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26. A úszló is fokán /1 Hom

rum egy része és a reformszámy maradt az MSZP-ben, egye16re Nyers
elnöklete alatt. A centrum másik része és a Kádár-hív6k pedig a régi-új
MSZMP-ben továbbfolytatták ott, ahol abbahagyták. Az egykori párttagság túlnyomó része azonban immár sehová sem állt. ..
A Magyar Narancs els6 száma október 12-én került ki a nyomdából, 14-i dátum mal. Szörnyű volt Mind a tipográfia, mind a grafikai.
megoldások. A cikkek hemzsegtek a nyomdai hibáktol. De. hát egy
próbaszámnál így is van rendjén. A szerkeszt6ség tagjai úsztak a boldogságban, velem együtt. Minden hibája ellenére a lap a mi gyerekünk
volt. Megvalósítottuk a lehetetlent. Igen büszkék voltunk magunkra.
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Az
NDK 1989. október 7-én volt negyvenéves. A reggeli, Lipcsébe
tartó repül6gépre felszállva hosszú útra indultam. Kelet-Közép-Európában történelmi forgószél támadt, amely 11 hét alatt elsöpörte a há, rom legbigottabb posztsztalinista rendszert, Honecker, Husak és Ceausescu bukását hozta. Az október 7-e utáni 50 nap során háromszor
jártam az NDK-ban, kétszer Csehszlovákiában, háromszor örményországban, összesen 32 napot voltam külföldön. Karácsony e16tt megjár. tam a forradalmi Romániát, és '90 január jának közepén még egyszer
'. viszatérhettem Prágába. Több-kevesebb szerencsével szemtanújává
váltam tehát mindannak, ami ezeken a helyeken történt. Erre az id6szakra esik szoros együttműködésern a Fekete Doboz független video. stúdióval.
A lipcsei repü16tér rázós betonpályáján landolva, október 7-én,
szombat reggel persze mit sem tudtam arról, hogy mi mindent hoznak
a következ6 hetek. Csak halvány el6érzeteim voltak ...
Az NDK-ban már sokszor jártam. Valamikor régen az els6 szerelmern egy lipcsei lány volt, a várost meglehet6sen jól ismertem, akárcsak a keletnémet viszonyokat A Honecker-féle aranyozott kalickát,
amelyben szabad volt sört inni, az olcsó ételekb6l jól belakni, szexuálisan kicsapongani, unalmasan, szürkén élni, ésszerűtlenül dolgozni.
Csak gondolkodni és beszélni nem. Mindehhez méltó keretet szolgáltatott az NDK úgynevezett fejlett szocializrnusa, ami nem volt más,
mint valami torz bolsevik hivatástudattói vezérelt, porosz utas, rendpárti államalakulat. A Stasi, azaz a rendszer titkosrend6rsége minden
családba, minden szögletbe befészkelte magát, állam volt az államban.
Olybá tűnt, hogy 1945 után csak a zászlót és a jelszavakat cserélték le
Németország keleti részén, a módszerek maradtak.
Ide tartottam, s nem csekély szorongás volt bennem. Ahhoz,
hogy a valós folyamatokat megismerhessem, igen gyorsan kapcso-
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27.1989. okt6ber 7.: a negyvenérJes keletnémet szocializmus záróakkordjai

