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NAGY IMRE ÉS A MAGYAR FORRADALOM
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Úgy alakult, hogy az 1989 utáni Magyarországon, mely elsősorban 1956-tól eredezteti 
magát, az első számottevő, könyvnyi Nagy Imre-életrajz egy angol szerző, Nagy-Britannia 
volt budapesti nagykövete tollából jelent meg. Pontosabban: a diplomata angol nyelvű 
könyve, Voice in the Wilderness címen, előbb a londoni MacDonald kiadónál látott 
napvilágot 1991 -ben, s ezt követte a magyar fordítás, valószínűleg 1993-ban. (A megjelenés 
éve ugyanis nem szerepel a kolofonban, akárcsak a fordítás alapjául szolgáló angol könyv 
címe, kiadója vagy bármely más könyvészeti adata.)

Több mint természetes, hogy az első szó, amely e nagy szeretettel és odaadással megírt 
munkát illeti, csakis a hála kifejezése lehet, aminthogy valóban ez kapott hangot Göncz 
Árpád rövid előszavában és Nagy Erzsébet utószavában is. A külföld még nem kényeztetett 
el annyira történelmünk és annak nagyjai iránti érdeklődésével, hogy könnyedén napirendre 
térhetnénk egy ilyen teljesítmény fölött, mely egyszerre főhajtás a nemzetnek s ajándék a 
magyar történeti irodalomnak.

Igaz, éppen a magyar ’56 lett az az esemény és történeti-politikai téma, amely jó 
néhány külföldi történészt, politológust és írót hódított meg, és csábított el néha még arra 
is, hogy a források megismerése érdekében magyarul is megtanuljanak. Az angol Bili 
Lomax és az olasz Federigo Argentieri mellett Peter Unwin is a magyar forradalomnak és 
mártírjainak e megihletett csodáló! közé tartozik.

Külön érdeme, hogy igen korán, az 1960-as években kezdett el anyagot gyűjteni és 
vázlatot készíteni könyvéhez, közvetlenül azután, hogy első magyarországi diplomáciai 
szolgálata idején (1958-1961) megragadta a helyzet, a személy, és a kivégzésekkel lezár
hatni vélt konfliktus drámaisága. Az igazi források hiányában azonban félretette a vázlatot, 
s több mint húsz évig várt, amíg a nyolcvanas évek végén, a történelmi igazságtétel és az 
újratemetés idején, sok űj adat, információ és visszaemlékezés birtokában kiegészíthette 
kéziratát, majd végleges formában megszerkeszthette és kiadhatta könyvét.

A vállalkozás így is merésznek mondható, hiszen a legtöbb és legfontosabb titkos 
dokumentum -  a moszkvai levéltárakból, a házai pártarchívumból és a Belügyminisztérium 
irattárából -  éppen azóta vált ismertté. Ezek révén ma már jóval pontosabb és teljesebb 
képet alkothatunk Nagy Imre moszkvai éveiről és hazai tevékenységéről éppúgy, mint 
moszkvai és hazai megítéléséről 1956 előtt és után, valamint perének és kivégzésének 
politikai hátteréről és körülményeiről.

Ma tehát sokkal többet és pontosabbat tudunk, mint amennyit Peter Unwin tudhatott, 
s ezt méltánytalan lenne rajta és munkáján számon kérni. Megállapítható viszont, hogy 
néhány jelentősebb forrás már annak idején elkerülte a figyelmét így már a hatvanas évek
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legelején is meríthetett volna a Párizsban kiadott Az igazság a Nagy Imre-ügyben c. 
dokumentumkötet gazdag anyagából, Magyarországon pedig már 1989-ben rendelkezésére 
álltak volna az MS2MP folyóirataiban (Társadalmi Szemle, Új Fórum) sietősen publikált, 
a pártarchívumok mélyéről hirtelen előkerült Nagy Imre-levelek és egyéb dokumentumok. 
Ezekből, akárcsak például Nagy 1947-es, tárgyilagos és emelkedett hangú házelnöki 
beszédéből érdemes lett volna idézni, s edokumentumok felhasználása csökkenthétté volna 
a feltételezések, s növelhette volna a ténymegállapítások számát és arányát a könyvben.

