
Az én 1956-om 

 

 2016-ot írunk. Az 1956-os nemzeti forradalom 60. évfordulóját ünnepeljük. 60 éve 

történt, hogy a magyar népnek elege lett az elnyomásból, az igazságtalanságból. Erre 

emlékezve iskolánk, akárcsak minden tanintézmény a mi kis országunkban, ünnepi műsorral 

készült. 

 Néhány héttel ezelőtt álltunk neki az előadás előkészületeinek. Minden részletet 

megbeszéltünk, a ruhától a mikrofonig. A próbák kissé döcögősen, néha kifejezetten gyatrán 

sikerültek. A legeslegutolsó főpróbán már kezdtünk bizakodóak lenni, talán nem is fog olyan 

rosszul menni a dolog. Október 21-én, pénteken ott álltunk mindannyian, a tornaterem a 

Himnusztól zengett. Tudtuk, most kell odatenni magunkat. A műsor elejétől a végéig csönd 

volt a teremben. Nem csak a nézők, mi magunk a szereplők is átszellemülve figyeltük 

társainkat, minden egyes mondatot, szót, dallamot és rejtett üzenetet értelmezve, elraktározva.  

Ez az előadás teljesen más volt, mint a próbákon látott. Pont azon a napon, mikor minden 

tanuló és tanár szeme ránk szegeződött, valami különleges érzéssel telt meg a színpadi levegő. 

Minden klappolt. A szánkba rágott utasításokat mindannyian követtük, de mintha ezek a 

megszólalások és mozdulatok inkább ösztönösek lettek volna, nem is begyakoroltak. Az 

utolsó beállás, az utolsó közösen elénekelt refrén és szó.  

 

 



Tapsvihar, felállva, könnytől csillogó szemmel néző idős tanárnők. Igen, ők még 

tudják, miről van szó, amikor a rendszerváltás előtti időkről, a felkelés jelentéséről beszélünk. 

Részesei voltak mindannak, aminek értelmét, igazi létét mi csak sejtjük. De mégis, mi is 

meghatódva álltunk nézőink előtt, hiszen már mi is jobban átéreztük a fájdalmat, az 

elszenvedett idők súlyát. Nem azért, mert történelemórán tanultuk, hanem mert láttuk saját 

szemünkkel, milyen érzéseket váltottak ki az emlékek, amiről mi, ifjabb generáció csak 

beszélünk. Megható pillanat volt.  

 

 

 

Aznap délután a buszmegálló felé vettem az irányt, átballagtam a Dísz téren. 

Hatalmasra felnagyított régi, fekete-fehér képek voltak kihelyezve ott. Minden alkalommal, 

mikor elmentem mellettük, megfordult a fejemben, hogy végignézem őket, de folyton 

elhessegettem a gondolatot, futottam a buszra. Most, mikor a képek közelébe értem, egy idős, 

hajlott hátú bácsi jött velem szemben a maga lassú tempójában. A nyolcvanas éveiben 

járhatott. Rásandított a hatalmas ’56-os fotókra, szemében fájdalmasan, keserédesen csillant 

meg valami. Aznap láttam már azt a tekintetet. Ezt látva úgy éreztem, ma meg kell néznem 

azokat a képeket. Lassan sétálva el előttük értelmeztem mindet. Vajon ha egy héttel ezelőtt 

tettem volna ezt, felfogtam volna üzenetüket? 



 A műsornak, de főleg a közösség erejének hála, képesek lettünk jobban átérezni 

mindazt, ami számunkra ’56-ot jelenti. A közösség ereje, melyben átszellemül az ember, ahol 

a gondolatok és érzések eggyé forrnak. A közösség ereje által egy nemzet kapott erőre, és 

mondott nemet.  
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