latot kellett találnom a helyi ellenzékkel. Erre egyetlen lehetőség
nyílott, az evangélikus - azaz ottani szóhasználattal ~' a lutheránus
egyház. A nyár óta folytatódó keletnémet exodus rmatt, no meg ~
egész, önmagát túlélt berendezkedés miatt akkorra már töm~gessé v~lt
az elégedetlenség az NDK-ban. Lipcsében szeptem~r eleje óta ~mden héten hétfön a Miklós-templom köré gyűltek a tiltakozók. Eleinte
néhány százan, az október 7-ét megelőző hétfön már 8-10 ezren.
,.
Elutazásom előtt megpróbáltam ajánlást szerezni a magyarországi
evangélikusoktóI. Roszik Gáborhoz fordultam, de neki nem volt lip~
csei ismeretsége. Ezután telefonon Szebik Imrét kereste~ meg, ,aki
akkortájt még a budai vár evangélikus templomában szolgalt lelkes~ként. A később püspökké választott jeles egyházfit sze~élyese~ IS
ismertem, hiszen - amíg a mpisajtó önfelemészt6 tempója mag~val
nem ragadott - néhány hónapig a Bécsi Kapu téri sz~p, evang~li~us
templom kórusában énekeltem. Szebik úr azonban elhárította keresemet. Nem adhat ajánlást számomra Magirius szuperintendens úr~oz
_ a lipcsei Miklós-templom
püspöki rangú lelkés~éhez -:' ~lv:l
nem ismeri az ott kialakult helyzetet, s nem hozhatja lelkesztarsat
egyajánlólevéllel
kényszerhelyzetbe
- mondta. Összes útravalóm
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Lipcsébe érkezve: irány a Miklós-templom, Magirius lelkész, hátha
puszta szóra megbízik bennem.
A repülőtéren s benn a városban is, hatalmas méretú rendőri készülödés fogadott. Minden utcasarkon civil ruhás megfigyel6k tébláboltak. A hangulat robbanás elötti volt. A Miklós-templomhoz érve egy
idős urat szólítottam meg, segítségével jutottam el Magirius püspökhöz, aki a templom f6bejáratával szemközti egyházi lakóépület második emeletén élt népes családjával. Magirius végig hallgatott, és elhitte,
hogy nem valamiféle provokátor vagyok. Röviden vázolta a helyzetet,
elmondta, hogy aznap estére is nagy tüntető tömeg várható, nem kizárt, hogy a rendőrség erőszakos fellépésére is sor fog kerülni.
Déltájban megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a Fekete Dobozzal.
A városközpontban, a Tamás-templom elötti térre beszéltük meg a
találkozót Pesty Laciékkal még Budapesten. Nem jelentek meg. Egy
órát vártam rájuk, majd elmentem egykori szerelmem szüleihez, hátha
befogadnak két éjszakára. Szívesen láttak, nem tudták, hogy mi célból
járok szép városukban annyi év után újra. Egyszeru átlagemberek lévén, nem tartottam tőle, hogy lehallgatják a telefonjukat. Felhívtam
Budapestet, a Fekete Doboz otthon maradt munkatársait: hol van Pesty
és Bátonyi Csaba? Kiderült, hogy az elmúlt nap során nagyot változott
a helyzet. Előző - azaz az október 6-ról 7-re virradó - éjszaka Berlinben utcai zavargások voltak, Pesty és Bátonyi ezért Berlinbe mentek
Lipcse helyett, ott forgatnak. Van azonban Lipcsében is egy operatör.
bizonyos Dékány úr, aki a Hotel Astoriában szállt meg, keressem őt,
vele tudok forgatni - tanácsolták Pestról.
Elképesztő amatőrségnek számított az NDK-ban szállodában megszállni, ráadásul a forgatáshoz szükséges technikával együtt, mégpedig
egy ellenzéki megmozdulás előestéjén. Nagy meglepetés lett volna, ha
Dékány urat megtalálom a Hotel Astoriában. Arról nem is szólva,
hogyaszállodák
amúgy is a - külföldieket előszeretettel vizslató Stasi kedvenc megfigyelési pontjai voltak. Odatelefonálni, odamenni
Dékány úrért egyet jelenthetett azzal, hogy órákon belül kitesznek az
NDK-ból. Márpedig azért mentem oda, hogy lássam, mi történik. Mit
volt mit tenni? Kamera és operatőr nélkül nem lehet forgatni; megpróbáltam felhívni Dékány urat. Kapcsolták a szobáját, ahol csak egy igen
ideges, magyarul beszélő embert találtam. Darálva elmondta: Dékányt
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reggel, miközben a békés utca képét filrnezte, közrefogta a titkosrendörség. és aznap estig kapott haladékot, hogy elhagyja az országot. A kétperces telefonbeszélgetés végén lecsaptam a telefont, nehogy azonosítsák, honnan tárcsáztam.
Nem tudtam, mitévö Iegyek. Valahogy meg kellett szereznem a
kamerát, még miel6tt elhagyja az országot. Telefonálni többet nem
mertern, biztos voltam, hogy lehallgatjak a szállodai szobát, s ha t61
sokat telefonálgatok, elkezdenek utánam is kutatni. Elhatároztam,
megkockáztatorn, hogya helyszínre megyek. A Hotel Astoria halljában egy Neues Deutschland mögé bújva, mint valami rossz krirniben,
majd egy óra hosszat figyeltem a mozgásokat.
Láttam, amint Dékány befut a recepciöhoz, s kikéri kulcsát. Azt is
láttam, hogy két jól öltözött úr kíséri. Fél óra múlva újra feltűnt Dékány, kíséretében a két titkosrendör és nagy izzadva még egy férfi.
(Vele beszélhettem egy órával azel6tt telefonon.) Csomagjaikat maguk
cipelték, a kamerát 6rz6 fém dobozt is. A recepciónál fizettek. A szálloda el6tt beszálltak egy magyar rendszám ú Ladába. A két fogdmeg
odáig kísérte 6ket. Délután kettókor elhajtották, nyomukban egy
NDK-s rendszám ú autóval. Így hát a kamerának löttek.
Szerencse a bajban, hogy kisméretű, walkrnannek álcázott riportermagnóm nálam volt. Ha képet nem is, de legalább hangdokumentumokat tudtam készíteni. Gyorsan a szállásra mentem, és újra felhívtam
Budapestet, elmondtam, hogy Dékányékat a szemem láttára zsuppolták ki, nincsen kamera. Kértem, hogy Pesty Laciék mégiscsak jöjjenek
Lipcsébe, mert érzésem szerint aznap este ott lesz valami. Budapesten
Pestyröl és Bátonyiról éppen nem tudtak semmit. Nem jelentkeztek be
Kelet-Berlinb6l már órák óta. Így magamra maradtam, ráadásul a telefon is hirtelen elhallgatott, furán kattanva. Jobbnak láttam haladéktalanul elhagyni a lakást.
A városközpontba tartottam, délután háromkor értem a Miklóstemplomhoz. Már akkor sok ezer ember várakozott. Dühödten tárgyalták a központi televízióban élében közvetített kelet-berlini ünnepi parádézást. Külön beszédtéma volt, hogy Gorbacsov, a díszemelvényen nem állt Honecker mellett, s6t a viszony szemmelláthatóan hűvösnek tűnt. Amit pedig Honeckerröl mondtak, nem tűr
nyomdafestéket. ..
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A templomba a tömegtől már nem lehetett bejutni. Újra bementem
a Magirius-féle házba. A lelkész szeretettel fogadott. Reggel óta nem
volt az utcán, attól félt, hogy 6rizetbe veszik, s akkor nem tarthatja
meg délután öt órakor esedékes istentiszteletét. Márpedig az emberek
éppen emiatt jönnek össze - mondta. Elmeséltem .neki, mi van az
utcán. Nem lepödött meg. Er6sen félt, hogy aznap este szeretett
városában valami véres, jóvátehetetlen dolog fog történni. Öt óra
el6tt néhány perccel egyházfiak jöttek a püspökért, aki hívott, tartsak vele.
A tömeg addigra már minden utcát elállt Prágában megtanultam, a
rendörök és a civil ruhás fogdmegek számára ez nem jó vadászterület. .. Némi nehézség árán át jutottunk a templomba. Nem a rendörök.
hanem a hatalmas, sűrű tömeg miatt, amelyik Magirius iránti nagy
szeretetében alig akarta továbbereszteni a népszerű lelkipásztort.
A templomot zsúfolásig megtöltötték az emberek. Ilyen istentiszteletet még nem láttam! Először Magirius lépett a nép elé, és arra szőlította fel a gyülekezetet, hogy akadályozzák meg az eröszakot, semmiféleképpen ne hagyják, hogy az utcákon véres jelenetek alakuljanak ki.
Nehogy százszoros méretekben ismétl6djék meg az, ami el6z6 éjjel
Berlinben történt.
Magirius után egy lipcsei polgár állt ki az Úr asztala elé. Elmondta,
hogy megalakult az Új Fórum, az ellenzékieket tömörít6 szervezet, és
rnindenkit k~rt, csatlakozzék. Beszámolt arról is, hogy létrehozták Lipcsében az Uj Fórum emberjogi csoportját, vezet6je Wonneberg lelkész. A csoport azon küszködik, hogy kiszabadítsa azt a néhány tucat
tüntetöt, akiket a Stasi Lipcsében a korábbi hetek utcai megmozdulásai
során 6rizetbe vett.
Utána két drezdai polgár állt e16. Megkülönböztetett figyelem
övezte beszédüket. Drezdában a helyzet ugyanis addigra tragikussá
vált. Néhány nappal korábban az NDK gyakorlatilag lezárta határait, s
a drezdai f6pályaudvaron a tömeg megtámadta a külföldre tartó vonatokat, hogy így meneküljön el saját szül6földjér61. A rendörség kutyákkal. vízágyűkkal, gumibottal támadt rá az emberekre. Rengetegen
megsebesültek. Órák óta több ezren ül6sztrájkot folyattak a drezdai
városközpontban. A két drezdai polgár az ellenállást összefogó huszonöt tagú emberjogi bizottság tagjaként részletes tájékoztatást adott
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mindenr61, ami Drezdában néhány órával azel6ttig történt. A teljes
hírzárlat miatt minderr61 a Drezdától 120 kilométerre fekv6 lipcsei
szászok nem sokat tudhattak.
Amíg a drezdaiak megrendít6 egyszerűséggel a rémségeket sorolták e16, addig az utcáról id6nként hangorkán hallatszott be a templomba. A rendörség próbálta meg szétoszlatni a tömeget. Délután hat órakor kitárultak a templom kapui. Odakinn hullámzott a nép, s a kiáramlók magukkal vitték a híreket. A tömeg elindult, spontán utcai
felvonulásba kezdett. Egy közeli passzázsban el6resiettem. Az Opera
mellett lyukadtam ki. A máskor forgalmas utca kihalt volt, csak mintegy 200, munkás6rökkel és rohamrend6rökkel zsúfolásig megtömött,
hatalmas teherautó parkolt halálos csendben.
Az emberek jól láthatták a hatalom készül6dését, mégsem féltek.
Hosszú évtizedek, talán 1933 óta el6ször nem féltek. A lipcsei belvárost övezö körúton, a Ringen vonultak. Beálltam közéjük, összekaroltunk, egy-egy sorban vagy kétszáz ember. A tömeg jelszavakat skandált: Mi vagyunk a nép!, Itt maradunk!, Engedélyezzék az Uj Fórumot!, Szabadságot!, Nem lesz eröszakl, Gorbi-Gorbi! Munkásmozgalmi és egyházi énekeket daloltak.
A Ring felénél járhattunk, amikor a Brühl am Ring nagyáruházhoz
értünk. Ez el6tt egy gyalogos felüljáró áll. Felmentem rá, és néztem a
felvonulókat. Hányan lehetnek? Mikor ér véget a menet? A menet nem
ért véget. Körben, az egész Ringen egyfolytában tartott a felvonulás!
Legalább százezren voltak a demonstrálók. Ez, összevetve Lipcse félmilliós lakosságával, azt jelentette, hogy - az öregeket és agyerekeket
leszámítva - minden második lipcsei polgár a szabadságért tüntet. Az
egész nép felkelt hát. Ennyi embert csak polgárháború árán lehetett
volna széjjeloszlatni. A kivezényelt er6k este tíz óra tájban elkezdtek
visszavonulni laktanyáikba.
Magiriushoz mentem, tájékoztattam, mi történt az utcákon. A létszámról, a lelkesedésr61, az er6szakmentességr61. Az elmúlt órákban a
püspök telefonon érintkezésben állt lelkésztársaival, immár nem törödve azzal, hogy lehallgatják. Mint megtud ta, az NDK összes nagyobb
városában többezres, Berlinben húszezres tüntetés volt aznap este.
Erőszakra csak Berlinben került sor. Drezdában a város f6polgármestere, Hans Modrow tárgyalásokat kezdett a sztrájkbizottsággal.
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Egymásra rriosolyogtunk. Aznap este a keletnémetek lerázták magukról a bénultság, a félelem, a konzumszocializmus lelki láncait.
Nagy kérdés azonban, hogy mit hoz a másnap. Visszavág-e a hatalom,
s ha igen, akkor hogyan. Távozik-e a rezsim önszántából, vagy polgárháború lesz?
Éjfél után értem szállásomra. Úgy látszott, a házat nem azonosították,
a telefonokat nem hallgatták le. Újra felhívtam hát Budapestet mi van
Pesty Laciékkal Berlinben? Kiderült, az elmúlt másfél nap során mindenféle atrocitás érte 6ket, de sikerült minduntalan elmenekülniük a kutyás,
géppisztolyos rendörök el61. Ráadásul egyedül 6k forgattak, mivel minden más tévéstábot napokkal korábban összefogdosott a Stasi, és a Dékányéknál már megismert módon kihajították 6ket az NDK-ból. Budapesttel
megbeszéltem, hogy két nappal kés6bbre, a Kelet-Berlinb61 induló Malév-gépre vásároljanak Pesty Laciéknak és nekem is jegyet, s telepítsék ki
azt a berlini Malév-irodába Kértem, hogy ha Laciék újra jelentkeznének,
adják meg nekik lipcsei szállásom telefonszámát
Úgy éreztem, alig aludtam el, amikor csörgött a készülék. Hajnal
volt, Laciék hívtak Berlinb61. Valamilyen utcai automata készülékr61
"t
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28. Egy nappal kls6bb: kihalt kelet-berlini utca szieszt4zó klizegekkel

