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1956-OS KUTATÁSOK ÉS VITÁK A MAI MAGYARORSZÁGON 

Bevezető előadás 

Amikor abban a megtiszteltetésben van részem, hogy ebben a teremben, ezen az évfordulón és ez 
előtt a lehető legilletékesebb hallgatóság előtt számolhatok be az 1956-os kutatások és viták mai 
állásáról, azzal szeretném kezdeni, hogy mélyen átérzem azt a kettős felelősséget, amely ránk 
mint az egykori események tanúira és résztvevőire s egyszersmind azok kutatóira hárul. A súlyos 
kérdések egész sora tolul fel ebben a pillanatban, nem is annyira az egész négy évtizeddel kapcso-
latban, amelynek jó háromnegyedéért természetesen a Kádár-rendszer viseli a fő felelősséget, 
hanem elsősorban a rendszerváltás óta eltelt hat-hét év vonatkozásában. Három ilyen kérdést 
fogalmaztam meg magamban azzal a célkitűzéssel, hogy legalább vázlatosan megkíséreljek itt 
válaszolni is rájuk. 

1. Mit tettünk - és eleget tettünk-e - a magyar forradalom jellegének és jelentőségének, erede-
tének és következményeinek, tényleges hazai és nemzetközi hatásának megismerése és megismer-
tetése érdekében? 

2. Hogy áll ma, negyven év után, 1956 ügye és történelmi helye a magyar és a nemzetközi 
köztudatban s a tudományos közvélemény, elsősorban a történeti és politikai tudományok műve-
lői előtt? 

3. Mi az, amiben ma feltétlenül többet tudunk 1956-ról, mint 1989-ben? Melyek a módszeres 
kutatás eredményei, és mi a ki-kiújuló viták hozadéka? 

Az első kérdésre egészen bizonyosan az lehet a válasz, hogy sok mindent tettünk mind a meg-
ismerés, mind a megismertetés érdekében, de semmiképpen sem eleget, főként az utóbbi tekintet-
ben. 

Ami a kiinduló pontot illeti, nem szükségtelen leszögezni, hogy 1988-89 előtt a hivatalos ma-
gyarországi történeti és politikai irodalomban 1956-ról egyetlen igaz munka sem jelenhetett meg. 
Ezen a téren az egész Kádár-korszakban kötelező volt a torzítás vagy a hallgatás. Mindamellett a 
forradalom valódi mibenlétét, tényleges menetét és hatását feltáró és felmutató munka - zömmel 
illegálisan, a pártállami felfogással szembeszegülve és a nyomban 1956 után megindult nyugati 
emigráns tevékenységre támaszkodva - itthon is jóval a rendszerváltozás előtt elkezdődött, elein-
te főként Krassó Györgynek, Mécs Imrének és néhány társuknak köszönhetően. Neves '56-os 
elítéltek egy csoportjával a nyolcvanas évek elején igyekeztünk összevetni emlékeinket s rögzí-
teni az események rendjét, majd Donáth Ferenc kezdeményezésére 1986-ban, a harmincadik 
évfordulón jött létre, mintegy hetven résztvevővel, a forradalommal foglalkozó első hazai tanács-
kozás. Ennek kereteit és infrastruktúráját természetesen az ellenzék és a szamizdat biztosította. 

1989-től a kutatás és a publikálás feltételei természetesen gyökeresen - ha nem is kielégítően -
megváltoztak. A sajtóban és a könyvpiacon megindult a visszaemlékezések, emlékiratok áradata. 
Az ekkor már évek óta működő Oral History Archívum interjúkészítői felkutatták és megszólal-
tatták '56 legkülönbözőbb társadalmi helyzetű, túlnyomórészt meghurcolt és elfeledett szereplőit, 
s részben már a kivégzettek hozzátartozóit is. Nagy lendülettel elkezdődött, majd ha lassabban is, 
de folytatódott a forradalom dokumentumainak: sajtójának, röplapjainak, rádióadásainak, a pár-
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tok, munkástanácsok és más forradalmi szervezetek felhívásainak, programjainak, határozatainak 
kiadása. Folyt és folyik a tárgyi emlékek: zászlók, levelek, fényképek, filmfelvételek gyűjtése is, 
mégpedig nemcsak Magyarországon, hanem - szép eredményekkel - Lengyelországban, az 
ausztriai Burgenlandban és Erdélyben is. 

A Magyar Tudományos Akadémia és akkori elnöke, Kosáry Domokos támogatásával létreho-
zott 1956-os Kutatóintézet legelső célkitűzései között a forradalom vidéki eseményeinek és nem-
zetközi összefüggéseinek feltárása szerepelt. A Soros Alapítvány jelentős támogatásával indítot-
tuk meg az egész országra kiterjedő munkát a megyei és városi levéltárakban rejlő bírósági és 
közigazgatási iratok összegyűjtésére. Ezt a hatalmas anyagot az Országos Széchényi Könyvtár, a 
nemzeti könyvtár 1956-os fondja őrzi. Ugyanott helyeztük el a Moszkvából (részben magától 
Jelcin elnöktől kapott), Londonból, Párizsból, Bécsből, Varsóból, Új-Delhiből, az amerikai elnöki 
és külügyi, valamint az ENSZ-levéltárakból származó dokumentumokat. Intézetünk évkönyvei és 
különböző egyéb kiadványai mindebből már sok mindent nyilvánosságra hoztak. Az idei évfor-
dulóra pedig megjelentetjük 1956 háromkötetes kézikönyvét, amely minden eddiginél részlete-
sebb kronológiát, szakirodalmi és szépirodalmi bibliográfiát és a megtorlások, perek adattárát 
nyújtja az érdeklődőknek. 

Kivették a részüket ebből a tevékenységből más intézmények is. A megyei levéltárak egész so-
ra jelentetett meg fontos dokumentumokat tartalmazó köteteket, s ugyanezt mondhatjuk a Hadtör-
téneti, a Történettudományi, valamint a Politikatörténeti Intézetről is. Ez utóbbi a vezető párt-
szervek ülésjegyzőkönyveinek és más dokumentumainak közreadásával elősegítette, hogy ma 
már nagyjából megbízható képünk van az uralkodó párton belüli vitákról és döntésekről az 1956 
és 1958 közötti évekből. Bizonyos fenntartással elmondhatjuk ugyanezt a szovjet pártelnökség 
akkori belső vitáiról és határozatairól, a magyar és lengyel pártvezetőkkel folytatott tárgyalásairól 
is. Továbbra sem ismerjük viszont a szovjet és a magyar belügyi szervek belső terveit és műkö-
dési elveit úgy a forradalom előtti vagy alatti időszakban, akár a megtorlás éveiben. Az erről 
szóló operatív iratok ugyanis zömmel továbbra is titkosak. 

A feltárt és összegyűjtött adatokból, dokumentumokból és személyes visszaemlékezésekből 
számtalan tudományosan elemző, ismeretterjesztő és publicisztikai írás jelent meg. Hogy csak a 
fontosabbakat említsem, kiadtuk a magyar üggyel kapcsolatos legjelentősebb szovjet, angol-
amerikai, francia és lengyel dokumentumokat s ezek elemzését, a fegyveres felkelők és a munkás-
tanácsi vezetők emlékezéseit, a Petőfi Kör összes vitajegyzőkönyveit, Nagy Imre forradalom 
előtti pályájának részletes leírását, Bibó István életrajzi és vizsgálati fogságbeli dokumentumait, 
Mindszenty bíboros kiszabadításának és forradalom alatti napjainak történetét, a magyar írók és a 
hatalom viaskodásának elemzését, egy fegyveres felkelőcsoport születésének és harcainak re-
konstrukcióját, valamint elkészítettük az események és folyamatok tömör, népszerűen megírt 
összefoglalását előbb magyar, majd - bővített kiadásban - német és végül angol nyelven. 

