolt. Az ifjuság követelte, hogy az ÁVH tegye le a fegyvert. Este aknák robbantak.
1956. X. 27. Szombat.

MEGALAKUL A KORMÁNY.
Ma egész nap Jancsival a várost csináltuk, már nem nagyon volt dörgés. Délelött
röpcédulákat dobáltak, de mind a Corvin tetejére estek. Délre megalakult az új
kormány: A névsora a következõ:
A minisztertanács elnöke: Nagy Imre.
helyettesei: Apró Antal, Bognár József, Erdei Ferenc.
Külügyminiszter: Horváth Imre.
Belügyminiszter: Münnich Ferenc.
Honvédelmi " : Janza Károly.
Pénzügy " : Kóssa István.
Igazságügy " : Dr. Molnár Erik.
Kohó és gépipari " :Csergõ János.
Bánya és energiaûgyi " :Czottner Sándor.
Könnyûipari " : Nagy Józsefné.
Város és községgazdálkodási miniszter: Nezvál Ferenc.
Földmûvelésügyi " : Kovács Béla.
15 Felberék a második emeleten laktak.
16 A Technológia a József körút és a Népszínház utca sarkán lévõ mûszaki fõiskola köznapi elnevezése
volt.

NAGY IMRE BESZÉDE.
Reggel sokat olvastam a „Tom Sawyer kalandjai”-ból. Gyula17 gyalog a nagymamihoz ment. Délelött Jancsihoz mentem. Náluk a várost csináltam. 10 h-kor hazamentem. Franci18 már ott volt. Mondta, hogy a nagymami felé nem volt nem
volt semmi. Utána jött Géza bácsi apu nagybátyja Budáról. Azt mondta, hogy
míg ideért hatszor igazoltatták. Reggel is megjelent a „Szabad Nép”, és most is
közölte a kormány névsorát. Ebéd utánra megjött Gyula és azt mondta, hogy
vagy 800 tank és 250 kocsi lõszer jött a város felé. Délben elrendelték a tûzszünetet, de azért mégis lõttek. A rádióban mindent megpróbáltak ami nem volt a
Rákosi rendszer alatt. Például délben harangoztak. Nálunk volt Kolics bácsi19 és
azt mondta, hogy tegnap kezdték a Kilián György (Mária Terézia) laktanya ostromlását, és még mindig tart. Azt is mondta, hogy a Práter utcai házak is kárt
szenvedtek. Délután átmentem Jancsihoz. Náluk a várost csináltuk. (l. a doboz17 Gyula is nagybátyám volt, édesanyám öccse, aki Fabsicsról Fehérhegyire magyarosította a nevét.
18 Franci édesanyám legidõsebb fiútestvére volt. Õ élt együtt nagymamámmal a Paprika utca 58. szám
alatti családi házban.
19 Kolics bácsi akkoriban szabóságot mûködtetett Kovácsék egykori fûszerboltjában. A Práter utcában laktak.
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1956. X. 28. Vasárnap.
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(A független Kisgazdapárt volt fõtitkára.)
Állami gazdaságok minisztere: Ribiánszki Miklós.
Külkereskedelmi miniszter: Bognár József.
Bel " : Tausz János.
Élelmiszeripari " : Nyers Rezsõ.
Begyûjtési " : Gyenes Antal.
Építésügyi " : Apró
" .
Közlekedésügyi " : Bebrics Lajos.
Népmûvelésügyi " : Lukács György.
Oktatásügyi " : Kónya Albert.
Egészségügyi " : Babics Antal.
Az Országos Tervhivatal elnöke: Kiss Áprád.

ban.)20 Én egy utcát és egy teret neveztem el a forradalomról. Este Nagy Imre
miniszterelnök beszédet mondott. Beszédében megígérte, hogy megszünik az
ÁVH, nemzeti ünnep lesz március tizenötödike. Továbbá megígérte, hogy hazánk
címere ifjuságunk követelése szerint újból a Kossuth címer lesz, és hogy 24 órán
belül az orosz csapatok megkezdik a kivonulást.
1956. X. 29. Hétfõ.
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AZ ORSZÁG CÍMERE ISMÉT A KOSSUTH CÍMER.
Ma reggel szintén olvastam és egyben befejeztem a „Tom úrfi, mint detektiv” c.
könyvet. Anyu és apu már 6 h-kor elindultak Rákospalotára. Reggeli után átmentem Jancsihoz. Átvittem a „Pesti Hírlap” lexikonát és abból neveztük el a város
utcáit. Délfelé kiabálást hallottunk kinéztünk és láttuk, hogy a „Nemzeti színház”-nál egy nagy tömeg kiabálja: „Ruszkik haza!” Délután Jancsinál voltam. Este Ványi albérlõje Jancsi mondta, hogy az egyetemisták a Kilián laktanya védõjét akarják honvédelmi miniszternek, aki Maléter Pál.

1956
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1956. X. 30. Kedd.

A PÁRTHÁZ OSTROMA.
Reggel már a „Tanár úr kérem”-bõl olvastam. Délelött Jancsinál voltam. Már a
nagyszobában dolgoztunk. Nagyon szép idõ volt. Jancsival a naplónkat írtuk.
Nagyon sok repülõ járt a levegõben. Röpcédulákat dobáltak, de balszerencsénkre
a Corvin tetejére estek. Ma jelent meg elõször a „Függetlenség” c. napilap. Délelött ugyan nem lõttek, de délután versenyeztek a mennydörgéssel. Késõbb megtudtam hogy a Kommunista Párt székházát lõtték ami a Tisza Kálmán téren van.
Apu késõbb elment megnézni, hogy mi van. Mikor hazajött azt mondta, hogy a
felkelõk két ávóst felakasztottak lábuknál fogva egy fára. Az egyik rendõrruhában a másik pedig magyar páncélosezredes ruhában volt. Mindakettõ részeg volt
borosüveggel a kezükben mentek és énekeltek, mikor az egyetemisták elfogták
20 A dobozba igyekeztem összegyûjteni azokat az emlékeket, amelyeket nem tudtam beragasztani a
naplóba. Voltak benne jelvények, repeszdarabok, vastagabb újságok stb. Sajnos ezek a tárgyak az
eltelt ötven év alatt elkallódtak.

Ma reggel 7 h körül ébredtem. Olvastam a „Tom Sawyer kalandjai”-ból. Góré elment már korábban sétálni. Mikor hazajött azt mondta, hogy a Pártháznál sok
halott ávós van. Az ávósok nagyon kegyetlenek voltak, s ezért minden ember
legalább egyszer belerúgott. Ezért már soknak kint volt az agyveleje, vagy a bele.
Apuval 9 h -kor sétálni akartunk menni. A kapuban megtudtuk, hogy a „Palace”
szállóban még sok az ávós. Ebben a pillanatban egy autó jött szirénázva. Az egyik
ablakból egy nemzetiszínû zászló, a másikból pedig egy golyószóró állt ki. Mindenki azt mondta, hogy a „Palace” szállóba ment. Ezután elindultunk. A Guttenberg térrõl láttuk a Rökk Sz. u. 21. sz. ház belövését. Utána kimentünk a kõrútra,
ott volt ám csak valami!? Mi mindig azt hittük hogy mifelénk van a rumli, pedig a mi házunk nem kapott egy lövést se ott pedig átlagosan egy házra 3 lövés
esett. Tovább menve mindig több volt a belövés a házakon és a Baross utcánál
már egy ház össze is volt dûlve. Arrafelé már sok tankot láttunk kilõve. Az egyikre rá volt írva generálozva. A hegedûtanárom lakása egy belövést kapott. A Baross utcától már a kõrút tele volt orosz halottakkal. A Pál utcánál nem lehetett
tovább menni, mert itt már sok volt a rom és a killõtt tank amelyet Molotov
cocteil féle módszerrel robbantottak fel. Innen még látszott a Kilián laktanya,
melynek a sarka mind 3 emelet leszakadt. A Mária utcán és a Bródy S. utcán sétáltunk a studióhoz. A rádión egy csöpp vakolat nem volt és minden ablak kitört.
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1956. X. 31. Szerda.

AZ OROSZOK MEGKEDZIK A KIVONULÁST. – EGY KIS SÉTA.
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õket. Mindkettõjüknek kokárda volt a gomblyukában, azért, hogy megtéveszék
a felkelõket, mert a felkelõk üldözték az ávósokat. Az egyetemisták azonban
nem tudták mind elfogni az ávósokat, mert azok a 2 emelet mélyen fekvõ pincébe menekültek. Erre az egyetemisták vizet engedtek a pincébe, de hiába mert
késõbb megtudták, hogy a földalattival van összefüggésben. Ma még itt volt
Kolics bácsi, aki a Práter utcában lakik. Azt mondta, hogy ott volt ám nagy rombolás, mert velük szemben van az iskola, amely tele van felkelõvel és ezért ezt is
lövik az oroszok. De már az iskolában is összekeveredtek az ávósokkal, és találtak egy titkos leadót és egy ávósruhát. Este a rádió már Szabad Kossuth-rádió
néven jelentkezett, és bemondta, hogy megalakult a nemzetõrség, Mindszentyt
kiszabadították.

MAGYAR FORRADALOM

A kapu fölött egy tábla hirdette: Szabad Kossuth rádió! A studióból épp egy
ávóst hoztak ki. Én nem láttam, de anyu azt mondta, hogy olyan sápadt volt
mint a fal. Ezután a Puskin utcán át a Rákóczi útra mentünk. Itt már nemzetõrök is jártak. Mindenhová ki volt plakátolva: Mindszentyt szabadon! Ruszkik
haza! Рyсские домой! Ezután hazajöttünk. Anyuval a Klauzál csarnokba mentünk. Visszafelé láttuk hogy a „Jóskát” 21 még mindig verik. Du: Jancsinál voltam.
Este a rádió bemondta, hogy az orosz csapatok megkezdik a kivonulást.
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1956. XI. 1. Csütörtök.

HALOTTAK NAPJA. – MINDSZENTY BESZÉL
A RÁDIÓBAN.
Reggel olvastam. Késõbb anyu azt mondta, hogy Gyula azt az üzenetet hagyta,
hogy menjek el Bözsi nénihez, 22 mert beteg. Én elõbb egy ½ órára átmentem
Jancsihoz és csak ezután mentem el Bözsi nénihez. Egy teát fõztem neki és hazajöttem, de Bözsi néni azt mondta, hogy délután is jöjjek vissza, ezért én a naplómmal és a tervfüzetemmel együtt visszamentem. Délután a tervfüzetbe rajzoltam. Este az ablakokban gyertyák égtek, a szabadságharcokban elesettek és a
halottak napja emlékére. A rádió bemondta, hogy újabb orosz csapatok érkeztek
Magyarországra. Ez ellen Nagy Imre tiltakozott. A rádió még közölte, hogy
megszünik az „Esti Budapest” és a „Szabad nép” és helyette „Kis Ujság” és „Szabad szó” lesz. Este kikiáltották Magyarország semlegességét és Mindszenti beszédet mondott.
1956. XI. 2. Péntek.

AZ OROSZOK KÖRÜLVESZIK MAGYARORSZÁG
REPÜLÕTEREIT.
Reggel sokáig ágyban voltam. Délelött rajzoltam a Tervfüzetembe és el akartam
menni Bözsi néni fizetéséért, de nagyon sokan voltak. Délre hazajöttem. Ebéd
után szintén rajzoltam a tervfüzetbe. Délután a rádió bemondta, hogy az oro21 A Sztálin-szobor gúnyos elnevezése volt.
22 Bözsi néni Gyula nagybátyám élettársa (késõbb felesége) volt.

szok körülveszik a repülõtereket, és néhány kórházat is. Az oroszok azt mondták, hogy ezt azért teszik, mert hogyha a felkelõk megtámadják az orosz lakosokat akik a Szovjetúnió felé haladnak, akkor a repülõtereket szétlövik. Még azt
sem engedték meg, hogy a repülõtérrõl felszálljon repülõgép. Este 8 h körül feküdtem le. Anyu és apu is odajöttek és így öten aludtunk két ágyban.
1956. november 3. Szombat.

1956. november 4. Vasárnap.

AZ OROSZOK MEGTÁMADTÁK HAZÁNKAT.
Reggel kb. 6 h -kor ébredtem fel és lövöldözéseket hallottam, s azt mondtam: Na
mi az már megint lõnek? Ekkor Bözsi néni bekapcsolta a rádiót, amely épp akkor
közvetítette Nagy Imre beszédét ami kb. így hangzott: „Ma hajnalban a szovjet
csapatok támadást indítottak fõvárosunk ellen, nyilvánvaló azzal a szándékkal,
hogy megdöntsék a népi hatalmat. Csapataink harcban állnak. Ezután eljátszották a Himnuszt, majd német, francia, angol és lengyel nyelven megismételték a
Himnusz és a szózat kiséretében. Ezután Nagy Imre felhivást intézett Maléter
Pálhoz és Kovács Istvánhoz, hogy azonnal jöjjenek a parlamentbe az orosz táborból. Ezután átmentünk Szabadosékhoz, míg a ház többi lakója az óvóhelyre
ment. Ott hallgattuk tovább a rádiót amely 9 h 14’-kor elhalgatott, de mi tovább
is égve hagytuk a rádiót és egyszer csak Szabad Európa szólalt meg, amely bemondta, hogy Nagy Imre kormányát elfogták az oroszok. Még délelött rajzoltam

155
CSICS GYULA

Délelött a naplót írtam, mert sokat elmaradtam. Késõbb rajzoltam a tervfüzetbe.
A ma megjelent újságok közölték, hogy hétfõre teljesen helyreáll a rend. Megkezdõdik az iskola, a gyárakban megindult a munka: és ahol lehet megindul a közlekedés:
Este Bözsi nénihez mentem aludni, hogy ne legyen egyedül. Útközben egy „Igazság”-ot vettünk, amit este elolvastam. Az újság közölte, hogy megalakult a végleges kormány amelyben bent van Maléter Pál a Kilián hõs parancsnoka, és Kétly
Anna, aki Bécsbe utazott.

NAPLÓJA

MINDSZENTY HERCEGPRÍMÁS BESZÉL. –
ÚJ A KORMÁNY.

MAGYAR FORRADALOM

a tervfüzetbe. Bözsi néni telefonált Kõbányára és Cselényi 23 néni mondta, hogy
már ott is vannak oroszok. Délfelé Bözsi néni és egy fiú kíséretében hazajöttem.
Az uton láttam, hogy a Klauzál utca és az Akácfa utca el van barikkádozva és
most építenek a Nemzeti és a Keszelyi között egyet. Bözsi néni azt mondta, hogy
most biztos itt lesz harc. A Corvintól egyedül jöttem, s láttam, hogy a Corvin tele van lõszerrel és a Szabad Népben puskások vannak. Nálunk az emeleti lakók
a pincébe mentek. Délután a könyveimet rendeztem.
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1956. XI. 5. Hétfõ.
1956. XI. 6. Kedd.

MEGALAKUL A KÁDÁR KORMÁNY. –
TÛZHARC A SZIKRÁNÁL.
Ma reggel a harc javában folyt. Bekapcsoltuk a rádiót szólt már. Bemondta, hogy
a szovjet csapat nem azért jött, hogy hazánkat meghóditsa, hanem azért, hogy
leszámoljon az ellenforradalommal mellyel Nagy Imre kormánya nem akart
szembeszállni. Bemondta még, hogy a Nagy Imre kormány megszünt, és helyette új kormány alakult Kádár János vezetésével. Sokáig ágyban voltam. 10 h felé
lejött Felber bácsi. Õ is mondta, hogy Nagy Imre kormánya helyett egy új kormány alakult, melynek neve forradalmi munkás-paraszt kormány. Azt is mondta,
hogy ha az oroszok gyõznek, akkor is ki kell nekik menni. Délfelé nagy harc kezdõdött a „szabad nép” székházánál. Délután könyveimet rendeztem. Este Felber
bácsiék nálunk aludtak, mert a második emeleten veszélyes lenne aludni, és
Felber bácsi nem akart a pincébe menni.
****
Reggel a harc tovább folytatódott. A Szikránál volt nagy tûzharc. Az oroszok
tankokkal lõtték, és még aknáztak is. A Dohány utcában ennek ellenére is a pékség ben ke nye ret árul tak. Egy fi atal em ber el akart men ni ke nyé rért a
szembenlévõ házból, de az oroszok a lábába lõttek. Õ kiabálni kezdett, hogy „Jaj,
jaj, segítség” a Garázsból be is akarták húzni, de az oroszok végérvényesen
agyonlõtték. Az ágyúk, tankok, aknavetõk egész nap szüntelenül szóltak. A ház
23 Cselényiék Kõbányán laktak, a Keresztúri úton. Cselényi úr nagyon jó kapcsolatban volt édesapámmal, elsõsorban a galambászatnak köszönhetõen.

lakói még a pincében is megijedtek, mikor az iskola elé esett egy akna. Az iskola öszszes ablaka kitört. Ma még a velünk szembenlévõ 5. sz. ház is belövést kapott. A házunkba is sok szilánk esett. (l. a dobozban.)
1956. XI. 7. Szerda.

1956. XI. 8. Csütörtök.

„OSTROMUTÁN”
Az éjszaka nyugodtan telt el, már csak a távoli lövések egy két tompa hangja
hallatszott. Felber bácsiék ma korábban keltek, mint mi. Mikor mi felkeltünk
Felber bácsi azt mondta, hogy a felkelõk kimentek a „Szabad Nép”-bõl és a nép
hordja a szajrét. A mi házunkból is sokan hoztak valamit. Jancsival kimentünk
a kapuba. Láttuk, hogy orosz járõrök jönnek, és bemennek a Corvinba. Kisvártva
kijönnek egy csomó puskával, a töltényt kiszedik belõle és egy csomóba rakják.
Ekkor minket bezavartak mert tankok közeledtek. Itt azon tanakodtunk, hogy
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A mai nap lett volna a 12.-ik születésnapom. Ma nem lehetett megtartani a születésnapot, mert ma is lövöldöztek, ha nem is annyira, de még távolról is hallatszott lövés. Mivel az oroszok elmentek a Nemzetitõl a felkelõk a Corvin-ból egy
nagy labdát hoztak ki, és azzal fociztak. Mikor jöttek újból az oroszok a futballozást abbahagyták, és Leitgéb bácsi elkérte tõlük. Õk oda is adták, és Leitgéb
bácsi nekünk adta. Mikor Jancsihoz átmentem, õk még aludtak, láttam, hogy
kinyitották az ablakot, hogy a légnyomás be ne törje. Alighogy átjöttem az utcán
6 tank tank jött végig az utcán. Az egyik a házunk elött állt meg és lõtt. Erre a ház
több ablaka kitört. Délután óriási harc kezdõdött. Az ágyúk folyton szóltak. Egyszercsak a ház lakói között az a hír terjedt el, hogy kigyulladt a Corvin. A házban minden vödröt, teknõt gyorsan megtöltöttek vizzel, azért, hogy ha a házra
átharapódzik a tûz el tudják oltani. Mikor a kapuból kinéztem, nagy füstöt láttam. Késõbb megtudtuk, hogy nem a Corvin, hanem a Minõségi áruház gyulladt
ki. Délután a zászlókat csináltam a nagy lövöldözés ellenére is. Este az a hír járt,
hogy a Divatcsarnok is kiégett.

NAPLÓJA

AZ OSTROM LEGSZÖRNYÛBB NAPJA –
KIGYULLADT A MINÕSÉGI.

MAGYAR FORRADALOM

mit játszunk. Egyszerre én azt mondtam, Jancsinak hozd ki a labdát Jancsi ki is
hozta. Sokáig fociztunk. Egyszer Jancsi nagy lendülettel akarta rúgni a labdát és
leesett a cipõje. Ezután az utcába tankok jöttek. Ezután Jancsihoz mentem, és a
régi „Béke és Szabadság”-okat nézegettük. Délután egy orosz katona jött a házba.
Megnézte, hogy nincs e fegyver. Zoltániéknál 24 Zoltáni bácsinak a veje tudott
oroszul és beszélt vele. Õ azt mondta, hogy már 11 éve nem volt a szüleinél, és
már 3 napja nem aludt. Este nagyon késõn feküdtem le. Éjjel 6 akna robbant.

1956

158

1956. XI. 9. Péntek.

EGY KIS SÉTA.
De: Könyveket olvastam. Délután anyuval elmentünk Bözsi nénihez. Mikor kiértünk a Rákóczi útra nagyon siralmas kép tárult elénk: rengeteg belövés, emeletleszakadás, villamosvezetékleszakadás. A Rókus kápolna tornya ledûlt:
A Rókus kórház a kétemeletes vöröskeresztes zászló ellenére is öt belövést kapott. A Minõségi áruház emelete teljesen kiégett. Visszafelé a Wesselényi utcán és
a kõrúton jöttünk haza. Megnéztük, hogy Vali néniék 25 házának nem e lett baja.
A Wesselényi utca sarkán a bútorüzlet kiégett. Az Erzsébet krt. 4. sz. ház ledûlt.
A „New York” palota tornya amelyet nemrég tataroztak 3 évig ledûlt: A Szikra
így néz ki:
Az éjjel nappali közért háza nem kissé sérült meg:
Az éjjel nappali patika házának a teteje lejött. A Nemzeti aránylag kevés kárt
szenvedett. Nemsokára hazamentünk.

24 Zoltániék a második emeleten laktak, Zoltáni volt az úgynevezett házmegbízott. A házmegbízottak a kommunista rendszerben a lakók számára különféle igazolások kiadására voltak jogosultak.
Ki nem mondott feladatuk volt a lakók szemmel tartása és a megfelelõ információk továbbítása a
belsõ elhárításnak. A hatóságok erõsen kézben tartották. õket.
25 Vali néni az osztályfõnököm volt, az Erzsébet körúton lakott idõs szüleivel.