79

SZÉTESIK AZ ARANYKALICKA

beszéltek, azokat nagy számuk miatt nem hallgatták le. I~en sietve
rneséltek az elmúlt két napról és két éjszakáról. Kértem a háziaktól eg.y
vonatmenetrendet, és kinéztem belőle, hogy másnap, 9-én reggel rrukor tudok Berlinbe érni. Megbeszéltük Lacival, melyik vonatnál, .melyik berlini állomáson, hány órakor várjanak. A lekötött Malév-jegy
hallatán nagyokat kurjongattak a telefonba.
.
Október 8-án reggel, útnak eredtem. Az utcák néptelenek, az ,Idő
hideg és nyomott volt. Újra Magiriush~z tarto~tam. A lelkész korántsem az elözö éjjeli derűvel fogadott. Minden bizonytalan - mond~ -,
házát erős rendóri kontroll alá vették, telefonját ki-be kapcsolják.
Drezdában a tárgyalások nem haladnak, Berlinben az utcákon ~ ~lmúlt éjjel a téboly tombolt. Kértem, adjon a Magyar Narancs szam~
interjút, milyen kiutat lát. Készséggel ráállt. Ha a dolgok nem Jól
alakulnának neki már úgyis mindegy - mondta.
.
A püspök szerint az NDK egész társadalma atomizálódott, se~mlféle ellenzéki, hát még többpárti ellenzéki mozgalom ne,m léte~~, az
Új Fórumot a hatalom bármiker széjjelzúzhatja. ~yomatekkal kijelentette, fogalma sincs, hogyan tovább, ha a rezsim megdőln~. Ezután
egyházáról beszélt, amely az elmúlt négy-öt évben egyre inkább a
templomok oltalmában részesítette az oda gyülekező, szabadon gondolkodni és beszélni vágyó polgárokat. Ha megszúnne a fennálló
"rend", s újra lehetne kezdeni mindent, akkor az egyház vísszatérhetne
eredeti hivatásához - mondta.
.
Magirius úr rövid ajánló sorokat és két címet adott nekem: ~ egyik
Wonnebergé, az emberjogi aktivistákat vezetö lelkészé, a m~ik~del úré, a lipcsei környezetvédöket összefogó lelkészé ~olt. Utbaigazított, hogyan találok el hozzájuk. Mindketten eléggé .felr~ő helyen,
nehezen megközelíthető építkezési területek buckái .köz?tt ~tak,
ahogy hamarosan kiderült. Elbúcsúztam a püspöktől. Ki tu?Ja: mikor. s
hogyan látjuk egymást viszont - szólt, és megölelt. A pmcen, majd
valamilyen rejtett hátsó kijáraton át kivezetett az utcára.
Először Wonneberg úrhoz mentem. Az egész környéken csak szétrombolt régi házak, homokbuckák és új lakótelep~ épülete~ féli~ elk~szült torzói álltak. A lelkész egy kétszintes, régi, egyházi tulajdonu.
igen puritán paplakban élt. Amint messziröl észrevettem a ~t,
hosszasan figyelni kezdtem, mielött megközelítettem volna. Magirius

80

SZÉTESIK

AZ ARANYKALICKA

jó előre figyelmeztetett: Wonneberghez veszélyes elmenni, a Stasi utazik rá és látogatóira is, telefonját rég kikapcsolták.
Az egész környéken egy árva lelket sem láttam. Fél óra múlva
lassan sétálva odamentem a házhoz. Hosszas csöngetésre egy asszony
nyitotta ki résnyire a kaput. Igen bizalmatlanul mért végig. Eltévedt
turistaként beszéltem, s útbaigazítást kértem tőle. Eközben egy kézfogás rejtekében átnyújtottam neki a Magirius-féle levélkét. Rögtön
"kapcsolt", láttam, de az ajtót becsukta az orrom előtt. Ott toporogtam
vagy öt percig. Hirtelen újra nyílt a házkapu. s Wonneberg húzott be a
házba. Kezében látcső volt. Elnézést kért, hogy megvárakoztatott, de
miután elolvasta Magirius sorait, végigkémlelte a környéket, nem lát-e
mozgást. Ha észreveszik, hogy bementem hozzá, bajba kerülhetek.
Igazán kedves ember volt, de nem nyugtatott meg.
Wonneberg úr kiváló ember, már évek óta regisztrálta az NDK
hatóságainak törvénysértéseit, s az egész keletnémet területen kapcsolatban állt a hozzá hasonló, áldozatkész emberekkel. Szinte valamennyien egyházi tisztviselők, illetve ügyvédek voltak. Ama október
nyolcadikán számos esetet mesélt el az elmúlt évekböl, amikor így
vagy úgy segítettek
a politikai
bebörtönzötteken,
a kényszergyógykezelteken. Hátborzongató nyugalommal, szinte derűsen tudott beszélni minderröl. Időközben befutott néhány hippiszerú fiatal. A zilált külsö azonban bátor, tudatos, cselekvő embereket takart.
Killsejükkel csak az NDK-ban dívó, rendpárti, hivataloskodó, öltönyösnyakkendős, izzadtságszagú megjelenést tagadták. Valamennyien Wonneberg emberjogi csoportjának tagjai voltak.
Arról kezdtek tanácskozni, hogy mit tehetnének fogva tartott társaik érdekében. Ügyvédet Wonneberg próbált keríteni, társai pénzt gyűjtöttek a lefogottak családjának, petíciókat írtak, röplapokon terjesztették az emberek között, hogy milyen jogtalanság történik. A tanácskozás végén csak a mintegy tucatnyi fiatalember gondos segítségével
hagyhattam el a lelkész házát.
Az egyik nyaksálas, szakadt farmerü fiú egy lerobbant Trabanton
vitt el Mandel úrhoz, a környezetvédö csoport lelkész vezetőjéhez. lj is az
egyház tulajdonában lévő házban lakott, kevéssé vadregényes környéken. A házat szemmelláthatóan megfigyelés alatt tartották. Szerencsére alkalmi kísérörn a háztól kellő távolságra parkolt le. Messzir6l mu-
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tatta csak meg a helyszínt és a figyelöket. Lipcsében már nem sok
dolgom akadt, érzésem szerint addig nem is "álltak" rám, megkockáztattam hát, s bementem a házba.
Mandel úr a második emeleten, egy igen szépen berendezett, kellemes
lakásban élt. Átolvasva a magiriusi ajánló sorokat, hellyel kínált, Kihúzta a
telefont, majd elmondta, hogy abban van a lehallgatókészülék ... A lelkész
hosszasan beszélt a lipcsei környezetvédelmi mozgalomról, azokról a környezeti károkról, amelyeket a tervgazdálkodás ra összpontosító, az emberi
környezettel nem tör6dő "gazdálkodás" okozott A bűzlő, halott vizekr61,
a szúrós, megbetegedéseket okozó levegöröl, a szennyezett talajról, a
korszerűtlen bamaszénfútésr6l, a gyenge benzinnel közlekedö kétütemű
autókról, a város határáig nyúló, holdbéli tájra emlékeztető, soha nem
rekultiváIt külszíni bányafejtésekr6l.
A környezetvédök az idő tájt tartottak ott, hogy nagyjából számba
tudták venni a rombolás mértékét, s azt független módon nyert adatokkal, számításokkal alátámaszthatták. A hatalom azonban süket volt e
gondokra is. Nemcsak az emberjogi aktivistákat, de a helyi zöldeket is
kitartóan üldözte. Nem véletlen hát, hogy a templomok, az egyházi
gyülekezeti helyek oltalmát keresték. Problémáikat sehol másutt nem
tudták volna megbeszélni.
Késő estére járt az idő, amikor Mandel úrtól búcsút vettem. Kiléptem
a házból, s némi megnyugvással tapasztaltam, a figyelök változatlanul a
helyükön vannak. Legalább ebben rend van - gondoltam. A környéket
gyalog hagytam el, majd különféle járművekre ültem. A föpályaudvaron
felszálltam egy éppen indulni készülő vonatra. A vonaton két vagonnal
előbbre mentem, és szélsebesen leugrottam a peron túloldalán lévő,
alacsonyan fekvő járdára, s átszálltam egy másik, sötétben várakozó
szerelvényre. Az ülések között mélyen lehajolva több kocsinyit előrementem. Immár a vonatnak abban a részében jártam, amelyik a szabad
ég alatt állt, a kivilágított csarnokon kívül. ló darabig figyeltem. Nyugalom volt. Ha követtek is netán, addigra nyomomat veszítették. Leszálltam, és a vágányok mellett vaksötétben tovaballagtam. ló tíz perc
múlva egy gyéren kivilágított mellékutcánál átmásztam a pályaudvar
külsö szakaszának kerítésén, s gyalogosan a szállásomra indultam.
Utólag eltúlzottnak, nevetségesnek tűnhet talán óvatoskodásom.
Az akkori légkörben nem éreztem annak. Volt ugyanis magamon kívül
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is mire vigyázni. Legfőképpen az oldaltáskámban lapuló hangfelvételekre. A beszélgetésekre a lelkészekkel, a Miklós-templombeli gyülekezet emlékeit, a tömegtüntetés hangulatát rögzítő szalagokra. Ha lefülelnek, ezeket elveszik. Tartalmuk miatt pedig, ki tudhatta, rni várt
volna rám? Tisztának - azaz a Stasi által nem regisztráltnak - azért is
ajánlatos volt megmaradni, mert így máskor is visszatérhettem az
NDK-ba. Látván az események bizonytalan alakulását, vigyázni kellett, nehogy elveszítsem mozgásszabadságomat.
A szállásra érve paprikás hangulat fogadott Előző éjjel, a tömegtüntetés után, fellelkesülve meséltem el egykori szerelmem szüleinek,
mi történt, s hogy én újságíróként járok Lipcsében. Egy nap alatt
meghányták-vetették, micsoda veszélyt jelenthetek rájuk nézve. Hiába, ök még féltek a Stasitöl, s ez nem is volt nagy csoda, tekintve,
hogy mindketten Németországban élő, az I920-as években született
emberek. A ház asszonya felszólított, azonnal hagyjam el a lakást, s
hosszas fejtegerésbe kezdett, milyen veszélyes elem vagyok, s nekik
fel kellene jelenteniük az állam védelmi hatóságnál. Csak hallgattam
öket. Haladéktalanul összeszedtem cókmókomat, és kifordultam a lakásból.
Ott álltam a hideg, nyirkos, lipcsei éjszakában. Aznap már nem
volt több vonat Berlinbe. Szállodába nem mehettem, s nem akartam
azt sem megkockáztatni, hogy valamelyik újdonsült ismerősömhöz
forduljak. Egyre jobban fáztam. Kezdtem átérezni a hajléktalanok
helyzetét. Az utcákon sem sétálgathattam egész éjjel. Ez egy keletnémet városban az igazoltatás veszélye nélkül elképzelhetetlen volt.
Mintegy húszperces gyaloglás után kiértem a városszéli kiskertövezetbe, ahol októberben már néma kietlenség fogadott. Sehol egy
lélek, sehol semmi világítás. Sehol egy rendőr! Ez kellett nekem. Hajnalig egy viszonylag száraz, és f6ként szélmentes papundeklikalyibában húztam meg magam. Félóránként felébredtem, attól félve, hogy
lekésem a reggeli berlini vonatot, Laciékat és a repülőt haza.
A vonat reggel hat óra után indult. A külvárosban felszálltam egy
villamosra. Egyenesen a föpályaudvar elé vitt. Vonat jegyet már előző
nap vásároltam. Vettem egy Neues Deutschlandot, azt feltűn6en, CÍmével kifelé a zsebembe süllyesztettem. Így nem lógtam ki annyira a
tömegből. A pályaudvaron már eme reggeli órán is nyüzsögtek a rend, ,
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őrök és a civil ruhás Stasi-ügynökök. Immár két napja ily módon
kísérelték meg összefogdos ni azokat, akik hétfő esti tömegtüntetésre
vidékről érkeztek. Engem figyelemre sem méltattak.
A vonat pontosan indult és érkezett. Fél tízkor szálltam le a keletberlini Karlshorst pályaudvaron. A szerelvény továbbment, akik velem
együtt szálltak le, gyorsan elhagyták a peront. Szemmel láthatóan
egyedül maradtam. Pesty Laci és Bátonyi Csaba erre várhattak. dk is
féltek, hátha követtek Lipcséb61.
Enyhe kifejezés, hogy megörültünk egymásnak. Laci és Csaba
egyébként riasztóan néztek ki. Laci arcán jókora véraláfutás éktelenkedett, Csaba arcának bal felén pedig friss, nagy kiterjedésú horzsolás.
Az Alexander Platz közelében lévő Malév-iroda felé tartva töviről
hegyire elmeséltük egymásnak az elmúlt napok történetét. dk ketten
már négy napja és éjszakája voltak Berlinben. A rendőrök Lacit megverték az egyik tüntetésen, Csabát pedig szó szerint arccal végighúzták
az egyik ház falán. A tünteték szedték ki őket többször is a rendőrök
kezei közül, így a fogdmegeknek "csak" a videokamerát sikerült letartóztatni. Megmaradt viszont a le forgatott négy darab egyórás videodokumentáció az elmúlt napok kelet-berlini atrocitásairól. S ez a lényeg! Említettem már, hogy Laciékon kívül minden más forgatócsoportot kitettek Kelet-Berlinb61. Aminthogy Lipcsében is én voltam az
egyedüli, aki sok szerencsével elkerültem a csapdákat, s szemtanúvá
válhattam. Nálam három darab egyórás magnókazetta volt.
A Malév-iroda közelében jártunk már. Abelvárosban jól láthatóak
voltak az előző napok és éjszakák nyomai. Üvegcserepek, nagyszámú,
Lacihoz és Csabához hasonlóan kidekorált fiatal férfi, valamint sűrűn
cirkáló közegek illusztrálták a helyzetet.
A Malév-irodában kett6s dolgunk volt. Egyfelél magunkhoz kellett
venni áttelepített jegyeinket, másfelél bizalmas "beszélgetést" kértünk
az iroda magyar vezetöjétöl. Egy cetIire írtuk fel, hogy mi járatban
voltunk az NDK-ban, s hogy összesen hét darab magnókazetta nagyságú film- és hangfelvétel van nálunk, amiket ki kell valahogy juttatnunk
az NDK-ból. Arra kértük, segítsen, hiszen - jól tudtuk - az ellenőrzést
a repülőgépek személyzete viszonylag könnyen ki tudja kerülni. Ha
meri. Az irodavezető elolvasta kis levelünket, bólintott és tárcsazott. A schönefeldi Malév-kirendeltséget hívta. Kinek a nevét mond-
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29. Oktober 8., 9. éjjele, Ke/et-Ber/in, a népi rentMrség emberpajzsokat toló autói
a tömegnek indu/nak