Említeni is alig szükséges, hogy milyen tömegű cikk és interjú jelent meg, hány emlékülést és 
konferenciát, iskolai ünnepélyt és egyetemi szemináriumot tartottak a magyar forradalom téma-
körében az elmúlt években itthon és külföldön. A kérdés az, hogy mindezzel mennyire sikerült 
ellensúlyozni e néhány év alatt több mint három évtized hivatalosan propagált rágalmait és gyöt-
relmes „össznemzeti elfojtását", sikerült-e hatékonyan megcáfolni és eloszlatni a jóhiszemű 
tévhiteket és legendákat (például azt, hogy a forradalom kitörése szovjet vagy/és magyar kom-
munista provokáció eredménye volt), sikerült-e az '56 után született vagy akár a legfiatalabb 
nemzedékekkel is megismertetni az egykor a világot megrendítő eseményeket, megértetni vagy 
megéreztetni azok jelentőségét és máig érő hatását, végül sikerült-e a nemzetközi szakmai közvé-
leményhez s a külföldi érdeklődők ennél szélesebb köréhez eljuttatni a szovjet, magyar és más -
keleti vagy akár nyugati - levéltárakból felszínre került új adatokat és bizonyítékokat. 

Sajátos módon még leginkább e legutolsó kérdésre adható viszonylag megnyugtató, igenlő 
válasz. Nem kerülhetjük itt el annak elismerését, hogy '56 ügye, a magyar forradalom megbe-
csültsége külföldön ma alighanem jobban áll, mint Magyarországon, ahol az érdeklődés és az 
azonosulás 1989-ben tapasztalt szenvedélyes fellángolása után - különböző, később tárgyalandó 
okok miatt - 1991-től kezdve növekvő érdektelenség vagy éppen elfordulás mutatkozott a ma-
gyar forradalom emlékétől és szellemétől. 
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1956-hoz mindmáig annyi politikai indulat, személyes vagy családi érzelem kapcsolódik, hogy 
ettől még a maihoz hasonló tudományos fórumon sem tekinthetünk el teljesen. Mindazonáltal e 
ponton, amennyire csak lehet, igyekszem különválasztani három kört: a széles értelemben vett 
közvéleményt, az ún. ötvenhatos közvéleményt és a tudományos szférát. A széles közvélemény-
nek, amelyet ma már jelentős részben az '56 után született fiatalabb nemzedékek tesznek ki, 
kevés ismerete és felettébb bizonytalan képe van a forradalomról. Elidegenítő hatást gyakorolt rá 
egyfelől az, amit a Kádár-rendszer iskoláiban tanult 1956-ról, másfelől az a hangzavar és lármás 
civakodás, amit a rendszerváltozás után az '56-os veteránszervezetek produkáltak. A fiatalok 
számára az '56-os téma sok esetben ugyanolyan vagy hasonló kötelező „ideológiai" elemet jelent, 
mint a korábbi nemzedékeknek a szovjet és kommunista rituálé. Biztató jel viszont, hogy nyom-
ban pozitívan és érdeklődéssel reagálnak, ha nem frázisokkal, hanem őszinte, konkrét, életszerű 
ábrázolással találkoznak. 

Az „ötvenhatos" közvélemény rendkívül megosztott, és a dolog természeténél fogva zömmel 
idős, többszörösen meghurcolt és mára erősen megkeseredett emberekből áll. 1989-ben, 33 évi 
rettegés és megaláztatás után, rájuk köszöntött a nem várt csoda, 1956 feltámadása, majd jött a 
keserű csalódás, mert eszményeik és személyes reményeik nem váltak valóra. '56 ugyanis - a 
szabadságjogok követelését leszámítva - sem baloldali, sem jobboldali áramlataiban nem volt 
liberális forradalom, az új magyar demokrácia viszont többszínűségében is a liberális jogállami-
ság jegyében indult, s nem tudott mit kezdeni a feltámadt munkástanácsokkal vagy nemzeti egy-
ségszervezetekkel. Az egykori szabadságharcosok pedig többnyire inkább megismételni vagy 
ünnepelni szerették volna a múltat, nem pedig igazán megismerni. Jóllehet számosan készséggel 
segítették emlékeik felidézésével az '56-os kutatást, még többen voltak, akik természetes módon 
eszményítették a múltat, s ezt várták el a történetírástól is. A történeti vagy szociológiai elemzést 
sokan egyenesen sértőnek, szentségtörőnek érezték (és érzik) az '56-os harcok ábrázolásánál. 

Ez a beállítottság a kilencvenes évek elején bizonyos fokig betört az úgynevezett tudományos 
szférába, amelyben ugyanakkor jelen voltak és vannak a késői Kádár-korszakból örökölt körök és 
műhelyek is, mégpedig a hivatalosak, félhivatalosak és ellenzékiek egyaránt. Ez a szféra tehát, 
amelybe a történetírást és a politikatudományt sorolom, ugyancsak nem egységes, hanem leg-
alább három irányzatra tagolódik. 

A már érintett legendás-romantikus felfogás, mely főként a rendszerváltás utáni első évekre 
jellemző, 1944-1945 óta szentek és ördögök küzdelmeként fogja fel a magyar történelmet. Esze-
rint a szovjet megszállókkal szembeni egy évtizedes aktív és passzív össznépi ellenállás vezetett 
el 1956-ban a fegyveres felkeléshez, amelyet e jellegzetesen konzervatív nézőpont képviselői 
hangsúlyozottan nem forradalomnak, hanem szabadságharcnak neveznek. E látszólagos álvita 
mögött azonban - forradalom vagy nemzeti szabadságharc? - az 1956-os komplex folyamaton 
belüli egykori valóságos feszültség tükröződik. Hiszen éppen Mindszenty bíboros hangsúlyozta 
nevezetes november 3-i rádióbeszédében, hogy nem forradalomról, hanem szabadságharcról van 
szó. Az ő felfogása szerint ugyanis a függetlenné vált Magyarországnak egyszerűen vissza kellett 
volna térnie az 1945-ös szovjet megszállás előtti legitimitáshoz és társadalmi rendhez. Vele ellen-
tétben az 1956-os szocialista és népi baloldal a forradalomtól egy minőségileg új társadalmi-
gazdasági modell kiküzdését remélte. Akik 1989 után is ragaszkodtak a „forradalom" megjelö-
léshez, kevés kivétellel már nem az egykori forradalmi utópizmust, hanem a plebejus - mondjuk 
így: Kossuth-címeres - hagyományt akarták folytatni a konzervatív és jobboldali értelmezéssel 
szemben. Aligha szükséges itt bizonygatni, hogy 1956 esetében a két megjelölés valójában nem 
ellentéte egymásnak, s a kettő együtt fejezi ki teljesen az akkori törekvések és történések tartal-
mát. 

A másik - mondhatni - ellenkező végleten a politikai ellentétek és értékek relativizálása, a for-
radalom erkölcsi és nemzeti lényegének csöndes lefaragása, „elmaszatolása" folyik, különösen az 
utóbbi időkben. Az 1956-ot egykor ellenforradalomnak bemutató társadalomtudósok - azóta 
módosított - felfogása szerint továbbra sem forradalomról van szó, hanem a szovjet és magyar 
pártállami hatalomgyakorlásban bekövetkezett üzemi balesetről, vagy inkább közlekedési baleset-
ről, ráadásul éppen akkor, amikor a jármű már a helyes úton haladt. Itt már szinte részletkérdés, 
hogy a balesetért a vezető(ke)t terheli-e a nagyobb felelősség, vagy azokat az utasokat, akik 
belekaptak a kormánykerékbe; a lényeg az, hogy közelmúltunknak effajta ábrázolása - miközben 
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önnön tárgyilagosságát hangoztatja - hajlamos egy szintre helyezni a szemben álló feleket. Nem 
hiszem, hogy ennek az iránynak a folytatására és irányzattá, koncepcióvá szélesítésére kellene 
bátorítanunk a jelenkortörténet művelőit. 