1956. XI. 10. Szombat.
1956. XI. 11. Vasárnap.

1956. XI. 12. Hétfõ.
1956. XI. 13. Kedd.

KINYIT A CORVIN.– ELÕSZÖR NÉMETEN.
Délelött olvastam a „Gulliver a törpék országában” c. könyvet, mert Majának ezt
vettem ki Jancsi könyvtárából. Délután Jancsival 2–½ 4-ig németen voltam. A forradalom után ez az elsõ német óra. Hazafelé jövet láttuk, hogy a Rókus kápolna
tornyát már bontják, és a Rókus kórházon kõmûvesek dolgoznak. (Góré is itt
dolgozott.) A Hannibál tanár úr plakátján egy röpcédula volt. Ezt sok ember körülvette és olvasta. Ennyit én is megjegyeztem belõle:
Követeljük Nagy Imre szabadonbocsátását!
Kádár mondjon le!
A rádió és az újság ne hazudjon!
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Délelött olvastam. 11 h felé megjött nagymamitól Gyula és Cselényi bácsi. Ebéd
után én is elmentem Gyulával nagymamihoz. A 28-as vonalán mentünk. A Népszínház utcában a villanydrót leszakadt, és egy pár belövés is van. A Teleki téren egy bódé kiégett és kettõt szétlõttek. A Dobozi utca Teleki tér felöli részén a
házak sújosan megrongálódtak. A Mezõgazdasági kiállításnál eltértünk a 28-as
vonalától, és a Kolozsvári utca másik felén mentünk a Kõbánya Felsõ p.u.-ig. Itt
a sinek mellett mentünk az élessarokig. Láttunk, hogy az állomáson az emberek
bort zabrálnak. Az élessarki házak szomorú látványt nyújtottak.
Még itt két ágyú és 3 kilõtt tank állt. Otthon könyveket nézegettem. Este Kádár
János beszédet mondott.
***
Reggel csak apu jött meg, azt mondta, hogy anyu beteg. Délelött unatkoztam. ½
2-kor Góréval hazajöttem. A villamos vonalán két teherautó volt, amelyeknek
kilyukasztották a benzintartályát. Még két rossz magyar ágyút is láttunk. A kõrúton minden össze volt írva SZTRÁJK szavakkal. Mikor hazajöttem anyuék ágyban voltak, s ezért én is lefeküdtem, és olvastam.

NAPLÓJA

ELÕSZÖR A NAGYMAMINÁL.

MAGYAR FORRADALOM

A Corvint katonák õrizték, a sarkánál 4 szétrobbant akna feküdt. Este olvastam,
s naplót írtam, amelyet még 9.-én elhoztam Bözsi nénitõl.
***
A Corvin ma reggel 9h-kor kinyíttott és 2-ig lesz nyitva. Délelött anyuval be akartunk menni a Corvinba, de nagyon hosszú sor állt. (Egészen a Paksi cipészig.)
Ezért az Éjjel nappaliba26 mentünk. Itt sorbanállással lisztet és cukrot vettünk.
Láttuk, hogy az Emke háza belül egész üres, és a Nemzetit már tatarozzák. Délután átmentem Jancsihoz. Nála a „várában” a „Gábor diák” c. filmbõl adtam neki
részleteket.27
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1956. XI. 14. Szerda.
1956. XI. 15. Csütörtök.

BEJUTUNK A CORVINBA –
ZSIBVÁSÁR A BLAHA L.-TÉREN.
Reggel anyu már 6 h -kor ment el sorbaállni a Corvinhoz.28 8 h elõtt én is odamentem anyut felváltani, míg õ egy kicsit hazament. Ma már csak 10 h -kor nyitott
ki. Mi már az elsõ csoporttal bejutottunk. Vettünk egy „Terta” rádiót, és nekem
vett anyu egy 1-es „Technokid”-ot. Csak 2 h -kor jöttünk haza. Délután Jancsitól
elkértem a „Robin Hood, a bujdosó” c. könyvet, és azt olvastam.
***
Délelött a „Technokid”-ból csináltam útjelzõket. Csak 12 h -felé keltem fel. Ma
már a „Corvin” ba menni akarók majdnem az iskoláig álltak. ½ 2-re Jancsival németre mentünk. A Blaha Lujza téren nagy zsibvásár volt. Én vettem is egy címert.
Galbaffy német órán azt mondta, hogy Csepelen és Dunapentelén még mindig
áll a harc. Csepelen az oroszokat a munkások slaggal, benzinnel lelocsolták,
majd forrasztópisztollyal meggyújtották õket. Este olvastam. Jancsi mondta,
hogy a hídfõket az oroszok elzárták.
26 Röviden csak így emlegették Budapest legnagyobb élelmiszer-áruházát a Rákóczi út és Nagykörút
sarkán, amely éjjel-nappal nyitva volt.
27 A Gábor diák-filmet Felbernétõl kaptam, aki a filmgyárban dolgozott.
28 Az emberek – félve az inflációtól – megpróbálták minden pénzüket elvásárolni, sokszor haszontalan dolgokat is megvettek.

1956. XI. 16. Péntek.
1956. XI. 17. Szombat.
1956. XI. 18. Vasárnap.

1956. XI. 19. Hétfõ.
1956. XI. 20. Kedd.

MEGKEZDÕDIK A HELYREÁLLÍTÁS.
Reggel a munkások az élelmiszeri és az építészeti dolgozók kivételével nem mentek dolgozni. Apu is elment biciklivel R.palotára dolgozni, és Góré is elment a
Rókust tatarozni. Délután Jancsival németre mentem, de elõbb elmentünk megkérdezni, hogy a Trefort utcában medig van rendelés. A Szentkirályi u. sarkáról
láttuk, hogy a stúdió két részen is leszakadt, és 3 orosz tank õrzi.
Ezután németre mentünk. Itt csak ¼ 4-ig voltunk, mert 4 után már veszélyes az
utcán járni, mert az oroszok deportálnak. Este tankok jártak.
****
Reggel szétbontottam a „Technokid”-ból csináltakat, miközben megjött Mohácsról Béla. Elmondta, hogy a Mecsekben még 500000 felkelõ van, és az ennivalót
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Délelött a „Technokid” alkatrészeibõl taligát csináltam. Délután a tervfüzetbe
rajzoltam. (l. a dobozban.) A sztrájk ma is folytatódott.
***
Délelött átjött Jancsi, és vele kártyáztunk nálunk. Délután apuval elindultunk
apu orvosához Zselyonka bácsihoz. A kõrúton mentünk a Rákóczi térig. Itt végigmentünk a Bacsó Béla utcán a Horváth Mihály térig. Az itteni telefonközpontot,
vagy tíz ruszki tank õrzi. Mikor odaértünk Zselyonka bácsi apja nyitott ajtót.
Azt mondta, hogy Zselyonka bácsi már régen beteg, és a Koltói Anna kórházban
I. 7.-ben fekszik. Megmutatta, hogy hogy néz ki a lakás. Az orvosi rendelõ kapott
egy belövést. A parketta, és a plafon erõsen megrongálódott. Ezután a Baross utcán és a kõrúton sietve mentünk haza, mert már szürkült. Láttuk, hogy a hegedûtanárom lakása egy belövést kapott, és a Harminckettesek terén is 3. tank áll.
***
Apu ma délelött elment meglátogatni Zselyonka bácsit. Én sokáig ágyban voltam. Délután olvastam, és Majával kártyáztam.

NAPLÓJA

SÉTA A BAROSS UTCÁBAN. – EGY NYUGODT VASÁRNAP

úgy lopják fel nekik. Délután átjött Jancsi. Én egy szélmalmot csináltam a
„Technokidból.

1956. XI. 21. Szerda.
1956. XI. 22. Csütörtök.

MAGYAR FORRADALOM

MEGALAKULAMUNÁSTANÁCS. – AZ OLYMPIA.
MEGKEZDÕDIK.
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Reggel még az ágyban voltam, és a „Technokid”-dal játszottam, mikor Jancsi átjött. Én odaadtam Jancsinak a „Rejtelmes sziget”-et. Õ nemsokára kiment az udvarra és az udvar csapjával 1m-es szökõkutat csinált, s ezért a házmester néni
elvette a kulcsát, s Jancsi hozzánk jött. Nálunk kártyáztunk. Este apu azt mondta, hogy leállt a közlekedés. Este az utcán sok tank dübörgött. Ez annak a jele,
hogy még nincs vége a deportálásoknak, noha az ENSZ-ben ezt kézzel-lábbal tagadták.
****
Reggel anyu elment hazulról, és én az ágyban a tervfüzetet csináltam. Ezután
Jancsi átjött és mondta, hogy megalakult a munkástanács, és megkezdõdött az
olympya. Ezután Technokidoztunk, majd jött Ali bácsi s bementünk a Corvinba.
2 h -ra Jancsival németre mentünk. Este tankok jártak.

II. rész.
MAGYARORSZÁG A FORRADALOM.
UTÁN.
II. rész.

1956. XI. 23. Péntek.
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Reggel sokáig ágyban voltam. Mikor felkeltem Jancsi átjött. Technokidozni kezdtünk, de jött Bözsi néni, és Béla és mi kimentünk az udvarra. Reggeltõl már esni kezdett a hó, és igy az udvart finom hó borította. Jancsi egy hóbombát akart
csinálni egy botra, de én éppen mikor dobni akarta ráütöttem a botra, és a hó
leesett róla. Ezután jött Maja, és hárman hógolyóztunk. Nemsokára lejöttek az
emeletrõl a lányok. Elhatároztuk, hogy hócsatát rendezünk. Az udvaron lévõ hóból Jancsi hógolyókat csinált mig én megcsináltam a fedezéket, amely egy nagy
kosárból és egy rostából állt. Mikor az udvaron már elfogyott a hó a Stáhly utcába mentünk hóért. Ezután belefogtunk a hógolyók gyártásába. A lányok kirakati margarinból is csináltak golyót. Mariék a garázs elejénél csinálták meg a fedezéküket. Ök a garázsnak támasztottak egy teknõt és a tetejére egy kosarat is
tettek. Nemsokára Mari azt mondta, hogy kezdhetjük. Én még mondtam Jancsinak, hogy takarékoskodni kell nagyon a golyóval, mert a lányoknak nagyon sok
van. Mi azt mondtuk, hogy kezdjenek õk. Mari felemelte a kezét, dob. A golyó
maradványa ott marad a mögöttünk lévõ tûzfalon. Ezután én dobok, de nem talál. Jancsi felemelkedik, dob a dobás Maritól 20 cm.-re megy el. Ekkor Jancsi levette a keztyût, mert így jobban tud dobni. Az én egyik golyóm eltalálja Marit,
erre a lányok rohamot indítanak. Mi Jancsival a fedezékünk mögé bújunk. Nekem valami eszembe jut és felállok. Erre õk mégjobban dobálnak. Én minden
golyó elõl elugrok. Had fogyjon a golyójuk gondoltam. A sok golyó nyoma ott
marad a tûzfalon. Én már a fedezékünkbõl is kimerészkedtem, hogy a hógolyókat összeszedjem. Egyszercsak a lányok abbahagyták a dobálást. Mi ez idõ alatt
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NÉMA TÜNTETÉS – A HÓCSATA.

MAGYAR FORRADALOM

1956. XI. 24. Szombat.

SÉTA A SZÉTLÕTT RÁKÓCZI ÚTON.
Délelött Jancsi nálunk volt, és kártyáztunk. Délután jött Cselényi bácsi. 2 h felé mi
is vele hazafelé indultunk. A Rákóczi út kõrúttól a Baross térig szét van lõve. A
Rákóczi út 56. sz. ház összedûlt, úgyszintén a Divatcsarnok és a Rákóczi út ....
sz. ház. A H.É.V.-nél sokat vártunk. Otthon Majával játszottam.
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a falról leszedtük a hógolyók maradékát, és ezzel pótoltuk a készletet. Én ki akarok menni a fedezék mögül, de Mari dob és engem a karomon talál. A lányok
újabb rohamot indítanak, de én egyszercsak felemelkedem és dobok, a dobás
Marit eltalálja: A harc fokozódik.
A csatának csak R. Mari felhívása vetett véget. Jancsi ezután átjött hozzánk. Míg
mi az udvaron hócsatáztunk, az utcán 2-3-ig néma sztrájk volt. Aki az utcán volt
az Kádárra szavazott. Ez idõ alatt az utcán egy lélek nem volt. Ez annak az emlékére volt, hogy egy hónapja kezdõdött meg a forradalom. Jancsival nálunk kártyáztunk. Az esti újságok közölték, hogy Nagy Imre saját elhatározásából Romániába ment. Este korán lefeküdtem.

1956. XI. 25. Vasárnap.
1956. XI. 26. Hétfõ.

1956. XI. 27. Kedd.
1956. XI. 29. Szerda.

KÁDÁR JÁNOS BESZÉDE.
Reggel Gyulával elmentünk R.palotára a motorért. Odafelé Gyula vitt engem biciklin. Mikor odaértünk én nagyon fáztam, és ezért bementem megmelegedni
Lukács bácsiékhoz. Gyula sokáig bajlódott a motorral, mert befagyott. Hazafelé
a biciklit motorral hoztuk. Mire hazaértünk én nagyon fáztam. Délután átjött
Jóska.29 Sokat mesélt. Este rajzoltam a tervfüzetbe. Jóska mondta, hogy a teleprõl 2 fiú ma eldisszidált.
****

29 Jóska a barátom volt, eleinte a Paprika utca 60. számú házban, nagymamám szomszédjában laktak, majd onnan a MÁV-lakótelepre költöztek.
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Reggelre az elsõ elállt, és ezért Gyula megnézte, hogy mi a hibája a motornak.
Többször átnézte, de nem találta meg. Már úgy volt, hogy már villamossal kell
menni, de Gyula nem nyugodott bele, és nagysokára megtalálta. Az volt a hiba,
hogy a mágnesnél meglazult a kábel. Míg Gyula még otthon foglalatoskodott én
átmentem Jóskához. Õ megmutatta a rádiójukat amelyet szombaton vettek. Délfelé Gyulával hazajöttünk. Láttam, hogy a Bajcsi Zsilinszki laktanyánál már
nincs tank, a Baross téren a belövéseket már javítják. Mikor hazaértünk Jancsival német órára mentünk. Útközben láttuk, hogy a Kossuth címeren már korona
is van. Este Jancsiéknál volt egyik rokonuk. Sokat mesélt, míg Jancsival a szerepeket írtuk. Este az „Isten rabjai” c. könyvet olvastam.
****
Délelött Jancsi nálunk volt. Mindketten a naplót írtuk. Délután elmentem
Kígyósi hegedûtanáromhoz jelentkezni. Õ nem volt otthon, s addig Erzsike néni
megmutatta a belövést. A lövés az erkélyes szobán jött be átszakította a falat,
átment a másik szobába, ott szétrobbant és szilánkok a harmadikba is repültek.
Sok kárt okozott. Egy szekrényt, egy rekamiét, több híres képet és egy japán vá-
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1956. XI. 29. Csütörtök.
1956. XI. 30. Péntek.
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Délelött motorral jöttem be, majd Gyulával motorral elmentünk Soroksárra villany kukoricadarálóért. Délután Jancsival németre mentünk. A Gyulai Pál utcában könyveket osztogattak. Én szereztem is egyet a címe „Nevet az üzem”. Német
órán játékóra keretében tivoliztunk, míg a többiek ping-pongoztak. Este Kádár
János beszédet mondott.
****
Délelött Gyula, Béla és én Technokidozni kezdtünk. Megcsináltuk a Diesel motoros gyorsvasút Technokid mozdonynak az egyik oldalát. Ezután Gyula valamilyen ügyben elment Ali bácsihoz. Ebéd után Gyulával motorral a nagymamihoz
indultunk, és 6-szoros defekttel odaértünk. Este Gyula elment Cselényiékhöz
kártyázni, míg én a „Nevet az üzem” c. könyvet nézegettem.
****
Egész nap esett az elsõ. Jóska nem jött át. A könyveket nézegettem.

zát roncsolt szét. Mikor megkaptam a beosztást hazajöttem. Este az „Isten rabjai”-c. könyvet olvastam.

1956. XII. 1. Szombat.
1956. XII. 2. Vasárnap.
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ELÕSZÖR HEGEDÛÓRÁN – BESZÉLEK AZ OROSSZAL. –
OROSZ KATONÁK TEMETÉSE.
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Reggel Jancsi megvette a „Sport”-ot és nekem is megmutatta nekem. Benne volt,
hogy megszületett az elsõ magyar olympiai gyõzelem. A gyõzelmet az UrányiFábián kajakkettõs aratta. Papp Laci bejutott a legjobb 4 közé. 11 h -ra hegedûórára mentem, október 23.-a óta elõször. Az udvari szobába mentem, ahol a szolfézst szokták tartani. Itt is minden kulcsluk be volt tapasztva, hogy ne jöjjön be
a hideg. Délután Jancsi a könyveit rendezte, és ezért én is segítettem neki. 3 h felé
nagymamihoz indultunk. A naplót is magammal vittem.
****
Reggel a naplóval együtt Jóskához mentem. Nagyon megijedtem, mikor láttam,
hogy a footballpályán orosz katonák gyakorlatoztak. Megkérdeztem Cselényi bácsitól, hogy oda menjek e? Õ azt mondta, hogy igen. Én azért eldugtam a naplót és úgy mentem Jóskáék felé. Már majdnem bementem a kapun, mikor egy
orosz tiszt magyarul megszólalt: Gyer ide! Én odamentem. Megkérdezte orosz,
magyar szavakat keverve, hogy hány éves vagyok? hol az iskola? hol a mama? Én
azt mondtam, hogy tízéves vagyok. Nemsokára azt mondta: pásli domoj! ami
azt jelenti, hogy menj haza. Én még sokáig néztem õket. A szünetben sokat hülyéskedtek, egymást buktatták ellökték. Délután Majával játszottam. Estefelé lõvések hallatszottak. 8 h -kor a rádió bemondta, hogy senki se féljen, mert a lövés
csak azért volt, mert orosz katonákat temettek, és díszsortüzet adtak.

1956. XII. 3. Hétfõ.
1956. XII. 4. Kedd.

ISMÉT ISKOLÁBA KELL MENNI – ASSZONYOK TÜNTETÉSE.
Reggel motorral jöttem haza a nagymamitól. Ma már iskolába kellett menni, s
ezért én is 11–12-ig iskolában voltam. Itt a gyerekekkel beszélgettünk. Nagyrészt

1956. XII. 5. Szerda.
1956. XII. 6. Csütörtök.

MIKULÁS NAP. – TÜNTETÉS KÁDÁR MELLETT ÉS ELLEN.
Reggel felkeltem és mindjárt hazajöttem, mert iskola lesz. Reggel a naplót írtam.
11–12-ig iskolában voltam. Ezután Jancsihoz mentem. Nála sokat játszottunk, és
játék közben elromlott a villanykapcsoló. Ma az ENSZben elhatározták, hogy
Hamarksjöld ENSZ fõtitkár Magyarországra jön december 16.-án. Este Jancsi
nálunk volt.
****
Reggel elmentem Kossuth címert csinálni. Innen egyenest mentem német órára.
Béla még ott azt mondta, hogy 2-3-ig ne legyek az utcán, mert néma tüntetés
lesz. Németen mondtam is Daysi néninek, de õ csak akkor engedett haza, mikor
jött Kolonics néni, és õ is azt mondta. Alighogy hazajöttem, szaladt Góré és azt
30 A forradalomnak köszönhetõen igen nagy volt a kereslet a Kossuth-címeres kitûzõk, jelvények
iránt. Bajkó Béla, Fehérhegyi Gyula nevelt fia részt vett ezek gyártásában, stancolt, a tûket a kivágott jelvényekre forrasztotta. Az én feladatom a forrasztáshoz való elõkészítés volt.
31 Kovács Jancsinak volt egy kb. 30x50 cm alapterületû, levehetõ tetejû erdélyi játékházikója.
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a tanultakat ismételtük. Protzeller bácsi azt mondta, hogy tegnap egy csomó
ember bement a Szabad Nép-be és onnan kidobálták az összes „NÉPSZABADSÁG” és „NÉPAKARAT” újságokat, majd az egészet meggyújtották. 2-½ 4-ig németen voltam. Innen egyenest Bélához mentem címert csinálni.30
****
Reggel Béla adott 20 Ft.-ot és hazajöttem. A mai nap megfogadtam, hogy a naplót addig írom, míg az oroszok ki nem mennek. Mikor hazaértem Jancsi az íróasztalát rendezte, és ezért az egész szoba szana-szét volt. Én is segítettem neki.
Délután Jancsi kis erdélyi házát 31 rendeztük. Kivettük a rádiós dobozból, leporoltuk, és a szekrény tetejére tettük. Ezután azon tanakodtunk, hogy hová tegyük
a dobozt. Végül kitaláltam hogy tegyük a kisház mellé és a befõttes üvegeket
pedig a dobozba tettük. Este Kossuth címert csinálni mentem. (Egy címer lásd
a dobozban.) Béla ott azt mondta, hogy délután asszonyok tüntettek a Rákóczi
úton, gyászruhába.

MAGYAR FORRADALOM

mondta, hogy a Rákóczi úton végig vonulnak a tüntetõk, és õket is hazazavarták. Azt is mondta, hogy az oroszok nem lõnek rájuk. Délután a naplót írtam.
Este Putzer néni lejött, és azt mondta, hogy látta a tüntetõket. Mesélte, hogy volt
egy csoport tüntetõ, akik Kádár mellett tüntettek. Ezek vörös zászlókat vittek.
A másik tüntetõ csoport, aki Kádár ellen tüntetett, a Nyugatinál megdobálta a
talán 150 fõbõl álló kommunista csoportott. Erre a kormány ávósokat „rendõröket” küldött ki és ezek vagy 100 embert agyonlõttek. Este apu hozott egy csomag
cukrot és egy Mikulást.
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1956. XII. 7. Péntek.
1956. XII. 8. Szombat.

VÉGETÉRT AZ OLYMPIA – SÉTA AZ ÜLLÕI ÚT FELÉ.–
EGY DÉLUTÁN.
Reggel felkeltem és egész délelött naplót írtam. Délután átmentem Jancsihoz.
Az én város térképeimet nézegettük. Késõbb Jancsi is megmutatta az õ osztrák
utikalauzát. Továbbá még nézegettük a Sweiz, Deutchland és a Szerbia térképeket. Én elkértem Jancsitól a „Hansom Tamás a repülõ” c. könyvet. Este azt olvastam. 11-12-ig iskolában voltam.
****
Reggel a „Hansom Tamás a repülõ c. könyvet olvastam. Ezután hegedûórára
mentem. Hegedûórán Kígyósi tanár azt kérdezte, hogy nem e vinnék el két cédulát a Vajda-Hunyad-utcába. Én belegyeztem. Még az elején kellett bevinni az
elsõ cédulát. A másodikat már majdnem az Üllõi útnál és ezért az Üllõi út és a
kõrúton jöttem haza. Erre már sok ház összedûlt. (A képeket lásd 57. jan. 8. nál.)
Ezután nagymamihoz mentünk. A mai nappal Melbourneben az Olympia ünnepélyes keretek között bezárult. Kialudtak az olympiai lángok. Magyarország
ilyen nehéz körülmények között is a negyedik helyet érte el. Hazánk 9 arany 10
ezüst és 7 bronzérmet gyûjtött. Magyarország elõtt csak a Szovjetúnió az Egyesült Államok és a vendéllátó Ausztrália áll.
A legközelebbi Olympia 1960ban Rómában lesz.