30. Vo/ks Po/izei-farkaskutya és a nép; Ke/et-Ber/in
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jam be? - kérdezte közben. Rám esett a választás. Itt van egy barátom,
Lovas űr, a délelőtti géppel repül haza. Van valamilyen poggyászgondja, túlsúly jegy kellene neki - tájékoztatta kollégáját. Megadta a
kolléga nevét, selmagyarázta, hogyan találom meg Schönefelden. Az
egész ügy talán öt percig" tartott. zárt ajtók mögött, úgy, hogy hangosan egyetlen érdemi szó nem hangzott el a nevemen, az üdvözléseken
és a telefonon kívül. Hiába, a Stasi mindenütt fülelt. ..
Az utcán egy parkot kerestünk, ott beszéltük meg, attól kezdve külön
mozgunk, de úgy, hogy azért mindig lássuk egymást Csabát és Lacit a
berlini Stasi már azonosíthatta, slefoghatta bármelyik pillanatban. Az én
arcom szerencsére itt teljesen ismeretlen volt, no meg ép is. A kazetták
hozzám kerültek, és elindultunk a reptérre. Elöl Laci, utána Csaba, a sor
végén jómagam. A repülőtéren 6k ketten bementek az indulócsamokba, s
a megbeszélés szerint Laci beállt a belépőablak elötti sorba. Néhány perccel utána Csaba következett. Évekkel korábban jártam már a schönefeldi
repülötéren. így tudtam, hogy itt különösen szigorú az ellenörzés, személyi motozás és alapos kézipoggyász-átvizsgálás várható. Ezért Lacinál és
Csabánál semmi nem maradt. Sem fényképezőgép, sem a kazetták, sem
egyéb, rájuk nézve gyanút kelt6 dolog.
Amíg két társam azzal bajlódott, hogy átjussanak az ellenőrzésen,
addig megtaláltam a repülőtéri Malév-kirendeltséget. Tudtam, érdemben itt sem ajánlatos beszélnem. A telefonon értesített úr már várt. Ó is
tudta, amit én tudtam. Így csak valamilyen udvariaskodó beszélgetésbe
kezdtünk, aminek során "kiderítettük", hogy nincs is szükségem túlsúlyjegyre. Eközben egy zacskóban átadtam a hét kis kazettát. A malévos úr bólintott, s egy cetlire felfirkantotta: a sz6ke steward a gépen
odaadja! A cetlit zsebre vágta, köszöntünk, s én elsiettem beállni a
budapesti Malév-gép sorába. Laci és Csaba már sehol sem voltak.
Nagy utazótáskámban ott lapultak Laciék gyanút keltő miskulanciái. A táskát hamarosan elnyelte a poggyászt szállító szalag ásító
ablaka. Átestem a repülöjegy-, az űtlevél-, a vám- és a biztonsági
vizsgálaton - röpke fél óra alatt.
A repülőtér belső traktusában az utasok már elkezdtek kifelé lépdelni a Malév-géphez. Az utolsó percben jutottam át az ellenőrzéseken! Pesty Laci ott várt, Csaba sehol. Tekintve, hogy egymástól
külön mozogtunk, csak összenéztünk és várni kezdtünk. Öt perc műlva
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a hangos beszélő utolsó beszállásra kezdte buzdítani a Malév utasait.
Ha tovább várunk, mi is Berlinben ragadunk. Elindultunk a repülőgép
felé. Ajtajában egy sz6ke steward fogadott. Majd később - súgta felém. Helyemre mentem, valahová a gép hátuljába. Visszanézve láttam,
hogy Laci magyaráz valamit a stewardnak. Utólag derült ki, hogy
Csaba ügyében kérte, segítsenek.
A gép állt a betonon, percek óta b6gették a rnotorokat, hivatalosan
már a levegőbe kellett volna emelkednünk. De mi nem mozdultunk.
Egyszer csak feltűnt Csaba a repülőtér egyik kijárati ajtajában, kezében pulóvere, kabátja, kézipoggyásza. Meglehet6sen csapzottan sietett
felénk. A gépen Laci mellé ültették. Ahogy leült, a gép máris indult,
két perc múlva a levegőben voltunk. Odarnentem Laciékhoz, összedugtuk a fejünket - ezt megúsztuk. A steward néhány perc múlva
üdítőket osztogatva végigment a sorok között. Hozzám érve óvatosan
átadta a zacskót, benne a hét kazettával.
Minden sikerült! Egy kamerát veszítettünk, de dokumentáltuk a
keletnémetek forradalmát. Senkit nem tartóztattak le, igaz, Csabát listára tették - emiatt késett annyit -, de nálunk egy páratlan filmanyag.
Valami, ami senki másnak nem volt meg, csak a Fekete Doboznak!
Kora délután Budapestr61 értesítettünk néhány nyugatnémet tévétársaságot, és átadtuk nekik a legmegrázóbb jeleneteket az elmúlt napokról.
Aznap este egész Németország ezeket a filmanyagokat nézte, hallgatta
a nyugatnémet televíziók rnűsorában. Így tudták meg, mi s hogyan
történt. Nem kétséges, hogy ez nagy segítséget, nagy bátorítást jelentett a fellázadni kész keletnémeteknek. A rezsim nem tudta többé elhallgatni készül 6 vereségét. A néz6k saját szemükkel, saját fülükkel
győzödhettek meg a berlini brutalitásokról.
Október 9. volt. Azt hittük, akkor látjuk újra viszont Honecker
birodalmát, amikor a hátunk közepét. Tévedtünk. Alig négy nap múlva
újra berepültunk az aranykalickába.
Közeledett október 16., egy újabb lipcsei hétfö. Feszültség szikrázott az egész NDK-ban. Mint utóbb kiderült, az NSZEP (a kornmunista párt) csúcsvezet6i naponta tanácskoztak, mitév6k legyenek. Honecker és csapata teljesen elveszítette realitásérzékét, egyszerúen nem
fogták fel, mi történik. Ugyanakkor lassú bomlás indult meg az 01"
szilárdnak hitt hatalmi apparátusban. A felső szinteken Egon Krenz-
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szerű apparátcsikok készül6dtek, hogy hátba döfjék szellemi nevelőatyjukat, Erich Honeckert. Az alsó, megyei szinteken viszont a helyi
kommunista vezet6k egy része valóban tárgyalni kezdett a néppel.
A megmozdulások túzfészkének számító Lipcsében és Drezdában folyamatos kontaktus jött létre az Új Fórum helyi szervezetei, illetve a
városi-tanácsi vezet6k között.
Október 16-án, az újabb lipcsei hétf6n eld61hetett, hogy az e16z6,
7-i százezres demonstráció csak egyszeri fellobbanás volt, s a rendszer
képes konszolidálódni, továbbra is elnyomni az embereket, avagy az
csak valami el6játék volt. .. S ha forgószél jönne, akkor kiadja, kiadhatja-e Honecker a tűzparancsot?
Következzék be akár ez, akár az, a Fekete Doboznál nem is kérdés,
menni kell, dokumentálni a történelmet. Okulva a prágai kalandon és
az els6 keletnémet út tapasztalatain, ezúttal alaposan felkészültünk.
Két kamerával, két autóval, egymástól függetlenül, több helyen léptünk be az NDK területére. Mécs Mónika és egy alkalmi operat6rsegít6 egy Volgával október 14-én indultak Kelet-Berlinbe, hátha ott is
lesz "valami". Ez volt az egyik forgatócsoport. Pesty László és én az
október 15-i reggeli Budapest-Lipcse járattal repültünk a helyszínre, s
ez lett a másik forgatöcsoport, Mindkét stáb egy-egy kisméretű videokamerát vitt magával. (Ezekről normális esetben nem tételezhet6 fel
ugyanis, hogy profi dokumentálásra használják. A határellen6rzésen
könnyen átcsúsztak a kis gépek, hiszen ilyeneket valóban csak a turisták használnak.) Útnak indult Budapestr61 Lipcsébe egy második gépkocsi is, két sof6rrel. Ez az autó volt a mozgásszabadságot biztosító
tartalékjármű.
A berlini forgatócsoporttal el6zetesen azt beszéltük meg, hogy ha
ott nyugodt a helyzet, akkor 16-án, hétf6n kora délutánra 6k is Lipcsébe jönnek. Találkozóhely a Tamás-templomnál. A Lipcsébe induló
tartalékjármű vezet6jével pedig 15-én este 10 órai randevúban állapodtunk meg a lipcsei f6pályaudvar elötti parkolóban. Mécs Mónikának,
Pesty Lászlónak és nekem október 17-re, a Kelet-Berlinböl Budapestre
tartó délelőtti Malév-gépre váltottunkjegyet. A két autó majd más-más
határátkelőhelyen tart Magyarországra, s magukkal viszik a kamerákat
és a videokazettákat
is. Az élet azután alaposan összekeverte a
dolgokat. ..
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A lipcsei repül6téren gond nélkül estünk át a határellen6rzésen.
A kisméretű kamerára ügyet sem vetettek. Laci arcán már felszívódott
a véraláfutás, s mindketten igyekeztünk a legbohémebb turista módjára viselkedni. Taxival a városközpontba mentünk, a Hotel Astoriához.
Kiszálltunk, megvártuk, amíg a taxi elhajt, majd szép lassan elsétáltunk a Miklós-templomhoz,
terepszemlét tartani. Azt tapasztaltuk,
amire számítottunk. Ha lehetséges, még a korábbinál is több rend6r és
civil ruhás nyomozó církált az utcákon. A Miklós-templom körüli tér
házainak tetejére automata kamerákat szereltek fel az elmúlt napok
során, s Magirius házának közvetlen közelében több polgári ruhás
közeg is várakozott. Szemmel láthatóan az elriasztás lehetett a céljuk,
s nem tör6dtek inkognitójuk meg6rzésével. A néhány napja megismert, kicsiny, oldal utcára nyíló ajt6cskán jutottunk be a házba. Magirius otthon volt, s meglepetve üdvözölt minket.
A püspök családi körben reggelízett, látszólag békés vasárnapi
hangulatban. Bennünket is meginvitál tak. A határátlépés izgalmai
miatt farkaséhesek voltunk. Így nem sokat kérettük magunkat. Falatozás közben Magiriusék egyfolytában arról meséltek, hogyan teltek az
elmúlt napok. Biztató volt, hogy a lipcsei városi vezetés tárgyalásokba
bocsátkozott, ugyanakkor vészt jósló a Lipcse megyei munkás6rparancsnok el6z6 esti televíziós nyilatkozata, amelyben azt ígérte,
hogya következ6 hétf6n Lipcsében minden lehetséges eszközzel fenntartják a rendet. Csöngettek, Magiriust keresték.
A püspök két látogatójával a szomszédos szobába ment, Hallhattuk, amint azok kertelés nélkül a Stasi tisztjeiként mutatkoznak be.
Kimérten arra szólították fel a lelkészt, hogy a másnapi istentiszteleten
"fújja" le a készül6d6 tüntetést. Magirius közölte velük: az eseményekre immár semmiféle befolyása nincs. Az államvédelmisek távozása után izgatottan tanácsolták, miel6bb menjünk el t61ük, nem vagyunk biztonságban. Menjünk Wonneberghez - javasolták.
A hátsó kijáraton át távoztunk. Wonneberg háza körül az egy héttel
korábbi jelenet ismétl6dött meg. Várakozás, nézel6dés. A különbség
annyi, hogy a lelkész ezúttal messzír61 észrevett bennünket. Akkortájt
ugyanis már folyamatosan az emeleti ablakban strázsált a látcs6vel.
Kaput nyitott, s mi gyorsan beléptünk a házba. Alig kezdtünk beszélgetésbe, amikor kopogtattak. Fél tucat er6sen meggyötört, halottsápadt
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ember érkezett Wonneberg túláradó örömmel köszöntötte 6ket Alig
fél órával korábban, teljes váratlansággal szabadlábra helyezték a letartóztatottakat. A fejlemény Wonneberg számára is váratlan és megmagyarázhatatlan volt. A jövevények egymás szavába vágva mesélték
el többhetes fogva tartásuk körülményeit, a kihallgatásokat, a pszichés
megfélemlítést. Rettenetesen féltek.
Együtt meghányták-vetették a dolgokat. Végül arra jutott Wonneberg, hogy a hatalom a foglyok szabadon bocsátásával akar enyhíteni a
közhangulaton, így akarják kifogni a másnapra készülő tüntetés vi torlájából a szelet. Lacival az egész megrázó tanácskozást filmre vettük.
A frissen szabadultaknak Wonneberg baráti címeket adott; menjenek
oda, húzzák meg magukat egy-két napig, nyugodjanak meg. Az érintettek eltávoztak. Kértük Wonneberget, segítsen nekünk is valamilyen
szállással, mivel nincsen hol éjszakáznunk. A lelkész meghívott bennünket aznap estére a közelben álló templomába. Mint mondta, ott
alternatív szolidaritási koncert lesz, rengeteg lázadó fiatallal, egyikük
biztosan szállást ad nekünk. Addig is menjünk el Pfingst úrhoz javasolta, miközben néhány ajánló sort írt egy papírdarabra.