Szerencsére ma már számos elkészült mű bizonyítja, hogy a tabukat nem ismerő, kíméletlen 
elemzés és a világos morális állásfoglalás ezen a kutatási területen sem zárja ki egymást. (Ilyen 
például Rainer M. János Nagy Imre-életrajza vagy Standeisky Éva most megjelent munkája.) Jó 
néhány hazai és külföldi, elfogulatlan, fiatal kutató is ezzel az egyszerre tárgyilagos és empatikus 
szemlélettel és módszerrel közelítette meg és ábrázolta igen sikeresen mind a lengyel, mind a 
magyar Október eseményeit és dinamikáját (mint Pawel Machcewicz, Tischler János és Békés 
Csaba). 

Melyek tehát azok a legfontosabb pontok, amelyekről az eddigi kutatásoknak és vitáknak kö-
szönhetően ma feltétlenül többet tudunk, mint a rendszerváltás pillanatában? 

Sok vita folyt a forradalom közvetlen előzményeiről: vajon a pártellenzék és az ún. revizionista 
értelmiség szellemi-erkölcsi szabadságküzdelme, vagy a végsőkig elkeseredett nép nyomása 
készítette elő a robbanást? Egyértelmű, hogy a kettő együtt, pontosabban, hogy az értelmiségi 
lázadás (the revolt of the mind) éppen a társadalom mélyrétegeiben zajló folyamat artikulációja, 
az onnan jövő számonkérésre adott válasz volt. 

A megtorlás gépezete és propagandája arra a feltevésre épült, hogy az úgynevezett „ellen-
forradalmárok" tudatosan előkészítették a fegyveres felkelést és a hatalom megragadását. Ezt a 
megtorló perek vádlottjai éppoly határozottan tagadták, mint az események emigráns vagy kül-
földi szemtanúi és történetírói. Sajátos módon a rendszerváltás után az egykori fegyveres felkelők 
és szószólóik egy része - immár pozitív hangsúllyal - ugyanezt kezdte hangoztatni. Ma már 
azonban minden közvetlen érdektől vagy elfogultságtól mentesen megállapítható, hogy az októ-
ber 23-i békésnek tervezett demonstráció után az események teljesen spontánul, a hirtelen felsza-
badult tömeg önmozgásának, valamint a hatalom és a szovjet megszállók erőszakos reakcióinak 
köszönhetően fordultak át forradalomba. A megismert szovjet és magyar dokumentumok ugyan-
ilyen határozottsággal engedik cáfolni a szovjet vagy magyar hatalmi provokáció tételét. Az 
események mindkét hatalmi központot lényegében felkészületlenül érték. 

Sorozatos viták folytak a forradalom jellegéről és célkitűzéseiről is. Sokan úgy vélték - vagy 
vélik ma is - , hogy egyfajta szocialista vagy úgynevezett „korrekciós" forradalom volt, amely az 
1947 (vagy csak 1948) után bekövetkezett diktatórikus, sztálinista torzulást akarta kiigazítani. Az 
angol Bili Lomax és sok nyugati baloldali társa egyenesen az első igazi szocialista munkásforra-
dalomként ünnepelte. 1989 előtt a szakirodalomban is inkább ez a beállítás kapott hangsúlyt, már 
csak védelmi okokból is, az „ellenforradalmi" vádakkal szemben. A kilencvenes években konzer-
vatív oldalról erős érvelés indult meg amellett, hogy már az október 23-i „nincs elvtárs" kiáltás 
világossá tette, hogy a forradalmi közhangulat a szocializmusnak nemcsak kommunista, hanem 
minden formáját elutasítja, tehát polgári jellegű volt az alapvető célkitűzés. Úgy gondolom, itt is 
középütt az igazság. Egyrészt a célok az események előrehaladtával változtak, illetve a polgári 
pártok és irányzatok csupán az utolsó napokban jelentkeztek. Másrészt nyilvánvalóan egymás 
mellett, párhuzamosan léteztek a közös ellenséggel szemben álló, de egymással is - potenciálisan, 
majd valóságosan - ütköző irányzatok. A további szabad kibontakozás ezt nyilván felszínre hozta 
volna, de erről tanúskodtak - közvetve és utólag - a pár évvel ezelőtti, tanulságos viták is. 

Végül, de nem utolsósorban, évtizedes diszkusszió folyt mind a politikai, mind a szakiroda-
lomban a magyar forradalom egykori nemzetközi feltételeiről. Túlzás nélkül elmondható, hogy ez 
az a terület, amelyről a legtöbb megbízható dokumentum került elő, s ezek alapján ma már meg-
kísérelhetünk választ adni arra a kérdésre, volt-e esély a sikerre, vagy eleve meg volt pecsételve a 
magyar szabadság sorsa. A legutóbb előkerült szovjet dokumentumok, a pártelnökség kézírásos 
jegyzőkönyvei mintha azt jeleznék, hogy a mozgástér valamivel nagyobb volt, mint utóbb gon-
doltuk. A szuperhatalmak viszonyának ma már ismert akkori megváltozása, a détente kétoldali 
akarása és a szuezi konfliktus viszont az ellenkezőjére engednek következtetni. 

Ám éppen ez lesz a most kezdődő konferencia igazi tárgya, itt tehát ennek a beszámolónak 
meg kell állnia. 
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Hozzászólások 

Vasziliou Jorgosz magyarul elmondott felszólalását azzal kezdte, hogy e különleges 20. század 
két legfontosabb politikai eseménye a két októberi forradalom volt, az első 1917-ben és a máso-
dik 1956-ban. Mivel ennek a konferenciának nem feladata az 1917-es forradalom tévedéseinek 
magyarázása, csupán megállapítja, hogyha nem lett volna forradalom 1956-ban, nem lehetne 
vitatkozni 1917-ről sem, és mind a glasznosztynak, mind a peresztrojkának 1956 volt az előfelté-
tele. Nem megfeledkezve a Prágai Tavaszról és a lengyelországi Szolidaritásról, ezek a nagyon 
fontos események a magyar forradalom folytatását jelentették. 

A magyar forradalom általános érvényű - és nem elsősorban a szocializmusra vonatkozó - ta-
nulságairól szólva emlékeztetett arra, hogy ő maga mint Budapesten tanuló egyetemista átélte a 
forradalmat, és ennek tanulságait későbbi politikai pályafutásában, ötéves köztársasági elnöksége 
során hasznosította is. Ilyen általános konklúziónak tartotta, hogy egy politikusnak nem szabad 
hazudni, és tudnia kell, hogy ha hazudik, nem lesz sok lehetősége utána. Úgy véli, hogy a Rajk-
temetésnek - amelyen maga is részt vett - ez volt a legfontosabb tanulsága. A hazugságnál a 
keserű valóság kimondása is okosabb. 

A forradalom második tanulsága, hogy a boldogságot nem lehet csak az eljövendőre ígérni. Jó 
a boldogság ígérete, de valamit a jelennek is kell adni. Köztársasági elnöksége idején, ha döntenie 
kellett, mindig gondolt arra is, hogy mit lehet nyújtani a népnek a jelenben, hiszen nem biztos, 
hogy tíz év múlva is meg lehet valósítani a mai ígéreteket. 