1956. XII. 9. Vasárnap.
1956. XII. 10. Hétfõ.

ÚJABB SZTRÁJKFELHÍVÁS – NE MÁSZKÁLJUNK AZ UTCÁN.

ZÛRZAVAR A NEMZETINÉL.
SZTRÁJK.
Reggel 9 h -kor keltem, mert naplót akartam írni, de mégsem írtam. Anyu elment
a csarnokba és én Jancsihoz mentem. Mikor be akartunk jönni anyu még nem
volt itthon, s ezért bemásztunk. Dél felé Maja beszaladt és azt mondta, hogy
egyet lõttek. Anyu is kiment, de már nem látott semmit. ½ 1 körül már én is hallottam, hogy lõnek, kimentem és láttam, hogy a nép szalad. Ezután még több
géppuskalövést is hallottunk. Nemsokára az egész Rákóczi út üres lett, és láttuk,
hogy a Nemzetinél magyar álcázott katonák és rendõrök, akik régen ávósok voltak a levegõbe lõttek. A Corvinból csak úgy dûlt ki a sok nép. Minden dolgozó
azt mondta, hogy õ bizony nem jön holnap dolgozni. Apu még nem jött haza.
Ezután már laposan is lõttek. Ez egész utca csak úgy zengett. Ezután megjött
apu és nemsokára egy autó is robogott végig az utcán. Ekkor jött Felber bácsi és
azt mondta, hogy az egész kõrút csak úgy zeng a fütty és a fujjszavaktól. Este
átjött Felber bácsi. Beszélgettek apuval. Ezt a viccet is mondta: (Egy paraszt
megy az úton kezében a demizsonnal és egy orosz tankhoz ér.) Orosz: Miván a
demizsonybán?
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1956. XII. 11. Kedd.
1956. XII. 12. Szerda.
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Reggel mikor felkeltem, átmentem Jóskához. Nagyon meglepõdtem azon, hogy
az oroszok már nem gyakorlatoznak. Jóskától elkértem a naplómat, és mondtam
neki, hogy jöjjön át. Nálunk Maja és Ági társasjátékoztak. Mi is velük játszottunk. Délután mivel Jóska nem volt nálunk én a „Hansom Tamás a repülõ” c.
könyvet olvastam és egyben be is fejeztem. Este elkezdtem a Maja kalandjai
c. könyvet olvasni. Este Mirsinszki bácsi azt mondta, hogy kétnapos sztrájk lesz.
*****
Reggel anyuval elindultunk haza. A kapuban találkoztam Jancsival. Õ azt mondta, hogy az orosz tanáruk azt mondta, hogy ne mászkáljunk az utcán.
Délután ezért nem mentünk Jancsival németre, és társasjátékoztunk.

MAGYAR FORRADALOM

Paraszt: Kadar.
Orosz: Kádár nye haros! Nye haros kádár!
*
Reggel olvastam az „Egy biciklifék története” c. könyvet. Utána hegedûórára
mentem. Késöbb átmentem Jancsihoz, majd elmentünk a börzére. Ezután Öcsivel kártyáztunk, majd megnéztük újból, hogy mi van a börzén. Késõbb naplót
írtam. Este átjött Bicskei és Felber bácsi. Bicskei bácsi azt mondta, hogy holnap
már bemegy a gyárba. Anyu: És mit csinálnak ott? Bicskei bácsi: karbantartást
végzünk. (Ami pedig azt jelenti, hogy karbatett kézzel ûlnek.)
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1956. XII. 13. Csütörtök.
1956. XII. 14. Péntek.

MÉGIS ISKOLÁBA MEGYEK.
SÉTA A BÖRZÉN.
Reggel Jancsi átjött és az õ kezdeményezésére én is kezdtem átmásolni a régi
csunya füzetbõl ebbe a füzetbe a naplót. ½ 2-re németre mentünk. A börze 32
felé mentünk, hogy megnézzük, van-e jó könyv, de nem volt. Visszafelé is arra
mentünk. Láttuk, hogy a Rókus kápolna tornyát nem úgy csinálják, ahogy volt
hanem így:
A Nemzetinél egy töltényhüvelyt találtunk. (l. a dobozban.) Este naplót írtam.
Délután Béla megvette a „TWIST OLIVÉR”-rt nekem.
*** **
Reggel ½ 8-kor olvasni kezdtem a „TWIST OLIVÉR” c. könyvet olvasni. ½ 9-kor
felkeltem és naplót írtam. Jancsi elment az iskolába és ezért én is elmentem.
Egész idõ alatt Vali nénivel voltunk. Én feleltem is versmondásból. 12 h -kor jöttem
ki az iskolából. Megebédeltem, s megnéztem, hogy mi újság a bõrzén. A „Tom
Sawyer mint detektívet nem kaptam meg, s ezért Jancsi részére is megvettem a
„Világ urá”-t. Délutánra Béla hívott dolgozni, de én nem mentem. Este naplót írtam.

32 A Blaha Lujza téri zsibvásárt inkább bazárnak kellett volna neveznem.

1956. XII. 15. Szombat.
1956. XII. 16. Vasárnap.

1956. XII. 17. Hétfõ.
1956. XII. 18. Kedd.

ÚJRA DOLGOZOK.
Ma reggel korán akartunk dolgozni, de mégiscsak 9 h -kor kezdtünk. Bözsi néni
dolgozni ment, és én befejeztem a „Szabó Pali az északi sark remetéje” c. köny-
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Reggel azt suttogták, kimentek az oroszok. Én hegedûre mentem, s láttam, hogy
a Harminckettesek terén már nincs tank. Útközben vettem egy „Élet és TUDOMÁNY”t. Mikor hazajöttem átmentem Jancsihoz, Jancsi azt mondta, hogy kaptak vöröskeresztes csomagot. Elmondta, hogy mi volt benne:
1 kg kakaó.
½ kg kávé.
¼ kg tea
4 db margarin
5 tábla csokoládé
½ l. citromszörp.
2 ½ db. lux pipereszappan.
2 ½ " terpentinszappan.
100 db. cigaretta.
¼ kg tejpor.
3 db. szardínia.
3 db. tejkonzerv.
Délután elmentünk nagymamihoz. Láttuk, hogy a börze megszünt. A nagymaminál olvastam.
*********
Délelött lerajzoltam a házat a napló részére. Ezután átjött Jóska. A gyerekek rakétákat dobáltak. Délután Bözsi nénivel eljöttem dolgozni. A Kerepesi úton több
orosz, mint magyar autó járt. Béla még nem volt otthon és ezért én a „Szabó Pali az északi sark remetéje” c. könyvet olvastam. 1000 db. jelvényt forrasztottunk.
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MEGSZÜNIK A BÖRZE – JANCSIÉK VÖRÖSKERESZTESCSOMAGOT KAPTAK. – NAGYMAMINÁL.
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vet. Délelött. 1200 db. címert csináltunk. Délben Bélától kértem 30 Forintot, hogy
Majának megvegyem Karácsonyra a könyvet. Mikor hazafelé mentem a könyvesboltban azt mondták, hogy csak most érkezik. ½ 2-re németre mentem útközben megvettem Majának a „Többsincs királyfi” c. könyvet. Este visszamentem dolgozni. Még este 1000 db.-ot csináltunk.
—•—
Reggel Bélával dolgoztunk. Délelött összesen 1500 at készítettünk, és még a tegnapihoz 300-at, hogy az 2500 legyen. Délben hazamentem. Délután a naplót írtam. Este Góré egy Magyarország térképet hozott. Este a „TWIST OLIVÉRT’Olvastam.

1956. XII. 19. Szerda.
1956. XII. 20. Csütörtök.

GYORSAN KÉSZÜLNEK A CÍMEREK.
Reggel mikor felkeltem naplót írtam. Ezután hegedûre mentem. Mikor hazajöttem Jancsival szórakoztunk. Délután visszamentem dolgozni. Béla azt mondta,
hogy ma nagyon sok címert kell csinálni, mert a festõknek már kevés van. Csináltunk is 2000 db-ot, de közben sokat idegeskedtünk, mert Örsy néninek az
anyja beteg asszony, és elõször a papagályt kereste Béla hajában, majd kiment
a gangra és ott fütyörészve kereste. Ezután el akart utazni Szerdahelyre. Mikor
vacsorázott a papagály a fejére szállt. Mi ezen sokat nevettünk. Este ½ 11-kor feküdtünk le.
* * *
Reggel már 6 h -kor fenn voltunk és dolgoztunk. De most is lassan ment a munka,
mert az a fiú aki ki szokta vágni a címert nem jött meg, s ezért a Béla vágott ki.
Ma 1000 db-ot csináltunk. ½ 2-re német órára mentem ez évben utoljára. Mikor
hazajöttem átjöttek Rudi bácsiék és kártyáztak. Apu engem korán aludni küldött, mert megmondtam, hogy tegnap ½ 11-kor feküdtem le, és ma már 6 h -kor
keltem. Az ágyban még olvastam a „TWIST OLIVÉRT”-t.

1956. XII. 21. Péntek.

1956. XII. 22. Szombat.

ESIK A HÓ.– KÉSZÜLÕDÉS.
Reggel 8 h -kor keltem. Délelött egy kicsit átmentem Jancsihoz. 10 h 20’-re hegedûórára mentem. Mikor hazajöttem rendbehoztam a ládámat és egy napot írtam a
naplóba is. Délfelé átmentem Jancsihoz. 1 h felé nagy pelyhekben hullni kezdett
a hó. Anyu már készülõdött a nagymamihoz. Sok mindent kellett vinni, mert közeledik a Karácsony és ezért anyu a nagymaminál akart sütni. Végeredményben 4
csomag maradt. Maja délelött iskolában volt, mert csomagot osztogattak. A mai
nappal befejezték a tatarozást is. ½ 4 felé elindultunk a nagymamihoz. Este olvastam a „Twist Olivér”-t. Délután Majával a börzén voltunk. Maja nekem karácsonyi ajándéknak megvette az „Utazás a Holdba” c. Verne könyvet.

33 Mihálykáék a szüleim Rökk Szilárd utca 22.-ben lakó barátai voltak.
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Reggel olvastam a „Twist Olivér”bõl. Ezután jött Gyula és azt mondta, hogy
menjek el címert csinálni, mert sok a rendelés. El is mentem, de Béla még leveleket írt. Míg õ feladta õket addig én felraktam 10 címert. Ma 1000 db forrasztottunk fel. Többet nem tudtunk csinálni, mert az a fiú, aki kinyom, az nem jött
el. Mikor készen lettünk Béla kifizetett nekem 140 Forintot. Ezután hazamentem. Maja otthon azt mondta, hogy az iskolában csomagot osztottak volna, de
még nem érkezett meg, és csak holnap fogják kiosztani. Délután Maja megtalálta a könyvet amelyet én Karácsonyra vettem neki. Anyu ezt megmondta nekem
és én odaadtam neki. Nem tudtam, hogy mit vegyek Karácsonyra anyunak, se
apunak, és ezért anyunak és apunak is adtam 100 és 40 Frt.-ot. Béla Gyulával
azt üzente, hogy menjek vissza dolgozni, de én nem mentem. Délután lemostam
a térkép botjait, és szétbontottam a „Technokid”-ból csinált dieselmotoros vasutat. Este Mihálykáék 32 átjöttek kártyázni. Én közben az elkezdett fekete Péter
kártyát csináltam, és a térkép alkotmány címereit leragasztottam és egy Kossuth
címert ragasztottam rá.

NAPLÓJA

AZ ISKOLÁBAN CSOMAGOTADNAK.

1956. XII. 23. Vasárnap.

MAGYAR FORRADALOM

ESIK A HÓ. – SZÁNKÁZOM.
Reggel ½ 9-kor keltem. A hó nagy pelyhekben hullt. A házakat és az udvart vastagon letakarta. Alighogy felkeltem seperni kezdtem. Mikor már mindent összesepertem átmentem Jóskához. Jóska megmutatta, hogy mit kapott Karácsonyra.
Kapott 4 könyvet, a „Nemo kapitány” az „Egy diákszázad becsülete” az „Ezeregy éjszaka meséi” és a „Csillagszemû” c. könyveket, korcsolyát stb. Délfelé átjött Jóska is. Havat hánytunk. Jóska a sok hóból a kisudvarban várat épített.
1 h felé apu megjött Gyulával R.palotáról motorral összefagyva. Egy szánkót is
hoztak amelynek én nagyon örültem. Délelött Maja szánkázni volt, s ezért ebéd
után én is elmentem Marcival a Sipos dombra. Elõször a gyakorlón 34 voltunk,
de ott még nem volt megkezdve, s ezért a Siposra mentünk. Nagyon jól éreztük
magunkat, annak ellenére, hogy a mi szánkónk farolt, és Majáék egy párszor
estek is. Sötétik játszottunk. Este Majával kártyáztunk és olvastam a „Twist
Olivér”-t. Este a rádióban adták a „Hatvani diákjai” c. vígjátékot és ezért csak
11 h -kor aludtam el.
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1956. XII. 24. Hétfõ.

KARÁCSONY ESTE.
Az éjjel esett a hó és ezért reggelre már 10 centi vastagon volt. Maja elment szánkázni, de én nem mehettem mert tegnap elázott a cipõm, és itt nem volt hócipõ.
10 h -felé anyu a padláson talált egy nõi hócipõt, és én azt felhúztam. Átmentem
Jóskához. Jóska átjött a Szuszival. Ágiéknál Sanyika hóemberének a fejét ledobtuk. Ági és Maja azt mondta, hogy hógolyózzunk. Mi elõbb hazavittük a Szuszit.
Útközben jól megdobáltuk Horváth bácsit. Õ meg akart fürdetni minket, de mi
elszaladtunk, csak Jóskát tudta megdobni, mert õ elesett. Utána a Cselényi lányokat is megdobáltuk. Mikor visszajöttünk Ágiék nem akartak hógolyózni és
ezért mi a kertben hógolyót gurítottunk a havon, s az a végén akkora lett, hogy
nekem a vállamig ért. Ebéd után a golyókból hóembert csináltam, de nem tud34 A Maglódi út és a Keresztúri út közötti beépítetlen területen, ahol egy idõben katonák gyakorlatoztak. Mi, gyerekek, gyaksinak is neveztünk. Nyáron sokat barangoltam ott, növényeket, rovarokat gyûjtöttem, gyíkokat fogtam. Télen szánkózásra használtuk.

tam befejezni, mert apu behívott szaloncukrot kötözni. Délután a karácsonyfát
csináltuk. Este a „Twist Olivérbõl olvastam.
1956. XII. 25. Kedd.

1956. XII. 26. Szerda.

KARÁCSONY MÁSNAPJA.
Reggel 9 h -kor felkeltem. A várat kezdtem csinálni, mert Gyula azt mondta, hogy
délután eljön Alibácsi az egész családjával, akinek van egy 10 éves fia. A várat
még félig sem csináltam meg, mikor jöttek Ali bácsiék kártyázni. Mi Pistával és
Majával elmentünk szánkázni a Siposra.35 Jóska is ott volt. A Sipos nem volt jó
és ezért a gyaksira mentünk. Ott megtanultam az új szánkó kormányzását. Nem
lehettünk sokáig, mert Pistáék hazamentek. Én a vár építését befejeztem. Szomoruságomra Gyula kijelentette, hogy a várat kiviszik holnap. Ezért én délután
a hóemberre a kertben építettem várat. Este elengedtem a Sajót és vele játszot35 A Sipos egy rövid és aránylag meredek domboldal volt a Paprika utca végében, ahol gyakran szánkóztunk.

175
CSICS GYULA

Reggel ½ 9 h -kor keltem fel. Apu nem ment ma dolgozni. Felöltöztem és átmentem Jóskához. Jóskáék is már felöltöztek. Mi ketten elõre mentünk, hogy jó elõre
ûljünk a templomban. Hideg volt, csípte a fülemet a hideg. ½ órai gyaloglás után
elérkeztünk a R.falvi templomba. A 10 h -i misére mentünk. 11 h -kor indultunk
haza. Mikor hazaértem meg akartam csinálni a hóembert, de már kész volt. Béla azt mondta, hogy õ csinálta meg, és Maját már le is fényképezte vele. Engem
is lefényképezett. Megebédeltem és átmentem Jóskához. El akartam hívni szánkázni, de nem engedték. Ezután hazamentem és hozzáfogtam a vár megnagyobbításához, de egyszercsak jött Jóska. Azt mondta, hogy mégis elengedték. Elõször
a gyaksira mentünk. Az én szánkóm nagyon farolt, s ezért hazavittem. Utána
visszamentem, és mert a gyaksin nagyon hülye srácok voltak a Siposra mentünk. A Sipos nagyon földes volt és azért hazamentünk. Este a „Twist Olivér”bõl olvastam.

NAPLÓJA

KARÁCSONY ELSÕ NAPJA.

tam. Elõször csak szaladgált veszettül a kertben, míg én a várat építettem, de
olyan mulatságos volt, hogy nem bírtam építeni a várat, s ezért elõre mentem.
Sajó ott találta Fricit és vele játszott, de Frici a veranda tetejére mászott. Én le
akartam venni, de jött anyu és be akart hívni. Én nem szóltam, csak Sajó megmutatott. Én még egy kicsit játszottam Sajóval, majd bementem.
1956. XII. 27. Csütörtök.

MAGYAR FORRADALOM

EGY KIS BESZÉLGETÉS.

1956

176

Reggel elindultunk nagymamitól hazafelé. Maja motorral és én meg anyu villamossal. Útközben találkoztam Jóskával, aki az állomási hídnál szánkózott. A Teleki tértõl gyalog jöttünk. Itt újból, mint régen zsibvásár volt. Én elõreszaladtam,
és mondtam anyunak, hogy õ is jöjjön el, de én nem találkoztam anyuval. Kerestem egy darabig, majd egyedül elindultam. A Csokonai mozinál vettem egy Élet
és Tudományt Már csinálták a villamos vezetékeit. Hazajöttem és átmentem Jancsihoz. Ott beszélgettünk arról, amit a rádió bemondott. Hülyeségnek találtuk
azt, hogy a Rákóczi út és a kõrút keresztezõdésénél az üzleteket beépítik és így
fog kinézni:
Azt is hülyeségnek mondtuk, hogy a kõrút és az Üllõi út keresztezõdésénél a házakat levágják így:
Ezután elindultunk Jancsival és anyuval a Corvinba. Nagy tolakodás után bejutottunk. Maját majdnem agyonnyomták. Én és Jancsi megvettük a „Tom Sawyer
mint detektív.” c. könyvet. Délután a naplót írtam. Este lefeküdtem és hamar el
is aludtam.
1956. XII. 28. Péntek.

SZÁNKÁZÁS AZ UTCÁN.
Reggel olvastam a „Twist Olivér”-bõl. Mikor felkeltem felöltöztem és egy levelet
írtam Nagymaminak és Ilonka néninek. Mikor a levélírással kész lettem elmentünk anyuval a postára, hogy feladjuk a levelet és az adót. Mikor ezt megcsináltuk elmentünk körülnézni, hogy mi lehet kapni. Vettünk a Mézeskalácsosnál ½
kg mézespuszedlit. Hazajöttünk, én átmentem a KÖZÉRT-be, majd Jancsihoz.
Jancsi épp a naplóját írta és tõlem elkérte a naplót. Míg anyu vasalt én Jancsi-

nál voltam. Utána hegedültem, majd naplót írtam. Ezután jött apu mérgesen,
hogy a 67-es villamos csak a Keleti p.u.-ig jár, és neki így egy csomót kellett gyalogolni. Ezután jött Mari és megkérdezte, hogy, jövünk e szánkózni? Mi beleegyeztünk és kimentünk. Radics Mari szánkójával húztuk egymást, már lehetett
jól szánkózni, mert az a hó amely délelött esett, most egész jeges volt. Az én bõrtalpú bakancsom nagyon csúszott, a jégen, s ezért a hócipõt vettem fel. Késõbb
én húztam hármukat, és azután õk húztak engem. Este a naplót másoltam, majd
anyunak segítettem mosni.
1956. XII. 29. Szombat.

1956. XII. 30. Vasárnap.

EGY KIS BALESET VELEM.
Ma nem keltem korán. Maja átment Icához. Mikor visszajött azt mondta, hogy
Marci nagyon unatkozik és azért menjek át. Mikor átmentem elmentünk szánkózni. Már sokáig szánkáztunk, mikor egy baleset ért. A baleset így történt:
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Mivel tegnap késõn feküdtem le, ma sokáig szundikáltam. Mikor felkeltem
anyuval felvittük a ruhát a padlásra. Ezután hegedûórára mentem az 1956-os évben utoljára. Mikor hazajöttem át akartam vinni Jancsihoz a naplóját, de õ nem
volt otthon. A házmester néni azt mondta, hogy Budára ment. Én írtam neki egy
levelet, és mikor be akartam dobni a lakásba, épp akkor jött. Átvittem neki a
naplót és elkértem tõle a könyvkatalógusát, hogy megmutassam Jóskának. Maja tegnap mondta, hogy a tegnapi „NÉPSZABADSÁG”ban közöltek egy gúnyképet. Én a gúnyképet elkértem a házmesteréktõl:
½ 2-kor anyuval ketten elindultunk a nagymamihoz, mert Maja motorral ment.
A Népszínház utcában vettünk egy „NÉPSZABADSÁGOT”, egy „Élet és TUDOMÁNYT” és egy „Füles” szórakoztató naptárt. Mikor hazajöttem a várat kezdtem
bontani. Nemsokára jött Pista a nagyapjával. Az üstházat és a hurkatöltõt hozták szánkón. Pista azt mondta, hogy menjünk el szánkázni. El is mentünk a
gyaksira. Estünk egyet és ezért Pista már többször nem jött le. Hazajöttem és a
„Füles”-bõl és a „Twiszt Olivér”-bõl olvastam.

NAPLÓJA

EZ ÉVBEN UTOLJÁRA HEGEDÛÓRÁN.

