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Nagy Imre gondolati útja 
1956. november 4.-1957. április 14. 

Nagy Imrét politikai felfogása, értékei, ahogyan azt több évtizedes pályájának 
konfliktusai jól mutatják, 1956 előtt is jelentősen megkülönböztették a kom-
munista mozgalom akkor meghatározó vezetőitől. E különbségek valamifajta 
összefoglaló rendszerezésére azonban egyrészt gyakorlati politikus lévén, s 
mert ez a kommunista ideológia monolit jellege miatt eleve eretnekségnek 
számított, nem tett kísérletet. 1955-56-ban, a hatalmi központból való kikerü-
lése után készített írásai, bár alapvetően vitázó szándékkal készültek, mégis 
kirajzolják politikai-gondolati portréját, a közvetlen vitairatokon túli tanul-
mányai (31 külpolitikáról, a közélet etikai kérdéseiről, stb.) pedig arra'mutatnak, 
hogy élt benne egy erős késztetés a Sztálin halála utáni fejlemények tükrében 
a szocializmus helyzetével való elméleti számvetésre.11956 tavaszának erjedése, 
a politikai élet felgyorsulása, a pártellenzék megerősödése azonban elvonták őt 
az e törekvést megvalósító írástól, bár néhány írása ebből az időszakból is 
ismeretes.2 

Mondhatnánk persze, hogy politikai portréját írásainál sokkalta inkább kiraj-
zolják forradalom alatti tettei, politikai választásai és döntései, magatartása. Ez 
természetesen vitathatatlan. Nagy Imre alakját a jelenben alapvetően ez, és a 
per során tanúsított helytállása, októberi döntéseinek vállalása határozza meg. 
Mégsem érdektelen azonban az e két stáció közötti, a forradalom miniszterel-
nökétől a fogoly politikusig vezető út felidézése. Bár ennek az útnak szorosan 
vett eseménytörténete sem minden tekintetben ismert, ezúttal alapvetően a 
gondolkodó-író ember „belső útja" az, ami a vizsgálódás középpontjában áll. 

Valamelyes elmélyedésre, írásra Nagy Imrének 1956. november 4-e, a for-
radalom leverése után, de még inkább a jugoszláv követségről a romániai 
Snagovba történő deportálását követően nyílott - kényszerű - módja. Mégpedig 
az 1955-ös szituációtól látszatra fényévnyi távolságra álló körülmények között 
- valójában azonban nagyon hasonló helyzetben. Nem véletlen, hogy bár 
időközben sorsfordító események történtek, Nagy Imre romániai írásai és az 
1955-ös vitairatok szembeötlő hasonlóságot mutatnak. 

Akárcsak 1955-ben, Nagy Imre személye és tevékenysége - s nem csupán a 
forradalom alatti ténykedése - egyre élesebb támadások középpontjába került. 
Azonnal létrejött tehát a vitára való kihívás állapota, az 1955-ös írások legfontosabb 
mozgatóinak egyike. Akárcsak 1955-ben, ez a vitahelyzet sem nélkülözte a 
személyes indítékokat. Ahogy akkor Rákosival, most is egy vele korábban ha 
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nem is szoros, de személyes - és a forradalom napjaiban politikai szövetségesi -
viszonyban álló személlyel, Kádár Jánossal került szembe. 

Az 1956 őszén történtek, ha lehet, még a korábbiaknál is inkább előírták a 
magyar és nemzetközi szocializmus helyzetével való elméleti számvetés szükséges-
ségét. 1955-ben Nagy Imre megtehette, hogy fejtegetései érvényét korlátok 
között tartotta: nem terjesztette ki bírálatát a szovjet vezetésre, s nem fejezte ki 
nyíltan a jugoszláv modellel, vezetéssel való rokonszenvét. Az első és főképpen 
a második magyarországi szovjet intervenció nyomán politikai elemzésében 
szükségképpen szembe kellett néznie a Szovjetunió szerepével a közép-kelet-
európai országok politikai viszonyai alakításában. 

Végül - bármily furcsának is tűnik - a romániai írások, elsősorban Nagy Imre 
politikai levelei arról árulkodnak, hogy 1956. november 4. után sem adta fel 
valaminő politikai reaktiválódás reményét. 1955-ös vitairatai születésekor is döntő 
motívumot jelentett az a remény, hogy áprilisi eltávolítása nem jelenti politikai 
pályafutása végpontját. Abban az időszakban - 1955. április-májusában - , 
amikor így érezte, a lényegi engedményektől csupán a kétségbeesésből táplál-
kozó passzivitása tartotta vissza. Noha november 4. után a korábbinál súlyosabb 
körülmények közé került, s valamennyire bizonyosan számolt kezdettől fogva 
nem csupán pályafutásának végével, de életének elvesztésével is,4 a reményt -
hogy valamilyen politikai szerepet még játszhat, vagy legalábbis sorsa olyan 
politikai alkufolyamat eredményeképpen dől el, melyre neki magának is lesz 
befolyása - nem adta fel. 

A száműzetés kényszere és ezek a racionális politikai motívumok termé-
szetesen vitték oda ismét huzamosabb időre az íróasztalhoz. Számvetés, elemzés, 
és - az idő múlásával egyre kevésbé - program, elképzelések a jövőre: ugyan-
azon indítékok, mint 1955-ben. És akárcsak akkor, novemberben is döntő 
szerepet játszott egy sajátos lelkiállapot. Az 1955-ös vitairatok száraz soraiból az 
akkori lelki háttér alig-alig érezhető. Nagy Imre romániai írásait viszont éppen 
az ebből a hallatlanul mély keserűségből, a megcsalatottság és becsapottság 
érzéséből fakadó szenvedély és düh különbözteti meg ennek az írásaiban rend-
kívül fegyelmezett, visszafogott embernek összes korábbi munkájától. Ezt az 
érzést és lelkiállapotot-jobb szó híján - „november negyedike szindrómának" 
lehetne nevezni. 

A „NOVEMBER NEGYEDIKE SZINDRÓMA" 

Méray Tibor, az egyik legjobb Nagy Imréről szóló könyv szerzője 1956. október 
29-éről írja, hogy „Nagy Imre talán soha annyira biztos nem volt a dolgában, 
mint akkor..."5. E megállapítás érvénye talán kiterjeszthető még a következő 
két napra is. Október 31 -tői a szovjet csapatok beözönlése az országba fenyegető 
árnyékot vetett az egyidejűleg meginduló politikai, közbiztonsági és érzelmi 
konszolidációra. Nagy Imre azonban minden baljós előjel (Kádár eltűnése, az 
ország stratégiai pontjainak tervszerű megszállása, az ENSZ tehetetlensége, a 
kínai álláspont megváltozása, stb.) ellenére úgy érezhette, hogy még képes az 
események legalább bizonyos mértékű irányítására, maradt lehetősége arra, 
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hogy a katasztrófát elhárítsa. Külpolitikai elképzelései és az adott helyzet 
egyaránt arra sarkallta, hogy a legfontosabb szálat, a szovjetekkel való szemé-
lyes érintkezés október végéig beváltnak hitt szálát igyekezzen fenntartani, s 
ezen az úton szerezni információt Moszkva szándékairól. November 4-e egye-
bek mellett azt a meggyőződését, ezt az elképzelést törte darabokra. 

Mikojan és Szuszlov október 31-i távozása után a kapcsolatot szovjet részről 
Andropov nagykövet tartotta vele, a semlegességi nyilatkozat személyesen 
történő átadását követően azonban - a jelenlegi ismeretek szerint - többé nem 
találkoztak. Ezen utolsó alkalommal Nagy Imre kifejtette: „...a döntés ellenére 
még mindig bízom abban, hogy a felmerülő súlyos ellentéteket közvetlen 
tárgyalások útján sikerül elintézni. Kértem [Andropovot], közölje a szovjet 
kormány és a párt vezetőivel azt a kérésemet, hogy erre adjanak lehetőséget."6 

Válasz a kérésre nem érkezett. November 2-án és 3-án az érintkezés a diplomá-
ciaijegyzékváltás hűvös nyelvezetére, esetleg telefonra korlátozódott. Kétnapos 
feszültség után 3-án délben a Mikojan-féle delegációval még októberben Buda-
pestre érkezett Malinyin vezérezredes vezette katonai küldöttség megjelent a 
Parlamentben, hogy megkezdje a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok 
kivonásáról szóló tárgyalásokat. 

E reményteli mozzanatot csakhamar - aznap délután - követte a kínai pártlap 
élesen forradalomellenes vezércikkéről érkező hír, amelynek hatására Nagy 
Imre lemondta a délután 5 órakor kezdődő nemzetközi sajtótájékoztatón való 
részvételét.7 Ehelyett az MSZMP csonka intéző bizottságával (Szántó, Lukács, 
Donáth, Haraszti, majd a tájékoztatóról érkező Losonczy) együtt a Malnaseanu 
külügyminiszter-helyettes vezetésével a Parlamentben tartózkodó román dele-
gációval folytatott - a késő éjszakába nyúló - tárgyalásokat. Korábban feltéte-
lezték, hogy a románok - az előző napokban értesülve a szovjet beavatkozás 
elhatározásáról - igyekeztek „feltartani", esetleges ellenlépéseiben akadályozni 
Nagy Imrét. Nagy Imre valóban lemondott a nemzetközi sajtótájékoztatón való, 
utolsó, még viszonylag szabad és hosszabb megnyilvánulás lehetőségéről, más 
ellenlépést azonban aligha tehetett, ilyet feltehetőleg nem is fontolgatott. El-
lenben maga is fontosnak tartotta a románokkal való tárgyalást: „... Malnasant 
[sic] arra kértem, közölje a Román Munkáspárt Központi Vezetőségével és 
személy szerint Gheorghiu-Dejzsel azt a kérésemet, hogy a szovjet kormány és 
párt vezetőivel közvetlen megbeszélések útján lehetőségünk legyen a felmerült 
ellentétek elintézésére, vagyis arra kértem őket, közvetítsenek ebben a helyze-
tünkben. Málnásán azt mondotta, hogy azonnal tudomására hozza az általam 
elmondottakat Gheorghiu-Dejnek."8 Éjfél is elmúlt, mire a tárgyalás véget ért, 
és Nagy Imre nyugovóra tért. 

A másnap hajnalban történteket Nagy Imre kihallgatása során a következő-
képpen mondta el: „November 4-én hajnalban a titkárság részéről ...[valaki] 
azzal keltett fel, hogy rögtön menjek a titkárságra, mert arról érkeznek jelen-
tések, hogy a szovjet csapatok részéről megkezdődött a támadás a főváros ellen. 
...már ott találtam Tildy Zoltánt a kíséretével, ott volt Donáth Ferenc, Tőkés 
Ottó és más személyek... Közölték velem a legfrissebb híreket az ország minden 
részéből. Valamennyi telefon akkor is szólt és mindenünnen jelentették, hogy 
a szovjet csapatok megkezdték a támadást. A kérdésük mindenünnen az volt, 
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hogy mi a teendő, mit csináljanak... A telefonnál lévőknek, tekintettel arra, hogy 
magam nem tudtam a telefonon érdeklődőknek választ adni, pedig minden 
esetben velem akartak beszélni, utasítást adtam, hogy sehol semmiféle ellenál-
lást ne tanúsítsanak, mindenféle provokációtól tartózkodjanak, a szovjet csapa-
tokra tüzelni nem szabad."9 

Eközben Donáth és Tildy sürgették a miniszterelnököt: tegyen rádiónyilat-
kozatot, amíg ez lehetséges. Donáth megfogalmazta, Nagy Imre kiegészítette a 
pár mondatos szöveget, majd azt a parlamenti stúdióban beolvasta (hajnali 5 
óra 20 perckor hangzott fel, behallatszódó fegyverropogással „aláfestve"). 
Amint ez megtörtént, a már a nyilatkozat megfogalmazásánál jelen lévő Szántó 
Zoltán „négyszemközti beszélgetésre" hívta félre Nagy Imrét. Elmondta, hogy 
ő „az éjszaka folyamán beszélt a jugoszláv követség egyik vezetőjével, aki arra 
hívta fel a figyelmét, hogy a magyar vezető elvtársak súlyos csapásoknak vannak 
kitéve. Feleslegesen ilyen súlyos csapásokat ne vegyenek magukra, és az a 
tanácsa, hogy lehetőleg minél sürgősebben értesítse ezeket az elvtársakat, hogy 
haladéktalanul menjenek át a jugoszláv követség épületébe, ahol menedéket 
találhatnak."10 A bejelentéstől és a körülményektől szinte kábult miniszterelnök 
tanácstalan reagálása még a kihallgatási jegyzőkönyv szerkesztett szövegén is 
érződik: „...megkérdeztem, hogy tulajdonképpen miről is van szó? O a szovjet 
csapatok támadásával hozta ezt kapcsolatba, a súlyos csapást... erről a részről 
kellett várni."11 Szántó később a jugoszláv követségen - a Tito pulai beszédében 
elhangzott „szökési" váddal kapcsolatosan - írásos feljegyzést készített a jugo-
szlávokkal folytatott tárgyalásairól. Ebben pontosan meghatározza a jugoszlá-
vokkal való megbeszélése időpontját, s írásából kiviláglik, hogy vele már akkor 
közölték, hogy „miről is van szó": „1956.november 4-én, kb. éjszaka egy órakor 
a miniszterelnökségről telefonértesítést kaptam arról, hogy Soldatic jugoszláv 
nagykövet sürgősen beszélni kíván velem." Miután Szántó haladéktalanul el-
ment a követségre, Soldatic fogadta, és a következő közlést tette: „A helyzet 
rendkívül súlyos, az események igen gyorsan fejlődnek, a szovjet csapatok Buda-
pest elleni újabb támadása bármely percben bekövetkezhet.... legyenek meggyőződve arról, 
hogy ha Belgrádból ilyen üzenetet küldenek, akkor bizonyára olyan értesüléseik vannak, 
amelyeket még vele, a nagykövettel sem közölhetnek,"12 [Az én kiemelésem - R. M. J.] 