A harmadik tanulság az, hogy sohasem szabad holnapra halasztani azt, amit aznap el lehet 
dönteni. A keserves határozatok elhalasztásával semmit sem lehet nyerni. Minél többször halaszt-
ják el a döntést, annál nehezebb lesz a helyzet. Tudja, hogy mindazok akik jelen vannak ezen a 
konferencián és megélték az '56-os forradalmat, emlékeznek arra, hogy a két nappal később 
végrehajtott döntés már elkésett volt. 

A negyedik tanulság szerinte az, hogy a politikusnak elsősorban realistának kell lennie, mert 
lehet a szépre gondolni, lehet a maximumra törekedni, de az életben nem lehet mindent elérni. 
Hiszen vannak reális helyzetek, vannak nagyhatalmak, nagyhatalmi érdekek, és a politikai célo-
kat ezekben a reális keretekben kell megfogalmazni. 

Vasziliou Jorgosz végül kijelentette: nagyon büszke arra, hogy 1956-ban Budapesten volt és 
részt vett az eseményekben, valamint hangsúlyozta, hogy az egész világ nagyon sokkal tartozik a 
magyar népnek. 

Rév István felszólalásának elején egykori pártokmányt idézett: 1957. október 7-én Csikesz Jó-
zsefné - akkor az MSZMP budapesti pártbizottságának titkára - javaslatot tett a Köztársaság téri 
eseményekre való visszaemlékezés megrendezésére. A testület nehéz döntés előtt állt: a megem-
lékezést október 30-án, a támadás évfordulóján rendezzék meg, esetleg november 4-én a második 
szovjet megszállás, vagy november 7-én, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évforduló-
ján. Az ünnepség formája is bonyolult vita tárgyát képezte: egy nagygyűlés legyen, netán kettő, 
kerületenként rendezzenek gyűléseket vagy esetleg látványos katonai díszszemlét. Venéczi János 
országgyűlési képviselő szerint legalább 50 ezer néző kivezénylése lett volna célszerű. 

A megfelelő dátum kiválasztása eldönthette azt, miféle történetté szervezik a kommunisták az 
ellenforradalommá minősített eseménysort. Október 23-án a kommunistáknak természetesen 
nehéz lett volna ünnepelniük. November 4-re emlékezni kellett, ezt a szovjetek is elvárhatták, ám 
kétes eredményre vezetett volna, ha az emlékezés középpontjában a szovjet bevonulás áll: jobb 
volt nem bolygatni a szuverenitás problémáját. A vita, a történeti és politikai megfontolások 
eredményeként megszületett döntés értelmében november 4-én október 30-ra emlékeztek: a 
bevonulás napján a kommunista mártírokra. A kommunisták halottai voltak hivatva elfeledtetni a 
szovjeteket, és egyben emlékezetbe idézni az események ellenforradalmi jellegét, az 1919-es 
fehérterror és 1956 történeti kontinuitását. 

Rév István ezután 1989-ról beszélt, amikor úgy tűnt, hogy létezik a forradalomnak egységes, 
lezárt, befejezett története. De 1989. június 16-án, az újratemetés napján, amikor a forradalomról 
először lehetett nyilvánosan beszélni, kiderült, hogy illúzió volt a forradalom egységes felfogásá-
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ban hinni. Illúzió volt annak feltételezése, hogy a forradalomnak végleges és egységes, lezárt 
története van. Nyilvánvalóvá vált, hogy június 16. perspektívájából csak a forradalom egyik 
története produkálható, amely Nagy Imrét és a reformkommunizmust állítja a történet középpont-
jába. Az egymással versengő értelmezések egy-egy szimbolikus dátum köré igyekeztek szervezni 
a történetet. 1956 története - az egymással ellentétes értelmezésekben - ugyanakkor a kommu-
nizmus egész korszakának történetéhez is kulcsot kínált, hasonlóképpen a budapesti pártbizottság 
1957. évi ambíciójához, amely október 30. és november 4. egymásra vetítésével, a gonosszal és a 
fasizmussal szembeni hosszú harc egyik állomásaként mutatta be az 1956. évi eseményeket. 

Június 16. nézőpontjából a kommunizmus korszaka a dogmatizmus és a humánus, demokrati-
kus szocializmus küzdelmének története. Nagy Imre személye azt példázza, hogy a tévedések, 
kommunista „botlások" ellenére, a múlt jóvátehető, s bárki méltó tagja lehet a társadalomnak, a 
múltja ellenére is. Természetesen ez az értelmezés elfogadhatatlan volt azok számára, akik a 
temetést általánosabb antikommunista célok szolgálatába akarták állítani, elfeledve a forradalom 
reformkommunista vonulatát. Az 1990-ben hatalomra kerülő politikai erők számára november 
4-e centrumba állítása kínált értelmezési lehetőséget. November 4-e a szovjet megszállás dátuma: 
innen nézve 1956 elsősorban a nemzeti függetlenségért folytatott harc egyik állomása, a kom-
munista megszállók elleni, általában az idegen megszállással szembeni fellépés szimbolikus 
dátuma. Minden, ami Magyarország német megszállása, 1944. március 19. és az 1990. évi szabad 
választások között, a szuverenitás elvesztésének időszakában Magyarországon történt, nem része 
a nemzet autentikus történetének. Mindazért, ami ebben az időszakban Magyarországon meg-
esett, a nemzet nem felelős. 

A „november 4-i történet" morálja szerint a magyarok már a Don-kanyarnál szembeszálltak a 
Nyugat védelmében a bolsevizmussal. Ezt a konzervatív értelmezést támasztják alá Antall József 
miniszterelnök akkor elhangzott szavai, amikor 1991. október 23-án a Gyorskocsi utcai börtön 
falán felavatta Nagy Imre emléktábláját: szerinte Nagy Imre az abszolutizmus időszakában hozzá-
járult a rezsim aláásásához, de a forradalmat és a szabadságharcot mások csinálták, elsősorban 
Tildy Zoltán. Rév véleménye szerint ez a konzervatív indíttatású történet összecseng 1956 kom-
munista történetével. 1956-ot nem a baloldali értelmiségiek, a munkások és a munkástanácsok 
csinálták, hanem a kisgazdapárt újjászerveződő vezetősége, azok, akik már 1945 előtt is aktívan 
politizáltak. A kommunisták is hasonló történetet igyekeztek (re)konstruálni 1956 után. 

E történetekkel szemben létezik egy harmadik verzió is: a radikálisoké, egy aktivista történet, 
amelynek főszereplői az utcai harcosok. Amíg a , június 16-i történet" számára 1989 visszamenő-
leg igazolta 1956-ot, addig az aktivista felfogás szerint 1956-nak kellett volna igazolnia a jelent. 
E szerint az olvasat szerint forradalomra lett volna szükség 1989-ben is, az 1956-os forradalom 
folytatására, olyan radikális váltásra, amelyben a hatalomra került konzervatívok nem voltak 
érdekeltek. Október 23-át azok a radikálisok állították a történet középpontjába, akiknek a törté-
nelem nem szolgáltatott igazságot, akik emigrációba kényszerültek vagy hosszú börtönbüntetést 
szenvedtek el, akiknek csekély esélyük volt arra, hogy meghatározó politikai szerepet kapjanak a 
kommunizmus bukása után. Szerintük 1956-ot nem Nagy Imre, nem a reformkommunisták, nem 
Tildy és a hagyományos magyar politikai vezetőréteg csinálta. 1956-ot nem csinálta, nem szer-
vezte, nem tervezte senki, a katonai akcióknak nem voltak vezetői, spontán módon történt min-
den. 1956 népmegmozdulás volt, vezetője a „nép", nem pedig baloldali értelmiségiek vagy az úri 
Magyarország képviselői. 

