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A szamizdat Beszélőnek legendája van, ha kissé megkopott is a nem várt, de lélekben 
mindig remélt rendszerváltás után. Akkor, abban a politikai és társadalmi zűrzavarban, 
amikor hagyományos értékek váratlanul megsemmisültek, még hagyományosabb 
értékek viszont váratlanul újjászülettek, hogy azután ugyanolyan váratlanul végképp 
megszűnjenek. Akkor, amikor kipróbált csapatok, régi baráti társaságok estek szét, 
majd kíséreltek meg másféle-fajta politikai formációkban megújulni. Mit kezdjünk 
ma egy olyan lappal (pontosabban, a körülményektől függően megjelent alkalmi fo-
lyóirattal), amely a nyolcvanas évek ellenzékének komoly bátorságra valló cikkeit, 
tanulmányait, állásfoglalásait közölte, ám amelyben az ábécé szigorú és pártatlan 
rendje szerint egymás mellett szerepeltek a későbbiekben annyira eltérő életutat bejárt 
és gondolkodású szerzők, mint Bauer Tamás és Bába Iván, Béki Gabriella és Bilecz 
Endre, Bokros Lajos és Bozóki András, Csurka István és Dalos György, Krasznai 
Zoltán, Kövér László és Krassó György, Krokovay Zsolt és Kubinyi Ferenc, és így 
tovább?2 

1 Az 1956-os forradalom a szamizdat Beszélőben: lásd erre vonatkozóan az 1956-os Intézet Évkönyvének 

(1992) bibliográfiájában a tartalmi kivonatot (342. o.) 

A három kötet tartalmazza a Beszélő 1981-1989 között megjelent 27 számát (Az első szám szerkesztőségé-

nek tagjai Haraszti Miklós, Kis János, Kőszeg Ferenc, Nagy Bálint és Petri György voltak. Az utolsó, 27. 

szám impresszumában Eörsi János, Haraszti Miklós, F. Havas Gábor, Iványi Gábor, Kis János, Kőszeg Fe-

renc, Petri György, Solt Ottilia és Szilágyi Sándor szerepelt.) és az ún. Külön-Beszélő számait. Nem jelentek 

meg legális formában a Máshonnan-Beszélő című párhuzamosan szerkesztett folyóirat példányai. Az 

Összkiadás minden lehetséges esetben feltárta az illegálisan megjelent közlemények szerzőinek valóságos 

nevét, így hivatkozásainkban csak ezeket közöljük. A hivatkozás az Összkiadás kötetszámát és az oldal-

számot jelzi. 

2 A Beszélő (1-27. sz.) szerzőinek teljes névsorát lásd a III. kötet végén. 
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Az újraolvasást egyetlen szempontból kíséreljük meg - miként foglalkozott a 
kádári rendszer utolsó évtizedében a legjelentékenyebb ellenzéki periodika az 1956-os 
magyar forradalommal?3 

Nem titok, hogy a magát később demokratikus ellenzékként definiáló értelmiségi 
csoportosulás viszonylag későn ismerte fel az 1956-os magyar forradalom korszakos 
szerepét Magyarország (és a szovjet rendszerek) történelmében, és a csehszlovákiai 
bevonulás keserű tapasztalatait megemésztve csak a hetvenes években döbbent rá a 
két invázió közötti lényegi hasonlóságra. Az '56-os, nagyrészt börtönviselt értelmi-
séggel kialakult személyes kapcsolat és olykor szoros barátság, a szubjektív élmények, 
történetek, beszámolók teoretikus feldolgozása és végiggondolása mindenesetre oda 
vezetett, hogy a Beszélő 1. számának megjelenésekor (1981. október) a lap - tisztelet-
tel adózva az 1956-os magyar forradalomnak annak negyedszázados évfordulóján -
teljes terjedelmében közli A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom Kibon-
takozási Javaslatát.4 A ma már jól ismert, akkor azonban Budapesten még szinte telje-
sen ismeretlen szöveget Az igazság a Nagy Imre-ügyben című brüsszeli kötet alapján 
közlik, és igen szakszerű bevezetővel látják el. A dokumentumközlésre Szabó Miklós 
(nem álnéven!) megjelent írása következik a Bibó-emlékkönyvről.5 Ebben majd egy 
évtizedre szóló előremutatással leszögezi, hogy „az Emlékkönyv lapjain esik szó 
először 1956-ról olyan szerzők megvilágításában, akik akkor a forradalom oldalán 
foglaltak állást. Ebben a kérdésben már pusztán a hallgatás megtörése is fontos tett. 
A negyedszázad előtt lezajlott esemény - bármi is róla az ítélet - kétségkívül máig 
meghatároz mindent, ami azóta itt történik. Amennyiben hazánk valóban a 
»legvidámabb barakk ama bizonyos lágerben«, annak elválaszthatatlanul köze van az 
1956-ban történtekhez." 

A folyóirat bevezető cikkét író Kis János - a lap tényleges főszerkesztője azzal a 
gondolattal indítja fejtegetését, hogy „a régi vágású reakciósok és polgári demokraták 
kihaltak, a kommunista mozgalom revizionistái soha többé nem tértek magukhoz 
1956-os vereségükből". Nem tudhatta, hogy az évtized végére nem csak a régi vágású 
„reakciósok", tehát a harmincas évek politikai rendszere és ideológiája iránt illúziókat 
tápláló és ébresztő politikai csoportok, hanem a megújult egykori '56-os pártellenzé-
kiek is magukhoz térnek az '56-os forradalom és szabadságharc megannyi áramlatával 
és szereplőjével együtt, sőt eleinte még politikai szövetségre is lépnek az uralkodó 
párt ellen. 

Megoldhatatlan feladat lenne, ha az illegális Beszélő egyik, jelen esetben 1956-os 
„szeletének" bemutatásakor elemezni próbálnánk, hogy mi határozta meg az egykori 
demokratikus ellenzék szellemi előtörténetét, és ebben mi volt 1956 szerepe. A kérdés 
terjedelmében és mélységében messze meghaladja ismertetésünk kereteit. Ezért itt 

3 Tudjuk, hogy a nyolcvanas években számos más illegális, szamizdat újság is megjelent Magyarországon. 

Legtöbbjük erejéhez mérten nagy figyelmet szentelt az 1956-os forradalomnak. A Hírmondó, a Demokrata, 

a Kisúgó, az említett Máshonnan-Beszélő, a Magyar Október Kiadó és mások tevékenységét ebben az írás-

ban most nem érintjük. 