A baleset alkalmával nekem a körmöm ütötte meg, úgyhogy véraláfutásos lett.
Ezután hazajöttünk és én néztem a korcsolyázókat a M.Á.V. telepen. A telepre
megint eljöttek a ruszkik és egy vasutast elvittek. Délután moziban voltam. A
„Hypolit a lakáj” c. régi magyar filmet láttam. Nagyon jó film sokat kacagtam.
Este Franci áthozta Mirsinszky bácsitól az „Ellenforradalmi garázdálkodások az
októberi eseményekben” c. kommunista röpkönyvecskét. Azt olvastam az ágyban.
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Délelött anyu Pestre ment és én délelött átmentem Marcihoz. Elõször egy kicsit
sakkoztunk, majd kártyáztunk, és dominóztunk. Mikor hazamentünk Majával
anyu még nem volt otthon. Megebédeltem és elmentünk szánkózni. A gyakorlón
nagyon jó volt. Elõször a mi szánkónkon mentünk, már nem farolt. Utána Marciék szánkóján mentünk. Azzal csak úgy röpültünk, és majdnem a harmadik
lukba mentünk. Mikor hazajöttünk Marci nem ment haza. Nálunk zsiroztunk,
és snapszliztunk. Már sötét volt, mikor Marci hazament. Én hazahivtam Maját.
Idén nem volt vidám Szilveszterünk. A rádióban sem volt jó szilveszteri mûsor.
Apuék a Cselényiékhöz mentek kártyázni. Egy kicsit nálunk volt Mirsinszky bácsi
is. Én egész este naplót írtam. Bözsi néni, és Franczi már korán lefeküdt. Apuék
éjfélkor átjöttek boldog újévet kivánni. Apu azt mondta, hogy már megint lövöldöznek. Anyu hozott egy „Népszabadság”ot. Este elolvastam a „Népszabadság”ot.
Abban volt egy képes melléklet is amely a lent v látható képeket közölte. Este
még a naplómba a képeket ragasztottam be. Éjjel ½ 2-kor feküdtem le. Hamar
elaludtam. Éjfélkor Dobi I. beszédet mondott és boldog újévet kivánt. Este jég
esett.
v
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1956. XII. 31. Hétfõ.

SZILVESZTER.

BOLDOG ÚJ ÉVET!
1957.

1957. I. 1. Kedd.

1957. I. 2. Szerda.

CSOMAG JÖTT AUSZTRIÁBÓL.
Reggel korán elindultunk anyuval a nagymamitól. Tegnap Gyuláék házából egy
család disszidált és mi abba a lakásba akartunk menni lakni, ezért reggel anyuval elmentünk bejelentkezni. Mikor hazajöttünk Kati azt mondta, hogy egy nagy
csomagot kaptunk. Mi bementünk és Gyula már bontogatta a csomagot. A csomagban ez volt:
2. db. tréningruha.
2. " sapka.
1. " sál.
2. " nyakkendõ.
1. " kombiné.
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Reggel a tegnapi késõi lefekvés miatt 11 h -ig aludtam. Mikor felkeltem tízóraiztam és átmentem Marcihoz. Marcival szánkózni mentünk. Azt hittük, hogy a
tegnapi jégesõ jegesre csinálta a pályát, de nem úgy volt. A gyakorlón az ugratós pályán nagyon rossz volt, elenben a két mellette lévõ pálya elég jó volt. Én
sokszor csak a szánkó talpán állva mentem le. Egyszer Marci nagyon megrántotta a szánkót, én hanyattestem, s Marci egyedül lement. Ezután a Sipos dombra
mentünk. Megbeszéltük Marcival, hogy délután megyünk moziba. Mikor megebédeltem és felöltöztem, éppen jött Marci. Elindultunk a moziba. Útközben találkoztunk Felkai Csabával, õ is a moziba ment. Az elsõ kultúrteremben ahová
igyekeztünk. A másikban csak ½ 4-kor kezdõdött az elõadás. Itt a „Mexikói
lány” c. mexikói III. részes filmet adták. Ezt is megnéztük. Sötétben jöttem haza.
Az út nagyon síkos volt. Este a naplót írtam.
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ÚJÉV.
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3. " zsebkendõ.
2. pár zokni.
6. db. narancs.
18. " likõrös csokoládé.
3. tábla Milch
(tejcsokoládé.)
"
6. cs. kakaó.
1. kg rizs.
1. kg alma.
Minden a legjobb minõségü volt, de sajnos a mackók amelyeket nekünk Majával küldtek kicsik lettek. Ezután hegedûórára mentem. Délután naplót írtam.
Este a lakás ügyben nagy vita volt. Este levelet írtam Feri bácsinak.36
1957. I. 3. Csütörtök.

EBBEN AZ ÉVBEN ELÕSZÖR NÉMETEN.
Reggel olvastam a „TWISTOLIVÉR”-t. Mikor felkeltem anyu már nem volt otthon. Biztos a tanácsnál van gondoltam. Felöltöztem. Befûtöttem a sparheltba, és
lementem tüzelõért. Éppen fel akartam adni a levelet, mikor jött anyu. Azt
mondta, hogy ennek a lakásnak már fuccs. Ezután feladtam a levelet. Láttam,
hogy a kõrúton már csinálják a hatos villamos vezetékét. Még átmentem a
KÖZÉRT-be, és megcsináltam a német leckét. Jancsi átjött, hogy menjünk már
németre. Õ még mondta, hogy a 6-os így fog közlekedni:
½-re németre mentünk. Daisy néni 37 megmutatta, hogy mit kapott Miki Karácsonyra. Hazafelé jövet láttuk, hogy már a Rákóczi uton is kész a villamosvezeték. Góré sok jó német könyvet hozott nekem. Este naplót írtam.

36 Feri bácsi nagymamám öccse volt, Ausztriában, Rechnitzben (Rohoncon) élt. A forradalom elõtt a
nagymama hozzá ment ki Ausztriába. Onnan küldték a csomagot, amelyet levélben köszöntem
meg.
37 Az osztrák születésû Daisy néni (Daisy tanti) a némettanárom volt. Fia, Miklós szintén a Rökk Szilárd utcai iskolába járt, Jancsi osztálytársa volt.

1957. I. 4. Péntek.

1957. I. 5. Szombat.

MAGYARORSZÁGON VOLT HRUSCSOV ÉS MALENKOV.
Reggel még ágyban voltam és a „TWIST OLIVÉR”t olvastam, mikor átjött Jancsi. Felkeltem, és Jancsi azt mondta, hogy ma is tegyünk egy sétát. Én beleegyeztem. Mindjárt meg is terveztük a sétát az én térképemen amely így néz ki:
Ezután hegedûórára mentem. A hegedûóra aránylag elhúzódott, és mert nekem
a nagymamihoz kellett menni, nem mentünk el Jancsival sétálni. Ezután a nagymamihoz mentem. Ott Majával kártyáztam, míg apu nem mondta, hogy menjek
segíteni, mert levágjuk a disznókat. Én a tálat tartottam a vérnek. Este átjött
Mirsinszki bácsi és azt mondta, hogy a rádió bemondta, hogy itt volt Hruscsov
és Malenkov. Késõbb a „TWIST OLIVÉR”t olvastam.

38 Korach Marcell az osztálytársam volt.
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Reggel a „TWIST OLIVÉR”-t olvastam. Ezután a „Technokid”-ból egy csillefelvonót
akartam csinálni, de nem fejeztem be, mert anyu azt mondta, hogy elmegyünk
a Teleki térre. Én Jancsit is elhívtam. Mikor kiértünk a kõrútra, láttuk, hogy már
megindult a 6.-os a kõruton. A kõrúton alig tudtunk átjutni, mert óriási a forgalom. Rengeteg autó, motorkerékpár állt sorba, hogy átjusson a Rákóczi úton.
A Népszínház utcán végig mentünk a Teleki térre. A 28-as is már a kõrútig jött.
A Teleki térnél elváltunk anyutól és megnéztük a zsibvásárt. Itt mindenféle volt
csak épp az nem ami kellett volna. Ezután Jancsinak megmutattam, hogy hogy
össze vannak lõve a Dobozi utcai házak, majd a Népszínház utcán visszajöttünk.
Én itt azt mondtam Jancsinak, hogy menjünk végig a Rákóczi úton, és a Bródy
Sándor utcán jöjjünk haza. Így is tettünk. Nagy sár volt erre, mert a hó olvadt.
A kõrút és a Rákóczi út keresztezõdésénél, már villany jelzõlámpa volt. Mikor
már a stúdióhoz értünk, láttuk, hogy a studiót még mindig tankok õrzik, de már
javítják. Késõbb felmentem Korachhoz 38 a könyvemért, mert õ a Bródi Sándor
utcában lakik. Ezután hazajöttünk, este a „TWIST OLIVÉR”-t olvastam.
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SÉTA A KERÜLETBEN.

1957. I. 6. Vasárnap.

MAGYAR FORRADALOM

DISZNÓVÁGÁS.
Reggel már korán felkeltem, mert ma is 2 disznót vágtunk. Ma is én tartottam
a tálat. Vizet húztam és tüzeltem. Késõbb Bélával elmentünk fûrészporért
Cselényiékhez. Mikor hazajöttünk többször elmentünk a MÁV-telepre vízért,
mert a mi kutunk vize fõzni nem jó. Mire készen lettünk a vízhordással már dél
volt. Béla azt ajánlotta, hogy menjünk el szánkózni. El is mentünk a gyakorlóra.
Elõször a mostani pályán mentünk, de az nem volt jó és ezért kénytelenek voltunk
a régi pályára menni. Ez elég hosszú volt. Itt jól mentünk de a szánkó farolt és
a kormányzással mindig lassítottuk. Estünk is egy párszor. Mikor hazajöttünk
Béla hazament és én apunak segítettem. Délután átjött Jóska a könyvéért, és azt
mondta, hogy menjek át. Útközben Marcival hócsatáztunk. Én keztyûben a golyókat gyártottam és Jóska dobált. Jóskáéknál a képeslapjait nézegettük. Jóska
megmondta, hogy december 2.-án beszéltem az orosszal. Délután Majával kártyáztam. Este átjött Mirsinszki bácsi. Én rosszul voltam, hányingerem volt, s
ezért hurkát sem ettem.
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1957. I. 7. Hétfõ.

ÚJBÓL ISKOLÁBAN.
8 h -kor

Reggel már
ébren voltam. 10 h -kor elindultunk haza. A villamosban két
viccet hallottam. A viccek a következõk:
Mi a külömbség Latabár és Kádár között?
Az a külömbség, hogy Latabár okos és hülyéskedik és Kádár hülye és okoskodik.
******
Két részeg ember azt énekli:
Maléter Péter, Maléter Pál, a Kádár kormány nem imponál. Mikorra hazaértünk,
Jancsi épp iskolába ment. Azt mondta, hogy már volt németen, mert az iskolából csak 2 h 40-kor jönnek ki. Én ezen nagyon meglepõdtem. Ezután megnéztem,
hogy nekem mikor kell iskolába menni. 11 h -ra kellett volna menni, de akkor már
½ 12 volt. Ezután Bözsi nénihez vittem fel hurkát. Délután 3.-ig Technokidoztam.
Anyu elment kenyérért, és azt mondta, hogy már megint sorba kell állni. A Technokidból egy csillefelvonót csináltam. Este nálunk volt Tengler néni aki régen a

házunkban lakott. Sokat mesélt, azt is mondta, hogy a lakásuk két belövést kapott. Este naplót írtam.
1957. I. 8. Kedd.
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Reggel, mikor felkeltem átmentem Jancsihoz megkérdezni tõle, hogy megcsináljuk-e a Szombaton tervezett sétát. Jancsi beleegyezett. A Rökk Szilárd utcán
mentünk a Békés utcáig. A Békés utcában Jancsi bement egyik osztálytársához
megmondani, hogy már kell iskolába menni. Ezután az Üllõi útig beszélgetés
közepette a kõrúton mentünk. Láttuk, hogy a Nap utca sarkán a ház ledûlt. A Corvin köz is így néz ki:
A kõrút 81. sz. ház a földig leomlott.
A Kilián laktanyával szembenlévõ ház fele összedûlt:
A laktanya a sok ostromtól így néz ki:
Az Örökimádó templom tornya ledûlt:
A terv szerint a Nagytemplom utcán kellett volna befordulni, de ennek a sarkán
a ház összedûlt és nem lehetett befordulni, ezért a Leonardo da Vinci utcán fordultunk be. A Tömõ utcán mentünk az Illés utcáig. Itt láttuk, hogy a Tömõ utca 35 összedûlt és csak a földszint maradt épen. Az Illés utcán mentünk a Práter utcáig, majd a Práter utcán végig a kõrútig mentünk. A Práter utcán még ki
volt írva: Nem alkuszunk! Be Nagy Imrével, ki az oroszokkal! A Práter utca sarkáról jól megnéztem a kõrút és az Üllõi út keresztezõdésénél fekvõ házat, hogy
le tudjam rajzolni. Ezután a kõrút és a Rökk Sz. utcán át hazajöttünk, közben a
Baross utca sarkán egy „Élet és TUDOMÁNY”-t vettünk (l. a dobozban.), mert
Jancsi azt mondta, hogy benne van, hogy mi égett el a Nemzeti Múzeumban. 11tõl 2-ig iskolában voltam. Megtudtam, hogy Vali néni Párizsba utazott. D.u: vettem egy „Esti Hírlap”-ot. Este naplót írtam. Gyula hazajött és azt mondta, hogy
az oroszok légelhárító ágyúkat ástak be a gyakorlón és a temetõnél.

NAPLÓJA

SÉTA AZ ÜLLÕI ÚT ÉS KÖRNYÉKÉN.

1957. I. 9. Szerda.
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Reggel nagyon sokat olvastam a „TWIST OLIVÉR”-bõl, azért, hogy 14.-ére befejezzem. 11 h -ra iskolába mentem. Itt megtudtam, hogy Béry disszidált, és Molnár
és Szûcs elköltözött. Az elsõ óra magyar volt. Vali néni helyett Moór tanár tartotta meg. 12 h -kor majdnem hazamentünk, mert Moór tanár azt hitte, hogy 8 h-ra
jöttünk. Mikor kijöttem az iskolából hegedûórára mentem. Mikor hazafelé jöttem láttam, hogy a hatos már a Csepregi utcáig jár. Mikor hazajöttem, vettem
az ujságárusnál egy „Esti Hirlapot és egy „Élet és TUDOMÁNY.”-t. Hazafelé jövet
a Szikra könyvesboltban megvettem a „Mostohatestvérek” c. könyvet. Láttam,
hogy a régi vas oszlopok helyére új fát tesznek. Délután a térképet rajzoltam.
v

MAGYAR FORRADALOM

A 6-OS MÁR A CSEPREGI UTCÁIG JÁR.

1957. I. 10. Csütörtök.

LEMONDOTT EDEN. – VILLAMOS JÁR A RÁKÓCZI ÚTON.
Reggel még ágyban voltam, mikor Jancsi átjött és azt mondta, hogy siessek,
mert németre kell menni. Én gyorsan felöltözködtem és elindultunk németre.
Láttuk, hogy a Rákóczi úton már jár a villamos, de nemcsak 67.-es 44.-es és 45ös jár, hanem a 68-as is, amely eddig csak a Mogyoródi úttól járt a Bosnyák térig. Jancsi útközben azt mondta, hogy Eden angol külügyminiszter betegségére
hivatkozva lemondott. Német óra után iskolába mentem. Az iskolában két magyar
és fizika meg rajz óránk volt. Mikor hazajöttem anyuval elmentünk a Hauerhoz,
mert Maja akart enni gesztenyepürét. Innen láttam, hogy lebontják a gyémántházat. Este Jancsinál voltam. Ott kísérleteztünk, pl. titkostintát csináltunk. Este
a „TWIST OLIVÉR”t olvastam.
1957. I. 11. Péntek.

ÚJJABB ZÛRÖK.
Reggel korábban felkeltem. Megcsináltam a leckét és átmentem Jancsihoz. Õ éppen akkor öltözködött. Ezután átjöttük hozzánk és anyunak megmutattuk a tegnap készített titkostintát. 11-2.-ig iskolában voltam. Utána hegedûltem, majd átmentem Jancsihoz. Õ elkérte tõlem a tusst, hogy kitussolhassa a térképét. Ezután Gyula jött és azt mondta, hogy a gumiséknál egy bácsi azt mondta, hogy

Csepelen és a Ganz és a Mávagban zûrök voltak. Nálunk volt Paulheim Gyula néni és azt mondta, hogy az õ lakásuk is kapott belövést, mert ott van a közelükben a telefonközpont és a posta. Este átjött Rada bácsi és azt mondta, hogy a
Kálvária téren a gyerekek egy csomóba rakták a könyveiket meggyújtották és azt
kiabálták: Míg az orosz itt lapul, magyar diák nem tanul! Este a „TWIST
OLIVÉR”-t olvastam.

1957. I. 12. Szombat.
1957. I. 13. Vasárnap.

1957. I. 14. Hétfõ.

ÚJBÓL RENDES TANÍTÁS VAN.
Délelött ½ 9–10-ig németen voltam. Mikor hazajöttem megcsináltam a leckét,

185
CSICS GYULA

Reggel korán felkeltem, és a naplót írtam. 10 h -kor anyuval elmentünk az óraboltba megnézni, hogy van-e bim-bam óra. Volt, és ezért vettünk egy szépet. 11 h -ra
iskolába mentem. 2 h -után hegedûórára indultam. Az iskolában mondták, hogy
hétfõn már rendes tanítás lesz. Ahogy mentem a hegedûórára, láttam, hogy az
iskola elött egy autó állt és szenet dobáltak róla. Este a nagymamihoz mentem,
s ott a „TWIST OLIVÉR”-t olvastam.
****
7 h felé a „TWIST OLIVÉR”-t olvastam s be is fejeztem. Reggel felkeltem és havat
kezdtem seperni, mert reggel esni kezdett a hó. 9 h felé átjött Ági és velük ruhacsatáztunk, majd kimentünk a kertbe hócsatázni. Én minden lépésre 4 db hógolyót tettem. Így 40 hógolyóm volt a lányok 100 hógolyójaival szemben. Elkezdõdött a hócsata. Engem nem talált el egy hógolyó sem, és a lányokat 4-5 hógolyó.
Ezután várat cseréltünk úgy, hogy a várban maradtak a hógolyók is. Ez azért
történt meg, mert Maja azt mondta, hogy az én váram jobb védelmet nyújt.
Nemsokára megjött Pista, egész délután vele játszottam. 3 h kor hazafelé indultunk, mert Majának reggel kell iskolába menni. Útközben beadtam Mirsinszky
bácsinak a „TWIST OLIVÉR”-t, mert elkérte. Otthon korán lefeküdtünk. Én a
„VILÁG URA” c. könyvet kezdtem el olvasni.

NAPLÓJA

SZENET KAP AZ ISKOLA.
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majd a naplóba rajzolt képeket húztam át tussal. ½ 1-re iskolába mentem. Ma
már úgy volt, hogy a régi óktóber 23.-a elötti órarend szerint lesz a tanítás, de
mégsem úgy lett. Az elsõ órán állattan órán a tanárnõ azt mondta, hogy tévedés
volt akkor, mikor azt mondták, hogy a régi órarend szerint lesz a tanítás. Számtan órán feleltem 5-ös-re. Délután 4 h -kor jöttünk haza. Elmentem megnézni,
hogy van e újság. Nem volt már. Ezután átmentem Jancsihoz. Megterveztük a
holnapi sétát. Estefelé a naplót irtam, majd ¼ 6-kor Jancsival átmentünk a Corvinba. Már a Rökk Szilárd utcai kapun mentünk be, mert már az is nyitva volt.
Elõször felmentünk a II. emeletre a papírosztályra, mert Jancsi egy üveg tusst
vett. Lementünk az elsõ meletre a könyvosztályra megnézni, hogy van e jó könyv.
Este Jancsiékhoz eljött az a bácsi aki Miskolcon lakik. Mesélte, hogy oda is kiküldtek az oroszok tankokat, hogy lõjék a népet. Az elsõ tank nem lõtt, ezért a
harmadikból kiszállt a tiszt, és megkérdezte, hogy miért nem lõ. Az azt mondta, hogy azért nem, mert nincs náluk fegyver. A tiszt ráparancsolt, hogy lõjön,
de az nem tette és ezért agyonlõtte. Erre a második tankból kijött egy katona,
lelõtte a tisztet, majd önmagát is. Este 9.h -ig naplót írtam.

1956
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1957. I. 15. Kedd.

ÚJRA ESIK A HÓ.
Ma a szokottnál korábban keltem fel. Hegedûlni kezdtem. 9 h -kor átjött Jancsi és
azt mondta, hogy ma nem mehet sétálni, mert nagyon náthás. Alighogy végeztem a hegedüléssel jött Gyula és azt mondta, hogy a házukban egy asszony leugrott az ötödik emeletrõl. Az öngyilkosság azért történt, mert tegnap este házkutatást tartottak, azért mert embercsempészést folytattak. Gyula így mesélte.
Bement a hallba és egyszercsak hallja pik-puff. Gondolta, na mi a fenét csinálnak ebben a nyavalyás házban ilyen korán. Lemegy az emeletrõl és látja, hogy az
emberek, toporognak az udvarajtóban és nem mer senki az udvarba menni. Õk
ketten Erõs bácsival bementek az udvarba és látták, hogy Schillinger néni az
udvar kövén feküdt, élettelenül. Elõször ráesett a korlátra, majd onnan leesett.
Egész délelött a naplót tussoztam. 1 h -ra iskolába mentem. Estére a hó már 5 centi lett. Este szintén a naplót írtam. ½ 10 h -kor feküdtem le. Este az „Esti Hirlap”
is hozta a gyilkosságot, de kifordítva.

1957. I. 16. Szerda.

1957. I. 17. Csüt.
1957. I. 18. Péntek.

EGY KIS SZÁMVETÉS.
CSOU-EN-LAJ BUDAPESTEN.
Magyarországról eddig 167000 menekült ment Ausztriába. Ezeknek az üzeneteit
a „Szabad Európa” rádió közvetíti. Leginkább jeligékre üzennek. Legérdekesebb
jeligék: török basa, tök ász, fekete macska. A nép között elterjedt az a hír is,
hogy Kabos László magyar humorista is eldisszidált, és ezt üzente: Az oroszok
menjenek haza, aki hallja adja át. A 167000 menekültbõl már 96000-et elszállítottak.
***
39 Tujázásnak nevezték, amikor valaki – menetjegy nélkül – a villamos lépcsõjén vagy az ütközõjén utazott. Az ötvenes–hatvanas években a „rossz” gyerekek gyakori „szórakozása” volt. A kifejezéssel itt
azt akartam érzékeltetni, hogy Gyula bátyám engedélye nélkül utaztam a szánkón, azaz „lógtam”.
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Reggel Gyula 6 h -kor felébresztett, hogy siessek öltözni, mert kivisszük szánkóval a moslékot. Mikor kiértünk az utcára gyönyörû kép tárult elénk. Mindent
vastag hó fedett. A lámpák csak néhol égtek. Autók jártak tülköltek. Ébredt a
szétlõtt város. A 28-assal mentünk a Szlávy utcáig. Innen szánkóval vittük a
moslékot. Gyula húzta a szánkót és én mellette menve fogtam a kannákat, hogy
le ne essenek. Elõször én is a szánkó talpán állva tujáztam,39 de utána Gyula
megengedte, hogy felûljek. A nagymaminál Franci már elkotorta a havat, de az
újonnan esett havat el kellett seperni. Ezt én meg is cselekedtem, míg Gyula megetette a disznókat. Visszafelé jövet Gyula húzott a Dohánygyárig, mert itt jött
egy lovaskordé, amely nyáron salakot szokott hordani, és õ hozzáakasztotta a
szánkót. A villamosmegállónál sokáig kellett várni, mert a 28-as villamosok nagy
ré sze már stu ka, és kan ná val nem le het rá fel száll ni. 10 h -ra ér tünk ha za. Itt
a naplót csináltam. ½ 1-re iskolába mentem. Este a „VILÁG URÁ”-t olvastam.
½ 6-ra hegedûórára mentem. Az esti újságok közölték, hogy az Üllõi úton és a
kõrúton megindult a villamosjárat.
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Reggel 9 h -ra németre mentem. Ott Kolonicstól megvettem a „Bajvívó magyarok”
c. könyvet. Egy kicsit csúszkáltam hazajövet a Semmelweiss téren. Otthon elolvastam a „VILÁG URÁ”t, majd elmentem újságért. Ez is közölte Csou-En-laj beszédét. l. a dobozban. ½ 1-re iskolába mentem. Este a „VILÁG URÁ”-t olvastam.
—*—
Reggel 6 h -kor keltem fel és Gyulával kivittük a moslékot. Nagyon hideg volt.
Délelött Jancsival a Világ ura rémét. ½ 1-kor iskolába mentem. Este a „VILÁG
URÁ”-t olvastam, és be is fejeztem. Az iskolában a tornaórán boxoltunk. Én Dolmányossal mérkõztem. Vámosnak eladtam a bélyegalbumomat.
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1957. I. 19. Szombat.
1957. I. 20. Vasárnap.

