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MEGMARAD-E 1956 NEMZETI HAGYOMÁNYNAK?

Hagyományról és különösen nemzeti hagyományról az utóbbi időben annyi szó esik, hogy 
helyénvaló ezt a válasz-kísérletet egészen rövid szóértelmezéssel kezdeni. A hagyomány 
köztudomásúlag az a valami (szokás vagy hivatkozás), amit egyik nemzedékről a másikra 
adnak tovább, hagyatékoznak át. A hagyomány nem föltétlenül emlék a szó mindennapi 
értelmében, mert hiszen a régi időkből átvett szokás vagy hivatkozás nem épülhet közvet
len, tényszerű emlékezésre. A hagyomány tehát kollektív tudattartalom, illetve annak 
alkalmazása pozitív vagy negatív reflexek formájában. Mindamellett, ha az áthagy atékozás 
képszerű, amennyiben azt mesék, történetek, plasztikus leírások hordozzák, akkor a hagyo
mány a személyes emlékkép illúzióját kelti. Ebben az esetben szoktunk kollektív, történel
mi emlékezetről beszélni.

A hagyomány általános, etimológiai értelmétől eltérően a „nemzeti hagyomány” 
majdnem szükségképpen pozitív értékű. Ez az ünnepélyes hangzású kifejezés tehát olyan 
dolgokra (eseményekre, személyiségekre, intézményekre) vonatkozik, amelyeket a nem
zetnek nevezett politikai közösség a maga egészében és nyomatékosan a magáénak érez. 
Ennek megvilágítására vegyük például a demokratikus köztársaságot. Ezt az intézményt a 
mai magyar társadalom többsége vagy talán teljessége is elfogadja, de nemzeti hagyomány
nak mégsem lehet tekinteni. Sem a demokrácia, sem a köztársasági államforma még nem 
érte el az ősiségnek, a kipróbáltságnak és a bevettségnek azt a fokát, amely az úgynevezett 
nemzeti hagyományokat jellemzi. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a köztársaság vagy 
a demokrácia „nemzetietlen”, hanem csupán annyit, hogy még nem jutott a hagyománynak 
nevezhető dolgok szintjére. A hagyomány ugyanis bizonyos megszokottságot, családiasságot 
implikál, sőt valamiképpen a büszkeség érzetét is. A köztársaság akkor fog Magyarországon 
nemzeti hagyománnyá válni, amikor a magyarok többsége pozitíve büszke lesz arra, hogy ebben 
az államformában él és nem másban, mondjuk királyságban. A nemzeti hagyományba termé
szetesen beletartozhatnak olyan gyászos események is, mint mondjuk Mohács, vagy az aradi 
vértanúk. De köztudott, hogy a hagyományt ez esetben nem a török győzelem vagy az osztrák 
abszolutizmus diadala jelenti, hanem az ezekkel kapcsolatos sérelem- és áldozatérzet, amely 
áttételes módon pozitív előjelűvé válik, valahogyan így: „Mi ilyen szörnyű dolgokat vészel
tünk át, de túléltük őket és ebből is erőt merítünk”. Más szóval lehet a nemzeti hagyomány 
forrása egy katonai vereség is. Kétségtelen azonban, hogy a dicsőséges tények könnyebben 
és problémamentesebben válnak nemzeti hivatkozássá, mint a bukások. A Hunyadiak 
dicsőségével kevesebb a baj, mint a Rákóczi vagy Kossuth vezette szabadságharcokkal.