Mindezt kiegészíti, hogy az átalakulóban lévő Magyar Szocialista Munkáspárt is megkísérelte, 
hogy egy dátum köré szerveződő történettel álljon elő, s ez egy új október 23-a lett volna. Emlé-
kezetes, hogy Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság egyik volt titkára, akkor az országgyűlés 
elnöke, majd 1989. október 23-a után ideiglenes köztársasági elnök, 1989-ben ezen a napon 
kiáltotta ki a köztársaságot, hogy mindezzel „befedje" ennek a napnak más lehetséges jelentéseit. 
Visszatértünk 1957-hez, amikor november 4-én október 30-át akarták ünnepeltetni. Most az új 
köztársaság takarta volna le a forradalom kitörésének napját. Ehhez a törekvéshez tartozik a 
magát pártonkívülinek tekintő, bár párttag igazságügy-miniszternek, az alkotmány-előkészítő 
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bizottság vezetőjének1 javaslata, aki először lépett a nyilvánosság elé azzal, hogy ne a Kossuth-
címer, hanem a koronás címer legyen az új Magyarország jelképe. A történetnek része az is, hogy 
1991-ben szocialista képviselők javasolták Nagy Imre szobrának felállítását és 1996-ban emléké-
nek törvénybe iktatását. 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy 1956-ot nem lehet egyetlen dátum köré rendezve egységes tör-
ténetté szervezni. Mindezek után és mindennek ellenére megmaradnak a történelmi dátumok, 
október 23-a, június 16-a, november 4-e, amelyek talán majd nem a politikai legitimációt fogják 
szolgálni, hanem a történet egyes állomásai lesznek. 1956 remélhetőleg nem lesz ügy többé -
történelem lesz, a múlt fontos része. 

Hegedűs B. András Göncz Árpád egyik szép hasonlatát idézte, ámely szerint 1956 olyan gyé-
mánt, amelynek ahány oldala van, annyiféleképpen tükrözi vissza a forradalmat, hiszen minden-
kinek megvan és megvolt a saját maga ötvenhatja. E gondolat jegyében üdvözölte örömmel az 
Akadémia nagytermében megjelent ötvenhatosokat és a sokrétűséget, amelyet a megjelentek 
személyükben is reprezentálnak. Üdvözölte a fegyveres felkelés hagyományát szimbolizáló 
Wittner Máriát, az egyetemista mozgalmak, a MEFESZ tradícióit képviselő Kiss Tamást, az 
egykori katonákat és katonatiszteket, a hosszú börtönéveket túlélőket, az intellektuális előkészítés 
hagyományait szimbolizáló Heller Ágnest - Lukács György legnevesebb tanítványát - , valamint 
azokat, akik elsősorban a pluralizmusért harcoltak, a többpártrendszerért. Köszöntötte Pákh Ti-
bort, aki évtizedek óta harcosan és bátran őrzi a katolikus egyház és Mindszenty József hagyo-
mányait, valamint Rácz Sándort és másokat, akik az egykori munkástanácsokat képviselik. 

Ezután a reform hagyományairól szólt, hangsúlyozva, hogy a reform és a reformerek körüli 
vita nem új, de semmiképpen sem véletlen, hogy a reformer értelmiségiek, a reformok csődje, és 
az a tény, hogy a reform fegyveres felkelésbe, majd szabadságharcba torkollott, újra meg újra 
megkérdőjelezik a reformok értelmét. A szónok jelezte, hogy nem kíván újat mondani, amikor 
leszögezi, hogy az 1953-56-os kor magyar reformerei valóban nem törekedtek forradalomra és 
nem törekedtek fegyveres felkelésre. Talán mert bíztak a fennálló társadalmi rendszer - ez a 
kifejezés akkor nem létezett - megújíthatóságában. 

Hozzáteszi, hogy ez a hit, ez a bizalom, ez a tudományosnak hitt meggyőződés tévedésnek bi-
zonyult. Ennek a reformmozgalomnak, ennek a szellemi irányzatnak akkor egyértelműen Nagy 
Imre volt a vezetője, aki nem irányította ezt a mozgalmat, hanem gondolataival támogatta, elő-
segítette, inspirálta, és aki maga is ebben az intellektuális tévedésben élte le egész életét és állt az 
akasztófa alá. Arra a kérdésre változatlanul nem lehet válaszolni, hogy ha a történelmi események 
másképpen alakulnak, ha az akkori pártvezetés és államhatalom másképpen viselkedik, ha az 
akkori reformellenzék taktikusabb, okosabb és szervezettebb, lett volna-e esélye a tervezett re-
formok gyakorlati megvalósításának. Megvoltak-e ezek társadalmi feltételei és lehetett volna-e 
ezen reformokkal néhány évtizeden át tovább élni? A kérdés túl bonyolult ahhoz, hogy most 
megválaszoljuk, de elméleti jelentősége van akkora, hogy a következő években a probléma ne 
kerüljön le a tudomány napirendjéről. 

Miután a reform 1956. október 23-án végleg kudarcot vallott, a továbbiakban kétféle reformeri 
magatartást tapasztalhattunk. A reformerek egy része - leegyszerűsítve - megijedt a fejleményektől, 
visszalépett a politika színteréről, és november 4-e után mérsékelt vagy akár kevéssé mérsékelt 
kádáristaként végigszolgálta a rendszert annak összeomlásáig. A reformerek másik része a for-
radalom napjaiban felismerte, hogy hol van a helye. Bármennyire is patetikusan hangzik, a nép, a 
nemzet és a szabadságharc mellé állt, és ezekről mondható el, hogy a nyolcvanas években újra elő-
vette a rongyos, lyukas lobogót, és ismét megpróbálta, ismét reformista módon az 1956-os forrada-
lom becsületét helyreállítani. így került a reform, annak gondolata és lehetősége 1988-ban ismét a 
viták középpontjába. Gondoljunk 1988. október 23-ára - pontos a dátum! - , amikor a legkülön-
bözőbb irányzatú reformerek, már nemcsak a régiek, hanem az újkonzervatívok is, nem akarták 
és nem merték az akkor utolsó erejüket fitogtató kádárista fegyveres erőkkel a nyílt konfrontációt 
vállalni. Akkor az 1988. október 23-i megemlékezés és az utcára való kivonulás kérdésében 

Kulcsár Kálmán (a szcrk.) 
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ugyanazon és ugyanolyan viták kerültek hirtelen és váratlanul napirendre, mint 1956-ban, több 
mint három évtizeddel azelőtt. Ekkor került sor olyan eseményekre, hogy a most is jelen lévő 
Pákh Tibort rendőrautón Budapest környékére hurcolták, a puha diktatúra olcsó trükkjével, és az 
ugyancsak jelen lévő Szabó Miklós történész, mint igen radikális reformer került szembe a karha-
talommal, amikor Pákhot becsomagolták a rendőrautóba. 

A reform körüli ádáz vitákban pozitív érv az 1968-as Prágai Tavasz, amely teljes egészében a 
reformerek mozgalma volt, ahol utcai tüntetésekre is csak békés körülmények között került sor, 
ahol a reform alig lépte túl a kommunista párt kereteit, miként Magyarországon 1953-tól 1956 
tavaszáig, és ahol a reformot ugyanolyan brutálisan verte le a szovjet hadsereg, mint a magyar 
forradalmat. Mindez bizonyítja, hogy a szovjet hadsereg nemcsak a nemzeti szabadságharcot 
akarta tankokkal szétlőni, hanem mindenféle és fajta olyan reformot is, amely akadályozta a 
hruscsovista, később brezsnyevista politikát. 