4 I. kötet 45. o. 

5 I. kötet 48. o. 



315 ISMERTETÉSEK, KRITIKÁK 

csak utalok arra, hogy Csizmadia Ervin nagy munkája6 részletesen is foglalkozik a 
problémával. 

A szerző „A revizionista ötvenhatosok" címmel külön fejezetet szentel az ala-
kuló demokratikus ellenzék, elsősorban a „volt lukácsisták" és az egykori nagyimré-
sek kapcsolatának. A két, pontosan nehezen meghatározható és definiálható „csoport"7 

kapcsolatát, valamint emberi és politikai magatartását az indokoltnál kevesebb em-
pátiával ábrázoló szerző végkövetkeztetésével azonban egyetértek, jelesül azzal a 
kérdéssel, hogy miért tették magukévá 1978-ra az ellenzék vezető személyiségei 
„szinte programatikusan" 1956-ot?8 Csizmadia elsőként Donáth Ferenc személyes 
hatását, illetve más '56-osok közvetítő szerepét említi, másodszor azt, hogy Bibó 
István életműve egyre inkább az érdeklődés homlokterébe került. „Szerző is megál-
lapítja, hogy Na^y Imre... csak később, a nyolcvanas években (főként a Beszélőben) 
került előtérbe." 

Figyelemre méltó az, amit Kende Péter Bak Gamma „East-West-Home's Best" 
című dokumentumfilmjében mond, vagyis hogy: a demokratikus ellenzék vezető sze-
mélyiségei leginkább a Donáth Ferenccel folytatott budapesti és a vele, Kende Péter-
rel, valamint más emigránsokkal folytatott párizsi beszélgetéseken ismerték fel, hogy 
1956 teoretikus és emocionális megértése, szellemi és pszichológiai interiorizálása 
nélkül Magyarországon nem lehet demokratikus, függetlenségi és nemzeti politikát 
folytatni. Ugyanerre utal Vásárhelyi Miklós is a Mozgó Világban közölt interjújában: 

„Addigra [az '56-os konferencia 1986. évi megszervezésének idejére] ...a de-
mokratikus ellenzék marxizmuson nevelkedett azon ága, amely korábban nem tudta 
helyi értékén kezelni 1956-ot, túljutott ezen a problémán. Sőt annyira az érdeklődésük 
homlokterébe került a forradalom, hogy legtöbb beszélgetésünknek is ez volt a köz-
ponti témája."10 

Nem meglepő, hogy a nyilvánvaló rendőri megfigyelés miatt a magyar ellenzék 
és az emigráció kapcsolata csak igen lassan alakulhatott ki. Valószínűleg 1977-től volt 
némileg folyamatos kapcsolat a talán legjelentősebb párizsi magyar emigrációs cso-

6 Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). Monográfia. Bp. T-Twins Kiadó, 1995. 

7 Csizmadia pl. a revizionisták közé sorolja Rácz Sándort és Mécs Imrét - aminek semmilyen alapja nincsen. 

Ugyanakkor egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy az országban tízezrével éltek olyan, a politikai tevé-

kenységnek még a lehetőségétől is megfosztott, állandó rendőri megfigyelés alatt álló személyek, akiknél a 

politikai ténykedés lehetősége a puhuló diktatúra keretei között fel sem merülhetett, akár spontán résztve-

vőiként, akár valamelyik politikai párt tagjaként voltak részesei a forradalomnak. 

8 Talán a legőszintébb „önvallomás" Bence György, Kenedi János és Kis János nyílt levele a Charta 77 

aláíróihoz 1979. október 26-án. Ebben leírják: „Egy olyan nemzedék tagjai vagyunk, mely a magyar '56 

leckéit is csak a csehszlovák '68 példáján tanulhatta meg." Megjelent a párizsi Le Monde-ban. Újraközli: 

Csizmadia, i. m. Dokumentumok, 84. o. 

9 Csizmadia, i. m. 154. o. 

10 Bossányi Katalin interjúja Vásárhelyi Miklóssal: „Világéletemben indokolatlanul optimista voltam", 

Mozgó Világ, 1992. 6. sz. 12. és köv. o. Vö. még: Litván György: Az SZDSZ és 1956, Beszélő, 1994. 

43. sz. 17. o. 
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port és a magyar ellenzék között. Nem véletlenül: Párizsban tömörültek az egykori 
baloldali és pártellenzéki emgiránsok, London után ott stabilizálódott az Irodalmi 
Újság és kezdte meg tevékenységét a Magyar Füzetek. Amerika messze volt, a nyu-
gat-németországi, elsősorban müncheni magyar emigráció másféle hagyományokat 
követett. Kende Péter is úgy véli, hogy a magyar ellenzék nehezen jutott el 1956 for-
radalomként való elismeréséig, s abban, hogy végül is eljutott, személy szerint neki is 
volt szerepe.11 

A néhány hónap múlva megjelenő második szám (1982. január) nem csak azt 
jelzi, hogy a Beszélő első száma nem maradt alkalmi próbálkozás, hanem azt is, hogy 
a hatalom eltűrte egy a szerkesztők nevét és pontos lakcímét feltüntető, engedély nél-
küli, illegálisan nyomtatott és terjesztett újság megjelenését. És ekkor nyer cáfolatot a 
„magukhoz nem tért revizionistákra" vonatkozó ítélet is. Donáth Ferenc, a Nagy Imre-
per másodrendű vádlottja, akinek szerepe a nyolcvanas évek ellenzéki mozgalmaiban 
természetesen semmiképpen sem merült ki a fiatalabb nemzedékkel folytatott beszél-
getésekben, a Beszélőben teszi közzé nyílt levelét Molnár Miklóshoz. Ebben a Nagy 
Imre-per egyik fontos epizódját kísérli meg tisztázni, és közli Nagy Imre hozzá írt 
„céduláját", amellyel a miniszterelnök 1956. november 23-án minden megegyezést 
elutasít a Münnich Ferenc által képviselt Kádár-kormánnyal a mátyásföldi szovjet 
KGB-parancsnokság fogságában.12 

Természetes, hogy az átfogó elemzések előtt a dokumentumokat kell feltárni és 
közölni. A kádárista propagandagépezet által teljes tudatossággal elősegített össz-
nemzeti elfojtást először a tényismertető okmányok hiteles közlésével lehetett és kel-
lett megtorpedózni. Nagy Imre néhány sora, annak a puszta ténynek közlése, hogy a 
törvényes magyar miniszterelnök csak csempész cédulákon tudott magyar földön, de 
szovjet fennhatóság alatt érintkezni legközelebbi munkatársával - revelatívan hatha-
tott mindazon olvasókra, akik a közlemény keletkezésekor még nem is éltek. 