Ami a munkában a leginkább sikerültnek mondható, az -  nevezzük így -  a személyes 
sík: Nagy Imre családi hátterének, ifjúságának, életreszóló somogyi kötöttségének, jelle
mének és életmódjának, elvhűségének és tűrőképességének szép és meggyőző ábrázolása. 
E részekből csakugyan megismerhető és megszerethető az az ember, az az ellentmondásos, 
mégis egy darabból faragott egyéniség, akinek síron túli sugárzása annak idején a szerzőt 
is megragadta.

Peter Unwin azonban jóval többre is vállalkozott, mint egy Nagy Imre-életrajzra. 
Angol olvasói számára érthetővé akarja tenni a környezetet is, ezért aránylag részletes képet 
ad a XX. századi magyar történelemről, különösen annak 1945 és 1989 közötti szakaszáról, 
s arra törekszik -  nem mindig sikerrel - ,  hogy e történelmi eseményeket és folyamatokat 
lehetőleg Nagy Imre életpályájával összefüggésben, az ő szemén át nézve, az ő  szavait vagy 
gesztusait idézve mutassa be.

A könyvben előnyösen érvényesül az a nagypolitikai, széles értelemben nemzetközi 
szemléletmód, amelyet a szerző diplomáciai pályáján sajátított el. így a magyar történelem 
1956 körüli eseményeit is szélesebb összefüggésben mutatja be. Például felhívja a figyelmet 
arra, hogy már 1956 nyarán, a Berija-ügy és a lengyel-magyar válság kezdeti idején is 
milyen jól jött Moszkvának a Szuezi-csatorna államosítása, amely másfelé terelte a Nyugat 
figyelmét. Avagy: észreveszi, hogy a Rajk-temetés engedélyezése és megrendezése első
sorban nem a férje emlékéért energikusan küzdő Rajk Júliának, hanem Titonak szólt. 
Gerőékőt akarták kiengesztelnie látványos jóvátételi gesztussal. (115. o.)

Ellentétben az 56-os romantikus „pony va"-irodalomban dívó, újra meg újra felbukka
nó „összeesküvési” elméletekkel avagy „provokációs” magyarázatokkal, amelyek szerint 
a szovjet csapatok beáramlása már október 23-a előtt megkezdődött, hogy majd vérbe 
fojtsák a tervszerűen kiprovokálandó népmegmozdulást, Unwin pontosan érti, hogy itt 
spontán, valóban forradalmi eseményekre került sor, s a korai csapatmozdulatok még csak 
rutinszerű óvintézkedéseket jelentettek. -  Ugyanígy, akárcsak a korszak más nyugati 
diplomatái, ő is tisztában volt vele, hogy a jugoszláv követségre menekült, majd foglyul 
ejtett és elrabolt Nagy Imre sorsa elsősorban a szovjet-jugoszláv viszony további alakulá
sának függvénye volt. (153. o.)

A szerző, minden rokonszenve mellett, reálisan és tárgyilagosan ábrázolja Nagy Imre 
pályáját, forradalom előtti és alatti szerepét, valamint gondolati fejlődését. Tudja, hogy 
Nagy a forradalom első napjaiban még „önmaga foglya” volt (s nem az ÁVH-é vagy a 
szovjeteké, mint a néphit tartotta). Éppen ezért meglepő, miért ad hitelt egy hajdani 
rádióriporter visszaemlékezésének, amely szerint október 23-a délutánján Nagy Imre 
végleg leszámolt a kommunizmussal. Helyesen menti fel ugyanakkor a miniszterelnököt a 
sokak által emlegetett felelősség alól, miszerint az átgondolatlan semlegességi nyilatkozat
tal idézte volna fel s hívta volna ki maga és hazája ellen a szovjet beavatkozást. Peter Unwin 
helyesen bizonyítja, hogy ez utóbbira már egy nappal korábban megtörtént Moszkvában az 
elhatározás. (139. o.)
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Igazat adhatunk viszont a szerzőitek ott is, ahol nem menti fel hősét minden felelősség 
alól, ti. a novem berei hajnali rádiófelhívás esetében, függetlenül attól, hogy az ötmondatos 
szöveg nem egyedül Nagy Imre, hanem részben -  mint tudható -  Donáth Ferenc és Tildy 
Zoltán müve volt. De fontosabb ennél, hogy Unwin észreveszi, hogy Nagy Imre itt egy szót 
sem ejtett a reakció veszélyéről vagy felülkerekedéséről, holott a könyv írása idején nem 
tudhatta -  ez csak legújabban derült ki a titkos szovjet dokumentumokból - ,  hogy Titoék 
révén éppen ilyen nyilatkozatokra akarták volna rábírni Nagy Imrét, lehetőleg a lemondás 
bejelentésével együtt. Alig kétséges, hogy ennek elmaradása pecsételte meg a sorsát. (143. o.)

