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Kosáry Domokos 

A MAGYAR 1956 TÖRTÉNETI JELENTŐSÉGÉRŐL 

1956 novemberében már a végső szovjet támadás után, Gimes Miklós nálam töltött egy napot. 
Felvetette, hogy szerintem van-e remény a forradalmat valahogyan folytatni, életben tartani, újra 
kezdeni. Azt feleltem, hogy az adott erőviszonyok között nincs, már csak azért sem, mivel a 
nyugati nagyhatalmak tudomásul vették a szovjet érdekszférához való tartozásunkat, segítségre 
tehát továbbra sem számíthatunk. Ezután kért meg arra - Nagy Imre nevében is, üzenetként -
hogy legalább a forradalom történetére vonatkozó adatokat, dokumentumokat próbáljam össze-
gyűjteni, hiszen a másik oldal mindent meg fog tenni emlékének befeketítése céljából. Ezt el is 
vállaltam - aminek azután lettek is némi következményei. Búcsúzóul, olvasnivalónak, el is kérte 
tőlem Pritchett In my good books című könyvét. Ez is szimbólumnak volt tekinthető. Hiszen a 
másik oldal politikai vezetői közül ugyan ki hallott erről az angol esszéistáról? Este, kikísérve, 
ekkor láttam őt utoljára. 

Nagy vigasztalás lett volna akkor mindkettőnk számára, ha előre látjuk, hogy néhány évtized 
múlva, itt, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, egy külön '56-os kutatóintézet rende-
zésében, magas szintű és népes nemzetközi konferencia tárgyalja majd a forradalom történetét, 
elsősorban szerepét és visszhangját a nemzetközi politikában, bemutatva az újabb kutatási ered-
ményeket. 

Kis ország vagyunk, amely ritkán szokott a nemzetközi figyelem előterében mozogni. Forra-
dalmunk pedig azon túlmenően, hogy a szovjet hatalmi rendszerrel szembeszállt, más, nyugati 
nagyhatalmak kormányainak közvetlen politikai célkitűzéseivel sem nagyon egyezett. S itt nem is 
annyira az ismert szuezi kalandra gondolok, hanem inkább arra, hogy az Egyesült Államok ak-
koriban éppen a Szovjetunióval való békésebb együttélésre készült, az adott európai hatalmi 
megosztottság, a status quo alapján, még akkor is, ha a nyilvánosság előtt olykor azt is hangoztat-
ta, hogy távolabbi célként Közép- és Kelet-Európa országainak szabaddá tételéről nem kíván 
lemondani. A magyar 1956 valódi nemzetközi jelentőségét tehát nem annyira a világpolitika 
akkori, pillanatnyi helyzetéből lehet felmérni, hanem sokkal inkább egy olyan nagy, történeti 
perspektívából, amely a konklúziókat az idő múlásával nem erőtleníti, hanem, éppen ellenkező-
leg, még hangsúlyosabbá teszi. 

Kezdjük azzal, hogy itt nem egyetlen kis ország egyedi megmozdulásáról volt szó, hanem 
Európa e zónája számos nemzetének szabadulási igyekezetéről, olyan jelentős folyamatról, 
amelynek Berlin, Poznan, Prága mellett Budapest, a magyar 1956, egyik különösen drámai és 
nagy hatású fejezete volt, és amely végül a szovjet birodalom felszámolásával, bukásával zárult. 
De túl is léphetünk Európa e régióján, mert 1956 jóval szélesebb körben jelzett fordulót a Szov-
jetunió megítélésében, tehát abban, hogy kik, mennyiben tekintették e nagyhatalmi kísérletet 
példamutatónak, a jövő valamiféle előképének vagy éppen ígéretének, illetve a szinte elkerülhe-
tetlen sors jelének. A két háború között, közelebbről a harmincas években, külföldi tanulmányaim 
során személyesen tapasztalhattam, hogy francia, angol vagy éppen amerikai értelmiségiek, saját 
nemzedékem tagjai körében mennyi szimpátia és illúzió élt a szovjet kísérlet iránt, főleg a hitle-
rizmus növekvő fenyegetése és a spanyol polgárháború benyomásai következtében. A szélsőjobb 
veszedelmei persze valósak voltak, és bűneit utólag sem rehabilitálták a szélsőbal, a sztálinizmus 
bűnei. De feltűnő volt, hogy az utóbbiakból a nyugati fiatal értelmiségiek mennyire nem voltak 
képesek még annyit sem észrevenni, amennyi már akkor is dokumentáltan nyilvánvaló volt, 
például a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása, az éhínség, vagy a koncepciós perek, a poli-
tikai terror vonatkozásában. Jól emlékszem a vitákra külföldön - Magyarország demokratizálásá-
nak szükséges voltáról is - , amelyek során azt próbáltam fejtegetni, hogy ebben nem a diktatúrák 
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egyikét kell példának tekintenünk. A baloldali szimpatizánsok behunyták szemüket a negatívu-
mok elől, és legfeljebb olyan menthető hibákat voltak hajlandók elismerni, amelyeket a korábbi 
elmaradottságból próbáltak magyarázni. Számukra ez volt a jövő, a remény, míg mások, a kon-
zervatívabbak, a régi értékek őrzői számára, rezignáltán, a félelem motívuma: mert mind hajla-
mosak voltak azt hinni, hogy a „nép", a tömeg, ha fegyvert kap kezébe, ha alkalma van rá, e 
küldetésnek, e missziónak lesz hordozója, megvalósítója. S az a tény, hogy a Szovjetunió a 
győztesek oldalán került ki a második világháborúból, nemzetközi renoméját tovább fokozta. 