Ma már tudjuk, hogy Belgrád honnan szerezte „értesüléseit" a brioni csúcs-
találkozóról. Ha ekkor a támadás pontos időpontját a szovjet vezetők nem is 
közölték, a Nagy Imréék „kikapcsolását" célzó akció terve itt, illetve Kádár 
János előző napi moszkvai tárgyalásain körvonalazódott13. Azt viszont talán a 
szovjet támadás okozta első döbbenet állapotából fel sem ocsúdó Nagy Imre is 
megkérdezhette: Szántó Zoltán, akit múltja miatta párt akkori vezetéséből talán 
leginkább respektált - október 23-án délután még első titkárságát is felvetette 
- , miért nem közölte vele haladéktalanul a jugoszlávoktól kapott hírt, s talán 
azon is elgondolkozhatott: ha nem ezt tette, mivel foglalkozott, kikkel és miről 
tárgyalhatott az éjszaka folyamán? 

Hogy a jugoszlávok, akiknek támogatására a forradalom előtt és alatt oly-
annyira számított, milyen kétértelmű szerepet vállaltak ebben a súlyos helyzet-
ben, arról nemigen lehetett teljes képe, legfeljebb az villanhatott át az agyán, 
miért nem vele személyesen közölték a hírt? Ami a szovjetek szerepét illeti, az 
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még Szántó közlése előtt világossá vált számára: „...amikor közölték velem az 
értesüléseket a szovjet csapatok fellépéséről [hajnali fél négy - négy órakor -
R. M. J.], felhívtam telefonon Andropov szovjet nagykövetet. Közöltem vele az 
ország minden részéből érkező telefonértesítéseket és arra kértem, hogy lépjen 
érintkezésbe a szovjet parancsnoksággal, tájékoztasson az eseményekről. And-
ropov megígérte, hogy azonnal összeköttetést keres... Később visszahívott, és 
tudomásomra hozta, hogy sajnálatára Tököllel, ahol a parancsnokság tartózko-
dott, semmiféle kapcsolatot nem tudott teremteni. Megpróbálta megkeresni 
Úszta Gyulát, aki az összekötő szerepét töltötte be, de a kapott értesülés szerint 
Úszta motorkerékpáron kiment Tökölre, és nem tudják, hol van. Mindennek 
ellenére megígérte, hogy továbbra is megpróbál összeköttetést teremteni és 
értesíteni fog. Mivel Andropovtól többé értesítés nem jött, telefonon személye-
sen ismét felhívtam. Ez alkalommal azonban az ügyeletes telefonista azt közölte 
velem, hogy a nagykövet aludni tért."14 

A parlamenti őrség egy tisztje már a stúdióba menet közölte, hogy a szovjet 
páncélosok közelednek az Országház felé. Ugyanezt jelentik a Deák téri kapi-
tányságról, a nemzetőrség főhadiszállásáról. 5 óra 56 perckor a még működő 
rádión keresztül visszahívták a tököli delegáció katona tagjait, Maiétert és 
Kovács Istvánt, ami, akárcsak a korábbi szózat, nem egyéb a kormány cselek-
vőképtelenségének burkolt bejelentésénél. A belső összeomlás kapkodó lépé-
sekben mutatkozik meg: „A Szántóval való beszélgetés után némi habozással de 
összeszedtem személyes holmimat és ezzel Szántóval, Donáthtal együtt lemen-
tünk az északi kapuhoz... Szóltunk, hogy egy kocsi álljon elő, amely bennünket 
a követségre visz. Azt nem jelöltük meg, hogy milyen követségre. Mielőtt a kocsi előállt, 
én még egyszer felmentem, azzal a gondolattal, hogy nekem mégis talán itt lenne a helyem. 
Közben ahogy a kocsi előállt, Szántó és Donáth szóltak, és velük együtt beszálltam a kocsiba, 
amely két géppisztolyos rendőr kíséretében megindult."15 [Kiemelés tőlem -
R. M. J.] A követségen már ott találták Haraszti Sándort családjával, Losonczy 
Gézát, Újhelyi Szilárdot, Erdős Péternét, Tánczos Gábort és feleségét, Rajk 
Lászlónét. Néhány óra múlva vált ismeretessé, hogy a november l-jén eltűnt 
Kádár három társával együtt kormányt alakított, és kérte a szovjet csapatok 
beavatkozását. 

Talán még ezen a napon megérkezett a csapások közül a legutolsó, mely 
megvilágítja a jugoszláv menedéknyújtás hátterét. Soldatic, a Nagy Imre-cso-
port által később készített „nem szó szerinti" feljegyzés szerint, a következőt 
közölte Nagy Imrével: „írásbeli aktust [kell] átadni a követnek, hogy Nagy Imre 
az új kormányt elismeri és bizalommal van az új kormány személyi összetétele 
iránt. Hogy utolsó tetteit és lépéseit a kormányban levő reakcionárius körök 
kényszerítésére tette meg."16 A feljegyzés dátuma 1956. november 5., de Nagy 
Imre vallomásaiból kiderül, hogy ez az első közlés nem formális, megfogalma-
zott üzenet volt, hanem a követ és közte, ill. az Intéző Bizottság közötti folyta-
tólagos beszélgetéseken felmerülő, Belgrád részéről a megérkezést követő első 
óráktól kezdve megnyilvánuló kívánság. 

A teljes lelki összeomlás, s valószínűsíthetően ezt kísérő fizikai rosszullét 
hatására, miután néhány óra leforgása alatt politikai és személyes szövetségesei 
egyszerre hagyták cserben, Nagy Imre hozzákezdett egy lemondó nyilatkozat 
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megfogalmazásához. Szövegéből egyértelműen kiderül, hogy ez még november 
4-én történt („A mai napon újból fellángolt véres harcok mielőbbi megszüntetése..."), 
ugyanakkor a nyilatkozat gondolatmenete nem egyezik a követ közléséről szóló 
említett, november 5-re datált feljegyzéssel. Ez a feljegyzés elsősorban a Kádár-
kormány elismerését követelte, nem tartalmazta külön a Kádár-kormány elismeré-
séből logikusan következő lemondás igényét. Nagy Imre nyilatkozattervezete 
éppen ellenkezőleg, a lemondással nem kötötte össze az új kormány elismerését, és nem 
vonta vissza a kabinet utolsó intézkedéseit (itt nyilvánvalóan a semlegesség kinyilvá-
nításról és a Varsói Szerződés felmondásáról volt szó), mint amelyeket valami-
féle reakciós nyomás alatt hoztak volna. Kétségtelen azonban, hogy a később, 
élete alkonyán Kádár által emlegetett „egy mondat", amelyen múlt volna 
minden (ami tulajdonképpen nem egy, hanem több mondat: lemondás, az 
ellenkormány elismerése, a döntések semmissé nyilvánítása!), legalábbis rész-
ben leíratott. Ez mélypont volt, az összeomlás olyan mélysége, ahol a minden 
remény elveszte feletti kétségbeesés még a dühöt is megelőzte17. 

ELMOZDULÁS A MÉLYPONTRÓL - ÉS EGY JÁTSZMA VÉGE 

Az összeomlás kétségbeesett állapotából, s az ilyen helyzetben csaknem megtett 
jóvátehetetlen gesztustól - akárcsak 1955 májusának hasonló mélypontjából, 
vagy a forradalom első napjainak összeomlásából - ismét elsősorban politikai 
híveinek baráti csoportja „húzta ki" Nagy Imrét A még el sem készült, hevenyészett, 
kihúzásokkal tarkított „nyilatkozatát" először Haraszti Sándornak kezdte felolvas-
ni, aki azonban félbeszakította, mondván, hogy ezt a lépést megtenni lehetetlenség. 
A pártszerűségre válságos pillanatokban is figyelő politikus azonban nem elégedett 
meg az általa nagyra tartott régi barát véleményével - a kérdést az MSZMP Intéző 
Bizottsága elé vitte. (A hét tagból öt, és az állandó meghívott, Haraszti Sándor a 
követségen tartózkodott) Az esetleges vitáról egyeden tanúvallomás sem tartalmaz 
részleteket, de Nagy Imre vallomása szerint a döntés egyhangú elutasítás volt18. 
Ennek jelentőségét aligha lehet túlbecsülni - kezdete egy lényegében mindhalálig 
töretlen magatartásnak, amely ezen a döntő ponton semmiféle engedményre nem 
volt hajlandó a továbbiakban. 

Ennek megfelelően a jugoszláv kérésre adott válasz - immár november 5-én 
- előbb a nyilatkozattétel elodázása, majd egy olyan nyilatkozat, amely elismeri 
ugyan, hogy „a nemzeti demokratikus és szocialista erők növekedése mellett a 
helyzet nehézségeit kihasználva [a forradalomban] felléptek... reakciós és ellenfor-
radalmi erők is...",.melyek ellen azonban a nemzeti kormány „megalakulásától 
kezdve a leghatározottabban fellépett". Ekkor azonban „kormányom helyzetét és 
célkitűzéseinek megvalósítását rendkívüli módon megnehezítette az a körülmény, 
hogy magyar vezető körök szovjet csapatok beavatkozását kérték..."19 Lemondás-
ról, az ellenkormány elismeréséről és az intézkedések visszavonásáról egy szó sem 
esett Soldatic követ válaszában a maga szempontjából joggal állapította meg, hogy 
a nyilatkozat „nem felel meg az itteni helyzetnek"20. 

De valójában melyik helyzetnek? A válasz kézenfekvő: a brioni Tito-Hruscsov 
megállapodás szerint kialakítandó helyzetnek. 
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A szovjet Pártelnökség október 31-én legkésőbb döntést hozott arról, hogy a 
magyar forradalmat katonai eszközökkel kell leverni. Ugyanakkor hozzáláttak 
a kérdés diplomáciai megoldásához is, amelynek kardinális kérdése volt, hogy 
a beavatkozáshoz legális látszatot kölcsönözzenek - legyen tehát olyan legitim 
magyar vezető szerv, amely a beavatkozást „kéri". Erre az ENSZ-ben folyó 
tárgyalások, a nemzetközi - elsősorban nyugati - kommunista mozgalom, s 
végül a világközvélemény szempontjából volt szükség. Mégpedig nem is kis 
mértékben. Nem volt érdektelen, hogy például a a szuezi „agresszióval" szem-
ben a szovjet akciót egy elismert kormány ellenére, vagy ellenkezőleg, e 
kormány lemondásával, s egy új hatalmi centrum „törvényes" létrejöttével 
egyidejűleg lehet-e elindítani. Utóbbi helyzet nyilvánvalóan jóval kedvezőbb 
tárgyalási pozíciókat ígért. Hasonlóan állt a dolog Magyarország nemzetközi 
képviseletével. A Bécsben tartózkodó Kéthly Anna egy elismert kormány mi-
nisztereként és így legális külföldi képviselőjeként léphetett fel. Nagy Imre 
lemondása e legális alaptól foszthatta meg. Amint az ENSZ magyar ügyben tett 
még oly korlátozott akciói sem lettek volna lehetségesek, ha Nagy Imre elismert 
forradalmi kormánya a támadással egyidejűleg lemond, vagy akár utólag „derül 
ki", hogy lemondott... 

A diplomáciai megoldás érdekében tett első szovjet lépés egy új kormány 
magjának kiválasztása volt, nem véletlenül a Nagy Imre-kormány tagjai közül 
- éppenséggel nem szándékoztak a folytonosságot e téren megtörni. Ami magát 
a miniszterelnököt illeti: Mikojanék budapesti közléseiből október 30-ig felte-
hetőleg nem derült ki egyértelműen, hogy Nagy Imre mennyire hajthatatlan 
politikai döntéseiben. Október 31-én azonban Mikojanék visszautaztak Moszk-
vába, s a jelentéseket a központ Andropovtól kapta a továbbiakban. Ő viszont 
éppen a legérzékenyebb, a Varsói Szerződést érintő személyes tárgyalások 
során, november l-jén egy a korábbiaknál keményebb, elszántabb Nagy Imré-
vel találkozott. Moszkvának tehát „nem kellett" többet. Politikai szerepére a 
továbbiakban elsősorban annyiban tartottak igényt, amennyiben „megköny-
nyítheti" az új hatalmi központ létrejöttét. Hogy Nagy Imrét a szovjet pártve-
zetők már ekkor „leírták", mi sem mutatja világosabban, mint hogy fentebb 
említett kísérletei ellenére sem voltak hajlandók vele politikai érintkezést 
felvenni, s szándékuk közvetítését Titóra bízták. Hajdú Tibor megállapítása, 
amely szerint a brioni találkozón Hruscsov igazi kérése Titóhoz nem annak 
beleegyezése volt az intervencióhoz, s nem is tanácsa az új vezető kiválasztásá-
hoz, hanem segítség Nagy Imre félreállításához, nagyon találónak tűnik21. 