Szóvá kell tennem a nagyon értékes munkában érintett néhány olyan kérdést ~ részint 
jelentős történelmi szereplőkkel, részint ugyancsak fontos eseményekkel kapcsolatban - , 
amelyek nézetem szerint pontatlanul vagy tévesen tájékoztatják az érdeklődő, de a témában 
járatlan olvasót.

Nincs kifejtve az MKP 1945-ös programja és politikája, csupán utalások vannak a 
viszonylagos mérsékletre („nem ágáltak”, a kollektivizálás „nem talált hívekre” a pártban 
stb. 48. o.). Ténylegesen a kommunisták ükkor egyértelműi demokratikus népfrontpolitikát 
hirdettek (moszkvai utasításra), s egy ideig folytattak is, míg előbb de facto, majd nyíltan 
át nem tértek a diktatúrára. De éppen az elsőkét évben Nagy Imre bensőleg is vállalhatta 
a párt politikáját

A nagyobb távolság esetenként különböző irányú túlzásokhoz vezet egyes történelmi 
szereplők bemutatásában. így például túl sötét képet fest a szerző Rajk Lászlótól, a kemény 
és meggyőződéses kommunista politikusról, akit félmúvelt, gonosz és könyörtelen figura
ként állít be, s a saját antidemokratikus intézkedései mellett nyakába varrja Péter Gábor 
legtöbb búbét is (Mindszenty elleni hadjárat, 49-es választások, amikor Rajk már rég nem 
volt belügyminiszter). Kétszer is megismétli azt az alaptalan legendát, mely szerint Kádár 
megígérte a letartóztatott Rajknak, hogy életben hagyják, ha beismerő vallomást tesz. (54., 
64. o.)

Ugyanakkor túl kedvezőnek látszik Malenkovnak, mint következetes reformernek, 
afféle szovjet Nagy Imrének a bemutatása. Mai ismereteink szerint ez még az 1953-54-es 
időszakra sem állja meg a helyét, ’56-ban pedig Malenkov -  Hruscsowal szemben és az 
ugyancsak liberálisként ábrázolt Szuszlovval együtt! -  a keményvonalas csoporthoz tarto
zott. November 4-én -  ezt Unwin még nemigen tudhatta -  éppen ők ketten irányították 
(titokban) Budapesten a rendcsinálást, s magát Kádárt is. (75. o.)

Kissé túlbecsüli a szerző Vorosilov szerepét, akinek a magyar belpolitika operatív 
irányítását tulajdonítja, nemcsak 1945-46-ban, hanem időnként később is, holott az öreg 
marsall ez időben mindinkább díszfigura volt a szovjet vezetésben. Az sem valószínűi, hogy 
dühében „felképeite” volna Rákosit. Kár ilyen komolytalan pletykákkal színesíteni a 
komoly könyvet. (51., 97. o.)

Ugyancsak kétséges megállapítás, hogy a Rákosi-féle terror az összes többi népi 
demokratikus országén túltett (65. o.). A korabeli Románia vagy Albánia biztosan, de 
alighanem Csehszlovákia és az NDK is állja ezt a versenyt.