További nehézség az esemény közelsége vagy távolsága. Szemben az egyéni emléke
zettel, amely többnyire a távolsággal arányosan halványul, a kollektív emlékezetnek a
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distanciálódás inkább javára válik. Ennek két különböző oka is van. Az egyik az, hogy a 
mítoszalkotásnak időre van szüksége, márpedig minden kollektív hagyományban van egy 
jó adag mítosz. (Ennek definiálását az olvasóra bízom.) A másik ok az, hogy a megélés 
pillanatában minden történelmi esemény vagy teljesítmény ellentétes törekvésektől és belső 
vitáktól terhes. Vegyük például 1848-1849 szabadságharcba torkolló forradalmi és függet
lenségi törekvéseit: köztudomású, hogy ezekkel kapcsolatban a magyar közvélemény, de 
különösen annak politikusi rétege sokáig erősen megosztott volt. Ez azonban nem akadá
lyozta meg a kollektív emlékezetet abban, hogy „a szabadságharcot” végül is egységesen 
pozitív előjellel vegye birtokába. De ehhez a folyamathoz idő kellett. A múlt század 60-as 
éveiben még sokkal kevésbé lehetett 1848-1849-cel kapcsolatban egységes nemzeti ha
gyományról beszélni, mint néhány évtizeddel később vagy pláne a jelenkorban. Ebből a 
szempontból nemigen számít az, hogy a történészek között még napjainkban is tovább 
folyik a vita a nevezett esemény egészének vagy egyes elemeinek a megítélését, egyes 
esetekben még a pontos lefolyásukat illetően is. A nemzeti emlékezet konszenzusát a 
részletviták nem zavarják: 1848-1849 teljes egészében elfogadott pozitív hagyomány 
marad akkor is, ha ennek vagy annak a katonai döntésnek a helyessége máig is vita tárgyát 
képezheti a szaktörténészek körében. Még a Széchenyi-Kossuth ellentétnek sem kell 
végérvényes feloldást nyerni ahhoz, hogy a magyar nemzeti hagyomány egységes blokként 
és megkérdőjelezhetetlen teljesítményként tartsa számon 1848-1849-et.

A distancia, sőt bizonyos fokig a mítosz alkotás kérdése is fölveti a történetírás, de 
még közelebbről a tankönyvek szerepét. Az egész eddigi fejtegetést megtakarítva úgy is 
meghatározhattuk volna a nemzeti hagyományt, hogy az valami olyasmi, amit az iskolai 
tankönyvek példás és emlékezetes történelmi tényként tárgyalnak. Nemigen képzelhető el 
a társadalom egészére kiterjedő kollektív hagyomány anélkül, hogy erről az iskolai okta
tásban ne essék szó. (Erre ’56-tal kapcsolatban még visszatérünk.) Megfordítva még 
erősebb az összefüggés: ha egy szokás, egy irodalmi vagy más alkotás, egy történelmi 
esemény stb. méltató hangsúllyal szerepel a tankönyvekben, nehezen képzelhető el, hogy 
az a dolog ne váljék tudatformáló kollektív hagyománnyá. Igaz ugyan, hogy nemzetellenes, 
vagyis a kollektív emlékezetet sértő tanítás is elképzelhető (pl. Magyarországon a kommu
nizmus éveiben, vagy bármely hasonló megszállási helyzetben). Az ilyen kívülről behozott 
és nyilvánvalóan gyanús célokat szolgáló indoktrinációs elemeket (pl. „élenjáró szovjet 
technika”) a kollektív tudat azonban előbb-utóbb kiveti magából. Ez persze arra mutat, hogy 
minden hagyomány mögött van egy feldolgozási folyamat, aminek a tankönyv csak egy 
eleme, illetve közvetlenül szemlélhető jele. Zavar forrása lehet az is, ha az egymást váltó 
tankönyvek összeegyeztethetetlen igazságokat tartalmaznak.