Ami a jugoszlávokat illeti, számukra a szovjet döntés ismeretében mintha csak 
az lett volna a lényeg, hogy a Rákosi-féle vezetés és politika ne térjen vissza 
Magyarországon a szovjet beavatkozás eredményeképpen. A döntés lényegével 
egyetértettek, és Micunovic naplójából úgy tűnik, hogy a szovjetek számára sem 
merült fel komolyan a régi vezetés visszaültetése, legfeljebb egyes második 
vonalbéli embereié (Bata István, Apró Antal stb.)22 

Nagy Imre jövőbeni szerepével a jugoszlávok sem számoltak komolyan, 
inkább Losonczyt, Szántót ajánlották a szovjeteknek, akikben valószínűleg 
garanciát láttak a sztálinista politika visszatérésével szemben, s akikkel nem 
mellékesen hosszabb-rövidebb ideje személyes érintkezésben álltak. Ami már-
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most a megállapodást illeti, Micunovic közlései szembeötlően homályosak. 
Szerinte az oroszok vetették fel a kérdést, „...hajlandók lennénk-e megvizs-
gálni, mit lehetne Naggyal tenni . . . . Abban maradtunk, hogy meglátjuk, mit 
tehetünk mi ebben az irányban, mer t az oroszok kijelentik, hogy ők lépés-
képtelenek. Hruscsov és Malenkov többször is a lelkünkre kötik, hogy a 
Nagy-kormány felé minden, ezen a vonalon kifejtett tevékenység döntő 
fontosságú lehet. Óvatosságra intjük őket avval, hogy az eredmények nem 
garantáltak. Az oroszok nem árulják el, mikor kezdik az intervenciót... 
Emiatt nem világos, mennyi időnk és milyen lehetőségünk maradt arra, hogy 
az áldozatok számának csökkentése és az értelmetlen vérontás megelőzése 
érdekében megpróbáljunk hatni Nagy Imrére - pedig, ha kimondatlanul is, 
de ebben állapodunk meg."23 Soldatic fentebb említett „invitálásának" idő-
zítése például éppenséggel azt is bizonyíthatja, hogy a jugoszlávok nagyon is 
jól tudták, hogy a beavatkozás mikor következik be. Homályosak a közremű-
ködés módszerei is, bár a menedékjog kérdését a jugoszlávok megemlítették, 
utalva Losonczy és Szántó ilyen irányú puhatolózásaira. Kádár János tanú-
ságtétele az ajánlatra vonatkozólag némileg egyértelműbb. Szerinte „...a 
jugoszláv elvtársak maguk vetették fel a segítség olyan formáját , amelyet ők 
tudnak nyújtani. A jugoszláv elvtársak ígéretet tettek arra, hogy a budapesti 
követüket, Szoldatics [sic] elvtársat küldik Nagy Imréhez és Losonczyhoz, 
közlik véleményüket, fel fogják őket szólítani, mint kommunistákat, hogy 
vessenek véget az ilyenfajta tevékenységüknek, hogy kommunisták nevével 
deklarálják az ellenforradalmat, elmondják, nyissák meg az utat egy forra-
dalmi kormány létrejöttének."2 4 

Nehezen dönthető el, hogy mi volt a jugoszlávok és a szovjetek távolabbi 
elképzelése november 3-án, 4-én arról, mi is tör ténjen Nagy Imrével - ha 
már politikai szerepet láthatóan nem szántak neki. Micunovic leírásából úgy 
tűnik, hogy a jugoszláv fél a miniszterelnököt meglehetősen szélsőségesen 
szidalmazó („még nem tudjuk, hogy az imperializmus régi ügynöke-e...") 
Hruscsovtól szeretett volna valamiféle „személyi garanciát" kapni arról, hogy 
nem lesz újabb Rajk-mintájú boszorkányper: „...amikor arra terelődött a szó, 
hogy Nagy mennyi mindent tehet és mennyit segíthet az ügynek, Hruscsov 
már egészen más hangot ütött meg: ...elfogadta Nagy egy gyökeresen más 
értékelését és egyetértett avval is, hogy még sokat tehet és segíthet, és tisztán 
megőrizheti a nevét mint kommunista."25 Volt-e s ha igen, milyen konkrét 
megállapodás e roppantul elvi síkon mozgó megállapítások mögött? Egy 
lehetséges verzió Nagy Imre Jugoszláviába való távozása lett volna - a későbbi 
fejlemények tükrében ezt csak a kormányfői posztról lemondott Nagy Imre 
tehette volna meg, akire vonatkozólag előzetesen megállapodás születik, hogy 
segítsége esetén Moszkvában és Budapesten nem kiáltják ki az „ellenforrada-
lom" vezéralakjának. Utólag sem...26 

Nagy Imre és a csoport egymásra találása - sokadik egymásra találása -
mindenesetre véget vetett a „forradalmi kormány útjának megnyitására" irá-
nyuló játszmának. Ettől fogva ugyan még napokig folyt a kötélhúzás, a rábeszé-
lés antedatált lemondó nyilatkozat, majd a hazatérés feltételéül szabott nyilat-
kozat kérdésében, azonban minden eredmény nélkül. 

120 



ÉRTÉKELÉS ÉS ESEMÉNYRÖGZÍTÉS A JUGOSZLÁV KÖVETSÉGEN 

A követségre zárt csoport figyelme - mindennapi szükségleteinek ellátásán túl 
- a jugoszlávokkal való politikai tárgyalásokra, a hazatérés, avagy a jugoszláv 
emigráció lehetőségeire összpontosult. Emellett számítottak arra is, hogy akár 
politikai tevékenységük során, akár valamifajta számonkérés alkalmával ma-
gyarázni, értelmezni kell forradalom alatti tevékenységüket. Az aktuális politi-
kai tárgyalások is gyakorta torkolltak az eseményekkel és azok értékelésével 
összefüggő vitákba. Amire a parlamenti lázas napokban idő nem volt, most -
hasonlóan zaklatott állapotban - sokakból kitört. Viták folytak az Intéző Bizott-
ság „ülésein", de több alkalommal valamennyi felnőtt részt vett azokban. A 
zaklatott vitatkozások tartalmát csak a későbbi rendőrségi vizsgálat meglehető-
sen kétes hitelű jegyzőkönyvei őrizték meg, írásos dokumentumok elsősorban 
a jugoszlávokkal folytatott, a csoport hazatéréséről szóló tárgyalásokról szület-
tek. Sajnos töredékesen maradt fenn a csoport közös munkájának eredménye-
képpen íródott, a forradalmi események egymásutánját rögzítő kronológia, 
amelyet Losonczy Géza vetett papírra . 

Maga Nagy Imre talán részben a viták okán, részben mert továbbra is látott 
reményt maga és barátai számára politikai tevékenységre, már ekkor fonto-
sabbnak érezte az események valaminő teoretikus értékelését. Jellemző erre a 
megközelítésre az egyik beszélgetés, melyről Fazekas György tett vallomást. 
Maga a beszélgetés Kádár távozásának körülményeiről szólt. Kézenfekvő lett 
volna felidézni a konkrét beszélgetéseket, amelyekről jegyzőkönyvek híján 
immár sohasem nyerhetünk ismereteket. De nem ez történt: „...a beszélgetésen 
részt vett Nagy Imre és ő magyarázatot adott a kettéválás politikai alapjáról vagy 
hátteréről. [Az én kiemelésem - R. M. J.] Nagy Imre elmondotta, hogy ő már 
november l- jén számos jelből látta, hogy az eseményeket „forradalomnak" kell 
értékelni - hozzátette viszont azt is, hogy vannak olyan véres terrorcselekmé-
nyek, amelyek az ellenforradalomra mutatnak." Kádár viszont „vagy nem bízott 
abban, hogy a néphez fordulva, annak segítségével biztosítani lehet a kibonta-
kozást, a rend és a munka helyreállítását, vagy nem értett egyet azzal, hogy az 
állam- és pártapparátust demokratizáljuk - amely viszont elengedhetetlen 
feltétele a nép bizalma elnyerésének és támogatásának."28 

Míg az eseményrögzítésben részt vett ugyan, de azt döntően a többiekre bízta, 
Nagy Imre már a jugoszláv követségen elkészített egy vázlatot a forradalom 
értékeléséhez - melynek pontjait azonban csak november 24-e, Romániába való 
deportálása után dolgozta ki. E vázlat a következőket tartalmazta: 

„Mi volt a gyengeség, miben nyilvánult meg, mi volt az 
oka? 

Minden erővel való gyengítés 

A jobboldal, az ellenforradalom tényleges veszélye 

A szocializmus leple alatt, az eszme ürügyén 
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A nemzetközi reakció minden beavakozási kísérlete 

Szovjet deklaráció szelleme. A tárgyalási készség 
bizonyítása. 

Fennáll a néptől és követeléseitől való elszakadás 
veszélye 

A marxizmus-leninizmust gazdagítani új harci 
tapasztalatokkal a magyar események alapján 

A magyar fejlődés a szocialista demokratizmus sajátos 
útja. 
Tömegmozgalom és fegyveres harc. 

A felkelés nagy elvi és népi követeléseknek képviselete -
nem lehet közép [egy szó olvashatatlan] helyzete között 
1956. XX.kongresszus és július óta 

A magyar tragédia mennyire tipikus 

Hatalmas visszalépés a XX. kongresszus óta 

A magyar felkelésben felmerült fő kérdések megvannak a 
többi népi demokratikus országban is 

Sztálin-ellenes kommunista emigráció politikai-morális 
jelentősége 

A mi harcunk, a felkelés tapasztalatainak nemzetközi 
jelentősége"29 

Nyilvánvalóan kitűnik a vázlatból Nagy Imre elgondolása. Bárhogyan is 
alakul sorsa a jövőben, fő feladatának a forradalom, az oda vezető út marxista-
leninista elemzését tekintette. Az ehhez szükséges ténybeli ismeretek még 
elevenen éltek benne, rögzítésüket egyelőre nem tartotta fontosnak. Nem 
emlékiratán gondolkozott - politikai küzdelemre készült, avagy olyan eljárásra, 
amelynek végkimenetele nem eleve eldöntött. 

SNAGOVBAN 

„Gondolatok, emlékezések" című írásában Nagy Imre viszonylag részletesen 
leírta, hogyan kerültek ki 1956. november 22-én a jugoszláv követségről, 
hogyan kerültek szovjet fogságba, s hogyan szállították őket másnap repülőgé-
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pen Bukarestbe, majd onnan Snagovba. 1956. november 26-án itt kereste fel 
őt Walter Roman kíséretében a Román Munkáspárt egyik titkára, Bodnaras, 
aki feltehetőleg azért jött, hogy megállapodjon Nagy Imrével a romániai 
tartózkodást illető rendszabályokról. A találkozó éles politikai vitává fajult, 
Nagy Imre tiltakozott a csoport elhurcolása ellen. Természetesen hiába. Noha 
az első időben ellátásuk lényegében vendégnek kijáró volt, feljegyzésében 
egyértelműen utal a valóságra: „A helyzetünk világos: deportálás, fegyveres 
őrizet és állambiztonsági szervek felügyelete mellett izolálva a külvilágtól, 
elszigetelve egymástól, rendkívül hiányos politikai tájékoztatás (rádió nélkül, 
pár újság)."30 

1957. január végéig ez a helyzet keveset változott, ezt követően jelentősen 
rosszabbodott. A jelzett időpontig legalábbis a román vezetőknek küldött üze-
neteit, leveleit továbbították, Walter Roman több alkalommal felkereste s 
tájékoztatásáról is gondoskodtak. („Január második feléig ha nagyon rend-
szertelenül is, kihagyásokkal és nagy késéssel, kaptam Népszabadságot s ritkán 
egy-egy szám Népakaratot és Esti Hírlapot. - írja Romannak 1957.február 9-én. 
- Kaptam Pravdát is, és elvétve a L'Humanitét. Január 27-e óta ezek közül 
semmiféle újságot nem kapok, az egyetlen újság, amit elkésve megkapok, az a 
romániai Előre című újság..."31) 

A tó partján feleségével kettesben, a román állambiztonsági személyzettel 
körülvéve (csupán unokáit láthatta néhány alkalommal) ideje java részét írással, 
olvasással, beszélgetéssel - például az előre kijelölt parti ösvényen tett séták 
közben - töltötte; hetenként egyszer - „hosszas kérlelés után" - a házban filmet 
vetítettek nekik; rendszeresen látogatták őket az orvosok - „Dr. Köppick és az 
orvosnő" - , sőt olykor őt és feleségét vitték el, pl. szemorvoshoz.32 

Egyhangú, talán unalmas napok. Legtöbbet bizonyára az írással foglalkozott. 
Nagy Imre romániai tartózkodása idejéből fennmaradt legjelentősebb írása 

kétségtelenül a „Gondolatok, emlékezések" címmel füzetekbe írott feljegyzés. 
A Gondolatok... nem napló a szó szoros értelmében, noha vélhetőleg nap mint 
nap rendszeresen végzett foglalatossága lehetett az írás. A szöveg polemikus 
utalásaiból meglehetős pontossággal megállapítható, hogy Nagy Imre Snagov-
ba szállítását követően néhány napon belül munkához látott (a legelső oldala-
kon a november 4-ét követő három hét mérlegét vonja meg), így feljegyzései 
kezdetét 1956. november 25-26. körül határozhatjuk meg. A készülő munkát 
számozással fejezetekre, betűkkel alfejezetekre tagolta, amiből nyilvánvaló, 
hogy a későbbiekben tervezte e bő, helyenként terjedelmes vázlat végleges 
formába öntését. A rövid idő alatt keletkezett nagy mennyiségű írás, a nagyszá-
mú ismétlés, bizonyos problémák átugrása („Erre vissza kell térni", „Ezt alapo-
san ki kell dolgozni") azt a benyomást keltik, hogy Nagy Imre egyfelől sietett, 
másfelől írás közben mind többször került szembe olyan kérdésekkel, amelyek-
nél nem tudott, vagy éppen nem akart e sietség közepette elidőzni. 1956. 
december vége felé a már amúgy is formálissá vált, áttekinthetetlen tagolással 
is felhagyott, s egyre inkább a beérkezett hírek, határozatok és az újabb hazai 
értékelésekkel val6 vita gombolyították benne a Gondolatok... fonalát. Pontosan 
ugyan nem határozható meg, de valószínűleg az MSZMP Ideiglenes Központi 
Bizottsága decemberi határozata adta meg a döntő lökést ehhez a tematikai-
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módszertani változáshoz.33 Ettől a ponttól írásai valóban egy a külvilág híreire 
reagáló, vitatkozó, azokat emlékeivel szembesítő politikai naplónak tekinthe-
tők. 

A külvilágból, elsősorban otthonról érkező hírek nagy része nem egyszerűen 
hír, hanem egyre inkább Nagy Imre és hívei elleni vádak sorozata. A politikai 
napló töredezettségét egy-egy beérkező hír - határozat, vezércikk, beszéd, stb. 
- mint vád megjelenése, s az arra adandó lehetőleg teljes válasz igénye okozza. 
Ahogy a vádak egyre újabb elemeik mellett „beépítik" a korábban megszületett 
értékeléseket, úgy ismétli újra és újra Nagy Imre védekezése, cáfolata elemeit 
is. Ez az ismételgetés, ha a szöveget önmagában nézzük, szinte mániákusnak 
tűnik olykor, ám ha egy védőiratát, vagy beszédét fogalmazó, arra készülő 
vádlott szemszögét választjuk, világos és érthető. Az MSZMP KB 1957. februári 
határozata után, amely az árulás vádját pártállásfoglalás rangjára emelte, bizo-
nyosan tudta, hogy politikai száműzöttből előbb vagy utóbb vádlott lesz. 

Ugyancsak a szövegből rekonstruálható, hogy mikor hagyta abba gondolatai 
rendszerezőnek szánt kifejtését. E szándékát rögzítő „záradékát" közvetlenül 
megelőzőleg a moszkvai Pravda és a brit Labour Party néhány képviselője 
közötti vitára reflektáló rész olvasható. A vita anyagát a Pravda nyomán a 
Népszabadság 1957. február 12-i száma közölte. A Gondolatok... lezárását követő 
feljegyzéseiben az első meghatározható utalás az 1957. február 16-i Népszabad-
ságra vonatkozik. Az újságokhoz bizonyosan némi késéssel jutott hozzá, így 
február közepére, esetleg egy-két nappal későbbre datálódik a Gondolatok... 
továbbfűzésének befejezése. 