A könyv egyik legproblematikusabb vonása az ún. „Nagy Imre-csoport” ábrázolása. 
Egyrészt a szerző hajlik arra, hogy a forradalom előtti Nagy Imrét teljesen magányos 
harcosnak mutassa. Azt állítja, hogy első miniszterelnöksége idején egyetlen híve sem volt 
érdemleges funkcióban (85. o.), pedig néhányan, éppen az ő kezdeményezésére -  igenis 
voltak (Szántó Zoltán, Vas Zoltán, Vásárhelyi Miklós). Olyannyira nem veszi tudomásul, 
hogy Nagy leváltása után, 1955 tavaszán és nyarán már kialakult körülötte a hívek szűk, de
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elszánt és tudatos csoportja, hogy még az 1955 őszi írómemorandumot is Nagy Imrétől 
fúggeilen „csoportok” művének tulajdonítja (107. o.). Pedig Nagy és a „csoport” e sajátos 
kombinációja, nem mindig harmonikus, de folyamatos együttműködése nélkül Magyaror
szág nemigen tért volna különleges dijára a XX. kongresszus utáni Kelet-Európábán. -  
Másrészt a szerző utal a nézetkülönbségekre és politikai ellentétekre Nagy Imre és csoportja 
között, de nem fejti ki, miben álltak ezek. (119. o.) Pedig itt a forradalom első napjaiban, 
majd a perben is megnyilvánult magatartáskülönbség kulcskérdéséhez jutott el. Nagy Imre 
ugyanis egyféléi jobban megőrizte kommunista alapmeggyőződését és ún. pártszerűségét, 
mint hívei, másfelől viszont keményebb és elszántabb volt ezek legtöbbjénél. De nézeteiben 
heterogén volt maga a csoport is, amelyben igazából a Rákosi és a sztálinizmus elleni harc 
közös platformja tartotta Össze 56 őszén a revizionistákat és a pluralista demokrácia tudatos 
híveit. Gerőés Kádár, majd a nyomozó hatóságok nem véletlenül s nem is eredménytelenül 
játszottak rá ezekre a különbségekre és tisztázatlanságokra. Egy komoly Nagy Imre-élet- 
rajzban sem lenne szabad elsiklani fölöttük.

PeterUnwin egyik legtalálóbb megállapítása, hogy amikor 1956 júliusában Mtkojan 
Budapestre érkezett, hogy Rákosi eltávolításával megoldja a mélyülő válságot (amire a 
pártvezetés képtelennek bizonyult), azzal, hogy Rákosi helyére nem Nagyot, hanem GerŐt 
nevezte ki, elkerülhetetlenné tette a forradalmat (113. o.). A robbanás valóban ekkor lett 
volna utoljára elkerülhető, a döntést azonban naivitás egyedül Miköjannak tulajdonítani. 
M ajnát tudjuk, hogy az a szovjet és magyar vezetőkkel folytatott hosszas konzultációk 
után született. Másrészt, ha utólag, „történelmileg”, jogos is Nagy Imre akkori mellőzését 
reklamálni, az 1956 közepi tényleges politikai helyzetben Gerőnek alighanem egyetlen 
reális (jobb) alternatívája volt: Kádár. De az első helyre, mint frissen rehabilitált, még ő  
sem számított elég megbízhatónak. A pártból kizárt, sőt politikai „unperson"-né tett Nagy 
Imre szóba sem jött. Ezért nem lehet igazságos az ő címére tett utólagos szemrehányás, 
amiért nézeteit ez időben nem tárta a nép elé. A totalitárius rendszerben egyszerűen nem 
volt eszköze és módja rá. Azaz csakis közvetve, és éppen ebben állt a „csoport”, a Petőfi 
Kör, az írószövetség jelentősége. Nagy Imre visszavételét, egyre elkerülhetetlenebb reha
bilitálását Gerőék tudatosan halogatták, Mikojan véleménye ellenére. Nagy Imre régi és 
szilárd véleménye volt, hogy addig akarják huzni a dolgot, amíg a válság olyan mély lesz, 
hogy már megint csak „ők” jöhetnek.