* * *

Ezek után rátérhetünk 1956 közelebbi elemzésére. A címben felvetett kérdés maga sem 
problémamentes, tudniillik azt sugallja, hogy máris kialakult ’56-tal kapcsolatban egyfajta 
nemzeti hagyomány, s ennek csak a jövője kérdéses. Ez a hallgatólagos állítás megkérdő
jelezhető. ’56 helye a magyar kollektív tudatban kezdettől fogva bizonytalan, amit már az 
elnevezés körüli csatározások is kifejeznek. Ezen nem annyira a „népfelkelés” kontra 
„ellenforradalom” -  Pozsgay Imre nyilatkozata által kiváltott -  párton belüli feszültséget, 
megrázkódtatást és földcsuszamlást értem, hanem azt a szélesebb körű civil társadalmi vitát, 
amely a „szabadságharc” és a „forradalom” hívei között folyik. Tudományosan ez a 
terminológiai csata természetesen érdektelen és személy szerint azt gondolom, hogy a népi
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szóhasználat ezt a vitát kezdettől fogva eldöntötte, amennyiben az ország lakosainak 
túlnyomó többsége 1956. október végét „a forradalom” néven emlegette, sőt ezt a szokást 
még akkor is megtartotta, mármint a szívében, amikor hivatalosan a forradalom szó elé oda 
kellett biggyeszteni az „ellen” prefixumot. A „szabadságharc” megjelölés inkább emigráns 
körökben dívott, annak is a konzervatívabb vidékein, amelyek a forradalom fogalmát 
semmilyen összefüggésben nem kedvelték. Mindszenty bíboros is a „szabadságharc” és 
nem a „forradalom” mellett kötötte le magát. Ennek következtében ’56 szabadságharcként 
való emlegetése kétségkívül bekerült a magyar kollektív szóhasználatba annak ellenére, 
hogy a nemzet történelmi tudatában ez a kifejezés (a szabadságharc) már egy másik esemény- 
sorozatnak van lefoglalva. Szeretném aláhúzni, hogy ennek a terminológiai vitának semmilyen 
komoly elme számára nem lehet jelentősége.1 Ha itt mégis némi hangsúllyal foglalkozom vele, 
ezt azért teszem, mert a vita puszta ténye is arra mutat, hogy a magyar közvéleményben ezzel 
kapcsolatban meghasonlás van, és ebből a szempontból egyelőre mindegy, hogy jelenleg 
melyik szóhasználat mögött áll a „többség”. Megjegyzendő egyébként, hogy ez a termino
lógiai meghasonlás még csak nem is az első. Az imént túl gyorsan siklottunk el az 
„ellenforradalom” kifejezés fölött, holott ez a szó több mint 30 éven át szerepelt a 
tankönyvekben, és nehéz volna eltagadni, hogy a magyar társadalom egy valamekkora része 
1956-ra ebben a negatív hangszerelésben gondolt. (Okfejtésünk szempontjából mellékes, 
hogy az a rész minden bizonnyal kisebbség volt: elég az, hogy ilyen kisebbség volt.) Ha 
mindezeket figyelembe vesszük, máris kételyeink támadhatnak arról, hogy a leverését 
követő három-négy évtizedben 1956 egységes nemzeti hagyomány volt-e.

A közösségen belüli meghasonlás egyébként természetes jelenség egy olyan ese
ménnyel kapcsolatban, amely közvetlen kihatásaiban a nemzet számára vereségként jelent
kezett. Minden bukott történelmi kísérlettel kapcsolatban a kortársak jó ideig azon rágód
nak, hogy helyes volt-e a próbálkozás, érdemes volt-e érte ekkora véráldozatot vagy másféle 
terhet és hátrányt vállalni, vajon nem fizetett-e a közösség túl nagy árat egy talán önmagá
ban is megkérdőjelezhető dicsőségért? ’56-tal kapcsolatban is így volt, és erről ma csupán 
azért vagyunk hajlamosak megfeledkezni, mert 1989 visszamenőleg minden kételyt eltö
rölt. De 32 éven át ez a kétely igenis ott élt a szívekben.

E kétely hagyományromboló, korrozív hatását még csak erősítette a Kádár-rendszer 
szívós és tudatos propagandája. Erre utólag könnyű azt mondani, hogy semmi hatása nem 
volt, de ez az állítás nyilvánvalóan nem lehet igaz. Ha a tankönyvekben 1956 címén 
kizárólag bűnbandák garázdálkodásairól esik szó, akkor ez valami kis nyomot még azoknak 
a szívében is hagy, akik máskülönben -  mondjuk a szüleiktől -  „a forradalomról” csak 
pozitív értelemben hallottak. Itt azonban felmerül a kérdés, hogy a családi hagyományáta
dás mennyire volt rendszeres és általános. Pontos felmérés erről máig sem készült, de alapos 
okunk van azt hinni, hogy egzisztenciális érdekből igen sok szülő inkább a hallgatást 
választotta, mint a pozitív hagyományátadást. Ebből még nem következik az, hogy a 
tankönyvek szövegét minden nebuló elfogadta volna, de mindenesetre kisebb lehetőség 
volt a szöveggel való szembefordulásra, mint lett volna akkor, ha 1956 emlékét tántorítha
tatlan nemzeti (azaz civil társadalmi) összeesküvés őrzi.