Igazi újságközleménynek számít Kőszeg Ferenc tudósítás jellegű összefoglalása 
a forradalom 25. évfordulójáról. Megállapítja, hogy a hivatalos propaganda suttogó 
előrejelzése ellenére sem volt képes a hatalom alaprögeszméin változtatni, és csak a 
formálódó hazai ellenzék (a második nyilvánosság fogalma lassan bevetté válik) és az 
emigráció emlékezett méltóan és szavahihetően 1956-ra. Ekkor jelent meg az (el-
feledett) Magyar Figyelő, és megemlíttetnek a százakat történelemre, politikára, szo-
ciológiára oktató Hétfői Szabadegyetemek, amelyeknek egyik központi témájuk a 
magyar forradalom volt. Az emigrációs irodalomhoz hozzá nem férő olvasó pedig 
innen értesülhetett a párizsi Magyar Füzetek létezéséről is.13 

11 Vö. Csizmadia Ervin, i. m. 273. o. és Kende Péter visszaemlékezését arról, hogy miként ismerkedett meg 

Kolozsvárott (!) 1979 nyarán egy konspirált találkozón számos hazai magyar ellenzéki értelmiségivel. 

Kende itt igyekezett megmagyarázni a fiatalabb nemzedék tagjainak 1956 igazi jelentőségét, „amelyről 

barátainknak nem volt nagyon jó véleménye". (I. m. Interjúk, 46. o.) 

12 I. kötet 101., 103. o. 

13 1. kötet 96. o. „Egy icipicit igazítottunk a világon." Az ismertetés címe Petri György: A kis októberi forra-

dalom huszonnegyedik évfordulójára című versének kezdősora. 
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Kőszeg hosszan idézi a „konkurens" Magyar Figyelő elemzését a demokratikus 
ellenzék és 1956 viszonyáról, mintegy indokolva szerkesztőtársainak és az újságnak 
az addigitól némileg eltérő politikai magatartását: „...öt évvel ezelőtt a mai demokra-
tikus ellenzék egyes csoportjai - kivált az egykori reformmarxisták - gyanakodva 
gondoltak, ha egyáltalán gondoltak, 1956. október 23-ra. A kádárista sablont ugyan 
már senki sem fogadta el közülük, de döntőnek tekintették, hogy szocialista perspektí-
vájú volt-e a mozgalom, és kételkedtek benne, hogy az volt. Ebben az időszakban, 
tehát a csehszlovákiai intervenció és az aktív demokratikus ellenzék létrejötte között 
eltelt évtizedben a marxista szellemű ellenzékiek 1956-ot „legfeljebb" nemzeti felke-
lésnek ismerték el, társadalmi forradalomnak nem, és úgy vélték, hogy - ellentétben a 
prágai tavasszal - a magyar népfelkelés nem hozta közelebb az emberarcú szocializ-
mus vágyképét. A marxi szocializmuseszmény megrendülése, az önkorlátozó forrada-
lom bibói eszméjének felfedezése s lengyelországi reménységének átsugárzása kellett 
hozzá, hogy 1956-ot a máskéntgondolkodók különféle csoportjaival egyesülő hajdani 
reformmarxisták is a maguk hagyományának és igazi forradalomnak tekintsék. 
A huszonöt éves évforduló ezt a fordulatot reprezentálja..."14 

Ha közvetve is, de ezt a nyitást bizonyítja a Pákh Tiborral készített interjú, 
amely a magyarországi ellenzéki (tudjuk, hogy esetében 1956-os) tevékenység, a bör-
tönviszonyok és a kényszerpszichiátriai kezelés összefüggéseiről szól.15 

A Beszélő erőre kap, következő száma már májusban „az utcán van", ha nem 
árulják is a standokon. Az '56-tal kapcsolatos gátlások átszakadtak, a lap elemzései-
nek, sőt tudósításainak egyre inkább 1956 értékelése, a forradalomhoz való „viszony" 
lesz alfája és ómegája. Amikor Dalos György16 beszámol az írószövetség oly szeren-
csétlenül elsült közgyűléséről (éppen a lengyel szükségállapot kihirdetésének napjára 
esett) - 1956-os írói reminiszcenciákkal indít, és programatikus vezércikkében Kis 
János is a Berlin-Plzen-Budapest-Gdansk-tengelyen helyezi el a kelet-európai és a 
hazai jövőről alkotott elképzeléseit. 1981 végére, 1982 elejére a demokratikus ellen-
zék vezetőinél megtörtént a magyar forradalommal kapcsolatos - és a jövő politi-
kai cselekvése szempontjából elengedhetetlen - teoretikus, politikai és emocionális 
fordulat.17 

Nem lehet említés nélkül hagyni a Beszélő „kritikai rovatát", hiszen hihetőleg 
egyedül itt jelent meg értékelő és értő, s ugyanakkor kérlelhetetlenül bíráló kritika 
(Szilágyi Sándor [„Saci"] tollából) Konrád György: A cinkos című - egészében '56-os 
tárgyú regényéről.18 És kiadói terveiről nyilatkozik a „régi szép időkben" még közös 
kiadói csónakban evező (magukat akkor nem megnevező) Demszky Gábor és Nagy 
Jenő, akik terveik közül Bili Lomax, Petri György köteteinek és az ENSZ magyar 
jelentésének kiadásáról szólnak. 

14 I. kötet 97. o. 

15 Kis János és Kőszeg Ferenc interjúja, I. kötet 80. o. 

16 írók egymás közt, II. kötet 114. o. 