ELÕSZÖR KORCSOLYÁZOK AZ IDÉN.
Reggel, mikor felkeltem Jancsi átjött, és vele a „Rém”-et csináltuk. ½ 12-re hegedûórára mentem. Mire hazaértem már majdnem ½ 1 volt. Gyorsan kapkodva
összecsomagoltam. Az iskolában az utolsó 3 óra lukas óra volt. 5 h -kor jöttünk ki.
Hazamentem be akarok menni, de a kulcsot nem találtam. Biztos az asztalon
hagytam, mikor siettem. Anyu már odaadta a kulcsot hegedûóra elött, mert
anyu Majával már a nagymamihoz ment. Emiatt bemásztam az ablakon. A kulcs
ott volt az asztalon. Fogtam a csomagomat, és elindultam sietve a nagymamihoz. Az orrom elött ment el egy 28-as, majd utána 3 kocsiszínbe ment. A negyedikre beültem, de nagy bosszankodásomra ez a Fiumei útnál elromlott. ½ 6 volt
mire kiértem. Ott Majával játszottam. Este a rádió bemondta, hogy Dudás Józsefet kivégezték.
***
Reggel, mikor felkeltem nagyon hideg volt, a hõmérõ –16 o-ot mért. A hóváros
útját kezdtem megcsinálni, úgy, hogy csúzda legyen. Maja átment Ágihoz. Én
hívtam õt hogy jöjjön segíteni, de õ csak nagysokára jött. Hárman Ágival a jégpályát kezdtük csinálni, de a vízhordást hamar meguntuk. A kertben, ahogy a
szõlõt feltöltötték ott hosszú árok lett és ebbe belefolyt a hólé és megfagyott. Itt
Maja kezdeményezésére korcsolyázni kezdtünk. Nekem még soha az életben
nem volt korcsolya a lábamon, s ezért eleinte sokat estem, de mégis úgy ahogy

megtanultam. Ezután a Siposra mentünk szánkázni. Én egyszer térden mentem
le, s a szánkóról leesve fejreálltam. Este Góréval jöttem haza. Itthon a leckét csináltam, és a bélyegeimet raktam sorbanként össze.
1957. I. 21. Hétfõ.

1957. I. 22. Kedd.

VINCE NAP.
Reggel 8 h -kor iskolába mentem. Az elsõ óra magyar óra volt. Ezt az órát már
Vali néni tartotta. Nagyon sokat mesélt. Többekközött azt is mondta, hogy a
francia gyerek délelött ¼ 9-re megy iskolába, és ¼ 12-ig van. Mikor hazajön
megcsinálja a leckét, amely bizony elég sok, megebédel és ¼ 2-re visszamegy az
iskolába és ¼ 5-ig van. Mikor hazajön nekifog a tanulásnak amely néha 10 h -ig
is eltart. A leckét a tanár az iskolában nem magyarázza meg, hanem a gyereknek magától kell otthon megoldani. Még elmondta, hogy a franciák nem esznek
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Reggel csodálatosan felébredtem ½ 7-kor az óra csengésére. 7 h -kor keltem fel,
gyorsan felöltöztem, s odatettem vizet melegíteni. Csodálkoztam, hogy milyen
nagy a gáz, mert mostanában csak ½ esetleg 1 cm szokott lenni. Befejeztem a
számtan leckét, és kipucoltam a sparheltot, majd bekészítettem, azért, hogy ha
anyuék megjönnek, nekik csak be kelljen gyújtani. Mielött iskolába mentem felmostam a konyhát, mert nagyon sáros volt. Ekkor iskolába mentem. Az elsõ óra
elött nagyon zajongtunk, s ezért bejött az énektanárnõ, s azt mondta, hogy aki
megmoccan, vagy beszél, az nem kap svejci csomagot. Erre az egész osztály hátratett kézzel feszült. Nemsokára behoztak egy dobozt. Olyasmi volt a doboz,
mint amilyent nekünk küldtek Ausztriából. Mindenkinek egy tábla csokoládét
adtak. Tízpercben sokan felbontották a csokoládét, és árultak is. Történelem óra
elött megtudtuk, hogy Franciaországból megjött Vali néni. Tanítás után be is jött
õ. Marcinak a csokoládéján szép fedõlap volt, s ezért elkérem tõle. Otthon megtudtam, hogy az én csokoládémban egy cédula is van. (l. a dobozban.) Jancsival
3-4-ig németen voltunk. Észrevettük, hogy sok az utcán a katona és a rendõr és
a katona. Este naplót írtam.
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levest, és a húst majdnem nyersen eszik. A húsüzletben a húst nem úgy árulják,
mint nálunk, hanem vékony zsirhártyába tekerve csomagonként adják. Ezt igy
otthon az asszony, egy kis olajat öntve rá 12 h -ig süti. Torna órán boxoltunk. Én
Vámossal mentem. Vámos mára elhozta egy bélyegért a csokoládéjájának a
fedelét.(l. v.) Mikor iskolából hazajöttem már nálunk volt Baba néni.40 Sokat mesélt. Este eljött Pali bácsi 41 felköszönteni aput, mert ma van a névnapja. Este a
naplót írtam. Vali nénitõl kaptam 1 db. banánt, és 2 fügét. Este megettük. Nagyon finom volt.
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1957. I. 23. Szerda.

DICSÕSÉG AZ OKTÓBER 23.-I FORRADALOM HÕS MAGYAR
MÁRTÍRJAINAK!
Reggel 8 h -ra iskolába mentem. Itt semmi különös nem történt. ¾ 1 h -kor jöttünk
haza, mert osztályfõnöki óránk is volt. Jancsitól el akartam kérni a naplót, de õ
nem volt otthon, s ezért elmentem ujságért, s vettem egy „Élet és TUDOMÁNY”-t.
Mikor hazajöttem átjött Jancsi. Ezt mondta: (idézve az õ naplójából.): „A tábla
felett egy nagy kocsisgyertya, és 4 svájcból kapott kis gyertya égett az ablakokban összesen 6 gyertya volt. A táblára X Y 2 Kossuth címert rajzolt és ezt írta
fel: Dicsõség az október 23.-i forradalom hõs magyar mártírjainak! Számtan
órán a tanárnõt néma csendben fogadtuk, a hetes halkan jelentett, még a tanárnõ is csendben beszélt. Óra alatt csak a kocsisgyertya égett, de tízpercben az
összes gyertyát meggyújtottuk. A Zavagyák tanár már nem nézte olyan jó szemmel ezt. Fizika óra elején feljött, és a következõket mondta: A gyertyákat vegyétek le, nem akarom, hogy a tanárotoknak valami bajt okozzatok! De mi nem
szedtük le, sõt a szekrény tetejére is 3 icipici gyertyát tettünk, de mire bejött a
Molnár osztályfõnök ezek közül 2 elégett. 12 égõ gyertyával, és halálos csendben
fogadtuk a Molnár tanárt. Azonban a Molnár beléptekor ezt mondta: Nagyon
40 Baba néni – Dobozy Andrásné – édesapám húga volt, Soroksáron lakott.
41 Csics Pál édesapám nagybátyja volt. A második világháború elõtt hivatásos katonaként szolgált, a
kommunista idõszakban „kifutófiúként” volt kénytelen dolgozni, mert nyugdíjat nem kapott. Szüleim igyekeztek támogatni az idõs embert, aki feleségével a Váci utca egyik bérházának földszintjén lakott, társbérletben.

helyes, hogy az osztály megemlékezik a hõsi halottakról, de most már elég vegyük le a gyertyákat! A tanár kérdéseire eleinte nem feleltünk. Késõbb Szabó
Péternek azt mondta, hogy vegye le a gyertyákat. Mire õ a kis gyertyákat leszedte. A kocsisgyertyával meg úgy csinált, mintha nem érné el. A tanár kihívta a
Fürstnert a legmagasabb fiút, aki egy kis játszadozás után levette. Ezután Molnár tanár beszélt egy csomót az osztályról, hogy nem ez az igazi hazafiság stb.
Közben hivatkozott Jézusra is és bibliai történeteket mondott el.” Délután hegedûórán voltam. Este a naplót írtam.
1957. I. 24. Csütörtök.
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42 A Baross utca és Rigó utca sarkán volt a Vörös Meteor sportegyesület sportpályája.
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Délelõtt
iskolában voltam. Mikor hazajöttem anyu nem volt itthon, s
ezért átmentem Jancsihoz. Már majdnem 1 h volt mikor hazajött anyu. Ezért
gyorsan megcsináltam a német leckét, majd Jancsival német órára mentünk.
Hazafelé jövet egy könyvesboltban megvettem a régóta keresett „Tarzan a
dzsungel fia” c. könvet. Ezután Miki azt mondta, hogy hógolyózzunk. Én Jancsival, õ pedig Koloniccsal volt. Jancsi és Kolonics nyakába sok hó került, mert
én Kolonicsot, Kolonics pedig Jancsit támadta. A hócsata után hazajöttünk, de
anyu most sem volt itthon, ezért Jancsival elmentünk ujságért. Az „Esti Hírlap”ért sokáig kellett várni. Mikor hazajöttem anyu már itthon volt, s elküldött, hogy
vigyek Zselyonka bácsinak hurkát. Én Jancsit is elhívtam. A Rákóczi tértõl a Bacsó Béla utcán mentünk. A Mária Terézia templom 3 belövést kapott. A Baross
utca 74.-ben felvittem a hurkát, sok borravalót kaptam. A József telefonközpontot katonák õrzik. A Ságvári emléket lelõtték, de a régi címer ott maradt. Az
elöljáróság (Tanácsháza.) 17 belövést kapott. A Meteor pályán 42 rengeteg gyerek
korcsolyázott. Ezután hazajöttünk. Jancsi mondta, hogy a tegnapi gyertyázást
feljelentették. Délután megcsináltam a leckét, majd Öcsivel szánkáztam. Este
naplót írtam.
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1957. I. 25. Péntek.
1957. I. 26. Szombat.
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Délelõtt 8h-tól- 12-ig iskolában voltam. Mikor hazajöttem a napló rajzait csináltam. Ezután Gyula azt mondta, hogy ki kell vinni a nagymamihoz a moslékot.
Ezért én átmentem Jancsihoz megkérdezni, hogy nem e jön õ is el. Õ nemmel válaszolt, és engem kért, hogy tegyem meg vele a Rózsadombi sétát. Nemsokára
Gyulával kivittük a moslékot. Visszafelé megvettem az „Esti Hirlap”-ot és a
„NÉPSZABADSÁG”-ot Az utóbbi közölte hogy a Rákóczi út 84. sz. házat is árkádosan csinálják meg:
Este megtudtam, hogy a diákok megkoszorúzták a Bem szobrot annak ellenére
is, hogy körülfogták az oroszok páncélkocsikkal. Ez tegnapelött volt.
****
Délelött 8 h -tól 12-ig iskolában voltam. Délután a naplóba képeket rajzoltam.
4 h 40’ kor hegedûórán voltam. Hazafelé futólépésben jöttem, hogy minél hamarabb hazaérjek. Ezután rögtön a nagymamihoz mentem. Itt Majának német órát
tartottam.
1957. I. 27. Vasárnap.

EGY NAP A JÉGEN.
Reggel 9 h -kor keltem fel. ½ 10-kor átmentem korcsolyával Jóskához. Õ épp
elöttünk vette fel a korcsolyáját, mikor odaértem. Én is felvettem, mert a tóig az
út csupa jég. Én nagynehezen háromszori eséssel odaértem. A tavon eléggé megtanultam, igaz, hogy vagy 15-ször elestem. Jóskával „cica fogd meg az egeret” játszottunk. Egyszer a korcsolyám eleje belevágódott a jégbe. Én elestem, de úgy
estem, hogy kifordultam. A korcsolya a jégben maradt, és így majdnem kitörött
a lábam. Ezután még egy kicsit korcsolyáztunk, majd Jóskával együtt eljöttünk
hozzánk. Nálunk kártyáztunk. Ezt nemsokára meguntuk, és visszamentünk korcsolyázni. Most már megtanultam egyfolytában menni, csak még fordulni nem
tudtam. Ezért mikor a tó végébe értem szándékosan leültem, és igy fordultam
meg. Nemsokára jött Maja és Ági. Õk mondták, hogy Ági korcsolyája olyan kicsi,
hogy még a Majának se jó és ezért Ági nem tud korcsolyázni. Hazamentünk ebédelni. Ezután visszamentünk a jégre. A Keresztúri útnál már felvettük a korcso-

lyát. Maja még csak kicsit tudott menni, és ezért egyszer nagyon nagyot esett.
Egész délután korcsolyáztunk. Én már gyorsan menni is megtanultam. Estére
hulla fáradtak lettünk. ½ 6-kor hazafelé indultunk. Nemsokára le is feküdtünk.
1957. I. 28. Hétfõ.
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Reggel ágyban voltam, mikor Jancsi csengetett. Õ azt mondta, hogy ¼ 9-re kell
németre menni. Õ mindjárt elment, míg én gyorsan felöltözködtem, majd futólépésben mentem az órára. Hazafelé jövet Jancsival megbeszéltük hogy a rég tervezett sétát megtesszük. 10 h -kor elindultunk a sétára. Végigmentünk a Rákóczi
úton a Rottenbiller utcáig, majd befordultunk a Garay utcán. A Nefelejcs utcánál
már csinálják a trolibusz vezetékét. A Garay térre érve keresztülmentünk a csarnokon, majd a Sajó utcán át kimentünk a Dózsa György útra. Itt több orosz autót
láttunk elmenni. Mind le volt ponyvázva. Ezután havas utakon keresztülmenve
kimentünk a Stefánia útra. Innen láttuk a Sztálin szobor talpazatát. A csizmájának csak egy kicsi csonkja maradt. Elhaladtunk a Mûcsarnok elött és nemsokára
a Mûjégpályához értünk. Itt elég sokan korcsolyáztak, és a Kék Duna keringõt
játszották. Átmentünk a Városligeti tavon, és a Vajda Hunyad vár elé érkeztünk:
Egy kisebb tornya leégett (a képen X-szel jelölve.) A nagy torony több nagy belövést kapott (a képen O-val jelölve). Bementünk a várba. A Mezõgazdasági kiállítás fõbejárata zárva volt, s ezért körüljártuk a várat, de egyik kapuja sem volt
nyitva, s ezért a hidon át kimentünk a Hõsök terére. Itt láttuk, hogy a Milleneumi emlékmûvön több új szobor van (Kossuth, Bocskai.) Ezután rátértünk a
Magyar Ifjuság, illetve a régi Sztálin útra. Itt láttuk, hogy a Sztálin úti márványtáblákat amelyre rá volt írva az út neve minden utcasarkon kivésték. Helyébe
Magyar Ifjuság útja jelzõtábla volt. Itt én mondtam Jancsinak, hogy Budapest
legszebb része a Városliget, és biztosan ezért tették ide a Sztálin szobrot. Mikor
a Köröndre értünk már ½ 12 múlt, s ezért sietni kezdtünk. A Magyar Ifjuság
útja 62. sz. ház tetején antennák vannak. Ez a ház biztos a 60 sz. házhoz tartozik, mert ide szokták Rákosiék vinni a politikai foglyokat. Az Andrássy út 39.
a volt Párizsi áruház elött elég sokan álltak. Mivel benne volt a tervben, hogy megnézzük odaálltunk a sorba. 2 percnyi sorbanállás után bejutottunk. Kár volt ezt a
gyönyörû áruházat könyveknek berendezni, mert belül nagyon szép volt. Az Ope-
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SÉTA A VÁROSLIGET ÉS KÖRNYÉKÉN.

raháznál Jancsi indítványára, hogy idõben érjünk haza befordultunk a Dalszínház, majd a Kazár utcába, és a Kazinczy utcán mentünk a Dob utcáig. A Dob
utcán át a Kálvária tér és utcán keresztül mentünk a Dohány utcáig. Itt én elváltam Jancsitól és elmentem töltõtollszemet keresni, de az Íródeák írószerbolt
zárva volt és a József krt. 11.-ben nem volt ez. Ezután hazamentem. Délután
1-tõl ½ 5-ig iskolában voltam.
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1957. I. 29. Kedd.
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MEGKAPOM A SVEJCI LÁNY CÍMÉT.
Reggel 9h-kor felkeltem. A naplót kezdtem írni. Itt volt Bandi bácsi. Azt mondta, hogy nyáron menjünk el nyaralni Telkibányára. Ezután anyuval elmentünk az
órásboltba, hogy az óra bimm-bamm-ját megcsinálják, mert 24 óra alatt ½ órát
késett. Mikor hazajöttünk én átmentem a Corvinba tussért. Mikor anyuval jártunk a Rákóczi úton, és a kõrúton láttuk, hogy sok gúnykép van a falakra ragasztva. Többekközött ez is:
Délfelé elmentem Zselyonkáékhoz. Disznósajtot vittem. Láttam, hogy a Bacsó
Béla u.-i iskolát azért tatarozzák, mert kapott egy aknát. Hazafelé jövet láttam
hogy a Rákóczi téren egy bódéra valaki felírta: Kossuth címer, magyar haza,
minden ruszki menjen haza, míg a ruszki itt lapul, magyar diák nem tanul. Délután ½ 1-tõl ½ 5-ig iskolában voltam. Vali nénitõl megkaptam a svejci lány címét.
Este naplót írtam.
1957. I. 30. Szerda.

NEKÜNK SEM KELL EZ A KORMÁNY.
Reggel ½ 9-kor keltem. A leckét kezdtem írni. Mára aránylag elég sok leckém
volt. A hegedûóráig megcsináltam a magyar, és a számtan leckét. Hegedûre
mentem. Az órán megtudtam, hogy a következõ két hegedûóra a lakás festése
miatt elmarad. Hazajöttem, megcsináltam a történelem leckét, majd iskolába
mentem. Itt a fiúk azt mondták, hogy nem lesz hittan, és német helyett oroszt
fogunk tanulni. Este megtudtam, hogy 3 héttel valaki eleresztett az utcán kutyákat. A kutyák nyakába egy cédulát akasztottak: Nekünk sem kell ez a kormány!
Még ezt is hallottam: Egy ember megy a villamoson. Elkiáltja magát éljen Ká-

dár! Semmi válasz. Az ember megismétli: éljen Kádár. Most sem szól senki. Erre
az ember azt mondja: Hát nincs egy magyar ember se ezen a villamoson, hogy
engem segberúgjon! Több viccet is meséltek: A kínai cirkusz Magyarországon
van. A cirkuszba Hruscsov elhozta a vadait, a Kádár az apró dögeit, az ENSZ pedig a mesedélutánt.
Hruscsov ül az asztalnál, és hirtelen beront a hírhozója: Magyarországon felkeltek a dolgozók! – Á nem érdekes! Jön mégegyszer. Magyarországon felkelt a nép!
Á ne bosszants! Jön utoljára! felkelt az ifjuság! Hûha, gyorsan 2000 tankot a
tûzérséggel! Este naplót írtam.
1957. I. 31. Csütörtök.
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Reggel felkeltem, s Jancsival németre mentünk. Hazafele jövet láttam kitéve a
könyvesbolt kirakatában az „Élet és tudomány” 1957-es kalendáriumát, és Cooper az „Utolsó mohikán” c. könyvet. Bementem és megvettem mind a kettõt.
Jancsi is meg akarta venni a kalendáriumot, de nem volt annyi pénze, még akkor sem, mikor én adtam neki 4 Ft. ot. Hazamentünk, majd Jancsival elindultunk kalendáriumért. Én sörösüvegeket is vittem magammal, hogy ha sört kapok akkor vegyek. Jancsi elõbb felment a József krt. 13. sz. házba, és Olgyaiéknak
vitt citromot. Én megnéztem, hogy van-e sör az egyik közértben. Nem volt. Jancsival megnéztük, hogy van-e kalendárium a Szikrában. Mivel volt Jancsi megvette, majd az Éjjel-nappaliba mentünk. A közért házának falán egy nagy plakát
volt: Támogasd a karhatalmat! A plakáton egy katona állt. A közért bejáratánál
egy röpcédula volt. Ez állt rajta. Eseménynaptár: okt. 23-tól 25-ig: Nagy Imrét a
kormány élére!
okt. 25.-tõl.–28.-ig: Az Ensz csapatok átlépték a magyar határt! Ne féljetek!
28-tól–nov. 1.-ig. Nagy Imre nem jó, hol van Nagy Ferenc? Mindszentyt szabadon!
nov. 1-tõl.– nov. 4.-ig. Mindszentyt a kormány élére.
" 4- "
" 10.-ig. Harcoljatok minden csepp véretekig.
10.-tõl
"
" 25.-ig Ne dolgozzatok! majd a segélyekbõl eltartunk benneteket.
Itt sem volt sör, ezért haza jöttünk. A Szikráról letéptem egy röpcédulát. (l. 103.
old.) Délután iskolában voltam. Megtudtam, hogy Genfben ûléseznek amiatt,
hogy, ha az Amerikaiak adnak az oroszoknak 800000000000 (nyolcszázezermil-
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lió.) dollárt, akkor kimennek M.országról. Este a naplót írtam, majd olvastam
az „Utazás a holdba” c. könyvet. Este Majának tartottam német, és földrajz órát.
1957. II. 1. Péntek.
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BULGAGYINT ÉS HRUSCSOVOT MEGHÍVÓT KAPTÁK
FINNORSZÁGBA.
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Este anyu a kis dunyhát tette alúra, s ezért nem jól aludtam. Emiatt reggel átmentem anyu ágyába és olvastam az „Utazás a holdba” c. könyvet. Délelött megcsináltam a leckét és be akartam kötni a „Tarzan” c. könyvet. ½ 11-kor jött Gyula. Õ mondta, hogy már a nagymamihoz már nem kell gyalogolni, mert a Baross
tértõl Keresztúrig 67-es jelzéssel egy busz jár. A busz még csak két napja jár, de
már sokan vannak rajta. ½ 1-re iskolába mentem. Számtanból dolgozatot írtunk.
Osztályfõnöki óra Szerda helyett ma volt megtartva. Az ûlést rendeztük. Én a
helyemen maradtam. Este apu elküldött a Baross utcába Zselyonkáékhoz. Az út
nagyon síkos volt, mert ólmos esõ esett. Ezért A Bacsó Béla utcán végig csúszva
mentem. Az ajtót egy festõ nyitotta ki. Azt mondta, hogy nincsenek itthon. Hazajöttem. Itthon a térképet rajzoltam.
Hírek: A Kádár kormány csütörtökön ûlést tartott. A kormány határozatokat
hozott az árvízvédelem szervezetének és hatékonyságának további javítására.
Továbbá kimondotta, hogy Ausztriába távozni tilos. Aki átmegy az tiltott határátlépést követ el. Büntetése teljes vagyonelkobzás. – Ma 15 éve jelent meg az illegális Szabad Nép – Ismét hazánkon át közlekedik az Alberg, és a Balt-Orion
expressz. – Éjfélig szabad a kíjárás. – A jeges úton sok baleset történt, szórjuk
fel a járdát. – Egy érdekes cikk a „N” 43-ban. – Csokoládé és keserûség. – Bulgagyin
és Hruscsov tavasszal Finnországba látogat. – A csehszlovák küldöttség hazautazott Moszkvából.
Sport: Nyolc ország nevezett a bécsi mûkorcsolyázó Európa bajnokságra, köztük
Magyarország is. – Milánóba kapott meghívást a magyar labdarúgó vállogatott.

