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Ez a nap el6z6 nap kezd6dött. Június 15-én este a Fidesz radikális
csoportja és a Republikánus Kör tüntetést szervezett a Szovjetunió
budapesti nagykövetsége elé, Két okból is odamentem. Egyfel61
odahúzott a szívem. Hiszen arról volt sző, hogy a szovjet csapatok
menjenek végre haza! Másfel61, mert akkor a Magyar Hírlap címú
- még a magyar kormány lapjának számító - napilap kenyerét ettem. Tudósítani akartam a "dologról". Még annak árán is, ha az
eseményeket csak megfelel6 körítéssel lehet tálalni, azzal a felkiáltással, hogy nem árt óvatosnak lenni, nem kellene provokáIni az
orosz medvét, és így tovább... Akkoriban ilyen volt a .sajtötechnika".
Némileg csal6dtam. Több ezer emberre számítottam, de csak
néhány százat találtam, meg vagy ötven újságíró-kollégát. A tüntetés egyébként jó hangulatú volt, a fideszesek tisztességes beszédekben követelték a követelnivalót. Csak néhány megszállott tüntetésjáró kiabált összevissza, de hát nélkülük elképzelhetetlen egy ilyen
megmozdulás.
A tüntetésen kaptam egy ajándékot. Egy lány
nemzetiszínü szalagot kötött a karom ra. Erre a szalagra büszke
vagyok, azóta is 6rzöm. Kitüntetésnek
éreztem már akkor is,
olyasvalaminek,
amit csak akkor szabad felvenni, ha valóban
ünnep van. E karszalag elfogadása egyben azt is jelentette, hogy
átléptem a határt, miszerint újságírónak nem szabad részt vennie
abban az eseményben, amir61 tudósít.
Másnap, ama történelmi napon, a November 7. tért6l gyalog mentem végig a Népköztársaság útján a H6sök teréig. Sokan mentünk egy
irányba. A téren délel6tt kilenc óra tájban már nagyobb tömeg várakozou. Ez megnyugvással töltött el, rácáfolt a kishitű számításokra.
Csak úgy áramlottak az emberek, egyre többen és többen. Ki ünnep16ben, ki magyar zászlót lobogtatva, ki virággal a kezében. A vidéki
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küldöttségek falujuk, városuk névtábláját cipelve. oe mindenki méltóságteljes csendben, ünnepi fénnyel az arcán. A Műcsarnok lépcs6jén ravatalok, a háttérben fekete drapériák, oldalt kandeláberekben hatalmas,
röt színű láng.
Késö délelőttre a hatalmas tér és környéke zsúfolásig megtelt Az
emberek nem féltek! Csendben, gyászban ünnepeltek. Mindenhonnan
jöttek, külföldröl, vidékről, a keleti és a nyugati határszélröl, Csepelr61, aBelvárosból,
Újpestr6l. Ott voltak a különféle pártok tagjai,
vezetöi, öregek, fiatalok. Mindenféle szakma, mindenféle gondolkodás
képviselöl.
Jártam a tömeget - dolgoztam -, anyagot gyújtöttem a tudósításhoz; szilánkokat a térről. Ki mit érez, ki mit gondol. Azután lassan én
is megkerestem a helyem. Úgy tl1nt - legalábbis nekem -, hogy mindenki, az egész ország ott van, hogy általam még soha meg nem élt
nemzeti egységben állunk a téren. Függetlenül attól, hogy ki honnan
jött, és a múlt miféle terhét cipeli. Mintha mindenki egyet akart volna.
Folytatni, ami 33 éve abbamaradt, és újrakezdeni az életet!
Sokan beszéltek, koszorúztak. Az ilyesféle aktusoktói máskor irtózom. Akkor nem így volt Mindaz, ami és ahogy történt, a legbenső-
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mig hatolt. Éreztem, hogy ezzel mások is így vannak. Mert amikor
Mécs Imre azt mondta, hogy fogjuk meg egymás kezét, akkor megfogtuk. Szó szerint és jelképesen is. A magam részér61 ezeket a
kezeket azóta is fogom. Bármennyire is megpróbálták Orbán Viktort utólag besározni érte, 6 akkor ott kimondta azt, amit kellett,
amit mindenki akart, vagyis azt, hogy az oroszok menjenek haza!
Ez történelmi tett volt. Az egész ország hallhatta - a televízió is
közvetítette -, és tudatosíthatta magában, hogy immár ki lehet mondani ezt is. A gyászaktus és Orbán Viktor szavai - mint utóbb
kiderült - igazi katarzist jelentettek a magyar népnek. Ott és akkor
gyözött a változás reménye.
Délután fél egykor leállt a forgalom. Megszóla1tak az autók kürtjei,
megkondultak a harangok, az emberek megálltak. Tudni még nem
tudta senki, de mindenki megérezhette: megkezd6'dött a rendszerváltás
érdemi része Magyarországon.
Estefelé a szerkesztöségben megírtam a tudósítást. Mindenki izgatott volt, a koUégák lázban égtek. Még azok is, akiket korábban a
letűn6 rendszer mamelukjaiként, elvtelen bértollnokokként ismerhettem meg. Késö este aNagykörúton sétáltam. Rettenetesen, a szívem
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mélyéig fel voltam zaklatva. Egyik kezemben gyertyát vittem, másik
kezemmel óvtam a lángot, nehogy elaludjék. Megértettem, hogy micsoda iszonyatos, micsoda embertelen módon próbálrák meg becsapni
az én - Ratkó-korosztálynak nevezett - nemzedékemet. Komoly lelki
gyakorlatokra volt szükségem, hogy ne ragadjon magával a gyúlölet
sárga szemű szörnyetege.
Néhány
nap múlva folytatódtak a Politikai Egyeztet6 Tárgyalások.
Lassan világossá válhatott, hogy micsoda 6rült kavarodás dúl e Bermudaháromszögben. Június 16. miatt a keményvonalasok - mind a határokon
belül, mind azokon kívül- eros nyomást gyakoroltak. Ez egyfel61 a hazai
reformkommunistákra, másfel61 az Ellenzéki Kerekasztal radikális résztvev6ire, azaz kiváltképp a Fideszre és az SZDSZ-re irányult
A kerekasztal-tárgyalások második menetét már Pozsgay vezette.
A feleknek sikerült megállapodást kötni a tárgyalások témaköreir6l és
a munkavégzés módszerér61. Az akkori parlament egy csapásra súly talanná, csupán szolgai statisztává vált. A "dolgok" attól kezdve szeptember 18-ig, azaz a tárgyalások lezárásáig a kerekasztal-tárgyalásokon és azok kapcsán történtek.
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