17 Gondolatok a közeljövőről, II. kötet 115.0. 

18 Az irónia rekordereként, farral a jövőnek, I. kötet 148. o. 
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És miként az egykori marxista béklyók letépését jelzik az elvi megállapítások, 
valamint a Pákh-inteijú - Szinte korszakos jelentőségű a 3. számban megjelent 
(természetesen névtelen) olvasói levél az 1956 utáni megtorlás áldozatainak közteme-
tői sírjairól. Valószínűleg itt és ekkor kap hangot először írásban a történelmi igazság-
tétel 1988-89-ben százezreket mozgósító egyik alapeszméje a halottaknak kijáró köte-

19 
lező kegyeletről. 

Azok a magán-köztemetések, amelyekről nem adtak hírt az újságok, de ame-
lyekre mozgósított a Belügyminisztérium állambiztonsági szolgálata, amelyeken nem 
csak a családtagok és a közvetlen barátok jelentek meg, hanem a politikai barátok, a 
távoli tisztelők, a szinte egyetlen demonstráció lehetőségét igénylő állampolgárok - a 
hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországának bizarr jelenségei voltak. Talán 1979-
ben kezdődött Bibó István temetésével az óbudai temetőben. Ilyen temetés volt Józsa 
Péteré és Tánczos Gáboré, később félhivatalos jellege ellenére Rajk Júliáé és hivatalos 
jellege ellenére Illyés Gyuláé is. A Beszélő '56-os nekrológjaiban lehetett mindazt 
leírni, amit a magán-köztemetéseken megjelent gyászolók gondoltak. Ilyen írás Bali 
Sándor nekrológja Kis János tollából,20 aki „keserű önváddal" veti össze az egykori 
munkásvezető és a nyolcvanas évek üldözött ellenzéki értelmiségei iránt tanúsított 
ellenzéki szolidaritást. Bali nekrológját követi Haraszti Sándor búcsúztatása,21 amely 
ismét alkalmat ad Nagy Imre és körének, a forradalom történetének felelevenítésére. 

Néhány hónap múlva Illyés Gyulától búcsúzik Szilágyi Sándor, akinek süjára a 
Beszélő az „Egy mondat a zsarnokságból" vett idézettel ékesített koszorút helyzett 
el,22 és közli Mécs Imre gyászbeszédét Péterfi Miklós, újpesti '56-os szabadságharcos 
temetésén. (Mécset állásából bocsátották el a beszéd elmondása miatt.)23 Valószínűleg 
Litván Györgyé az egyetlen írásos megemlékezés Cserbakői Endréről, aki - miként 
Péterfi Miklós - még az úgynevezett 1963-as nagy amnesztiával sem nyerte vissza 
szabadságát.24 Természetesen csak a Beszélőben jelenhetett meg 1987-ben a Donáth 
Ferenc sírkőavatásán elhangzott két beszéd, Vásárhelyi Miklósé („...megfogadom, 
hogy minden törvényes lehetőséget felhasználva megküzdök bajtársaim, a forradalom 
mártírjai és áldozatai erkölcsi és politikai rehabilitációjáért") és Ludassy Máriáé.25 

Az évtized első felét Kelet-Közép-Európában a lengyel Szolidaritás mozgalom 
harca a szabadságért és az elnyomás ellen határozta meg. A Beszélő sohasem feled-
kezik meg a kelet-európai népek szabadságmozgalmainak (nyilvánvaló) párhu-
zamairól - 1956 eszméi lassan visszaszivárognak a második nyilvánosság hajszál-
erein a közgondolkodásba. 1982. augusztus 30-án, a Gdanski Megállapodás második 

19 I. kötet 159. o. 

20 Egy igaz emberrel kevesebb, I. kötet 204. o. 

21 Kardos András: Egy szomorú szocialista halálára, I. kötet 204. o. Csak a pontosság miatt jegyezzük meg, 

hogy a közéleti emberek temetésének fentebb jelzett sajátosságai miatt a család a nyilvánosság teljes kizá-

rásával vett búcsút a halottól. 

22 Hétköznapi búcsú Illyés Gyulától I. kötet 359. o. 

23 Ugyanott 

24 Még azt a két hetet is... III. kötet 75. o. 

25 III. kötet 204-205. o. 
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évfordulóján nem tudtak megemlékezni a budapesti Bem téren, de az ott el nem hang-
zottak Beszélőben közölt szövege nyomatékkal utal a helyszínre és 1956. októ-
ber 23-ra.26 

27 
Indulatosságával talán új szakaszt nyitott Orosz István cikke, amely a fentebb 

leírtak ellenére is számon kéri a magyar ellenzéktől a magyar forradalom emlékének 
ápolását. Kevesli a szamizdatban '56-ról megjelent műveket, hiányolja a szisztemati-
kus kutatómunkát, és ismét leszögezi, hogy a tabutémák között 1956 változatlanul az 
első helyen szerepel. 

Ahogy múlik az idő, úgy válik egyre inkább nyilvánvalóvá, hogy a Magyaror-
szági állapotokat csak 1956-hoz viszonyítva és kiindulva lehet elemezni. Oltványi 
Ambrus28 (akit Antall József is baráti köréhez számított), már életkoránál fogva is 
csak '56-ból tud kiindulni, amikor általános politikai elemzésre törekszik, de a szak-
közgazdász Bauer Tamás is leszögezi, hogy a kádárizmus sajátosságait 1956-ra kell 
visszavezetni, miként Szabó Miklós, aki a társadalom informális funkcionálását az 29 
1956 utáni fellazulással kapcsolja össze. 