43 A Népszabadságban. A naplóban az újságok címét gyakran rövidítettem.

1957. II. 2. Szombat.

1957. II. 3. Vasárnap.

ÜNNEP A MILLENÁRISON.
Reggel apu disznót vágott, ezért én az ágyban voltam. Csak akkor keltem fel, mikor jött Pista. Õ mondta, hogy keljek fel, mert itt a biciklije és ma biciklizünk.
Én felkeltem, és kihoztam a mûhelybõl a biciklit. A gumija elég puha volt, és
ezért elmentünk Pistáékhoz pumpáért. Én az õ biciklijével, õ pedig az enyémmel
ment. Ott felfújtuk a bicikliket és visszajöttünk. Megmondtuk, hogy elmegyünk
egy kicsit biciklizni. Felmentünk a töltésnél, a tolatónál a dombra és onnan le-

197
CSICS GYULA

Reggel korán felkeltem, hogy Zselyonkáéknak elvigyem a húst. Itt újból a festõ
nyitotta ki az ajtót. Most megkérdeztem, hogy mikor lesznek itthon. Õ azt
mondta, hogy nem lesznek itt, mert míg festenek a bácsi a klinikán, a néni pedig egyik rokonánál lakik. Hazafelé megvettem az „Ellenforradalmi garázdálkodások a magyar októberi eseményekben” c. füzet II. kötetét. (l. a dobozban.) Mikor hazajöttem megcsináltam a leckét. Anyu ideadta a lakáskulcsot, mert õ
elõbb megy a nagymamihoz. Délután ½ 1-tõl ½ 5-ig iskolában voltam. A nagymamihoz mentem ezután. Útközben vettem újságot, és „Nõk Lapját” amely újból megjelent. Otthon olvastam az ellenforradalmi kiskönyvet.
Hírek: Bányászatban a januári végeredmény: 108,1%. – Sok disszidált kíván viszszatérni. – A házfelügyelõk fizetését rendezik. – Októberig 600 új lakás építését
fejezik be. – A végrehajtó bizottság elfogadta azt a tervet, hogy a fõútvonalakon
lebontásra kerülõ földszintes házak helyére 4-5 emeletes házakat építenek. Valamint a Rákóczi út és az Üllõi úti kõrút keresztezõdését mégis árkádosítják. – A
Nemzetközi Vöröskereszt nyárig folytatja Magyarország támogatását. – Hivatalos
belgrádi közlés: Titó elnök egyelõre nem megy Amerikába. – Bonn kereskedelmi
kirendeltségeket létesít négy népi demokráciában. – Két lökhajtásos repülõ öszszeütközött.
Sport: Április 4.-én Budapesten játszik az Austria, a Wacker, a Wienna és a Rapid. – Magyar-japán asztalitenisz mérkõzés lesz Bpesten.
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1957. II. 4. Hétfõ.
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jöttünk. Ezt többször megismételtük, majd a Wanderhez44 mentünk az új útra.
Ezután biciklivel elmentünk a telepre vizért, majd hazakisértük Ali bácsit. Még
ezután sokat bicikliztünk. Pista négyszer elesett (3 a magyar igazság, és egy a
ráadás.) Megebédeltünk, maj elindultunk Pistáékhoz. Pista biciklivel, én pedig
gyalog mentem Majával. Mikor odaértünk Ali bácsi még aludt és emiatt nem lehetett besötétíteni a vetítéshez. Ezért, mig Ali bácsi aludt én Pista könyveit nézegettem. Nemsokára megtörtént a besötétítés, és megkezdõdött a vetítés. Megnéztem a: „Hamupipõke” a „Gonosz hattyúk”, a „Péter és a galamb”, Svejci tájak,
és a „Cikk-cakkban a föld körül helikopterrel” c. diafilmeket. A vetítés után én
a 46-os busszal hazajöttem. Itthon bekészítettem a sparheltba, megvacsoráztam,
és lefeküdtem. Az ágyban az „Utazás a holdba” c. könyvet.
Hírek: Ny-Németországot Amerika modern fegyverekkel szerelte fel.
Sport: Délután a Millenárison ünnepi bajnokságot rendeztek. – a Fradi 6:2-re legyõzte a Kistexet.

Délelött 8-12-ig iskolában voltam. A soktestvéres gyerekeknek a svéd vöröskereszt jóvoltából kakaót adtak. 1-2-ig németen voltam. Hazafelé jövet megvettem
a „Három testõr” c. 3 kötetes könyvet. Ezután elmentem újságért. Egy „Esti Hírlap”-ot vettem. Visszafelé jövet a „Corvin”-on keresztül jöttem haza. Megvettem
a „Vadölõ” c. Cooper könyvet. Délután a leckét írtam. Este apuval szerzõdést kötöttünk, hogy apu minden nap ad 1 Ft. ot. Este naplót írtam. 8 h -kor Kádár beszédet mondott.
Hírek: Razzia tíz szórakozóhelyen. — Csökkentik az orvosok adminisztrációját.
— Szerencsétlenség az óbudai gázgyárban: három halott. — Tegnap mezõgazdasági rendeletet tettek nyilván. — Ma reggel négy egyetemen megkezdõdött a
tanítás. — Angol-francia támaszpont Izraelben. — Citrom és saláta érkezett. —
Liszt F eddig ismeretlen mûveit találták meg. — Latabárt megoperálták. — Éh44 A Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. az 1950-ben létrehozott Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár (EGYT) egyik elõdje volt. A gyár bõvítése miatt új nyomvonalra helyezték a Keresztúri út egy
részét.

ségsztrájkba kezdett olasz ifjú. — Zsukov marsall Indiába megy. — Más lesz az
egyenruha.
Sport: Goncsarenkó nyerte a gyorskorcsolyázó Európa bajnokságot. – A Honvéd
34 o-os melegben 3:2-re verte a Flamengót.
Pótlás: Kádár János beszédében közölte, hogy a hitoktatás megszûnik, azért,
mert ezzel a gyerekek lelki világát. Elmondta, hogy az uszítók elõször az egyetemistákat és a munkásokat biztatták, utána a nõket, majd most már az iskolásokat is. Ezért a szülõk vigyázzanak gyermekeikre.
1957. II. 5. Kedd.

v

1957. II. 6. Szerda.

KIGYULLADTACORVIN!
Délelött 8-12-ig iskolában voltam. Mikor hazajöttem a naplót írtam. Késõbb Jancsival elmentünk újságért. Vittünk mindaketten üvegeket az Éjjel nappaliba beváltani. Hazafelé megvettük az újságokat vettünk 2 Hírlapot, 2 „Élet és TUDOMÁNY”t és egy „NÉPAKARAT”ot. Mikor hazajöttem naplót írtam. Pista is itt
volt. Megnézte a könyvtáramat. A bélyegalbumot is megvette. Elkisértem õt a
buszmegállóig. Itt könyvsorsjegyet árultak, akartam venni, de mégsem vettem.
Hazajöttem. Meg akartam nézni az órarendet, hogy van e még lecke, mikor berohan Maja: Ég a Corvin! kiabálta. Én gyorsan kiszaladtam az utcára. Láttam,
hogy óriási tömeg van, és a Corvin néhány ablakán csak úgy dûl ki a sok füst:
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Délelött 8-12-ig iskolában voltam. A nagytízperc elött Karola néni feljött az osztályba. Azt mondta, hogy a kakaósok rendben jöjjenek le, mert itt van a svéd Vöröskereszt. Ma már csak tejet kaptak. Délután a leckét írtam. Jancsival elmentünk újságért. Vettünk egy „NÉPSZABADSÁG”-ot, „Esti Hirlap”-ot, és egy „Magyar IFJÚSÁG”-ot is. Este naplót írtam.
Hírek: Adenauer Ausztriába, és Iránba látogat. — Írországban óriási orkán pusztít. — Indul a lottó. — Másfélmillió dollárért megszerez M.ország egy svéd találmányt, gyorsan épülnek majd a házak.
Egyik falragaszt. Jancsitól tegnap kaptam.
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Berohantam Jancsihoz, mondom neki. Jancsiéknál pontosan 4 h 30’ volt. Tehát
kb. 4 h 22’-kor gyulladt ki. Jancsival gyorsan kifutottunk az utcára. Sokan azt
mondták, hogy a fõbejáratnál ég a legjobban. Jancsival elhatároztuk, hogy megnézzük azt is. Elmentünk a Szikráig. Tovább nem tudtunk menni, mert a rendõrök szoritották már vissza a népet. A füst erõsödött látni is alig lehetett. Mi kimentünk az átjárón a kõrútra, és innen a Blaha L.-térre. Láttuk, hogy a fõbejárat fölött egy ablakon sûrûn gomolyog ki a sok füst. Itt állt 6 tûzoltóautó, egy
mentõ amely most jött, és három orosz dzsipp. A tûzoltok nem fecskendõztek,
hanem a bejárat fölötti tetõn állnak és az árút dobálják ki:
Sok árú még mindig tüzes. Mi gondoltuk, hogy nekik fontosabb az árú, mint
az áruház. Megtudtuk, hogy kigyulladt a pinceraktár, az I. és a II. emelet. Eközt a
nõi, és a férfi konfekció, a bútor, a szõnyeg, a függöny, a könyv, a cipõ, a papír,
és a játékosztály, és a raktárak. A gyulladást okozta: sokan többfélét mondtak
pl: kazán, rövidzárlat, mesterséges. Ezután hazajöttünk. A Stáhly utcát nem lehetett látni. A füst olyan óriási volt, hogy nem lehetett látni a Nemzetit. Nemsokára Maja azt mondta, hogy õ még nem látta a fõbejáratot. Ezért futásban mentünk oda. Itt már még az elõbbinél is több ember állt. A rendõrök még mindíg
szoritották õket a kõrút felé. Most nem láttunk sokat, az emberektõl. Ezután hazamentem. Este gyerekek állítgatták az autókat, hogy ne menjenek arra. Este
naplót írtam. A 10 h -i hírekben a rádió ezt mondta be: „Ma délután 4 órakor tûz
csapott fel a Corvin áruházban. A tûzoltók azonnal megjelentek, és 1 h múlva a
tûzet eloltották……………
Holnap az áruház a szokott idõben kinyit.”
Hírek: A választók 99,3 százaléka már leszavazott Romániában, 98% népi demokratikus front. — Mégsincs influenzajárvány. — Több gázt kap az ipar, és
Budapest lakossága. — A New-York palota tornyát a nyár közepéig romtalanítják,
és év végéig megcsinálják. – Heltai Jenõ, Korda Sándor, Szép Ernõ régi filmjei újra vásznon. – Ma délelött megkezdõdött az Olasz Szocialista Párt kongresszusa:
A Corvin Áruház tüze úgy keletkezett, hogy a kazán mellett lévõ papírrak tár
meggyulladt. A kazán csöveiben felment az elsõ és második emeletre. Az áruházban 100-150 ezer Forint értékü árú égett el. — Ma mûködésbe lépett az Etna
tûzhányó.
Sport: Nincs.

1957. II. 7. Csütörtök.

1957. II. 8. Péntek.

SÉTA KÕBÁNYÁN.
Délelött 8-12-ig iskolában voltam. Mikor hazajöttem hegedûltem, és megcsináltam a leckéimet. Ekkor Jancsi átjött. Azt mondta, hogy ma megcsinálhatjuk a
Kõbányai sétát. ½ 2-kor indultunk el. Ezt a sétát azért tettük, mert Kõbányán
is lövöldözések voltak. Jancsi az iskolában vett egy kis rágógumit. Adott nekem
is, és ezt rágva haladtunk végig a Rökk Szilárd utcán a kõrútig. Ennek a sétának
még az is az érdekessége, hogy sok teret érintünk. Ezután végigmentünk a Baross
utcán. A Kálvária téren láttuk a Vöröskereszt székházát. Láttuk, hogy a trolibusz
vezetéke végig leszakadt, és ezért a 9.-es busz a József utca helyett a Baross utcán jár. Az indulástól 25’-re értünk az Orczy térre. Végigmentünk a Kõbányai
úton. Láttuk, hogy a Mávagot több puskalövés érte. (Biztos január 11.-én) A Kõbányai út 41a., sz. ház, amely a „Ganzkapcsolóhoz tartozik teljesen kiégett:
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Délelött 8-12-ig iskolában voltam. Osztályfõnöki óránk is volt, és ezért késõn jöttem haza. Rögtön elindultunk Jancsival németre. Az óra után Jancsival bementünk a Corvinba, megnézni, hogy mi kár történt. Az áruházban még mindig lehet
érezni az égett szagot. Az áruház 1. emeletén nem igen történt kár. (nõi konfekció.) A 2. emeleten már nagyobb volt a kár. A szõnyegosztály égett el. Ha a tûz
¼ órával tovább tart az egész 2. emelet elég, mert a szõnyegosztály egyik oldalán a bútor a másikon pedig a cipõosztály van. Az égett terület be volt kerítve.
Délután a leckét csináltam. Este leckét írtam. Könyvsorsjegyet vettem.
Hírek: Megkezdõdött a vita a Szovjetúnió Legfelsõ tanácsának ûlésén. — CsouEn-Laj befejezte kõrútját, és visszatért Kínába. — Bonnban Nyugat Német– csehszlovák árucsereforgalmi egyezményt írtak alá. — Megszünik az ecethiány. – Ma
játszották elõször a „Meseautó” c. régi magyar filmet. – Ezer lakás ismét lakható azok közül, amelyek megsérültek. — A Nautilus amerikai atom tengeralattjáró kedd reggel érte el a húszezredik mérföldet a tengeralatti útjában. Így Verne
regénye 87 évvel a könyv megírása után valósággá vált. Eddig 2 800 000 l. üzemanyagot fogyasztott. — A Külügyminisztérium jegyzéke a budapesti angol követséghez Cowley ezredes kiutasításáról. (l. a N.)
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A Ganz gyár több belövést kapott. ¼ 3 volt, mikor kiértünk a Zalka Máté térre.
Ezután végigmentünk a Kápolna utcán a Kápolna térre. Itt több különféle falragasz volt. A Martinovics térnél be akartunk menni a Csajkovszkij, a volt Dreher
parkba, de az õr azon a cimen, hogy nem vagyunk idevalósiak, kizavart. Mivel
nem találtuk az Ászok utcát az Ihász utcán a 145.-ik utcáig. (Jancsi megnézte
otthon az útmutatójában, megtudtuk, hogy ez az Elõd köz és régen
utca
volt.) Ezután gidres-gödrös beépítetlen, számunkra ismeretlen területen haladtunk a Kõrösi Csoma utig. Majd ezen az úton elmentünk az élessarokig. Láttuk,
hogy az új ház erõsen megrongálódott. Ezután a 28-as villamossal hazajöttünk.
A Népszínház utcánál újságokat vettünk. Mikor hazajöttem a naplót írtam. Este
Jancsival elmentünk röpcédulát keresni. Végigmentük a Rákóczi úton a Luther
utcáig és vissza, a körúton a Rákóczi térig és vissza, a Rákóczi úton a Rókusig
és vissza. Befordultunk az Akáczfa és Dohány utcán, majd a kõrúton a Szimplomig. Itt letéptünk egy cédulát. Kisorsoltuk, és én kaptam meg.
Hírek: Megindult a közvetlen légiforgalom Budapest – Belgrád között. — A MUK.
a (N.) ban. – Amerikai kémek nyilatkozata Moszkvában ( " ). — Tüntetés Madridban. — Hazaérkezett Washingtonból két magyar olimpikon. — Elkészült két
jégtörõhajó. — Megszünt a munkanélküliség veszélye. — Enyhül az idõ.
1957. II. 9. Szombat.

MEGHALT HORTHY.
Délelõtt 8-12-ig iskolában voltam. Semmi különös nem történt. Mikor hazajöttem a naplót akartam írni, de nem volt kedvem hozzá. ¾ 2-re, 2 óra kimaradása
után hegedûre mentem. Ezután Jancsival ujságért mentünk. Nagyon meglepõdtünk azon, hogy legalább 50-en álltak, és még nem is volt újság. A néni elküldött
a kiadóhoz, hogy szóljak, hogy hozzák. Szóltunk is. Mikor megérkezett õ adott
nekem 50 db.-ot, és azt én bevittem a Szimplonba. Ebbõl kivettem egy „Esti Hirlap”-ot, és õ adott egy „NÉPSZABADSÁG”-ot, és én hazamentem. Nemsokára a
nagymamihoz mentünk. A 7-essel mentünk a Baross térig, majd az új 67-es
busszal mentünk haza. Én rögtön átmentem biciklivel Pistához. Elvittem neki az
„Erõs János” és a „Bajusz” c. diafilmeket, amelyeket Jancsitól hoztam. Maja is
eljött. Maja nem akart hazajönni, mikor én, és ezért én hazajöttem. Apu azt
mondta, hogy hívjam haza. Maja nem akarta elhinni, hogy én otthonvoltam, s

ezért most sem jött el. Mégegyszer hazamentem, majd vissza, míg jött Maja is.
Este nagyon jó elõadást közvetítettek a rádióban.
Hírek: Ma 11 h kor meghalt Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, hazánk volt kormányzója. 88 éves volt. Élete utolsó napjait Lisszabonnban élte.
1957. II. 10. Vasárnap.

1957. II. 11. Hétfõ.

ÖT ANGOL KÉPVISELÕ LEVELE A PRAVDÁNAK.
Reggel ½ 7-kor felkeltem, felöltöztem. 7 h -kor elindultam a 67-es busz megállójához. Nem kellett sokat várni, míg jött. A Baross térnél leszálltam. A 7.-esen rengetegen voltak, s ezért a 46-osra szálltam fel. Mikor hazaértem megcsináltam a
német leckét. ¼ 9 – ¼ 10-ig németen voltam. Mikor hazajöttem a leckét csináltam, majd a naplót írtam. Délután ½ 1 – ¼ 5-ig iskolában voltam. Este naplót
írtam.
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Reggel ½ 9-kor felkeltem, mert Pista azt mondta, hogy 9 órára átjön. Szép, tavaszias ido volt. Kimentem az utcára. Jóska itt volt. Egy darabig vele játszottam,
majd elhatároztuk, hogy elmegyünk Pistáért. Biciklivel mentünk. Egyszer Jóska,
egyszer én mentem vele. Mikor odaértünk Pista reggelizett. Nemsokára Pistával
hazaindultunk. Itthon leeresztettem egy kicsit a biciklimnek a nyergét, hogy jó
legyen a Majának. Elmentünk az új Keresztúri útra, azért, hogy Maját megtanítsam. ½ 12-ig itt voltunk. Ekkor hazamentünk, majd biciklivel a Pistáékhoz indultuk. (Én is biciklivel mentem, mert anyuval megegyeztünk, hogy csak holnap
reggel megyek Pestre.) Itt vetítettünk. Levetítettük az „Erõs János”, a „Mese a
bátor nyusziról”, a „Pécs”, a „Bajusz”, „Az 1955. évi korcsolyázó világbajnokság”
a „Csillebérc, úttörõváros” c. filmeket. Ezután Ali bácsiékkal együtt haza indultunk. Még jóformán haza sem értünk, mikor eszembejutott, hogy a filmeket
otthonhagytuk. Ezért visszamentünk, majd késõbb bélért is.
Hírek: Hamis ötforintosok vannak forgalomban. — Paprikahamisítást észleltek
több mázsa paprikán, csak origináltat vegyünk. — Kós Pétert felmentették, a
Washingtoni követ és az Ensz küldött tisztsége alól.
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Hírek: Öt angol képviselõ levelet írt a Pravdának, és a lap válaszolt nekik. A levél a magyarországi eseményekrõl szólt. A teljes szövegét lásd a holnapi „NÉPSZABADSÁG”ot. — Március elsõ vasárnapján nyit a „Vidám park”. — Elõreláthatólag két hét múlva indul meg a 72.-es, a 73-as és a 76-os trolibuszjárat. – A 15-ös
villamos pótlására új trolit terveznek. — Szombaton és vasárnap 19 embert szállítottak alkoholmérgezéssel kórházba. — A MSZMP IX. kerületi aktivagyûlésén
felszólalt Apró Antal miniszter. — Marosán György beszédet mondott, és közölte,
hogy újból orosz nyelv lesz a kötelezõ az iskolákban. — A Montesi per tárgyalása folytatódik, lehet, hogy Vilma Montesi öngyilkos lett.
Pótlás: Este Gyuláékkal elmentünk hozzájuk, mert Gyula mondta, hogy egy néni
megy Palesztinába, és többmindent elad. Mi íróasztalt akartunk venni, de drágán adta.
1957. II. 12. Kedd.