’56 emlékével kapcsolatban a „forradalom és szabadságharc” kettős minősítés vita nélkül került be 1990 
májusában az új országgyűlés által hozott első törvénybe.
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Külön említést érdemel ezzel kapcsolatban a kortárs szépírók által játszott vagy nem 
játszott szerep. Az ’56-os forradalom, illetve szabadságharc pozitív felelevenítésére a 
kommunista pártállam cenzúrája -  terrort is mondhattam volna -  természetesen semmi 
lehetőséget nem adott. Mégis elgondolkoztató, hogy jó húsz éven át, nagyjából a 70-es évek 
végéig, 1956 irodalmi képe a kiadásra került művekben (regények, novellák, színművek, 
filmek) legalábbis felemás volt. Még ha a becsmérlő célokból írt propagandaművektől 
eltekintünk is, az ’56-ot megjelenítő életképek felett így vagy úgy valamiféle hamisság 
lebegett: az ’56-os forradalmár mond valami patetikusat, majd rútul elhagyja családját, a 
Rákosi-ellenes értelmiségi lelkes frázisokat pufogtat, majd könnyezve beismeri, hogy nem 
ilyen csőcselék-erőszakra számított és így tovább. ’56 irodalmi képe 30 éven át inkább 
vergődő, vívódó és nyugtalanító volt, mint „hagyományépítő”. Kivételek temészetesen 
voltak, de inkább a kiadatlan, illetve a földalatti irodalomban.

Ehhez képest tulajdonképpen meglepő az, ami Magyarországon 1989-ben történt. Egy 
külső szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy a magyar nép egyik napról a másikra -  1989 
június 16-a volt ez a nap -  magáévá tette az ’56-os hagyományt. A kortárs persze tudja, 
hogy ennek a robbanásszerű eseménynek alapos előzményei voltak. A szellemi ellenállás 
és a politikai ellenzékiség azon formái, amelyek az országban valamikor a 70-es évek 
közepétől jelentkeztek, a 80-as évtized elejétől kezdve tudatosan vállalták az ’ 56-os 
hagyományt, sőt lassan-lassan ennek fontosabb elemeit politikai gondolkodásuk közép
pontjába helyezték. (Időben ez az esemény Bibó István újrafelfedezésével esik egybe és 
talán részben annak következménye is.) A nyolcvanas években ’56 képe még az engedé
lyezetten kinyomtatott könyvekben, folyóiratokban is megváltozik. A Gorbacsov-korszak 
beálltával 1956 hivatalos rehabilitációjának már elsősorban Kádár János személye állja 
útját. Nem csoda, hogy Kádár bukásával, vagyis 1988 májusa után, meg is történik e 
hivatalos rehabilitáció első kísérlete egy oknyomozó történelmi bizottság formájában, 1989 
januárjában pedig annak deklarásával, hogy ’56 talán nem is annyira ellenforradalom, mint 
inkább népfölkelés volt... Nemzeti kiegyezéshez ez az időszak valószínűleg már túl késői 
volt. (A nemzetközi összefüggéseket tekintve a késés bizonyosnak mondható, de talán 
másként alakul a helyzet, ha a Szovjetunió nem halad a rohamos összeomlás felé és a 
reformkommunistáknak idejük van Magyarországon, legalábbis néhány évre, egy új ki
egyezés alapjait kimunkálni.) Ahhoz azonban a hivatalos álláspontnak ez a megcsúszása 
már elég volt, hogy a társadalom mélyrétegeiben élő félelmeket és gátlásokat lazítsa. 1989 
tavaszán már a cenzúra is összeomlott és ennélfogva lehetővé vált mind a sajtóban, mind a 
szabad könyvkiadás eszközeihez folyamodva ’ 56-ról hazugság és hangfogó nélkül beszél
ni. A június 16-i szimbolikus átállás ennélfogva nem volt előzmény nélküli, ámbár meg
hökkentőnek mégiscsak az volt. Négy hónappal később az utolsó kommunista kormány 
már az október 23-i dátum jelképes erejét is felismeri és a népköztársaságról a köztársaságra 
való áttéréshez ezt a napot választja. A június 16-a és október 23-a közötti négy hónap az 
az időszak, amikor úgy tűnik, hogy ’56 egyhangúan elfogadott nemzeti hagyománnyá vált. 
A szimbólumok oldaláról nézve ez az állítás elvitathatatlan, de még a politikai programok 
síkján is elmondható, hogy a legláthatóbb és a legegyhangúbban elfogadott törekvés ebben 
az időszakban az, hogy az ország visszatérjen ’56 elsikkasztott hagyományához. Ha e 
sorokat 1989 második felében vetjük papírra, teljes jogosultsággal tehettük volna fel a 
kérdést, hogy vajon „megmarad-e” 1956 nemzeti hagyománynak.