Ezt követően Nagy Imre már nem gondolkodott készülő „műben", ám a 
forradalomról szóló naplószerű feljegyzéseit folytatta, ha nem is a korábbi 
gyorsasággal. Míg 1956. november vége és 1957. február közepe óta 550-nél 
több kéziratos lapot írt, a hátralévő két hónapban ennek a mennyiségnek csak 
körülbelül hatodrészét vetette papírra. Mivel a Feljegyzések utolsó meghatároz-
ható utalása 1957. március legvégére vonatkozik, feltételezhető, hogy csaknem 
letartóztatása napjáig (1957. ápr. 14.) folytatta azok írását. 

A VÉGKIFEJLET SZEMSZÖGÉBŐL 

Mi lehetett Nagy Imre eredeti elgondolása, hogyan épült volna fel a forrada-
lomról tervezett munkája? A Gondolatok... első oldalain még nyomon követhető 
szerkezet szerint nem kívánt foglalkozni az események előzményeivel, hanem 
azok jellegét és szakaszait értékelő és elemző írását a forradalom szorosan vett 
történetével kezdte volna. Ezt is attól a pillanattól, amikor bekapcsolódott a 
politikai döntéshozatalba. A szöveg egy címadó mondattal kezdődik: „A két 
koncepció szerepe a magyar események kifejlődésében és értékelésében." Az 
említett koncepciók a történések értékelésére - az „ellenforradalom" illetve a 
„népi forradalmi mozgalom" koncepciói - csakis az események elindulása, egy 
bizonyos pontja után születhettek meg. Egészen pontosan akkor, amikor 1956. 
október 23-án késő este összeült a Központi Vezetőség, s a teendők meghatá-
rozásával párhuzamosan - vagy inkább azt megelőzően - állást foglalt arról: mi 
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is történik Budapest utcáin? Ez volt az a pillanat, amikor a Kossuth térről érkező 
Nagy Imre bekapcsolódik az Akadémia utcai pártközpont életébe, először a 
Politikai Bizottság néhány tagjának informális tanácskozásába Gerő szobájá-
ban. („Gerő Ernő közvetlen vonalon az SZKP vezetőivel, az SZKP Elnökségével 
beszélt és tájékoztatta őket a helyzetről" - idézte fel a pillanatot Nagy Imre 1957 
nyarán a Fő utcában. Október 23-án este 10-fél 11 óra van. „A beszélgetésből 
ítélve az volt a véleményem, hogy ez már nem az első tájékoztatás. A tájékoztató 
után egy olyan megállapodás született, hogy a Magyarországon tartózkodó 
szovjet csapatok segítséget nyújtanak a rend helyreállításához, sőt a Gerő Ernő 
és a szovjet vezetés között folyt telefonbeszélgetésből az volt a meggyőződésem, 
hogy ebben a kérdésben is korábban tárgyaltak és segítséget ígértek. Miután a 
telefonbeszélgetés befejeződött, [Gerő] közölte, hogy a szovjet csapatok paran-
csot kaptak, hogy Budapest felé vonuljanak. A jelenlevők Gerő Ernőnek ezt a 
közlését szó nélkül tudomásul vették."34) Ami a konkrét történteket illeti, 
ezekről egy szó sincsen a Gondolatok... kezdősoraiban. Nagy Imre egyáltalán nem 
akart a részletekkel foglalkozni. Ha erre törekedett volna, bizonyára ki kell 
térnie arra, hogy például a „két koncepció" közül, melyet írásában október 
23-28. között párhuzamosan létezőnek tekint, a második - a népi forradalmi 
mozgalomé - a Gondolatok... kezdetének időpontjában politikailag, a pártveze-
tésben nem létezett, mivel az adott közlést 6 is szó nélkül vette tudomásul. Az 
elemzés szempontjából azonban ennek nem volt jelentősége. 

Elemzése ugyanis az egész eseménysort a végkifejlet szemszögéből közelítette 
meg. November 4-e, az ellene irányuló puccs és az intervenció volt a kiindulási 
pont, Nagy Imre az emellett hangoztatott érveket kívánta cáfolni, ebből az 
alapállásból próbálta saját politikáját és a forradalom logikáját elemezni és 
magyarázni. Ezzel már a kiindulópontban félrevitte az elemzést: nem a tárgyból 
magából indult ki, hanem annak következményeiből. E következményeket 
személyes sérelemként fogta fel (a „november 4-e szindróma" ennek az érzés-
nek keletkezéstörténete), ebből adódik az írás belső feszültsége és szenvedélye, 
ugyanakkor az elemzés töredezettsége, olykor ellentmondásossága. 

Az ellentmondásosság egy másik, mélyebben fekvő gyökere Nagy Imre 
reformkoncepciója és a forradalom mint aktus közötti áthidalhatatlan ellent-
mondás. Előbbi természetesen tartalmazta a politikai szerkezet demokratizálá-
sának és a nemzeti függetlenség felvetésének gondolatát, ám a forradalom az 
előbbit radikális formában, mint demokratikus többpártrendszer és szabad 
választások követelését vetette fel, utóbbit pedig egyszerre, azonnal megoldan-
dó igényként. Elemzése kezdetén Nagy Imre az október 23-i „ellenforradalmi" 
koncepciót okolta a kérdés kiéleződéséért: „Ebből a helyzetből, amelynek előidé-
zéséért rendkívül súlyos felelősség terheli a párt régebbi vezetését és az SZKP 
elnökségét, adódtak azok a követelések, amelyek a fegyveres szovjet beavatko-
zás által előidézett általános nemzeti ellenállást jellemezték: a szovjet csapatok 
kivonása, a Varsói Szerződés felmondása, a semlegesség kinyilatkoztatása, és az 
ország belső demokratizmusának ...az MDP mellett más demokratikus és szo-
cialista erők és pártok bevonásával való megvalósítása."35 Ha kezdettől fogva a 
„forradalmi demokratikus" koncepció érvényesül, „akkor meg lehetett volna 
állni az 1953. júniusi platformon, és nem kellett volna visszamenni az 1945-46-os 
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idők platformjára."36 „Mi világosan láttuk és látjuk, hogy a demokratikus 
kibontakozás, amelynek útjára elhatároztuk magunkat, kompromisszum, de 
olyan, amely feltétlenül egészséges és helyes volt a magyar események közepet-
te, ahhoz, hogy megmentsük a legtöbbet a népi demokratikus rendszerből, a 
szocialista viszonyokból, a szocialista vívmányokból..."37 

Nagy Imre egész írásán átvonul az a meggyőződés, hogy a júniusi politikát, 
a pártellenzék platformját egységesen támogatta, amögé mintegy felsorakozott az 
egész magyar nép. Ebben a megállapításban kétségtelenül van annyi igazság, hogy 
a Rákosi-rendszerrel, s egyáltalában a sztálinista rendszerrel szembeni ellenérzést 
politikailag egyedül az ellenzék volt képes artikulálni és kifejezésre juttatni, éppen 
azért, mert ha kritikus pozícióban is, de a rendszeren belül maradt. Ez azonban 
nem jelentette, hogy mindenki szocializmust akart, olyat, amilyent az ellenzék. 
Hogy sokan, sőt talán a többség csak „jobb híján" támogatja az ellenzéket - azt 
valószínűleg Nagy Imre is érezte, amikor többször írt arról, hogy az „események 
túlhaladtak az ellenzék platformján"38. A forradalom követelései - erről ő maga 
is tudott - még a mozgalom fegyveres elnyomásának kísérlete előtt megszület-
tek, azokat csak nagyon egyoldalú elemzés tulajdoníthatta az AVH, vagy a 
szovjetek beavatkozásának, egyszóval az „ellenforradalmi koncepció" érvénye-
sülésének. írása egy későbbi pontján, részletesebb kifejtés közepette, ő maga is 
hajlott egy másfajta megközelítésre: „...a követelések, amelyek a forradalmi 
felkelés, a nemzeti szabadságharc progresszív tartalmát képezték és szorosan 
összeforrtak a szocialista vívmányok védelmével és a szocialista demokratizmus 
kiterjesztésének követelésével, mélyen bent gyökereztek a legszélesebb néptö-
megekben, a nemzet minden rétegében hosszú esztendők óta."39 Az alapvető 
ellentmondást saját szándékai és a forradalomban megnyilvánuló népakarat 
között Nagy Imre nem tudta, s - amint azt a tanulmány végén érintem - nem 
is akarta feloldani. Elemzésében ellenkezőleg, egyre inkább a Gerő-vezetés bűneit 
és hibáit tette felelőssé a tömegek radikalizálódásáért, mert ez a magyarázat vágott 
egybe azon elképzelésével, hogy az 53-as júniusi alapon az egész „katasztrófa" 
elkerülhető lett volna. 

A következőkben nem célom a Gondolatok... tartalmának részletes ismertetése. 
Csupán érzékeltetni szeretném az írás legfontosabb problémáit, csomópontjait 
- azokat a kérdéseket, amelyek Nagy Imrét snagovi tartózkodása alatt láthatóan 
leginkább foglalkoztatták. 

TÉNYLEÍRÁSOK 

Már többször szó esett arról, hogy Nagy Imre ebben az időben nem kívánt az 
októberben történtek részletes leírásával foglalkozni. Az ellene felhozott vádak 
azonban tucatnál több rövidebb-hosszabb tényleíró passzus beiktatására kész-
tették. Ezek sorában lényegében az első, s egyben leghosszabb a csoport elrablá-
sának tömör leírása, amely lényegében megerősíti mindazt, amit erről az ese-
ményről visszaemlékezések, forrásközlések alapján tudtunk.40 Figyelemre mél-
tó azonban, hogy Nagy Imre szerint az első napokban a lemondó nyilatkozatot 
elsősorban nem a Kádár-kormány, hanem Moszkvából a szovjet vezetés szor-
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galmazta - Nagy Imre Sepilov külügyminisztert említi, mint aki a kérdésben 
megbízottként eljárt.41 

Időrendben megelőzte az elrablás leírását egy másik, akkor Nagy Imre által 
„elrablásnak" minősített eset, Kádár János és Münnich Ferenc eltűnésének 
esete. Erről Nagy Imre az 1956. november 2-án és 3-án folytatott vizsgálat 
alapján a következőket írta - még feltehetőleg november legvégén, tehát 
meglehetősen friss emlékek alapján: „Kádár János ...[november l-jén] este 11 
órakor az MSZMP intéző bizottságának tagjaival együtt... fogadta és tájékoztatta 
a kínai nagykövetet. Ezen a tájékoztatáson Kádár aktívan részt vett és minden-
ben alátámasztotta, egyes fontos kérdésekben kihangsúlyozta azt, amit a kínai 
nagykövettel a magyarországi helyzetről...közöltem. Kádár a kínai nagykövet 
tájékoztatása közben hagyta el a miniszterelnöki szobát. A későbbiekről az 
alábbiakat sikerült hitelesen, tanúk közlései alapján megtudnunk (a felvett 
jegyzőkönyvek a MT titkárságának páncélszekrényében maradtak). 

Kádár autón Münnichhez ment. Andropov szovjet nagykövet hamarosan 
Kádár odaérkezte után felhívta Münnichet, akivel oroszul beszélt. Münnich 
közölte vele, hogy Kádár nála van. Rövid beszélgetés után Münnich közölte 
Andropowal, hogy 10 perc múlva ott lesznek nála. Münnich és Kádár a szovjet 
nagykövetség épülete elé hajtatott, ott kiszálltak és a kapun csengettek, de 
mintegy 8-10 perces várakozás után egy másik autó is megállt a az épület előtt 
és 2 orosz szállt ki belőle, akik Kádárhoz és Münnichhez léptek és kérték őket, 
hogy szálljanak át az ő kocsijukba. Hosszabb beszélgetés után Kádár és Münnich 
azzal a kijelentéssel szálltak át a szovjet autóba, hogy vissza is hozzák őket. 
Miután ezt nekik megígérték, saját autójukat ... elküldték. ... A fenti tények 
alapján az volta véleményünk, hogy Kádárt és Münnichet, de Kádárt elsősorban 
az oroszok tőrbecsalták és elhurcolták."42 