ISMÉT FELRAKJÁK A VÖRÖSCSILLAGOKAT.
Reggel az „Utazás a holdba” c. könyvet olvastam. 10 h -kor keltem fel. Megcsináltam a leckéimet, közben megjött Gyula. Õ mondta hogy a „Danúbia” gyáron
már újra fent van a Vörös csillag, és az Autótaxin a vörös zászló. Ezután mivel
jó idõ volt egy kicsit elmentünk sétálni. Mivel nekem úgyis meg kellett kérdezni, hogy mikor rendel a körzetorvos, a Trefort utca felé indultuk. Közben beszélgettünk. Jancsi mondta, hogy azokat a szovjet emlékmûveket, amelyeket a felkelõk leromboltak, újra felállítják. Azt is mondta, hogy a Gellért téri emlékmûvön
is vörös zászlók vannak. Mikor megtudtuk hogy az orvos mikor rendel, a Rákó czi úton hazajöttünk. Útközben megnéztünk, hogy az Éjjel-nappali közértben vesznek e vissza üveget. Vettek vissza, de sokan álltak sorba. Délután ½ 1 –
¼ 5-ig iskolában voltam. Este feladtam a pénzt,45 Jancsinak magyar IFJÚSÁG”-ot
és „Esti Hirlap”-ot magamnak egy „Esti Hirlap”-ot és „NÉPSZABADSÁG”-ot, perecet és könyvsorsjegyet vettem. A növénytan tanárnõnk valahová elment.
Hírek: Felmérik az ország föld alatti vízvagyonát. – Ma itélkeznek a pomázi
fegyverrejtegetõk felett. Fegyverszakértõ szakvéleménye szerint az elrejtett fegyverek nagyobb tûzerõt képviseltek, mint egy megerõsített század. – Hallottam,
45 Apám gyakran engem bízott meg, hogy postára adjam a húsbolt aznapi bevételét.

hogy a felkelõk, a forradalom alatt a Hadtörténeti Múzeumból elvitték az 1919-es
Tanácsköztársaságban használt golyószórókat, és géppuskákat.

1957. II. 14. Csütörtök.
1957. II. 15. Péntek.

SEPILOV TISZTSÉGET VÁLTOTT.
Délelött németen voltam ½ 9 – ½ 10-ig. Délelött a leckéimet csináltam. Nem jól
éreztem magam. Náthás lettem. Délután iskolában voltam. Semmi különös nem
történt. Este naplót írtam.
Hírek: Megkezdõdött a mûkorcsolyázó Európa Bajnokság. — Befejezõdtek a magyar–csehszlovák kereskedelmi tárgyalások. Kereskedelmi delegációnk 300millió
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Reggel 9 h -ig egyfolytában aludtam, úgy, hogy fel sem ébredtem. Mikor felkeltem
leckét írtam, majd hegedûórára mentem. Délután ½ 1–5-ig iskolában voltam. Este újságot hoztam, és naplót írtam.
Hírek: Szovjet jegyzék a három nyugati nagyhatalomhoz: Tegyen a négy nagyhatalom közös nyilatkozatot a Közel- és Közép-Kelet békéjérõl. Vállaljanak kölcsönös kötelezettségeket. Kizárólag tárgyalások útján oldjanak meg minden vitát. —
Rendezik a mérnökök, technikusok és mûvezetõk fizetését. — Megtalálták 8 Petõfi vers eredeti kéziratát. Pl. a Füstbe ment terv c. vers eredeti címe „Hiú terv”. —
Az Ensz vitassa meg Eisenhower tervet. — Még mindig 600000 magyar menekült van Ausztriában. — A pomázi fegyverrejtegetõk bûnügyében itéletet hirdetett a bíróság. Vadász János gépkocsivezetõt felmentették, Bóna Zsigmondot,
Rudas Andrást, Héder Gézát, Katona Sándort és Szutter Jánost halálra itélték.
A bíróság, mint kegyelmi tanács Rudas, Héder és Szutter kegyelmi kérvényét
felterjesztette az Elnöki Tanácshoz. Bóna Zsigmondon és Katona Sándoron az
itéletet végrehajtották. — Csapatosan érkeznek a tavaszi vándormadarak. — Egy
falut elnyelt a talajvíz. — Egy személyautó a házfalnak rohant. — Újabb megállapítás: A Corvin áruházat eldobott cigarettavég nyújtotta fel. — Ma 12 éve
„szabad” Budapest.
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1957. II. 13. Szerda.
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forintért vásárolt közszükségleti cikkeket. — Feketézõ bõrdrágítókat fogott a
rendõrség. — Razziák az éttermekben. Sok ember rendõrkézen. — Az ügyészség vádat indított Eörsi István költõ és társai ellen. (l. Esti Hirlapot). — Két évi
börtönre itélték a hetvenszeres autós embercsempészt. — Hólavina eltemetett 3
svéd túristát.
***
Délelött még rosszul voltam, s ezért sokáig ágyban voltam. Késõbb megcsináltam a leckét. Délután ½ 1 – ½ 5-ig iskolában voltam. Majának német és rajz órát
tartottam az este. Naplót nem írtam, mert nagyon náthás voltam.
Hírek: Háromszáz magyar hazatért Jugoszláviából. — Elkészült az elsõ angol
hidrogénbomba. — A Nagy testvérpár újból 2. lett a Mûkorcsolyázó Európa Bajnokságon. — Sepilov tisztséget változtatott.
Viccek: MUK = Márciusban Újra Kezdjük: a felkelõk köszönése. — A magyar
nemzet a leghõsibb nép, mert puskalövés nélkül elfoglalta Ausztriát. — A magyar nemzet lovas nemzet, mert minden vezetõje lovon jött: Árpád lovon, Horthy
fehér lovon, Kádár Sepilovon, Rákosi Vorosilovon.
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1957. II. 16. Szombat.
1957. II. 17. Vasárnap.

ÕRIZETBE VETTÉK A CSOKONAI RÁDIÓ MUNKATÁRSAIT. – SEPILOV HELYETT GROMIKÓ.
Délelõtt sokáig ágyban voltam, majd leckét írtam. Anyu is náthás lett. Délután
iskolában voltam. Este nagymamihoz mentünk, busszal. Este a „Csárdáskirálynõt” hallgattuk a rádióból.
Hírek: Állítólag drágább lesz a villamosjegy és a benzin. — Sepilov helyett
Gromiko lett a szovjet külügyminiszter. — Nyilvános pályázatot javasolnak az
árkádosítás végett. — A jövõ tanévben orosz és egy nyugati nyelv lesz kötelezõ.
Ma
***
Délelött Jóskával templomban voltam. Délután náthám ellenére is biciklivel
elmentem Pistához. Elvittem neki a Jancsi által küldött filmeket és elhoztam a:

„Villámsugár”, „Gólyakalifa”, „A pap és a szolgája”, „Peking”, „Sporthiradó” és
a „Kerék” c. diafilmeket. Este zuhogó esõben hazajöttünk.
Hírek: Vihar és árvíz Franciaországban. – 3 új trolibuszjárat indul. – A forradalom alatt több rádió és titkosrádió alakult. Pl. Rákóczi, Vörösmarty, Csokonai az
utóbbi munkatársait õrizetbe vették.

1957. II. 18. Hétfõ.
1957. II. 19. Kedd.
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Délelõtt 8–12-ig iskolában voltam. A földrajz órán, mint már régebben is helyettesítettek. Közölték, hogy Draskovits tanárnõ helyett holnap egy új tanárnõ jön.
Mikor hazajöttem a német leckém megcsináltam, majd 1–2-ig németen voltam.
„Was bringt das Schiff”, vagyis mit visz a hajót játszottunk. Délután a leckéimet
írtam, este a naplót.
Hírek: Ma reggel megkezdte a bíróság Tóth Ilona szigorló orvos és társai bûnperének tárgyalását. Fõvádlottak: Tóth Ilona, Gyöngyösi Miklós, és Gönczi
Ferencz. — Végighaladt az elsõ hajó a Szuezi-csatornán. — Tíz kilóméteres új
barlangrendszert fedeztek fel Aggteleken. — Újjáalakul a Magyar Úttörõk Szövetsége. Más lesz az egyenruha is. — Az Atomkaravánt nem bírta el a híd. —
Mind több magyar jelentkezik Jugoszláviában a hazautazásra. — Egy elrejtett
géppisztollyal véletlenül agyonlõtte magát egy diák.
***
Délelött iskolában voltam. Megérkezett a tegnap jelzett új tanárnõ. Délután a
leckéimet csináltam. Este naplót írtam.
Hírek: Magyar államférfiak üdvözlõ távirata a magyar–szovjet együttmûködési
és kölcsönös segélynyújtási szerzõdés évfordulója alkalmából. — Pest-megyei és
az angyalföldi kommunisták értekezletet tartottak. — Az Ensz politikai bizottsága megkezdte a ciprusi vitát. — Eltemették Arturo Toscaninit. — A Vasas
újabb gyõzelmet aratott.
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TÓTH ILONA SZIGORLÓ ORVOS ÉS TÁRSAI
BÍRÓSÁG ELÖTT.

1957. II. 20. Szerda.
1957. II. 21. Csütörtök.
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ÁRVÍZ SZOLNOK KÖRNYÉKÉN.
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Délelött iskolában voltam. Semmi különös nem történt. Délután a leckéimet csináltam. Jancsi egy érdekes, szellemes órarendet mutatott amelyet én is megcsináltam. Hegedûórán voltam. Este naplót írtam.
Hírek: Hatalmas szénrétegeket találtak a Mátrában és a Bükkben. — Folytatták
Tóth Ilona és társainak tárgyalását. Vallott Tóth Ilona. — A Nagykõrúton kigyulladt egy autó. — A jövõ hét elejére megállapítják a lengyel kormányt. — Nagyszabású embercsempészt leplezett le a rendõrség. Egy budapesti fogorvosné szalonjában szervezték a csoportos szöktetést. — A Dunán nincs árhullám — 26000 kat.
hold területet öntött el a belvíz Szolnok környékén. — Kiöntött az Ipoly.
***
Reggel 8 – ½ 1-ig iskolában voltam. Amikor jöttem haza az iskolából, hogy a harcok közben erõsen megrongálódott utcai lámpákat kicserélik. 1–2-ig németen
voltam. Délután leckét csináltam.
Hírek: Statáriális bíróság elött áll a dunakeszi asszonygyilkos. (Ez a gyilkosság
nem igaz, példa: az Esti Hirlap megcáfolja a „NÉPSZABADSÁG”-ot.). — Sok a
szemét. — Romániában 1900 éves tintát találtak.

1957. II. 22. Péntek.
1957. II. 23. Szombat.

KICSERÉLIK A TÉVES POLITIKÁJÚ TANKÖNYVEKET.
Délelött iskolában voltam. Délután a leckémet csináltam. ½ 5-kor elindultunk
Jancsival apukájához a Statisztikai hivatalba. A Margit hídról láttuk, hogy az Országház tetejérõl nem lõtték le a csillagot. A Statisztikai hivatal kultúrtermében
megnéztük a „Halló itt Gabriella” c. olasz filmet. Este 8 h -ra értünk haza Jancsival.
Hírek: Kicserélik a Rákosi–Gerõ klikk helytelen politikájú tankönyveit. — Emelik a pedagógusok fizetését. — Ma délelött Budapestre érkezett Lucianne Boyer,
híres francia énekesnõ. — A II. 6.-i tûz 46000 Ft kárt okozott a Corvinban. — Ma
Piri vagyis Gyöngyösi vallott a Tóth Ilona perben.
***

Reggel 8 – ½ 1-ig iskolában voltam. Nekem fel kellett vinni a hegedûtanárhoz egy
kottát és kék papírt is kellett venni. Jancsival sétálni mentem, arrafelé, hogy az
elõbb írt dolgokat meg tudjam tenni. A József krt 47. sz ház kupoláját megmásították. Jancsi is mondta. Én már régebben láttam, hogy más, mert erre járok
hegedûre. (A forradalom alatt a légnyomás a régi toronyról levitte a cserepeket,
és nemhogy visszarakták volna az egészet lebontották és ilyenre csinálták:) Este
a nagymamihoz mentünk.
Hírek: Jelenleg 3700 magyar gyerek üdül Németországban.

1957. II. 24. Vasárnap.
1957. II. 25. Hétfõ.
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Reggel még ágyban voltam, mikor jött Pista. Egész délelõtt vele bicikliztem. Délután is bicikliztünk, majd Jóskánál voltam.
Hírek: Rockefeller levelet írt Eisenhowernek. — Az ENSZ angol–török–görög
megbeszélést ajánl Ciprus ügyében. — Naponta 70-80 disszidált tér haza. — Új
nyergesvontatót tervez a Jármûfejlesztési intézet, mely igen sokfélére alkalmas.
— Pozsonyban 18000 nézõ elõtt az MTK 4:2 (2:0) arányú gyõzelmet aratott a
Crvena Hviezda felett.
***
Reggel egyedül busszal 10 perc alatt jöttem meg a nagymamitól. Megcsináltam
a német leckét, majd német órára mentem. Délelött a leckét csináltam. Németrõl hazajövet megvettem a „Három testõr”-t. ½ 1-re iskolába mentem. Az elsõ
órán bejött Zavagyák tanár bejött és egy hírdetményt olvasott fel amely kb. így
szólt: „Az oktatásügyi miniszter elrendelte, hogy minden iskolában a szeptemberben elkezdett nyelvet kell tanúlni.” — Így haladunk lassacskán vissza az október 23. elõtti állapotokra. Mikor hazajöttem az iskolából apuval Géza bácsiékhoz
mentünk. Láttam hogy a „Steinmetz kapitány út” utcatábla a legtöbb helyen le
van szedve. Gézáéknál gratuláltunk Géza bácsinak és Gézunak. Vacsoráztunk és
beszélgettünk. Marika néni azt mondta, hogy ne írjak naplót, mert baj lehet belõle. Sok képeslapot kaptam, majd esõben hazajöttünk.
Nincsenek hírek.
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MÉGIS KÖTELEZÕ OROSZT TANULNI.

1957. II. 26. Kedd.
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MEGÉRKEZIK A NAGYMAMA.
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Reggel Majával együtt keltem, mert 8 h -ra a Keleti p.u.-on kell lenni, mert ekkor
érkezik meg a nagymama Ausztriából. 8 h elött 5’-el már a villamoson voltam.
Láttam a villamosról láttam, hogy a Rákóczi út 81. sz. házat, amelyet lebombáztak már a homlokzatát építik. Mikor a pályaudvarra értünk a vonat már benn
volt. Nemsokára meg is találtuk nagymamát. Összeölelkeztünk, mert már több
mint 4 hónapja nem láttuk egymást. (Nagymama a forradalom elött, október
14.-én Ausztriába ment. Közbejött a forradalom, s csak most tudott hazajönni.)
4 csomagot hozott. Azt mondta, hogy a mackókat csomagban küldik. Ezután
felszálltunk a 67-es buszra, s hazáig beszélgettünk. Sokat mesélt a nagymama.
Otthon kibontottuk a csomagot. Narancsot, szoknyát, datolyát, rágógumit, banánt, mazsolát, teát, szappant, diót, mákot, cipõpasztát, zsilettpengét, mézet,
csokoládét, cukrot stb. hozott. Én mindjárt hoztam magammal rágógumit, s azt
rágtam. Nemsokára hazajöttünk, mert nekem még leckét is kellett csinálni.
Délelött azt is csináltam, majd délután iskolában voltam.
Hírek: 19,5 millió az idei széntermelési terv. — Kigyulladt, és kényszerleszállást
hajtott végre Nehru repülõgépe. — A mai tárgyaláson szembesítették Tóth Ilonát és Gönczit. — Csehszlovákia gazdasági segítséget nyújt hazánknak.

1957. II. 27. Szerda.
1957. II. 28. Csütörtök.

KIBÕVÜLT A KORMÁNY.
Délelött a leckéimet írtam, majd hegedûórán voltam. Délután iskolában voltam.
Hírek: Még mindig folyik az árkádosítás feletti vita. — 8 fiatalkorút állítottak a
bíróság elé, mert fegyveres felkelésre készültek. 3 pisztolyt, 4 géppisztolyt, 5 kézigránátot, és lõszereket találtak náluk. A MUK-ot akarták megvalósítani. — Újabb
angol bányák tagadták meg a magyar menekültek alkalmazását. — A Tóth Ilona
ügy tagjai egymásra háritják a felelõséget. — Március 9-én Bpestre érkezik Yves
Montand. — Megindult a strandok építése. — Vasárnap kezdõdtek az indiai tárgyalások.
***

EGY KIS BESZÉLGETÉS.
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Délelött leckét csináltam. Délután iskolában voltam. Este Jancsival beszélgettünk: Én azt mondtam, hogy Kádár is utálja az oroszokat, és ha azok kimennének õ is úgy beszélne, mint Nagy Imre. Jancsi azt mondta, hogy a X. hó 26.-i
SZABAD NÉP-ben megjelent beszédében, és a november 3-iki röpcédulában
[(MSZMP) Jancsinak van.] is ellenforradalomról beszélt. Szóbajött a Divatcsarnok felépítése és az árkádosítás is.
Hírek: Külföldi segéllyel fejezik be a Dunai Vasmû építését. – Nudista vacsorákról, kábitószerkereskedelemrõl vallott a „század lánya” a Montesi perben.
*
Délelött leckét írtam és hegedûn voltam. Délután az iskolában voltam.
Hírek: Június 2-tõl kezdõdik a nyári idõszámítás. – Ma megnyílt a Jean Effel karikatúrakiállítás. – A volt Spolarich kávéház helyén megnyílik a Pannonia kávéház helyett az Európa kávéház.
*
1957. III. 3. Vasárnap.
1957. III. 4. Hétfõ.
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1957. III. 1. Péntek.
1957. III. 2. Szombat.
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Reggel ½ 9 – 10-ig németen voltam. Délelött leckét írtam. Délután iskolában voltam. Este megvettem a „NÉPSZABADSÁGOT” melyben néhány miniszter fényképe van. (Lásd. „N”.)
Hírek: Az M.SZ.M.P. tegnapelött ûlést tartott A teljes szövegét lásd a mai „N”ban. — November elején megkezdi az adásait az új televíziós stúdió. — Újra statáriális bíróság elé állítottak 7 embert akik a MUK-ra készültek. — Tegnap 6 volt
Honvéd labdarúgó hazaérkezett Dél-Amerikából: Bozsik, Bányai, Rákóczi, Dudás, Faragó, Törõcsik. — A Fradi 3:3 arányban, döntetlenül mérkõzött a prágai
Dinamo Slavia csapatával. — Kibõvítették a kormányt. Új tagjai:
Biszku Béla:
belügyminiszter.
Doleschal Frigyes: egészségügyi "
Kállai Gyula:
mûvelõdésügyi "
Révész Géza:
honvédelmi "

1957. III. 5. Kedd.
1957. III. 6. Szerda.

Semmi különös nem történt.
*

1957. III. 7. Csütörtök.

Jancsival vettünk egy kézinyomdát.

MAGYAR FORRADALOM

1957. III. 8; 9; 10; 11; 12; 13. Csütörtök – Csütörtökig.
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NEMZETKÖZI NÕNAP. – FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY. – NAPONTA
SOK „N” MARAD.
Délelött iskolában voltam. Délután leckét írtam.
Hírek: Szörényi Éva már kapott állást egy Kanadai filmvállalatnál. A szomszéd
házból eldisszidált Fábián Magda aki mindössze 2 évvel idõsebb nálam, vagyis 15
éves Kanadába ment és férjhezment. Ma volt a nemzetközi nõnap. Mi vettünk
Vali néninek egy csokor virágot. A nõnap alkalmával az M.SZ.M.P. Központi bizottsága levelet intézett a magyar nõkhöz. A „Nõk Lapjában” benn is volt. Én elveszítettem, de Jancsinak megvan.
*
Ma megkaptuk a félévi bizonyítvány. Nem a legjobb volt.
*
A nagymaminál voltam. Máskülönben semmi különös nem történt.
*
Né me ten vol tunk reg gel. Ha za fe lé jö vet lát tuk, hogy napon ta sokezer
Népszabaság marad meg.
*
Ma nem történt semmi említésreméltó esemény.
*
Az iskolában készültünk márc. 15.-re. Apu este mondta, hogy a 67-es villamosról látta, hogy a Thököly úton felvonultak a karhatalmista pisták.
*
Mikor reggel Jancsival németre mentünk, nem Petõfi Sándorokat, hanem Setõfi
Pándorokat láttunk. Egy „Röltex” kirakatán ilyen irás van: Éljen az M.SZ.M.P.

Reggel az iskolánkra kitették a vörös zászlót kizárólag, de délre kicserélték. Az
ünnepséget ma rendeztük. Észrevettük, hogy az osztályokból eltüntek a Kossuth
cimerek. Mindenkinek volt kokárdája, de gyásszalagot és Kossuth címert nem
engedtek föltenni.
1957. MÁRCIUS 15. PÉNTEK.

NEMZETI ÜNNEP.