31. 5 akik /hadni meriek; egy Neues Porum-akiioista
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Pfingst úrhoz déltájban értünk. Wonneberg sorait alaposan átnézte,
majd hosszasan Tesélni kezdett. Kivételesen nem egy lelkésszel, "csupán" a lipcsei Uj Fórum egyik vezet6jével hozott össze a jó sors.
Pfingst mozgalmuk erösödéséröl beszélt, arról, hogy szerte az NDKban tömegesen írják alá az Új Fórumot támogató nyilatkozatot, s a
hatóságok tehetetlenek velük szemben. Majd magára terelte a szót.
Évekkel korábban újságíró volt, de fokozatosan konfrontál6dott a
rendszerrel, így két éve állás nélkül maradt. Azóta nyelvórákat adott,
és szalonképesnek hitt személyek neve alatt elvégzett fordításokból
élt. Az NDK-beli sajtóviszonyokról elmondott szavai igen tanulságosak voltak. A különbség az ottani s a még oly kiforratlan magyarországi sajtóviszonyok között is óriási volt. Elővettem oldaltáskámból a
Magyar Narancs első számát. Nagyjából elmeséltem létrejöttét, tartalmát lefordítottam házigazdánknak. Az idő eközben alaposan elszaladt.
Közeledett az este, a szolidaritási koncert. Pfingst egy ócska Wartburgon bevitt minket a városközpontba.
Minden kihalt volt, holott máskdr az Altes Rathaus elötti tér a
lipcseiek kedvenc hétvégi sétálóhelye. Az utcákon idöröl időre menetelö munkásöregységek masíroztak fel s alá. Lacival jobbnak láttuk
mielöbb a wonnebergi templom felé venni az irányt Este hat óra tájt
találtuk meg a helyszínt. A templomban és az utcán máris nagyszámú,
az NDK-ban lázadó külsejünek minösülö fiatal várakozott. A szolidaritási alap számára pénzt gyűjtöttek, a templom bejáratánál felállított
büfében potom áron ételt, italt árusítottak. Wonneberg is megérkezett,
körbe vezetett minket a templomban.
A széksorok, a karzat, majd hamarosan a padló is megtelt. Kezdetét vette a templomi beatkoncert. Nagyon jő hangulat kerekedett, extravagáns, őrült zenekarok játszottak, felszabadult érzés, öröm lett mindenkin úrrá. A tömeg már megtudta, hogy szabadlábra helyezték a
lefogottakat. Egy kellemes, avantgárd külsejű fiú sodródott mellénk.
Neki szólt a lelkész - mondta -, aludjunk nála.
Útnak indultunk, este tízre amúgy is találkozónk volt a Budapestr6l
érkező tartaIékaut6val a föpályaudvar előtt. A pályaudvar környéke nem
volt biztonságos. Mintha Lipcse összes rendőre ott adott volna randevút
egymásnak. Az autó - egy magyar rendszámú Lada Samara - szerencsére ott volt. Ketten ültek benne, odáig felváltva vezettek. A német fiú,
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32. Lipcse,