A reform apológiájaként aláhúzandó, hogy 1989-ben mindenki, minden politikai áramlat re-
former volt - a tisztesség kedvéért megemlítve az egyetlen kivételt, Krassó György barátunkat, 
így reformerek voltak a posztkommunisták, reformerek voltak a liberálisok, reformerek voltak a 
nemzeti liberálisok, reformerek voltak a népiek és reformerek voltak a konzervatívok. 

Ebből következik egy keserű kérdés: ha elmaradt 1989-ben az egész nép és nemzet katarzisa -
ami nem maradt el 1956-ban - , akkor ennek talán nem lehet egyik oka, hogy a reformeri magatar-
tást valamennyi politikai áramlat talán kissé túlzásba vitte? A brutális konfliktusok és az 1956-os 
katasztrófa elkerülése érdekében végül is mindenki rettentő óvatosan járt el. Miután a rendszer-
váltás során elmaradt az igazi népmozgalom, miután 1988 és 1990 között a néptömegek csak 
néhányszor vonultak ki az utcára, és az ilyen megmozdulások közül is a legnagyobb esemény egy 
nemzeti gyászünnep volt - és nem egy tüntetés - , akkor vajon nem vezethető-e vissza erre is a ma 
érzékelhető társadalmi közömbösség, a nemzettudattal kapcsolatos bajok, a forradalom körüli 
félreértések és közöny, a múlttal való szembenézés megannyi problémája. Talán mégis vannak 
negatív következményei az általunk annyit dicsért és annyiszor védett reálpolitikának. 

Végül - és nem csupán a retorikai hatás kedvéért - felszólalását egy személyesebb örömteli 
epizód közreadásával zárta: „Amikor ma reggel itt, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben Vasziliou Jorgosz barátunk körülnézett, megkérdezte, el tudnám-e mondani, hogy hányan 
érkeztek ide, honnan jöttek, milyen múlttal, néhány példát mondtam. És akkor megkérdezte, 
hogy most boldog vagyok-e. Azt hiszem, mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy mindazon-
által boldogok lehetünk, hogy a magyar forradalom negyvenedik évfordulóján itt, most és így 
ünnepelhetünk és emlékezhetünk a magunk tudományos eszközeivel. A tapsokból ki lehet halla-
ni, hogy a lényeget tekintve pedig még egyetértőleg is." 

Viktor Sejnisz leszögezte, hogy a szovjet-magyar kapcsolatokat kutatók elsősorban azt vizsgálták, 
hogy a Szovjetunió milyen hatást gyakorolt a magyarországi változásokra. Pedig annak következ-
tében, hogy félévszázadon át Magyarországot a maga hatalmi körébe vonta, ez a befolyás összes-
ségében negatív volt. A kierőszakolt szocialista modell akadályozta a nyugat-európai integráló-
dást. A fordított irányú befolyás természetesen sokkal kisebb volt, de ennek ellenére az, hogy 
Magyarországon kevésbé sablonosan kezelték a problémákat, kikezdte az egyetlen igazság elmé-
letét. Ezzel szemben az is tény, hogy a magyar forradalom és a későbbi évek gazdasági kurzusa a 
szovjet vezetés konzervatív reflexeit erősítette. 

Sejnisz megállapította, hogy a Sztálin halála utáni magyar folyamatok befolyásolták a szovjet 
értelmiség monolit tudatának felbomlását, és bár továbbra is hittek a kommunista eszmékben, 
kezdtek rádöbbenni arra, hogy „valami bűzlik Dániában". Nagy Imre 1953-as programja sokkal 
határozottabb volt, mint Malenkov augusztusi állásfoglalása. Ugyanígy fogták fel Nagy Imre 
eltávolítását, amely Malenkov leváltásával esett egybe: tudták, hogy a konzervatívok ellencsapá-
sáról van szó. Míg Nagy Imre leváltása megrázkódtatást okozott, Malenkové nem, mert mindenki 
ismerte pályafutását. A Nagy Imre leváltását követő magyarországi társadalmi mozgások hatottak 
a szovjet értelmiségre, kiderült, hogy van lehetőség a párthatározatokkal való egyet nem értés 
kinyilvánítására a régi struktúrákon belül - így az írószövetségben - , vagy új struktúrák létreho-
zására. Ilyen volt a Petőfi Kör. 
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Az SZKP XX. kongresszusa a párt azon kevés kongresszusa közül való volt, amelyek hatással 
voltak a 20. század történelmére. Néhány felszólalás, Mikojan beszéde és elsősorban Hruscsov 
felszólalása a zárt ülésen jelezte a szovjet társadalomban felhalmozott problémákat. A kezdeti 
illúziók után hamar kiderült, hogy a sztálini totalitárius rendszert felülről nem lehet reformálni és 
liberalizálni. Miután Hruscsov titkos beszéde nem vált a társadalom kollektív élményévé, a két 
ország útja elvált: Magyarországon még erőteljesebben szorították vissza a reformereket, és a 
lengyel és magyar események jobban hatottak a nemzetközi kitekintéssel rendelkező szovjet 
értelmiségre, mint a XX. kongresszus. 

Bár a magyar felkelés és a szovjet beavatkozás a legfontosabb esemény volt Európában, a 
szovjet társadalomban a visszhang nem volt jelentős. Hírzárlatot alkalmaztak, mellébeszéltek, 
hazudtak, a szovjet nép többségének semmiféle tudomása nem volt a történtekről. Bár az értel-
miség demokratikusan gondolkodó csoportjai együttéreztek a magyar felkeléssel, a bonyolult 
események összes vonatkozását nem ismerhették. A hatvanas-hetvenes évek másként gondolko-
dóinak előhírnökei az igazi szocializmus nevében ítélték el az intervenciót. Mindazokat, akik 
elmondták az igazságot és szamizdatokat publikáltak vagy illegális szervezeteket kíséreltek meg 
létrehozni, adminisztratív intézkedésekkel és börtönbüntetéssel sújtották. A sztálini lágerekből 
kiszabadult rehabilitáltak helyére ők kerültek. 

1956-ban, amikor a szovjet társadalom újabb útelágazáshoz ért, ismét a rosszabbik irányt vá-
lasztották. Az oroszországi, amúgy is fejletlen polgári társadalom még nagyobb veszteségeket 
szenvedett, mint a magyar, két nemzedéket sújtott háború, a vadállatias kollektivizálás, az éhezés 
és a terror. Az SZKP-nak nem volt Nagy Imréje, nem volt Kádárja, a potenciális Gorbacsov még 
nem jelenhetett meg a színen. A reform továbbra is csak fentről jöhetett. 

A szovjet reformerek kudarca - többek között - arra is visszavezethető, hogy Hruscsov nem 
alakította ki saját apparátusát a pártban. Ugyanilyen negatív szerepet játszott a birodalmi mítosz. 
Bár a XX. kongresszus lemondott a világháború elkerülhetetlenségének dogmájáról és új vi-
szonyt kísérelt meg kialakítani a szociáldemokráciával, a forradalom hazája messianisztikus 
predesztinációjához továbbra is ragaszkodtak. Ennek jegyében folytatódott a Szovjetunió expan-
ziója újabb és újabb területekre és földrészekre. Míg Magyarországon a nemzeti, Oroszországban 
a preszovjet időkben kifejlődött birodalmi tudat uralkodott, és ennek jegyében jogosnak ismerték 
el a kelet-európai országok feletti uralmat. A köztudat ennek jegyében fogadta el azt a tézist, 
hogy a magyar szabadságharc a világimperializmus összeesküvése volt. 