Nagy Imre más eseményeket leíró feljegyzései a fentihez hasonlóan tömörek, 
rövidek, tárgy-és tényszerűek. Noha akadnak közöttük olyanok, ahol nyil-
vánvalóan másodkézből, hallomásból származó értesülést rögzít43, a szemé-
lyesen megélt események vannak túlsúlyban. Ezekből szembeötlően hiány-
zik az elemző részekből áradó személyes indulat, mintha a leíráskor érzett 
indulat elfedné a korábban átélteket. Szinte az egyetlen kivétel október 
23/24-e éjjelének sorsdöntő választása, amikor elfogadta ellenfelei kezéből 
a kormányfői tisztet. Az akkori érzések és a leírás időpontjának lelkiállapota 
- 1957. február közepe-vége - nem véletlenül, hasonló: „Nekem már a 
felkelés, a fegyveres harcok...tüzében kellett a párt határozata alapján a 
kormány élére állni, vállalnom a miniszterelnökséget. Ha nem vállalom, ami 
sokkal kényelmesebb lett volna, s nem tettem volna ki magamat szörnyű 
meghurcolásnak, vádaknak - joggal dezertőrnek bélyegeztek volna és kikö-
zösítettek volna a kommunisták soraiból. ...vállaltam a megbízást és odaáll-
tam, ahová a párt állított. Láttam az események tragikus fordulatát és 
éreztem a roppant felelősséget, számoltam azzal is, hogy a harcban elbukom, 
hogy áldozata leszek egy nép-és nemzetellenes bűnökkel terhelt korszak 
politikájának, amelynek felelősei az általuk előidézett katasztrófa elől elme-
nekültek. Bűneik következményeit nekem kellett és kell viselnem."44 [Kiemelés 
t ő l e m - R . M. J.] 
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A ténybeli leírások közül a legnagyobb érdeklődésre azok a momentumok 
tarthatnának számot, amelyeknek Nagy Imrén kívül más tanúja egyáltalán 
nem, vagy szinte nem volt. Mindenekelőtt ilyen esemény Mikojan, Szuszlov és 
Szeröv budapesti missziója, a velük folytatott tárgyalások. Az, hogy Mikojan az 
október 28-i döntésekre „áldását adta", sőt részt vett a döntéshozatalban, az egy 
újabban előkerült PB-jegyzőkönyv fényében nyilvánvaló. De történt-e megál-
lapodás a további lépésekre (többpártrendszer, szovjetek teljes kivonása, Varsói 
Szerződés) vonatkozóan? A kérdésről Nagy Imre lényegében egyetlen monda-
tot írt: „...Mikoján és Szuszlov...naponként kétszer is, a délelőtti órákban és este 
részt vettek a pártvezetés tanácskozásain, a kérdések megvitatásában és a 
határozatok kialakításában. A párt régi vezetésének leváltása, majd többszöri átalakí-
tása és egy olyan teljhatalmú szerv létrehozása, amely a pártkongresszusig irányítja a 
pártot, továbbá az események politikai jellegének megítélése, az „ellenforradalmi" jelleg 
elvetése és pozitív, fo rradalmi értékelése, a párt előző taktikai vonalának és jelszavainak 
megváltoztatása, a tűzszünet elrendelése, a szovjet csapatoknak Budapest területéről való 
kivonása, stb. - mindezek a párt- és állami intézkedések a párt vezetőségének a szovjet 
elvtársakkal egyetértésben hozott határozatai alapján történtek.'*6 [Kiemelés tőlem - R. 
M. J.] A pontos és részletes felsorolásból nyilvánvaló, hogy az egyeztetés az MDP 
régi vezető szerveinek formális működése megszűnéséig tartott, azaz október 
28-ig. Nagy Imre más helyütt említést tesz arról, hogy „Mikoján...részt vett 
október végéig a párt és a kormány tevékenységét meghatározó politikai tárgya-
lásokon, velem és a magyar kormánnyal szoros kapcsolatot tartott, megbeszé-
léseket folytatott a kormány egyes tagjaival (Tildy Zoltánnal)"47, de egy szó 
sincsen megegyezésről sem a koalíció, sem a varsói egyezmény kérdésében. Az 
előbbit Nagy Imre a forradalom szükséghelyzetéből való egyetlen lehetséges 
demokratikus kibontakozási útként értékelte, a másodikat a magyar nép füg-
getlenség iránti régi vágyával, a forradalmi tömegnyomással és a szovjet kor-
mány október 30-i nyilatkozatában rejlő - meglehet, túlbecsült vagy félreértett 
- lehetőséggel indokolta. A két döntés tehát úgy látszik, szuverén elhatározásból 
született, szovjet hozzájárulás nélkül. Ami a varsói egyezmény kérdését illeti, az 
újabban előkerült források tanúsága szerint Nagy Imre és a szovjet vezetés 
között e kérdésben már a korábbi napokban is konfliktus volt. Elvi álláspontját 
Nagy Imre mindenesetre világosan, 1956 eleji tanulmányát meghaladva így 
foglalta össze: „A varsói szerződés már megkötése alkalmával rendkívül rossz 
hatást keltett az országban. Nemcsak a nép, de a párttagság igen széles rétege-
iben is nagy ellenszenvvel fogadták, a szovjet elnyomó törekvések egy újabb 
lépésének tekintették, amely veszélyezteti az ország függetlenségét, sérti nem-
zeti szuverenitását és kirívóan mutatja az egyenjogúság hiányát ebben a szövet-
ségben." Nagy Imre szerint az első kormánynyilatkozatban (valójában a máso-
dikban, október 25-én) „érinteni kellett ezt a kérdést. A pártvezetés Mikojannal 
és Szuszlovval együtt tárgyalta... ők is belátták, hogy a tömeghangulat miatt 
nem lehetett kitérni az elől, hogy fel ne vessük a varsói szerződés alapján 
Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok kivonását. Fel is vetettük, a meg-
fogalmazással Mikoján is egyetértett." Egy szovjet dokumentumokra épülő 
tanulmányból úgy tűnik, hogy már ennek az október 25-i vitának során komoly 
bizalmatlanság merült fel a szovjet vezetőkben Nagy Imrével szemben, mint aki 
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túl messzire megy.49 Nagy Imre a végső döntésnél, választása nehéz perceiben 
tisztában lehetett Hruscsov Mikojan útján küldött azon üzenetével is, amelyről 
Szántó Zoltán írt egy az események után készített feljegyzésében: „...a Varsói 
Szerződés alapvető részét képezi a szovjet-magyar viszonynak."50 Mindennek 
ellenére úgy döntött, ahogyan azt meggyőződése, elvi álláspontja és a hazai helyzet 
ismerete diktálta. A kérdés átvezet a Gondolatok...-ban túlnyomó értékelő-elemző 
és vitázó részekhez. 

PÁRTELLENZÉK 

Nagy Imre nem szándékozott a forradalom előzményeinek rendszerező elem-
zését elvégezni, úgy vélvén, hogy azt 1955-56-os feljegyzései több vonatkozás-
ban is tartalmazzák. Snagovi írása több pontján fejtegette viszont a pártellenzék 
kialakulásának és küzdelmeinek kérdéskörét, amit korábban természetesen 
nem tett. Ha e fejtegetések során tisztán politikatörténeti szempontot érvénye-
sített volna, akkor az ellenzék fellépését nyilván annak megszületésétől, 1955 
késő tavaszától, nyarától kísérte volna figyelemmel. De minthogy ehelyett a 
politikai eszmék története szolgált számára vezérfonalként, érdekes módon 
általában 1953 júniusát jelölte meg a pártellenzéki gondolat kezdőpontjaként: 
„Az ellenzéki fellépés a Rákosi, Gerő, Farkas, Révai klikk kalandorpolitikája 
ellen 1953 júniusában, a KV ülésén történt. A párt új politikai vonala a júniusi 
program, az ún. új szakasz politikája volt platformja a klikk-ellenes ellenzék-
nek."51 Sőt, írása egy más helyén mintha a kommunista hatalomátvétel teljes 
időszakára kiterjesztené a valódi szocializmust képviselő pártellenzék legalábbis 
látens létezését: „Az ellenzék érdeme, hogy az 1948-1952. évi terror-cselekmé-
nyek, Rákosi 'hatalma', az AVH terrorja nem félemlítették meg. Az ellenzék már 
akkor vállalta az egyenlőtlen harcot azok pribékjeivel, bíróságaival, börtöneivel és 
az egész állami bürokrácia terrorgépezetével szemben..." 2 Noha ez nyilvánva-
lóan nem felel meg a tényeknek, s ellentmondásban áll azzal a megállapítással 
is, mely szerint az ellenzék platformja az „új szakasz", Nagy Imre mindenáron 
érzékeltetni kívánta, hogy az ő elképzelései szerinti szocializmus-modell mindvégig 
létezett a Rákosi-féle diktatórikus modellel szemben mint alternatíva - mégpe-
dig úgy, hogy ezt az alternatívát eleinte csak ő maga, később a pártellenzék 
személyiségei „hordozták". 

Nagy Imre a pártellenzéket a júniusi programra való visszatérésért harcoló 
„kommunisták vezetése alatt az egész népet átfogó hatalmas és egységes mozgalom-
ként" jellemezte írásában, amelyet élesen elhatárolt nemcsak a Gerő-féle 
sztálinistáktól, hanem Kádár Jánostól és csoportjától is. Kádár és társai - írta 
- „addig voltak ellenzékiek, amíg az nem veszélyeztette a Rákosi-Gerő klikk 
hatalmi pozícióit."53 1956 júliusában, Rákosi leváltása után a KV akkori 
határozata „volt a platform, amelyen létrejött az elvi-politikai 'egység1 a 
Gerő-féle sztálinisták és a Kádár-féle neosztálinista 'ellenzék' között. Ennél 
tovább sem Gerő, sem Kádár nem akart menni. Ezen a platformon készültek 
fellépni az ellenzéki párttagság és az ugyancsak ellenzéki néptömegek el-
len." [Kiemelés az eredetiben - R. M. J.] 
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Nyilván Nagy Imre is tudta - ha máskülönben nem, októberben tapasz-
talatokat szerzett róla - , hogy a pártellenzék és a valóban ellenzéki - rendszer-
ellenzéki - tömegek egységének feltételezése csak igen viszonylagos érvényű. 
Ameddig utóbbi politikai artikulációja számára más lehetőség nem volt, ez az 
egység valóban létezett, s valóban ez volt a pártellenzék fénykora. Nagy Imre 
ennek az egységnek a felbomlásáért a sztálinisták megátalkodottságát okolta, 
amely „nem a kibontakozás politikai feltételeinek megteremtését, hanem az 
ellenzék elleni harcot tekintette fő feladatának. Ezzel megakadályozták, hogy 
az ellenzék kellő időben a mozgalom élére álljon és biztosítsa a kibontakozás 
demokratikus lehetőségeit..."55 Éppen erre volt képes a Gomulka fémjelezte 
lengyel pártellenzék, amelynek valóban tömegmozgalomtól támogatott hata-
lomátvételéről Nagy Imre egész írása során szembeötlő rokonszenvvel beszélt 
(míg például a jugoszlávokról - egyebek mellett enyhén szólva kétes novemberi 
szerepük okán - szinte szót sem ejtett). Gerőék ellenállása természetesen nem 
mellőzhető szerepet játszott abban, hogy a lengyel forgatókönyv Magyarorszá-
gon nem valósulhatott meg. A lengyelnél sokkalta radikálisabb tömegmozgalom 
kibontakozása hetekkel a forradalom előtt viszont az ellenállás mellett éppen a 
lengyelnél radikálisabb hazai pártellenzék erodáló, delegitimáló tevékenységé-
nek eredménye. Ennek a tömegmozgalomnak egyes célkitűzéseivel sem Nagy 
Imre, sem a pártellenzék zöme nem értett egyet. 

A tömegmozgalom radikalizmusa okozta, hogy „...az ellenzék számára egyet-
len lehetőségként az a feladat maradt, hogy a rohanó események uszályából 
azok élére igyekezzen kerülni, kompromisszumok árán is biztosítani a szocia-
lizmus vívmányait."57 [Kiemelések az eredetiben - R. M. J.] 

Romániai magányában bizonyosan Nagy Imre egyik legkínzóbb dilemmái-
nak egyike volt az általa hitt nemzeti egység októberi felbomlásának élménye. 
Ezt a dilemmát feloldani csak egy módon lehetett, ha a pártellenzéket elszakítja a 
párttól, s mint ellenzéket a döntő kérdésben egy nevezőre hozza a tömegmozgalommal. 
Október fényében Nagy Imre meg is tette ezt a döntő lépést, amelytől egyfajta 
„right or wrong-my Party" alapján korábban mindig visszariadt. A pártellenzék 
és a tömegek „...olyan pártvezetés ellen léptek fel, amely...antimarxista, antile-
ninista volt, klikk volt, amely a pártban diktatúrát valósított meg, elszakította a 
párttagságot a vezetéstől, a pártot a néptől, amely szembefordult a néppel, 
terror-uralmat teremtett, a törvénytelenségek tömegét követte el, elárulta az 
ország elemi érdekeit, függetlenségét stb. - magyarán mondva hazaáruló volt. 
... Az ilyen vezetés és párt elleni fellépés nem bűn, hanem erény. ... Ez a párt 
egy személyi vagy klikk-diktatúrán nyugvó népellenes terror-rendszer eszköze 
volt. Ezzel a rendszerrel együtt elkerülhetetlenül ennek a pártnak is össze kellett 
omolnia. Ezért nem lehetett a párt kérdését úgy megoldani, hogy az csupán a 
vezetés személyi összetételének megváltoztatására korlátozódjon. A hiba a rend-
szerbeny a párt működésében, a káderek kiválasztásában, összetételében, magatartásában, 
a dolgozó néphez, az államhoz való viszonyában volt és nemcsak a vezetésben, annak 
módszerében."58 [Kiemelés tőlem - R. M. J.] 

A kommunista reformerek első nemzedékére oly jellemző attitűd nyilvánul 
meg ebben a megfogalmazásban. Nagy Imre ugyanis mindehhez hozzáteszi: „Ez 
[ti. a fentebb leírt párt] már régen nem volt a magyar kommunisták pártja". 

130 



Nem is annyira a szó szoros értelmében vett leninizmust, hanem a kommunista 
eszmerendszerből „lepárolt" világ- és emberiségmegváltó küldetéstudatot, a 
humanista utópia ígéretét szembesítették az ötvenes évek reformerei a furcsa 
módon általuk igazán jól ismert antihumánus gyakorlattal. A szembesítés ered-
ményezi morális felháborodásukat, amely Nagy Imre személyes felháborodás 
fűtötte dolgozatán is oly erősen érződik. Ot felháborodottsága elviszi az átfogó 
kritikáig, de megáll azon a határon, ahol magát a viszonyt, az alapvető kötődést 
kellene felszámolni. A szembesítés nem visz el addig a következtetésig, hogy a 
humanista ígéret megvalósítására szerveződött politikai erő kizárólagosságra 
való törekvése az, ami embertelen következményekhez vezet, szükségszerűen. 
A gyakorlat embertelensége az eszméből ered, amely kizár, mint érvénytelent 
és ellenségest, minden más humanista ígéretet. A kiút töredezett elképzelései 
árulkodóak: „A munkáshatalom alapján új típusú vezető, irányító politikai erőre 
van szükség - pártra, szervezetre, szövetségre vagy mozgalomra, amely marxis-
ta elvi irányítást ad a szocializmus felé haladó fejlődésnek. Ez a kérdés kidolgo-
zásra vár. Az SZKP típusú párt, amely lényegében szervezetében és működésé-
ben valamint funkcióiban még mindég a régi illegális idők bolsevik pártjának 
a folytatója, az 50 év előtti időkből örökölt merev szervezettel és működéssel. A 
pártnak a mi viszonyaink között az uralomra jutott, a hatalomra került munká-
osztály pártjává kell lennie, nem pedig az elnyomott proletárok illegális pártjá-
nak...új típusú pártra van szükség... Ezt is ki kell dolgozni."59 [Kiemelés az 
eredetiben - R. M. J.]. Ezzel szemben - s erről Nagy Imre nem tett említést -
az ellenzék tagjai közül többen (elsősorban Gimes Miklós, de mások is) már 
október előtt sem álltak meg a fenti „határokon", és demokratikus irányban 
tájékozódtak. 