A kritikai rovat - a rendszertelen és ritka megjelenés okán - csak egyes köny-
vekkel foglalkozhat. így kerül egymás mellé Radnóti Sándor bírálata Petri György 
szamizdat-verseskötetéről - „Petri kimondja, amiről az értelmiség privátim beszél, 
ír '56-ról és áldozatairól" - és Pető Iván Gyurkó László Kádár-életrajzát megsemmisí-

, , 30 to irasa. 
Külön fejezetet érdemelne a Beszélő - az általánoson túlmutató, az 1956-os 

megtorlás utóhatásával kapcsolatos embeijogvédelmi - tevékenysége. Már az 1982. 
decemberi számban megjelenik Bili Lomaxnak - aki nyilván a hivatalosságot hangsú-
lyozandó a William A. Lomax nevet használja - a londoni The Timesban közölt levele 
Liechtenstein Sándor úlevele ügyében.31 

Már lassan két évvel is túl vagyunk a forradalom 25. évfordulóján - és a Beszélő 
számára változatlanul nem „évfordulós" téma a forradalom. Míg a hivatalos sajtó 
hallgat, illetve csupán november 4-én ad hírt a Köztársaság téri emlékmű megkoszo-
rúzásáról, 1983 áprilisában Szilágyi Sándor életútinterjúval köszönti az 50 éves Rácz 
Sándort, és foglalja össze a magyar munkástanácsok '56-os történetét. 1956 „tema-
tikája" tovább tágul a Nagy Imre-csoporttól körkörösen szélesedve.32 

1983-ban - ha nagyon kevesen is - de a szabadegyetem keretében június 16-i 
megemlékezést tartottak Demszky Gábor, Krassó György, Maiéter Pál özvegye, 
Gyenes Judith és Halda Aliz részvételével. Senki sem gondolta akkor, hogy öt év 
múlva a pesti utcán, hat év múlva a Hősök terén siker koronázza kezdeményezésüket. 

26 I. kötet 163. o. 

27 A Hivatal-védte ellenzékiség, I. kötet 185. o. 

28 A közel- és a távolabbi jövőről, avagy a demokrácia kilátásai Magyarországon, I. kötet 273. o. 

29 I. kötet 265 .0 . és 361.0 . 

301. kötet 290. o. és 293. o. 

311. kötet 319. o. 

32 A Munkástanács mint egy pecsét hitelesítette a forradalmat, I. kötet 343. o. Lásd még: Szuronyok hegyén 

nem lehet dolgozni! "Bp. Századvég Kiadó-1956-os Intézet, 1993. 148-167. o. 
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A 8. szám (1983) vitathatatlan kortörténeti dokumentum. Először fordított hazai 
kiadvány - ha illegálisan is - körültekintő figyelmet a Nagy Imre-perre és körülmé-
nyeire, először olvasható alapos és szakszerű ismertetés a perről, először jutott el az 
erre vonatkozó tájékoztatás (25 év után!) legalább néhány ezer főnyi érdeklődő olva-
sóhoz. A kvázi-különszám összeállítása példaszerű. Petri György lapindító verse, 
amely minden pátoszt nélkülözve a halálba menő, olykor tétova politikus-hőst rajzolja 
meg. Kőszeg Ferenc összefoglalása a perek mechanizmusáról ma, sokszorosan több 
információ után is helytálló, nem szólva Kis János kardinális tanulmányáról, amely a 
Nagy Imre-per lefolyását ismerteti. Még egyetlen irat sem állott rendelkezésére a 
Népszabadságban megjelent és itt újraközölt, mert a hivatalosság által ugyancsak 
feledésre ítélt közlemény kivételével. A lapszám megjelenésekor már lezajlott az a 
kerekasztalbeszélgetés-sorozat, amelyen kilenc '56-os szereplő válaszolt hónapokon át 
három kérdezőnek, illetve beszélgetett egymással - közülük néhányan segítségére 
voltak Kis Jánosnak tanulmánya megírásában.33 Bármennyire meglepő is, az évszázad 
legfontosabb magyar politikai peréről, Rainer M. János néhány résztanulmányát nem 
számítva, mindeddig ez volt a legalaposabb összefoglalás.34 

Meglepetéssel szolgálhat a szerkesztőség „Ami elvárható" című közleménye. 
Ha 1989-1990 meghozta is a teljes erkölcsi és jogi rehabilitációt, a „követelések" 
5. pontja még e sorok írásakor is aktuális: az elkobozott iratokat máig nem adták visz-
sza jogos tulajdonosaiknak,35 a forrásértékű szövegek nem kerültek levéltárakba. 

Jelentékeny gondolatokat tartalmaz a Beszélő „'56-os" számában Tamás Gáspár 
Miklós szkeptikus elmélkedése a kívülről és nem a bensőből vállalt hagyományokról. 
Fontos lépésnek mondja '56 újjáértékelését és vállalását, de - véli - „a hagyomány 
keresésének több buktatója is van".36 Elismerve, hogy az ellenzéknek ideológiára van 
szüksége, valójában arra mutat rá, hogy nem szerencsés, ha ezt „keresni kell", és kifo-
gásolja, hogy a Beszélő (illetve Kis János) nem mondja ki egyértelműen, hogy mihez 
keresi az ellenzék a hagyományokat. Helyesli tehát, hogy a történelmi hazugságokat 
leleplezzék, de már ekkor nem tud mit kezdeni a forradalom kétségtelenül túlnyomóan 
szocialisztikus, a munkás-önigazgatásra épülő és kevésbé liberális elvrendszerével. 
A rendszer teljes elutasítása okán Tamás Gáspár Miklós nem akarja szembesíteni a 
kommunista pártot a forradalmi marxizmus elveivel (mint tették a revizionisták a 
60-as években) - ezért teljesen alaptalanul egybemossa az '56-os pártellenzék akkori 
ténykedését a hatvanas évek újmarxista baloldali gondolkodóiéval. 

A 9. számban (1984. február) Kőszeg Ferenc (saját nevén) - a rá jellemző ala-
possággal és részletességgel - folytatja a rejtett hazai könyvkiadói cenzúra bemu-
tatását, ismerteti Déry Tibornak csak a rendszerváltás után megjelent elbeszélését 

33 Az úgynevezett kerekasztal-beszélgetés teljes szövegét az 1956-os Intézet Oral History Archívuma őrzi. 

34 Lásd még: Litván György: A Nagy Imre-per politikai háttere, Világosság, 1992. 10. sz. 743. o. 

35 I. kötet 445. o. 1995 nyarán megtörténtek a kezdeti lépések: Kuncze Gábor belügyminiszter megkezdte a 

több mint négy évtizeddel ezelőtti, a házkutatások során elkobzott személyes iratok és tárgyak visszaszol-

gáltatását néhány rehabilitált személyiségnek. 

361. kötet 465 .0 . 