/1

szolidaritdsi lameert e/6tt

Laci és én is beültünk, s elhajtottunk a közegekt6l hemzseg6 környékr61.Egy közeli parkban álltunk le, megbeszélni a további teend6ket
A tartalékautóval érkezettek féltek. A hatalmas rend6ri készültséget látva azonnal haza akartak indulni. Így azonban odalett volna a
tartalékkocsi. Laci kérte 6ket, menjenek inkább át az NSZK-ba, Frankfurt b6 egyórai úttal elérhet6. Aludjanak ott, s másnap este tízre jöjjenek vissza újra Lipcsébe. Ha tüntetés lesz, gyors távozásra lehet szükség, amihez 6k is kellenek. Nagy nehezen ráálltak. A városból kifelé
menet elvittek minket a keletnémet fiú lakásának közelébe. Kiszálltunk, 6k elhajtottak. Nem sok bizodalmunk volt benne, hogy másnap
viszontlátjuk 6ket. ..
A német fiú lakását óvatosan közelítettük meg. Néhány nappal
korábban a hely még megfigyelés alatt állt. Ezúttal nyugalom fogadott
minket. Úgy látszik - örvendeztünk -, a belvárosi er6demonstráció
elszívja a rend6rség erejét minden más feladat el61. A lakás kicsiny,
hideg, alig-alig berendezett lyuk volt. Kaptunk két matracot, pokröcokat, némi harapni valót. A videokamera néz6kéjén .visszaforgattuk" az
esti koncerten felvett anyagot. Jól sikerült. Úgy aludtunk, hogy talán
meg sem fordultunk álmunkban.
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Reggel szállásadónk egy közeli, hasonlóan lepusztult lakóházba
kísért. Az el6z6 esti keneert egyik sztárja ott lakott, felvételt készítettünk vele. Arról mesélt, hogy milyen szerepet játszanak a hozzá hasonló, lázadó zenészek a szellemi ellenállás ébresztésében. E16z6 este
láttuk, hallottuk, éreztük, hogy a keletnémet fiatalokra 6 és társai valóban komoly hatást gyakorolnak. Minden kérés nélkül el6vette gitárját,
és hosszas örömzenébe kezdett. Szelíd, szép énekbe. Saját szerzeményeit és német népdalokat játszott. Ahhoz képest, ami odakinn az
utcán várt bennünket, ez egy más, emberibb világ volt.
Lacival déltájban értünk be a városközpontba. Már akkor felnínöen
sok ember sétált, a Prágában megismert módon. A Tamás-templomhoz
tartottunk. Vártuk Mécs Mónikát és alkalmi társát Berlinb6l. Jó 6rányit üldögéltünk egy padon. A nap szépen sütött, végre nem fáztunk, a
Tamás-templom orgonistája próbált, a nyitott ajtón kisztír6dtek a futamok. Bach templomához szép számban zarándokoltak a turisták. Kikapcsoltunk. Napoztunk és nagyokat hallgattunk. A hangulat elandalított minket.
Mónika és a társa nem sokkal egy óra után futottak be. Berlinben
nyugalom honolt, így jött össze a csapat Lipcsében. Ideje volt megbeszélni, mit csináljunk aznap este a tüntetésen. A közelben, a Neues
Rathaus el6tti parkban telepedtünk le. J61 láthattuk a környéket, ha
valaki túl közel jött, id6ben közömbös témára váltottunk. El6vettünk
egy üveg italt, meg-meghúztuk, mert egyre jobban féltünk.
Móni és társa, illet,:e Laci és én külön fogunk mozogni - els6re
ebben egyeztünk meg. Igy nagyobb az esély, hogy legalább az egyik
páros megússza. Ha Móniék a szerencsések, nekik ott a Volga. Ha mi,
akkor - rem éltük - befut a Frankfurtba küldött Lada. Rágógumival
leragasztottuk a videokamerák elején lév6, a sötétben feltt1n6en világító vörös varázsszemet. Tudtuk, hogya tömeg tele lesz titkosrend6rökkel, akik éppen arra vadásznak majd, hogy az olyan hírvivőket, mint
mi, semlegesítsék, elzárják a külvilágot a tájékozódás lehet6sége el61.
Ugy véltük, hogy rajtunk kívül más tévéstáb bajosan maradt Lipcsében
aznap estére. Késöbb ez igaznak bizonyult.
A prágai és az el6z6 NDK-beli út tapasztalatai alapján biztosítási
rendszert alakítottunk ki. A kameraman forgat, társa három-négy lépés
távolságból biztosítja, szemmel tartja a tömeget, s szöl az operatörnek.