*  *  *
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Ma azonban már tudjuk, hogy az 1956-os hagyománynak ebben a váratlan fellángo
lásában sok volt a félreértés. Először is politikailag. Az az elgondolás, hogy a szovjet uralom 
által fölszabadult demokratikus Magyarország az ’ 56-os előzményre építkezzék, nagyon 
szépen hangzott, de mint politikai program nem volt alkalmazható. ’56 egymagában nem 
határozhatta meg a követendő irányt, sőt nem is lett volna egészséges, ha 1989 az ’ 56-os 
eszmék szentségére és integrális megvalósítására teszi fel a sorsát. Az 1989-es program 
dióhéjban összefoglalva így hangzott: függetlenség, demokrácia, piacgazdálkodás. E há
rom cél közül az első hónapok alatt megvalósult és ennyiben teljes elégtételt hozott az 
’ 56-os hagyománynak, de már itt is túlzás volna „egy az egyben” való átvételről beszélni, 
hiszen köztudomású, hogy a külső függetlenség vonatkozásában ’56 célkitűzése szeré
nyebb volt, mint az 1989-es világhelyzet által teremtett lehetőség. A második számú cél 
kapcsolatban volt ugyan az ’ 56-os törekvésekkel, de csak nagyon laza kapcsolatban, 
tekintettel arra, hogy amit 1956-ban demokrácia néven emlegettek, az valamiképpen a 
szocializmus egy megreformált, emberarcúvá tett változatával, illetve a közvetlen demok
rácia forradalmi kezdeményezéseivel (pl. munkástanácsok) is összekapcsolódott. Még 
pontosabban szólva, mint ahogy ezt már számos szerző, köztük e sorok írója is számtalan
szor leszögezte, a demokrácia intézményrendszerét illetően az ’ 56-os forradalom nem 
hagyott világos örökséget maga után; nem is hagyhatott, lévén, hogy demokrácián a 
forradalom különböző szereplői mást és mást értettek. Ami végül a gazdaságot illeti, annak 
átalakítása 1956-ban egyáltalában nem úgy vetődött föl, mint 1989-ben. A szocialista 
tulajdonformák teljes elvetéséről szó sem volt, legföljebb azoknak részleges lebontásáról, 
közvetlen népi ellenőrzés alá vételéről, illetve értelmesebb gazdálkodási rendszerré való 
átépítéséről, s a családi kistulajdonnal való kiegészítéséről, különösen a mezőgazdaságban. 
Kimondva vagy kimondatlanul 1956 gazdasági eszményképe a vegyes gazdaság volt, 
szemben 1989-cel, amely a piacgazdaságra való áttérést a kapitalista jellegű gazdálkodási 
formák teljes rehabilitációjával kötötte össze. Akárhonnan nézzük tehát a politikai és 
rendszerátalakítási folyamatokat, 1956 és 1989 között nincsen számottevőkontinuitás vagy 
pontosabban szólva az 1956-os program elemei alig-alig jöhetnek számításba a konkrét 
célkitűzések tekintetében. Kiegészítő, negyedik pontként említhettem volna még ebben az 
összefüggésben a jogállamiságot is. Túlzás nélkül mondható, hogy az 1989-es átalakulásnak 
talán éppen ez volt az uralkodó eszméje. 1956-ban még a szóval is alig találkoztunk, hacsak 
nem a törvényességre való utalások formájában. Pontosabban: a jogtalanságok, a rendőri 
önkényuralom stb. elleni tiltakozás az ’56-os forradalomnak is egyik uralkodó motívuma volt. 
De a követelmény megfogalmazását zavarta a korabeli szó- és fogalomhasználat