321 ISMERTETÉSEK, KRITIKÁK 

(Sirályháton)?1 és megírja, hogy egy nála tartott házkutatás során elkobozták Déry 
Petőfi köri felszólalásának szövegét is.38 Mivel nem szükséges minden bizonyítékot 
felsorolnunk amellett, hogy a Beszélő és különböző ellenzéki csoportok számára ek-
kortájt már 1956 volt a lassan megrendülő rendszer ellen folytatott küzdelemnek alfája 
és ómegája, elegendő megemlíteni, hogy ebben a számban válaszol Kis János (saját 
nevén) a 3. számban közölt tanulmányára39 írt reakciókra, elsősorban Eörsi Istvánnak, 
és az azóta oly méltatlanul elfeledett, korán elhunyt Oltványi Ambrusnak. Profetikus-
nak is tűnhet a forradalom leveréséből következő negatív társadalmi magatartások 
leírása: „...az 1956 utáni korszak fejleményei... védtelenné tették a magyar társadal-
mat a... válsághelyzettel szemben, a kádárizmus sok viszonylagos jót hozott, de a 
politikai cselekvőkészség és képzelőerő terén egyértelmű leépülést." 

Az utak akkori összetalálkozásának szép példája, amikor Erdélyi Ágnes Duray 
Miklósnak a Püski Kiadó által New Yorkban közzétett önéletrajzát ismerteti, többek 
között kiemelve az írásból, hogy a gyermek Durayra miként hatott Nagy Imre 1953-as 
beszéde, majd a magyar forradalom. 

A Beszélő első tíz száma nem egészen négy év alatt jelent meg. A 10. számban 
Szilágyi Sándor, a lap egyik szerkesztője más szamizdat lapok '56-os írásait ismerteti, 
és keményen bírálja az újbaloldali Bili Lomax fenntartás nélküli lelkesedését a nem 
éppen baloldali Pongrátz Gergely azóta is vitatott Corvin köz 1956 című könyvéért. 
Szilágyi mindenféle és -fajta legendagyártás ellen emeli fel szavát. 

Külön említést érdemelnek a Beszélőben közölt hosszabb történeti inteijúk, első-
sorban az '56-os forradalom résztvevőivel. A 16. számban Orosz István Szász Bélát 
szólaltatja meg, és idézi fel az akkor 75 éves emigráns-író életének legfontosabb él-
ményeit, a 17. számban Csalog Zsolt közli az addigra már elhunyt egykori írószövet-
ségi vezető, Erdei Sándor visszaemlékezését az '56-os írószövetségi küzdelmekről, s 
Péterfi Miklós szinte élete utolsó pillanataiban mondta magnóra Mécs Imrének és 
Kozák Gyulának '56-os újpesti emlékeit. Kevéssé tekinthető - sajnos - sikeresnek 
Kőszeg Ferencnek az emigráns Vizinczey Istvánnal készített interjúja,40 amelyben a 
megkérdezett - visszájára fordítva a hivatalos propagandát - a Sztálin szobor ledönté-
sére irányuló szervezkedésről regél. Az ellenőrizetlenül közölt interjú így még tudo-
mányos forrásul is szolgálhatott, és az 1976-ban született Tóth Benedek kritikátlanul 
hivatkozik rá a Mozgó Világ 1995. 2. számában közölt tanulmányában. De hát ilyen az 
orális források sorsa. 

Míg a szinte csak a forradalommal foglalkozó 8. szám még inkább az emlékezés 
és a figyelemfelhívás szellemében készült, a 30. évforduló után közzétett 19. szám 
már tartalomjegyzékében leszögezi, hogy „az '56-os forradalom leverését követő res-
tauráció és a mai politikai válság összefüggéseit keresi" 41 

37 I. kötet 518. o. Déry Tibor: Sirályháton, dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai. Bp. Balassi Kiadó, 1993. 

38 Ezért is tartja azután kötelességének a folyóirat a Petőfi Kör sajtóvitája egy részének közlését sok évvel a 

- legális kiadás előtt. A titkosított kézirat előbukkanásának történetét máig nem ismerjük. Lásd: II. kötet 532. o. 

39 Gondolatok a közeljövőről, I. kötet 115.0. 

40 II. kötet 561.0 . 

41 II. kötet 611. o. 
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Kis János szerkesztőségi vezércikkében42 megállapítja, hogy a nyolcvanas évek 
közepének válsága nem csupán a rendszer, hanem az '56-57-ben rögzített hatalom-
gyakorlási elvek válsága is, és hozzáteszi, hogy 1956-57 még nem történelem, mert 
sem a magyar társadalom, sem a hatalom nem dolgozta fel a forradalmat. 1956-57 
morális kérdésből politikai kérdéssé vált - foglalja össze mondanivalóját, megindo-
kolva ezzel a „különszámban" közzétett dokumentumoknak a történelmen túlmutató 
aktualitását. 

A Beszélő szellemisége addigra a forradalmat a maga teljességében érzékelte, és 
így is kívánta bemutatni. A Nagy-budapesti Központi Munkástanács három ülésének 
jegyzőkönyve43 a forradalom vívmányaihoz való ragaszkodás és az egyidejű komp-
romisszumkeresés bizonyítéka. Ugyanígy a Parasztpárt (Petőfi Párt) decemberi, Farkas 
Ferenc főtitkár és Bibó István vezetőségi tag által jegyzett memoranduma,44 amely 
Bibó és a Kádár-kormánnyal szemben álló politikai erők egyéb megnyilvánulásaival 
összhangban leszögezi, annak, hogy „Magyarország (az) őszinte barátság és egyenjo-
gúság alapján együttműködhessék a Szovjetunióval, csak abban az esetben van reális 
lehetősége, ha a Szovjetunió kormánya is bizalommal fordul a magyar nép demokrati-
kus tényezőinek összessége és jelen kezdeményezésük felé". E sorok újraközlése arra 
utalhat, hogy ami akkor, 1956 végén naiv utópiának bizonyult, 1986-87 fordulóján 
ismét politikai realitás lehetett. 