Ezeken alapult a tömegtájékoztatás és a kultúra totális kontrollja, és az a sajátosság, hogy a 
szovjet bürokráciának még évekkel a felkelés leverése után is lidérces álmokat okozott a Petőfi 
Kör. 

A magyar felkelés leverése és a Nagy Imre és társai elleni megtorlás szertefoszlatta a szovjet 
értelmiségiek egy részének minden illúzióját a XX. kongresszussal kapcsolatban: kiderült, hogy 
minden a régi maradt, a maga legkegyetlenebb formájában. A nyugati hatalmak magatartása 
(beleértve a szuezi válságot) pedig fokozta a szovjet demokratikus ellenzék kijózanodását. 

Sejnisz ezután a magyar forradalom és a konszolidálódott Kádár-rendszer összefüggéseit 
elemzi, és leszögezi, hogy a hatvanas évektől kezdve Magyarország a reformfolyamatok élén 
haladt. így a Szovjetunióban mind az ellenzéki (másként gondolkodó), mind a kialakuló liberális-
demokrata körökben lelkesedtek a Nyers Rezső nevével fémjelzett gazdasági és az Aczél nevével 
fémjelzett kulturális reformok iránt. Mindezzel együtt a magyarországi reformok nem voltak 
következetesek, amit leginkább a Prágai Tavasz eltiprásában való közreműködés jelez. 

A szovjet társadalomban a nyolcvanas évek közepén hasonló válság alakult ki, mint Magyaror-
szágon 30 évvel azelőtt. A szovjet gazdaság nem tudta elviselni a gazdasági és katonai verseny 
terheit, amelyet a posztindusztrialista szakaszba lépett országok rákényszerítettek. A hetvenes 
évektől a növekedés negatív lett, és jelentkeztek a Kornai János által hiánygazdaságnak nevezett 
gazdasági jelenség tünetei, sőt a kifejezés is közismertté vált. Ezzel párhuzamosan elvesztegették, 
elherdálták az ideálokat. A társadalom szétesett, a korrupció és a rothadás általánossá vált, és a 
valójában gazdátlanná vált javak széthordásában a munkásoktól a legmagasabb tisztségviselőkig 
mindenki részt vett. 

Ezzel egy időben a Szovjetunióban is megjelentek a többpártrendszer kezdeményei: maga az 
SZKP kezdett de facto több pártra szakadni. Platformok alakultak ki saját ideológusokkal, saját 
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sajtóval, mindez egy vertikális-hierarchikus rendszerben, amelyben az ortodox, szociáldemokrata, 
liberális, technokrata, soviniszta, keresztény stb. platformok egyaránt a sztálini rendszer öröksé-
geként jelentkeztek. 

A gorbacsovi peresztrojka történelmi érdeme, hogy mindezt szétzúzta. Sejnisz szerint a kor-
szakhatár 1986-ban volt, amikor kezdtek megjelenni a korábban betiltott alkotások, Abuladze 
Gyónás című filmje, kiengedték száműzetéséből Szaharov akadémikust stb. Az igazi áttörés 
azonban 1989-ig váratott magára. A korlátozások ellenére - 1917 óta először - bizonyos versenyt 
engedtek meg a választásokon. Minden negatív jelenség ellenére élénk viták folytak, és kitűnt, 
hogy Moszkvában már nem a pekingi Tienanmen téri rend az uralkodó. Összességében megingott 
a totális társadalmi berendezkedés elve. 

Sejnisz ezután összefoglalja a nyolcvanas évek második felének főbb külpolitikai eseményeit, 
amelyek végül az összeomláshoz vezettek. -Itt visszatér Hruscsov személyének értékeléséhez, aki 
élete végén, elzárva a világtól és felügyelet alatt képes volt felfogni a dolgok lényegét. 

Sejnisz nagyra értékeli Gorbacsov tevékenységét a szovjet pártstruktúrában, amelyben kétség-
beejtően kisebbségi helyzete ellenére is keresztül tudott vinni merész döntéseket. Bátorságában az 
is szerepet játszhatott, hogy kezdeményezéseinek várható következményeit maga sem látta, mivel 
meggyőződésesen hitt a szocializmus megújíthatóságában. Gorbacsov ambivalens szerepének 
pozitív értékelése után Sejnisz összeveti a gyökeresen eltérő magyar és szovjet fejlődést a nyolc-
vanas évek legvégén. 

Ezután a szovjet pártpolitikai harcokról beszélve elemzi Gorbacsov és Jelcin viszonyát, leszö-
gezi, hogy helyes volt Jelcin visszatérését támogatni, mert - minden várható negatív jelzés ellené-
re - ő volt az egyetlen, aki élvezve a társadalom rokonszenvét, szembeszállt a Kreml akkori 
kamariHájával. Ezt követően az események menetét elsősorban az határozta meg, hogy Gorba-
csov nem ismerte fel az SZKP lebontásának szükségességét. 

Összefoglalásul megállapítja, hogy a jaltai-potsdami megállapodások lánca elsőként Magyar-
országon, 1956-ban pattant el. A magyar forradalom megelőlegezte a 20. századi Európa és Ázsia 
hatalmas térségeire rátelepedett antiutópia csődjét: a kísérlet kudarca nyilvánvalóvá vált. Mivel 
Magyarországon ezek után minden ezen események tapasztalatain alapult, a forradalom résztve-
vői joggal állíthatták, hogy 1956 nem volt hiábavaló. 

Míg Magyarországon a változások visszafordíthatatlannak tűnnek, a volt szovjet köztársasá-
gokban még nem jutottak el idáig. A kommunista ideológia terheitől megszabadulva továbbra is 
tekintélyuralmi rendszerek uralkodnak, amit Oroszország esetében sem lehet teljesen kizárni. 
A jelenlegi, meg nem oldott oroszországi társadalmi, politikai és eszmei problémák ezért is irá-
nyítják a figyelmet Kelet-Európára és Magyarországra, mert miként az ötvenes években, ez a 
terület fontos tájékozódási pont napjaink Oroszországa számára. 

Fejtő Ferenc a forradalom „külső", franciaországi, ám aktív tanújaként szólalt fel. Először az 
•1956-os Intézet munkájának jelentőségét méltatta, majd Litván György előadásához kapcsolódva 
a forradalom jellegéről fejtette ki álláspontját. Franciaországban 200 éve zajlik a vita a forrada-
lom értékeléséről, amely még mindig nem zárult le, mert a néhány évig tartó francia forradalom 
különböző szakaszaiban különféle tendenciák és irányzatok mutatkoztak meg. így más volt a 
francia forradalom jellege a Bastille bevételekor, más az alkotmányozó nemzetgyűlés és más a 
jakobinus terror idején. Ugyanígy más volt a magyar forradalom jellege október 23-án reggel, 
délután vagy este, más volt a következő napokban és megint más az október 28-i fordulat után. 
A szovjet intervenció azelőtt verte le a magyar forradalmat, hogy annak összes tendenciája kibon-
takozhatott volna. Véleménye szerint a végső kimenet sokban hasonlított volna ahhoz, ami 1989— 
90-ben Magyarországon történt. Fejtő, mint a forradalom állandó megfigyelője, elsősorban annak 
reformista, reformkommunista, reformszocialista jellegét ismerte fel annak idején, amely munkás-
tanácsokban és a különböző forradalmi bizottságokban jelentkezett. A forradalom fejlődésével 
azonban hamar kitűnt, hogy már többről van szó, mint az SZKP XX. kongresszusán elindított 
desztalinizációról. Egyre inkább előtérbe került a nemzeti függetlenség és a szuverenitás követe-
lése, majd a demokrácia, a szabad választások követelése, amely már inkább liberális vagy szociál-
demokrata követelmény. Ugyanakkor természetesen felmerültek bizonyos restaurációs törekvések 
is, hiszen a Horthy-rendszer még nem volt messze. De az nyilvánvaló volt, hogy a kommunista 
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rezsim szociális vívmányait a nép nem utasította el. Nem volt szó a nagyüzemek privatizálásáról 
sem. A munkástanácsok leginkább a jugoszláv típusú önigazgatás, a munkástanácsrendszer felé 
orientálódtak. 