A szovjet politika indítékait és szándékait a könyv általában helyesen és reálisan 
mutatja be. Az 1956 október 30-Í önkritikus és békülékeny TASZSZ-nyilatkozat esetében 
azonban kétséges, lehet-e ezt „Moszkva addigi álláspontja összegezésének” tekinteni. A 
„moszkvai” álláspont -  az egymással küzdő csoportok eltérő véleményének eredőjeként -  
október 31-ig ingadozó volt ugyan, de a ,Jelcin-dosszié” tanúsága szerint soha nem készült 
beletörődni egy független és demokratikus Magyarország létezésébe, ha volt is talán olyan 
álláspont, hogy engedményeket kell tenni, stílust és hangot kell változtatni a csatlósok 
kezelésében. Az október 30-i kormánynyilatkozat alighanem az egyik moszkvai álláspontot 
foglalta írásba, több nappal vagy -  hosszából ítélve -  akár több héttel korábbi utasítás 
alapján. Kibocsátása -  mai feltételezés szerint -  időnyerés céljából történhetett, vagy a 
kremlbeli kapkodást tükrözte. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy tudatosan megtévesz
tésre szolgált volna, de arra sem, hogy igazán komolyan gondolták. (133. o.) >

Ahogy itt a szovjet vezetés, úgy néhány nappal és lappal később Tito és a jugoszláv 
vezetés jóhiszeműségét becsüli túl a túlságosan jóhiszemű szerző. November 4-én a 
menedékjog felkínálása nem „merész lépés” volt részükről (146. o.), hanem éppen a
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Hruscsovval és Malenkovval Brioni szigetén kötött megállapodás része. Ez a viszony 
minden forrás szerint cinkosság volt a javából, csak később fajult veszekedéssé, amint ez 
bűntársak közt történni szokott. Meglepd viszont, hogy a diplomata szerző fel sem veti a 
kérdést: miért éppen a jugoszláv követséget (ekkor még nem nagykövetség!) választotta 
Nagy Imre? Nyugati, „imperialista” vagy akár „kapitalista” külképviseletről természetesen 
nem lehetett szó az új pártja szerint is szocialista miniszterelnöknél. De túl ezen: életben 
maradt társai már évekkel ezelőtt egybehangzóan elmondták, hogy a távolabbi terv (és 
ígéret) az volt, hogy kiviszik őket Jugoszláviába, s ott folytathatják harcukat és tevékeny
ségüket.

Ennek megakadályozása és a Nagy Imre-kérdés „végleges” megoldása (Id. Endlö- 
sung) természetesen Moszkva és Kádár közös érdeke volt. De a perért és az ítéletekért 
Unwin egyértelműen Moszkvára hárítja a fő felelősséget, míg Kádárt inkább csak azért 
marasztalja el, hogy nem tett eleget Nagy megmentéséért (150., 155. o.). Ma máj: bőségesen 
dokumentálható, hogy a felelősség a halálos ítéletekért teljes mértékben megoszlik a szovjet 
és a magyar vezetés között. Ha az első hónapokban (57 tavaszáig) Moszkva (és Bukarest 
és Berlin!) volt is az a fél, amely sürgette a leszámolást, s a magyar vezetés egésze csak 
fokozatosan tudott ehhez „lelkileg” alkalmazkodni, tény, hogy 1957 Őszétől fogva Kádárék 
igyekeztek siettetni a per lefolytatását, s Moszkva volt az, amely nemzetközi, világpolitikai 
okokból többször is elhalasztatta az időpontot. A szerző sokszor keményen bíráló szavakkal 
is illeti Kádárt, de a jelek szerint nem érti eléggé Kádár kétfrontos harcának logikáját: az 
ún. centrista hatalom megszilárdítása érdekében Kádár könyörtelenül lefejezte mindkét 
oldalon a rivális csoportokat. Nem engedte haza Rákosi Mátyást, távol tartotta a hatalomtól 
Gerőt, Révait, Kovács Istvánt stb. -  ennek fejében viszont, az „egyensúly érdekében”, 
kivégeztette Nagy Imrét és legveszélyesebbnek tartott társait.