Sok félreértés rejtőzött azonban a szimbólumok síkján is. A dolog lényege itt az, hogy 
’56, akárhogy nevezzük is el később a folyamatot, forradalmi aktus volt. Márpedig forra
dalmakra elsősorban forradalmárok szeretnek hivatkozni. A forradalmaknak az össznem- 
zeti hagyományokba való beépítését ez mindenütt kissé bajossá teszi, hiszen az emberek 
többsége általában nem forradalmár és ezért némi gyanúperrel szemléli azt, amit egy 
forradalom közvetlenül jelent: tömegek mozgását, erőszakos aktusokat, a politikai intéz
ményrendszer radikális átalakítását, a törvényes rend kontinuitásának megszakadását Ez 
még azokra a forradalmakra is érvényes, amelyek egy törvénytelennek tekintett uralkodó, 
illetve rendszer ellen irányulnak és az alkotmányosság (”a régi szabadságok”) helyreállítá
sát hirdetik meg. A nyugati világ forradalmi hagyományú nagy országában, Franciaország
ban, a modern demokráciát megalapozó, 1789-ben kirobbant forradalom meghasonlott 
közvéleményt hagyott maga után és több mint egy évszázad kellett ahhoz, hogy a forrada
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lom megítélése körül többé-kevésbe egységes közérzület alakuljon ki. A 19. század első 
felében, sőt egészen a hetvenes évek elejéig a forradalom nem volt „nemzeti hagyomány” 
Franciaországban, ha ezen a kifejezésen valami konszenzuálisat értünk.

Az analógiát elhagyva és Magyarországra visszatérve, a fentebb vázolt megfontolás 
még pontosítható. Az ’56-ot követő három évtized lelki megzavarodásáról már föntebb 
említést tettünk. Nos, dőreség volna arra számítani, hogy az 1989-es robbanásszerű átállás 
ezt a megzavarodást teljesen hatálytalanította. Volt, akiben a visszás érzések maradtak meg, 
volt, aki egyszerűen fogódzópont nélkül maradt, tekintve, hogy az új helyzetben egy olyan 
„hagyományhoz” kellett visszatérni, amelyről alig tudott valamit. A könyvpiacra zúduló 
’ 56-os irodalom nyújtott ugyan valami tájékozódást, de az élmény szerű, élő hagyomány
ként működő alapok hiányát nem pótolhatta. (Élőhagyománynak nevezem azt, amit nyíltan, 
természetesen, minden gátlás nélkül ad át egyik nemzedék a másiknak.) Valamilyen 
értelemben a zavar még csak nőtt, mert az információs piacra ’56 címén egyszerre többféle 
álláspont tört be. Kiderült, hogy ’56-os hagyományból nem egy van, hanem több. Az 1989. 
június 16-i ünnepélyes temetésen ezek a különféle hagyományok még úgy-ahogy megfértek 
egymással, de rövidesen kirobbant közöttük a háború és nem is mindig a legépületesebb 
formában. Akiknek ’56-tal kapcsolatban korábbról fenntartásaik voltak, azok most távol
ságtartásukat azzal is igazolhatták, hogy nem lámák tisztán e civakodásban, illetve nem 
kívánnak egyik öreg harcos zászlaja alá sem állni.

1956-ra, mint nemzeti ügyre, még inkább árnyékot vetett a kárpótlások ügye. Magától 
értetődik, hogy a forradalom utáni megtorlás áldozatai jogosan fogalmaztak meg jóvátételi 
követeléseket. Mint ahogy elvben legitim az 1945 utáni társadalmi és politikai megrázkód
tatások más áldozatainak kárpótlási igénye. Csakhogy egy gazdaságilag összetört ország
ban, ahol csökken az életszínvonal és a költségvetésből még a nyugdíjasok legszerényebb 
szintentartására sem futja, minden különleges igénybejelentésben van valami visszás. 
Semmilyen érzékenységet nem szeretnénk sérteni, hiszen azt is tudjuk, hogy az ’56-os 
megtorlás áldozatainak utólagos kárpótlásáért csak nagyon kevés történt. De az ezzel 
kapcsolatos közéleti vita nagy hangerővel folyt és végül azt a képzetet ébresztette sokakban, 
hogy a forradalom volt harcosainak különféle szövetségei voltaképpen olyan érdekszövet- 
kezetet alkotnak, amely a szűkös közpénznek elosztását a maga javára szeretné fordítani. 
Tudjuk, hogy ez a vád méltánytalan. Az élet- és szabadságvesztés miatt kárpótoltak 
bánatpénze elenyésző hányada azoknak az összegeknek, amelyeket vagyonkisajátítási 
jóvátétel címén vállalt magára az új kormányzat. Másrészt azonban alig tagadható, hogy 
azok az árkok, amelyek a mai Magyarországon a fiatalabb és az idősebb generáció között 
húzódnak, ilyen és hasonló látszatok következtében mélyülnek.