Fejtő kijelentette, hogy az 1989-ben született magyar demokrácia büszkén vállalhatja 1956 
örökségét. Ebben hasonló Franciaországhoz, ahol a jobboldal és baloldal egyaránt vállalja a 
szabadság, egyenlőség, testvériség, tehát az emberi jogok és a republikanizmus eszméit. 

Ami a forradalom előkészítettségét vagy spontán jellegét illeti, leszögezi, hogy tudatos előké-
szítés nyilvánvalóan nem volt. Az indíték a Szovjetunióból eredt Sztálin halála után, majd Nagy 
Imre miniszterelnöksége idején, amikor felmerült az emberarcú kommunizmus lehetősége -
először Buharin likvidálása óta. Ezzel összefüggésben a Nagy Imre-program moszkvai leállítása 
és Rákosi visszahelyezése fontos szerepet játszott a forradalom kitörésében. Különösen az írók és 
az intellektuelek értették meg a Nagy Imre-korban a félelem nélküli élet jelentőségét és kezdtek 
szabadon beszélni és kritizálni. Az 1955-ös restauráció már nem tudta a társadalomban elfojtani a 
felgyülemlett elégedetlenség kifejezését. A nép ennek ellenére szocializmust akart, amit kifejezett 
a szociáldemokraták részvétele a kormányban. Mindez úgy foglalható össze, hogy a nép remélte a 
rezsim megreformálását, az emberarcú vagy a demokratikus szocializmust. Nyilván szó lesz arról 
is ezen a konferencián, hogy az írók, értelmiségiek, a Petőfi Kör kezdeményezte reformmozga-
lomból miért lett véres forradalom. Kik ezért a felelősök Moszkvában és Budapesten? Hiszen a 
forradalom a maga végső követeléseivel irreális volt, az akkori körülmények között a követelések 
nem voltak megvalósíthatóak. Megállapította, hogy a forradalom október 28-a után nem volt 
pragmatikus és realista. A forradalmárok maximalista törekvésekkel léptek elő, magukkal ragad-
ták Nagy Imrét, aki ezekkel a követelésekkel - mint reálpolitikus - nem érthetett egyet. 

Volt-e esélye a forradalom sikerének? Valami esély volt, mint ez az újonnan feltárt szovjet do-
kumentumokból kiderült. A politikai megoldásnak akadtak a szovjet vezetésben is hívei, mint ez 
az 1956-os Intézet legújabb kiadványából kitűnik. így a magyar forradalom kifejezte a magyar 
nép igazságát és elfojtott akaratát, másrészt egy illúziónak is az áldozata volt, mert céljait a Jalta 
utáni világhelyzetben nem lehetett megvalósítani. A magyar forradalommal végleg elbukott a 
reformkommunizmus eszméje, és 1989 már nem ezeket az eszméket valósította meg, hanem a 
magyar nép szabadság- és függetlenségi törekvéseit, amelyeknek szimbóluma 1956 marad. 

Molnár Miklós 1956 szocialista örökségének kérdéséhez szólt hozzá, amelyet megítélése szerint 
nem lehet röviden és csak tudományos eszközökkel megvitatni. Visszaemlékezik egyik élményé-
re, amikor Angyal István, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport parancsnoka 1956. november 7-én fel-
hívta telefonon, és figyelmeztette arra, hogy aznap van a szovjet forradalom évfordulója, és ők 
kitűzték a vörös zászlót. A szónok emlékeztetett arra, hogy a forradalom örökségéről folytatott 
vita nem újkeletű, erről már sokszor, így például a Protestáns Magyar Szabadegyetem 10 évvel 
ezelőtti konferenciáján is szó esett. Figyelembe kell és kellett venni, hogy Magyarországon 40 
évvel ezelőtt minden meghatározott volt, meghatározott volt helyünk Európában, és ezt a kondi-
cionálást nemcsak a politikusok és az értelmiségiek tudták, hanem az egyszerű emberek is, hiszen 
1956-ot a politikusok mellett több millió magyar csinálta. 

Ugyanis nemcsak „odafenn", hanem a legkisebb faluban a legkevésbé olvasott parasztember is 
tudta, hogy nem lehet a végtelenségig ugrálni. Mindenki tudta, hogy kompromisszumokra van 
szükség, hogy egyezkedni kell az oroszokkal. Egyetértőleg hivatkozott Fejtő Ferencre, aki szerint 
40 évvel ezelőtt senki sem gondolta komolyan, hogy Magyarországon függetlenséget és kapitalis-
ta-liberális demokráciát lehet teremteni. Amit akkor a szocializmus vívmányai megvédésének 
neveztek, az valójában a fenyegető orosz tankokkal szembeni védelem is volt. És ugyanezt szol-
gálta a Nagy Imre körüli konszenzus is. 

A mai vita során Litván György is idézte Michel Debré volt francia miniszterelnök és külügymi-
niszter hírhedt mondását, miszerint a magyar forradalom közlekedési baleset volt az úgynevezett 
békés egymás mellett élés politikájában. Egy baleset után pedig a rendőrség és a tűzoltóság eltakarít-
ja a roncsokat, a mentők elszállítják a sebesülteket, eltemetik a halottakat és helyreáll a forgalom. 
Nagyjából ennyi történt a világpolitikában: helyreálltak a nemzetközi kapcsolatok. Ezt a folyamatot 
jellemzi a normalizálás kifejezése, ami különösen a Prágai Tavasz után jött divatba. 
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Ezért is szorult a „föld alá" 1956 öröksége, ezért épült be a szabad országokban a közvélemény 
kisebb-nagyobb csoportjainak lelkiismereti és világnézeti tudatába - úgy, hogy „hol volt, hol 
nem volt, volt a világon egyszer" 1956-ban egy különös esemény, amely megrázta ugyan a 
fennálló rendet, de amelynek üzenete szinte megfejthetetlen, egyedülálló és megismételhetetlen. 
Ez a jelenség az egyik oka annak, hogy a nemzetközi lelkesedés is ellanyhult. 

Befejezésül egy másik Debré-dokumentumot idézett, egy kézzel írott levelet, amit a hatvanas 
években írt, és az a banális mondat szerepelt benne, hogy „mint Ön, én is tudom, hogy a magyar 
népre nagy és szép történelem vár". A mondat banális, de a gesztus egyáltalán nem. Tehát ugyan-
az az ember, aki a közlekedési balesetre utaló mondatot mondta (vagy ha nem is mondta, de 
ennek megfelelő politikát folytatott), utóbbi levele megírásakor éppen a francia-szovjet barátsági 
bizottság ülésére készült, és ennek ellenére elküldte az idézett levelet. Míg a politikai racionalitás 
odaparancsolta, egy másik - Budapestről érkező - „parancs" ennek a levélnek a megírására 
késztette. Ez a kis epizód azt illusztrálja, hogy a magyar forradalom öröksége elsősorban morális 
örökség, amit nemcsak a magyarok őriztek meg ma, holnap és holnapután, hanem ami a világ 
közvéleményében is morális parancsként él tovább. 

(A hozzászólásokat összefoglalta: Hegedűs B. András) 