FORRADALOM 

A Gondolatok... kezdő oldalai arról árulkodnak, hogy még a vádak élesedése előtt 
Nagy Imre igyekezett az októberi események menetét és jellegét röviden 
felvázolni. Később, elsősorban a pártellenzékről szóló fejtegetések során nagy 
hangsúlyt kapott a felkelést kiváltó okok között a Gerő-féle vezetés sztálinizmust 
átmentő merev politikája, illetve a tömegmozgalomban kifejeződő elkesere-
dettség. A közvetlen kiváltó okok között azonban a feljegyzésekben itt-ott 
felbukkan a korban divatos ún. „provokációelmélet" is: „Számos rendkívül 
fontos körülmény azt látszik bizonyítani - amit nagyon alaposan újból és újból 
felül kell vizsgálni és ellenőrizni kell - , hogy a magyarországi fegyveres felke-
lést, illetőleg annak kirobbantását sztálinista agent-provokatőrök idézték elő 
azzal a szándékkal, hogy vérbefojtsák a tömegmozgalmat, véget vessenek a 
'liberalizmusnak' és a 'demokratizmusnak', amely létüket fenyegette..."60 

Ugyanilyen, azokból a napokból származó vélekedést örökít meg a második 
szovjet bevonulással kapcsolatban még a Gondolatok... első oldalain: „A Szovjet-
unió nagyhatalmi súlyának érvényesítése céljából, hogy az Egyiptomra neheze-
dő angol-francia nyomást enyhítse és ezzel a maga érdekeit megvédje, egyben 
az arab világ rokonszenvét megnyerje, katonai lépésre szánta rá magát Euró-
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pában... Magyarország tehát az Anglia és Franciaország ellen irányuló szovjet 
hatalmi nyomás tervében, mint stratégiailag fontos terület jö t t számításba. 
Ez azt jelenti , hogy a szovjet hadsereg akkor is... megszállta volna hazánkat, 
és elfoglalta volna a stratégiailag fontos pozíciókat (a Varsói Szerződés 
ér telmében és arra való hivatkozással), ha Magyarországon nem következtek 
volna be a forradalmi események."61 Az ún. provokációelmélet alapja -
Fekete Sándor írásához fűzött 1989-es jegyzete szerint - Horváth Márton 
közlése volt. A szovjet csapatmozgások Szuezzel kapcsolatos magyarázatát, 
mint Nagy Imre utalt rá, november első napjaiban a magyar honvédség 
vezetői képviselték elsősorban, amelyet a maguk részéről a szovjet egységek 
mozgásaiból, a csapatok összetételéből vezettek le. Ami a szovjet katonai 
vezetést illeti, talán nincs is kizárva, hogy számoltak egy esetleges világmé-
retű összeütközés lehetőségével, ami éppen a magyar forradalom leverését 
célzó műveleteik eredményeképpen is kitörhetett. Logikus, hogy katonai 
lépéseiket is ennek megfelelően tervezték. A katonai vezetés háborús pszi-
chózisa hatással lehetett a magyarországi politikáján vitatkozó Prezídiumra 
is - bár az efféle feltételezések csak a szovjet döntéshozatal forrásainak 
ismeretében válhatnak állításokká. 

Nagy Imre törekvése arra irányult, hogy megmagyarázza a számára még 
hetekkel november 4. után is érthetetlen szovjet döntést a magyar forradalom 
leveréséről. A Gondolatok... elején azért fejtegette hosszasan a „világstratégiai 
okokból" bekövetkező megszállást, mert ez olyan magyarázattal szolgált, amely 
viszonylag egyszerű, s emellett tényleges érvek, értesülések támasztották alá. 

Vajon mennyire hitte valójában, hogy a megszállás nem azért következettbe, 
mert kormánya november első napjaira valójában elfogadta és deklarálta a 
forradalmi követelések legnagyobb részét? Feljegyzései elején talán így gondol-
ta. Tízpontos vázlatot készített a november első nap|ait jellemző „belső konszo-
lidáció kétségtelen és komoly megnyilvánulásairól" 2. Ahogyan azonban az ún. 
provokációelmélet nem adott kellő alapot a forradalom jelenségének magya-
rázatához, a szovjet fellépést és saját sorsát sem magyarázták meg pusztán a 
világpolitika fejleményei. A magyarázatot a forradalom jellegében és célkitűzé-
seiben is kellett keresni. 

Hosszas fejtegetései során Nagy Imre egyetlen alkalommal sem rögzítette az 
októberi események olyan meghatározását, amelyhez azután mindvégig ragasz-
kodott volna. Ellenkezőleg, gondolatmenetének, polemikus hevületének megfele-
lően más és más megjelölésekkel igyekezett e nyilván későbbre halasztott megha-
tározás körvonalait felvázolni. Végső összegzésre azonban nem került sor. 

Nyilvánvaló azonban, hogy október fő tartalmát Nagy Imre elsősorban a nemzeti 
függetlenség kivívásának kísérletében látta. Ennek megfelelően még a leggyakrab-
ban a „nemzeti felszabadító forradalom" kifejezést használta. A nemzeti 
függetlenség hiánya foglalja össze a demokratikus törekvéseket és követelé-
seket is, mert az antidemokratikus rendszer bevezetésének legjellemzőbb 
vonása, hogy idegen, szovjet minta alapján történt. „A népek és országok a 
szocializmust is csak úgy hajlandók elfogadni, ha az biztosítja, vagy meghozza 
nemzeti függetlenségüket, szuverenitásukat, egyenjogúságukat. A magyar 
tragédiának az a lényege, hogy a szocializmus és a nemzeti függetlenség eszméje 
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szembekerültek egymással. A magyar felkelés alapvető értelme az volt, hogy megkeresse és 
megtalálja ennek az ellentétnek a megszüntetését és megteremtse a kellő egységét, teljes 
összhangját [Kiemelés tőlem - R. M. J.] Ebben a meghatározásban a rend-
szerrel kapcsolatos kritika és a változtatás irányai másodlagossá válnak. Egy 
másik meghatározási kísérlet erre élesen rávilágít: „...a nemzeti függetlensé-
gért, önállóságért, szuverenitásért és egyenjogúságért vívott szabadságharcnak 
a magyar történelemben első ízben a munkásosztály állt az élére. ... Jellegzetes 
vonása volt ennek a függetlenségért folyó harcnak, hogy a munkásosztály az 
egész nemzet egységére támaszkodhatott. Ez a nemzeti egység felölelte a 
társadalom minden osztályát és rétegét." Utóbbi, világosan a lenini forrada-
lomelmélet szellemében és frazeológiájában fogant mondathoz Nagy Imre 
eredetileg hozzáfűzött egy nézetem szerint igen fontos félmondatot: „valamint 
minden politikai irányzatát a kommunistáktól a demokratákon keresztül a 
jobboldali reakciós irányzatokig." Eltekintve most az utóbbi, meglehetősen 
differenciálatlan megfogalmazástól, a félmondat mégiscsak a nemzeti egysé-
gen belüli, de a forradalmi célkitűzések tekintetében érvényesülő divergencia 
felismerésére vall. Utóbb Nagy Imre ezt a félmondatot törölte, más helyen 
azonban a kérdésre visszatért. Az egység-koncepció itt fejtegetett tartalmát a 
politikai tagoltsággal való számvetés gyengítette volna: „A munkásosztály a 
népi demokrácia és a szocialista vívmányok alapján állva vezette a harcot a 
nemzeti függetlenségért. Ez volt a másik sajátos vonása a magyarországi 
eseményeknek." A harmadik jellemző vonás már csak a szemben álló fél 
meghatározása: a forradalom „...a függetlenségért harcra felkelt magyar nép 
és a Szovjetunió fegyveres erői közötti harc jellegét viselte magán. A magyar 
munkásosztály mint a magyar függetlenségért folyó harc fő ereje, fegyveres 
harcban szemben találta magát a szovjet fegyveres erőkkel - kétségtelenül 
tragikus helyzet."64 Tragikus helyzet - természetesen elsősorban a feljegyzé-
sek írója számára amely e világos meghatározás ellenére ott, írásaiban is 
nem egy helyen jelezte nem csupán a Szovjetunióhoz való kötődését, de azt 
is, hogy azt ennek ellenére a „nemzetközi proletariátus" vezetésére hivatott erőnek 
tartja. 

A forradalom másik fontos jellemvonását Nagy Imre egy még régebbi kon-
cepciója alapján határozta meg, s ez a szocializmusba való ún. népi demokratikus 
átmenet volt. 1947-ben, 1949-ben, de 1953-54-ben is világos volt, hogy ezt a 
fasizmus és második világháború utáni helyzetre kidolgozott, alapvetően tak-
tikai elképzelést stratégiai érvényűnek tartotta, s a hosszabb-rövidebb „rejtőz-
ködések", lappangások után minden kedvezőnek vélt helyzetben ehhez próbált 
visszatérni. 

Ez a kettős elképzelés elválasztotta őt a sztálinizmus kritikájának talajáról a 
kommunista mozgalom általános bírálatáig eljutó teoretikusoktól (Gyilasz), 
élesen elhatárolja a pragmatikus hatalmi szempontok vezérelte taktikai „refor-
merektől" (az ötvenes évek végéig Gomulka, a hatvanas években Kádár), de 
még a posztsztálini rendszert apróbb-nagyobb demokratizáló korrekciókkal 
„humanizálni" próbáló irányzattól is (Dubcek, Lukács). Egyfajta szocializmus-
kép, a perspektíva azonossága - amelynek mibenléte, ha egyáltalán világos volt, 
Nagy Imre számára is a marxizmus-leninizmusból a sztálini időszakban leképe-
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zett váz lehetett - persze össze is kötötte őt az utóbb említett csoporttal. A döntő 
mégis a különbség, a humanista küldetés lehetőségébe vetett naiv hit, és a 
nemzeti függetlenség prioritása. „Kétségtelen, hogy ha a magyar forradalom 
győzedelmeskedett volna,...ha a forradalom elérte volna szociális és nemzeti 
célkitűzéseit, a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenetnek új útja jött volna 
létre, a szocializmus felé való demokratikus fejlődésnek új típusa, amely lényeges 
különbségeket mutatott volna a ma teljesen azonos típusú népi demokráciák-
tól, s a fogalmak - szocializmus, demokrácia, függetlenség, szuverénitás, stb. - az 
egész szocialista terminológia, amelyet a sztálinizmus valójából kivetkőztetett, 
visszanyerte volna eredeti, valódi marxista tartalmát, lényegét."65 [Kiemelés 
tőlem - R. M. J.] 

Ennek az új - bár valójában az átmenet vonatkozásában régi - útnak - a 
nemzeti függetlenségen túlmenően - két lényeges vonását érintette Nagy Imre. A 
többpártrendszer bevezetését polemikus összefüggéseiben, és a forradalom politika-
történetét elemző részekben több alkalommal jellemezte elkerülhetetlen, szüksé-
ges kompromisszumként. Nyugodtabb pillanatokban a kérdés elvi szükségszerű-
ségét hangsúlyozta: „...a népi demokrácia formájában is, tartalmában is az egypárt-
rendszerű szovjetállam hasonmásává vált, vagyis elvesztette népi demokratikus 
jellegét, amely pedig az átmeneti szakasz állami és társadalmi rendszere. Vagyis 
átugrottuk a fejlődés egy átmeneti szakaszát ...Lehetséges-e egypárt-rendszerű 
szocialista demokrácia? Valószínűleg lehetséges. A történelmi tapasztalatok e te-
kintetben nem valami meggyőzőek. A Szovjetunióban a párt- és a szocialista 
demokrácia elfajulása, a társadalom gazdasági alépítményében ugyanúgy, mint a 
jogi, politikai, erkölcsi stb. felépítményben mutatkozó súlyos eltorzulások, továbbá 
a magyarországi hasonló megnyilvánulások nem az egypárt-rendszerű demokrácia 
mellett, inkább ellene bizonyítanak.... A társadalom demokratikus alapjait, ame-
lyeken a szocializmus felé előrehaladhatunk, biztosabbnak és szilárdabbnak tartom 
a többpárt-rendszerű állami és társadalmi berendezkedés mellett."66 [Kiemelés 
az eredetiben - R. M. J.] 

A helyi, önigazgató, közvetlen demokratikus önszerveződéseket hasonló ambivalenci-
ával, de a demokratikus átmenet fontos, új vonásának tekintette. Egyfelől 
elítélte „partikuláris" és „provinciális" törekvéseiket - ezeken jórészt a radikális 
forradalmi törekvések jegyében az ő kormányára gyakorolt politikai nyomást 
értette. Ugyanakkor úgy vélte, „...igen figyelemreméltó jelenség volt a régi 
bürokratikus államigazgatási szervezet szétesésével párhuzamosan a széles nép-
tömegek forradalmi öntevékenysége, amely új igazgatási, valóban népi és demok-
ratikus szerveket hozott létre, amelyek ellátták a szétesett tanácsi szervek felada-
tait".67 [Kiemelés tőlem - R. M. J.] Ugyanezt a demokratikus, antibürokratikus 
feladatot látta megvalósulni a munkástanácsokban. „A munkásosztálynak a 
munkástanácsok körül kibontakozott szívós harcában az a törekvés nyilvánult 
meg, hogy a munkástanácsokon keresztül intézményesen biztosítsa a maga 
számára a tényleges államhatalmat, annak gyakorlását az államvezetésben és a 
szocializmus építésében, hogy ne csak papíron és hangzatos szólamokban, 
hanem valójában is a hatalom birtokosa legyen, és ezt a hatalmat helyette ne 
egy klikk és annak bürokratikus apparátusa gyakorolja, a munkásosztály nevé-
ben."68 [Kiemelés az eredetiben - R. M. J.] 
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SZOVJETUNIÓ 

1955-56-ban a vitairatait készítő Nagy Imre számára neuralgikus pontot jelen-
tett a szovjet pártvezetés szerepe a válságos helyzet kialakulásában. Az 1955. 
márciusi határozatról készített írása fogalmazványában „leplezetlen szovjet 
beavatkozásról" írt, ám utóbb ezt az oldalt kiiktatta írásai baráti körben közre-
adott gyűjteményéből.69 

Az ország függetlenségéről, a tömbönkívüliségről, semlegességről szóló első 
felvetéseit tartalmazó tanulmányban a Szovjetunió neve szinte elő sem fordul. 
1953-ban Moszkvában a szovjet pártelnökség „nevezte ki" Nagy Imrét minisz-
terelnöknek - de ugyanez a testület alázta meg 1955 januárjában, majd a 
következő hónapokban. Biztosra vehető, hogy Nagy Imrének beszámoltak 
Mikojannak az 1956. júliusi KV-ülésen elhangzott beszédéről, amelyben szá-
mára vészjósló következményeket helyezett kilátásba ellenzéki irányvonala 
folytatása esetére. Mindezzel együtt gondolkodásában a szovjet vezetés egyszer-
re jelentette egy nyomasztó súlyú nagyhatalom az ország sorsával mit sem 
törődő irányítóit, ugyanakkor valamifajta legfelsőbb fellebbezési fórumot, igaz-
ságos ítélőbírót, amelyre az ész és igazság érveivel lehet hatni, egyszersmind a 
nemzetközi kommunista mozgalom humanista megújulásának zálogát, re-
ménységét - főleg a XX. kongresszus után. 