Ebben a számban jelenik meg Eörsi István „Emlékezés a régi szép időkre" című 
börtönemlékezéseinek egy fejezete 45 A forradalom 30. évfordulójára megérett a hely-
zet arra, hogy ne csak Budapestről, hanem a magyar vidék forradalmának fontosabb 
eseményeiről is megemlékezzenek. Valószínűleg Győr volt a vidék legfontosabb for-
radalmi góca, s ezért is indokolt, hogy közlik a Győri Megyei Bíróság ítéletének teljes 
szövegét46 Földes Gábor és társai ügyében Rainer M. János bevezető soraival47 Az 
azóta közismertté vált perben, de a meggyőzően azóta sem tisztázott mosonmagyar-
óvári sortűz ügyében hat vádlottat ítéltek halálra, köztük a kommunista múltú Földes 
Gábor színházi rendezőt, továbbá Tihanyi Árpád tanárt és Gulyás Lajos református 
lelkészt. 

Itt jelenik meg először - Eörsi István közlésében - Angyal Istvánnak a siralom-
házban, kivégzése előtt írott búcsúlevele,48 üzenete és utolsó kívánsága, hogy „nagy 
rusztikus kő legyen a névtelen csőcselék emléke...". A rusztikus kő ma ott áll a 301-es 
parcellában - a névtelen „csőcselék" életben megmaradt tagjainak megbecsüléséről 
pedig nem itt kell szólnunk. Igaz, a halálba induló Angyal a feledésre is biztatott: 
„Feledjetek el minket, ez hasznos. Az emlékezés köti a cselekvő kart..." 

A lap elméletibb megközelítéseket is ütköztet a forradalomról. 

42 II. kötet 615.0. 

43 II. kötet 6 2 l . o . 

44 II. kötet 630. o. 

45 II. kötet 635.0. 

46 A mosonmagyaróvári ügy - koncepció és valóság II. kötet 665. o. 

47 II. kötet 664. o. A szerző szíves közlése. 

48 II. kötet 693.0. 
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49 
Szilágyi Sándor, Mikes Tamás, Krassó György és végül Kőszeg Ferenc elmél-

kednek a forradalmi tradíciók aktualitásán: Krassó szenvedélyes forradalmat hívó-
jövendölő próféciájával szemben Kőszeg a forradalmak spontán jellegét és így meg-
tervezhetetlenségét hangsúlyozza, és implicite a békés átmenet mellett tesz hitet, nem 
kívánva, hogy a levert magyar forradalmak krónikája újabb hősi fejezettel gya-
rapodjék. 

Mintha a minden - erkölcsi, politikai és gazdasági - vonatkozásában kudarcot 
vallott kárpótlási törvények szomorú előhangja lenne Solt Ottilia két esettanulmánya50 

Szentgáli Sándor asztalosról és Kovács Gáspárról, akiknek sorsát a Szegényeket Tá-
mogató Alap (Szeta) szociális munkája során ismerte meg. Mindketten nagyidős elítél-
tek voltak, és „szabadulásuk után sok évvel is a létminimum alatt élnek". Solt megál-
lapítja, hogy „kisiklott életpályájuk aligha rendeződik a jövőben". A „jövő" azonban 
új fordulatot vett. Vajon megváltozott-e élethelyzetük a rendszerváltást követő évek-
ben? Joggal félhetünk: nemigen.51 

Ki kell még emelni a lengyel politikai élet máig meghatározó szereplőjével, a 
Jacek Kuronnal készített interjút, amelyben Kuron elemzi a magyar forradalom hatá-
sát a lengyel népre és az '56-os lengyel baloldalra, és hitet tesz a tudatossággal és 
békés eszközökkel végrehajtandó politikai változások mellett.52 

Az írószövetség már említett 198l-es közgyűléséhez hasonlóan ismét a Beszélő-
ből értesülhetett csak az olvasó, valójában mi is történt a következő, 1986. novemberi 
közgyűlésen.53 Az írók vitája sok tekintetben rímelt az 1956 előtti irodalmi vitákra, 
nem csak Nagy Gáspár betiltott '56-os verse miatt (A fiú naplójából).54 Míg Berecz 
János (akkor az MSZMP KB ideológiai titkára) változatlanul a párt 1956. decemberi 
határozatának érvényességére hivatkozik, Sánta Ferenc visszautasítja a hatalmat kép-
viselő személy(ek) vádjait - s hol kimondva, hol kimondatlanul - mindenki a forrada-
lomra és a forradalmat megelőző periódusra gondol. 

Nyilvánvaló, hogy csak a második nyilvánosságban jelenhet meg a forradalom 
30. évfordulójának nemzetközi sajtószemléje, amely összefoglalja a nagy nyugati 
lapok értékeléseit és megemlékezéseit.55 

A Beszélőben jelenik meg Németh Istvánnal, az egykori felkelővel készült inter-
jú '56-os szerepéről - amely tudatja és „üzeni", hogy '56-nak volt egy jelentős, nem 
értelmiségi vonulata is, hogy a forradalom és szabadságharc győzelmét a pesti utca 

49 II. kötet 694-701. o. (Négy vélemény a forradalom örökségéről) 

50 II. kötet 706. o. 

51 E számban jelent meg Haraszti Miklósnak az 1956-os tudományos tanácskozáson 1986-ban elhangzott 

személyes visszaemlékezése és e sorok írójának ismertetése két volt államvédelmi „történész" 1956-os 

könyvéről. 

52 II. kötet 725 .0 . 

53 II. kötet 728. o. 

54 II. kötet 729. o. A Beszélő újraközli a Tiszatájban megjelent verset, amelynek közlése miatt a szegedi 

folyóiratot betiltották. 

55 II. kötet 744. o. 
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vívta ki, amelyről sokan szívesen megfeledkeztek volna, és amelyért Bili Lomax 
olyannyira lelkesedett.56 

Kiemelkedő jelentőségű Szilágyi Sándor beszélgetése Vásárhelyi Miklóssal,57 aki a 
24-25. számban nem csak saját életútjának legfontosabb állomásait, hanem Nagy Imre és 
politikai körének és perének történetét is felidézi, valamint változatlanul példamutató mó-
don vizsgálja saját személyes és politikai magatartásának kritikus pontjait. 