Kádár eltérő megítéléséből következik, hogy a szerzővel ellentétben nem gondolom, 
hogy ő „Nagy Imre nyomdokain haladt” volna nagy összebékítési kísérletével (174. o.), 
vagy hogy Kádár vezetési stílusában és számos politikai célkitűzésében Nagyra hasonlított 
volna, és abba bukott bele, hogy nem ment végig elődje útján (201. o.). Legyen elég itt 
egyetlen mozzanatra rámutatni (a sok közül), egyetlen olyan vonásra, amely a két embert 
személyében és politikájában is gyökeresen megkülönbözteti egymástól: az őszinteség 
meglétére, illetve hiányára. Kádár zárkózott, rejtőzködő jellem volt, s a párt összebékítését 
a néppel úgy képzelte (s valósította is meg), hogy a nép ne politizáljon, majd a párt politizál 
helyette; a Szovjetunió és Magyarország összebékítését pedig úgy, hogy Magyarország -  
némi belső mozgásszabadság árán -  lemond az önálló külpolitikáról, nemzeti érdekei 
érvényesítéséről. Az emberileg is őszinte és nyílt Nagy Imre mindennek épp az ellenkező
jére törekedett, s korábban is, végül is, a képmutatásra való képtelenségébe bukott bele.

Túl a szerzővel s némely eltérő, de mindig tiszteletre méltó véleményével folytatott 
elvi vitán, nem lehet elhallgatni, hogy a könyvben, különösen annak első felében, elég sok 
a tárgyi, dátumbeli stb. tévedés vagy pontatlanság. A jelen esetben ezt elsősorban a fordítás 
és a szerkesztés számlájára kell írnunk, még akkor is, ha a tévedés a szerzőtől származik.

Alapszabálynak tekinthető, hogy külföldi szerző magyar tárgyú munkáját nem kell és 
nem is szabad okvetlenül szó szerint fordítani. Figyelmeztető példaa 31. oldalról: 1919-ben 
Kun Béláék „még a Királyi Tengerészettel is ujjat húztak, feltartóztattak két, a Dunai 
Flotilla fehér lobogójával hajózó motorcsónakot”. Eltekintve attól, hogy természetesen nem 
csónakokról, hanem hajóktól, monitorokról volt szó, a járatlan olvasó itt természetesen 
„magyar királyi” avagy fehér ellenforradalmi erőkre gondol, s nem érti, miért ne léptek
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volna fel ezek ellen a vörösök. Az angol olvasó viszont (az eredetiben) a Royal NavybÓl 
külön jelző nélkül is pontosan értette, hogy Kunék a Brit Királyi Flottával kerültek 
konfliktusba.

Ezen túlmenően, az ilyesfajta könyvnél, amelynek témaköréből ráadásul igen sok 
egyéb kiadvány forog közkézen, a magyar kiadás gondozóinak ki kell javítaniuk a szerző 
nyilvánvaló és szándéktalan tévedéseit Tudniuk kell pl., hogy Nagy Imréék kivégzéséről 
nem 1958. június 16-án, a kivégzés napján, hanem csak másnap értesült a világ (és az ország 
is); hogy 1914-ben Nagy Imre nem harcolhatott az olasz fronton, mert ilyen akkor még nem 
létezett; hogy 1944 nyarán Nagy Imre és társai még nem járhattak Magyarországon, mert 
a Vörös Hadsereg csak később, ősszel érte el az ország keleti részét; hogy az ezután 
megalakult első magyar parlamentet nem ideiglenes országgyűlésnek hívták (kisbetűvel), 
hanem Ideiglenes Nemzetgyűlésnek; hogy Kovács Béla nem lehetett szabadkőműves; hogy 
Vorosílov nem a magyarországi szovjet haderők parancsnoka volt, hanem az itteni Szövet
séges Ellenőrző Bizottság elnöke. És tudniuk illenék, hogy Nagy Imre emlékirat-töredéke, 
amelynek egy része már folyóiratban is megjelent, szerzőjétől a Viharos emberöltő (és nem 
„idők”) címet kapta. Veszélyes dolog magyar címeket vagy idézeteket az idegen nyelvből 
visszafordítani. Alighanem erről van szó Nagy Imre és Kádár János -  Kopácsi Sándor által 
idézett -  utolsó, rövid, bizakodó párbeszédénél (.Megcsináltuk1.” -  We díd Ít=sikeriiltl), 
sőt, talán még a könyv címénél is.

Litván György
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