Nemcsak ma, akár már 1956-ban is könnyű lehetett ezeket a reményeket, 
mint tökéletesen illuzórikusakat, hiábavalóakat elintézni.Tény azonban, 
hogy a kommunista mozgalom jelentős része - és nem csupán a csatlós 
országok pártellenzékei - nem volt túl ezeken az illúziókon, ugyanígy a 
nyugati baloldal egy része sem. Szinte természetes módon keltek tehát 
remények a tizenöt évet a Szovjetunióban töltött, s a már fentebb említett 
szocialista perspektívát soha fel nem adó politikusban, akinek számára a 
szovjetek valós szerepével való számvetés a jövő - s vele egy élet célja -
elenyészését jelenthette . Horror vacui... 

A „november 4-e szindróma" azonban alapjaiban rengette meg ezt az ellent-
mondásokkal már megterhelt bizalmat is. Csak a Rákosi-Gerő csoport, és Kádár 
János személyes hibái és bűnei felett érzett felháborodás nagyobb Nagy Imré-
nek a szovjetekben való csalódásánál. E harag egyetlen határa, hogy „megáll" 
a „jelenlegi, szűklátókörű és sem elvi, sem politikai szempontból fel nem 
készült", „politikai vaksággal megvert" szovjet pártvezetés70 ostorozásánál. Azt a 
történeti elemzést, amely esetleg az egész szovjet szocializmust, s annak közép-
kelet-európai bevezetését tette volna vizsgálat tárgyává, Nagy Imrének nem 
volt ideje, módja elvégezni - talán nem is akarta volna ezt megtenni. 

Nagy Imre a magyar forradalommal szembeni szovjet fellépést feljegyzései 
számos pontján említette, mindig elítélőleg. A beavatkozás indítékai megjelö-
lése során azonban érezhető egy elmozdulás. Feljegyzései elején két motívumot 
jelölt meg: a XX. kongresszus ellenére visszatérő és tovább élő sztálinista 
módszereket és az - ideológiai jelző nélküli - orosz nagyhatalmi törekvéseket. 
„Ahogyan [a szovjet pártvezetés] a magyarországi és lengyelországi eseménye-
ket elemzi és jellemzi...s amennyire visszariad attól, hogy felfedje hibáit...és 
félretenné a szocializmus űrügyén jelentkező nagyhatalmi sovinizmust, hogy saját 
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maga felszámolja az ideológiai és politikai monopóliumot, hogy a szocialista 
országok közötti viszonyt nemcsak papíron és elkésve, de a valóságban és 
azonnal az ismeretes öt alapelvre helyezze, hogy a magyarországi eseményeket 
ne használja ürügyül a sztálinista módszerekhez való visszatérésre - azt mutatja, 
hogy a magyarországi tragikus események nem egy, a szocializmus sorsára 
katasztrofális szakasz lezárulását jelentik, hanem hasonló, sőt talán még súlyo-
sabb nemzeti és nemzetközi tragédiák sorozatát vezetik be."71 A Varsói Szerző-
dés létrehozását is e politika megvalósítási eszközeként írta le: „...a Varsói 
Szerződés nem más, mint a szovjet nagyhatalmi soviniszta törekvések eszköze, 
...a szovjet katonai diktatúra ráerőszakolása a résztvevő országokra."72 

Ami az első idézet zárógondolatát illeti, a későbbi fejlemények ismeretében 
kétségkívül profetikusnak bizonyult. A gondolat ugyanakkor valójában sürgető 
kívánság kifejezése, s az a meggyőződés táplálja, hogy a sztálinizmustól meg-
tisztított „névértéken vett" szocializmus alapján igenis lehetséges nagyhatalom 
és kis ország „öt alapelv alapján való" együttélése. Azt azonban Nagy Imre is 
érezte, hogy ha a sztálinizmus mellett rámutat a szovjet politika egyébként valós 
mozgatóerejére, egy háborúban győztes, és hosszú évszázadok óta folytonosan 
terjeszkedő agresszív nagyhatalom érdekeire, akkor ez a kívánság legfeljebb 
felesleges „ráolvasás". Miféle ideológiai változás, „felvilágosulás" változtatna 
egy mély történeti gyökerekkel bíró törekvésen? Ahogyan más pontokon is, itt 
is jellemzően ellentmondásos a gondolatmenet, s jellemző a probléma kezelése 
is. Mivel a végiggondolás saját gondolati alappilléreit veszélyeztette volna, a 
nagyhatalmi sovinizmust egyszerűen a sztálinizmus alkotóelemévé tette, annak 
rendelte alát s a későbbi helyeken már csak a sztálinizmusról beszélt. Nem 
hagyván kétséget saját álláspontja felől, ám mégis az elvi lehetőséget fenntartva 
arra, hogy valamiféle elvont belátás alapján felülkerekedik az általa oly sokat 
emlegett „proletár nemzetköziség". 

SZEMÉLYEK 

Alighanem az egyes személyekről, hazai politikai ellenfeleiről írottak újraolva-
sása is hozzájárult ahhoz, hogy Nagy Imre felhagyjon a forradalomról, és saját 
szerepéről való rendszeres írással. „Az események hatása alatt... egyoldalúság, 
elfogultság, a kritikai szemlélet elégtelensége és a belőlük folyó hibás következ-
tetések érvényesültek. Személyes megbántottság, sértődöttség, harag is nem kis 
szerephez jutott" - jellemezte 1957 februárjában saját papírra vetett gondola-
tait. Ami az egyes személyeket illeti, ebben a jellemzésben igen sok igazság van. 

Nem mintha az ilyen részek két-három abszolút főszereplője - elsősorban 
Kádár János és Rákosi Mátyás, továbbá a régi ellenfél, Révai József - nem 
szolgált volna rá a politikai és erkölcsi bírálatra, amelyet Nagy Imre oly nagy 
hévvel gyakorolt velük szemben. Morális felháborodását a forradalom és saját 
személyes elárultatása Kádár részéről, vagy az a tény, hogy Rákosi „katasztró-
fába" vezette a szocializmus ügyét Magyarországon - különösen fentebb már 
jellemzett gondolkodásmódja alapján - , indokoltan táplálta. A felháborodásból 
azonban harag, sőt szokatlan, szinte feneketlen gyűlölet sarjadzik, mintha 
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valami mágikus átokkal kívánná az ellenfelet megsemmisíteni, amelynek ördö-
gi vonásai szinte emberfelettivé válnak. 

Ha mindez csupán egyes kedvezőtlen személyes tulajdonságok, jellemhibák 
eltúlzásához vezetne, azt bizonyos megértéssel szemlélhetnénk. Nagy Imre 
átkai azonban politikai átkok, s ezek során nem annyira ellenfeleinek gyarló-
sága, mint inkább az egész addigi magyar kommunista mozgalom szennye kerül 
a felszínre, amelyek ily módon még a fentebb jelzett ellentmondásos gondolat-
menettel sem alkotnak koherens egységet. Szinte lényegtelen, hogy az elősorolt 
vádak hol, mikor, milyen körülmények között, kitől hangzottak el - a lényeg 
csupán, hogy az ellenfél velejéig s eleve való gonoszságát bizonyítsák. 

így például Kádárnak az ellenzékhez fűződő eleve bizalmatlan, tartózkodó, 
1956 nyarán már nyíltan ellenséges viszonyának helytálló leírása „átcsap" az 
195l-es konstruált Kádár perben használt vádaskodássá, mely szerint a -
mellesleg a másik ellenfél, Rákosi által fabrikált - vádak közül egy (a párt 
1943-as feloszlatása mint bűn) azóta sem tisztázott, tehát igaz jelenik meg. Kádár 
esetében ennek ellenére Nagy Imre ítéleteinek többsége, így a törvénytelensé-
gekbenjátszott vezető szerepe valós alapon nyugszik. 

1956 decemberében az MSZMP ideiglenes központi bizottsága olyan határo-
zatot fogadott el, amely az „ellenforadalom" okai közül első helyre tette a 
Rákosi-klikk politikáját. Ez a megállapítás egybevágott Nagy Imre azon állás-
pontjával, amely szerint a forradalom a Rákosi-Gerő-féle politika elleni jogos 
felkelés volt, de nem csökkentette azon félelmét, hogy Rákosiék még visszatér-
nek, mely esetben a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Valószínűleg 
ez a félelem indította arra, hogy a Rákosiék ellenében felhasználható minden 
létező politikai vádat egy szabályos „bűnlajstromba" foglaljon. Rákosi akkor 
közismert bűnei mellé hátborzongató gyilkosságok társultak, mint az akkor 
még csak legfeljebb szűk körben ismeretes Zöld Sándor-ügy, vagy Szántó Béla 
halála, akit Nagy Imre szerint szintén Rákosi tétetett el láb alól. Rákosi 1925-ös 
budapesti lebukása alkalmával való „árulása" mellé állította egy az 1953. júniusi 
moszkvai tárgyalásokon a szovjetek által hangoztatott további „árulás" vádját, 
mely szerint 1953-ban Rákosi Eisenhower amerikai elnökkel kívánt titokban 
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megegyezni. 
Rákosi politikai hibái közé ez a félelem táplálta gátjavesztett gyűlölet sorolta 

1945 utáni sovinizmusát (!), Révaival közös törekvését a béketárgyalásokon 
Erdély egy részének visszaszerzésére. Erről Rákosi - Nagy Imre szerint - még 
1954-ben sem mondott le, s azt az egyik moszkvai szovjet magyar tárgyaláson 
fel is vetette a kérdést a szovjet pártvezetőknek. A máskor a nemzeti kérdés és 
a függetlenség iránt oly érzékeny Nagy Imre ezt is „soviniszta" lépésnek 
tekintette. Úgy vélte, hogy annak idején, 1954-ben miniszterelnökként ő maga 
munkálkodott a kérdés „helyes, internacionalista megoldásán" - későbbi sna-
govi fogvatartójával, Gheorghiu-Dej „elvtárssal".(!) A „sovinizmus" magyaráza-
tát egyebek mellett a moszkovita vezetők, így Rákosi zsidó származásában 
kereste - megint csak az 1953. júniusi moszkvai találkozó szovjetektől származó 
formulája - , akiket a magyar nép emiatt nem tudott elfogadni „a magyar 
nemzeti érdekekek képviselőinek, még kevésbé vezéreinek"7 (!), hiába akartak 
Rákosiék „nacionalistábbak lenni a magyaroknál". 
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Nagy Imre gondolatainak töredezettsége, olykori szétesése talán e kérdések 
kapcsán figyelhető meg leginkább. Alapvető visszalépése 1955-56-os gondolatai-
hoz végigvonul egész romániai írásán. Itt azonban a visszalépés a forradalom 
miniszterelnökéhez képest egészen „archaikus" rétegekig nyúl vissza. Talán nem 
véletlen, hogy 1957 márciusában e pontokon időzve, egyre növekvő félelemben 
régi ellenségei eszmei és fizikai visszatérésétől (Révai 1957. március 7-i Népsza-
badság-cikkét láthatóan ennek nyitányaként értelmezte) hagyott fel a forrada-
lomról szóló, immár nem egységes műnek szánt politikai feljegyzéseivel is. 

A PER ÁRNYÉKÁBAN 

Miközben Nagy Imre vázolt gondolati útját járta snagovi magányában, a gyéren 
érkező újságok híradásaiból egyértelműen láthatta, hogy élete útját immár rajta 
kívül álló erők alakítják, s hogy ez az út egyre kérlelhetetlenebb bizonyossággal 
vezet egy politikai per felé. Amint fentebb már jeleztem, véleményem szerint 
Nagy Imre egyáltalán nem mondott le november 4. mélypontjáról való elmoz-
dulása után a politikai reaktiválódás valamilyen formájáról, s e szándékát még 
sokáig fenntartotta. Gondolati „útjának" megértéséhez ez a szándéka igen 
szervesen hozzátartozik, mert sok tekintetben befolyásolta fejtegetéseit is. 

Hogy ez az elképzelt politikai jövő milyen formában valósul meg, arról már 
a jugoszláv követségen vitatkoztak az Intéző Bizottságban, s igencsak optimista 
alternatívák merültek fel. Nagy Imre egy 1957-es vallomása szerint mindjárt 
három is: 1. Az MSZMP munkájában való részvétel, annak támogatása; 2. új 
kommunista párt létrehozása; 3. „az MSZMP-n belül, ahová be kell menni, 
ellenzéket kell kialakítani." Nagy Imre maga e harmadik variánst támogatta, 
döntés egyébként a vita eredményeképpen nem született76. Annyi azonban 
látható, hogy sem Nagy Imre, sem a csoport nem zárkózott el eleve a Kádár-féle 
párttal való valaminő együttéléstől. Nem lehet tudni biztosan, de feltételezhető, 
hogy a követségre zártak tudtak valamit arról, hogy a Kádár-féle vezetésben is 
akadtak olyanok, akik - persze nem engedmények, feltételek nélkül - ugyancsak 
hajlottak az együttműködésre77. 