NAPLÓJA

Ma az emberek dolgozni mentek a „nemzeti ünnepen”, de mi nem mentünk iskolába. Délelõtt az Uttörõ Áruházba mentünk. Láttuk ezt a plakátot:
Hazafelé jövet megvettem a „Nagy játszma” és a „Hannibál föltámasztása” c.
könyveket.
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ÖTVEN ÉV MÚLVA
Kései utószó egy gyerekkori naplóhoz

215
2006

Titkosítva nagypapakorig. Ez volt a kiadandó Napló egyik címváltozata. Találónak éreztem, mert megírása óta csak ritkán vettem elõ, alig néhányszor néztem
bele. Nem a hatóságok, nem a titkosszolgálat, nem a családom, én magam „titkosítottam”, nem sokkal azután, hogy befejeztem az írását. Nem azért, mintha
féltem volna, hogy olyasmit írtam le, ami nem igaz. Nem is azért, mert valakit
megbánthattam benne. De amikor 1957-ben, a megtorlások idõszakában teljesen
világossá vált, hogy minden marad a régiben, tartottam attól, hogy gyerekes fecsegésem másokat bajba hozhat. Ebben az idõszakban a szüleimet is féltettem,
pedig õk neveltek olyan gyereknek, akit minden érdekelt, ami körülötte történt.
A naplóban én az igazat és csakis az igazat írtam le, gyermeki naivitással, válogatás nélkül, mindent tiszta lélekkel elfogadva. De a megtorlások idõszakában,
sõt késõbb sem lehetett tudni, hogy kit miért akarnak „megvizsgálni”, csak
mert valakinek nem tetszik valami. Mindemellett azonban azért titkosítottam,
mert nagyon féltettem. Féltettem, mert életem fontos darabja volt, semmiképp
nem szerettem volna elveszteni azáltal, hogy rossz kezekbe kerül, és hibás értelmezés, gonoszság vagy rosszindulat miatt esetleg meg kell semmisítenem.
A ház, amelyben akkoriban laktunk, a Rökk Szilárd utca 10., Budapest központjában található. Az utcát késõbb Somogyi Béláról nevezték el. Még késõbb
a Gutenberg tértõl a Krúdy utcáig terjedõ szakasz újra megkapta a teljes vagyonát a fõvárosra hagyományozó ügyvéd nevét. Kovács Jancsi barátom nagyon sajnálta, hogy nem az a szakasz, ahol õ még akkor is lakott.
A ház nem volt messze a Rákóczi út–Nagykörút keresztezõdésétõl, a Blaha
Lujza tértõl, ahol akkoriban még állt a Nemzeti Színház, ott volt a Corvin Áruház, a Szabad Nép székháza, az ahhoz tartozó nyomda és lapelosztó. Nagyjából
ugyanolyan távolságra – mintegy tíz-tizenöt percnyi járásra – volt a háztól, a
Bródy Sándor utca másik végén a Magyar Rádió és a legendás, nagy harcok
színtere, a Corvin köz, a Kilián laktanya meg a Köztársaság tér: az 56-os magyar
forradalom legfontosabb pesti helyszínei.
A ház maga egy szegényesebb, de mégis tipikus belsõ-józsefvárosi bérház
a jellemzõ körfolyosókkal (gangokkal), egy elsõ és egy hátsó lépcsõházzal. A hátsó lépcsõházból lehetett feljutni a padlásra és le a pincébe. A padláson deszkapalánkkal elkülönített, lelakatolható szárítók voltak, deszkajárdák vezettek hozzájuk a döngölt agyag járófelület felett. A pincének az elsõ lépcsõházból is volt

KÉSEI UTÓSZÓ EGY GYEREKKORI NAPLÓHOZ
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lejárata. Rekeszeiben a lakók fõként a téli tüzelõt tárolták, de nagyobb közös tere
alkalmas volt légópincének, amit a hidegháború idõszakában különösen fontosnak tartottak, sõt kötelezõen elõírtak. Az emeleti lakók ide vonultak le, amikor
úgy látták, hogy a harcok hevessége miatt nem maradhatnak saját otthonukban.
Az orosz csapatok november 4-i bevonulása után ez bizony nemegyszer elõfordult.
A ház utcafrontján két üzlet volt. Góré nagybátyám egy kiskocsmát üzemeltetett, ahol anyám a pénztárban dolgozott, és néha besegített a konyhában
és az italkiadásban is. A pincér, Szõke Pista a ház második emeletén lakott. A másik üzlet fûszerkereskedés volt – a szintén naplót író barátom, Kovács Jancsi szüleinek a boltja. Azért lakott a földszinten mind a két család, mert a lakásokból
közvetlen bejárat volt az üzletekbe.
A ház elsõ lépcsõházából lehetett lemenni Góré nagybátyám borospincéjébe,
ahová a nagy hordóit rejtette. Amikor az államosítás idején már nyilvánvalóvá
vált, hogy nem ússza meg az üzlet elvételét, bezárta a vendéglõt, s a berendezését a szülei házába szállította, gondolván, hogy egyszer még kinyithat. Ebbõl természetesen semmi nem lett. A szülõi házban az egész berendezés tönkrement,
legfeljebb tüzelõanyagnak volt jó (mielõtt tönkrement volna, barátaimmal jókat
gombfociztunk a palaborítású asztalokon). Csupán a hordóit tudta megmenteni,
úgy, hogy a borospince bejáratát elfalazta, és elé rakatta a szenet. Csak a hatvanas évek elején merte kibontani a befalazott bejáratot, hogy régi hordóit eladhassa. Mivel egykor kádármester volt, a hordókat a pincében bontotta szét, és
dongánkét szállította fel, többek között az én segítségemmel. A mai napig nem
értem, hogy lehetett ezt megtenni akkoriban. Nyilván volt még az ott lakó emberekben valami tisztesség vagy szolidaritás, de legalábbis nem volt olyan ellensége,
sem irigye Góré bátyámnak, aki feljelentette volna. Õ azonban állandóan attól
félt, hogy beviszik az Andrássy út 60.-ba, az ÁVH székházába, vagy másként lakol meg azért, mert saját egykori tulajdonát menteni igyekezett. Tény, hogy a
házból nem jelentette fel senki.
A ház belsõ udvarán egy garázs is állt, ahol valaki egy oldalkocsis motort
tárolt, és gyakran javította. A garázs mellett egy viszonylag nagy területen nem
volt szilárd burkolat. Itt alakítottunk ki egy kis kertet, beültettük a kirándulásokon gyûjtött zöld növényekkel, virágokkal, és Jancsival közösen gondoztunk.
A ház a forradalom alatt nem volt a harcok középpontjában, de az események a közvetlen közelében zajlottak. A kapuból, az ablakokból nem sokat lehetett látni, de amikor a harci zaj alábbhagyott, vagy amikor el kellett menni kenyérért, némi élelmiszerért, igyekeztem anyám, apám vagy más felnõtt mellé
szegõdni, hogy láthassam azt is, ami kicsit távolabb történt. Apám mindenhova
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szívesen elvitt, egyedül a Köztársaság térre nem. Kategorikusan kijelentette,
hogy az nem való kisgyereknek.
A házban egészen hétköznapi emberek laktak. Voltak köztük kétkezi munkások, kereskedelmi alkalmazottak, lecsúszott egzisztenciák, az ifjú albérlõk
között vidékrõl felkerült, feltörekvõ fiatalok. Õk laktak a ház függõfolyosóiról
nyíló egy-két szobás lakásokban, vagy az egyetlen szobából álló „lakásokban”,
amelyek a háború elõtt irodák voltak. Ezekhez a lakásokhoz – mint a legtöbb
pesti bérházban – nem volt még WC sem, õk az emeletenként kialakított közös
mellékhelyiséget vették igénybe. A ház utcára nyíló nagyobb, komfortosabb emeleti lakásaiban néhány hivatalnok lakott, közülük többen egykor „jobb idõket
értek meg”, de õk is legfeljebb a középpolgárság alsó rétegéhez tartoztak.
A naplóban valószínûleg ennek a közösségnek az értékítélete tükrözõdik,
hiszen tizenkét éves fejjel csak az események pátoszát éreztem, önálló véleményem nemigen lehetett. Egy biztos, hogy a leírtakat nem befolyásolták a késõbbi
történések, sem a propagandakiadványok, amelyek – az ellenforradalom-koncepció elfogadtatása érdekében – kizárólag a forradalmakkal a világon sajnos
mindenütt együtt járó, kivédhetetlen negatív eseményeket (könyvégetés, lincselés, ártatlanok meggyalázása stb.) hangoztatták. A ház lakói maradéktalanul
egyetértettek abban, hogy ez egy igazságos, spontán forradalom, amelyet az emberek nyomorúságos helyzete, az általános elégedetlenség, a megszálló orosz
csapatokkal szembeni gyûlölet váltott ki.
A házban lakók társadalmi helyzete elég vegyes volt. Semmiképp nem volt
az akkori magyar társadalom összetételére jellemzõ reprezentatív csoport, én
pedig többnyire az õ megnyilvánulásaik alapján alkottam képet az eseményekrõl,
az õ beszédjüket figyeltem, és abból próbáltam összerakni a történteket. Ma is
úgy gondolom, hogy a házból senki nem vett részt tevõlegesen a forradalomban,
de itt-ott belekeveredett az eseményekbe, szemtanúja volt a történteknek, és hazatérve természeten beszámolt róluk. Így jutottak el a hírek a közösséghez. Én
ezeket a híreket szinte szívtam magamba, mindig nagyon füleltem, amikor a felnõttek beszélgettek.
A naplóírást 1956. október 24-én határoztam el. Egy iskolai füzetben kezdtem, majd néhány héttel késõbb átmásoltam, mert az elsõt kivitelében nagyon
jelentéktelennek ítéltem az eseményekhez képest. Ezért választottam a régi iskolafüzet helyett egy komolyabbnak vélt, nagy alakú füzetet, és kereteztem be
minden oldalt nemzeti színeinkkel. Ahogyan errõl a naplóban írok is, azért fogtam hozzá, mert megtudtam, hogy gyerekkori játszótársam, a nálam egy évvel
idõsebb Kovács Jancsi naplót kezdett írni. Ekkoriban mindent közösen csinál-
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tunk, mindent megbeszéltünk, közösen terveztük és tettük meg „városmegismerõ” sétáinkat. Úgy éreztem, hogy most olyan nagy dolgok történnek, amilyenek
talán soha többé az életemben, és ezt meg kell örökíteni.
A ház lakóközössége által elmondottakon kívül fontos hírforrásom volt az
a sok újság és röplap, amit akkoriban osztogattak vagy repülõrõl szórtak szét,
illetve amelyeket vásároltunk. Ezeket is gondosan eltettem egy dossziéba, mert
nagyon értékesnek éreztem õket. Ma is elcsodálkozom, milyen rengeteget olvastam: újságot, röpcédulát és természetesen a megszokott könyveket. Minden
röpcédulát, újságot eltettem, függetlenül attól, ki adta ki, illetve ki terjesztette.
Természetesen akkor, tizenkét éves fejjel nem is tudtam megítélni, hogy ez a forradalmárok, a régi kommunista hatalom röpcédulája, vagy az új, Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány propagandaanyaga, netán a nyugati kapitalista hatalmak „égi beavatkozása belügyeinkbe”.
Fontos hírforrás volt még számomra, illetve inkább szüleim számára a rádió. Õk kapcsolták be, õk hallgatták, én legfeljebb odafigyeltem, hogy mit hallgatnak. Többnyire a Magyar Rádiót hallgatták, de szinte ugyanannyit szólt a
Szabad Európa Rádió is. A híreket természetesen nem tudtam felülbírálni, igyekeztem a tõlem elvárható tisztességgel lejegyezni õket. Ma is hallom a Szabad
Európa hangját, a zavarásokkal, a zúgással együtt, ami miatt – érzésem szerint
– mindig épp a legfontosabbat nem lehetett meghallani. Tõlük, a Nyugattól várták az emberek a segítséget nap mint nap. A Szabad Európa Rádió hallgatása
a forradalom elõtt és után egyaránt tilos volt, az adót folyamatosan zavarták.
Nagyon sajátos volt az akkori légkör. Senki nem mondta meg nekem, legalábbis nem emlékszem rá, mi az, amirõl idegenek elõtt vagy az iskolában nem
szabad beszélni, mégis mindenki pontosan tudta. A tizenkét éves gyerek is! Ezt
biztosan az ötvenes években tanultuk meg, a Rákosi-diktatúra idején, amikor
különösen keményen megtorolták, ha valaki nem akart igazodni a hatalom elvárásaihoz. 1956-ban már a kisgyerekek is tisztában voltak azzal, hogy az otthon
hallottakból mit nem lehet elmondani másutt. Valószínûleg nem minden családban hallgatták az ötvenes, hatvanas években a Szabad Európa Rádiót, de a legtöbben mégis onnan próbáltak tájékozódni, a mi ismerõseink körében biztosan
így volt. Az is teljesen spontán módon (szülõi sugalmazás nélkül) alakult, hogy
az akkori, az ötvenes években adott utcanevek helyett, ha tudtam, a régieket
használtam a naplóban.
A naplóban leírt események másik helyszíne nagymamám családi háza és
annak környéke volt. Ez a ház Kõbányán, pontosabban a X. kerület szélén, a Rákos-patakhoz közel, Rákosmezõn, a Paprika utca 58. alatt volt, ahol legidõsebb
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fiával, Francival lakott. A ház körül gyümölcsfák voltak, nagymamám konyhakerti növényeket ültetett, lucernát vetettek a disznóknak. Az udvarban baromfit
tartott, néha nyulat is, ami sokat segített a család élelmiszer-ellátásában. Több
disznó is volt mindig a háznál, az elléseket akkoriban be kellett jelenteni. A kismalacok ún. „passzust” kaptak (legalábbis nálunk otthon így nevezték), és ezeket idõnként ellenõrizték. Minden évben egy-két disznót vágtunk, ezeket apám
irányításával dolgozták fel. A kolbászból, hurkából a szokásoknak megfelelõen
kis csomagokat, kóstolót állítottunk össze, amelyeket többnyire én vittem el az
ismerõsöknek, ahogyan errõl a naplóban is írok.
A háztól nem messze volt a MÁV-telep, ahol ottani gyerekkori barátom,
Jóska is lakott. A telepen, akárcsak a többi hasonló, nagy cégek által épített lakótelepen, sokféle ember élt, többféle típuslakásban. Laktak ott MÁV-tisztek,
mozdonyvezetõk éppúgy, mint egyszerû váltókezelõk vagy kalauzok. Csupán a
munkahely kötötte össze õket, mindnyájan a MÁV alkalmazottai voltak. A telep
mellett volt egy nagy focipálya, ahol rengeteg focimeccset néztünk, de mi is sokat fociztunk. Azért is jártunk sokat a telepre, mert akkoriban nálunk még csak
kút volt, ha valamihez csapvíz kellett, azt a teleprõl hoztuk vödrökben vagy kisebb kannákban, nagyon sokszor én is.
Otthonról nem volt könnyû megközelíteni nagymamám házát, mert mind
a Maglódi úton járó 28-as villamostól, mind a Kerepesi úton járó gödöllõi HÉVtõl messze volt. A villamosról a Szlávy utcánál kellett leszállni, a HÉV-vel a
Rákosfalva megállóig kellett utazni. A rákosfalvi templomba jártunk. Ott volt
a legközelebbi mozi is, de többször voltunk a MÁV-telepen túli kultúrház mozijában is.
A két naplóbeli helyszín közötti közlekedéshez gyakran használtuk anyám
öccsének, Gyulának õsrégi Indián típusú oldalkocsis motorját, ami többször volt
rossz, mint jó. Nagyon sokat fagyoskodtam rajta, de mindig szívesen utaztam
vele. Persze rengeteget gyalogoltunk is. Édesapám, aki akkoriban Rákospalotán,
egy húsboltban dolgozott, a közlekedés megindulása elõtt sokszor gyalog ment ki
a Corvin Áruház közeli lakásból Rákospalotára, hogy húst áruljon a régóta nélkülözõ embereknek.
Anyámék családja Burgenlandból származott; a trianoni határ a család
egyik részét Ausztriában hagyta, másik része átkerült Magyarországra. Nagymamám és családja Magyarországon maradt, öccse Ausztriában, mert akkor éppen
két szomszédos faluban laktak, s az egyik Ausztriának, a másik Magyarországnak jutott. 1956 nyarán sok ember kelt útra, hogy meglátogassa közvetlen rokonait a szomszédos államokban. Erre ugyanis a kommunista hatalomátvétel óta
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1956-ban volt elõször lehetõség. Nagymamám is így került Ausztriába, ahová
idõs korára való tekintettel kiengedték, hogy testvérét meglátogathassa. Az akkor hetvennégy éves nagymamám öccse Ausztriában, Rohoncon (Rechnitzben)
volt építési vállalkozó, hozzá utazott ki, nem sokkal a forradalom elõtt. Az ausztriai rokonok hívtak bennünket, menjünk ki végleg mi is, ahogyan ezt akkoriban
sok magyar megtette. Végül azonban mindenki úgy döntött, hogy itthon marad.
Pedig otthont és minden támogatást megígértek. A támogatás formája a csomagküldés maradt, de az otthonunk továbbra is Magyarország.
A nagymama háza környékén is alsó középosztálybeli emberek laktak, a gondolkodásuk is hasonló volt a miénkhez: nagyon remélték és várták, hogy a forradalom gyõz, és változásokat hoz, remélték, hogy kimennek az orosz csapatok.
Akkoriban ebbõl én többnyire csak azt éreztem, illetve értettem meg, hogy a
megszálló csapatoknak ki kell menniük, mert enélkül nem lehet szabad, független egy ország. A török és a labanc ellen is harcoltunk, hogy függetlenek legyünk,
az oroszok ellen is harcolni kell. Gyerekfejjel így láttam.
Érdekes volt a napló utóélete is. Amikor az orosz csapatok kivonulása után
elõvettem a rejtekhelyérõl, többször is elolvastam. Egy kicsit csalódott voltam,
mert nem mindent találtam meg benne, amirõl pedig azt hittem, hogy leírtam,
hiszen nagy hatással volt rám. Az egyik ilyen emlékem, hogy édesanyámmal a
Rákóczi út bal oldalán mentünk a Duna felé, amikor a Puskin utca elõtt egy betört kirakatban egy bõröndöt láttunk kitéve, rajta tábla: „Mi így gyûjtünk a forradalom mártírjainak!” A bõröndben számomra nagyon soknak tûnõ pénz volt.
Szinte csak papírpénz, aminek akkoriban a legkisebb címlete a tízes volt, de a
kenyér kilója és a tej literje három forintba került. Mégsem vett el belõle senki,
csak tett hozzá. Engem ez nagyon meghatott.
Nem értem, miért nem írtam a város terein ásott sírokról. Mind a Rákóczi
téren, mind a Harminckettesek terén, mind a Teleki téren láttam ilyeneket, ide
hantolták el ideiglenesen az utcán elesettek tetemeit, hiszen nem lehetett kiszállítani õket a temetõkbe. A sírokat kereszttel jelölték meg, és ráírták, amit a benne nyugvóról tudni lehetett, vagy rátûzték az elhunyt igazolványát. Néha csak
annyit írtak rá, hogy ismeretlen magyar katona, ismeretlen magyar civil, ismeretlen orosz katona és így tovább. Természetesen ezeket az élet újraindulásakor
kihantolták, és a temetõkbe szállították. November 2-án, halottak napján ezeken
a sírokon is rengeteg gyertya égett, de mindig volt rajtuk virág is.
Amikor a napló „titkosítását” feloldottam, megkezdõdött második élete.
Hogy az eredeti példányt kíméljem, lemásoltattam, és úgy adtam oda annak, aki
kíváncsi volt rá. Ekkor ismerte meg a családom is, de húgom (aki természetesen
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a napló egyik szereplõje volt) kért belõle egy másolatot, így megismerték az õ
közvetlen családtagjai is. Õk voltak azok, akik mind arra biztattak, hogy adjam
ki könyvben. Nehezen tudtam elképzelni, hogy van benne olyasmi, ami más számára is érdekes lehet, hiszen vajon kinek az érdeklõdésére számíthatnak egy tizenkét éves kisfiú hétköznapjainak egyszerû stílusban megírt történetei? De
minél többen olvasták, annál többen mondták, hogy igenis érdekes.
Így adtam át olyanoknak is, akik ezt el tudták dönteni. Nem akartam hinni
a fülemnek, amikor az 1956-os Intézetbõl telefonáltak, hogy hozzájárulnék-e a
napló megfilmesítéséhez. El nem tudtam képzelni, hogyan lehet belõle filmet
csinálni, de rögtön igent mondtam. Közben kiderült, hogy Kovács Jancsi barátom naplója sajnos valószínûleg megsemmisült, vagy a már súlyosan beteg ember hozzátartozói kidobták, esetleg elkótyavetyélték. Egyszer talán valahol majd
elõkerül. Emiatt a készülõ film munkacímét a Két naplóról 12 voltam 56-banra
kellett változtatni. A rendezõ elsõ koncepciója szerint a két napló anyaga és a két
naplóíró együtt adták volna a film vezérfonalát. Nagyon sajnálom, hogy nem így
sikerült, hiszen a naplóírás is – mondhatni – közös tevékenységünk volt. Ennek
elmondásával tartozom beteg barátomnak, aki huzamosabb ideje egy otthonban
él, és sajnos már nem tudja felfogni, mi lett naplóírásunk végeredménye, mi lett
az õ naplója sorsa, és mi lett a sorsa az enyémnek.
Én a naplót több mint harminc évig az íróasztalom leghátsó zugában õriztem, alaposan becsomagolva, „titkosítva”. Ez idõ alatt rengeteg minden történt
az életemben. Befejeztem az általános iskolát, elvégeztem a gimnáziumot, felvettek az egyetemre, megkaptam a diplomámat. Dolgozni kezdtem egy budapesti
gimnáziumban, majd Tatabányán, a bánya mûszaki könyvtárában. Megházasodtam. Feleségem volt az elsõ, aki megismerte a naplót, azokon kívül, akik a keletkezésekor tudtak róla. Budapestrõl elköltöztünk Tatára. Gyerekeink születtek,
felnõttek, befejezték tanulmányaikat. Õk is csak akkor szereztek tudomást a
naplóról, amikor az „ideiglenesen hazánkban állomásozó” szovjet csapatok elhagyták az országot. Tizenkét évesen fogadalmat tettem, hogy a naplót addig
írom, míg a szovjet csapatok el nem hagyják az országot. (Senki nem gondolta
akkor, hogy erre még harmincöt évet kell várni.) Nem addig írtam, amíg hazánkban állomásoztak, de csak akkor vettem elõ, amikor már nem voltak itt.
A sors fintora, hogy a gimnáziumban a mi latin tagozatos osztályunkat jelölte ki az igazgató arra, hogy az orosz nyelvi tagozatot beindítsák, úgy gondolta, hogy a nagyon jó eredménnyel gimnáziumba került gyerekanyag nem okoz
csalódást ebben a helyzetben sem. Persze nekem soha nem volt gondom magával az orosz néppel, az orosz nyelvvel, hatalmas kulturális örökségével. Nagyon
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könnyen megértettem és magamévá tettem a tanárom mondását, aki az angol
mellé, kényszerbõl, orosztanári diplomát is szerzett. Vörös József azt mondta,
hogy itt, a Kárpát-medencében, ahol szláv népek vesznek körül, legalább egy
szláv nyelvet illik megtanulni. A szláv nyelvek közül pedig az oroszt beszélik a
legtöbben. Ma is nagyon örülök, hogy megtanultam oroszul, és egész életemben
nagy hasznát vettem az orosz nyelv ismeretének.
Végezetül meg kell említenem, hogy többekben felmerült, adom-e nevemet
a naplóhoz. Nagyon nehezen értettem meg a kérdést, mert hihetetlen volt, hogy
ötven év elmúltával ez bárkinek is eszébe juthat. Mert mi történhet? Majd meglátjuk, majd meglátom! Én mindenesetre útjára bocsátom, hátha valóban érdekel
másokat is, és hátha ad valami újat, valami mást az 1956-os magyar forradalomról.
Tata, 2006. február 5.
Csics Gyula
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