93

SZÉTESIK AZ ARANYKALICKA

ha gyanús mozgás támadna. A biztosítö feladata az is, hogy a teli
videokazettákat elvegye az operatörtöl, s táskájából újat adjon neki.
Ugyancsak a biztosítőnál a helye a videokamera akkumulátorainak és
a töltönek. Felkészültünk: esetleg elveszítjük egymást a tömegben.
Erre az esetre azt találtuk ki, hogy este nyolc óra után félóránként a
Tamás-templom előtt várunk öt-öt percet este tízig. Aki addig nem
kerül elő, azt lefogták. Aki szabadlábon, marad, az este tíz óra öt
perckor különbözö irányokban hazaindul. Igy szólt a terv ... Délután öt
óra volt, mire mindezt kimódoltuk.
Külön-külön indult el a két páros a Miklós-templomhoz. Az előző
hetit nagyságrendiIeg meghaladó tömeg zsúfolódott össze az utcákon. Az
emberek lelkesen skandálták a jelmondatokat A pályaudvar kömyékén,
az Opera mellett és a Ringen lévő Stasi-székháznál sok ezer rohamrendör.
rnunkásör várakozott készenlétben. A templomnál a házak tetején a robotkamerák vitustáncot jártak, olyan ütemben fényképezték a tiintet6ket. Feltehet6en a későbbi azonosítás céljából, de a nép fütyült erre.
Hat óra tájt - Laci közelében állva - arra figyeltem fel, hogya
templom túlsó végében a tömeg feje fölé emelkedve Mónika forgat,
kamerája varázsszemér61leesett a ragasztó. Jóllátható volt, mit csinál.
Megpróbáltunk a közelébe furakodni, figyelmeztetni, de annyira sűrűn
álltak, hogy tapodtat sem haladtunk. Kisvártatva a Mónika környékén
állók között nagy kavarodás támadt. ..
A nép elindult a Ring felé, hogy az előző heti utat újra bejárja.
Duzzadt, mind hangosabbá vált a tüntetés, Csak az első sorokban mentek némán az emberek, összefogódzkodva, jelmondatokkal házilag telefestett textilcsíkokat maguk elé feszítve. Laci kiállt az első sorok elé,
úgy forgatott Ez rettent6en veszélyes volt, a titkosrendörök nyílvánva~
lóan észrevették, lefotózták, <le ő nem törődött vele. En az út melletti
park egyik sűrű bokrában a földön feküdve figyeltem. Az út túloldalán
több - Lacit szemmel tartó - gesztikuláló fogdmeg látszott. Kiszaladtam a fedezékböl, és betuszkoltam Lacit a tömegbe. A titkosrendőrök
utánunk vetették magukat A sűrűség Laci és előttem szétnyílott, utánunk viszont szinte áthatolhatatlanul összezárult Laci balra furakodott, én jobbra, hogy megosszuk az üldözöket. Az együtt megtett néhány lépés alatt Laci átadta a leforgatott kazettát Beletettem a táskámba, ahol így már négy darab informatikai kincs lapult.
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A tüntető nép egyik oldalán kiléptem a sorból. Vissza a parkba,
vissza a bokorba. Láttam, ahogy két-három perc múlva néhány fogdmeg utánam jön, és tanácstalanul jobbra-balra néz, majd beindul a
parkba, hogy átfésülje a terepet Nem sokat haboztam, felugrottam, és
futottam, ahogy tudtam a sötétben. A föpályaudvarral szemközti Hotel
Leipzig elé értem ki.
.
A bejáratnál kisebb embercsoport állt a lépcsőkön, és a tüntet6ket
figyelte. Sötét öltönyben, zakójukon az NDK-ban bonbonnak nevezett
pártjelvénnyel. Egyikükben az aznapi újságból ismerős arcot fedeztem
fel. A városi párttitkár állt ott hadsegédeivel. Hirtelen ötlettél vezérelve, szándékosan törve a németet, hozzájuk léptem. Olybá vettem,
mintha mit sem sejtő turista lennék, s azt hinném, hogy 6k is azok.
Nyitva van az étterem? - érdeklödtem, Meghökkentek a köznapi kérdés hallatán, azután szóra sem méltattak, csak bólintottak. Beléptem a
szálloda ajtaján.
Látszólag kelepcébe kerültem. A lipcsei pártvezetőség. a rendőrség
és a Stasi alkalmi főhadiszállására toppantam be. Az őrök csak azt
látták, hogy fél perce a helyi vezérrel váltók szőt, s hogy az bólint a
fejével. Így nem nyúltak hozzám. Ki tudja, mit hittek ...
Az étteremben étlapot kértem, és komótosan megvacsoráztam. Végigettem az étlapot, italokat rendeltem, elbeszélgettem a pincérrel- mi
ez a cirkusz odakinn? - gondosan törve a német nyelvet. A szemem
sarkábólláttam, hogy néhányszor futó ellenőrzésre öltönyös urak állnak meg nem messze t6lem. llyenkor a szomszédos bokszokban ülő
konzumhölgyek heves bámulásába fogtam. Este nyolc óra tájt fizettem, és
kisétáltam a szál1odából. A vezérkar addigra eltávozott, A Ringen még
mindig a tüntető tömeg hömpölygött Gyors léptekkel befordultam az elsö
mellékutcába, hátranéztem. nem kövemek-e. Beálltam egy kapualjba,
vártam 10 percel Sehol senki. Megnyugodtam.
Nem tudtam, mi van Lacival, mi van Mónikával és kíséröjével.
Nálam a kazetták, amikkel nem volt ajánlatos az immár néptelen belvárosi utcákon sétálgatni. Bármelyik percben igazoltathattak, vagy
összefuthattam a korábban engem is kergető titkosrendörökkel. El kellett viszont jutnom a Tamás-templomhoz a találkozóhelyre. A Miklóstemplom közelében jártam, amikor szembejött Magirius lánya. Akár
egy mentöangyall Behúztam az egyik kapualjba, s elmondtam neki a
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33. A Magyar Narancs 2. számának cfmlapja, benne beszélgetés Magirius püspökkel