Éppen e feltételek teljesíthetetlensége miatt vált ez lehetetlenné Nagy Imre 
számára. Ugy tűnik azonban, hogy még az elhurcolás után is bízhatott abban, 
hogy a helyzet elemei közül nem a feltételek a megváltózhatatlanok. Már 1956 
decemberében érintkezést keresett a románokon keresztül a budapesti pártköz-
ponttal, tájékoztató anyagokat kért egy helyzetelemző állásfoglaláshoz, s felve-
tette párttagságának kérdését78. Választ akkor természetesen nem kapott, 1957. 
január 25-én azonban váratlanul Bukarestbe szállították, ahol Kállai Gyula, az 
MSZMP vezetésének kiküldöttje fogadta. 

Kállai január 29-én, az Intéző Bizottság ülésén számolt be romániai útjáról79. 
Kiderült, hogy a megkeresettek közül elsősorban Szántó Zoltán, de bizonyos 
mértékig Vas és Lukács is elhatárolódnak a forradalom egyes intézkedéseitől -
azzal a különbséggel, hogy Lukács és Szántó ezt már a forradalom alatt sem 
rejtették véka alá. Szántó kivételével azonban nem hajlandóak nyilatkozni e 
kérdésekről. Újhelyi Szilárd élesen visszautasította a közeledési kísérletet is, 
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Nagy Imre pedig, Kállai szerint kijelentette, hogy „semmiben sem érzi magát 
hibásnak, az intézkedéseket helyesnek tartja és arra hivatkozik, hogy a munkás-
ság, a diákság követelése volt a szovjet csapatok kivonása... az akkori intézke-
désekről tudott a párt. Kitart amellett, amit akkor mondott, szerinte ez forra-
dalmi megmozdulás volt; abszolút elhibázott a szovjet csapatok behívása, az új 
kormány ez irányú tevékenysége. Tagadja, hogy az ellenforradalmat bármikor 
is bátorította volna."80 Kállai beszámolójában az utólagos elemző számára 
gyanút keltő módon túlteng saját „helyes", az akkori MSZMP-irányvonalnak 
messzemenően megfelelő álláspontjának ismertetése, amelyet éles vitában 
képvisel a száműzöttekkel szemben. Nagy Imre egy levéltervezete ezzel szem-
ben „megkezdett, de a kérdések tisztázását, azok lényegét nem érintő beszélge-
tést"81 említ. Nagyon valószínű, hogy a találkozó célja legalábbis részben a 
vélemények kipuhatolása, egy esetleges közeledés lehetőségeinek felmérése 
lehetett. Még akkor is, ha Kállai beszámolójában az oroszokkal és a románokkal 
folytatott bukaresti tárgyalásokra hivatkozva felvetette a bírósági felelős-
ségrevonást. Döntés azonban egyelőre csak a „tényanyag összegyűjtéséről" 
született a „párttagság és a közvélemény helyes tájékoztatására".82 Jelen tanul-
mány számára azonban nem a per keletkezéstörténete a lényeges, hanem az, 
hogy Nagy Imre a Kállai-missziót értelmezhette-e úgy, mint a párt „feléje kinyúj-
tott kezét". 

Sok minden arra mutat, hogy így értelmezte. Márpedig az ellenzéki Nagy 
Imre útja megmutatta, hogy az ilyen, bármily álságos kéznyújtások valóságos 
politikai válságot idéztek elő nála: kivétel nélkül minden esetben (1956. július 
17. után, október 23-án) elhitte, hogy egyrészt őszinte szándékkal, a megújulás 
szándékával közelednek hozzá, s mindig bízott abban, hogy elfogadva a kezet, 
lesz ereje ellenzéki álláspontja kisebb engedményekkel való érvényesítésére. 

Kérdés persze, hogy melyek azok az engedmények. Azonban még érdekesebb 
rámutatni arra a politikai embertípusra, amely számára a szervezethez - a párthoz 
- való tartozás sok mindent, megszenvedett politikai érték-választásokat is megelő-
ző, önmagáéit való érték. Már csak azért is, mert ezt a személyiségtípust kétségte-
lenül a totalitariánus mozgalmak és rendszerek „termelték ki" legtökéletesebb 
formában, de csírái más politikai mozgalmakban, egyházakban stb. is fellelhetők. 
Mindenesetre a személyiség olyan változását feltételezi, amelyben a bármily auto-
nóm módon meghozott, s a körülmények elemzésével igazolt döntések értelmet-
lenné, képviselhetetlenné válnak a párthoz, a mozgalomhoz mint fölérendelt, eleve 
legjobbként tételezett absztrakt közösséghez való tartozás nélkül. Nagy Imre ebben 
a tekintetben hiába testesített meg intellektuális, tehát kételkedő és kritikus személyiségtípust a 
funkcionáriusok között, mégis funkcionárius maradt. Az ilyen típusú válságaiban őt 
előrelendítő, eredeti politikai döntéseit megerősítő barátaiban is az absztrakt párt alapvető 
igazságának megtestesítőit látta, holott ők - vele ellentétben - inkább voltak értelmiségiek 
a funkcionáriusok között. 1957 februárjában azonban magának kellett végigszen-
vednie a konfliktust: barátaitól elszigetelve egyedül volt. 

Kétségbeesetten próbálta hát megtalálni absztrakt pártja azon orákulumát, amely 
úgy fogadja vissza, hogy egyszesmind belátja az ő igazságát. Először oda akart fordulni, 
ahonnan a kinyújtott kezet kapta. Ahogyan mindig, most sem tudta elutasítani 
azt, de erkölcsi és politikai függetlensége már sokkal nagyobb volt annál, hogy 
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egyszerűen a funkcionáriust jellemző teljes alárendelődést válassza. Kállai 
látogatását követően ő, aki legalábbis Romániában nagy sebességgel írt, több 
mint egy hónapos munkával (!) vetette papírra mindössze 16 oldalas levélter-
vezetét az MSZMP vezetéséhez. 

Ebben a fogalmazványban Nagy Imre jóval nagyobb politikai engedményeket 
tett, mint feljegyzéseiben. Kifejezte szándékát, hogy támogatná a „konszolidációt" 
- a Kádár-kormány konszolidációját! - mintegy előre lemondva a pártegység 
érdekében az ellenzéki tevékenységről, s felszólítva a munkásságot a sztrájkfegy-
verről való lemondásra (nyilván nem tudta, hogy az ellenállást már megtörték). 
Ugyanakkor későbbre halasztotta az októberi események elemzését, s tiltakozott 
az ellene a hazai pártsajtóban publikált vádak ellen. Magányosan mérlegelve a 
körülményeket nyilván úgy vélte, hogy egy kompromisszummal elkerülheti a 
legrosszabbat, Rákosiék visszatérését, s egyes döntő pontokon félreérthetetlenül 
fenntartott különvéleménye nyitva tartja a külön politikai út lehetőségét. Erre 
mutatott, hogy hosszasan fejtegette ezúttal 1948—49-től eredeztetett ellenzéki 
tevékenységét, külön kiemelve ezzel kapcsolatos vitáit a szovjet vezetőkkel. Politi-
kai út számára csak a párton keresztül volt lehetséges. Jelezte hát, hogy magát az 
MSZMP tagjának tartja, s még a pártszervezetet is megjelölte, ahová - ha esetleg 
kihagyták volna - felvételét kéri: a Közgazdasági Egyetemét...83 

Amikor megjelent az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1957.februári 
határozata, majd egy héttel később Révai József terjedelmes cikke a Népszabadság-
ban, világossá vált számára is, hogy az új hatalom nem tart rá igényt, s nincs szüksége 
a számára keserves engedményekre sem. Elkészült levelét tehát nem küldte el, hanem 
olyan fórumokat próbált találni, amelyek segítségével a határozatban már koncepci-
onálisan kifejtett pert elkerülheti. A szocialista országok pártvezetőihez intézett 
1957.március 18-i levelében egy nemzetközi (pártközi) vizsgálóbizottság felállítását 
javasolta, amely megállapítaná az októberrel kapcsolatos „tényeket, felelősséget és 
igazságot". Ugyanekkor levelet írt Tito jugoszláv elnökhözis, amelyben a fentieken 
túl menedékjogot kért a jugoszláv vezetéstől maga és barátai számára.84 Ezeket a 
leveleket valószínűleg a címzetteknek nem kézbesítették, hiszen a Kállai-missziót 
követően nemcsak a bánásmód változott meg, hasonlított egyre inkább egy valódi 
fogsághoz, de a politikai kapcsolattartás addigi csökevényes formái helyébe a 
titkosrendőri ellenőrzés lépett.85 Talán a levelek sorsa nem is fontos, hiszen a válasz 
akkor sem lett volna kétséges, ha a címzettek - Hruscsov, Dej, Gomulka, Novotny, 
Tito - személyesen olvashatják azokat Inkább Nagy Imre igyekezetén érdemes 
elgondolkodni, ahogyan minden kudarc ellenére sem adta fel a reményt arra, 
hogy létezik a mozgalomban olyan testület, amely a hatalom megtartásának 
napi szempontjait képes alárendelni az ideológiájában megfogalmazott hu-
mánus ígéreteknek. 

MEGNYUGVÁS A VÉGSŐ ÁLLOMÁS ELŐTT 

Ha ennek írásban kifejtett nyoma nincs is, Nagy Imre is bizonyosan érezte, hogy 
hiábavalóak erőfeszítései, s végzete politikai per formájában egyre elkerülhe-
tetlenebb. Egy héttel letartóztatása előtt Walter Románhoz írott hosszú levelé-
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ben még egyszer összefoglalta a feljegyzések elemzése során már jellemzett 
vádiratát Rákosi ellen. Még egyszer megpróbált igazságaival a párthoz fordulni, 
a levél végsoraiból érezhetően azonban már remények nélkül: „Én nem kérek 
mást, mint tárgyilagos vizsgálatot, hogy az SZKP XX. kongresszusának szelleme 
és határozatai, a magyar kérdés és ezen belül a Nagy Imre-ügy megítélésében 
se maradjanak papíron, hanem váljanak valósággá. Nemegyszer keservesen 
tapasztaltuk, s számos testvérpárt velünk együtt súlyos árat fizetett azért, hogy-
ha letért a szocialista morál, az objektív tények és a történelmi igazság alapjáról, 
ha a gyávaság, a szolgalelkűség, a hazugság és a kétszínűség uralkodnak és 
válnak »erénnyé«, amint az most újra kísért. A cél, amelynek érdekében ezt 
tesszük, lehet nemes. De mi ne jezsuiták legyünk, hanem kommunisták, s a cél 
ne szentesítse az eszközt. Az árulás vádjával szemben pedig a jó magyar köz-
mondást idézem: A tolvaj kiabálja, hogy fogják meg! 1957. április 6-án: Nagy 
Imre".86 [Kiemelés az eredetiben - R. M. J.] 

Ahhoz, hogy az elkövetkezőkhöz oly szükséges megnyugvást, a vádakkal, 
fenyegetésekkel szemben belső biztonságot szerezzen, Nagy Imre a múlthoz 
fordult. Egyszerre két formában is: egyfelől a politikai megoldás reményeit 
feladva, hozzálátott emlékiratai megírásához. „Viharos emberöltő" című írásá-
nak alcímében feltüntette halála idejét is, kipontozva az 1950-es évtized utolsó 
számát - tudta, hogy nem éli azt túl. Ezúttal is vázlatot kezdett volna írni, ám 
láthatóan magukkal ragadták a régmúlt emlékei: hihetetlen részletességgel 
idézte fel a századforduló somogyi faluját, családja hányattatásait, gyermekcsí-
nyeit, iskoláit, tanítóit, kamasz szerelmeit. A vázlatban még „gazdasági, társa-
dalmi viszonyok" elemzését írta elő magának, de azután bibliai nemzetségtáb-
lához hasonlóan sorolta fel elődeit, vette számba általa ismert élő és halott 
rokonait. Megélt korának csalódásaitól távol, a régmúlt idilli világában találta 
meg a nyugalmat - amelyben például az iskolában magába szívott függetlenségi 
és 48-as hagyomány a maga egyszerű, eredeti értelmében jelent meg, s az 
egyszerű emberek mindennapi erkölcsének és tisztességének fogalmait sem 
torzították el politikai szempontok. 1917 elején, oroszországi hadifogságában 
töltött napjainak leírása közben, mondatot félbehagyva szakad meg elbeszélé-
sének fonala - alighanem a letartóztató különítmény érkezésekor. 

A múlthoz való visszatérés másik jelentéséről, formájáról szól a fenti fejtege-
téseim nagy része. Feljegyzései túlnyomó részében Nagy Imre az 1955-ös 
kommunista reformer hangján, nyelvén szólalt meg. Már a feljegyzések több-
sége is vádakra válaszul született - s vádakra, egész addigi emberi és politikai 
útját megkérdőjelező vádakra kellett készülnie utolsó snagovi napjaiban. Fel-
jegyzései és a kihallgatások, a tárgyalás során követett magatartása egybehang-
zóan tanúsítják, hogy a vádakat mindvégig elutasította. Ez azonban számára 
nem volt lehetséges másképpen, mint emberi és politikai útjának egységes 
egészként való felmutatásával. Ha 1956 forradalmának választásaira építi fel 
védekezését, életének rövid csillagórájára épít. Olyan percekre, amikor az általa 
valóban halálosan komolyan vett vezérlő értékek egyike - a nép akarata -
összeütközött más, hasonlóan végső értékeivel - mint a magyar és nemzetközi 
kommunista mozgalom ügye. Akkor a nép akarata mellett döntött, a felkelt 
nemzet politikusává vált, de a per árnyékában megmaradt reformernek és kom-
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munistának. Feljegyzéseiben megpróbálta élete sorsfordító eseményét a szó 
szoros értelmében rekonstruálni - újrateremteni úgy, hogy az abban ütköző 
értékek végső perspektívájukban legalább egybeessenek. A nép ily módon 
ugyanazt akarta, mint ő - egy emberi formájú, erőszakos kényszerítéstől mentes 
és magyar szocializmust. Mai elemző, s nem is csak mai tudásával könnyen 
jelenthetné ki, hogy októberben ezen értékek nem estek egybe, hogy a társa-
dalom mást, többet is akart. Valóban, Nagy Imre történelmi szerepét nem 
elsősorban gondolati útkeresései, hanem a forradalom idején megtett gyakor-
lati lépései - és az ezekhez való halálig tartó hűség jelöli ki. Ahhoz viszont, hogy 
hű maradjon, a történteket nem helyezhette egy élet keretén kívül, még akkor 
sem, ha értékek és döntések biztonságot, nyugalmat adó egysége, meglehet, 
csak őbenne élt. 
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