* * *

Annak, hogy ’56 egységes nemzeti hagyományként ülepedjék le, e pillanatban talán a 
legfőbb akadálya az, hogy többen törekszenek e hagyomány kisajátítására. Ezzel a szán
dékkal először is azt az -  inkább baloldalinak mondható -  áramlatot vádolják, amely ’56 
emlékét az emigrációban, de különösen annak nyugati nyelven is megszólaló részében 
ápolta. Ennek tényleges történeti-helyzeti adottságairól már tavalyi Évkönyvünkben meg
emlékeztünk (lásd Litván György bevezetésében). Kisajátítási szándékról nem volt szó, de 
annyi tény, hogy az ’ 56-os forradalom „ baloldalinak” mondható vonásaira nagyobb 
hangsúly esett, mint amekkora ezeket mindenre kiterjedő történeti mérlegelésben megilleti. 
Azzal, hogy ’56-ról most már mindenki szabadon, üldöztetés veszélye nélkül megemlékez-
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hét, az egyensúly úgyszólván magától helyreállt. Jelenleg ’56 kultusza körül sok lappangó 
vagy nyílt konfliktus van, de sem „baloldali”, sem .jobboldali” túlsúly nincsen.

Amit azonban Litván Györggyel összehangzóan nyomatékosan alá szeretnék húzni, 
az nem annyira erre a múltra, hanem Intézetünk jelenlegi tevékenységére és további céljaira 
vonatkozik. Ha igaz is, hogy ez az Intézet arcpirulás nélkül vállalja az 56-os forradalom 
„demokratikusan nemzeti” örökségét -  mint ahogy ezt eddigi kiadványaiban is megmutatta 
- ,  semmiképpen sem célja a forradalom történetének egyoldalú, egyetlen irányban felna
gyított bemutatása. Intézetünk kuratóriuma, igazgatósága és munkatársi gárdája tudatában 
van annak, hogy ’56 sokféle törekvésekből összetevődő népforradalom és szabadságharc 
volt, hagyománya ennélfogva mindenkié, aki ennek a történelmi kísérletnek valamelyik 
vonatkozásában magára ismer. Intézetünk munkája egyébként nem ideológiagyártás, ha
nem a tények feltárása, amelyet tudományos tárgyilagossággal, minden mellékszempont 
érvényesítése nélkül kíván elvégezni.

De éppen ezért intézetünk soha nem fogja magát olyen próbálkozások szolgálatába állítani, 
amelyeknek hátterében pártszempontok állanak, s amelyeknek alig titkolt szándéka az, hogy 
valamilyen -  jelenleg baloldalellenes -  ideológia szónokiad céljaira használják fel ’56 törté
netét. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy e törekvéseknek sem tudományos, azaz ténybeli megala
pozottságuk nincsen -  ’56 mindenkié - , sem azt az ügyet nem szolgálják, hogy ’ 56-ból 
megülepedett és mindenki által elfogadható „nemzeti hagyomány” legyen. Ellenkezőleg, ha 
valami gátolhatja vagy lassíthatja ezt a folyamatot, az pontosan az ilyen egyirányú kiakná- 
zási szándék. A nemzeti hagyományok, mint ezt már föntebb kifejtettük, általában 
maguktól teremnek, tartós hatalma rajtuk semmiféle propagandának nincsen. Ez azonban 
nem ok arra, hogy a kisajátítási próbálkozásokat könnyed kézlegyintéssel intézzük el. Már 
említettük, hogy ’56 utóéletét egy rövid pillanattól eltekintve a meghasonlás jellemezte. 
Most, hogy már nem tornyosulnak külső akadályok az ’56-os hagyomány vállalása előtt, 
mindent el kell követni azért, hogy e külső akadályok helyét ne belső akadályok foglalják el.