történteket. A szállodai epizódon jót mulatott. Megkértem, vegye magához a kazettákat, nála talán nagyobb biztonságban van az anyag. S~Ó
nélkül eltette. Háromnegyed tízre találkozót beszéltünk meg az egyik
belvárosi passzázsban, hogy visszaadhassa a kazettákat. A lány
jobbra én balra el, figyelve, nem követnek-e bennünket. Szerencsénk volt.
Alapos kerülövel. a legsötétebb, legnéptelenebb utcácskákon haladva
fél kilenere értem a Tamás-templomhoz. Két perc múlva Laci is befutott.
Halkan elmeséltük, ki hogyan úszta meg a fogdmegeket Laci nálam
rosszabbul járt. A kamerával kezében ő is a tömegbe menekült, csakhogy
nem a park felőli oldalon lépett ki a felvonulók közül. A túlsó járdán álló
figyelők észrevették, és űz6be vették. A Ring háta mögö~ sötét l~~telepre rohant be, és egy félig teli, nagyméretű szemeteskontenerben bújt ~l.
Ott kuksolt - a hulladékot magára húzva - egy b6 órát, hallgatva, ammt
nagy garral keresik.
..
, .
Mónika és kíséröje nem futottak be, pedig kilenc utarug vártuk
őket. Egymástól tíz-tizenöt méterre gyorsan a föpályaudvar melletti
parkolóhoz siettünk, Mónikáék Volgája várt ott kora délután óta. Megállapítottuk, hogy hiba volt ide állítani az autót, mivel a tétlenségre
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kárhoztatott rohamrendőrök teherautói mind itt vesztegeltek, és a kutyás rendőrosztag is a parkolóban várakozott az ideges állatokat sétáltatva. Szerencse a bajban, hogy a Volga sötétebb, félreeső részen
állt. Úgy láttuk, az autó üres. Odamentünk, hátha Móniék nyomára
bukkanunk.
A Volga kombirészében mindenféle pokróc és üléshuzat alatt egy
emberi test körvonalai derengtek a sötétben. Az autó egyik első ajtaja és a
kombi felőli rész nyitva volt. Attól tartottunk, a rendőrök észreveszik,
hogy gyanús mozgás van a parkolóban. Szerencsére a tüntetés időközben véget ért, és a rendőrségi teherautók - miközben a Volgával foglalatoskodtunk - sorban, egymás után elindultak a parkolóból. Végigdübörögtek a Ringen, nyomukban a munkásöröket szállító gépkocsioszloppal. A hatalom az egy héttel korábbihoz hasonlóan újra meghátrált.
Kiürült a parkoló, felnyitottuk a kombi hátsó ajtaját. A göncök alatt
Mónika feküdt,' önkívületi állapotban. Összevissza motyogott csak,
ruháján hányásfoltok. Zsebeiben három videokazetta. Egy termoszban
kávét találtunk, megitattuk, lassan magához tért. Akadozva mondta el,
hogy a kíséretében lévő fiút elfogták a rendörök. Arra, hogy ő hogyan
szabadult meg, hogyan szaladt el, s főképpen hogyan került a csomagtartóba, nem emlékezett. Közeledett "a" háromnegyed tíz. Laci Mónikával maradt, aki változatlanul igen rossz állapotban volt. Elindultam,
vissza abelvárosba. Magirius lánya a megbeszélt helyen várt, átadta a
kazettákat. Elújságoltam, mi történt társaimmal. Egy papírra zsebnoteszéből két drezdai címet írt fel. Ha kij utunk a városból, éjszakára
menjünk oda. Lipcsében az ellenzéki ek aznap éjjel házkutatástói tartottak, apja pedig telefonon olyan híreket ~apott, hogya Stasi lezárta a
Berlin felé vezető utat és a pályaudvart. Igy próbálják összeszedni és
azonosítani a lipcsei tüntetésen részt vevő vidékieket.
Visszasiettem a parkolóba. Mónika kicsit már jobban volt. Lacival
átmentünk a föpályaudvar túlsó végébe, a másik parkolóba, oda vártuk
lO-re az előző este Frankfurtba küldött autót. A Volga soférje és
slusszkulcsa a rendőrségen, a vonatokat ellenőrzik; létfontosságú volt,
hogy befusson a Lada. Félórája vártunk, mire megérkeztek. Belekerültek az útzárba, alig engedték be őket a városba. Beültünk, és áthajtottunk abba a parkolóba, ahol a Volga és Mónika volt. A lányt óvatosan
áteme1tük a Lada hátsó ülésére, ki ürítettük a Vol gát.
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A városból kerü16utakon mentünk ki, a Lipcse-Drezda autópályán
140-es sebességgel menekültünk a felbolydult városból. A Ladával
mozgó két sof6r rettent6en félt, bánta, hogy az egészbe belekeveredett.
Nem voltak hajlandók sem a kamerát, sem a videokazettákat átvinni a
határon. Csupán Drezdáig szállítottak bennünket. Onnan Berlinbe
menni? - err6l hallani sem akartak. Miel6bb kifelé az NDK-ból- ez
volt egyetlen vágyuk.
Drezdában el6ször a belvárosi címre vittek bennünket. Egy római
katolikus pap lakott ott, akir6l Magirius lánya elmondta, hogy tagja,
s6t vezet6je a drezdai sztrájkbizottságnak,
azaz Hans Modrow tárgyalópartnere. Nála próbáltunk meg aznap éjszakára szállást szerezni.
Éjjel tizenegy óra tájt járt az id6, amikor hosszas csöngetésre a pap
kaput nyitott. Bevezetett a házba. A többiek eközben az utcán, az
autóban várakoz tak. Elmondtam, hogy Lipcséb6l jövünk, s mi járatban
vagyunk. Szállás kellene három embemek. Az 6 háza nem biztonságos
- felelte -, jobb, ha továbbmegyünk. Igaz-e, hogy 6 Modrow tárgyalópartnere? - kérdeztem. Igaz, de nem adhat infonnációkat, úgy szól a
megegyezés a tárgyalófelek között - válaszolta. Némi kapacitálásra
azért elmondta, hogy mi folyik, írásos dokumentumokat mutatott, de
ahhoz, hogy behívjam Lacit a kamerával, már nem járult hozzá.
Továbbhajtottunk a drezdai villanegyedbe, a második címre. Hiába
csengettünk, kopogtunk, csak nem nyitottak ajtót, pedig az ablakban
fényt láttunk. Egy sarokkal odébb utcai telefonfülke állt, telefonálni
próbáltunk. A kagylót felvették, de éppen hogy belefoghattam volna a
magyarázatba - mi járatban vagyunk -, máris nagy hangon közölték:
ez téves hívás, 6k semmir6l sem tudnak. A helyzet egyértelmű volt:
vagy félnek, hogy figyelik, vagy valóban figyelik is 6ket.
Sof6rjeink a drezdai f6pályaudvar közelében ukmukfukk kiraktak
bennünket, és tovaszáguldottak Magyarország felé. Laci, Móni és én
ott maradtunk a kies drezdai éjszakában. Az óra éjfélt mutatott. Az
els6 vonat hajnali fél ötkor ment Berlinbe. Az id6t egy parkban húztuk
ki, felváltva aludtunk egy padon.
Nem mehettünk Drezdából haza, sajnos mindenképpen Berlin volt
a végcél. Egyrészt utána akartunk nézni az egy héttel korábban Berlinben letartóztatott videokamerának. Azt ugyanis az ottani magyar nagy-
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követség visszaigényelte. De volt más ok is. Megint csak pótolhatatlan
hírértékű filmanyag volt nálunk az el6z6 esti lipcsei demonstrációról.
Még elutazásunk el6tt ígéretet tettünk egy nyugat-berlini tévétársaságnak, ha lesz anyagunk, rendelkezésükre bocsátjuk. At kellett tömi valahogy a Honecker-rezsim hírzárlatát!
A nyugat-berlini tévések emberével 17-én reggel nyolcra beszéltük
meg a találkozót, a kelet-berlini tévétorony lábánál. Fél nyolcra értünk
be az Ostbahnhof pályaudvarra. A fáradtságtól szédelegve, de nyolckor a megbeszélt helyen álltunk. A nyugat-berlini is percre pontosan
érkezett. Óvatosan kezébe csúsztattuk az el6z6 esti lipcsei tüntetésen
forgatott egyik kazettát, és gyorsan elbúcsúztunk. Kelet-Berlinben
együtt mutatkozni egy nyugat-berlini tévéssel nem éppen életbiztosítás. Aznap este egész Németország újra a mi anyagunkból tudhatta
meg az igazságot, hogy mi történt Lipcsében. Reméltük, hogy Honeckerék bukásához valamivel mi is hozzájárulunk! Arról már nem is
beszélve, hogy "aFekete Doboz újabb, mérhetetlenül izgalmas kordokumentum birtokába jutott, amennyiben persze a kazettákkal egyetemben kijutunk az NDK-ból. .. Ilyesmir6l beszélgettünk a reggeli berlini
utcán, miközben az Un ter den Lindenen a magyar nagykövetség felé
baktattunk. Egy 6sz hajú ember - nem tudtuk, elvtárs-e vagy már úr fogadott bennünket. Igen barátságos és segít6kész volt. Mindent megtesznek a kamera elökerítéséért, de egyel6re mindhiába - tájékoztatott.
Talán, ha legközelebb erre járnak - tréfálkozott.
A schönefeldi repül6térre éppen id6ben értünk ki. La~i és Móni
beültek az étterembe, én a Malév-kirendeltségre indultam. Ugy hittem,
hogy az egy héttel korábbi segítség most is meglesz. Pechem volt. Az
ügyeletes malévos a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatta az
együttműködésre. Nem volt mit tenni, a kamerát és a maradék hat
videokazettát nekünk kellett felvinni a repül6gépre!
A reptéren mindenütt nyüzsögtek a megfigyel6k, ezért kimentünk
"sétálni" egy kicsit a környez6 mez6re. Az id6 igencsak fogyott, sietnünk kellett, nehogy lekéssük a gépet. Kinek van a legnagyobb esélye
arra, hogy nem ellen6rzik túlzott alapossággal? - ez volt az cldöntend6
kérdés. Mónika és Laci a lipcsei incidensek miatt körözés alatt is
állhattak. Maradt az én csomagom, abba rámoltuk be a kazettákat.
Laci pedig a videokamerát vitte, néhány használatlan kazetta társasa-
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gában. Valamit babrált is a gépen, hogy - ha megkérdeznék, mit filrnezett - azt mondhassa, elromlott a kamera, azért nem tudta az NDK
szép tájait megörökíteni. Merthogy a mese egységesen: turistaúton
voltunk. Biztonsági okokból ezúttal is külön-külön
mozogtunk. Ha
netán valamelyikünket azonosítottak volna, a többiek emiatt ne szoruljanak.
Laci és én ezúttal is simán jutottunk át az ellen6rzéseken. Mónika úgy
járt, mint egy héttel korábban Bátonyi Csaba. Őt is listára tették. A f6,
hogy újra felszállt velünk a repül6, újra hazafelé tartottunk. Komolyan
aggódtunk Lipcsében maradt társunkért, akir61 aznap reggel a berlini
magyar nagykövetség mit sem tudott. Ferihegyen els6 dolgunk volt
felhívni a Fekete Doboz f6hadiszállását, mi hír társunkról. Szerencsére, mivel nem találták meg nála a corpus delictit - azaz a leforgatott
kazettákat -, veszélytelennek ítélték, s egy alapos kihallgatás és letolás
után kitoloncolták az NDK-bói. A Volgát vihette, a kamera maradt.
Cseh területr6l - nem sokkal el6ttünk - jelentkezett be telefonon. Így a
második NDK-beli út is jól végz6dött, "csupán" egy újabb kamera
bánta ...
A következ6 hetekben a keletnémet rendszer kártyavárként omlott
össze. Honecker és elaggott csapata kikérült a hatalomból, s jött helyette Egon Krenz, majd Hans Modrow. A lényeg azonban - a rezsim
összeroppantása - azon az október 7-i és október 16-i berlini és lipcsei
napokon történt.
Kés6bb, november 11-13. között Laci, Mécs Mónika és én még
egyszer visszatértünk az NDK-ba, megörökíteni a berlini fal megnyitását. Az immár veszélytelen körülmények között ott készült felvételekkel vált teljessé az NDK aranyozott kalickájának szétesését dokurnentáló sokórás filmanyag. Októberben még csak jelképesen, novemberben pedig már tettleg is az els6k között lehettünk az Európa kettéosztottságát jelképez6 fal ledöntésénél.

Miközben
az NDK forradalma vagy inkább összeomlása végbement, az események egy új láncolata is elindult 1989 kora 6szét61 már
látható jelei voltak: a Szovjetunió lassú széúorgácsol6dásának.
Az
egyes tagköztársaságok
önállósulasi törekvései két körzetben er6södtek fel. Egyfel61 a Baltikumban, másfel61 a Kaukázus térségében. A Fekete Doboznál arról beszélgettünk, hogy dokumentálni kellene valahogy ezt is. Egy véletlen a kezünkre játszott.
Még a Magyar Hírlapnál ismerkedrem össze Légrády Eszterrel, aki
egészségügyi témákról írt, és jő kapcsolatba került a Vöröskereszttel,
s6t aktívan bekapcsolódott a szervezet munkájába 1989 januárjában
Örményországot pusztító földrengés rázta meg. Eszter attól kezdve a
földrengéskárosultak megsegítésére irányuló magyar vöröskeresztes
eröfeszítések motorja lett. Örmény árvák magyarországi üdültetését
szervezte, a károsultak számára pedig társaival sok milliő forintot
gyújtött össze, amib61 aztán Leninakánban, a földrengést6l legsúlyosabban érintett városban egy magyar iskola alapjait rakták le. A befolyt adományok másik részéb61 a Vöröskereszt nagykereskedelmi
áron rengeteg élelmiszert vett, és Malév-gépekkel Jerevánba szállította. Az egyik ilyen charterjárat 1989. október 18-án indult, fedélzetén
több tucat tonnányi konzervvel, rizzsel, csecsem6tápszerrel. Légrády
segítségé vel erre a gépre sikerült felkecülni Pesty Lászlónak és nekem,
vöröskeresztes aktivistaként. Cserébe elvállaltuk, hogy videofelvételeken dokumentáljuk a körülrnényeket, a magyar Vöröskereszt helyszíni
munkáját, illetve, hogy személyesen is segédkezünk az élelmiszerek szétosztásában a földrengés sújtotta területeken álló menekülttáborokban.
A Jerevánba tartó Malév-gép olyan útvonalon repült, amelyen
egyébként nem jár polgári gép. Napkeltekor szálltunk fel Ferihegyr61.
A gépen a személyzettel együtt tízen tart6zkodtunk. A csomagteret és
az utastér nagyobbik részét hatalmas kartondobowkban leszíjazva a
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