A Beszélő, bár folyóirat volt, a hírközlő újság funkcióit is betöltötte. Hírt adott 
mindarról, ami a hivatalos sajtóban nem jelenhetett meg. Ha Pákh Tibort őrizetbe 
vagy kényszerkezelés alá vették,58 ha a börtönből alig szabadult nagyidős Nagy Lajost 
kitelepítették,59 ha az Inconnu csoport '56-os kiállítást szervezett, ha bármi történt a 
második nyilvánosság fórumain - arról hírt adott a Beszélő. S ha nem is ismeijük, 
mert nem ismerhetjük a Beszélő vásárlóinak, olvasóinak pontos számát, de ha tudjuk, 
hogy nem utolsósorban a Szabad Európa Rádió, majd az időlegesen Londonba emig-
rált Krassó György rádiós hírei révén a Beszélő cikkeiről értesülök száma az olvasók 
sokszorosa volt - talán nem teljesen igaz, amit az össznemzeti tudatvesztésről állítani 
szoktak-szoktunk: 1956-ról e csatornákon sokat tudtak meg az olvasók és a rádióhall-
gatók, és ha az aktív emlékezők száma kevés volt is (hisz a félelemre bőven volt ok), 
október 23-a és június 16-a évfordulóin valószínűleg igen-igen sokan kaptak konkrét 
információkat, hogy emlékeiket felelevenítsék vagy ismereteket szerezzenek. Itt jelent 
meg először a Történelmi Igazságtétel Bizottsága első két felhívása is,60 valamint a 
Bibó-Göncz-per másutt azóta sem publikált dokumentumai.61 

Akkor még nem szóltunk a temetetlen holtak 1989-ig lezáratlan ügyéről. Ma már 
ismert, hogy amikor Mécs Imre közzéteszi a 301-es parcellában elhantolt kivégzettek 
listáját,62 akkor Rainer M. János kockázatos levéltári kutatómunkáját publikálja, 
amelyet megelőzött az akkor 29 éves „Fényes Elek", azaz ugyancsak Rainer M. János 
1986 áprilisában befejezett - és a 19. „különszámban" közzétett, kardinális történeti-
statisztikai tanulmánya a forradalmat követő megtorlásokról, amelyben máig érvényes 
adatokat és becsléseket közöl a politikai perek számáról és az elítéltek, illetve az ítéle-
tek statisztikai megoszlásáról.63 

Szólni kell Csurka István „Az első áldozat" című (a müncheni Látóhatárban megje-
lent) írásának másodközléséről: gesztus a népi írónak, valószínűleg az egyetértés kifejezése 
azzal, amit Csurka a forradalom különböző értelmezési lehetőségeiről ír (s egyiket sem 
tagadja), és mindazzal, amit Csurka 1848 és 1956 kapcsolatáról megállapít.64 

56 III. kötet 728. o. 

57 III. kötet 338. o. és 485.0 . 

58 III. kötet 543.0. 

59 II. kötet 339. o. 

60 III. kötet 603. o. 

61 III. kötet 880. o. 

62 III. kötet 606. o. 

63 II. kötet 649. o. 

64 III. kötet 26. o. 
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A demokratikus ellenzék első programalkotó kísérlete a Beszélő külön-
számában, 1987 júniusában - tehát a rendszerváltás előtt két esztendővel - megjelen-
tetett „Társadalmi szerződés", amely „A politikai kibontakozás feltételei" alcímet 
viseli.65 Zárófejezetében, az „1956 a mai magyar politikában" címmel - meglepő 
módon - máig aktuális megállapításokat fogalmaz meg: nem csak azt, hogy „a hatva-
nas évek konszolidációja '56 elfelejtésén alapult, hanem megállapítja és megjósolja, 
hogy a konszolidációs korszak végén 1956 feldolgozatlan traumája ismét előveszi a 
társadalmat. (...) A szembenézés nem halogatható tovább." Az elméleti és politikai 
tézis leszögezésén túlmenően a „Társadalmi szerződés" konkrét követeléseket is meg-
fogalmaz, hozzátéve, hogy „csak egy olyan vezető csoport megegyezési készségében 
lehet bízni, amely felszámolja a forradalom utáni megtorlás minden következményét". 
S míg a konkrét követelések bírói-igazságtételi pontjai (törvényi rehabilitáció, elvesz-
tett évek betudása a nyugdíjba stb.) nagyrészt, a korabeli sajtó újrakiadása teljességgel 
megvalósultak, szinte semmi sem történt az elkobzott személyes iratok visszaszol-
gáltatása, az iratbetekintés szabályozása, a peranyagok fénymásolhatósága, az egyé-
ni perújrafelvételek kezdeményezhetősége és sok egyéb nem részletkérdés megoldá-
sa terén.66 

Ámbár a programatikus követelések akkor egyértelműen a pártállamnak szóltak, 
és valamilyen megegyezést sürgettek - a rendszerváltás óta hatalmon lévő két és egy-
mástól politikailag lényegében különböző kormányzatnak is lehetne őket ma címezni. 

A Beszélő 26. számában jelentetik meg Tamás Gáspár Miklós azóta is talán 
megemésztetlen nagy tanulmányát a „Búcsú a baloldaltól"-t. Az olvasó akkor is tudta, 
s ma is tudni véli, hogy egy szamizdat folyóirat elemi kötelessége a szerkesztők gon-
dolkodásához közel álló, de vele nem okvetlenül azonos fejtegetések közlése. TGM itt 
nemcsak a baloldali gondolkodással számol el és le általában, hanem szembefordul 
1956 baloldali hagyományaival is. Nemcsak - nem gondolva a még temetetlen holtak-
ra - deklarálja, hogy „már eléggé unjuk a kommunisták által meggyötört kommunis-
ták erkölcsi és politikai skizofréniájáról szóló érzelgős ömlengést",67 hanem 1956-ot 
egyértelműen baloldali, sőt szocialista forradalomnak nyilvánítva - implicite a forra-
dalmi tradíciókkal való szakításra inspirálja a még mindig csak szerveződő demokra-
tikus ellenzéket. A megállapításból levonható politikai következmények taglalása 
természetesen meghaladják ezen írás kereteit. 

A Beszélő utolsó száma az 1989. június 16-i történelemformáló gyásznap előtt 
jelent meg: mintegy erre készíti fel az olvasót. Külső megjelenésében még a 
szamizdatra emlékeztet, valójában már a törvényileg még nem szentesített, de lénye-
gében már létező szabad sajtó terméke. Utolsó oldalán hat, a forradalom után kivég-
zett munkásfiú fényképével búcsúzik olvasóitól. 

Hegedűs B. András 

65 II. kötet 755. o. 

66 II. kötet 790. o. 

67 III. kötet 714. o. 