Az a körülmény, hogy ’56-tal kapcsolatban több felfogás, többféle értelmezés él 
egymás mellett, magában véve nem baj, sőt -  történetírási szempontból nézve -  egyenesen 
serkentő kihívás. ’ 56-ból minden bizonnyal akkor lesz megállapodott „nemzeti hagyo
mány”, amikor mindenfajta politikai és világnézetű család megtalálja benne azt az értelmet, 
amelyre saját hite, ízlése szerint hivatkozhat. Ehhez azonban még egy tanulási folyamat is 
hozzátartozik: annak megértése és zokszó nélküli elfogadása, hogy egyazon történelmi 
tettnek többféle „értelme” is lehet és, hogy ezek nem szükségképpen kizárólagosak. Közele- 
dünk-e ehhez a megértéshez, vagy inkább távolodunk tőle? Erre a kérdésre e pillanatban nem 
mernék válaszolni.

*  *  *

Befejezésül egy szót a forradalom világtörténeti jelentőségéről. Ez az a vonatkozás, 
amelyet a belső Magyarország a legkevésbé ismer, holott talán éppen ez az, amely a 
legkönnyebben egyesíthetné -  s éppen nemzetileg! -  az ’56-os hagyományápolók különféle 
csoportjait. Ha szabad e ponton e sorok írójának egy saját korábbi tanulmányából,2 többé- 
kevésbé szabadon idézni, akkor erről a következőket mondanám:

2 Mítosz és modell: a magyar forradalom európai hatása, Irodalmi Újság, Párizs, 1977. szeptember-október. A 
tanulmány teljes szövegében megtalálható a Párizsi toronyból címmel megjelent könyvemben is (Bp., Cserépfalvi 
1991.57-71. pp.)
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1956 előtt Magyarország neve a nyugati világban óhatatlanul a német háborús szövet
séges képzetét idézte fel. Forgalomban volt még egy-két ártatlanabb, ámbár nem túlságosan 
hízelgő klisé is, úgymint csikós, puszta, tokaji bor, k. u. k„ monarchia, frankhamisítás... 
Bartók világhíre éppen csak indulóban volt. Igazán hízelgő képzetet a magyarságról csak 
a sportélet teremtett, ezen belül is a legendás Puskás-Kocsis-féle futballcsapat. Ez a kép 
1956. októberrel alapvetően megváltozott. ,3udapest” világfogalommá lépett elő abban a 
szimbolikus értelemben, ahogyan más helységnevek is (Thermopülai, Waterloo) történe
lemmé lényegültek. A külföldi politikai szóhasználatban Budapest neve a kíméletlen 
külhatalom és a mindenre elszánt hősiesség jelképévé emelkedett. Ebben az értelemben 
nem túlzás a forradalomban „nemzetmegváltási” aktust látni. ’56 vette le a magyarságról a 
„Hitler utolsó csatlósa” bélyeget s iktatta be a megbecsülendő, sőt példamutató nemzetek 
közé. Csak az akkoriban külföldre került magyarok a megmondhatói, hogy ebből a 
dicsőségből valami kis fény mindenkire kisugárzott, még arra is, akinek semmi személyes 
érdeme nem volt a forradalomban. Mi több, még a Kádár-Magyarország is hasznát látta 
ennek a megbecsülésnek. A nyugatiak szemében egy ilyen próbatételt kiálló nemzetnek 
joga volt a békés megalkuvásra, hiszen fegyveres kiállásának köszönhető, ha a kommuniz
mus idején többet ért el, mint más, szomszédos nációk. Röviden: ’56-tal Magyarország 
megint történelmi nemzetté vált, amelyre Európa és a szélesebb világ azóta úgy tekint, mint 
önálló politikai cselekvésre képes civilizált közösségre, nem pedig mint eltaposott 
névtelen tömegre. Nemzetünk, írtam mintegy összefoglalóan e tanulmányban, „azzal 
írta be nevét a 20. század történetébe, hogy egy látszólag reménytelen helyzetben 
valami meglepően eredetit cselekedett: színre vitte a kommunizmus utáni korszak drámá
jának első felvonását”.

Erről ma se tudnék mást mondani, és ha e sorokat ide iktattam, ezt azért tettem, mert 
úgy gondolom, hogy ami bennük áll, alapul szolgálhatnak a nemzeti hagyomány körüli vita 
kiegyenesítéséhez. Magyarországot ’56 hozta fel egy történelmi mélypontról, s ezért nem 
engedheti meg magának azt a tékozlást, hogy másképp kezelje ezt az eseményt, mint 
legfontosabb újkori örökségét.
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