Nos, 1956 a legszélesebb nemzetközi nyilvánosság előtt megmutatta, hogy a „nép", a tömeg, 
ha türelme véget ér és fegyvert kap kezébe, akkor az elnyomó szovjet rendszer ellen fordul. Nem-
rég közzétették a forradalom idején a Baross utcai sebészeti klinikán ápolt sebesültek jegyzékét. 
E névsor szociológiai képe, mondhatni, egyértelmű. Mint ahogy az egész forradalom megmutatta: 
a szovjet mítosz, a legenda megdőlt. Kiderült, hogy a rendszer homokvárra épült, és hogy a dikta-
túrát a nép, a nemzet valódi akaratával és szabadságvágyával szemben egy külső nagyhatalom 
hatalmi túlereje tudja csak erőszakkal fenntartani, enélkül - mondhatni - máról holnapra össze-
omlik. A magyar forradalom történelmi kísérletének drámai visszhangja volt a nyugati közvéle-
ményben. Jelentős fórumok, személyiségek megnyilatkozásai jelezték, hogy észrevehetően fel-
gyorsult a teljes kiábrándulás folyamata, amelynek később azután a cseh és lengyel események 
adtak újabb lökést, hiszen a Szovjetunió az olyan kísérleteket sem tűrte el, amelyek - 1956 tanul-
ságaként - taktikusabb módszerekkel próbálták céljaikat elérni. így lett a magyar forradalom -
hogy Raymond Aron kifejezését idézzük - „győzelmes vereséggé", amelynek emléke mindvégig 
jelen volt az uralmon lévők félelmében. A forradalmat vérbe lehetett fojtani, de azt nem, ami 
belőle történelmileg következett. Függetlenül attól, hogy a nyugati „kremlinológusok" - már 
foglalkozási ártalomból is - a szovjet rendszer erejét és kilátásait hajlamosak voltak mindvégig 
túlbecsülni - egykorú anekdota szerint a szovjet vezetők is az ő jelentéseiket szerették olvasni, 
vigasztalásul - , nyilvánvaló volt, hogy ezt a rendszert csak katonai hatalommal lehet fenntartani, 
az pedig bizonyos fokon túl, megfelelő gazdasági hatalom nélkül nem fejleszthető. 

A magyar 1956 - Raymond Aron és Hannah Arendt meghatározása szerint - „antitotalitáriá-
nus" forradalomnak nevezhető. A kirobbanás felejthetetlen pillanatában ugyanis, eleinte, az adott 
rendszer elutasítása volt a fő cél, amely mindenkit összefűzött, össznemzeti méretekben. A kü-
lönböző politikai elképzeléseknek, irányzatoknak a továbbiak során kellett - kellett volna - ki-
bontakozniuk, feltehetően egymással szemben is. Hogy miként, az részben attól is függött, hogy a 
szovjet vezetés melyik utat választja: a véres megtorlásét, amely végül bekövetkezett, vagy pedig 
a kompromisszumét, amelyről Bibó István próbálta elmagyarázni, hogy tulajdonképpen Moszkva 
számára is előnyösebb. Annyi bizonyos, hogy mivel a nemzet nagy többsége, szinte egésze a 
forradalom oldalán állt, ez utóbbinak igen széles volt a potenciális politikai spektruma. A jövőt 
nyilván nem azonos módon képzelték el - ha egyáltalán már elképzelték - a „pesti srácok", a 
Corvin köz, a Tűzoltó utca, a Széna tér harcosai, az 1945 előtti Magyarország még megmaradt 
hívei, a félbemaradt polgári demokratikus kezdeményezések folytatói, és azok az értelmiségi 
fiatalok, akik a második világháborús idők retteneteinek hatása alatt a bajok ellenszerét, a jövő 
biztosítékát, kellő információk híján, a szovjet rendszerben vélték felfedezni, de azután rá kellett 
jönniük, hogy rossz utat választottak, és a pártellenzéken át a forradalomhoz érkeztek el. S akadt 
a fegyverrel harcolók közt is, aki valamiféle szocializmus eszményét kívánta a szovjet elnyomás-
sal szemben megvédeni. E sokféle elem, amelyet egymás oldalára a forradalom lendülete sodort, 
utóbb eltérő irányzatok csíráit hordozta magában. S ha ezek kibontakozására sor már nem is 
kerülhetett, a forradalom feledhetetlenül egységes élménye mellett, amelyre mindenki emlékezik, 
az eltérő motívumok is folytatódnak a visszatekintők szemében, a sok emberi dráma, csalódás, 
szenvedés ütötte sebbel együtt. A magam részéről azonban mint történész, mint kortárs és szem-
tanú egyaránt azt hiszem, hogy e nagy nemzeti történelmi fordulót a fiatalabb nemzedékek szá-
mára a maga objektív valóságában indulatok, érzelgősség, sérelmek mellőzésével, úgy kell bemu-
tatnunk, ahogy a valóságban végbement. Ennek az ügynek - 1956 ügyének - nincs szüksége 
többre, mint ami szakmailag, történelmileg igazolható, nemzeti és emberi, humánus értékeivel 
együtt. A jövőnek azzal tehetjük a legjobb szolgálatot, ha a múltról reális képet tudunk a jelennek 
nyújtani. Kívánom, hogy ez a konferencia eredményesen, sikerrel járuljon hozzá e nagy feladat 
megoldásához. 




